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چکـیده
اصفهان یكي از قدیمي ترین و زیباترین شهرهاي ایران است که به علت کثرت بناهاي تاریخي شهرت جهاني دارد ،این
شهر پس از فتح مسلمانان جي نام گرفت و قرنها در حيطه نفوذ خلفاي بغداد ،سالطين آل زیار ،آلبویه بود و بناهاي زیبا
و جالبي از این دوران در این شهر به یادگار مانده است .در خصوص تصویر سازي دقيقتر از اصفهان در این دورانها و به
دست آوردن اطالعاتي جامع در زمينه بافت شهري ،تاریخ و سيرتحول شهرسازي باید به متون و منابع دست اول همانند
متون نگارش شده توسط جغرافيدانان و سياحان و مورخان مراجعه نمود .پژوهش پيش رو نيز با استفاده از روش توصيفي و
تحليلي ،در صدد است با تكيه بر متون قرون  6تا  4هجري به بازسازي این شهر در دوران صدر اسالم بپردازد.

واژگـان کلـیدی :اصفهان ،دوران قبل از اسالم ،صدر اسالم ،متون تاریخي.
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 -1مقدمه
اصفهان یكي از قدیمي ترین و زیباترین شهرهاي ایران است که به علت کثرت بناهاي تاریخي شهرت جهاني دارد .تاریخ بناي
این شهر معلوم نيست ولي آنچه مسلم است نام قدیمي اصفهان تا قبل از دوره هخامنشي انزان بوده و پس از آن به گایبان تغيير
نام داده است .شهر اصفهان پس از فتح مسلمانان جي نام گرفت و قرنها در حيطه نفوذ خلفاي بغداد ،سالطين آل زیار ،آل بویه و
سلجوقيان بود و بناهاي زیبا و جالبي از این دوران در این شهر به یادگار مانده است .پژوهش پيش رو نيز در صدد بازسازي فضاي
شهر و تاریخي این شهر بر اساس گفته مورخان در دوران سلجوقي ميباشد.

 -2جغرافیای تاریخی اصفهان
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یاقوت حموي اصفهان را داراي سه اُستان و سي رستاق و صد وبيست طُسّوج و پنج هزار دیه و هفت شهر دانسته است که نام
شهرهاي اصفهان کهثه ،جارّ ،جَيّ ،قِه ،مهربن ،دررام و سارویه مي باشد .از این هفت شهر چهار شهر ویران شده و تا زمان ورود
اسالم سه شهرِ جيّ ،مهربن ،و قِه بر جاي مانده بود .این شهرها شامل دو کوره و بيست و هفت رستاق و سه هزار و سيصد وسيزده
پاره دیه بود (حموي :98 ،بيتا).
مقدسي عقيده دارد که اصفهان در تقسيمات جغرافيایي جزء ایالت فارس یعني حوزه فارس بزرگ در عهد ساسانيان بوده است
اما از جنبه دیواني و حكمراني و خراجگزاري ،در منطقه جبال و از شهرهاي بزرگ آن بوده است( ،ایالت جبال که شامل اصفهان،
قم ،کاشان ،ري ،قزوین ،همدان بوده و به بالد الفهلوبين معروف است) (مقدسي 871 :2940،ـ.)877

 -3وجه تسمیه اصفهان
اصفهان به دليل آنكه در دوران پيش از اسالم ،به خصوص در دوران ساسانيان ،مرکز گردآمدن سپاه بود و سپاهيان مناطق
جنوبي ایران ،مانندکرمان ،فارس ،خوزستان ،سيستان و ...در این ناحيه تجمع کرده و به سوي محل نبرد حرکت ميکردند ،این
مكان را (اسپهان) ناميده و سپس به صورت (اصفهان) درآمده است.
شهر اصفهان نامهاي کهنتري همچون صفاهان ،صفویان ،پارتاک ،پارک ،پاري،پاریتاکن ،پرتيكان،جي ،رشورجي ،سپاهان،
سپانه ،شهرستان ،صفاهان ،صفاهون ،گابا ،گابيان ،گابيه ،گبي ،گي ،یهودیه و نصف جهان داردکه با نام کنوني آن ،هيچگونه پيوندي
ندارد (هرتسفلد.)127:2982،
در خصوص نام یهودیه هنگامي که کورش بزرگ بابل را گرفت و یهودیان را از اسارت نبوکدنصر شاه بابل ،نجات داد
شماري از آن ها به ایران آمدند و در این منطقه که به داراليهودیه نامگذاري شد اسكان یافتند.
هنگامي که اصفهان به دست مهاجمان عرب تصرف شد جي نام گرفت.
ابن کلبي و اصطخري ميگویند اصفهان (اسب وهان) بوده و اسب در فارسي نام عمومي است که به شهر اطالق ميشود و آن
به معني اسب (فرس در عربي) ،وهان عالمت جمع در فارسي است و از این رو اصفهان به معني شهر سواران است.
برخي مورخان نيز در خصوص نام اصفهان چنين آورده اند:
نویسنده کتاب حدودالعالم از این شهر به نام «سپاهان» یاد کرده است« :سپاهان شهري عظيم است و آن دو شهر است :یكي
را جهودان خوانند و یكي را شهرستان و در هر دو منبر نهادهاند» (حدودالعالم.)210 ،
ابن خلف تبریزي ،درباره نام اصفهان ،چنين آورده است« :اصباهان ،معرب اسپاهان است و آن شهري است مشهور در عراق و
نام اصلي او این است».
مافروخي اصفهاني ،درخصوص نام اصفهان ،چنين آورده است« :همچنين گفتهاند که اصل لفظ نام اصفهان ،اسفاهان بود ،چرا
که در ایام فرس ،گودرزبن گشواد بر آن مستولي و مالک بود و هر وقت که پاي اقتدار در رکاب استظهار آوردي هشتاد پسر صلبي
او با او سوار گشتند ،همه سواران جنگي فرزانه و جملگي دالوران فرهنگي مردانه زیارت بر احفاد و اشياع و عباد و اتباع چون سوار
ميشدند مردم ميگفتند اسفاهان ،یعني لشكر ،تداول کالم ،عوام اصفهان را بدان نام نهاد»
همچنين سخن از سپاه و سپاهيگيري به ميان آورده است ...« :در روایت است که اردشير بابكان گفت هرگز هيچ ملكي بر
غلبه و استيال هيج ملک قدرت نداشت تا اصفهانيان مدد بنمودند و پرویز گفت کار ملک بر ما قرار نگرفت اال به معاونت مدد اهل
اصفهان و انوشيروان لشكر و سپاه اصفهان را بر تماميت لشكرهاي جهان تفصيل داد و از ميان ایشان اهل فریدن را اختيار کرد»
(مافروخي.)66:2918 ،

ابن اثير در اللباب چنين مينویسد« :اصفهان به کسر اول یا فتح آن شهر بالد جبال است و آن را از آن جهت اصفهان گفتهاند
که معرف سپاهان است و سپاه به معني لشكر و هان عالمت جمع است و اینجا محل تجمع سپاه اکاسره بوده است» (ابن اثير،
.)71:2988
حمزه اصفهاني نيز عقيده دارد که واژه اصفهان یا اسپاهان از سپاه گرفته شده و مشتق از سپاه است .یاقوت حموي ،اصفهان را
شهر سواران ميداند« :اصفهان یا اسپهان از کليه اسباه است که به معني سپاه ميباشد» (حموي :96 ،بي تا) .ابن حوقل بيان
مي دارد :اصل نام اصفهان سپاهان است به معني لشگرها زیرا که سپاه عجم در وقت بيكاري آنجا جمع شدند (ابن حوقل،
.)24:2944

 -4عوامل شکل گیری اصفهان

 -1-4زاینده رود
فرهنگ و تمدن هاي قدیمي دنيا هميشه و همه جا در کنار آبها و به ویژه رودخانهها پدید آمدهاند .اصفهان به عنوان یكي از
کانون هاي بسيار مهم و قدیمي فرهنگ ایران در مطالعات تاریخ تمدن این سرزمين مطرح است ،که هسته اوليه این شهر در کنار
زاینده رود پا گرفته و همواره آب مورد نياز مردم منطقه از همين مكان تأمين ميشده است .در گذر زمان اسامي مانند زنده رود،
زندرود ،زرن رود ،زرین رود ،زرینه رود ،زرند رود ،زندک رود و رودخانه اصفهان به این رودخانه داده شده است.
مورخان و جغرافيا نویسان در خصوص این رودخانه آوردهاند:
«در نتيجۀ همين بي آبي والیات مرکزي ،رود کوچک زنده را از قدیم االیام زندک رود یعني رود بزرگ ناميدهاند»
(االصفهاني.)18:2960،
ابن رسته در قرن سوم هجري آورده ...« :آبش بهترین آبهاي زميني است ،چنانكه اخبارآن به ما رسيده و در صحّت آنها
اختالفي نيست و این آب از رودخانهاي که بدان زرین رود گفته ميشود ،ميباشد .این نام را اردشيربن بابک نهاده است.
سرچشمهي این آب از چشمهاي است که از یكي از سرزمينهاي حاصلخيزي که از شهر مرکزي  90فرسخ دوراست ،ميباشد و در
روستاهایي که بدین آب نياز است ،بي حساب نهرهایي ازآن منشعب ميسازند( »...ابن رسته.)47:2912 ،
قزویني نيز ميگوید :رودخانۀ زرنرود (زرینهرود) در آنجاست که آب آن به گوارا بودن معروف است .پشم زبر را که در آن شویند،
نرمش یابد و مانند حریر گردد .سر چشمۀ این رودخانه ،دیهى به نام بناکان است که چشمههاى دیگر نيز بدان پيوندد و بزرگ شود
و باغهاى اصفهان و روستاهاى آن را سيراب کند و بعد بر شهر اصفهان بگذرد و در شنزارى که در آنجاست فرو شود سپس در
شصت فرسنگى جایى که فرو رفته است در کرمان بيرون آید و در آنجا ،سرزمين کرمان را آبيارى کند تا به دریاى هند رسد و در
آن ریزد .گویند تكه اى نى را گرفته نشانه گذارى نموده و در آنجا که آب فرو رود رها کرده همان را در سرزمين کرمان دوباره
یافتهاند و بدین دليل استدالل کردهاند که این آب ،همان آب زرینهرود است (قزویني.)18:2979 ،
ابن حوقل اینگونه ميگوید...« :این رود (زاینده رود) آبي گوارا (دارد) و کاخهایي که بدان مشرف است ،زیبایي خاصي بدان
بخشيده است( »...ابن حوقل)221:2944 ،
ابونعيم اصفهاني ضمن اشاره به زاینده رود از باتالق گاوخوني نيز نام برده است...« :زرن رود اصفهان را باتالقي است به نام
همان نام که در زمين شگفت تر از آن نيست .زیرا رودهاي بزرگ به دریاهاي دیگر شهرها ریزد ،اما آبریز زرن رود همين باتالق
است .مساحت باتالق 28 ،فرسخ در  1فرسخ است و چنان است که آب در کرانههاي آن باال نياید و دربازگشت مد کاهش نپذیرد.
باتالق النه ي جوجه پرندگان است .جز پرندگان هيچ موجودي را توان نزدیكي به باتالق نيست ،زیرا چنان در آن فرو رود که
ناپدید شود .ابتداي باتالق ،فراخنایي است که تا ناحيه کرمان گسترده است و عرض آن از عرض ميدان بيش نيست .گياهش درخت
گزو شوره است .کنار باتالق کوهي است خاکي و بلند .افزایش آب کرمان در روزهاي بهار از زاینده رود است»...
(ابونعيم.)71:2978،
«...خورهاي خوش بناتر با آبي گواراترازاین خوره (اصفهان) ندیدم و رودها و انبوه مردم و آباداني و پاکيزگي راههایش را
برشمرد و گفت اگرمجالسي باشد ،اصفهان شایسته است .پس به نهرفدین نگریست و از آن در شگفت شد( »...ابونعيم.)288:2978 ،
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در شكل گيري و استقرار شهرهاي مهم عواملي مؤثراند ،مخصوصا جنبه دفاعي آن که مرکز تجمع سپاه بوده و همين امر
باعث افزایش ارزش جغرافيایي آن گردید.
گرایش عمده نقاط مسكوني به طرف شمال رودخانه و اطراف یهودیه بوده و هنگامي که به مرور زمان روابط آباديها با
یكدیگر افزایش یافت ،زمينه تكوین و تشكيل شهر را در همين منطقه فراهم آورده است ،یكي از عوامل مهم رودخانه زاینده رود
ميباشد که در ذیل به آن اشاره ميکنيم:
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مافروخي آورده ...« :عضدالدوله استدعاي آب کرده قدحي آب فرات گرفت و بریخت و گفت باوجود زنده رود فرات شرب را
نشاید...و معن ي نسبت زر بدین رود ،آنكه از این شط شيرین حرکات پُربرکات و فایده بر روي آن زمين یک قطره آب مهمل و
معطل بي فایده روان نيست( »...مافروخي.)2918 :120،
ابن حوقل مينویسد که ...« :پيش از این گفتيم که آب زرن رود چون به دروازه شهرستان نزدیک خود حصارمي رسد ،به
شعبهها و چشمه هاي بسياري تقسيم ميشود( »...ابن حوقل.)297:2944 ،
ناصرخسرو در قرن پنجم هجري در سفربه اصفهان به توصيف ماديها ميپردازد و ميگوید...« :اصفهان شهري است برهامون
نهاده ،آب و هواي خوش دارد و هرجا که ده گزچاه فرو برند ،آبي سرد خوش بيرون آید...و درشهر جويهاي آب روان و بناهاي
نيكو و مرتفع است( »...ناصر خسرو :11،بي تا).
در حدود العالم اشاره مستقيمي به موضوع ماديها نشده است ،ليكن درمورد نهرهاي منشعب از رودخانه مطالبي عنوان شده
است که نشانگراین است که در آن زمان آبرساني توسط انهار (ماديها) امري معمول بوده است ...« :رود بر دو ضرب است ،یكي
طبيعي است و دیگري صناعي ،اما رود صناعي آن است کي رودکدهاي او بكنده اند و آب بياوردهاند ،ازبهر آباداني شهري را یا
کشت و برز ناحيتي را و بيشترین رود صناعي خرد بوده اند و اندرو کشتي نتواند گذاشتن و شهر باشد کي او را دو رود صناعي ست
کمتر یا بيشتر و این آبها اندر خوردن و کشت و برزگياخوارها به کار شود( »...حدودالعالم.)280،
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 -5شهرسازی و بنای اصفهان به عقیده مورخان
بناي شهر اصفهان به صور مختلفي بيان شده و برخي مورخين ایراني بناي شهر را به اسكندر فرزند فيليپ نسبت ميدهند.
مقدسي چنين آورده است« :معروف است که در ایران به دستور اسكندر مقدوني  21شهر ساخته ميشود؛ یكي از آنها در
اسپاهان که آن را جي ميگویند ،مانند بهشت و سه شهر در خراسان ،هرات ،مرو و سمرقند ميباشد .گویند اسكندر رومي (919
ق.م) این شهر را به دست جَيّ پسرِ زادۀ اصفهاني بنياد نهاد و به نام او جيّ ناميده شد» (مقدسي.)210:2940،
حافظ ابونعيم نيز بناي اصفهان را به اسكندر نسبت داده « :اسكندر شهر را به دست جي پسرزاده اصفهاني بنا کرد و شهر به نام
وي خوانده شد» (ابونعيم.)298:2978،
مافروخي نيز به نقل از حمزه اصفهاني بناي شهر را به اسكند مقدوني نسبت داده که به دست معماري به نام جي بن زرزاده
اصفهاني بنا گردیده و این شهر به نام او شهرت یافته است (مافروخي.)47:2918،
قزویني ميگوید :شهر قدیم اصفهان را «جى» نامند و گویند اسكندر بانى او است و شهر بزرگتر را «یهودیه» گویند .جهت آن،
آن است که بخت النصر ،یهود بيت المقدس را اسير کرد تا به اصفهان آورد ،یهود در آن مكان ساکن شدند (قزویني.)97:2979،
جابر انصاري در ایجاد بناي
شهر اصفهان ،یهودیان را باني و
پایه گذار این شهر ندانسته و بناي
آن را به پادشاهان افسانهاي و ملي
ایران نسبت دادهاست «اصفهان از
دو قسمت «یهودیه» و «مدینه»
تشكيل شده است و مدینه (جي) در
نزدیكي یهودیه بوده که دژي بلند و
در پایين آن پلي بزرگ بوده است»
تصویر ( :)1شهرسازی اصفهان در قرن 4هجری
(جابري انصاري.)21:2978 ،
اسپاهان شهري عظيم است و آن دو شهر است ،یكي داحهِودان (یهودیان) خوانند و یكي را «شهرستان» و در هر دو منبر
نهادهاند و ميان ایشان نيم فرسنگ است و شهري خرّم است (حدود العالم .)286 ،اسپهان از اقدم بالد است؛ به نام «جي»
ميخواندند ،و گویا این نسبت به پادشاهان جيان است که قرنها پيش از کيان و پيشدادیان شاهي ایران داشتند ،و سر سلسلۀ جيان،
جي افرام بن آزاد است که پيغمبرش دانستهاند و بعد از مهابادیان در ایران سلطان شده؛ و «جي» به معني «پاک» است.
حمزه اصفهاني مينوسيد که شهر اصفهان را به فرمان اسكندر ،معماري به نام جِي فرزند زادۀ اصفهان بنا نمود و از این جهت
به نام جِي شهرت یافت و دربارۀ سابقۀ قدیمي تر آن ميگوید :در حققت بناي این شهر قبل از سلطنت جمشيد بنيان یافته است و
در آن هنگام که افراسياب تُرکف مداین ایرانشهر را خراب ميکرد ،این شهر را نيز ویران نمود ،سپس به هنگام پادشاهي «خماني
جمه آزاد» دختر بهمن بن اسفندیار ،تجدید بناي آن صورت گرفت و هم او بود که فرمان بناي باروي عظيم شهر را صادر کرده بود.

به هنگام ورود اسكندر نيمي از این باروي عظيم صورت اتمام یافته بود و اسكندر ،که قصد اقامت در آن را نداشت ،به ایجاد بناهایي
دیگر نيز تمایل ابراز نكرد (حمزه اصفهاني.)98:2947 ،

 -6جی
یکی از بهترین روستاهای اصفهان روستای «جی» است که امالک خوب و دیهه های بسیار دارد ،و به
گفته برخی به شمارۀ روزهای سال است .گویند :اسکندر آنگاه که حصار شهرستان را میساخت  311برج،
برای هر ضیعه ای یک برج ،بنا کرد تا به هنگام آشوب در آن متحصن شوند و موقع محاصره و غلبه اشرار
پناهگاهی برای مردم باشد زیرا نواحی اصفهان در روزگار قدیم با ترک و دیلم هم مرز بود.
از روستاهایی که پیرامون اصفهان را فراگرفتهاند لنجان ،مهرین ،جنبه ،کراج ،کدر ،که کاوسان ،برخوار و
براآن است .این روستاها ضیعه های بزرگ پرجمعیت و نیز غالت فراوان دارند و برخی منبر و خطیب و بازارها
و گرمابهها نیز دارند (ابن حوقل .)5311 ،511 -555
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درخصوص وجه تسميه جي چنين آمده است :این مدینه را اسكندر بنا فرمود بردست معماري جي بن زراده اصفهاني و این شهر
به نام او شهرت یافت و بعضي گویند این مدینه مبني بود پيش از زمان جم ،در وقتي که افراسياب ترک مداین ایرانشهر را خراب
مي کرد این را نيز خراب گردانيد ،بعد از آن خماني جمه آزاد دختر بهمن اسفندیار که پيش از آمدن اسكندر بدان حدود بر تخت
بخت ،مملكت در تحت تصرف و فرمان او بود اساس و بناي آن را فرمان فرمود (مافروخي.)76:2918 ،
نام «گي» که در رساله «شهرستانهاي ایران» آمده ،در متنهاي دوران اسالمي ،به صورت «جَي» ،در کتيبه شاپور در «کعبه
زردشت» به صورت «گدي» (فارسي ميانه) و «گب» (پارتي) و بر روي مهرهاي ساساني ،به صورت «گب» و «گد» نوشته شده
است ،که همه نماینده تلفظ «گي» است و این «گي» (جي) نام قدیم شهر اصفهان است.
نام «جي» در نوشتههاي جغرافي دانان مسلمان (از سده سوم ه.ق به بعد) ،همه جا به عنوان یكي از روستاها یا مراکز شهري
بزرگ «اصفهان» ذکر شده است.
«مير سيد علي جناب» (مؤلف «االصفهان» در اواسط سدۀ  26ه.ق) ،جایي که از «بلوکات اصفهان» سخن ميراند ،گفتاري نيز
درباره «جي» دارد« :جَي» در قدیم ،نام پایتخت مملكت اسپاهان بوده حاليه بلوکي است معروف که شهر «جي» در آنجا واقع بوده
است؛ «جي» مشتمل است بر  74قراء و مزارع ،آب و هوایش معتدل و شبيه به آب و هواي ماربين است .مرزهاي این کلني
یهودينشين در اصفهان را مي توان از فهرست روستاهایي که پيرامون آن واقع بوده و این روستاها عبارت بودند از :فُرسان ،یَوان،
خُرجان ،فلفالن ،سُنبُالن (چُمالن) ،کَماآن ،اَشكهان ،جرواآن (کرواآن) و خُشينان (جناب.)272:2909،

 -1-6برج و باروهاى جى
حافظ ابو نعيم مساحت شهر جى را دو هزار جریب ذکر مىکند و شمار برجهاى (کوشکهاى) آن را یكصد و چهار برج آورده،
که با فاصلههاى متساوى در حصار شهر مشاهده مىشده است (ابونعيم.)281:2978،
حافظ ابونعيم اصفهانى مى گوید :آذر شاپوران (آذرشاپور ،آذر سابور) در حين اتمام باروى جى چهار دروازه بر آن تعليق کرد ،به
این ترتيب که در روز یازدهم برج (خورشيد روز در تقویم ایران باستان) دروازهاى را که به طرف «ميدان بازار» است ،بساخت و نام
آن را دروازۀ خورشيد (باب خور ،خوربر) گذاشت و فرداى آن یعنى در روز دوازدهم (در تقویم اوستایى ،روز ماه) بنياد دروازهاى دیگر
را گذاشت به نام دروازۀ ماه (باب اسفيش یا اسفيج ،ماه بر) و روز سيزدهم (روز تير در تقویم اوستایى) اساس دروازۀ سوم را کار
گذاشت به نام دروازۀ تير (دروازۀ تير ،دروازۀ طيره ،تيربر ،باب تيره ،باب عطارد) و سرانجام در روز چهاردهم (روز گوش در تقویم
اوستایى) دروازۀ چهارم را به نام گوشبر (دروازۀ جوش ،دروازۀ جهودان)؛ از آن جهت که به طرف یهودیۀ اصفهان نصب شده بوده
است (باب اليهودیه) بنا نمود.
مافرّوخى در رسالۀ محاسن اصفهان به نقل از حمزۀ اصفهانى آورده است که آذرشاپوران پس از نصب دروازۀ چهارم ،یعنى
دروازۀ گوش (جوش ،جهودان) ،در مجاورت آن دیهى به نام «آذر شاپوران» بنا کرد و در آن دیه سرایى عالى بساخت و در باغ آن
ایوانى بلند برپا نمود و آن را آتشكده ساخت و عواید آن روستا را وقف بر آتشكدۀ آذر شاپوران نمود.
حمزۀ اصفهانى از قول متقدّمان زمان خویش آورده است که بر یكى از دروازهها نوشته شده بود که «اشتادویر» سرپرست
معماران و کارگران و مهندسان مىگوید« :بهاى نان و خورش عمله و کارکنان باروى جى در طول مدت ساختمان آن به ششصد
هزار درهم بالغ آمد» (حمزه اصفهاني 24،ـ.)2947 :27
51

ابن رسته اشاره به ایجاد دروازهاي در نزدیكي زرین رود دارد و ميگوید این دروازه تميز ترین و زیباترین دروازههاي اصفهان
محسوب ميشود (ابن رسته281 ،ـ .)2912 :210

 -2-6كهن دژ سارویه و پل جى
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یكى دیگر از آثار کهن اصفهان در سرزمين جى ،یعنى حكومتنشين اصفهان پيش از اسالم ،سارویه نام داشته است که حمزۀ
اصفهانى در قرن چهارم هجرى آن را شخصا به کرّات دیده است و دربارۀ آن تحقيق نموده و این بنا را نيز از مبانى کهن تاریخ
اصفهان و از عهد طهمورث مىداند و آثار بر جاى ماندۀ آن هنوز هم در مجاورت پل شهرستان (پل جى) به نام «تپۀ اشرف»
مشاهده مىشود.
پل جى هم در جاى خود یكى دیگر از آثار قدیمى پيش از اسالم اصفهان محسوب مىشود و زمان ساخت این پل ،با پل
همطراز آن ،پل دزفول ،حداقل به دورۀ پادشاهى شاپور سپاه مىرسد.
حمزه مىگوید« :طهمورث پادشاه ،دوستدار دانشها و دانشمندان بود ،پيش از آنکه حادثۀ مغربى آسمانى روى دهد ،وى آگاه
شده بود که بارانهاى فراوانى ،پياپى و بيرون از حد و عادت خواهد بارید و طهمورث فرمان داد که مهندسان ،بهترین ناحيۀ کشور
او را از حيث سالمت خاک و هوا برگزینند .آنان محل بناى معروف سارویه را برگزیدند که هماکنون در اندرون شهر جى باقى است،
آنگاه این بناى استوار را به فرمان او ساختند و پس از آنکه آماده شد ،دانشهاى فراوانى را که در رشتههاى گوناگون بود از خزانۀ
خود به آنجا انتقال داد و آنها را بر پوست توز نوشتند و در جایى از آن بنا قرار داد تا پس از حادثه براى مردم باقى بماند».
در این مجموعۀ علمى ،کتابى هم به دست آمد به نام زیج شهریار که پادشاهان در مواردى که مىخواستند حوادث جهان را
بدانند ،از این کتاب استفاده مىکردند.
و سرانجام مىگوید که «این بنا یكى از آثار پابرجاى بالد مشرق است ،چنانکه اهرام مصر از آثار پابرجاى سرزمين مغرب
است ،و خدا داناتر است» (حمزه اصفهاني.)281:2947،
زیج ملكشاهى و زیج ایلخانى و زیج الغ بيگى نيز مشهورترین زیجهاى دوران بعد از اسالم ایران بهشمار مىروند.
ابن رسته در قرن سوم هجري در مورد سارویه چنين مينویسد :در شهر جي بناي کهنهاي به شكل قلعه وجود داشتهاست
موسوم به ساروق یا سارویه .چون این بنا بسيار کهنهاست نميتوان باني آن را معلوم کرد و گویند قبل از طوفان نوح ساخت
شدهاست (ابن رسته.)79:2912 ،
پایين شهر ،در جي ،پل شهرستان است که تا زمان سالجقه جزو پل هاي شهر به شمار ميرفت؛ ودر کرارج پل چوم است و
پل دشتي که امروزه به قول عوام« ،آن رو آب افتاده و در رویدشت عليا ،پل وِرزَنه (جابري انصاري)207:2978،
ابن حوقل اشاره ميکند :اصفهان دو بخش است یكي موسوم به یهودیه و دیگري موسوم به شهرستان و ميان آنها دو ميل
فاصله است؛ این دو بخش با هم متبایل اند و هر کدام منبري دارد و یهودیه بزرگتر از شهرستان و در حدود دو برابر آن است و
بناهاي آنها از گل است (ابن حوقل.)2944 :208 -222،

 -7یهودیه
درباره «یهودیه» و حضور یهودیان در اصفهان ،روایات مختلفي آمده است.
«مقدسي» ( 982-968هـ.ق) گوید« :چون «بخت النصر» یهودیان را از «بيت المقدس» کوچانيد (سدۀ ششم پيش از ميالد)،
یهودیان شهري که به سرزمين خودشان همانند باشد غير از اصفهان نيافتند و در آنجا فرود آمدند» (مقدسي.)224:2940 ،
در رسالۀ «شهرستان هاي ایران» که احتم االً تدوین اوليۀ آن در اواخر دورۀ ساساني انجام شده و تنها اثري به زبان پهلوي یا
«فارسي ميانه» است که موضوع آن منحصراً جغرافياي شهرهاست ،از شهرستان "گي" (جَي) ،که اسكندر آن را ساخته ،به عنوان
اقامتگاه جهودان یاد شده و چنين آمده است که:
«جهودان» را یزدگرد پسر شاپور (یزدگرد اول ساساني 610-911 ،م ،).به خواهش زن خویش «شيشين دخت»
(شوشاندخت/سوسن) به آنجا آورد».
در همين رساله ،ساخت شهرستانهايِ «شوش» و «شوشتر» را نيز به این زن ،که مادر «بهرام گور» و دختر «رأس الجالوت»
(ریش گالوثا) «رئيس یهودیان» بود ،منتسب کردهاند.
حقيقت هرچه باشد ،بي تردید این مرکز یهودي نشين در اصفهان عهد ساساني ،بسيار دیرپا بوده است؛ روایتي از جسارت یهود
در آزار روحانيونِ دین ِ غالب (زردشتي) ،که «آرتور کریستنسن» ( 2168-2878م).
در کتابِ «ایران در زمان ساسانيان» به نقل از «حمزه اصفهاني» ميآوَرَد ،مؤید این نكته است:
01

 -8محالت اصفهان در صدراسالم
محالت اصفهان را با توجه به متون تاریخي ميتوان این چنين آورد:
قریه ها :باطرقان ،یوآن ،خورجان ،فلفالن ،سنبالن ،جوزدان ،لبنان ،اشكهان ،برواسكان و فایجان.
محله ها :سنبلستان ،جوزدان ،لبنان ،خابجان (ابونعيم.)24:2978،
برخى اصفهانيان دربارۀ این شهر کتابى بزرگ ساخته ،همۀ شهرکها و دیههایش ،درآمد آن و فرمانروایش را یاد کرده است.
این کتاب در خزانۀ عضد الدوله در نيشابور موجود است.
قصبۀ اصفهان یهودیه است ،و از شهرکهایش «مدینه» «بندجان» «سميرم» «زیز»« ،دز»« ،اردستان»« ،خولنجان» است
(مقدسي.)970:2940 ،
خان لنجان :دهستانى است به اصفهان در
دو سوى زایندهرود ،قسمت باالى رودخانه را
لنجان باال و قسمت پایين رودخانه را لنجان پایين
و هر دو را لنجانات گویند (تقسيمات جدید
کشورى بخش فالورجان ناميده مىشوند)
(ناصرخسرو :11،بي تا).
یاقوت در معجم البلدان خان لنجان را شهرى
نيكو با بازار و عمارات وصف کرده است و گوید
در فاصلۀ دو روزه راه از اصفهان است و نسبت
بدان را خانى گوید و نویسد که آن را قلعۀ قدیم و
استوار بوده است که باطنيه (اسماعيليه) در تصرف
تصویر( :)2بافت شهری و محالت اصفهان
گرفته بودند و سلطان محمد سلجوقى در 870
هجرى آن را ویران کرد.
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«در زمان سلطنت «پيروز» ( 689-681م ،).یهودیان گرفتار قتل و آزار شدند و سبب آن ،انتشار این خبر بود که یهود دو تن از
موبدان زردشتي را زنده پوست کندهاند .این کشتار ظاهراً در شهر اصفهان که آن وقت مسكن جماعت کثيري از بني اسرائيل بود،
شدت فوق العاده یافت».
«یهودیه» در حدود سال  19هـ.ق با انعقاد قرارداد صلح تسليم اعراب شد .براي یهود اصفهان به جز ابتداي خالفت عمر و
یكي دو مورد طي حكومت عباسيان ،محدودیت خاصي ایجاد نشد .در آن دوره بين دو محله مسلماننشين «شهرستان» (جي) و
یهودينشين «یهودیه» دیوار کشيده شد ،تا آن که سه سده پس از آن در زمان رکنالدوله دیلمي هر دو محله یكي شدند.
با گذشت زمان ،اندک اندک از بزرگي بخش کهن «جي» کاسته گردید و یهودیه بزرگتر شد چنان که ابن حوقل بغدادي
مينویسد « :ميان دو بخش اصفهان دو ميل فاصله است .این دو بخش متباین هر کدام منبري دارد و یهودیه حدود دو برابر بزرگتر
از شهرستان است».
مقدسي با تكرار همين موضوع اشاره ميکند که «یهودیه نه تنها با همدان همسري ميکند بلكه بزرگترین شهر ایالت «جبال»
است» (مقدسي.)21:2940 ،
«ایوب بن زیال» مساحت آن را هفتصد جریب ميداند و مينویسد« :مردم آن همه یهودي هستند و به کارهاي ...خود مانند
حجامت ،دباغي ،گازري (رختشویي) ،قصابي و  ....مشغول بودند».
یاقوت مينویسد« :بخت النصر براي آنها کنارشهر جي ،محلّه اي ساخت به نام یهودیّه خوانده شد و سالها گذشت ،جي خراب
شده و شهر اصفهان یهودیّه است و از آن رو گفته اند :اگر نسي مردم و تجّار اصفهان را تفتيش کنند یا یهودیند یا جوالهه ،چو،
مشهورند به بافندگي (حموي :210 ،بي تا).
در هنگام ِ بازدیدِ «ابوالقاسم بن احمد جيهاني» در نيمه دوم سده  6هـ.ق از اصفهان« ،یهودیه» بزرگي و اعتبار فزونتري
نسبت به «شهرستان» یافته بود؛ آنگونه که در کتابِ «اشكال العالم» گوید« :اصفهان ،دو شهرست؛ یكي را «یهودیه» خوانند و
یكي را «مدینه» (شهرستان)؛ و ميان هر دو ،مسافت نيم فرسنگ باشد .و «یهودیه» بزرگست از همدان و بناي هر دو از گل است؛
و گذرگاه فارس و جبال و خراسان و خوزستان و فراختر شهرهاست .دیههاي بزرگ و مردم بسيار و توانگر ،و مال دارد  ...و در
عراق ،شهري بزرگتر از اصفهان نيست».
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 -9مدارس اصفهان در صدر اسالم
در نخستين قرون اسالمي ،این امر در اصفهان داراي چنان رشد و گسترشي بود که این شهر ،دهها نفر مودب یا ادیب و معلم
داشت ،از جمله حجاج بن یوسف قتيبهي همداني ،متوفي  140ه.ق .با مكتبي بيش از یک صد کودک (ابونعيم .)988:2978،اصفهان
که یكي از مراکز علمي مهم ایران محسوب ميگردد و بسياري از بناهاي آموزشي ممتاز متعلق به ادوار مختلف تاریخي را در بر
دارد ،به گونهاي که دانشمندان و سياحان بسياري در خصوص منزلت آن از قرون اوليهي هجري تا زمان صفویه سخن گفتهاند.

 -11قالع اصفهان
 -1-11قلعه ماربین یا آتشگاه
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در خصوص این مكان که امروزه به آتشگاه معروف است مباحثي مطرح است که طبق نظري آتشكده و بر نظري دیگر قلعه
بوده که در ادامه به متون اشاره ميکنيم.
حمزه مى نویسد :اردشير در شهر اصفهان و به یک روز سه آتشكده را بنياد گذاشت :یكى را به هنگام برآمدن آفتاب در جانب
قلعۀ مارین (ماربين ،مهربين ،مهرین آتشگاه امروز) به نام «آتشكدۀ شهر اردشير» ،دوم آتشكدۀ ذروان اردشير (ذروان اکرنه در
فرهنگ اوستایى «فرشتۀ زمان بىکرانه» و نيز «فرشته مكان» نام برده شده است به هنگام ظهر در قریۀ دارک از روستاى خوار
(برخوار) (این روستا امروز جزء بلوک قهاب اصفهان است) ،و سوم آتشكدۀ مهر اردشير در قریۀ اردستان .کهن دژى برفراز آن
ساخته شده که در حقيقت قلعۀ دیدبان زایندهرود بوده است (حمزه اصفهاني.)94:2947،
ابن رسته و حمزه اصفهاني اشاره بر قلعهاي بر باالي کوه بلوک ماربين دارند ،ابن رسته اشاره به ساخت آن توسط کيكاووس
ميکند .به طوري که اگ ر کسي به قلۀ آن قرار گيرد تمام روستاهاي آن ناحيه را زیر نظر داشته باشد پس چون بهمن بن اسفندیار
به پادشاهي نشست ،گردش روزگار کار خود را کرده بود و قلعه سوخته و نابود شده بود .لذا او در فاصله اندک قلعهاي بساخت و در
آن آتشكدهاي بنا نهاد (ابن رسته.)282:2912،
حمزۀ بن الحسن اصفهانى در کتاب خود سنى ملوک االرض و االنبياء مىنویسد :به کيخسرو گفتند که در ميانۀ انتهاى فارس
و آغاز خاک اصفهان ،کوه سرخى به نام «کوشيد» وجود دارد و در آنجا اژدهایى است که بر کشتزاره و آدميان تسلط یافته است؛
وى با مردان خود بدان جا رفت و اژدها را بكشت و آتشكدهاى بر آن کوه بنياد نهاد که به «آتش کوشيد» معروف شد (حمزه
اصفهاني.)94:2947،
«ابن خردادبه» در قرن سوم هجري در کتاب «المسالک و الممالک» ميگوید :در روستاي مارابين ،قلعه اي از بناهاي
طهمورث موجود است و در آن آتشكده اي ست( .ابن خردادبه)21:2912 ،
«ابنحوقل» از جغرافيا نویسان مشهور قرن چهارم هجري ،در وصف آتشگاه اصفهان در کتاب معروف خود «صورۀاالرض»
چنين مينویسد:
ماربين در مغرب اصفهان واقع شده ،در این بخش ،تل بزرگي است مانند کوه که بر روي آن قلعهاي بنا شده و بر آن
آتشكدهاي است که ميگویند آتش آن از آتشهاي ازلي قدیم است .مراقبين این آتش و دربانان آن از زرتشتيها ميباشند که همه
ثروتمند و متمولند (ابن حوقل.)94:2944،
«مافروخي» از بناي آتشگاه به نام (دژ ماربين) نام برده است و باني آن را «مهر یزدان» ملكي از ملوک طوایف ناحيه لنجان
اصفهان معرفي ميكند و مينویسد( :دژ را بر باالي قلعه ماربين ،او بنياد نهاد) (مافروخي.)28:2918،
«مسعودي» این محل را یكي از هفت معبدي مي داند که از آن بت پرستان بوده و براي پرستش آفتاب و ماه و پنج ستاره
مهم دیگر ،تفویض شده( :دومين این معابد ،در قله کوهي موسوم به ماراس ،نزدیک اصفهان واقع است و در اینجا بتهایي منصوب
بوده تا اینكه پادشاه یوستاسف (گشتاسب) زمانيكه دین زرتشتي را قبول کرد ،از آنجا حرکت داد و این محل را به آتشكده تبدیل
نمود .معبد مزبور در سه فرسخي اصفهان واقع است و هنوز هم مجوسان ،این معبد را احترام مي نمایند) (مسعودي 2988 :24،ق).
«حمداهلل مستوفي قزویني» نوشته ماربين است که  88روستا را دربر ميگيرد  ...در این بخش ،قصري برپاست که شاه
طهمورث دیوبند بنياد نهاد .آن را آتشگاه ميگفتند و همينجا بود که بهمن ،فرزند اسفندیار ،یک معبد آتش برافراشت
(مستوفي)84:2946،
بنابر آنچه دیگر مورخان و محدثين و جغرافيادانهاى اصفهان قرن چهارم هجرى ،مانند ابو الحسن حمزۀ اصفهانى مؤلف کتاب
تاریخ اصفهان و حافظ ابو نعيم مؤلف کتاب ذکر اخبار اصفهان نوشته اند ،بهمن بن اسفندیار که او را با اردشير درازدست هخامنشى
یكى مىدانند ،در روستاى ماربين (مهرین ،مهربين) به بناى آتشكدهاى بر فراز کوهچۀ آتشگاه امروز اقدام مىکند که در قرن چهارم
هنوز مشتعل بوده است.

حمزه در کتاب اصفهان« :این کوه را که
اکنون آتشگاه خوانند از جملۀ بيوت عبادات بوده
است و در عهد طهمورث ،و آن را مينوذر خواندند و
بتان نهاده بودندي بسيار.

تصویر ( :)5نمایی از قلعه آتشگاه

 -11منارههای اصفهان در صدر اسالم

 -12بازار اصفهان
بازار اصفهان ،یكي از بزرگ ترین و جالب ترین بازارهاي شهرهاي ایران و حتي جهان اسالم به شمار مي رود .بازار اصفهان به
لحاظ موقعيت اقتصادي ،اجتماعي ،هنري و معماري چنان اهميت و جذابيتي دارد که در بين بازارهاي شهرهاي بزرگ اسالمي
شاخص و داراي اهميت جغرافيایي خاصي است .بازار اوليۀ اصفهان در کنار قصر حكام و درست در مجاورت مسجد جامع (سال
 / 284ق) بناگردید و در واقع با منعقد شدن شدن نطفۀ اوليۀ شهر که همان بازار اصفهان است ،کم کم اصفهان را به یک شهر
بازرگاني تبدیل کرد (شفقي.)17:2980،
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در اصفهان و نواحي آن بيش از دیگر بلدان ،منارههاي بلند آسمان شكاف بوده و نتوان گفت همۀ آنها را مسلمين ساختهاند و از
عهد عجم نبوده ،بلكه ميتوان گفت :ابتدا ساختن این منارهها آیين زرتشتيان بوده ،یا براي کاروان در شب تار یا براي آگاهي از حال
دشمنان که بوسيلۀ روشنایي خبر داده و نشانيهاي مخصوص گذارده؛ چنانچه در کرارّج و بَراآن منارههاي بسيار پدیدار بود ،مانند دو
مناره هاي دشتي ،منارۀ گار و زَغمار ،منارۀ بَرسيان ،منارۀ زِیار و در لِنجان ،منارۀ رارا و منارۀ اُشترجان ،و در گرد شهر ،منارۀ
شهرستان؛ منارۀ ساربان .منارههاي داخل شهر :درجوباره دو منارۀ دارالضّياء و منارۀ خواجه عَلَم ،چهل دختران و منارۀ مسجد علي و
منارۀ ته برنجي ميباشد (جابري انصاري.)2978 :4،
از منارهاي قدیمي صدراسالم ميتوان به منار مسجد جورجير اصفهان که در بين سالهاي  988-944ساخته شده اشاره کرد.
هم مسجد و هم مناره از خشت و گل ساخته شده است و به گفتهي مافروخي (در کتاب کافي الكفاه صاحب بن عباد) صد گز ارتفاع
داشته است .البته مقدسي در کتاب احسن التقاسيم تاليف  978از جامعي نام ميبرد که داراي ستونهاي گرد و منارهي گلي به
ارتفاع هفتاد گز بوده است (مقدسي.)228:2940،

 -13نتیجه گیری
اصفهان با توجه به آنچه در این پژوهش گذشت از مهم ترین شهرهاي دوره سلجوقي بوده و همواره مورد توجه بوده است و
در این دوره کالبد شهر شامل ميداني اصلي و بزرگ در ميانه شهر بود که در اطراف آن کاخها و مسجد جامع و بازار قرار داشت .این
شهر به لحاظ موقعيت تجاري و علمي از مهم ترین شهرها بوده و همچنين به لحاظ دفاعي.
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