
  

  

  

  

  

  اصفهان در پيش از اسالم

  با تكيه بر منابع غربي و اسالمي

  
  سيداصغر محمودآبادي

  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهان

  

  

  مقدمه

 به صورتهاي اند دادهانتقال آن را نام اسالمي  هنام اصفهان در منابع كهن كه بعدها مورخان ب
  ٤. و صفاهان٣نهاِصب ا،٢نصبها اَ،١ سپاهان:گوناگون آمده است

اند كه پيش از اسالم و به   ابوالفدا اين شهر را از آن رو اصفهان يا سپاهان خواندهةبه گفت  
 برخي نام ٥.اند آمده هنگام وقوع جنگ سربازاني از نواحي فارس، كرمان و اهواز در آن گرد مي

زمين شهسواران دانسته و آن را شهر اسبها يا سر) اسب( اسپ ةريشه با واژ اصفهان را هم
كه آن  پ حك شده است - س-الفهاي ساساني نيز حروف   همچنين بر روي سكه٦.اند خوانده

  . اند را به اسپهان يا سپاهان ربط داده
كه در پهلوي به مأخوذ شده باشد كرزن احتمال داده است نام اصفهان از نام خاندان فريدن   

 بر آن است ،داند  سپاهيان مي-هان را اسفاهان كه اصل نام اصف، فروخي.صورت اسپيان آمده است
 زمان گودرز پسر كشوا مربوط است و به مرور به اصفهان بهكه اين نام به روزگار پيش از اسالم و 
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مربوط به ) لشكر خدا( و همو به استناد روايتي ديگر نام اصفهان را به معناي ٧تبديل شده است
و اين نام تا زمان سيادت اسالم اسپهان و سپاهان خوانده داند  مي) ع(زمان نمرود و ابراهيم خليل 

  .شده است
ويژه در ايران پيش از اسالم از ديدگاه مورخان  هشود نام اصفهان و موقعيت آن ب مالحظه مي  

دليل روشن چنين نگاههايي به آن شهر، . اي و حماسي است هاي اسطوره اسالمي دچار آميختگي
 اجتماعي و اقتصادي آن شهر در پيش از ،ي از تحوالت تاريخياطالعي نسبي مورخان اسالم بي

گمان اصفهان در  بي.  اسالمي استي چنان نگرشي اين است كه اصفهان شهرةنتيج. اسالم است
سزا برخوردار شد ولي  ه صفويان از اهميتي بوبويه،  ويژه در زمان سالطين آل هدوران اسالمي و ب

 داشته از اسالم نيز موقعيت خوبي در بين شهرهاي ايران زمين بايد قبول نمود كه اصفهان در پيش
 فكري و ،اي به علت فقر اطالعات تاريخي اطالعي امروزي ما از چنان گذشته بي. است
 كوشد مياي كه پيش رو است  مقالهنويسنده در . استنگاري در محتواي فرهنگ ايران زمين  تاريخ

  .تر مورد پژوهش و تحقيق قرار دهد  با نگاهي تازه- با توجه به كمبود منابع- رااين گذشته
با وجود اهميت مركزيت جغرافيايي شهر اصفهان در مسير تاريخ ايران پيش از اسالم، اين   
شايد اين قضاوت به . مورد توجه شاهان ايراني قرار نگرفتاست گونه كه شايسته بوده  شهر آن

 ابنيه و آثار آن دوران پديد آمده باشد، اما با شناسي و نامكشوف ماندن علت فقر اطالعات باستان
شود كه اصفهان تا قبل  نگاران مشاهده مي هاي آن دوران و آثار تاريخ مالحظه كتب و الواح و كتيبه

از دوران اشكاني اهميت يك شهر متوسط را نيز نداشته است و در حكومتهاي سلوكيان، اشكانيان 
 نكرده واي در بين ساير شهرهاي ايران پيدا   نقش عمده،رغم موقعيت حساس خود  بهو ساسانيان 

كه مشهود است روايات آن  يابد و آنچنان  اين ناآگاهي حتي تا عصر هخامنشيان نيز ادامه ميةدامن
دست   اين شهر بهبارة اخبار روشني درنگاشتند، آن را ميطور مشخص مورخان يوناني   كه به،عصر
  ٨.دهد نمي
 و شهر شده استاي  تاريخ ايران زمين موجب پيدايش چنان پديدهكه در سير را عللي   

  :توان برشمرد نگاران روزگار كهن پنهان نموده به شرح ذيل مي قديمي اصفهان را از ديدگاه تاريخ
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د اين شهر از ش ي اصفهان در مسير شرق و غرب كه موجب ميي موقعيت خاص جغرافيا-١
اي غارتگر بركنار نماند و در هر حمله و تركتازي، تمامي حمالت و هجومهاي اقوام و حكومته

اصفهاني از بناي باشكوه و  ة  براي مثال حمز.داد اين شهر بخشي از هويت خويش را از دست مي
 نام برده است كه از بقاياي ابنيه و آثار پيش از اسالم در اصفهان قرن چهارم »سارويه«نام  معظمي به

همه حالت مركزيت اصفهان و  با اين بنا اثري در دست نيستهجري بوده است ولي اكنون از آن 
 ايران زمين بيان ة ارزش و اهميت دفاعي و نظامي آن را در گذشت،دوري آن از مرزهاي ناامن

  ٩.دارد مي
طور كلي با تكيه بر قدرت قبايلي و بافت  هاي ايراني پيش از اسالم كه به  حضور سلسله-٢

 و ساختار قومي و جغرافيايي اند يافته بر اين سرزمين استيال ،اني به استثناي دولت ساس،دودماني
توجهي به اين شهر   ديگر كمگرفته بود يكي از داليلطور عمده در نقاطي دور از اصفهان پا  آنان به

شدت متكي به  هبراي مثال مادها، هخامنشيان و پارتيان از لحاظ تشكيالتي ب. باستاني بوده است
اي در ايران به قدرت  هاي عشيره طور معمول در رأس آن اتحاديه خود بهقبايلي هستند كه 

هاي خانداني در آن   كه رؤساي آن قبايل ريشهاند آمدهها در مناطقي پديد  اين اتحاديه. اند رسيده
گاه قبايلي قرار نگرفت كه موفق   تاريخ ايران تكيهي در ط-طور طبيعي  و اصفهان بهاند داشتهنقاط 

  ١٠.شونددولت به ايجاد 
آگاه هستيم كه مادها از غرب برخاستند، اشكانيان از شرق برآمدند و هخامنشيان از جنوب و   

 از مناطق مركزي بر اين اساساي به قدرت امپراتوري رسيدند و  هر سه سلسله با پايگاههاي قبيله
  .رسد يويژه اصفهان در ساختارگرايي قومي و ملي ايرانيان كمتر صحبتي به گوش م هو ب
 و در نتيجه ١١نشد» پايتخت« اصفهان در تاريخ پيش از اسالم، هرگز ، به استناد داليل فوق-٣

 به اهميت تشكيالت شهرهاي مهم سياسي - الاقل به داليل سياسي-هرگز در دوران تاريخي ايران
  . شوش و تيسفون دست نيافت،همچون هگمتانه

 شهر به مورخ بدهد و زواياي تاريخ آن را روشن  آندربارةتوانست اطالعاتي   اسنادي كه مي-٤
به سال سيصد و چهل هجرت چند صندوق از «: نويسد ديم مين ابن . نابود و ناپديد شدندنمايد
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اني بود و چون اهل فن ن اين كتب به زبان يو.شده در اصفهان به بغداد فرستاده شد كتب يافت
  ١٢.»م شد نام سپاهيان و مبالغ حقوق آلمانها استمانند يوحنا و ديگران آنها را ترجمه كردند معلو

 شهرهاي مرزي ايران، شهر اصفهان شهر مهاجرپذير ناامن بودن مهاجرپذيري اصفهان، به علت -٥
اند براي استفاده از  شده  احتمال دارد مهاجراني كه به شكلي وسيع به اصفهان سرازير مي.بوده است

اي از آثار از ميان   بخش عمده،زده باشند و درنتيجهدست زمين به تغيير و تحول در ساختار شهر 
طور   مهاجرپذير بوده و بهي كه در مجموع، اصفهان هميشه شهركرد نبايد فراموش .رفته باشد

اي  اصولي خود نيز از مهاجرت پديد آمده است و به دليل قرار گرفتن در موقعيت مركزي و جلگه
رغم  به است اينك بايد كردهت را تحمل ترين ضربا در مسير تاخت و تازها، سخت

 ايران اصفهان را ةتوان در تاريخ گذشت  مهم پرداخت كه آيا ميةهاي تاريخي به اين نكت ناشناختگي
   اين امر ميسر است؟بيشتر شناخت و تا چه حد

  
  هاي متفاوت در مورد آن  بناي شهر اصفهان و نظريه

اي وجود دارد كه هر كدام بناي اين شهر مهم  طوره بناي شهر اصفهان دو وجه تاريخي و اسبارةدر
 نويسندگان و مورخان ،نمايد و به همين دليل را به يك سلسله اتفاقها و شرايط ويژه مرتبط مي

 شهر اصفهان به هر دو دسته بارة اطالعات و آثار خود درةبزرگ اسالمي و غربي نيز در ارائ
 بناي شهر را براساس برداشتهاي خود معرفي كنند يمنمايند و تالش  هاي مربوط استناد مي نظريه
  .نمايند
اي و تاريخي با يكديگر مقايسه و  ات اسطورهي بسيار مهم اين است كه تاكنون نظرةنكت  
اي در   افسانهي كه اصفهانمتوجه شدتوان  هايي مي  چنان نظريهةاز مطالع. اند گيري نشده نتيجه

فاده از روايات و به صورت سينه به سينه پديد آمده بود فضاي فكري مردم زمانهاي مختلف با است
 با وجود آنكه در اصفهان هيچ آثار ،در واقع .گشت كه در هر نسل نيز به آن مجموعه افزوده مي

 ة زيرا موقعيت آن در كنار رودخان؛توان ترديد نمود  وجود ندارد ولي در قدمت آن نمياي باستاني
م ساخته شده يبايد در دوران بسيار قد  ميبنابراين. ار گرفته است قر- تنها رود عراق-رود زاينده
  ١٣.»توان حقيقتي را راجع به آن كشف نمود ها هم نمي اما در بين داستانها و افسانه«باشد 
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 بناي شهر به جمشيد پادشاه ة ايرانيان دربارةها نگاهي بيفكنيم عقيد اگر به عصر اسطوره  
 آهنگر در اصفهان عليه ضحاك ةگويد كاو نيز در شاهنامه ميفردوسي . گردد پيشدادي باز مي
 بر ، كه از نسل پادشاهان قديم بود،د و او را از تخت به زير آورد و فريدون راكرستمگر قيام 

 زيرا آنان با شجاعت خود بر ؛ش كاوياني به مردم اصفهان سپرده شدفتخت نشانيد، آنگاه در
نشينان او آن پرچم را چنان به زيورها آراستند كه در اجضحاك چيره شده بودند و فريدون و 

 ،اي  از اين ديدگاه اسطوره١٤.نمودند زحمت شش نفر آن را بر دوش حمل مي  هجنگ با اعراب ب
اي زماني هم   و مطابق نقلهاي اسطورهشود بناي شهر اصفهان و نخستين ساكنان آن مشخص نمي

ستيزي ايرانيان تا جنگ با  ل و نماد ظلممبعنوان س ش كاوياني بهفعالوه در هشود و ب تعيين نمي
رود بيان  احتمال مي. نمايد  مي رخ ملييعنوان مظهر تر و به  پيوسته درخشان]قادسيه[اعراب 
  .نمايد نه زمان ساخت آن را اي مطلب آغاز اهميت آن شهر را در ايران زمين تعيين مي اسطوره
همورث گويند كه چهار ديه تر اصفهان را برخي نخست باني شه«: به نقل از مافروخي  

 كوشك و كران را به يكديگر پيوست داده و بعد جمشيد بر آبادي شهر و ،دردشت، جوباره
  ١٥.»نواحي افزود

 با ديدگاههاي ، كه امروزه وجود دارند، شهرة نيز مكانهاي تاريخي و آثار زندگفتهدر اين   
طور قطع واقعيت تاريخي را هرگز   و تاريخ به ه تلفيق اسطور.شود اي درهم آميخته مي اسطوره

  .نمايد مشخص نمي
  

  موقعيت تاريخي شهر اصفهان 

ترديد براي آشنا شدن با ساختار، موقعيت اجتماعي و شهري اصفهان در عصر مادها و  بي
هخامنشيان بايد به منابع تاريخي و قديمي نزديك شد و از آنها براي رهيابي به واقعيت ممكن 

 فسورو بنا به احتمال پر- اهميت اصفهانبارةترين اسناد تاريخي كه در قديمي. رفتبهره گ
 شاه آشور (sargon) سارگون ةويژه كتيب ههاي شاهان آشوري و ب نمايد، كتيبه  اظهار مي-فلدهرتس
 كه در شرق آشور سكونت ، از منازعات دائمي بين آشوريها و عيالميها،در اين كتيبه. است
  .  صحبت به ميان آورده است،ود خوزستان و لرستان امروزياند حد داشته
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برد كه با مرز داخلي عيالم   نام مي(Ellipi)ي پ  يا الي(Elli)نام الي  هسارگون از سرزميني ب  
شود كه آن سرزمين در جنوب شرق  ي معلوم ميفهمسايه و مجاور بوده است و از قراين تپوگرا

 آن را همان ايالت عراق عجم يا -گفتة هرتسفلد به -توان ميستون و همدان قرار داشته است و يب
  .شمار آورد هان بهفخود اص
 تنها كسي بوده كه سارگون به او - شاه آشورةي ظاهراً به استناد كتيبپ  اليةحكمران ناحي«  

ترين حاكميت سرزمين بوده است  ي در آن زمان قويپ سرزمين الي. لقب و عنوان شاه داده است
 sopabara( يكي از پسران پادشاه آن ديار اسپابارا فلد هرتسةبه گفت. گيرد  ايران لقب ميكه بعدها
  ١٦.» نام داشته كه نامي ايراني بوده است) اسب سوار،سواركار
نام  هاي كه ب آيد كه بيش از آنكه دولت مادها تشكيل شود منطقه از اين سند چنين برمي  

گرفته است موقعيتي مستحكم و  ن زمين بعدي قرار ميشود و در مركز ايرا اصفهان خوانده مي
  . آشوري از آن ياد شده استنامدار  شاه ة است كه در كتيبداشتهاعتباري درخور 

ويژه در عصر طاليي آن دولت حدود سه قرن اواخر  ه عيالم و بةدر دوران چندان ناشناخت  
 بنابراين در زمان ١٧.ه استرسيد  حدود شرقي قلمرو عيالميان به اصفهان ميم.ق دوم ةهزار

 شرقي آن ة فدراليسم عيالم بوده است اصفهان در محدودةامپراتوري كه يكي از عناصر چهارگان
 ي تاريخةهزارسه نمايد كه قدمت اصفهان شايد بيش از  حكومت قرار داشته است و اين ثابت مي

  .است
 م.قودت در قرن پنجم  يوناني هرة برجستةموجب اطالعات تاريخي در كتاب نويسند  به  

اين محل مسكن . نام پارتاكنا و محل آن در شرق اصفهان كنوني ثبت شده است هاسم اصفهان ب
اند كه توفيق  ياني بودهيمادها نخستين آريا نژاد موسوم به پارتاكنيان بوده و قبايل مادهاي ايراني
 -ان بردارند و پايتخت آن قوم با اتحاد با بابل دولت سفاك آشور را از ميدتيافتند در زمان هرو

  ١٨. را با خاك يكسان كنند-شهر نينوا
مركز پارتاكنا شهر گاباي يعني جي امروز بود كه همان گابي و گابه «: به نقل از دياكونف  

افزايد  ميوي  كيلومتري شرق اصفهان قرار دارد و ٥/٣و ِگي زمان ساسانيان است و در ) پارتها(
   كا- ايتا-دست داده است و آن را پارا ترين اشتقاق اين نام را به ح صحي(Morqourt) اركوارتم
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)para-ita-ka ( ة محدود١٩. خوانده است»اي كه توسط رودخانه شسته شده باشد ناحيه«به معني 
پارتاكنا از سمت جنوب «  :چنين آمده است  اصفهان، مادها به نقل از دياكونف،جغرافيايي پارتاكنا

غربي به رود كارون و كرخه  مرز بوده و از جنوب هم) پرسيد باستاني(پارس با كشور كوهستاني 
  ٢٠.شده است و از طرف مغرب با آشور مرز مشترك داشته است محدود مي

 با -ويژه در بخش اعتال و درخشش دولت طاليي ه ب-گونه كه گذشت عيالميان همان  
 و همچنين با (Urartu) توهار و اورا(Guti)ها   و گوتي(lullubi)ها  همسايگان شمالي خود لولوبي

ل اركئولوژيك ياين مردمان به دال ٢١.اند  رابطه داشته-يپ الي  ة ناحي- شرقي خودةهمساي
الاقل اغلب آنان يا برخي از ايشان متعلق به يك گروه نژادي يك زمان واحد ) شناسي باستان(

 آجري كشف نمود كه نام ي ديوار كورتكون پارس،ة در منطقم١٩٢٤ به سال فلدهرتس. اند نبوده
 بوده م.ق١٢٠٠ بر آن كتيبه شده و متعلق به (shutruk nahhunte)ناخونته   پادشاه عيالمي شوترك

طور قطع از اصفهان و  رسيده بود كه به تمدن عيالم به حدود امروزه كند كه  ميمعلوم آن است و 
م سرزمين اصفهان را نيز پوشش گذشته و آن تمدن در عصر طاليي عيال  پارتاكناي ميةمنطق
 كرده از آنجا عبور م.ق٣٣٠ و اين همان راهي است كه اسكندر مقدوني به سال ٢٢.داده است مي

 ةي اين نقطب توين «ة به گفت-بود كه امپراتوري عيالم تا دشت پرسپوليس گسترش داشته است
 به هنگام سفر م.ق٣٣٠سال  همان مكاني است كه اسكندر در بهار (Partukka) پرتوكه ،پارتاكنا

 آن را محل اردوي زمستاني خويش قرار داد و از پرسيس به هگمتانه  روز١٢ به مدت جنگي خود
توان نتيجه گرفت كه در عصر قدرت  مي ٢٣.» شدخواندهبعدها استان اصفهان محل  رسيد و آن

يا الاقل از آن متأثر بوده  پارتاكنا زير پوشش آن تمدن قرار داشته ة آن، منطقةعيالم و تمدن پيشرفت
 در مبارزه با دولت آشور در غرب م.گمان هنگامي كه مادها در اواخر قرن هشتم ق  بي.است

سر   كه روزگاري در درخشش تمدن عيالم به را، مركزي ايران امروزةفالت استقرار يافتند منطق
تاختند  خش مركزي فالت مي هنگامي كه مادها به بفلد هرتسةبه گفت.  در اختيار گرفتند،برده بود

كه  چنان.  آنان اثر قطعي داشته استيآثار مدنيت آن سرزمين در تكامل فرهنگي و تمدن
هاي جنگ سارگون   آثار نوشتهو مخصوصاً) Assyrian Anral Annals (»اي آشوريه همسالنا«

 در زمان حمالت ٢٤.گذارد  عالي ايشان را به نمايش مي ماد و تمدن نسبتاًةتصوير نماياني از ناحي
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 =انشان( در قلمرو دولت - مركز اصفهان قديم-مادها به آشور و سراندازي آن دولت، گاباي گابه
اي بوده كه اجداد   اين منطقه ناحيه. فدراليسم عيالمي قرار داشته استةيكي از چهار منطق) انزان

شرقي سرزمين عيالم  اي در مشرق و جنوب  و استان عمدهاند كورش هخامنشي از آنجا برخاسته
 پيش از تشكيل دولت و پس از آن با مردم نواحي مركزي و جنوبي ،مادها. رفته است شمار مي به

 هاي كهن كه از زمان،)پرسيد( پارس همادها همچنين از طريق پارتاكنا ب. اند ايران ارتباط داشته
اسپاداناي باستاني  ( شهر قديمي اصفهان٢٥. مربوط بودنده بودكردمتمدن آنان را ها  عيالمي

Aspadana (تا سرزمين پرسيد ، كه پايگاه اصلي آنان شهر هگمتانا بود،در مسير ارتباط مادها 
شود ولي   ارتباط مادها با عيالميها گزارشي در تاريخ ديده نميبارةدر ٢٦.قرار داشت) پارس(
يگر ارتباطي نزديك گمان مادها با پارسها به لحاظ قرابتهاي نژادي و زباني و مشتركات د بي

ويژه در ارتباط دو قوم ماد و پارس در اين مورد قابل توجه  هدت بواند كه گزارشهاي هر داشته
اي است كه  اين همان پديده. گرفت  و شهر اصفهان در مسير ارتباطي هر دو تمدن قرار مياست

دارد چنان ارتباطي نمايد و اعتقاد  گيرشمن آن را به پيشرفت زندگاني مدني در ايران تعبير مي
جاي كثرت امرا و نجبا وحدت ايرانيان را تحقق  اي بود كه در آن زمان به پيش درآمدي براي آينده«

  ٢٧.»بخشيده
 حدود آن دولت از طرف م،.ق هفتم ة اواخر سد،به هنگام تشكيل ارتش امپراتوري ماد  

شد و از  ات محدود ميغربي به بابل و از شمال به آرار مغرب به رود هاليس، از سوي جنوب
به لحاظ زماني، هنوز زبان ايراني در آن دوران پيشرفتي . يافت جنوب تا اصفهان و پارس امتداد مي

نمودند و فقط   به زبانهاي غيرايراني مانند لولوبي و گوتي تكلم مي،نداشت و اكثر مناطق فوق
اي درست باشد  ر چنين فرضيهاگ ٢٨.ندكرد  به زبانهاي ايراني صحبت مي، ري و اصفهان،مشرق ماد
ويژه در ري و اصفهان گويشهاي پارسي  ه كه در نواحي مركزي ايران عصر مادها بكردبايد قبول 

اند مركز ايران   درخشان ارتباطي تمدن ايراني بودهةكه پارس و ماد دو نقط رواج داشته و همچنان
گمان  بي. نموده است  را ايفا ميويژه شهر اصفهان در چنان شرايطي نقش سنگين پل ارتباطي هو ب

 و با ،گرفت  كه از غرب تا شرق فالت را دربرمي،تمدن ماد با شاهراههاي تجاري و شهرهاي مهم
 اينك در ميان ، كه حدود دولت ماد را تا رود هاليس امتداد داده بود،تسلط به منابع دولت آشور
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ترين قدرتها  ترين و متكي به نفس ويق «يديپرقدرت ديگر جهان قديم يعني، بابل، مصر و لدولت 
  ٢٩.»آمد شمار مي به

 رخوتي بهدولت ماد آنگاه كه قدرت را پس از دفع آشوريها در غرب آسيا در دست گرفت   
. گرديدمانع شد كه از پرداختن به ساير امور مهم ازجمله تجارت و بازرگاني و شهرسازي دچار 
به غرب بود و آماده نبودن شرايط اجتماعي،  توجه مادها، همچون دولت جانشين آنان ةعمد

تواند از داليل بسيار مهم عدم توجه دو دولت به  اقتصادي و نداشتن يك الگوي شهرسازي مي
  . قسمتهاي شرقي دولت آنان از اين توجه محروم بود،طور طبيعي شهر و شهرسازي باشد و به

  وو اقتصادي آن در عهد مادهاهرگاه بخواهيم به شهر اصفهان و تحوالت سياسي، اجتماعي   
: دورانت  ويلةبه گفت. انت را از نظر دور نداريمردو  ويلةهخامنشيان نظري بيفكنيم بايد اين گفت

زندگي پارسها به سياست و جنگ بيشتر از مسائل اقتصادي بستگي داشته است و ثروت آن «
 شاه ةبه اراد و قانون منحصر صناعت و در چنين دولتي حق ة قدرت بود نه بر پايةسرزمين بر پاي
  ٣٠.»استو قدرت قشون 

 كه با وجود پراكندگي در صورت لزوم ، ماديةتوان چنين پنداشت كه از ميان شش قبيل مي  
پارتاككو، پارتاكاتو، : به آشوري(ها   پارتاكنة قبيل،توانستند يك دل و يك جان به نبرد بپردازند مي

 غرب ةدر خط اول حمالت مادها در جبه، ٣١زيستند فهان مي كه به احتمال قوي در اص،)پاريتاكانو
 و همچنين در ساختار حكومت ماد و آنگاه همراه با هخامنشيان در ايجاد و بودندعليه ليديها 

  قديمبهتر است چنين نتيجه بگيريم كه اصفهان از ايام. اند تحكيم آن حكومت نيز شركت داشته
 استراتژيكي مورد توجه دول قديم ايراني و غيرايراني بوده الاقل به لحاظ نظامي و موقعيت ممتاز

اند و دولتهاي  نموده  ارتباطي بين خوزستان و پارس استفاده ميةعنوان منطق عيالميها از آن به. است
بر برخورداري از موقعيت نظامي از  نژاد كه پس از عيالميها در ايران به قدرت رسيدند عالوه ايراني

اصفهان از قديم مركزي تجاري «: نويسد ديوالفوآ مي. اند نموده آن نيز استفاده ميامكانات اقتصادي 
نموده است، همچنين در اين محل  هاي ابريشمي و نخي به نقاط ديگر صادر مي بود و پارچه

 -دل واقعي ايران زمين «: فرايةو به گفت ٣٢»آمده است عمل مي زعفران و اقسام ميوه هم به
يي همانا همدان، تهران و اصفهان كنوني است كه در روزگار باستان ماد برحسب وضع جغرافيا
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 پست و هموار واقع هستند ةرفت و آمد ميان اين سه منطقه به سبب آنكه در ناحي. آمد شمار مي به
 كنوني كه از غرب به ري و از طريق اصفهان به فارس   همچنين جاده٣٣.»تر بوده است ساده
در دوران قديم و از عهد مادها و هخامنشيان باقي مانده و در قديم اي است كه  رسد جاده مي
  ٣٤.شد خوانده مي»  زمستانيةنام جاد هب«

هاي  كه در آثار مورخان بزرگ يوناني سده) م.ق٣٣٠ -٥٥٠( طوالني هخامنشان دوران نسبتاً  
بت شده  مشخص ثصورت كامالً  ميالدي بهةقرون اوليغربي  و مورخان م.پنجم، چهارم، سوم ق

ترين مطالب آنان  است كمتر به بحثهاي اجتماعي و ساختارهاي شهري پرداخته شده و عمده
توان از   به صورت جسته و گريخته مي،همه با اين. متوجه ارتباطات نظامي و سياسي بوده است

 بر اين. ها شهر اصفهان را به صورتي كمرنگ مورد توجه قرار داد ها و نوشته خالل آن همه گفته
هاي  خي و بزرگ اصفهان نظر به موقعيت خاص خود كه در محل تقاطع جادهيشهر تار «،اساس
ترين ايام تاريخي مورد توجه شاهان ايراني بوده و به   ايران زمين واقع گرديده است از قديمةعمد

تاجداران هخامنشي كاخها و اقامتگاههاي تابستاني در آن شهر «قول مورخ يوناني استرابن 
براساس آخرين اطالعات . خورد چشم نمي  هخامنشي چيزي در آن بهة امروزه از دور٣٥.»دداشتن
و به نقل از ) م. ق٤٨٦ -٥٢٢(دست آمده از موقعيت جغرافيايي داريوش اول هخامنشي  به

در عصر  )Gabes( بزرگ بيستون، شهر اصفهان با نام قديمي خود گابس ةمندرجات كتيب
نام داشته و ) Persepolis( شهر مشهور پرسپوليس پيتخت اين ساتراها پرس بوده كه پا هخامنشي

) اصفهان( همان جي معروف يا اسپاهان  دهد كه گابس  يافت شده نشان ميهايي كه اخيراً كتيبه
  ٣٦.»آمده است شمار مي كه آرامش سالطين هخامنشي بهاست 
رت يك پايگاه نظامي و  پيش از آنكه به صو- چنان توجهي را به شهر اصفهانعلتتوان  مي  

 شاهان هخامنشي و ديگر دوران سياسي ايران در عصر -اقتصادي به اين شهر نظر افكنده شود
 ةجلگ«گمان  بي. مربوط دانستاي و سرشاري و غناي طبيعي آن  زمين بيشتر به وضعيت جلگه

متمدن ايران  اساسي در ساختار اين شهر يرود و طي هزاران سال نقش  زايندهةاصفهان در رودخان
 محيط طبيعي آن باز ةزمين داشته است و اين نقش تا حدود زيادي به وجود رودخانه و پشتوان

  ٣٧.»گردد مي
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 از هخامنشيان و شكست آنان از سپاهيان اسكندر و آنگاه كه داريوش سوم به سال پس  
در دوران كوتاه .  امور ايران به دست اسكندر و آنگاه سلوكيان افتادة كشته شد ادارم.ق٣٢٠

، دليل اين توجه، احتماالً. ، فاتح مقدوني به اصفهان توجه داشت)م.ق٣٢٣ -٣٣٤(اسكندر، 
 روشن است كه اسكندر از موقعيت موقعيت خاص جغرافيايي و امنيت آن منطقه بود و كامالً

 ةدر زمان حمل .نموده است مور نظامي خويش استفاده مي ابراياصفهان، به منظور پايگاهي 
 ة كه شهر اصفهان در مركز آن قرار داشت يكي از ساتراپهاي چهارگان-اسكندر به ايران، پارتاكنا
 ساتراپهاي عهد داريوش اول اداره آمد و به همان صورِت شمار مي اياالت شرقي حكومت به

  ٣٨.شد مي
در اين . رق دستور داد در آن شهر پادگاني ساخته شوداسكندر در مسير خويش به سمت ش  

آمدند  هاي مقدوني كه به صورت مهاجر از يونان به ايران مي پادگان و موارد مشابه آنها واحد
ني از وشد و سربازان مقد داده مي) cler(به اين سربازان زمينهايي با عنوان كلر . نمودند خدمت مي

  ٣٩.نمودند  كه به صورت سرف در آمده بودند اداره مييان ايراني راياين مناطق، روستا
 سال بر ايران حكومت مطلقه هشتاددر عصر سلوكيان و جانشينان اسكندر، كه حدود   

توانست شرايط  هايي بود كه به دليل اهميت جغرافيايي آن، مي داشتند، اصفهان همچنان از شهر
 كراراً با نام ،در اين زمان.  دگرگون سازد، كه سرداران بزرگي مدعي او بودند،جانشين اسكندر را

خوريم كه بين جانشينان اسكندر  برمي) گابينا(نشين آن گاباي  پارتاكنا يعني اصفهان و حكومت
 ،چشم اسكندر  سردار يك(Antigone)م آنتيگون . ق٣١٧يز يدر پا. شده است دست به دست مي

 (Evmene)نام اومن  ه با سردار مدعي ديگري ب در پارتاكنا، جانشيني او بود برايترين فرد كه مهم
دست سربازان خود موسوم به  ن بهم به جنگ پرداخت و در اين جنگ اوربر سر جانشيني اسكند

  ٤٠.اسير و به آنتيگون تسليم شد و آنتيگون او را اعدام نمود) سيم پسران(
 خالل و از ،اده كه در عصر سلوكي در اصفهان روي د، مهماي اطالع ديگري كه از واقعه  

آنتيوخوس اپي  .است مرگ يك امپراتور سلوكي در اين شهر متوجه آن شدتوان  سطور تاريخ مي
 پس از تصرف ارمنستان به -١٦٥به سال ) م.ق١٥٧ -١٦٤ ( (Antiochus Epyphaes)فانس
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پرسپوليس حمله برد ولي مردم آن نواحي بر او شوريدند و شاه سلوكي به به همدان و آنگاه 
  ٤١.گام بازگشت از پارس و اقامت در اصفهان در همين شهر وفات يافتهن

 پديد آمد كه ]از سلوكيان[ در غرب فالت ايران چند پادشاهي مستقل ،پس از مرگ  
شناسي نام يكي از   بودند كه منابع سكه]جديد [ يا عيالميان(Elymaids)يدها ئترين آنها اليما مهم

ترين ايام تاريخ خود از  دهد كه كشور او در مهم دست مي  بهkamnaskirنام  پادشاهان آنها را به
  ٤٢. استامتداد داشتهفارس  گابينا تا خليج

 كه در آغاز داشته استنام شادشاپور  ه مستقلي بي اصفهان پادشاهةدر اواخر اشكانيان ناحي  
درآورد و اصفهان  اشكانيان را از پاي ةنشاند  سوم ميالدي اردشير بابكان در طي اين شاه دستةسد

 پس از عصر سلوكيان و اشكانيان و به هنگام برآمدن ساسانيان ٤٣.درآوردخود را به تصرف 
. شود  شهر اصفهان در منابع نويسندگان اسالمي بيشتر از گذشته نقل ميبارةاطالعات تاريخي در

جمله مطالبي است از آن . آميزد اي درهم مي همه نقل اطالعات آنها با روايات اسطوره ولي با اين
 ماربين از آن ياد شده است به يادگار ةنام قلع ههاي قديمي ب  آتشگاه اصفهان كه در نوشتهةكه دربار

: نويسد  اين اثر تاريخي ميةدربار) قرن سوم هجري(النفيسه   العالقابن رسته در ا. مانده است
ربين اين منطقه را پسنديد و به  و او به هنگام عبور از روستاي مااستاين قلعه از آثار كيكاوس «

 باشكوهي ساخت ةرود بود قلع دستور او بر باالي كوهي كه در آنجا قرار داشت و مشرف بر زرين
و پس از زمان او اين قلعه رو به ويراني نهاد تا به هنگام پادشاهي بهمن فرزند اسفنديار در آن قلعه 

باقي و آتش همچنان در ) رن سوم هجرياواخر ق(اي ساخت و آن آتشكده تا اين زمان  آتشكده
  ٤٥.رسته اعتقاد دارد شهر اصفهان از بناهاي اسكندر مقدوني است  همچنين ابن٤٤.»آن فروزان است

 نيز از آن بناي قديمي كه مربوط به اعصار - مورخ مسلمان قرن چهارم هجري حوقلابن  
 بزرگي ة پشت، ماربين استةنظور قلع م،در اينجا«: نويسد قبل از اسالم بوده ديدن نموده است و مي

فيقال ان . (اي دارد و گويند آتش آن از آتشهاي ازلي قديم است چون كوه است و قلعه و آتشكده
  ٤٦.و خادمان و نگهباناني از آتشيان بر آن گماشته شده است) ناره من قديم الميان

 گشتاسب در قرن اردشير يا بهمن بن اسفنديار بن  اصفهاني در ذكر پادشاهي كيةحمز  
 شهر اردشير به ةآتشكد. اين پادشاه در يك روز سه آتشكده بنا كرد«: نويسد چهارم هجري مي
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 ذروان اردشير ة دوم آتشكد،] فعلي اصفهانةآتشكد[ ماربين ة در جانب قلع،هنگام برآمدن آفتاب
  ٤٧». اردستانة مهر اردشير در قريةهاي برخوار و سوم آتشكد  دارك از روستاةدر قري
همورث موجود تاي از بناهاي  قلعه) ماربين( مارابين ةدر قري«: نويسد  نيز ميخردادبهابن   

 و اين قول حاكي از آن است كه در زمان اين مورخ بناي ٤٨اي قرار داد است كه در آن آتشكده
  .شده است مذكور همچنان بسيار قديمي تصور مي

 شرحي راجع به اخبار اصفهانموسوم به  كتاب خود ة در مقدم)م١٠٣٨ يمتوف(ابونعيم   
جغرافياي اصفهان پيش و پس از اسالم آورده است كه مطابق آن شهر جي در زمان پيروز ساساني 

اي شكل  ريزي شده و شهري دايره شاهان ساسان پي)  م٥٣١ -٥٧٩(و خسرو اول )  م٤٥٩ -٤٨٦(
قرون سوم و چهارم (مي  نكات ذكر شده بيانگر نگاههاي مورخان بزرگ اسال٤٩.بوده است
  .همراه استاي  هاي اسطوره آميختگيبا به اصفهان بود كه همچنان كه گذشت ) هجري
 ةالمللي با شرق و غرب، توسع به دليل روابط بين) م٢٢٤ -٦٥٢ (يدر واقع دولت ساسان  

. داد امور تجاري، اقتصادي اهميت زيادي به احداث شهرهاي جديد و احياي شهرهاي قديمي مي
صفهان نيز از اين ديدگاه به دليل موقعيت بسيار خوب جغرافيايي و ارتباطي خود مورد توجه ا

دانيم پايتخت ساسانيان در تيسفون قرار گرفته بود و اين شهر در   مي.شاهان ساساني قرار داشت
گرفت  فارس قرار مي  دجله همواره مورد توجه روميان و اعراب سواحل شمال خليجةكنار رودخان

 لذا به داليل امنيتي چندان مطلوب نبود و شايد به همين دليل بود كه پيروز شاهنشاه ساساني و 
 مقدمات ة تصميم به انتقال پايتخت از تيسفون به اصفهان گرفت و براي تهي) م٤٤٥ -٤٨٣(

نام آذرشاپوران فرزند آذرمانان پهلوان بزرگ روستاي هرستان از دهات ماربين  ي بهيكارفرما
 ساساني در نظر گرفته شده ةبر اتمام سريع جي كه گويا براي سربازخان  صادر نمود مبنياصفهان
 بزرگ با برجها و ةآذرشاپوران اين فرمان شاهانه را اجرا كرد و باروها را تا چهار درواز. بود

به پايان همه پيروز نتوانست اين انتقال را  با اين. ها به پايان برد پناهها و تيرگذار ها و جان كنگره
 شمال گرگان تا بلخ موضع گرفته ة كه در محدود، در جنگ با هياطله م٤٨٣ زيرا در سال ؛برساند
  . اجرا درنيامدة به قتل رسيد و فكر انتقال پايتخت به مرحل،بودند
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 اصفهان ةبه روزگار كيقباد شهر ديگري بنا شد و به محدود«: نويسد  اصفهاني نيز ميةحمز  
 در فرهنگ فارسي معين آمده است كه آن شهر ،» بودذم آن ايرانوثارت كواافزوده گرديد و نا

  ٥٠.) قباد در ايرانةساخته و پرداخت( نام داشت يعني ذت كواروينا ايران
 محالت قديمي اصفهان ازجمله جي و يهوديه اطالعاتي ةمورخان اسالمي و غربي دربار  
 تحت فرمانروايي ،مركز آنها گابي نام داشت كه ، ساسانيان دو ناحيهدوران در .اند  هكردعرضه 

 يكي از و در واقع اهميت آن شهر در آن عهد چنان بود كه معموالً ٥١مرزبان خاص بوده است
 اما درواقع تقسيم ٥٢كردند مي حكومت ر آنهاي ساساني ب يا حتي وليعهد) شهرياران(زادگان هشا
 اين دو بخش با نامهاي گي .است)  م٤٩٨ -٥٣١( اصفهان به دو بخش از اعمال قباد اول ةناحي
  .شدند  خوانده مي٥٣و تيمره) جي(

 جي و ةهم پيوستن دو منطق منابع بسياري به خطا شهر اصفهان را حاصل گسترش و به  
 ند اما در واقع بايد گفت كه جي و يهوديه در هيچ زمان آنچنان گسترش نيافت٥٤.اند يهوديه دانسته

 گرچه امروزه اصفهان در ٥٥.ه شهري يكپارچه را پديد آورندطقبين دو من ةكه با از ميان رفتن فاصل
ويژه در قرون وسطي، محالت مسكون شهر  هرود واقع شده است اما در قديم و ب دو سوي زاينده

در اين قسمت هم دو شهر در كنار «. رود واقع بودند فقط در ساحل يعني سمت چپ زاينده
شد و بارويي با صد برج داشت و  ر شهرستانه ناميده ميدر خاو) جي( .يكديگر جاي داشتند
يلي باختر جي كه وسعت آن دو برابر جي بود و به اين دليل يهوديه ناميده ايهوديه كه در دو م

 حمداهللا ٥٦.» يهودان را از بابل به آن شهر كوچ داده بود(Nabuchodonosor)النصر  شد كه بخت مي
نمايد كه در قرون وسطي  به اصفهان نوشته است ثابت ميمستوفي نيز كه شرح مبسوطي راجع  

 خبر تبعيد (Sivester desacy)سيلوستر دوساسي  ٥٧.اند  اصفهان ساكن بودهةمردم يهود در يهودي
داند و به تاريخ ارمنستان متكي است كه  النصر معتبر نمي توسط بختبه اصفهان از بابل را يهودان 

  ٥٨.داند دست شاپور اول ساساني مي س از فتح ارمنستان بهبرقراري يهوديه را در اصفهان پ
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  آثار تاريخي پيش از اسالم در اصفهان

دو سه ستون متعلق . با وجود قدمت اين شهر، آثار بسيار مهمي از گذشته در آن باقي نمانده است
ري در  و ديگ»ايران باستان« ةدست آمده كه اولي در موز به عصر ساساني با دو نقش برجسته به
اي بر فراز كوه   از آثار ديگر قديم وجود آتشكده٥٩.شوند عمارت چهل ستون اصفهان نگهداري مي

جكسن آن را از بناهاي عصر هخامنش . آتشگاه در غرب اصفهان است كه شرح آن گذشت
 متر چهار ضلعي بوده و حدود هشتساختمان اين آتشكده به شكل «: نويسد  و مي٦٠داند مي

كند   جكسن اضافه مي٦١. متر قطر و سقف آن در اصل گنبدي شكل بوده است٥/٤و بلندي داشته 
 مالت رس و او باست طور عمده از خشتهاي خام و ضخيم مربع شكل احداث شده  اين بنا به

در اطراف آتشكده بناهاي ديگري جانب شرقي، . اند قطعات ني به يكديگر متصل شده
 اسالمي به آن افزوده شده است ممكن ة در دوره ظاهراًشرقي قرار داشته ك شرقي و شمال جنوب

  ٦٢.باشداست بخشي از اين ساختمانها، اقامتگاه موبدان و حريم آتشكده و خزانه بوده 
 هاي قديم اصفهان  كه از بنا،اجو و در مقابل جيو كيلومتري شرق پل خسهپل شهرستان در   
اي عقيده دارند كه اين  داند و عده ي مي و پوپ آن را يكي از پلهاي قديمي به سبك روم٦٣است

به سال او را اسير كرده بود  شاپور اول ساساني ي كهامپراتور( الريانوپل را اسيران رومي همراه با 
  ٦٤.اند ساخته) م٢٦٠
 اين ٦٥.دانند يلميان ميد طبرك يا تبرك كه بعضي احداث آن را مربوط به عصر ةهمچنين قلع  

 گرد اين قلعه يم ساخته شده بود كه گل رس و ديواري بلند با برجهايقلعه به شكل مربعي نامنظ
هاي اطراف خود   ديلمي از طريق راههاي زيرزميني با خانهةشد اين قلع گفته مي. گرفته بود را فرا
 و دانند ميرا از دوران ساسانيان ) تبرك( بناي طبرك ةبرخي هم احداث اولي ٦٦.داشتارتباط 
  ٦٧.لميان بازسازي شده استاند در زمان دي گفته
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  نتيجه

  :برد  توان به نتايج ذيل پي  ميشد آنچه بررسي ةاز مجموع
درستي حفظ، ثبت و انتقال  هم ايراني بو بناي شهر اصفهان و اهميت آن در خاطرات تاريخي ق-١

  . شود  است و اين نكته بيشتر به دوران قبل از تشكيل نظام ساساني مربوط ميداده نشده
 بلكه به -توجهي آنان به اصفهان توجهي يا كم  نه به دليل بي-ر تاريخ مادها و هخامنشيان د-٢

ويژه در عصر مادها، به اصفهان نگاه درستي  هدو عهد و باين دليل بسيار مهم كمبود منابع تاريخي 
هاي  ههاي آشوري و تاريخ هخامنشيان را از نوشت ما خاطرات مادها را از كتيبه. افكنده نشده است
 اجتماعي بسياركم، يدر اين نگاهها. ايم گرفتههاي پارس و پاپيروسهاي مصري  يوناني و كتيبه
  .ستاي ناپيدا طور طبيعي در چنان فضاي گرفته ه ب اصفهانمحدود و نارسا

النصر    حضور يهودان در اصفهان به لحاظ زماني روشن نيست و دليل تبعيد آنان در زمان بخت-٣
 مشخص نيست ،عالوه ه و بداردپس از فتح ارمنستان در اصفهان نارساييهايي يا حضور آنان 

  .اند يهودان در اصفهان به چه كاري اشتغال داشته
 آن در فضايي از اسطوره و حماسه آميخته ةسابق ن، بناي اصفهان وانانگاري مسلم  در آثار تاريخ-٤

ودن آنها به مشكالت ساختاري شهر ها و غيرانتقادي ب شده است و اين آميختگي و تعدد نظريه
  .اصفهان افزوده است

 با آنكه در عصر سارگون آشوري و دوران طاليي عيالم صفحات تاريخ گزارشهايي را از -٥
اند با اين حال اهميت موضوعي و ارزش شهر مطرح نشده است و  موقعيت اصفهان درج نموده

  .نارسايي دارد
 توجه ة موقعيت طبيعي و سرشار اصفهان از علل عمدرود و  زايندهةطور قطع رودخان  به-٦

ولي نوع استفاده از مواهب طبيعي و جغرافيايي آن در است دولتهاي ايراني به اين شهر بوده 
و سرانجام اصفهان در تاريخ ايران پيش از اسالم گرچه از تاريخ اين  گيرد روشني تاريخ قرار نمي

  .هم تاريخ ايران قرار نگرفته استسرزمين دور نمانده اما در مسير چندان م
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