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ف دهای اين شله
توصیفم -تحلیلم ،ف اا
د ره ساسانم تا پايلان قل ن د م
اا ا ا
هج ی اراياعم مي دد
واژههای کلیدی :اصفهان ،اعراب ،ساسانیان ،امویان ،عباسیان.
مقدمه

ورود اسالم به ایران به طور قطع از مهمترین تحوالت تأثیرگذار در تاریخ این سررزمین
بوده است .تحولی که بر ساختار حکومرت ،نارام فرگی ری و اعتیرادد مرردم و گمچیرین
سیماد شهرگا تأثیر فراوانی بر جاد گذاشت .شهرگاد ایرران در گرذر از ایرام باسرتان بره
دوره اسالمی دست خوش تغییر شردند .برخری از شرهرگا مانیرد اسرتهر ،اگمیارت و اعتبرار
گذشته خود را از دست دادند و برخی دی ر ،گمچون قم و بهارا با حضور قبایل عرب رونق
قابل توجهی پیدا کردند.
اصفهان در زمان باستان و به ویژه در عصر ساسانیان به سبب موقعیت جغرافیرایی کره
از آن برخوردار بود در میان شهرگاد ایران ،وضعیت مطلوبی داشت .اعراب پس از این کره
توانستید ارتش دولت ساسانی را در چید جیگ شکست دگید با سرزمین بی دفاعی روبرهرو
شدند و حمله به شهرگاد مرزد و شهرگایی که در موقعیت مرکزد کشور مانید اصرفهان
قرار داشتید ،براد آنها سریعتر و راحتتر انجام شد.
در این پژوگش تالش خواگد شرد اوضراا اصرفهان در آسرتانه ورود اسرالم بره ایرران
بررسی شود و نحوه ورود اعراب به اصفهان و چ ون ی فتح این شهر واکراود گرردد .گرم
چیین تبیین وضعیت سیاسی اصفهان در عصر امود و عباسی تا پایران قررن دوم گجررد،
بهش گاد پایانی این پژوگش را در بر میگیرد.
اصفهان در آستانه ورود اسالم به ایران

نام شهرگاد ایران در دورهگاد مهتلف تاریهی با دگرگونی زبان و ورود اقروام بی انره
دچار تغییر شده است .اصفهان نیز از این امر مستثیا نبوده و در مترون گونراگون تراریهی و
جغرافیایی ،نام این شهر به شکلگاد گوناگون آمرده اسرت .سرب و
ارمیی ،اسپهان؛ بطلمیو

) (Sebeosمرور

( )ymelotPاَسپاذانه؛ در زبان پهلود ،سپاگان و اعرراب پرس

از ورود به ایران براد سهولت در تلفظ ،نام اصبهان را بر این شهر اطالق کردند.
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در گذشته ،اصفهان شامل دو بهش جی و یهودیه میشد .این دو بهش ،سررآمد تمرام
شهرگاد میطیه جبال از جهت بازرگانی ،محصوالت و جمعیت بودنرد 2و حتری یهودیره از
شهر گمدان آن روزگار آبادتر بوده است 3.با گذشت زمان ،بهش جی ویران شرد و یهودیره
که ساکیان آن یهودیان بودند ،آباد شد .مکانی که از آن در سدهگاد بعدد با عیروان شرهر
اصفهان یاد میشود ،در واقع گمان یهودیه است.
اطالعات محدودد از اصفهان در دوره ساسانی به دست ما رسیده است ولی بر اسرا
میابع مشهص شده است که گرچه این حکومت به سال گاد پایرانی عمرر خرود نزدیر
میشد ،بر اگمیات و اعتبار این شهر افزوده میگردید .با رود کار آمردن خسررو انوشریروان
در سال  183میالدد ،اصالحاتی در زمییه گاد اقتصادد ،فرگی ری و اجتمراعی صرورت
گرفت و سرزمین ایران به چهار کست
کشورد در کست

(بهش) تیسریم شرد .اصرفهان در ایرن تیسریمات

نیمروز (جیوبی) قرار گرفت کره زیرر نارر اسرپهبذ اداره مری شرد 4.برا

گذشت زمان بر اعتبار شهر اصفهان افزوده شد تا جایی کره پررچمدارد درفرش ساسرانی،
ویژه مردم این شهر

بود5.

اگالی اصفهان توانسته بودند در میاصرب کشرورد ،لشرکرد و دربرارد عصرر خسررو
انوشیروان حضور فعال و مؤثرد داشته باشید و شهص پادشاه از میران دسرتهگایی کره در
سراسر سپاه ساسانی حضور داشتید ،لشکر این شهر را برر سرایر لشرکرگا برتررد مریداد.

6

عالوه بر این ،حضور اگالی اصفهان در دربار ساسانی پررنگ بود و در زمران خسررو پرویرز
بیش از نیمی از اعضاد درگاه را مردانی از اصفهان تشکیل میدادند.

7

با قتل خسرو پرویز در  153میالدد ،حکومت ساسانی در مسیر سیوط قررار گرفرت و
در مدت چهار سال ،بیش از ده پادشاه برر تهرت سرلطیت جلرو

کردنرد .ضرعف داخلری

موجبات حمله اقوام بی انه را به سرزمین ایران فراگم کرد و در زمان یزدگرد سوم ،جیگ و
گریزگایی به صورت پراکیده در مرزگاد غربی برا اعرراب ر داد کره میجرر بره پیرروزد
مسلمانان گردید .نبردگاد جسر ،قادسیه ،جلروال و نهاونرد از مهرم تررین نبردگراد میران
اعراب و سپاه ساسانی برود .در زمران ساسرانیان ،در گی رام جیرگ ،سرپاگیانی از میراطق
مهتلف کشور به سپاه اصلی ساسانی می آمدنرد .در آسرتانه جیرگ گراد اعرراب برا سرپاه
ساسانی نیز چیین امرد اتفاق افتاد و قبل از نبرد قادسیه ،رستم فرخرزاد ،سپهسراالر سرپاه
ساسانی به امیران میاطق براد جمع آورد لشکر نامه نوشت و از شهر اصفهان ،شیروانشراه
8
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و سرانجام ایرانیان در این جیگ شکسرت
خوردند.
در نبرد جلوال گمانید نبرد قادسیه ،نیروگایی از اصفهان به یارد سرپاه ساسرانی حاضرر
شدند 9ولی این بار نیز سپاه ساسانی شکست خورد .یزدگرد سوم با مشاگده این وضرعیت و
پیشرود اعراب به داخل سرزمین ایران به حلوان گریهت .اعراب سعی کردند در میراطق
مرکزد ایران حضور داشته باشید اما گمچیان نیروگاد وفادار به دولت ساسانی در سراسرر
ایران وجود داشت .در سال بیستم گجرد ،اگالی نواحی گوناگون مانید فار  ،رد ،قومس،
اصفهان و گمدان به ی دی ر نامه نوشتید و گمراه یزدگرد براد میابله با اعراب در جیرگ
نهاوند حاضر شدند 10.با این وجود ،بار دی ر سرپاه ساسرانی شکسرت خرورد و یزدگررد بره
گمراه خواص سپاگیان و خانواده خود در اصفهان پیاه

گرفتید11.

انتهاب این شهر از سود یزدگرد سوم ،بر اگمیات این شرهر در میران شرهرگاد ایرران
تأکید می کید .حضور واسپوگران (افراد خاندان گاد بزرگ) در اصفهان به عیوان افرراد برا
نفوذ و معتمد در نزد شاه ساسانی موجب شرده برود کره یزدگررد سروم ،اصرفهان را مرأمن
میاسبی براد خود بداند .اصفهان در پایان عصر ساسانی ،مرکز واسپوگران محسوب میشد
و واسپوگران آمارکار و مستوفی خراج واسپوگران در این شهر حضور داشتید 12.با شکسرت
ایرانیان در جیگ با اعراب ،زمییه براد فتح کامل سرایر میراطق فرراگم شرد و پریشرود
اعراب در قسمت گاد غربی ،یزدگرد را مجبور به فرار از اصفهان کرد.
اعراب فتح ایران را از میطیه جبال آغاز کردند؛ زیررا گرمرزان ،والری سرابق شوشرتر و
رامهرمز در مشورت با عمر بن خطاب گفته بود:
فارس و آذربایجان دو بال است و اصفهان سر؛ اگر یکی از دو باال را طعا
کنی بال دیگر به جای باشد اما اگر سر را طع کنی هر دو بال بیفتد ،پس از سار
آغاز کن.
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گرمزان با این سهن ،به ظرافرت موقعیرت اقتصرادد اصرفهان را در ابترداد فتوحرات
اسالمی در ایران نمایان میسازد .البتره بررسری جغرافیراد طبیعری و اقتصرادد اصرفهان،
سهن گرمزان درباره این میطیه را تا حد زیادد تائید میکید .موقعیت مرکزد اصرفهان در
سرزمین ایران سبب شده بود که این شهر به عیوان مرکزد تجارد شریاخته شرود و از آن
جا پارچهگاد ابریشمی به خصوص عترابی و پارچرهگاد نهری بره میردار فراوانری صرادر
میگردید 14.در کیار مس له فوق ،عبور رودخانه زاییده رود از جل هگاد اصرفهان در تبردیل
شدن این میطیه به پر آبترین مکان ایالت جبال بسیار مؤثر بود و زمییه را برراد پررورش
انواا محصولگا به ویژه زعفران و میوهگاد گوناگون مهیا کرده

بود15.

درباره سال فتح و فاتح اصفهان در میان مورخان ،اشتراک نار وجرود نردارد .مورخران
سال فتح اصفهان را  53گجرد 16،اواخر سال  58گجرد یا اوایرل سرال 58

گجررد17

می دانید اما با توجه به اصالت و قدمت تاریخ طبرد ،شاید مطالب این کتاب در این زمییره،
بیشتر به واقعیت نزدی

باشد .بیا به گفته طبرد ،عمر بن خطاب ،مأموریت فرتح اصرفهان

را به عبداهلل بن عبداهلل بن عتبان از سران انصار سرپرد و عبرداهلل برن ورقراا ریراحی را در
میدمه سپاه و عبداهلل بن ورقاا اسدد و عصمه بن عبداهلل را در دو جیاح سپاه به یرارد ود
فرستاد 18.البته برخی از میابع ،عبداهلل بن بدیل بن ورقاا خزاعی را فاتح اصفهان میدانید

19

ولی این شهص از فرماندگان سپاه امیرالمؤمیین حضرت علی در جیگ صفیان بوده و در
بیست و چهار سال ی در گمین جیگ به شهادت رسیده اسرت 20.برا در نارر گررفتن ایرن
موضوا می توان متوجه شد که عبداهلل بن بدیل در زمان عمر ،کودک بوده است.
با رسیدن مسلمانان بره نزدیکری اصرفهان ،اگرالی اصرفهان تحرت فرمران اسرتیدار و
سپهساالرد شهربراز جادویه در یکی از روستاگاد اطراف اصفهان آماده نبرد برا مسرلمانان
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گردیدند .با حضور سپاگیان اعراب ،عبرداهلل برن ورقراا ریراحی در نبررد رو در رو توانسرت
شهرب راز را به قتل برساند و در این زمان بود که استیدار از عبداهلل بن عبداهلل تیاضاد صلح
کرد21.

پس از برقرارد صلح ،عبداهلل بن عبداهلل با فادوسفان 22اصفهان روبهرو شرد و برا ایرن
شرط که اگر اگالی اصفهان خواگان ماندن در شهر باشید ،جزیره دگیرد و مرال خرویش را
حفظ کیید و در غیر این صورت ،کسانی که نمی خواگید صرلح کییرد ،بره گرر جرایی مری
توانید بروند ولی زمین آنها متعلق به فاتحان خواگد بود ،با ی دی ر صلح کردند.

23

در گمین زمان ابوموسی اشعرد از اگواز نزد عبداهلل بن عبداهلل آمد و در حضور ود بود
که عهدنامه صلح میان فادوسفان و عبداهلل بن عبداهلل میعید شد و میرر شد مردم اصرفهان
«مسلمانان را راگیمایی کیید و ی

روز و ی

شب مهمانشان کییرد و برر گریس مسرلمانی

تسلط نجویید» 24.عالوه بر این ،صد گزار درگم نید از سود مردم اصفهان به اعرراب داده
شد.

25

این صلح چیدان پایدار نبود و گمان شب ،مردم عهد خرود را شکسرتید ولری ابوموسری
اشعرد با آنها جی ید و بر آنها پیروز شد 26.اگالی یهودیه نیز براسا

پیمان صلح اصرفهان

با احیف بن قیس از سران سپاه اعراب صلح کردند 27.اشراف و بزرگان اصفهان پس از ایرن
که شهر کامل فتح شد تسلیم شدند و به سبب اکراه از پرداخت جزیه به جز سی تن از آنها
که به کرمان رفتید (مهاجران زرتشتی) ،بییه مسلمان شدند.

28

پس از این که فتح اصفهان به پایان رسید ،ابوموسی خبر فتح را بره عمرر برن خطراب
نوشت و عمر دستور جانشییی سائب بن اقرا را در اصفهان داد 29.بدین ترتیب اصفهان بره
دست اعراب فتح شد و اولین حاکم اسالمی شهر از سود خلیفه مسلمانان میصوب گردیرد.
با حضور اعراب در اصفهان ،این شهر دوران جدید حیات شهرد خود را آغاز کرد.
اوضاع اصفهان تا پایان عصر خلفای نخستین

فاتحان مسلمان ضمن انعیاد صلحنامه با مردم سرزمینگاد فتح شده ،مبلغی نیز بابرت
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خراج و جزیه میرر میکردند .درباره مبلغ خ راج و جزیه اصفهان ،آراد متفاوتی بیران شرده
است .مافروخی مبلغ خراج و جزیه اصفهان را در سال اول فرتح ،چهرل گرزار درگرم بیران
میکید 30و ابن واضح ،آن را در گمان سال ،ده گزار درگم بیان مینماید.

31

در ابتداد فتح میاطق ایران ،اداره امور اجرایی شهرگا برعهرده صراحب میصربان قبلری
قرار گرفت .تعداد کم مسلمانان عرب یا موالی ایرانی در شهرگاد فتح شده ،سربب گشرت
که اداره روزمره شهرگا از جمله اصفهان برعهده زرتشرتیان قررار گیررد 32.برا ایرن وجرود،
مهاجرت قبایل عرب به داخل قلمرود ایران با گسترش فتوحات ،روند سریعترد بره خرود
گرفت .در ابتدا این مهاجرتگا با ان یزه دییی و ناامی صورت می گرفت ولری برا گذشرت
زمان ،ان یزه گاد مالی و رفاگی نیز در آن دخیل شدند.
اعراب براد برخوردارد از رفاه و بهتر شدن سطح زنردگی گمرواره بره سررزمینگاد
گم جوار خویش مانید ایران به عیوان سرزمییی آرمانی مری ن ریسرتید 33و فتوحرات زمییره
م یاسبی را براد حضور ایشان در این سرزمین فراگم کرد .با گذشت زمان ،اصرفهان مانیرد
سایر شهرگا پذیراد قبایلی از کوفه و بصره شد .قبایل ثییف ،تمیم ،بیی ضباه ،بیی حییفه و
بیی عبدالییس 34قبایلی بودند که افرادد از آنها در اصفهان اسکان یافتید .اختالط نرژادد،
رشد شهرگا ،گسترش فرگیگ و اسالمی شدن میاطق از پیآمدگاد مهم مهراجرت قبایرل
عرب به ایران

بود35.

در زمان عثمان ،فتوحات ادامه پیدا کرد و بهش گاد گسترده اد از سرایر میراطق بره
متصرفات اسالمی ضمیمه شد .در این دوره ،آن چه از رد و اصفهان براقی مانرده برود بره
دست ابوموسی اشعرد فتح گردید.

36

در ابتداد عصر عثمان ،سائب بن اقرا گمچیان حاکم اصفهان بود و بعرد از ود ،خالرد
بن غالب قرشی از اگالی طائف به حکومت این شهر میصوب گردید.
در اواخر دوره عثمان ،اعتراضگا نسبت به عملکرد ود باال گرفت و در نهایرت میجرر
به محاصره خانه عثمان شد .با آشفته شدن اوضاا ،کارگزاران عثمان اداره حکومت میراطق
را رگا کردند که نمونه آن خالد بن غالب قرشی بود که پرس ازآگراگی از محاصرره خانره
عثمان ،از اصفهان کوچ کرد.

37
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امیرالمؤمیین حضرت علی در جریان محاصره خانه خلیفه
سوم ،تالش فراوانی براد آرام کردن محاصره کییدگان کرد ولی سودمید نبرود و سررانجام
عثمان به قتل رسید .پس از ود ،با اصررار فرراوان مرردم ،امیرالمرؤمیین حضررت علری
حکومت مسلمانان را قبول کرد.
امام علی در دوره خالفت خویش ،در جیگگایی کره برا مهالفران نمرود از حاکمران
نواحی قلمرود خود درخواست نیرو می کرد .در جیرگ صرفین یکری از حاکمرانی کره بره
امیرالمؤمیین حضرت علی یارد رساند حاکم اصرفهان ،مهیرفبرن یسرلیم برود 38.بعرد از
مهیف ،حارث بن ابی الحارث 39و سپس عمرو بن سلمه به امارت اصفهان گمارده

شدند40.

آن حضرت در تیسیم بیت المرالی کره از شرهرگاد مهتلرف برراد ایشران فرسرتاده
میشد ،بسیار دقیق بود که این مس له را میتوان در جریان فرستادن مالیات اصفهان برراد
آن حضرت متوجه شد .زمانی که امام آگاه شد دخترش میدارد از مالیرات اصرفهان را
از عمرو بن سلمه گرفته است دستور بازگرداندن بیتالمال را به فرزندش

داد41.

در پایان جیگ صفین ،خوارج به طور رسرمی اعرالم موجودیرت کردنرد .امیرالمرؤمیین
حضرت علی نهایت تالش خود را برراد جلروگیرد از درگیررد داخلری انجرام داد و بره
سران آنها ،فرمان حکومت برخی از میاطق را داد .به طرورد کره آن حضررت ،فرمانردارد
ایالت رد و اصفهان را به یزید بن قریس ،یکری از بزرگران خروارج واگرذار کررد .از دی رر
رویدادگاد مهمی که در اصفهان در زمان امیرالمرؤمیین حضررت علری ر داد ،سراخت
نهستین مسجد بزرگ به نام مسجد خشییان 42توسط ابوخیا

مروالد عمرر برن خطراب

بود 43.سیگ بیاد این مسجد به وسیله ابوموسی اشعرد گذاشته شده بود.

44

اصفهان در عصر امویان

پس از به شهادت رسیدن امیرالمؤمیین حضرت علری و رود کرار آمردن معاویره بره
عیوان بییران گرذار سلسرله امرود ،در نارام ادارد میراطق حکرومتی تغییراتری ر داد .در
اصفهان تا زمان معاویه ،سهت گیرد زیادد نسبت به زرتشتیان صورت نمیگرفرت و آنهرا
گیوز آتشکدهگایی براد خود داشتید .عبیداهلل بن ابیبکره ثیفی به عیوان متصدد قضراوت
در اص فهان از سود معاویه انتهاب شد و مأموریت یافت که آتشکدهگا را خاموش کید.

45
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این وجود ،برخی میابع از وجود آتشکده در اصفهان تا اوایل عصر عباسی خبر میدگید.

46

معاویه ،قیس بن عبداهلل (ابولیلی نابغه جعدد) را به عیوان عامل شهر اصرفهان انتهراب
کرد که او به گمراه حارث بن عبداهلل به آن میطیره رفرت 47.تغییرر بافرت جمعیتری عررب
ساکن در اصفهان از تحوالتی بود که در زمان معاویه صورت گرفت .اصفهان تا سرال 83
گر .ق در دست بصریان بود ولی برا رود کرار آمردن معاویره ،ود اصرفهان را از بصرریان
گرفت و به کوفیان داد 48.ابوعبداهلل میدسی در کتاب خرود از غلرو مرردم اصرفهان دربراره
معاویه تا جایی خبر میدگد که جای اه او را تا حد پیامبر باال برده بودند و نبوت را به ود
نسبت می دادند.

49

با انتیال خالفت از شاخه سفیانی به شاخه مروانی ،مروان به عیروان خلیفره جدیرد بره
تغییر کارگزاران خود در میاطق پرداخت و گذیل بن قیس عیبرد والی اصفهان شد 50.پس
از مروان بن حکم ،فرزندش عبدالمل

بن مروان در سال  11گجرد به حکومرت رسرید.

در زمان ود ،مهتار ثیفی به خونخواگی امام حسین قیام کرد و توانست بر کوفه مسلط
شود و حکومتی موقت ایجاد کید.
مهتار ،کارگزارانی براد اداره میاطق به سرتاسر قلمرود خود فرستاد که از جمله آنهرا،
یزید بن معاویه بجلی را براد اداره اصفهان فرستاد 51.گمچیین زمرانی کره مهترار در پری
یافتن قاتالن امام حسین بود ،اموال فراوانری از میراطق عرراق ،جبرال ،اصرفهان ،رد و
آذربایجان براد او می رسید 52.حکومت مهتار چیدان دوام پیدا نکرد و با تسلط مصعب برن
زبیر بر کوفه ،حکومت ود سیوط کرد.
در زمان عبدالمل

بن مروان ،بهشی از قلمرود اسرالمی کره شرامل حجراز و عرراق

می شد در تصرف عبداهلل بن زبیر بود و ود از طرف خرود ،حاکمرانی برر میراطق مهتلرف
میگماشت .عبداهلل بن زبیر در سال  13گجرد برادر خود ،مصعب را که توانسته بود قیرام
مهتار را سرکوب کید به حکومت عراق میصوب کرد .مصعب به عامرل خرود در اصرفهان،
عتاب بن ورقاا ریاحی فرمان داد به شهر رد برود و مردم و حاکم آن جا ،یزید برن حرارث
را که با خوارج گمکارد داشتید به قتل برساند.
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در زمان حضور عتاب بن ورقاا در شهر ،خوارج ازارقه 54در پی تصرف و دسرتیابی بره
اصفهان برآمدند که حاکم شهر در برابر آنان میاومت زیادد کررد .سررانجام در حرالی کره
چیدین ماه شهر ،محاصره و مواد غرذایی نایراب شرده برود نیروگراد عتراب برن ورقراا از
محاصره خارج شدند و توانستید زبیر بن ماحوز ،رگبر ازارقه را به قتل رسانید و خروارج نیرز
به طرف کرمان فرار کردند.
بر اسا

55

پژوگش گاد سکه شیاسی مربوط به قرون نهستین اسالمی ،خوارج در دگره

گفتاد گجرد در اصفهان حکومت داشتید 56و در سه سرال پایرانی ایرن دگره (89-18گ)
توانستید در اصفهان ،سکه ضرب کیید 57.ضرب سکه به وسیله خوارج به طور قطرع نشران
دگیده حضور قدرتمید و مسلط آنها بر اصفهان است.
عبدالمل

بن مروان براد سامان دادن به اوضاا داخلی قلمرود خویش در پی آن شرد

که اصلیترین رقیب خود در عراق؛ یعیی مصعب بن زبیرر را کیرار بزنرد .عبردالمل

برراد

رویارویی با رقیب خود با اگل عرراق و سررداران عبرداهلل برن زبیرر مکاتبره کررد و بیشرتر
سرداران به او پاسخ مثبت دادند و در عروض گمکرارد ،بیشرتر آنهرا حکومرت اصرفهان را
درخواست کردند .این امر مایه تعجب خلیفه امود شده بود و پیوسته میپرسیده است:
مگر اصفهان چیست که همه آن را خواسته اند؟

عبدالمل

58

با شکست مصعب بن زبیر توانست به طور کامل بر عراق مسلط شود اما به

علت زیاد بودن افراد خواگان ایالت اصفهان ،به وعده خود عمل نکرد 59.با تصررف عرراق،
حجاج بن یوسف ثیفی به عیوان حاکم جدیرد انتهراب شرد .قطرن برن قبیصره گاللری و
برادرش ،براا بن قبیصه حاکمان اصفهان در زمان حجاج بودند 60.عبدالمل

بن مرروان در
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دوران حکومت خود ،عالوه بر روبهرو شدن با قیام مهتار ثیفی و شورش گراد خروارج ،در
برخی اوقات با طغیان حاکمان شهرگا نیز مواجه میشد.
مطرف بن مغیره نمونه این دسته از حاکمان بود .مطرف برن مغیرره ،حراکم مردائن برا
استفاده از اوضاا آشفته علیه حکومت مرکزد شورش کرد و در پی گم پیمانی با خوارج برر
آمد که خوارج این مس له را قبول نکردند .براا بن قبیصه ،خبر شورش را به حجاج رساند و
از او براد میابله با مطرف درخواست نیرو کرد .حجاج نیز به عدد بن زیاد ،حاکم رد نامه
نوشت و از او خواست که براا را در این زمییه یرارد کیرد .نزدیر

بره گرزار ترن از مرردم

اصفهان در سپاه علیه مطرف بن مغیره حضرور داشرتید 61.در نهایرت مطررف در جیرگ برا
حاکم اصفهان و رد کشته

شد62.

در دربار حجاج بن یوسف ،کاتبی اصرفهانی بره نرام زادان فررو حضرور داشرت 63کره
حجاج ،پسر عم ود به نام وگزاد بن یزداد انبارد را به حکومت اصفهان گمرارد 64.پرس از
این که مدت زمرانی گذشرت ،وگرزاد بره حجراج نامره نوشرت و کراگش خرراج را از ود
درخواست کرد .که حجاج با ایرن اسرتدالل کره اصرفهان گسرتردهتررین والیرت اسرت و
بیشترین خراج پس از فار
نکرد.

و اگرواز در آن جرا گررد میآیرد برا درخواسرت ود موافیرت

65

پس از عبدالمل  ،فرزندش ولید در سال  31گجرد به خالفرت رسرید .در عصرر ود
قیام گایی علیه حکومت مرکزد صرورت گرفرت .سرعید برن جبیرر در سرال  18گجررد
شورش کرد .حجاج بن یوسف براد میابله با رتبیرل ،حراکم سیسرتان ،سرعید برن جبیرر را
گمراه با سپاه ابن اشرع فرسرتاده برود .ود سرمت لشکرنویسری و گزییره دارد سرپاه را
برعهده داشت .پس از اختالفاتی که میان ابن اشع و حجاج اتفاق افتاد ،ابن اشرع قیرام
کرد ولی شورش ود به سرعت سرکوب شد و سعید که از گمراگران ابرن اشرع برود بره
اصفهان پیاه برد .حجاج از حاک م اصفهان ،دست یرد سعید بن جبیر را درخواست کرد ولری
عامل اصفهان پیهانی ود را فرارد داد و سعید بره آذربایجران گریهرت 66.سرنوشرت ایرن
شورش نیز مانید بسیارد از شورش گا چیزد جز دست یرد و کشته شدن فرد عاصی نبود.
در دوره ولید بن عبدالمل  ،مردم اصفهان به مدت سه سال ،مبلغ کمترد از خراج خود
به حکومت دادند و این سبب شد که حجاج بن یوسف ،حکومت آنجا را به پسر عرم خرود
که فردد بی سواد بود واگذار کید .قتل تعدادد از اگالی شهر و رفتار خشونت آمیز این والی
سبب شد که از آن زمان به بعد ،مردم اصفهان مطیع و فرمانبردار شوند.
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تا زمران گشرام
بن عبدالمل

اطالعاتی درباره اوضاا اصفهان بره دسرت نیامرده اسرت .در زمران گشرام،

یوسف بن عمر ثیفی به حکومت عراق انتهراب شرد .ود ،عمرالش را بره پرداخرت مالیرات
سی ین مجبور کرد .زبیر عامل اصفهان ،رد و قومس بره پرداخرت بیسرت میلیرون درگرم
موظف شد 68.در دوره یوسف بن عمر از عبیداهلل بن ابیبکر ثیفی به عیوان عامل اصرفهان
یاد شده است 69این فرد در عصر معاویه به عیوان متصدد قضاوت به اصفهان آمده بود.
در سال  353گ .ق جهم بن صفوان از بزرگان فرقه جهمیه 70در اصفهان حاضر شرد و
در مدت اقامت در این شهر ،چهل روز نماز را ترک کرد و مردم گمران بردنرد کره از دیرن
برگشته و در اسالم ش

کرده است .پس از مدتی جهم بن صرفوان بره سرپاه حرارث برن

سریج ،یکی از رگبران مرج ه خراسان پیوست و پس از آن که حارث در نبردد از نصر برن
سیار شکست خورد ،جهم نیز فرار کرد و در نهایت به وسیله سلم برن احروز مرازنی ،عامرل
اصفهان کشته شد.

71

در عصر مروان بن محمد ،آخرین خلیفه امرود اوضراا سیاسری آشرفته برود و در نیراط
مهتلف ،شورشگا و جیبشگایی صورت می گرفت .آخرین حرکت شیعه در برابر بییامیره،
قیام عبداهلل بن معاویه بود .عبداهلل بن معاویه پس از شکست اولیه از مروانبرن محمرد بره
مدائن رفت و توانست بر گمدان ،اصفهان و رد غلبه کید 72.سرپس او در اصرفهان مسرتیر
شد و از آن جا ،افرادد را به حکومت میاطق گوناگون گماشت 73.عبداهلل بره قصرد کمر
گرفتن از ابومسلم خراسانی به سیستان رفت ولی ابومسلم او را در آنجا دست یر کرد و بره
قتل رساند.
ضعف دولت امویان باع شد که داعیان عباسی ،زمان را براد دعوت علیی و شرورش
علیه امویان میاسب ببییید .ابومسلم ،رئریس دعروت در خراسران برود .دربراره زادگراه ایرن
شهص اختالف نار وجود دارد و برخی از مورخان ،محل تولد او را اصرفهان میدانیرد.
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در
این دوران ،فرماندگی عالی عباسیان در عراق برعهده قحطبه بن شبیب برود .قحطبره بره
دنبال نصربن سیار ،کارگزار مروان دوم در خراسان به سمت اصفهان حرکت کررد و چرون
به شهر نزدی

شد ،عامر بن ضباره را که از سود یزید بن عمر فرماندار اصفهان بود 75بره

بیعت با آل محمد دعوت کرد که ود این دعوت را قبول نکررد و سررانجام در جیرگ برا
قحطبه کشته شد.

76

قحطبه بیست روز در اصفهان ماند و سپس نزد پسرش به نهاوند رفت 77.بدین ترتیرب
اصفهان از دست امویان خارج شد و جزا قلمرود ابومسلم قرار گرفت .با در اختیرار گررفتن
اصفهان ،ن ارش دیوان به زبان عربی صورت گرفت و اولین کسی که در دیروان اصرفهان
به زبان عربی نوشت ،سعدبن ایا  ،کاتب عاصم بن یونس ،کارگزار ابومسلم بود .گمچیین
ود ،اولین کسی بود که مردم اصفهان را براد یادگیرد قرآن گرردگم آورد .پریش از ایرن
زمان در اصفهان ،گشتاد تن قادر به خواندن قرآن بودند که از بین آنها تیها سه نفر حرافظ
قرآن بودند.

78

اصفهان در دوره عباسی تا پایان قرن دوم هجری

پس از سیوط امویان ،عباسیان با تالشگاد ابومسلم بر سر کار آمدند .دربراره اوضراا
اصفهان در زمان سفاح اطالعاتی وجود ندارد .ابوجعفر میصور پس از سرفاح در سرال 381
گجرد به خالفت رسید .در زمان ود ،احمد برن احجرم بره مردت گفرت سرال از سرود
میصور ،حاکم اصفهان بود 79و پس از ود ،ایوب بن زیاد در سرال 313گجررد از جانرب
میصور به حکومت اصفهان رسید و در آن شهر ،مسجد و بازار

ساخت80.

در زمان حکومت ود ،خانه گاد محله خشییان به خانه گراد میطیره یهودیره متصرل
شد 81.در این دوران میصور ،خلیفه عباسی در بغداد بیمار شد و گرواد بغرداد ،بیمرارد او را
تشدید می کرد .پس از آن کره مشرورتی میران حکمرا و وزیرران عباسری صرورت گرفرت،
اصفهان به عیوان محل جدید براد حضور خلیفه انتهاب شد .ایوب بن زیراد برراد فرراگم
کردن میدمات سفر خلیفه احضار شد و اصفهان را برراد ورود خلیفره آمراده کررد .خلیفره
مدتی به اصفهان آمد و حا ل او بهتر شد و پس از مدتی به بغداد بازگشت.
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پرس از ایروب
بن زیاد ،در سال  311گجرد گانی بن ابی گرانی حراکم اصرفهان شرد و در زمران ود،
مسجد جامعی در یهودیه ساخته شد و میبر ایوب بن زیاد را به آنجا میتیل

کردند83.

در دوران مهدد و گادد عباسی ،تیها خبرد که دربراره نرام حاکمران اصرفهان وجرود
دارد ،این است که در سال 318گجرد مهدد عباسی ،یحیی حرشی را از اصرفهان عرزل
کرد و به جاد او ،حکم بن سعید را میصوب کرد 84.گمچیین در زمان گادد ،طیفور حراکم
اصفهان

بود85.

خلیفه بعدد؛ یعیی گارونالرشید در سرال 389گجررد بره حکومرت رسرید .از دوران
خلفاد قبلی تا این زمان ،قم و کرج 86جزئی از والیت اصفهان بودند و به این دلیرل خرراج
آنها با خراج اصفهان محاسبه میشد .مردم قم و کرج به این امر معترض بودند .عبداهلل بن
کوشید از اگالی اصفهان ،مس ول و عهدهدار مالیات و خراج این میطیه برود و ترالشگرایی
در جهت جداسازد مالیات میاطق از ی دی ر انجام داد.

87

پس از ود ،حمزةبن یسع بن عبداهلل از سود مردم قم به نزد گارون رفت و درخواست
جدا کردن مالیات قم از اصفهان و کرج را به ود داد و گارون با این مس له موافیرت کررد.
در زمان این خلیفه عباسی ،میزان خراج اصفهان ،دوازده گزار گزار درگم 88و تعداد رستاق-
گاد آن بیست و سه رستاق بوده است 89.پیش از جداسازد ناحیه قم از اصرفهان و کررج،
اصفهان در اختیار فضل بن یحیی برمکی قرار داشت و در زمان تیسریم قلمررود خالفرت
میان فرزندان گارون؛ یعیی مأمون و امین ،اصفهان جزئی از قلمرود مأمون شد.

90

اختالف بر سر جانشییی گارون بسیار شدید بود و میجر به درگیرد امین و مأمون شرد
و در نهایت مأمون توانست میصب خالفرت را تصراحب کیرد .در زمران ود ،ابتردا یحیری
حرشی و سپس حسن بن سهل حاکم اصفهان شدند 91.جهشیارد ،مور عصر عباسی مبلغ
خراج اصفهان را در کتاب خود در سالگاد اولیه حکومت مأمون ،یازده میلیرون درگرم بره
گمراه بیست گزار پیمانه عسل و بیست گزار پیمانه موم آورده اسرت 92.خرراج اصرفهان در
دگه گاد بعد سیر صعودد پیدا کرد و به گفت گرزار گرزار درگرم ( 93 )8/999/999و ده
گزار گزار و پانصد گزار درگم ()39/199/999
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رسید.
در دورانگاد بعد حرکتگاد مهالف ،حکومت مرکرزد را دچرار مشرکل کررده برود.
نمونهاد از مهالفت گا ،حرکت بابر

خررام دیرن اسرت کره در میطیره آذربایجران اعرالم

موجودیت کرد و پیام دعوت خود را به سایر میراطق رسراند .بیشرتر خرمایران در خراسران،
اصفهان ،رد و آذربایجان ساکن بودند 95و بعدگا باب

از نیرود آنها براد میابله برا دولرت

عباسی استفاده کرد.
نتیجه

بر اسا

آن چه گفته شد ،گذر تاریخ ایران از دوره باستان به دوره اسالمی سربب نشرد

که از اگمیات و اعتبار اصفهان کاسته شود .اصفهان در اواخر عهد ساسانی ،جای اه برجسرته
اد داشته است .حضور واسپوگران و انتهاب این شهر از سود یزدگرد به عیروان مرأمن در
آخرین روزگاد حکومت ،موقعیت ممتاز این شهر را نشران میدگرد .در دوره اسرالمی نیرز
چیین روندد ادامه پیدا کرد و سهن پرمعیاد گرمزان به خوبی جای اه این شهر را در برابر
خلیفه اسالمی وقت ترسیم میکید.
اصفهان به علت موقعیت مرکزد در روند حوادث تاریهی دو قرن اول گجررد حاضرر
بوده است .حضور برخی از شورشیان علیه خالفت مانید مطرف بن مغیره ،سعید برن جبیرر،
عبداهلل بن معاویه و خوارج ازارقه در این شهر ،از نمونه گاد حضرور اصرفهان در تحروالت
دو قرن نهستین گجرد است .گمچیین اصفهان عالوه برر موقعیرت مکرانی از جغرافیراد
طبیعی بسی ار مطلوبی برخوردار بوده است .این امر حتی از چشم مشراوران میصرور عباسری
دور نمانده بود تا جایی که محل حضور خلیفه را در این شهر قررار دادنرد .بره طرور قطرع،
تلطیف گواد شهر اصفهان به سبب وجود رودخانه زاییده رود در تصرمیم گیررد مشراوران
خلیفه تأثیرگذار بوده است .به گر حا ل ،ظرفیتی که در اصفهان این دو قرن شرکل گرفرت
بستر بسیار میاسبی شد که این شهر در دوره گاد بعد به عیوان دارالسلطیه ،پذیراد برخری
از شاگان ایران باشد.
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پینوشتها
 .یوزف مارکوارت ،ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی ،ترجمه مریم میراحمدی،
تهران :اطالعات ،3888 ،ص.11
 .ابن حوقل ،سفرنامه ابن حوطل (ایران در صوره االرض) ،ترجمه و توضیح جعفر شعار،
چاپ دوم ،تهران :امیرکبیر ،3811 ،ص.391
 .ابو اسحق ابراهیم اصطخری ،مسالک و ممالک ،به اهتمام ایرج افشار ،چاپ سوم،
تهران :علمی و فرهنگی ،3813 ،ص.318
 .آ.ای کولسنیکف ،ایران در آستانه یورش تازیان ،ترجمه محمّد رفیق یحیایی ،چاپ دوم،
تهران :آگاه ،3818 ،ص.585 ،583
 .یاقوت حموی ،معجم البلدان ،ترجمه علینقی منزوی ،تهران :سازمان میراث فرهنگی
کشور ،ج  ،3ص.513
 .مفضل بن سعد مافروخی ،محاسن اصفهان ،ترجمه حسین محمّد آوری ،به کوشش
عباس اقبال ،اصفهان :سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ،3831 ،ص.331
 .همان ،ص.331
 .ابوحنیفه دینوری ،اخبار العوال ،ترجمه محمود مهدوی دامغانی ،تهران :نی،3818 ،
ص.391
 .همان ،ص .315
 .احمد بن یحیی بن جابر بالذری ،فتوح البلدان ،ترجمه محمّد توکل ،تهران :نقره،
 ،3888ص.858

 .حمزه بن حسن اصفهانی ،تاریخ پیامبران و شاهان (سنی ملوک االرض و االنبیاء)،
ترجمه جعفر شعار ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،3881 ،ص.319

مسلسلل
سال سیزدهم ،شماره سوم ،پايیز  ،3813شماره
11

13

 .آرتور کریستین سن ،ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشید یاسمی ،چاپ چهارم،
تهران :صدای معاصر ،3838 ،ص.815
 .محمّد بن جریر طبری ،تاریخ الرسل و الملوک ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،چاپ پنجم،
تهران :اساطیر ،3881 ،ج ،1ص3111؛ ابی الحسن مسعودی ،مروج الذهب ،ترجمه ابوالقاسم
پاینده ،چاپ پنجم ،تهران :علمی و فرهنگی ،3888 ،ج  ،3ص181؛ حافظ ابونعیم اصفهانی،

ذکر اخبار اصفهان ،ترجمه نوراهلل کسایی ،تهران :سروش ،3888 ،ص388؛ بالذری ،پیشین،
ص853؛ مافروخی ،پیشین ،ص.391
 .گای لسترنج ،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرطی ،ترجمه محمود عرفان،
چاپ سوم ،تهران :علمی و فرهنگی ،3818 ،ص.559
 .همان.
 .طبری ،پیشین ،ج ،1ص3113؛ ابونعیم اصفهانی ،پیشین ،ص.385
 .ابن واضح یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ترجمه محمّد ابراهیم آیتیی ،چیاپ هشیتم ،تهیران:

علمی و فرهنگی ،3883 ،ج  ،5ص81؛ ابن فقیه ،ترجمه مختصر البلدان (بخش مرباو باه
ایران) ،ترجمه ح مسعود ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران ،3881 ،ص11؛ بالذری ،پیشین ،ص.881
 .طبری ،پیشین ،ج ،1ص3115؛ ابونعیم اصفهانی ،پیشین ،ص.388
 .محمّد بن علی ابن اعثم کوفی ،الفتوح ،ترجمه محمّد بن احمد مستوفی هروی ،تهران:
انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ،3885 ،ص511؛ ابن واضح یعقوبی ،پیشین ،ج،5
ص81؛ بالذری ،پیشین ،ص.881
 .نصر بن مزاحم منقری ،وطعة صفّین ،تحقیق عبدالسالم محمّد هارون ،قم :منشورات
مکتبه المرعشی النجفی3898 ،ق ،افست از روی چاپ دوم قاهره ،الموسسه العربیه الحدیث،
3835ق ،ص.581
 .طبری ،پیشین ،ج ،1ص.3118

 .شکل صحیح این کلمه ،پاذوسپان و پادوسپان است که در متون عربی به فادوسفان
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تعریب شده است .پاذوسپان کلمه مرکب است از پاتکوس به معنی سرزمین و والیت .گویا
نظارت یا رهبری عالی اداره مدنی و عرضی یک قسمت از چهار قسمت مملکت عصر ساسانی
با پاذوسپان بوده است .از لحاظ مرتبه ،این شخص همطراز و گاهی پایین تر از اسپهبذ است
(تئودور نولدکه ،تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان ،ترجمه عباس زریاب ،چاپ دوم،
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،3883 ،ص .)335هم چنین این افراد می-
توانستند از طرف خود  ،مرزبان و استاندار به حکومت مناطق گوناگون انتخاب کنند (علی اکبر
دهخدا ،لغت نامه ،تهران :مؤسسه انتشارات لغت نامه و دانشگاه تهران ،3888 ،ج ،8
ص.)8189
 .طبری ،پیشین.
 .برای اطالع بیشتر از مفاد صلحنامه ن.ک :همان ،ص.3111
 .ابن اعثم کوفی ،پیشین ،ص.511
 .بالذری ،پیشین ،ص .889
 .ابن فقیه ،پیشین ،ص .11
 .عزالدین علی ابن اثیر ،الکامل تاریخ بزرگ اسالم و ایران ،ترجمه عباس خلیلی و
ابوالقاسم حالت ،تهران :شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران و موسسه مطبوعاتی
علمی ،ج  ،8ص .388
 .طبری ،پیشین ،همان.
 .مافروخی ،پیشین ،ص.81
 .ابن واضح یعقوبی ،البلدان ،ترجمه محمّد ابراهیم آیتی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر
کتاب ،3888 ،ص.19

 .جمشید کرشاسب چوکسی ،ستیز و سازش :زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در
جامعه ایران نخستین سدههای اسالمی ،ترجمه نادر میرسعیدی ،تهران :ققنوس،3833 ،
صص15و.18
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 .علی بیات و زهره دهقان پور« ،انگیزه های کوچ اعراب مسلمان به ایران در جریان
فتوح و پی آمدهای آن» ،فصلنامه علمی-تخصصی سخن تاریخ ،سال دوم ،شماره پانزدهم،
زمستان ،3819ص.85-53
 .ابن واضح یعقوبی ،البلدان ،پیشین.

 .حسین مفتخری« ،مهاجرت قبایل عرب به ایران در قرون نخستین اسالمی و پی
آمدهای آن از منظر جغرافیای تاریخی» ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ،سال سوم ،شماره سی و
یکم ،اردیبهشت  ،3881ص.58- 58
 .مطهر بن طاهر مقدسی ،آفرینش و تاریخ ،ترجمه محمّدرضا شفیعی کدکنی ،تهران:
آگه ،3888 ،ج  8ی  ،1ص.311
 .همان ،ص.331
 .ابن اعثم کوفی ،پیشین ،ص.811
 .منقری ،پیشین ،ص.391
 .ابونعیم اصفهانی ،پیشین ،ص.331
 .برای اطالع بیشتر ن .ک :ابن اثیر ،پیشین ،ج ،8ص .581 ،588
 .محلهای به همین نام در اصفهان وجود داشته است .دهخدا ،پیشین ،ج ،1ص.3183
 .ابونعیم اصفهانی ،پیشین ،ص .389
 .ابن رسته ،پیشین ،ص .583، 588
 .ابونعیم اصفهانی ،پیشین ،ص .818
 .ریچارد فرای ،عصر زرین فرهنگ ایران ،ترجمه مسعود رجب نیا ،تهران :سروش،
 ،3813ص.351
 .ابونعیم اصفهانی ،پیشین ،ص .319
 .همان ،ص.388

 .برای اطالع بیشتر از گفتوگوی مقدسی و مرد اصفهانی ن.ک :ابوعبداهلل محمّد بن
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احمد مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة االطالیم ،ترجمه علینقی منزوی ،تهران :شرکت مؤلفان و
مترجمان ایران ،3813 ،صص .118 ،111
 .بالذری ،پیشین ،ص.883
 .دینوری ،پیشین ،ص.888
 .همان ،ص.888
 .ابن اثیر ،پیشین ،ج ،1ص.313

 .ازارقه :تندروترین گروه از خوارج بودند که از پیروان ابوراشد نافع بن ازرق محسوب
می شدند .پس از کشته شدن نافع ،زبیر بن ماحوز و قطری بن فجاة رهبری آنان را برعهده
داشتند .تندروی در تکفیر امام علی ،محق دانستن ابن ملجم در قتل امام علی و روا دانستن
قتل زنان و کودکان غیر خوارج از مهم ترین اندیشه آنان به شمار میرفت (محمّد جواد
مشکور ،فرهنگ فرق اسالمی ،چاپ ششم ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس
رضوی ،3838 ،ص.)88-88
 .طبری ،پیشین ،ج ،3ص.8888 ،8888

 .تورج دریایی ،سقو ساسانیان (فاتحان خارجی ،مقاومت داخلی و تصویر پایان جهان)،
ترجمه منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخانی حسنکلو ،چاپ سوم ،تهران :تاریخ ایران،3838 ،
ص.31
 .ملک ایرج مشیری ،عرب-ساسانی سکههای دوره جنگ داخلی ،برگردان مهدیه
دستمالچی ،تهران :پازینه ،3831 ،ص.391
 .طبری ،پیشین ،ج ،3ص.8815
 .همان.
 .ابونعیم اصفهانی ،پیشین ،ص.198
 .طبری ،پیشین ،ج ،3ص.8181
 .همان ،ص.8189
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 .ابونعیم اصفهانی ،پیشین ،ص .318
 .مافروخی ،پیشین ،ص .391
 .ابونعیم اصفهانی ،پیشین.
 .طبری ،پیشین ،ج ،1ص.8388
 .مسعودی ،پیشین ،ج ،3ص .388-388
 .یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،پیشین ،ج ،5ص .511
 .ابونعیم اصفهانی ،پیشین ،ص .188

 .جهمیه :پیروان جهم بن صفوان هستند .نفی صفات خداوند ،مخلوق بودن قرآن و
اعتقاد به جبر از اندیشههای مهم آنها به شمار میرود .پیروان جهمیه تا قرن پنجم هجری در
نهاوند حضور داشتند (مشکور ،پیشین ،ص.)381-381
 .ابونعیم اصفهانی ،پیشین ،ص.311
 .طبری ،پیشین ،ج ،39ص.8181
 .همان.
 .مطهر بن طاهر مقدسی ،پیشین ،ص 119؛ دینوری ،پیشین ،ص .881
 .دینوری ،همان ،ص .891
 .یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،پیشین ،ج  ،5ص .859
 .ابن اثیر ،پیشین ،ج  ،1ص .51
 .ابن رسته ،پیشین ،ص .588
 .ابونعیم اصفهانی ،پیشین ،ص .311
 .همان ،ص .318
 .لطف اهلل هنرفر ،گنجینه آثار تاریخی ایران ،چاپ دوم ،اصفهان :ثقفی ،3819 ،ص.33
 .مافروخی ،پیشین ،ص  88و .88
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 .لطفاهلل هنرفر ،پیشین ،ص.31
 .طبری ،پیشین ،ج ،35ص.1333
 .همان ،ص.1313

 .کرج یا کرج ابودلف .اهل این شهر ،آن را کره نامیدند .شهر میان راه همدان به اصفهان
بود که به همدان نزدیکتر است .ساخت این شهر به ابودلف قاسم عیسی العجلی نسیبت داده
شده است( .دهخدا ،پیشین ،ج ،33ص)31938
 .ابن رسته ،پیشین ،ص .339
 .ابونعیم اصفهانی ،پیشین ،ص .358
 .حسن بن محمّد قمی ،تاریخ طم ،ترجمه حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمیی،
تحقیق سید جمال الدین تهرانی ،تهران :طوس ،3813 ،ص.83
 .میرزا حسن خان جابری انصاری ،تاریخ اصفهان ،تصحیح و تعلیق جمشید مظاهری،
بی جا :مشعل ،3883 ،ص.35
 .همان.
 .محمّد بن عبدوس جهشیاری ،کتاب الوزراء و الکتاب ،بیروت :دارالفکر الحدیث،
3893ق ،ص.338
 .ابن خردادبه ،المسالک و الممالک ،ترجمه حسین قره چانلو ،تهران :نشر نو،3889 ،
ص .31
 .قدامة بن جعفر ،کتاب الخراج ،ترجمه حسین قره چانلو ،تهران :البرز،3889 ،
ص.383
 .مسعودی ،پیشین ،ص 518
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