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  دهيچك
شـمار   بـه هـاي عظـيم تـاريخي    داد رخاعراب مسلمان يكـي از   دست بهفتح ايران 

تحوالتي كه در كل ايـران   بر عالوهدنبال داشت.  بهاي  آيد كه پيامدهاي گسترده مي
اي پديـد   هايي هم در سطوح محلـي و منطقـه   دگرگوني داده رخ پارچ يكطور  به

اعـراب مسـلمان و    دسـت  بـه پژوهش حاضـر بـه چگـونگي فـتح اصـفهان      . آمد
دانـان   نگاران و جغرافـي  ريخهاي تا پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي آن برپاية نوشته

بـا   ،نخست هجري اختصاص دارد. تالش ما بر آن بوده است تا قرونمسلمان در 
 داد رويهـا، واقعيـت ايـن     دادن آن تطبيـق و  ديگر يكمقايسة روايات گوناگون با 
و بـه پيامـدهاي فرهنگـي و اجتمـاعي آن در      شودتر  حائز اهميت تاريخي روشن
ايـن منـابع، اصـفهان در پايـداري ايرانيـان در       برپايةود. منطقة اصفهان پرداخته ش

هــاي  تــوجهي داشــته و يكــي از كــانون مقابــل تهــاجم اعــراب جايگــاه درخــورِ
وجوش سرزمين جبال در گردآوري سپاه و تجهيـزات نبـرد بـوده اسـت.      پرجنب

اي  صـلح و پـاره   ون جي بـه  چ همپس از حملة اعراب به اصفهان، برخي نقاط آن 
تـدريج بـه    جنگ گشوده شدند. در پي فتح اصفهان، مردم آن بـه  ند قه به ديگر مان

دين اسالم گرويدند و با مهاجرت اعراب به اين منطقه كرسي اصفهان از جي بـه  
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 . مقدمه1
هايي تازه برگزيدند. پس  هويتي نو يافتند و آرمانآن هنگام كه اعراب دين اسالم را پذيرفتند 

بر آن شدند تا كيش نوخاسته را در گيتي بگسترانند. يكي از كارسازترين ابـزار آنـان بـراي    
هـاي بسـياري را    گسترش اسالم جنگاوري بود. اعراب با تكيه بر اقدامات نظـامي سـرزمين  

گـزاران دينـي    رو پيام  كردند. از اين تر  اخفر  و  گشودند و ميدانِ تبليغ و ترويج اسالم را فراخ
سان بود  هاي گوناگون را به كيش نو فراخوانند. بدين ي يافتند تا نژادها و ملتتر بيشمجال 

هـا و   خـواهي  كه رهبران عرب در ابتدا براي گسترش اسالم و پس از آن شايد براي شهرت
  نزديك پيروي كردند. و دور هاي سرزمين به حملة نظامي ها از سياست طلبي قدرت
زمين تازش اعراب مسلمان اسـت   هاي تاريخيِ ايرانداد رخترين  ترديد يكي از سترگ بي

و تاريخ ايـن   داشتر حيات فرهنگي و سياسي ملت ايران داي  كه تأثيرات ژرف و گسترده
تـرين اقـدامات اعـراب در     هاي بسيار كرد. يكـي از مهـم   دگرگوني خوش دستمرزوبوم را 

، چنـد  3بود كـه چنـدين رسـتاق    2وسيع اصفهان 1گشودن جهان ايراني، لشكركشي به خورة
، راه 6هـاي شـهر جـي    شـدن دروازه  برداشـت. بـا گشـوده    را در 5 و شمار زيادي ديه ،4شهر

ديگـري در صـفحات    گير چشم يها مهاجمان در فتح سراسر اصفهان هموار شد و پيروزي
  يان صحرا رقم خورد. روا فرماننام  تاريخ به 

بـدان اختصـاص    شماري هاي كم پژوهش واقعة فتح اصفهان موضوعي است كه تاكنون
نوشتة اصغر » نخستين فاتح اصفهان بعد از اسالم«اي با عنوان  يافته است. در اين زمينه مقاله

بـاره    به بحث در اين متعددنويسنده با بررسي روايات منتظرالقائم در دست است كه در آن 
در مقالـة مـذكور مطـرح شـده اسـت       چه آنپرداخته است كه فاتح واقعي اصفهان كيست. 

به تحقيق دربارة فرماندة فاتح اصفهان اختصاص دارد و ناظر به ديگر ابعاد واقعة فتح  تر بيش
اصفهان در قرون نخستين هجري «نوان ع بانين در مقالة ديگري چ همو پيامدهاي آن نيست. 

طور مختصـر پرداختـه شـده     به واقعة فتح اصفهان به ،، نوشتة سيد ابوالقاسم فروزاني»قمري
 قرونبر تاريخ اصفهان در  تر بيشفتح نيست و  داد رخاست. در اين مقاله تمركز نويسنده بر 

  نخست هجري تأكيد دارد.
 انگـر  پژوهش گذراي هاي اشاره و پراكندة منابع كهن و خام هاي داده در اين زمينه جز

اميـد اسـت كـه پـژوهش حاضـر بـا مطالعـه و        . در دست نيست ديگري اطالعات معاصر
 از خُـرد  هرچنـد  و بعضاً متضاد منابع متقدم اسالمي بتواند گرهي سان همبررسي روايات نا

ــدگي ــان دورة ساســانيان و   پيچي ــاريخي اصــفهان در پاي ــاي ت ــل دورانهــاي جغرافي   اواي
  اسالمي بگشايد.
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  . اصفهان و رويارويي اعراب با ايرانيان2
اندازي كردند بـا پيـروزي در جنـگ     هاي ايران دست اعراب كه از زمان خليفة يكم به مرز

و رؤيـاي گشـودن جهـان     ندشكسـت بزرگ قادسيه اقتدار شاهنشاهي ساسـانيان را در هـم   
تر كـرد   اوضاع شاهنشاهي ساسانيان را آشفتهيافتني ديدند. شكست قادسيه  ايراني را دست

هـا در   اي از روايـت  پـاره  براسـاس يي يزدگرد سـوم را از هـم پاشـيد.    روا فرمانو شيرازة 
روزهاي سختي كه ساسانيان در تكاپوي پايداري در برابر مهاجمان بودند اصـفهان نيـز در   

سـپاه ايـران در جريـان    روايت دينوري، اصفهان بـراي يـاري     ها سهمي يافت. به مقاومت
نيروهاي امـدادي   ،آمد شمار مي  كه يكي از نبردهاي مهم ايرانيان با اعراب به ،جنگ جلوالء

كـه اعـراب آن را    ،). در جنگ نهاوند نيـز 162: 1390 به جبهة جنگ گسيل كرد (دينوري،
د آمده بخشي از سپاه بزرگ ايران از اصفهان گر ،)298: 1988الفتوح ناميدند (بالذري،  فتح

ــود  ــوري،(ب ــوبي، 168: 1390 دين ــونعيم، 44 ،2ج  :1389؛ يعق ). حضــور 132: 1393؛ اب
خطّـاب، خليفـة دوم    باره به عمربن  اصفهانيان در جبهة نهاوند چنان بود كه هرمزان در اين

سواران كسـري و مـردم اصـفهان بـا      جاست و چابك آن 7بندار«گويد:  چنين مي ،مسلمانان
  ).117: 1967/ ق 1387(طبري، » اند وي

وتخـتش را در آسـتانة نـابودي     تـاج ق يزدگرد سوم كـه    19با شكست جلوالء در سال 
دانسـت و از حلـوان بـه     اعـراب  برابـر  در ايستادگي براي مناسبي سنگر را ديد اصفهان مي

/ ق 1387؛ طبـري،  38 ،2ج  :1389؛ يعقـوبي،  307 ،295: 1988اصفهان گريخت (بالذري، 
 8وراز در شهر جي منـزل گزيـد   بن ) و در خانة وراز160: 1367اصفهاني،  ؛ حمزة89: 1967

اقامتگاه موقـت   منزلة شايد يكي از اهداف يزدگرد در گزينش جي به ). 144: 1393(ابونعيم، 
كردنـد   كـه در برابـر مهاجمـان ايسـتادگي مـي      جويد و مردانش ياري 9اين بود كه از مطيار

، يزدگرد را از خويش راند 10زدن به دربان پادشاه ر با زخماما مطيا ،)24: 1390كوب،  (زرين
  ). 295: 1967/ ق 1387و به ترك اصفهان ناگزير كرد (طبري، 

هـاي اصـفهان    دانستند كه بايد هر چه زودتر به تكاپوها و جنـبش  اعراب اين را نيك مي
ن جبال نقش مهمـي  ايرانيان و تأمين سپاه سرزمي  زيرا كه اين منطقه در پايداري ،پايان دهند

و از همـه   نهـاد  مي مهاجمان روي جويانِ مزاحمي چون گروه مطيار را پيش داشت و ستيزه
دستانش شده بود. پس اعراب بر آن  هاي سياسي و نظامي يزدگرد و كاربه تر مركز كنش مهم

جا زخم جانكـاه   شدند تا با فتح اصفهان و فروريختن بنيان سياسي و نظامي ساسانيان در آن
شنود معروف عمر و هرمـزان در بـاب نحـوة     و زنند. گفتبديگري بر پيكر شاهنشاهي كهن 

كنـد. هنگـامي كـه     خوبي اهميت فتح اصفهان را آشكار مي ي در قلمرو ساسانيان بهرو پيش
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اصفهان  و ،آذربايجان فارس، واليات از بين است بهتر از هرمزان پرسيده بود: خطّاب عمربن
 و اسـت  بـال  دو آذربايجـان  و فـارس : چنين پاسخ شنيده بود كنيم؟ فتح را زودتر يك كدام

 بـال  دو هـر  بزني، را سر اگر اما ،باشد به جاى ديگر بال كني، قطع را بالي اگر سر. اصفهان
 ؛ مسعودي،142: 1967/ ق 1387طبري،  ؛296: 1988 بالذري،( 11آغاز كن سر از پس بيفتد؛
اهميـت جايگـاه اصـفهان در اواخـر روزگـار ساسـانيان       سن هم بر  كريستين. )679 :1387
  گذارد: سان صحه مي بدين

آمـده   شمار مـي  چنين پيداست كه اين شهر در پايان دورة ساساني مركز واسپوهران ايران به
است و واسپوهر آماركار يا مسـتوفي خـراج واسـپوهران در اصـفهان مقـام داشـته اسـت        

  ).657: 1368سن،  (كريستين
  

  عراب به اصفهان. حملة ا3
يافتـة ايرانيـان كـه از     با شكست ساسانيان در جبهة نهاوند، آخرين پايداري كالن و سـازمان 

ي اعـراب  رو پـيش و همدان بـراي توقـف    ،جبال، اصفهان، ري، قومس، آذربايجان، نهاوند
/ ق 1412 ؛ ابوالشـيخ، 44 ،2: ج 1389؛ يعقـوبي،  296: 1988بسيج شـده بودنـد (بـالذري،    

قول     در هم شكست و راه تازش مسلمانان به درون نجد ايران هموار شد و به )179: 1992
). 116: 1967/ ق 1387(طبـري،  » آمـدني نبـود   پس ديگر عجمان را گـردهم  از اين «طبري 

روايـت    گرفتنـد و بـه    پيشين فتوحات خويش را پـي  گير چشمهاي  اعراب پس از پيروزي
خطّاب به سپاهيان عراق فرمان داد كه به سوي  بن در همان سالِ پيروزي نهاوند، عمر ،طبري

» عتبـان    بـن  عبـداهللا   بـن  عبـداهللا «بـراي   و ري بتازند. پس ،فارس، كرمان، اصفهان، آذربايجان
- 137: 1967/ ق 1387پرچمي فرستاد و از او خواست كه به فـتح اصـفهان رود (طبـري،    

ورقاء    بن بديل   بن عبداهللا« شده به اصفهان را يعقوبي نام فرماندة سپاه اعزام و  اما بالذري ،)138
). طبري معتقد اسـت  46 ،2 ج :1389 ؛ يعقوبي،305: 1988 بالذري،(كنند  ذكر مي» خُزاعي 

اند و خطاي مذكور  ورقاء خزاعي را ساالر سپاه پنداشته  بن بديل   بن اشتباه عبداهللا اي به كه عده
و  »ء ريـاحى  ورقـا  بـن  عبـداهللا «هـاي   خطّاب دو نفـر بـه نـام    داند كه عمربن رو مي  ينرا از ا

اي  عتبان فرسـتاده بـود. عـده      بن عبداهللا  بن عبداهللا راه همرا » اسدى ورقاء    بن حارث   بن عبداهللا«
 بـن  انـد كـه يكـي از آن دو، عبـداهللا     گمان برده است كه از اسم ورقاء سخن رفته سبب آن به

كودكي چهارساله  ايام اين در اند كه وي اين را ناديده گرفته اما ،خزاعي است ورقاء  بن بديل 
/ ق 1387شـود (طبـري،    سال داشته است كه كشته مي 24 صفين زيرا در جنگ است، بوده

1967 :138 -139.(  
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ورقــاء اســدي و  بــن دار و عبــداهللا ورقــاء ريــاحي مقدمــه بــن بــه فرمــان عمــر، عبــداهللا
رو  عبداهللا پهلوداران سپاه شدند. مسلمانان در نخستين رستاق اصفهان با سپاهي روبه بن عصمة

بود. بـين مسـلمانان و سـپاه    » شهربراز جاذويه«دار  و مقدمه 12»دار استان«شدند كه ساالر آن 
  ورقاء كشته شد؛ از همين بن  تن با عبداهللا به شهربراز جنگي درگرفت و شهربراز در مبارزة تن

خواندند كه مقصودشان از شيخ همان شهربرازِ پير بود. پـس  » شيخ«رو اعراب آن رستاق را 
سـان مسـلمانان آن    بـدين  13.با اعراب صلح كرد دار استانو   سپاهيان اصفهان هزيمت شدند

: 1967/ ق 1387و آهنگ شهر جي كردنـد (طبـري،    ندرستاق را به تصرف خويش درآورد
گويد. تـا   ري مسلمانان با اصفهانيان در رستاق شيخ سخني نمي). بالذري از درگي140- 139
امـا در شـرحِ    ،تـر از بـالذري بـه ذكـر حـوادث فـتح پرداختـه اسـت         جا طبري مفصل اين
  دهد. مي دست بههايي كه از اين پس خواهد آمد بالذري اطالعات خوبي داد روي

ه محاصـرة خـويش   هنگامي كه مسلمانان به شهر جي رسيدند گرداگرد باروي شهر را ب
نگاري كرد و كوشيد تـا آنـان را از يـاري     آوردند. فرماندة سپاه مسلمانان با اهل شهر نامه در

كـه مـردم    ،منصرف و به تسليم شهر متقاعدشان كند. پاذگوسپان 14»پاذگوسپان«مرزبان جي 
 30شهر را پريشان ديد و از مساعدت ايشان نااميد شد، تصميم به ترك جـي گرفـت. پـس    

 .بپيونـدد  يزدگرد سوم به تا شتافت كرمان سوي به اصفهان از و برگزيد تيرافكن جنگيِ دمر
با سواران انبوهي در پي او و يـارانش    وقتي فرماندة مسلمانان از مقصود پاذگوسپان آگاه شد

بـر جـان خـود    «كه مسلمانان به ايشان رسيدند، پاذگوسپان به عبداهللا گفـت:    گاه آن. تاخت
 و به تيرت بزنيم ،يك از اين سواران كه بيني به خاك نيفتد. اگر حمله كني تير هيچبترس كه 

از  چه آنباره با   ). روايت طبري در اين305: 1988(بالذري، » جويي، مبارزه كنيم اگر مبارزه 
 ،خوانـد  سان كه طبري پاذگوسپان را شاه اصفهان مي بالذري نقل شد اندكي فرق دارد؛ بدين

كنـد و   اي نمـي  كه به گريختن پاذگوسپان بـه سـوي كرمـان اشـاره     آن و ديگر آننه مرزبان 
  آورد: گونه مي تن را اين به درخواست پاذگوسپان از عبداهللا براي مبارزة تن
كشم. هماورد من شـو. اگـر تـو را كشـتم يارانـت       ياران مرا مكش، من نيز ياران تو را نمي
ها نرسيده باشـد   تو صلح كنند؛ اگرچه يك تير به آنبازگردند و اگر مرا كشتي، ياران من با 

  ). 140: 1967/ ق 1387(طبري، 

 مبارزه كردنـد. پاذگوسـپان   ديگر يكپس فرماندة اعراب به مصاف پاذگوسپان رفت و با 
زد كه او را از اسب فروانداخت. پس از آن، پاذگوسـپان   اسب عبداهللا زين كوهة بر اي ضربه

 1387؛ طبري، 305: 1988از ادامة پيكار منصرف شد و صلح با اعراب را پذيرفت (بالذري، 
  ). 140: 1967/ ق
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 ،كه احتماالً از سر نااميدي و با مشاهدة اهمال مردم به صـلح تـن داده بـود    ،پاذگوسپان
شـما را فرومايـه   «شهر رفت خطاب به مردم جـي گفـت:   هنگامي كه با مسلمانان به درون 

اي ميـان   نامـه  ). با فتح جي صـلح 305: 1988(بالذري، » كردم شايستة شما بود چه آنديدم، 
) و 139: 1393؛ ابـونعيم،  141: 1967/ ق 1387طبـري،  اعراب و ساكنان جي منعقد شـد ( 

صلح فتح كردند. ساكنان يهوديه  بهجا را نيز  پس از آن، اعراب به سوي يهوديه شتافتند و آن
تر مردم جي به آن تـن داده بودنـد. بـالذري در     با همان شرايطي صلح را پذيرفتند كه پيش

نويسـد. خـود    مـي  قـيس  بـن  و در جايي ديگر، احنـف  بديل بن جا فاتح يهوديه را عبداهللا يك
تـر   بديل فاتح يهوديه خوانـده شـده اسـت درسـت     بن آن عبداهللا برپايةبالذري روايتي را كه 

هاي اصفهان تاخـت   ها و كوه بديل به دشت بن كند كه عبداهللا داند و در ادامه نيز اشاره مي مي
  ).306- 305: 1988جا چيره شد (بالذري،  همهو بر 
هـاي   اي از روايـت  پاره براساس فقطدربارة چگونگي گشودن اصفهان گفته شد،  چه آن

اي متفاوت و  گونه هاي ديگري نيز در دست است كه جزئيات فتح را به تاريخي بود. گزارش
ايـن   برپايةكنند. در برخي روايات، فاتح اصفهان ابوموسي اشعري است.  گاه متضاد بيان مي

آنـان   ، امـا ها، ابوموسي اشعري به اصفهان آمد و مردم را به ديـن اسـالم فراخوانـد    گزارش
). بالذري 135: 1393؛ ابونعيم، 305: 1988و به پرداخت جزيه تن دادند (بالذري،  نپذيرفتند

خطّاب،  بن كند: عمر اي ديگر نيز روايت مي گونه نقش ابوموسي اشعري در فتح اصفهان را به
تر فتح كرده  بديل را با سپاهي به سوي ابوموسي روانه كرد كه قم و كاشان را پيش بن عبداهللا

و ابوموسي بـا    م عازم اصفهان شدند، جي را عبداهللا گشود و يهوديه را عبداهللابود. پس با ه
). در 306: 1988هم فتح كردند و سپس بر سراسر نواحي اصفهان استيال يافتنـد (بـالذري،   
عبـداهللا بـا    كـه  آنروايتي از طبري نيز چنين آمده است كه ابوموسـي و سـپاهيانش پـس از    

  ).161 ،140: 1967/ ق 1387او پيوستند (طبري، پاذگوسپان صلح كرده بود به 
است كـه چنـدوچون    در دستي دربارة فتح اصفهان سان همروايات نا بيان شد، كه انچن

 چـاپ شـده  ها بعد از وقوع آن  نمايد. جزئيات فتح كه مدت اين واقعه را پريشان و مبهم مي
 ،اش را از دسـت داد  نيبود در خاطر مردم و راويان دچار آشفتگي شد و نظم زماني و مكـا 

يـا    اعراب گشوده شـده بودنـد و شـورش    دست بهبار  يكزيرا برخي نقاط اصفهان بيش از 
روايـت بـالذري،     دوباره يا چندباره را در پي داشته است. به  هاي مردم اصفهان فتح شورش

ابوموسي شورش را فروخواباند  ، امااصفهانيان مدتي پس از فتحِ نخست بر اعراب شوريدند
نوشتة ابونعيم، صلح مردم   نين بهچ هم). 305: 1988و دوباره بر اصفهان چيره شد (بالذري، 

جي با اعراب ديري نپاييد و پس از بازگشت ابوموسي به بصـره و انتشـار خبـر درگذشـت     
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عفّـان   بـن  رو عثمـان   عمر، مردم جي پيمان شكسـتند و اعـراب مقـيم را كشـتند. از همـين     
  ).143: 1393بديل را به اصفهان گسيل كرد و او بار ديگر جي را گشود (ابونعيم،  بن عبداهللا
دانان مسلمان دربارة حملة اعـراب بـه منطقـة اصـفهان      نگاران و جغرافي تاريخ چه آن
با فتح شهر جي پيوند دارد. آنان در پرداختن بـه جزئيـات فـتح نـواحي      تر بيشاند  نوشته

تـري در ايـن    اند. ابونعيم در مقايسه با ديگران اخبـار مفصـل   ان كوتاهي كردهديگر اصفه
دارنـد.   آشـكاري   تفـاوت  ديگـر  يـك  با او چندگانة هاي روايت ، امادهد مي دست بهزمينه 

هـا نپرداختـه    به گردآوري روايات بسنده كرده و بـه سـنجش آن   فقطباره   ابونعيم در اين
ي دربـارة گشـودن ديگـر    تر بيشايت است كه اطالعات در ميان روايات او، دو رو. است

دهد. در روايت نخست چنين آمده است كه پس از فـتح جـي،    مي دست بهنقاط اصفهان 
نقاط اصـفهان فرسـتاده شـد. از     ديگرهايي از سوي ابوموسي اشعري براي گشودن  سريه

مردمش را اسير كـرد و  مسعود كاشان را فتح و  بن اي به فرماندهي مجاشع رو سريه   همين 
يزيد هاللـي ديـه دارك را گشـود و مـردمش را بـه       بن اي ديگر به فرماندهي عبداهللا هسري

آن است كه  گر بيانمردم كاشان و دارك به اسارت اعراب درآمدند  كه ايناسارت گرفت. 
فابزان  اي به ديه اَصرم نيز در رأس سريه   بن جندل   بن هر دو با جنگ گشوده شدند. عبداهللا

زيـرا حصـاريانِ فـابزان از     ،يـاب نبـود   جـا كـام   در گشـودن آن  ، امادر نزديكي جي رفت
و با اعراب جنگ سختي كردند. در نتيجه، گروهـي   ندخود بيرون شد  گانة 30حصارهاي 

اي  نيز با سريه ،از اعراب كشته شدند و فرماندة مسلمانان گريخت. ابورهم، پسر ابوموسي
رو شـد.   شـتافت كـه بـا مقاومـت مـردم روبـه       ،ومين شهر مهم اصـفهان ، د15به سوي قه

و جلويـه بـه    ،هاي آذرجشَنس، مهربـان  هزار مرد مسلح به فرماندهي سه برادر با نام شش
تـر، قلـب سـپاه و دو     مصاف اعراب آمدند. در اين جنگ كـه آذرجشـنس، بـرادر بـزرگ    

كشـته شـد. در نتيجـه،    كردنـد ابـورهم    برادرش جناح راست و چـپ را فرمانـدهي مـي   
جنـدل را بـه يـاري سـربازان      بـن  مهاجمان گريختند و به جي بازگشتند. ابوموسي عبداهللا

شده فرستاد تا دوباره به قه هجوم برند. پس مجدداً بين سپاه قه و اعـراب جنـگ    هزيمت
طول انجاميد و در نهايت، مسلمانان پيروز شـدند و بـر    بهسختي درگرفت كه تا آخر روز 

ستيال يافتند. روايت ديگرِ او نيز حكايت از آن دارد كه تيمره و برخوار به فرمانـدهي  قه ا
  ).144- 142: 1393شدند (ابونعيم،  قيس با جنگ گشوده بن احنف

دانان مسلمان با وجود زدوخوردهايي كه ميان اعراب و اصفهانيان  نگاران و جغرافي تاريخ
فقيـه،   ؛ ابـن 305- 304: 1988نويسـند (بـالذري،    آميز مـي  رخ داده بود فتح اصفهان را صلح

كند كه برخي هم گشودن اصفهان  زد مي ابونعيم گوش ، اما)139: 1393؛ ابونعيم، 96: 1349
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اي از نقاط آن با جنگ گشوده  اعزام شده بود و پاره جا آن سپاه به ، زيرادانند را به صلح نمي
دانان مسلمان فتح اصـفهان   نگاران و جغرافي تاريخ كه اين). 144: 1393شده بودند (ابونعيم، 

اند  رو بود كه به تختگاه خورة اصفهان توجه ويژه داشته  از آن تر بيشدانستند،  را به صلح مي
اند. گـاهي هـم مقصودشـان از فـتح      حساب آورده منزلة فتح اصفهان به بهو گشودن جي را 

شده  نيز بر آن اطالق مي ،ه، يعني اصفهاناصفهان صرفاً فتح جي بوده است كه نام كلي خور
: 1380؛ يـاقوت حمـوي،   440- 438: 1381نـديم،   ؛ ابـن 191- 189: 1365رسـته،   ابناست (

ون جـي و يهوديـه بـا صـلح و     چ هم اي از نقاط اصفهان نمايد كه پاره . پس چنين مي)260
شـدند. ظـاهراً    و فابزان بـا جنـگ فـتح    ،برخي ديگر مانند كاشان، تيمره، برخوار، قه، دارك

ترين مقاومتي كه اصفهانيان در دفاع از خاك خويش نشان دادند در شهر قه بوده است.  مهم
عام مردم شهر را در پـي داشـت. اعـراب شـهر را ويـران كردنـد و        قتلدفاع سرسختانة قه 

 چه آن). احتماالً 143- 142 ،128، 126: 1393يافتگانِ كشتار را به جي بردند (ابونعيم،  نجات
ترين رفتاري بود كه در جريان فتح اصفهان از آنـان سـر زده    اعراب با مردم قه كردند خشن

منـابع ديگـر دربـارة     ، زيراوسقم واقعة قه سخن گفت توان دربارة صحت درستي نمي بود. به
  اند.  درگيري قه و كشتار مردمش سكوت كرده

 فـتح  قيق آن است. بالذريبودن تاريخ د هاي واقعة فتح اصفهان پوشيده يكي از دشواري
ق را   23) و يعقوبي سال 306- 305: 1988داند (بالذري،  ق مي  24 يا 23 سال به را اصفهان
را در ميـان حـوادث    داد رويطبـري ايـن    ، امـا )87: 2002/ ق 1422كند (يعقوبي،  ذكر مي

). از مجمـوع روايـات   142- 137: 1967/ ق 1387آورد (طبـري،   ق مـي   21مربوط به سال 
خطّاب و مدت كوتـاهي پـس از جنـگ     بن آيد كه اصفهان در دورة خالفت عمر مي چنين بر

 آن ي روايـات در ثبـت تـاريخ فـتح از     گـون  همشود. نـا  نهاوند به قلمرو مسلمانان افزوده مي
كه فتح اصفهان بـا آن پيوسـتگي زمـاني دارد دقيقـاً      16روست كه تاريخ وقوع جنگ نهاوند  

توانـد دليـل ديگـري بـراي      ه يا شـايد چنـدبارة اصـفهان هـم مـي     روشن نيست. فتح دوبار
  هاي ذكرشده باشد. مانندشدن تاريخناه

  
  . پيامدهاي فتح اصفهان4

اي در خورة پهنـاور   هاي گسترده اعراب مسلمان سرآغاز دگرگوني دست بهگشودن اصفهان 
ر اصـفهان گذاشـت در   درفتـه   اصفهان شد. گوشة كوچكي از تأثيراتي كه واقعة فـتح رفتـه  

نخست هجري بازتاب يافت. متأسفانه  قروندانان مسلمانِ  نگاران و جغرافي هاي تاريخ نوشته
چنان كـه شايسـته و بايسـته بـوده اسـت بـدين مهـم         اند و آن اندك نوشته باره  اينآنان در 
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گـواه آن   توان در خالل متون يافـت،  زحمت مي كه به ،هاي اندك همين داده ، امااند نپرداخته
هاي  شد و دگرگوني راه هم تازه فضاي سان نقاط ديگر جهان ايراني با است كه اصفهان نيز به

اي كـه بـا فـتح اصـفهان      هـاي مختصـر و پراكنـده    داده برپايـة توجهي به خود ديد.  درخورِ
  ح اصفهان بيان و بررسي خواهد شد.اي از پيامدهاي فت پيوستگي دارند، پاره

  
  دگرگوني تدريجي دين مردم اصفهان 1.4
سـكونت   اصـفهان  و شايد مزدكيان در ،هنگام حملة اعراب، زردشتيان، يهوديان، نصرانيان به

اي  آمد از جايگاه ويـژه  شمار مي كه كيش رسمي كشور به  داشتند. در اين ميان، دين زردشت
). وجـود  66- 65: 1393مردم اصفهان بر اين كيش بودند (شـرافت،   تر بيشبرخوردار بود و 

و  ،18هاي شهر جي به اسامي روزهاي تقويم زردشتي ، ناميدن دروازه17هاي زردشتي آتشكده
هاي برآمده از فرهنگ زردشتي از توجه مردم اصفهان به اين ديـن حكايـت    برگزاري جشن

  ). 71- 67: هماندارد (
لح بسـتند  اعراب بر شهر جي چيره شدند و با مردم اصفهان پيمـان صـ   كه آنپس از 

اشـراف اصـفهان    از گروهي فقط)، 139: 1393ونعيم، ب؛ ا141: 1967/ ق 1387طبري، (
شدند. عموم مردم  راه همو با عصر جديد  )306: 1988 بالذري،(دين اسالم را پذيرفتند 

 شـدن تـن دادنـد (بـالذري،     و به تاوان ذمـي  فشردند پاي  و اجدادي اصفهان بر دين آبا 
ابــونعيم، ؛ 188: 1992/ ق 1412؛ ابوالشــيخ، 140: 1967/ ق 1387طبــري، ؛ 305: 1988
1393 :139  .(  

شكل پيوسته و منظم نيامده است  بهپذيريِ اصفهانيان در منابع تاريخي  متأسفانه روند اسالم
صـورت غيرمسـتقيم بـا ايـن جريـان       بـه چند اشارة كوتاه تاريخي در دست است كـه  فقط و 

هـاي اعـراب بـراي تحكـيم ديـن اسـالم در         از نخستين تالش پيوستگي دارد. شايد دو نمونه
اصفهان بنيان مسجدي در جي، بالفاصله پـس از فـتح و برپـاكردن مسـجدي ديگـر در ديـه       

). 143 ،130: 1393(ع) بوده است (ابونعيم،   طالب ابي بن عليهنگام خالفت   به ،خُشينانِ يهوديه
صـدواندي سـال پـس از فـتح اصـفهان،       د يـك احتماالً تا بامداد خالفت عباسيان، يعني حدو

 يـي روا فرمـان  داشـت. در روزگـار   كنـدي  شـتاب  ميان مردم اصـفهان  در اسالم گسترش دين
عامل، دبير عاصم،  بن اصفهان، هنگامي كه يونس در خراساني ابومسلم يونس، كارگزار بن عاصم

و  بخوانند قرآن قادرند تن 80فراخواند آشكار شد كه تنها  قرآنآموختن  براي را مردم اصفهان
پس تا اين زمان دين اسالم هنوز جايگاه ). 233: 1365رسته،  (ابن دارند بر از قرآننفر  سه فقط

و  قـرآن هاي مردم نيافته بود. كوشش دبيرِ دارالحكومة اصفهان در آموزش  درخوري ميان توده
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: 1393 ابـونعيم، (زياد و جامعِ يهوديه در دوران نخستين خلفاي عباسـي   بن بنياد مساجد ايوب
آيد كه به گسترش اسالم در اصـفهان يـاري رسـانده     شمار مي از ديگر اقداماتي به )131- 129

 دست بهبود. نخستين نويسندگاني كه از اصفهان و مردمش در روزگار پس از اسالم اطالعاتي 
كنند. احتماالً  شارة مستقيم و دقيقي به دين غالب مردم اصفهان در عصر خويش نميدهند ا مي

يافت  مي مانند بسياري از نقاط ديگر ايران آرام اما پيوسته گسترش  نيز به اصفهان اسالم در دين 
پـس از ورود اسـالم در كـوه آتشـگاه اصـفهان      قرن آتش مقدس زردشتيان تا چند  كه آنو با 
 حوقل، ابن ؛589: 1387 مسعودي، ؛181: 1365 رسته، ابن ؛20: 1889 خرداذبه، ابن(سوخت  مي

تـدريج از شـمار پيـروان كـيش كهـن       در ميان تودة مردم بـه  اسالم )، ترويج دين109: 1345
ديگر  ،سوم هجريقرن هاي پاياني  رسته، يعني سال كاست. ظاهراً در زمان تأليف كتاب ابن مي

كند كه مـردم اصـفهان مجـوس     او اشاره مي ، زيرااصفهان نبود كيش زردشتي دين غالب مردم
). فرهنـگ اسـالمي در   185: 1365رسته،  خداوند اسالم را به اصفهان آورد (ابن كه آنبودند تا 

 قـرن كـه در اواخـر     طوري جامانده از فرهنگ زردشتي هم عميقاً نفوذ كرده بود؛ به هاي به آيين
در اصفهان تأثير جدي از ديـن اسـالم   » مردگيران«برگزاري آيين باستاني  قمري چهارم هجري

سان درآمـده   نگاشتند بدين پذيرفته بود و متن افسوني كه براي برگزاري اين جشن بر كاغذ مي
 اهللا حسـبي  و آدم به اهللا بسم فريدون و جم نام به و يزدان نام به ... الرحيم الرحمن اهللا  بسم«بود: 
  ).355: 1389(ابوريحان بيروني،  »كفي و وحده

ترين پيامدي كه ورود فاتحان عرب بر جاي گذاشت دگرگونيِ تـدريجي   شايد برجسته
پس از ورود اعراب چنان در اصـفهان   قرندين مردم اصفهان بود. دين اسالم در طول چند 

حيان اصفهاني معروف به ابوالشيخ و  بن ون ابومحمد عبداهللاچ همريشه دواند كه نويسندگاني 
دربـارة راويـان و    قمـري  چهارم و پـنجم هجـري   قرونترتيب در  ابونعيم اصفهاني به حافظ

ناقدان پرشمارِ احاديث اسالمي در اصفهان كتاب نوشـتند. اصـفهان كـه در آغـاز خالفـت      
ر گذر زمان، تغييراتي جدي به خود ديـد و  د ،عباسيان هنوز پيوند عميقي با اسالم نيافته بود

بويه و سلجوقيان شـد كـه از    هاي آل چهارم و پنجم هجري پايتخت امن حكومت قروندر 
آمدند و خالفت عباسيان در زيـر سـاية ايشـان بـه      شمار مي مدافعان و حاميان دين اسالم به

  داد. حيات خويش ادامه مي
  
  نمهاجرت اعراب و تغيير تختگاه اصفها 2.4

آن  گونـاگون اي از ايشان در نقاط  جاي آن پاي نهادند و عده با فتح اصفهان اعراب به جاي
بـود كـه حكومـت      رو  رحل اقامت افكندند. فرودآمدن نخست اعـراب در اصـفهان از آن  
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كـه از   ،زمينة فتوحات بعدي را فراهم كنند. حاكمان اصـفهان  خويش را برپا سازند و پيش
دستان و فرودستانشـان را از   كاربه تر بيششدند،  عرب گماشته مياين پس از سوي خلفاي 

شدن  . بنابراين، گماشته راندند گزيدند و به ياري آنان فرمان مي وطنان خويش برمي ميان هم
ـ      عـرب  حاكمان هنگـامي كـه    مثـال،   رايمهـاجرت خويشاوندانشـان را در پـي داشـت؛ ب
بـه حكومـت اصـفهان منصـوب شـد،       ويام مروان عنبري در زمان خالفت  قيس بن هذيل

گونه بود كـه شـمار مهـاجران     . اين)306: 1988بالذري، (عنبريان نيز به اصفهان كوچيدند 
  يافت. افزايش مي تدريج عرب به
توان از چندوچون كوچيدن تـدريجي   هاي اندك و پراكندة منابع تاريخي نمي داده برپاية

 اهـالي  از گزيدند  منزل اصفهان در كه اعرابي نخستين اعراب به اصفهان سخن گفت. ظاهراً
 حمـوي،  ياقوت ؛143: 1393 ؛ ابونعيم،161: 1967/ ق 1387طبري، ( اند بوده بصره و كوفه

سـوم هجـري    قرنروايت يعقوبي در   بافت نژادي و قومي ساكنان اصفهان به). 260: 1380
اند و  دهقانان اَشراف از و يهوديه عجم و ساكنان شهرهاي جي تر بيشسان بوده است:  بدين

ضـبه، خزاعـه،    كه از شهرهاي كوفه و بصـره و از قبايـل ثقيـف، تمـيم، بنـي      اند بقيه اعرابي
 ،هاي برخوار، برآن، ميرين، قامـدان  . ساكنان رستاقاند ... كوچيده و ،عبدالقيس حنيفه، بني بني

هـاي سردقاسـان و گرمقاسـان اعـرابِ اهـل       اي از ساكنان رستاق و فريدين غيرعرب و پاره
 آيـد كـه   ). بنابراين از گزارش يعقوبي چنين برمي88- 86: 2002/ ق 1422(يعقوبي، اند  يمن
 تر بود و ها اندك اندك و در نقاط ديگر و ديه يهوديه و شهرهاي جي در اعراب مهاجر شمار

و  اعـراب  تـدريجي  گزيني تر باقي مانده بود. منزل نخورده ها دست وميِ ديهق ساختاردر كل، 
هـاي كالنـي    گرفتن حكومت اصفهان در ساختار قومي و نژادي اصفهان دگرگـوني  دست به

  اي ديگر تأثيرات خود را نشان داد.  گونه به ، امانيافريد
اي اصفهان را اداره  نهگو از آغاز فتح تا فرارسيدن خالفت منصور عباسي به مهاجر اعراب

كـه    طوري و آباداني بازمانده بودند؛ به رفت پيش هاي اصفهان از كرده بودند كه شهرها و ديه
عباسي چنين توصـيف   مافروخي اصفهان را تا پيش از برخي اقدامات عمرانيِ دورة منصور

: 1385وخي، (مـافر » هايي بود پراكنده و شهرهايي خراب و كَنـده  ديار اصفهان ديه«كند:  مي
 ،منصور به اصفهان نظر افكند و به آباداني آن فرمان داد به يهوديه ). هنگامي هم كه خليفه43

: 1345حوقـل،   ؛ ابـن 97: 1349فقيـه،   كه از دوران باستان اقامتگاه يهوديانِ اصفهان بود (ابن
يهوديه ي نشان داده شد. تر بيشتوجه  ،)439- 438: 1389، مجمل التواريخ و القصص؛ 110

كـه دو مسـجد در ديـه خُشـينان و        طوري پيش از اين هم براي اعراب حائز اهميت بود؛ به
زياد از سوي  بن ). زماني هم كه ايوب130: 1393باذانة يهوديه بنا كرده بودند (ابونعيم،  محلة
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منصور عامل جنگ و خراج در اصفهان شد در ديه خشينانِ يهوديه منزل گزيد و كاخ  خليفه
 كـوي  سجد در يهوديه برآورد و بازاري در چند رديف براي فروشندگان و بازرگانان درو م
پيوسـت و   يهوديـه  بـه  خشـينان  ديـه  هـاي  خانه همين ايام بود كه افكند. در  فروشان پي كاه

عنوان شهر يافـت. پـس از آن    ق  151يهوديه از جايگاهي برخوردار شد كه در حدود سال 
در يهوديـه مسـجد جـامعِ فراخـي بنيـاد       ق  156 سال قبيلة تَيم درهم اعرابِ ديه طهران از 

هاي پانزده ديه پيرامونش  كردند كه به دنبال آن يهوديه از سوي بيابان گسترش يافت و زمين
بـر   مبني عباسي سان بود كه فرمان منصور ). بدين130- 129: 1393(ابونعيم،  19بدان پيوست

: 1385(مـافروخي،  » اصفهان] و شهرسـاختن كـورة آن   هايي چند [از گردانيدن بر ديه روي«
  ) اجرا شد.44- 43

پهلـو زد و   ،تختگـاه باسـتاني و پرشـكوه اصـفهان     ،ترقي يافت كه با جي يهوديه چنان
يهوديه چنان بود ). توسعة پرشتاب 260: 1380(ياقوت حموي،  تدريج از آن پيشي گرفت به

تر از جي و حدود دو برابر آن  چهارم هجري يهوديه را بزرگ قرنحوقل در نيمة دوم  كه ابن
حوقل است از رونق و  ) و مقدسي نيز كه معاصرِ ابن106: 1345حوقل،  كند (ابن توصيف مي

بزرگ و آبـاد  «كند:  دهد و آن را چنين وصف مي شكوفايي يهوديه در عصر خويش خبر مي
). نـام اصـفهان نيـز كـه     580- 579: 1361(مقدسـي،  » و پربركت و شـهر بازرگـاني اسـت   

رسـته،   ابـن بردند ( كار مي بهنديم براي ناميدن شهر جي  رسته و ابن ون ابنچ همنويسندگاني 
) در نوشتة مقدسي و ياقوت حموي ديگر به 440- 438: 1381نديم،  ؛ ابن191- 189: 1365

)؛ 580- 579: 1361 ؛ مقدسـي، 260: 1380شـد (يـاقوت حمـوي،     شهر يهوديه اطـالق مـي  
» شهر اصفهانِ امروزين همـان يهوديـه اسـت   «گويد:  ميصراحت  كه ياقوت حموي به چنان

). پس با رونق روزافزون يهوديه شهر جي روي به ويراني نهاد 260: 1380 ،(ياقوت حموي
در دورة معاصـر بـا    كـه  ايـن مانـد تـا    حال همين و به حاشية تختگاه جديد رانده شد و بر

سان شد كه حملة اعراب و مهاجرت آنـان   ن پيوست. بدينگسترش وسيع شهر اصفهان بدا
به اصفهان سرنوشت جي و يهوديه را دگرگون كرد و يكي را از رونق انداخت و ديگري را 

  آباد ساخت.
رو بود كه   شايد تمايل اعراب مهاجر به سكونت در يهوديه و توجه به آباداني آن از اين

ديدند و فرهنگ  مي تبار زردشتيان آريايي از تر نزديك تبار را به فرهنگ خويش سامي يهوديانِ
ون چ همتر در برخي نقاط عربستان  بود؛ چراكه پيش زردشتيان از يهوديان براي ايشان آشناتر

 بـه  يثرب در كنار يهوديان زيسته بودند و با آنان مناسبات اجتماعي داشتند. در ضمن، ظاهراً
چنان كه پيش از اين بيـان   هماي سر نزده بود ( مانهاصفهان از يهوديان رفتار خص فتح هنگام 
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يي سربازان عرب در حمله به ديه فابزان به آنان ياري رسانده نما راه) و حتي با پذيرفتن شد
  ).142: 1393بودند (ابونعيم، 

  
  نامه و تحميل قوانين جديد صلح 3.4
ا آنان پيمان صلح بست پاذگوسپان ب ،كه اعراب شهر جي را در حصار گرفته بودند هنگام  آن

اي منعقد شد كه قوانين اجتمـاعي و اقتصـادي جديـدي پـيش روي      نامه و بين طرفين صلح
آمدنـد و   شـمار   مردم اصفهان نهاد. در روزگار جديد، اصفهانياني كه اسالم نپذيرفتند ذمي به

 شمهمـان  شب يك و روز ملزم شدند كه هر مسلمان را راه نمايند و راه او را اصالح و يك
بر آنان بود كه مسلمانِ پياده را تا يك منـزل سـوار    نينچ هم. ندكنكنند و نيازش را برطرف 

كنند و بار پيادة او را به منزل رسانند و از استياليافتن بر مسلمانان بپرهيزند. بنابراين مضمون 
ان را در دو ورزيد و جامعة اصفه داشتن احترام اعراب مسلمان تأكيد مي نامه بر نگاه مصالحه

كرد. اصفهانيان ذمي كه از اجراي قوانين نو  بندي مي جايگاه اجتماعي مسلمانان و ذميان دسته
نامه چنـين آمـده بـود:     شدند. در مصالحه گيرانه مجازات مي زدند جدي و سخت باز مي سر

 هچـ  چنـان ديگر در امان نخواهنـد بـود و    ،شده رفتار كنند تعيين ذميان برخالف مفاد  هرگاه
خونشـان ريختـه    ،عقوبت خواهند ديد و اگـر مسـلماني را بزننـد    ،مسلماني را دشنام دهند

 خويش متعهـد شـدند   چه آنبا خواهد شد. تعهداتي كه فاتحان بر گردن بوميان ذمي نهادند 
دادن به ذميان اصفهان تا وقتـي   كه اعراب پذيرفته بودند امان اي مسئله يگانهنبود.  پذير قياس

ذميـان چيـزي را    چـه  چناننامه تجاوز نشود. آنان هشدار داده بودند كه  مفاد پيمانبود كه از 
دگرگون كنند يا ديگري كه آن را دگرگون كند به فاتحـان نسـپارند در امـان نخواهنـد بـود      

  ). 262: 1380؛ ياقوت حموي، 140- 139: 1393؛ ابونعيم، 141: 1967/ ق 1387طبري، (
از » جزيـه «كه اجرايش ضرورت و اهميت داشـت، گـرفتن    ،يكي ديگر از قوانين جديد

شرط كـرده   اعراب فرماندة با صلح گو دربارة و ذميان اصفهان بود. پاذگوسپان به هنگام گفت
بود كه هر كس پرداخت جزيه را بپذيرد مال و زمينش از تجـاوز اعـراب در امـان بمانـد و     

زمينش از  ، اماه هرجا كه بخواهد برودبتواند اصفهان را ترك كند و ب ،كسي نپذيرد چه چنان
نامه، ذميان اصفهان تا وقتي در امان بودند كه جزيه بپردازنـد   آشتي براساسآنِ اعراب شود. 

). 262: 1380؛ يـاقوت حمـوي،   139: 1393؛ ابـونعيم،  141- 140: 1967/ ق 1387طبري، (
ز فروگذاشتن معـادني در  رسته ا تأثير نبود. ابن وكار مردم اصفهان بي پرداخت جزيه بر كسب

، ها مشغول بودند اسالم به استخراج نقره در آن از پيش دهد كه زردشتيان تا اصفهان خبر مي
رسته تعطيلي  پس از تحميل جزيه كارشان را رها كرده و معادن را فروگذاشته بودند. ابن اما
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بـا جزيـه آشـنايي    كننـدگان زردشـتي    داند كه استخراج رو مي  معادن نقرة اصفهان را از اين
). چندان آشكار نيست كـه مقصـود او از ايـن سـخن     185- 184: 1365رسته،  نداشتند (ابن

آيد كه تعطيلي معادن نقره بـا سـتاندن جزيـه بسـتگي و پيوسـتگي       چيست؟! اما چنين برمي
  داشته است. 

ظاهراً پذيرش قوانين اجتماعي و اقتصادي جديد در ابتدا براي دو گروه از مردم سخت 
گروه نخست، جمعي از اصفهانيان بودند كه نه زير بار ترك دين زردشت رفتنـد و نـه    :بود

آشتي با اعراب را پذيرفتند. پس ناچار به ترك اصفهان شدند و راه كرمان را در پيش گرفتند 
جا  اعراب نيفتاده بود و يزدگرد سوم در آن دست بهكه هنوز  )140: 1967/ ق 1387(طبري، 

اي از اشـراف اصـفهان بودنـد كـه      )؛ گروه دوم نيز عـده 305: 1988برد (بالذري،  سر مي به
شده براي  هاي تعيين ) تا از محدوديت306: 1988 بالذري،(درنگ دين اسالم را پذيرفتند  بي

  ذميان رهايي يابند.
كـه بـر    بود؛ چنان راه هموضع قوانين جديد از سوي فاتحان با ناخرسندي مردم اصفهان 

). احتمـاالً  چنـان كـه پـيش از ايـن بيـان شـد       همشكستند ( شوريدند و پيمان مي اتحان ميف
تـوجهي از ايشـان بـه     ناخشنودي اصفهانيان يكي از عواملي بود كه سبب شد عدة درخـورِ 

يعقـوبي،  (آميـز خرمـدينان سـهيم شـوند      هاي اعتراض بگروند و در شورش خرمدين بابك
؛ گرديـزي،  611 ،610: 1381نـديم،   ؛ ابن337- 336: 1365؛ مسعودي، 88: 2002/ ق 1422
  ).204: 1995/ ق 1415؛ شهرستاني، 314- 312: 1347 الملك، ؛ نظام175: 1363
  

  گيري . نتيجه5
هاي ايرانيان با اعـراب، اصـفهان در گـردآوري     هنگام جنگ  در پايان روزگار ساسانيان و به

ويژه نهاوند نقش مهمي يافـت و   جلوالء و به  سپاه و مقابله با اعراب مهاجم در جبهة جنگ
نـين، در آن  چ هـم مدتي پناهگاه يزدگرد سوم شد.  جلوالء جنگ در ايرانيان شكست از پس

هايي بـه   ايام پرالتهاب گروهي به سركردگي مطيارِ دهقان به ستيز با اعراب برخاستند و زيان
شكسـتن پايـداري    زلـة درهـم  من كـه بـه   ،آنان رساندند. با شكست ايرانيان در جنگ نهاونـد 

خطّاب راه اصفهان را در پيش گرفتند و پـس از   فرمان عمربن سرزمين جبال بود، اعراب به 
سپار  تصرف درآوردند و ره بهدرگيري مختصري در رستاق شيخ نخستين رستاق اصفهان را 

اعـراب   دسـت  بـه تن داد و بدون جنـگ    تختگاه اصفهان شدند. شهر جي به پذيرش صلح
اي ديگر مانند كاشان، تيمره، برخوار،  صلح و پاره  ون يهوديه باچ هماد. برخي نقاط ديگر افت

ترتيـب، سراسـر اصـفهان بـه تصـرف       جنگ گشـوده شـدند و بـدين     و فابزان با ،قه، دارك
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ي تـر  بيشهايي كه در اصفهان رخ داد جنگ قه از اهميت  مهاجمان درآمد. در ميان درگيري
رو، بـه    اي از خـويش نشـان دادنـد؛ از همـين      ه مقاومت سرسختانهبرخوردار است. مردم ق

شده به اصفهان در برخـي   عام شدند. نام فرماندة سپاه اعزام قتلخشم اعراب گرفتار آمدند و 
ورقـاء خزاعـي اسـت.       بن بديل   بن اي ديگر، عبداهللا عتبان و در پاره   بن عبداهللا   بن منابع، عبداهللا

نگاران  تاريخ ديگراند  هاي او بهره جسته ديگر نويسندگاني كه از نوشتهجز طبري و  ظاهراً به
داننـد. منـابع تـاريخي در     بديل را فرماندة سپاه مسلمانان مـي  بن دانان قديم عبداهللا و جغرافي

يكـي از فرمانـدهان اعـراب يـاد     در جايگـاه  جريان فتح اصفهان از ابوموسي اشـعري نيـز   
ظـاهراً ابوموسـي اشـعري از     ، اماخوانند و را فاتح اصفهان ميكه حتي برخي ا كنند؛ چنان مي

شده به اصفهان نبوده است و در آستانة فتح جي يا شايد پس از آن بـا   سپاه اعزام راه همابتدا 
احتمـال     . بـه اسـت و در برخي فتوحات اصفهان شركت جسـته   سپاهيانش به اصفهان آمده

بـه تصـرف    ،ق  21نهاوند، يعنـي در حـدود سـال    زياد، اصفهان در همان سال وقوع جنگ 
  درآمده است.   مسلمانان

  : برداشت شرح زير در فتح اصفهان پيامدهايي را به 
تدريج گسترش يافت و جاي دين زردشـت را در   پس از فتح اصفهان دين اسالم به -

هاي مردم گرفت. نخستين گروه از مردم اصفهان كه در بدو ورود اعـراب   ميان توده
اي از اشراف بودند. گسترش اسالم در ميان عموم مـردم   به دين اسالم گرويدند عده

تـن قـادر بـه     80خالفت عباسـيان تنهـا    كه تا آغاز بود؛ چنان راه همبا شتاب كندي 
سـوم   قـرن از بر داشتند. احتمـاالً تـا پايـان     قرآنبودند و فقط سه نفر  قرآنخواندن 

چهارم  قرنهجري تودة انبوهي از مردم اصفهان به اسالم گرويده بودند و در اواخر 
 هجري، دين اسالم حتي بر شيوة برگزاري جشن زردشتي مردگيران در اصفهان تأثير

 ؛نهاده بود
رحـل اقامـت افكندنـد. آنـان كـه       اصفهان اي از اعراب از همان ابتداي فتح در عده -

آمدنـد خويشاوندانشـان را نيـز بـه اصـفهان       شـمار مـي   بـه حاكمان جديد اصـفهان  
كوچيدنـد و    اصـفهان  بـه  عـرب  تـدريج مهـاجران   خواندند. چنين شد كه بـه  فرامي

ترين مراكز اصـفهان در پـذيرش    از مهم يافت. يكي جمعيت اعرابِ اصفهان افزايش 
اعراب مهاجر يهوديه بود. با سكونت اعراب در اين محـل و رونـق روزافـزون آن،    

بااهميت درآمد و با گذشـت زمـان از شـهر جـي آبـادتر و       يت شهرئيهوديه به هي
 ؛ترتيب، تختگاه اصفهان از جي به يهوديه انتقال يافت تر شد. بدين بزرگ
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يان فاتحان و مردم اصفهان منعقد شد مفادي داشت كه بوميان ذمي اي كه م نامه صلح -
اي كه اعراب مسلمان  كرد. قوانين اجتماعي و اقتصادي تازه را ملزم به رعايت آن مي

همان ابتدا  ازكه   سان  داشت؛ بدين راه همدهايي را به امپيش روي مردم نهاده بودند پي
فتند و وطن خويش را ترك كردند. پس اي از مردم جي شروط فاتحان را نپذير عده

هايي بر ضد حاكمان بيگانه برخاست. در ضمن، پرداخت جزيه كه  از آن نيز شورش
وكار مردم اصفهان تأثير گذاشـت و بـه    ر كسبدترين مفاد عهدنامه بود  يكي از مهم

 معادن بزرگ نقرة اصفهان منجر شد.  شدن تعطيل

 

  ها نوشت پي

 زبـان  از را آن اعراب كه استان از بخشي معني  است فارسي به اي ره واژه. اصطالح جغرافيايي خُو1
خوره يا معرب آن كوره ). 37: 1380 حموي، ياقوت(كار بردند  و به جاي استان به  ندگرفت فارسي

  : ل).1385با شهرستان امروزي مطابقت دارد (نظريان، 
شـمار   بـه اي  نخست هجري اصفهان را خـوره  قروندان مسلمان در  نگار و جغرافي . چندين تاريخ2

 ؛35: 1367 اصـفهاني،  حمـزة  ؛182 ،179: 1365 رسـته،  ابـن  ؛20: 1889 خرداذبـه،  ابن(اند  آورده
بـوده اسـت    فرسـخ  80 در 80حـدود   هجري سوم قرن مساحتش در كه )582: 1361 مقدسي،

پهناي   نعيم اصفهان ايالتي بود بهنوشتة ابو  به ، اما)179: 1365 رسته، ابن ؛20: 1889 خرداذبه، ابن(
هاي همدان، ايالـت   گرفت و پيرامون آن را سرزمين برمي فرسخ كه سه استان را در 120در  120
و نهاوند تا مرزهاي كرمان و از اطـراف ري و قـومس تـا مرزهـاي فـارس و خوزسـتان        ،جبال

 كـه  آنالرشيد و معتصم وسعت اصفهان محدود و محدودتر شد تـا   فراگرفته بود. در زمان هارون
جـا كـه    ). از آن127- 126: 1393برداشت (ابونعيم،  يك خوره را در فقطپس از روزگار معتصم 

نخست هجري براي توصيف اصـفهان لفـظ خـوره را     قروندانانِ  و جغرافي نگاران تاريخ تر بيش
  اند، در متن نيز از همين اصطالح جغرافيايي استفاده شده است. كار برده به

  دهد: ياقوت حموي، اصطالح رستاق را چنين شرح مي. 3
 بغداد مانند ايىشهره دربارة را آن و دارد بسيار زارِ كشت و ديه كه خواهند مى را جايى رستاق از
 از و است بغداد مردم اصطالح در سواد جاى به ايرانيان نزد رستاق پس برند؛ نمى كار به بصره و

  ). 38: 1380باشد (ياقوت حموي، مى تر كوچك استان و خوره
 نظريـان، (بنابراين اصطالح قديمي رستاق را بايد برابر بخش در تقسـيمات امـروزي دانسـت    

هـاي اصـفهان در    گرفت. نام و شمار رسـتاق  برمي هايي را در شهرها و ديه. هر رستاق )ل: 1385
/ ق 1402 ؛ يعقوبي،21- 20: 1889خرداذبه،  نيامده است (ابن سان همنخست هجري  قرونمنابع 
  ). 98: 1349 فقيه، ؛ ابن182- 180: 1365 رسته، ؛ ابن88- 87 ؛2002
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مجمـل  ؛ 126: 1393. اصفهان در دوران پيش از اسالم هفت پـاره شـهر داشـته اسـت (ابـونعيم،      4
كه در زمان حملـة   مرور ويران شدند؛ چنان ها به ) كه برخي از آن525 :1389 ،التواريخ و القصص

 ).126: 1393قه بر جاي مانده بودند (ابونعيم،  و ،جي، مهربن شهرهاي فقطاعراب 
هـاي   اشاره ، اماهاي اصفهان در پايان روزگار ساسانيان اطالع دقيقي در دست نيست ديه. از تعداد 5

خرداذبه  كه ابن اند؛ چنان هاي اصفهان پرشمار بوده دانان قديمي حكايت از آن دارد كه ديه جغرافي
 كند كه اينْ داند و اشاره مي ديه مي 365اصفهان را شامل هفده رستاق و هر رستاق را متشكل از 

اصفهان را بيش  هاي رسته هم تعداد ديه ). ابن20: 1889خرداذبه،  هاي نوبنياد است (ابن جز ديه به
ها را پس از روزگار معتصم عباسـي حـدود    ) و ابونعيم شمار آن182: 1365رسته،  (ابن 2300 از

  ).127: 1393كند (ابونعيم،  عدد ذكر مي 2500
؛ Daryaee, 2002: 20( دهنـد  به اسكندر مقدوني نسبت مي را اي از منابع بنيانش . شهر جي كه پاره6

در دورة ساسـانيان و تــا   )207 ،193: 1385 ثعـالبي،  ؛65: 1390؛ دينــوري،  97: 1349فقيـه،   ابـن 
). نـام  139: 1393؛ ابـونعيم،  180 :1365رسته،  ها پس از آن تختگاه اصفهان بوده است (ابن مدت

) و Hansman and EIr, 2016( زردشت كعبة در يكم شاپوريبة در كتاين شهر در زمان ساسانيان و 
 ).Daryaee, 2002: 20( آيـد  مـي  )Gay( »گَـي «صـورت   بـه  هاي ايرانشهر شهرستاندر متن پهلوي 

 اسـت  بـوده  باستان ايران در جايي كه نام )Gabiane( »گابيانه«يا  )Gabae( »گَباي«با  احتماالً گي
)Strabo, 1966: Book XV / 3.3; Strabo, 1996: Book XVI / 1.18(     پيوسـتگي دارد و جـي نـام

 Schmitt, 2016; Planhol, 2016; Hansman and( پسين و تغييريافتة گباي يا گابيانة باستاني است

EIr, 2016.(  
 ، امـا منصبي نظامي در جبهة نهاوند بـوده اسـت   . از سخن طبري شايد چنين برآيد كه بندار صاحب7

: 1988 بـالذري، (فرماندة سپاه ايرانيـان بـود    »ذا الحاجب مردانشاه«در اين نبرد  ، زيراچنين نيست
سمت اوست؛ مخصوصاً كـه اصـطالح بنـداري در قـديم عنـوان       گر بيان. احتماالً واژة بندار )296

سواران خسرو و مردم اصفهان در  كه چابك ،منصبي بود در پيوند با امور مالي و مالياتي. شايد بندار
واسپوهر آماركـار يـا مسـتوفي خـراج واسـپوهران باشـد كـه        او بودند، همان  راه همجبهة نهاوند 

  ). 657: 1368سن،  داند (كريستين ساسانيان مي دورة پايان در او سن اصفهان را جايگاه كريستين
جا با گروهي  صفهان كشيده بود و در آنيزدگرد خود را به ا«نويسد:  مي باره  اينسن در  . كريستين8

  ).657: 1368سن،  (كريستين» زيست كثير از واسپوهران مي
. مطيار دهقاني از اصفهان بود كه براي رويارويي با اعراب گروهي را گـرد آورده و بـه مهاجمـان    9

  ).295: 1967/ ق 1387زيان رسانده و نزد مردم اعتبار يافته بود (طبري، 
يزدگرد در اصفهان اقامت داشـت، مطيـار بـه ديـدار او رفـت. دربـان پادشـاه از او         . هنگامي كه10

مطيار بر دربان خشـم گرفـت و بينـي او را     ، اماخواست منتظر بماند تا برايش اجازة ورود بگيرد
  ).295: 1967/ ق 1387شكست (طبري، 
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بـه خليفـه گفـت:    هرمـزان  گونه نيز روايـت شـده اسـت كـه      وگوي هرمزان و عمر بدين  . گفت11
ــدار آن   ــه بن ــد اســت ك ــال. ســر آن در نهاون جاســت و  ســرزمين پارســيان ســرى دارد و دو ب

. دو بال را بايد قطع كرد تا سر از كـار بيفتـد. عمـر    يندسواران كسرى و مردم اصفهان با او چابك
(طبـري،   كـار نيايـد   بـه كه به مكر هرمزان پي برده بود پاسخ داد: بايد سر را قطع كرد تا دو بـال  

جـا   تفاوت آشـكاري دارد. در ايـن   بيان شدتر  پيش چه آن. اين روايت با )117: 1967/ ق 1387
آن اسـت كـه    گر بيان روايت دو در روايت پيشين اصفهان. اين ، امانهاوند سر خوانده شده است

هر دو جزء منطقة جبـال بودنـد    ، زيرااند نبرد نهاوند پيوستگي عميقي داشته در اصفهان و نهاوند
 فروپاشـيدن  منزلة به جبهة نهاوند و بخشي از سپاه نهاوند از اصفهان گرد آمده بود و شكست در

  مردم اصفهان و جبال بود.   مقاومت
منصب كسي است كه فرماندهي سپاه اصفهان را در برابر اعـراب   گر بيان دار استان. احتماالً لغت 12

ناميدند كه حكومت  مي دار استاننه نام خاص او. در دورة ساسانيان كسي را  ،بر عهده داشته است
را در دست داشته و قوة نظـامي هـم در اختيـار او بـوده      ،يك استان، يعني جزئي از يك واليت

  ). 204: 1368سن،  است (كريستين
كـه   امـة طبـري  ن تـاريخ در  ، امااست دار استاننام كسي كه با اعراب صلح كرد  تاريخ طبري. در 13

آن روسـتا را دهقـاني بـود نـام او     : «است به زبان فارسي است چنين آمده تاريخ طبريبرگردان 
جا آورده است  در اين چه آن). ظاهراً بلعمي 519: 1377(طبري، » اسفنديار، او با عبداهللا صلح كرد

منبع يا اطالعاتي در دست داشته كه با گفتة طبري  باره  ايننوشتة طبري نيست. شايد او در  برپاية
جا از ترجمة نوشتة طبري خودداري كرده و منبع خويش  رو در اين  همين نبوده است. از  سان هم

بلكـه   ،اثر بلعمي يك ترجمـة سـاده نيسـت   «را مبنا قرار داده است. گواه اين سخن آن است كه 
و بعضي از اطالعات خود را از منـابع دسـت اول   ] را منقح كرده تاريخ طبريمترجم مطالب آن [

  ).136: 1392(بيات، » آورده است دست بهديگري 
» فاذوسـفان «)، 305: 1988(بـالذري،  » فادوسفان«هاي  صورت . اين لغت را منابع عربي به14

و  ،)188 :1992/ ق 1412(ابوالشـيخ،  » فاذوسـبان «)، 141- 140: 1967/ ق 1387(طبري، 
اي از  گونـه  انـد. در منـابع عربـي بـه     ) ضـبط كـرده  261: 1380قاذوسفان (ياقوت حموي، 

پاذگوسپان در ماجراي فتح اصفهان سخن رفته است كه گويي واژة پاذگوسپان اسم خاص 
در سـاختار   واژة مـذكور عنـوان منصـبي    ، امـا يكي از رجال ساسانيِ اصفهان بـوده اسـت  

اذگوسـپان را مرزبـان اصـفهان و طبـري شـاه اصـفهان       بـالذري، پ سياسي ساسانيان بـود.  
). وظايف و اختيارات مقام 140: 1967/ ق 1387طبري، ؛ 305: 1988(بالذري، خواند  مي

پاذگوسپان در دورة ساسانيان چندان روشن نيست. يعقـوبي پاذگوسـپان را در تشـكيالت    
(يعقـوبي،  دانـد   مـي » انرانندة دشمن«اش را  دورة ساسانيان زيردست سپاهبذ و معناي واژه

  . )219 ،1ج : 1389
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گفتة ابونعيم در رستاق جي و در نزديكي شهر جي جـاي داشـته     زياد، شهر قه كه به . به احتمال 15
، واقـع در  »قهاب شـمالي «امروزي در دهستان » قهجاورستان«) با ديه 126: 1393است (ابونعيم، 

  ).566: 1382مطابقت دارد (مهريار،  ،شهرستان اصفهان يا جايي نزديك به آن
- 305: 1988بـالذري،  ( دانـد  مـي  ق  21و  ،20، 19 هاي وقوع جنگ را در يكي از سال . بالذري16

 دينـوري،  ؛44 ،2 ج :1389 يعقوبي،( گويند مي سخن ق  21 سال از هم دينوري و يعقوبي ).306
و واقـدي تـاريخ    ،ابومعشـر  اسـحاق،  ون ابـن چـ  هـم نوشتة طبري، نويسندگاني   به . )168: 1390
را صـحيح   ق  18عمـرو سـال    بـن  سـيف  ، امااند گزارش كرده ق  21الفتوح مسلمانان را سال  فتح

كوب تاريخ صحيحِ اين واقعه را  عبدالحسين زرين). 114: 1967/ ق 1387پنداشته است (طبري، 
  ).Zarīnkūb, 1999: 18( داند ميم  642- 641/ ق 22 يا 21سال 

 ؛20: 1889خرداذبـه،   (ابـن  آتشگاه هاي پيش از اسالم چندين آتشكدة زردشتي با نام در دوران. 17
 ؛461: 1389 ،مجمـل التـواريخ و القصـص   ؛ 38: 1367؛ حمزة اصـفهاني،  589: 1387 مسعودي،

Siroux, 1965،( ) 50: 1389 ،مجمـل التـواريخ و القصـص    ؛36: 1367 اصفهاني، حمزةكوشيد(، 
 اردشـير،  ذروان )،52: 1389 ،مجمـل التـواريخ و القصـص   ؛ 37: 1367حمـزة اصـفهاني،   ممنور (

 آذران سـروش  )،54: 1389، مجمل التواريخ و القصـص ؛ 38: 1367مهراردشير (حمزة اصفهاني، 
) 142: 1393و دارك (ابونعيم،  ،)40: 1385(مافروخي،  )، آذرشاپوران54: 1367(حمزة اصفهاني، 

  در اصفهان داير بوده است.
هاي شهر جي كه در چهار روز پياپي سـاخته شـده بودنـد بـه يـاد و       روايت ابونعيم، دروازه  . به18

بر نام گرفتـه   و گوش ،بر، تيربر هاي يازدهم تا پانزدهم زردشتي، خور، ماه شان در روز خاطرة بنياد
  ). 127: 1393بودند (ابونعيم، 

اي كه به يهوديه پيوستند چنين بود: باطرقان، فُرسان، يوان، خُرجان، فلفالن،  گانه هاي پانزده . نام ديه19
  ).130: 1393و فابجان (ابونعيم،  ،سنبالن، فُراءان، كَماءان، جوزدان، لُنبان، اَشكَهان، بروسكان

  
  نامه كتاب

  .ايران فرهنگ بنياد: تهران شعار، جعفر ترجمة ،االرض صورة). 1345( حوقل محمدبن حوقل، ابن
  : بريل.المحروسة ليدن، المسالك و الممالك). 1889عبداهللا ( بن خرداذبه، عبيداهللا ابن
  چانلو، تهران: اميركبير.  ، ترجمه و تعليق حسين قرهاالعالق النفيسه). 1365عمر ( رسته، احمدبن ابن
، تهران: بنياد ود ع س . م ح  ترجمة،  ران اي  ه وط ب رب م  ش خ : ب دان ل ب ر ال ص ت خ م ةم رج ت). 1349( د م ح م  ن دب م ، اح ه ي ق ف ن اب

  فرهنگ ايران.
  ، ترجمه و تحشية محمدرضا تجدد، تهران: اساطير.الفهرست). 1381اسحاق ( نديم، محمدبن ابن

 تحقيـق  و دراسـة  ،عليهـا  الـواردين  و باصـبهان  المحدثين طبقات). 1992/ ق 1412( محمد بن عبداهللا ابوالشيخ،
  .الرسالة موسسة: بيروت االول، الجزء البلوشي، حسين عبدالحق عبدالغفور
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