
فصل ششمفصل ششم
پيشينهپيشينهٴٴ تاريخي استان  اصفهان  تاريخي استان  اصفهان 

 شهر اصفهان ــ صفويه
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١٣١

استان اصفهان يکی از مؤثرترين استان های کشور در شکل دهی به تاريخ اين سرزمين کهن بوده است. تاريخ استانمان در پيوند 
همه جانبه با تاريخ ايران زمين سراسر شکوه و افتخار است و در آفرينش چنين تاريخ درخشانی تمامی زنان و مردان اين استان در هر 

روستا و شهری و از هر قوم و قبيله ای نقش آفرين بوده اند. در اين درس سعی بر آن داريم تا بخشی از اين تاريخ را باهم مرور کنيم. 

پيشينهٴ سکونت انسان در سطح استان 
براساس آنچه تا امروز کشف شده است، قدمت سکونت انسان در استان اصفهان به بيش از ٤٢ هزار سال قبل می رسد. آثار 
زمان،  در آن  است که  امر  اين  مؤيد  مبارکه  شهرستان  در  قلعه بزی (حسن آباد) واقع  غارهای  در  نخستين  انسان های  آمده از  دست  به 

انسان های ساکن در اين غارها به شکار گورخر، کرگدن، اسب و گاو وحشی و ديگر حيوانات می پرداخته اند. 

شکل ١ــ٦ــ نقشۀ پراکندگی تپه های باستانی در استان 

پيشينهٴ تاريخی استاندرس شانزدهم



١٣٢

بيشتر بدانيم  

شکل ٢ــ٦ــ تپه های باستانی سيلک ــ کاشان

زده  تخمين  سال  هزار  هفت  تا  پنج  به  آنها  قدمت  که  دارد  وجود  استان  ديگر  قسمت های  در  منطقه  چندين  است  گفتنی 
مختلف  مناطق  در  انسانی  متعدد  گروه های  استقرار  از  حکايت  که  است  نوسنگی١  دورٔه  به  متعلق  محوطه ها  اين  از  برخی  می شود. 

استان دارد. 

ششم قبل از ميالد است. برخی از مکان های باستانی استان  چهارم تا هزارهٔ  بيشتر اين مکان ها مربوط به هزارهٔ 
عبارت اند از: تپٔه سيلک کاشان، محوطٔه باستانی اريسمان در شهرستان نطنز (هزارهٔ چهارم ق. م)، تپٔه آشنا در چادگان 
(هزارهٔ ششم ق. م)، تپٔه چغا حسن در گلپايگان (هزارهٔ پنجم ق.م)،گورتان اصفهان (هزارهٔ چهارم ق.م)، سبا در ورزنه 
(هزارهٔ سوم ق.م)، تپٔه جوزک تيران و کرون (هزارهٔ چهارم ق.م)، تل شاهی سميرم (هزارهٔ چهارم ق.م) و تپه های ننادگان 

فريدن (هزارهٔ چهارم ق.م). 

استان اصفهان قبل از اسالم 
آيا تاکنون چنين تنديسی را مشاهده کرده ايد. فکر می کنيد نشانگر چيست؟ 

١ــ دورٔه نوسنگی، زمان بين ٨ تا ١٠ هزار سال قبل است. 
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    شکل ٣ــ٦ــ نماد شهر اصفهان. اين تنديس نشانه چيست؟

از اصفهان پيش از اسالم؛ يعنی زمان هخامنشيان، اشکانيان و ساسانيان اطالعات زيادی در دست نيست و آثار چندانی برجای 
نمانده است ولی آن چه مسلّم است، از آنجا که استان اصفهان از لحاظ جغرافيايی در مرکز ايران واقع شده است، وجود دشت های 
وسيع و حاصل خيز و در برخی از مناطق، منابع آب فراوان ــ مانند زاينده رود ــ جاذبه هايی در آن ايجاد کرده است؛ از اين رو، تمامی 
حاکمان در طول تاريخ نسبت به آن توّجه ويژه داشته اند و تالش همه جانبٔه آنها اين بوده است که تسلط خود را بر اين منطقه حفظ کنند. 
در دوران اساطيری، وجود داستان هايی مانند ماجرای کاؤه آهنگر همان چهرٔه آزاده که عليه ستم ضحاک قيام کرد و به کمک فريدون 
ملت ايران را از بند اسارت آزاد کرد و هم اکنون نيز در منطقٔه فريدن در روستايی به نام مشهد کاوه، آرامگاهی منسوب به اين قهرمان 
ملی ديده می شود، نشان از مرکزيت قدرت سياسی در اين قسمت کشور دارد. وجود دژی بسيار بزرگ همانند اهرام مصر به نام کهندژ 
سارويه در حاشئه اصفهان امروزی که آثار آن تا هزار سال قبل هنوز برجای بوده و امروزه بخشی از آن درکنار پل شهرستان به نام تپه 
اشرف باقی مانده است و نيز بقايای آتشکدٔه منسوب به عصر ساسانيان در ماربين اصفهان (کوه آتشگاه)، نمونه ای از آثار برجای مانده 

از پيش از اسالم است. 

شکل ٤ــ٦ــ تپه اشرف باقی ماندۀ بنای کهن سارويه (نزديک پل شهرستان اصفهان)



١٣٤

بيشتر بدانيم  

در زمان فرمانروايی مادها، ايران دارای سه ايالت بزرگ بود که يکی از اين ايالت ها بخش بزرگی از غرب استان 
اصفهان امروزی ايالتی به نام پارتاکن يا پارتيکان فريدن، فريدون شهر و چادگان امروزی به مرکزيت گابای (گی، جی) بود. 
اشکانيان، حکومت ايران  شناخته می شده است. در عهد  گابای يا گی  هخامنشيان به نام  امپراتوری  زمان  اصفهان در 
ملوک الطوايفی بود و بر هريک از قسمت های مهم و وسيع آن، حکمرانی که لقب شاه داشت، فرمانروايی می کرد. در آن 
زمان، اصفهان يک ساتراپ (استان) به شمار می آمد. در دورهٔ امپراتوری ساسانيان، آبادی های فراوانی در سطح استان 
اصفهان وجود داشته که آثاری از آنها باقی مانده است؛ مانند قلعه های متعدد ساسانی در آران و بيدگل (قلعٔه شرقی)، در 
سميرم (تل نقاره و تل ده نا و گور دخمٔه طاقچه بت)، در فريدن (تپه خويگان)، در نائين (چهارطاقی شيرکوه، قلعٔه شيرکوه و 
چهارطاقی نخلک)، در نياسر کاشان (چهارطاقی نياسر)، در اصفهان (بنای آتشگاه و پل شهرستان) و بسياری آثار ديگر. 
در اين زمان، شهر اصفهان را سپاهان يا محّل تجمع سپاه می ناميدند که واژهٔ اصفهان از آن گرفته شده است. سپاهان محّل 

سکونت و قلمرو خاندان های مهّم حاکم و فرمانروايان و دژ مستحکمی برای ساسانيان بود. 

شکل ٥ــ٦ــ چهارطاقی نياسر، مرکز انجام مراسم آيينی و اندازه گيری نجومی و تقويم نگاری در گذشته 
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اصفهان پس از ورود اسالم تا عهد حاضر 
اسالم از سال ٢٣ هجری قمری وارد استان اصفهان شد. مردم اين استان همانند ديگر ايرانيان از دين اسالم استقبال کردند. 
وجود بقاع سادات و امامزادگان در جای جای اين استان، نشان از عشق و ارادت ديرينٔه اين مردم نسبت به پيامبر بزرگوار اسالم و 

خانوادٔه گران قدر آن حضرت دارد. 

شکل ٦ــ٦ــ امامزاده اسحاق ــ خوراسگان 

اصفهان در دورٔه اسالمی رونق قابل توجهی يافت و با اتصال برخی از مناطق، محالت و روستاهای مجاور به محلٔه يهوديه و 
جی (محالت اولئه اصفهان) به عنوان يکی از شهرها و مراکز مهّم سياسی، اجتماعی و اقتصادی ايران شهرت و اعتبار ويژه ای پيدا کرد 

ولی اوج اعتبار و رونق اصفهان را در چند دورٔه خاص می توان مشاهده کرد: 
١ــ دورۀ حکومت آل بويه: اصفهان از ابتدای حکومت آل بويه تا انقراض آن (٣٢٠ــ ٤٤٨ هـ.ق) همواره از مراکز مّهم 
حکومتی آنان به شمار می آمد. در اين دوره، اصفهان به پايتختی حسن ملقب به رکن الدوله انتخاب شد. او در عمران و آبادانی شهر 
تالش زيادی کرد. ديوار بسيار  بزرگ اطراف شهر اصفهان که تا چند سال قبل در بيرون دروازٔه طوقچی تا دروازٔه جوباره آثاری از آن 
باقی مانده بود، از اقدامات عمرانی آن زمان است. جانشينان رکن الدوله، يعنی مؤيدالدوله و عالء الدوله، نيز در آبادانی شهر تالش های 
بسيار از خود نشان دادند. صاحب بن عباد (مدفن او در محلٔه طوقچی اصفهان است)، وزير مؤيد الدوله، از دانشمندان به نام زمان 
خود بود که در توسعٔه فرهنگ و دانش زمان خود نقش مؤثری داشته است. همچنين، در آن زمان، مسجد جورجير يا جامع صغير که 

در زمان صفويه به مسجد حکيم تغيير نام داد و نيز سراهای عالی و مساجد بسيار ساخته شد. 
در  ارزشمندی  آثار  سلجوقيان  زمان  از  يافتند.  تسلط  اصفهان  بر  سلجوقيان  ديالمه،  از  پس  سلجوقيان:  حکومت  دورۀ  ٢ــ 
اين  رأس  در  سلجوقيان  پايتخت  عنوان  به  اصفهان  يافتند.  بسيار  آبادانی  استان  شهرهای  از  بسياری  و  است  مانده  باقی  استان  سراسر 
بسيار  اصفهان  آبادانی  و  عمران  در  تاج الملک  و  طوسی  خواجه نظام الملک  مانند  سلجوقيان  دانشمند  وزرای  گرفت.  قرار  پيشرفت ها 



١٣٦

ميدان عتيق (در محّل فعلی ميدان قيام اصفهان) نيز از ميادين بزرگ عصر خود محسوب می شد که از آثار دورٔه سلجوقيان بود. 
اين ميدان به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شده بود ولی به همت مسئوالن شهر اصفهان در حال بازسازی است. 

٣ــ دورۀ حکومت صفويه: اصفهان پايتخت دولت صفوی بود. 

شکل ٧ــ٦ــ مسجد جامع شهرضا باقی مانده از زمان سلجوقيان 

شکل ٨ــ٦ــ محراب الجايتو ــ جامع اصفهان 

کوشش کردند. بناها ی بسياری ساخته شد که هنوز بسياری از آن ها پابرجاست. همچنين احداث چهارباغ ملکشاهی، آثار بسيار ارزشمند 
معماری و هنر اسالمی به ويژه در مسجد جامع اصفهان مانند گنبد نظام الملک و گنبد تاج الملک که به نظر باستان شناسان جهانی از آثار 
اعجاب انگيز محسوب می شوند، مسجد جامع اردستان، مسجد جامع زواره، مسجد جامع شهرضا، مسجد جامع گلپايگان نيز از جمله آثار 

ارزشمند معماری اين دوره است. 
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و  آباد  شهری  پايتخت،  عنوان  به  آن  انتخاب  تا  سلسله  اين  تأسيس  از  پس  اصفهان  شهر  که  درمی يابيم  صفويه  تاريخ  مطالعٔه  با 
پرجمعيت بوده است. شاه عباس اول صفوی در اين انديشه بود که پايتخت را از شمال غرب به مرکز ايران منتقل سازد تا از دشمن 
صفويان يعنی دولت عثمانی فاصله داشته باشد؛ از اين رو، درسال ١٠٠٠ هجری قمری، پايتخت را از قزوين به اصفهان منتقل کردند. 
تا سال ١١٣٥ هجری قمری، يعنی سال سقوط صفويه، اصفهان نه تنها در مرکز ايران بود بلکه تمام شرايط مورد نياز برای يک پايتخت 

بزرگ را در خود داشت. به نظر شما، کدام شرايط برای پايتخت شدن اصفهان وجود داشت؟ 

شکل ٩ــ٦ــ ميدان امام (نقش جهان) 

فراهم  اصفهان  سمت  به  نزديک  و  دور  از  گروه ها  و  اقوام  جذب  برای  زمينه  پايتخت،  عنوان  به  اصفهان  انتخاب  از  پس 
به  دانشمندان  و  فالسفه  هنرمندان،  شعرا،  معماران،  صنعتگران،  از  زيادی  تعداد  هم چنين  ارامنه)  و  گرجی ها  گرديد(مهاجرت 
بخشيد  شهر  اين  به  را  عظمتی  و  شکوه  آنچنان  اصفهان،  در  صفويه  قدرت  تمرکز  همراه  به  افراد  اين  حضور  آمدند.  اصفهان 
آن،  اطراف  در  و  شد  ساخته  اصفهان  جديد  شهر  مرکز  در  جهان  نقش  بی نظير  و  باشکوه  ميدان  شد.  مشهور  جهان  نصف  به  که 
هريک  قيصريه  سردر  و  عالی قاپو  کاخ  شيخ لطف اللّه،  مسجد  امام)،  (مسجد  عباسی  جامع  مسجد  مانند  مجلل  ساختمان های 
به عنوان شاهکاری از معماری ايرانی ــ  اسالمی مورد توجه جهانگردان و سفرنامه نويسان شرق و غرب عالم قرار گرفت. ايجاد 
پل های  ايجاد  فرح آباد)،  و  سعادت آباد  جلفا،  خواجو،  عباس آباد،  يا  (تبريزی ها  متعدد  محالت  باال،  و  عباسی  باغ  چهار  محور 
جمله  از  چهارباغ  مدرسٔه  مانند  بزرگ  مدارس  و  جريب  هزار  باغ  مانند  زيبا  و  بزرگ  باغ های  ساخت  زاينده رود،  برروی  متعدد 

افزود.  پيش  از  بيش  اصفهان  عظمت  به  که  بود  اقداماتی 



١٣٨

کاشان،  مثالً  می خورد؛  به چشم  صفويه  دورٔه  از  آثاری  نيز  استان  روستاهای  حتی  و  شهرها  ساير  در  اصفهان  شهر  از  غير  به 
خوانسار، نجف آباد (ايجاد شهر در زمان صفويه)، کوهپايه و نائين. 

شکل ١٠ــ٦ــ تنديس شيخ بهايی (ورودی شهر نجف آباد) 

شکل ١١ــ٦ــ کاخ نمکدان که در زمان قاجاريه از بين رفته است. 
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فعاليت گروهی ۱ـ۶  
آثار تاريخی باقی مانده در محل زندگی خود را بررسی کرده، گزارش آن را به کالس ارائه کنيد. 

شکل ١٢ــ٦ــ کاخ آيينه خانه که در زمان قاجاريه از بين رفته است. 



١٤٠

تمدن  بشری،  فرهنگ  به  را  فراوانی  ارزشمند  شخصيت های  و  توانمند  چهره های  تاکنون  دور  گذشته های  از  اصفهان  استان 
اسالمی و جامعٔه ايرانی ارائه کرده است. 

آزادی،  و  عدالت  راه  مبارز  آهنگر،  کاؤه  و  است  بوده  سامان  اين  مردم  از  اسالم،  بزرگوار  پيامبر  صديق  يار  فارسی،  سلمان 
دانشمندان  از  بسياری  بودند،  اسالمی  فنون  و  علوم  پيشگامان  از  ايرانيان  که  اسالمی  تمدن  درخشش  اوج  در  بود.  پرتيکان  مردم  از 
رشته های مختلف از اين استان برخاسته يا زندگی علمی خود را در اين سامان گذرانده اند. در قرن چهارم هجری قمری، شخصيت های 
برجسته ای چون حمزٔه اصفهانی، صاحب بن عباد، حافظ ابونعيم، ابن مسکويه، ابوالفرج اصفهانی، ابن سينا (گرچه در اصفهان متولد 
نشد ولی بيشتر آثار علمی او در اين شهر شکل گرفت و شاگردان معروفی را در اين شهر تربيت کرد) مدت زيادی به تأليف، پژوهش و 
تربيت شاگردان در اين شهر پرداختند. از دورٔه سلجوقيان تا شروع دورٔه صفويه استان اصفهان علما و شعرای بسياری را به خود ديد 
که از آن جمله می توان به خواجه نظام الملک (مؤسس مدارس نظاميه)، راغب اصفهانی، عماد الدين کاتب، غياث الدين جمشيد کاشانی، 

جمال الدين عبدالرزاق و کمال الدين اسماعيل که هر کدام از مشاهير عصر خود بوده اند، اشاره کرد. 

شکل ١٣ــ٦ــ محّل تدريس بوعلی سينا در اصفهان ــ خيابان ابن سينا

نمونه ای از شخصيت ها و نام آوران استاندرس هفدهم
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شکوه کم نظير اصفهان در عصر صفويه تنها به ابعاد اقتصادی، سياسی و اجتماعی محدود نمی شد. پرورش و تجلی بزرگان در 
رشته های مختلف، حکايت از يک عصر طاليی در اين دوره دارد. چهره های ممتازی مانند شيخ بهايی، ميرداماد، ميرفندرسکی، عالمه 
مجلسی، مالصدرا، فاضل اصفهانی، آقا حسين خوانساری، حکيم شفايی، صائب تبريزی، محتشم کاشانی، علی رضا عباسی، علی اکبر 

اصفهانی، محمدرضا امامی که هرکدام نه تنها در استان بلکه در کل کشور و جهان اسالم تأثيرگذار بودند. 
از اواخر دوران صفويه تا پايان قاجار چند تن از دانشمندان استان، منشأ تحوالت علمی و فرهنگی در کشور بوده اند که از 
و  خان قشقايی  جهانگير  (صهبا)،  قمشه ای  حکيم  بيدآبادی،  آقامحمد  اصفهانی،  وحيد  اردستانی،  محمدصادق  به  می توان  جمله  آن  

سيدمحمدباقر درچه ای اشاره کرد. 
شخصيت ها و چهره های برجستٔه دوران اخير نيز در استان ما کم نبوده اند. از ميان آن ها می توان بزرگانی  چون ميرزای نائينی، 
سيدابوالحسن مديسه ای اصفهانی، آيت الله سيدحسن مدرس، حاج آقا رحيم ارباب، سيدحسن وحيد دستگردی، جالل الدين همايی، 

محيط طباطبايی زواره ای، پروفسور عبدالجواد فالطوری و شهيد آيت الله دکتر بهشتی را نام برد. 
عالوه بر مردان نام آور در تاريخ اين استان بزرگ، بانوانی در صحنٔه علم، هنر و اخالق در دامن اين استان پرورش يافته اند که 
می توان به بزرگانی چون ام الفارسيه (اولين ايرانی مسلمان)، فاطمه جوزدانی، آمنه بيگم مجلسی، مريم بانو نائينی، هما امامزاده (اولين  

پزشک زن ايرانی از شهرضا)، بی بی جان کاشانی و بانو مجتهده امين اشاره کرد. 

شکل ١٤ــ٦ــ مقبرۀ دانشمند بزرگ بانو مجتهده امين ــ تخت فوالد اصفهان

در عرصٔه هنر، استان اصفهان زبانزد ايرانيان است. ظرافت، زيبايی و خالقيت از ويژگی های هنرنمايی مردان و زنان اين استان 
ميرعماد،  اصفهانی،  علی اکبر  امامی،  محمدرضا  عباسی،  رضا  علی  ورزنه،  عماد  اصفهانی،  حيدر  استاد  همچون  اساتيدی  است. 

محمدغفاری کاشانی (کمال الملک)، حبيب اله فضائلی و استاد محمود فرشچيان، نمونه هايی از هنرمندان اين استان اند. 
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بيشتر بدانيم  

شکل ١٥ــ٦ــ استاد محمود فرشچيان نقاش و طراح معروف معاصر 

فعاليت گروهی ٢ـ۶  
از زندگی نامه و آثار شخصيت هايی که از محّل زندگی شما برخاسته اند، گزارشی تهيه و در کالس ارائه کنيد. 

مردم استان در طول تاريخ 

در  مردم  اين  بوده اند.  کشور  مردمی  و  ملی  حرکت های  پيشگامان  از  هميشه  تاريخ  طول  در  اصفهان  مردم 
جنبش های فکری، فرهنگی و سياسی دورٔه معاصر نيز نقشی شايسته ايفا کرده اند؛ از جمله در واقعٔه تحريم تنباکو و نيز 

نهضت مشروطيت و تحوالتی که در بيداری ايرانيان در عصر حاضر مؤثر و تعيين کننده بوده است. 
از  تن  دو  که  اين  ويژه  به  کردند.  ايفا  را  مهمی  و  بارز  نقش  اصفهان  استان  مردم  نفت،  شدن  ملی  جريان  در 
سيد  و  کاشانی  سيدابوالقاسم  آيت اللّٰه  يعنی،  بودند؛  استان  اين  مردم  از  ساز،  تاريخ   حرکت  اين  رهبران  و  پيشتازان 
انقالب  شروع  و   ١٣٤٢ ماه  خرداد  پانزده  قيام  در  استان  اين  شهرهای  ساير  و  اصفهان  تأثير  صفوی.  نواب  مجتبی 
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و  جان فشانی  دليل  به  ايران  در  نظامی  حکومت  اولين  بود.  چشمگير  بسيار  (ره)  خمينی  امام  رهبری  به  اسالمی 
ايستادگی مردم اصفهان در مقابل رژيم پهلوی در مرداد ماه ١٣٥٧ به وقوع پيوست و اتحاد، ايثار و مقاومت مردم تا 
پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی در بهمن ماه ١٣٥٧، اين استان را به يکی از بزرگ ترين پايگاه های انقالب اسالمی 

تبديل ساخت . 

نقش مردم استان در دفاع مقدس
مردم استان در سال های دفاع مقدس ضمن حضور فعال و مؤثر در بسياری از عمليات ها (فرماندهی لشکر امام حسين، تيپ 
نجف اشرف، تيپ کربال) در پشتيبانی از جبهه ها و رزمندگان اسالم (در قالب کاروان های وحدت و شهيد بهشتی) نقش تعيين کننده 
داشته اند. امام دربارٔه مردم اين استان می فرمايد: در کجای دنيا می توانيد جايی را مانند اصفهان پيدا کنيد. تقديم ٢٣ هزار شهيد و ٤١ 
هزار جانباز و ٣٤٦٠ آزادٔه سرافراز بخشی از ايثارگری ها و افتخارات مردم اين استان محسوب می شود. وجود سرداران افتخارآفرين 
و حماسه ساز همانند شهيد حاج حسين خرازی (فرماندٔه لشکر امام حسين «ع»)، شهيد ابراهيم همت (فرماندٔه لشکر محمد رسول اللّٰه 
تهران)، شهيد مصطفی ردانی پور، شهيد عبداللّه ميثمی، شهيد آقابابايی، شهيد احمد کاظمی و بزرگان ديگری درعرصٔه دفاع مقدس 

همگی نشان از حضور افتخارآميز مردم استان در ميدان های تعيين سرنوشت ملت ايران دارد. 

شکل ١٦ــ٦ــ تصوير برخی از سرداران شهيد استان اصفهان
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شکل ١٧ــ٦ــ نمايی از گلستان شهدای اصفهان

مجموعٔه چنين ارزش های کم نظير تاريخی، فرهنگی و اجتماعی اصفهان باعث شد تا اين شهر در سال ١٣٨٥ از سوی سازمان 
کنفرانس اسالمی، به عنوان پايتخت فرهنگی جهان اسالم انتخاب شود. هم چنين در حال حاضر به عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن ايران 

اسالمی نامگذاری شده است. جهت حفظ و گسترش اين ميراث ارزشمند چه بايد کرد؟


