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چکیده

ارجان یکی از مهمترین کورههاا ایاای ی دۀر ساساایی در جواو
غربی ایران بود که در دۀران اسالمی ییز رشد ۀ گس رشای مضااف

یافت .سلسلههایی چون صفاریان ،آلبویاه ،سالقوایان ۀ اتابکاان بار
این موطقه حکمرایی کردهاید .افرا مسالمان یای ساالهاا  1۸تاا

۲3ق ،تمامی موطقۀ ارجان ۀ رس اقها ۀابس ه به آن را فا کردیاد.
بیش رین جمعیت سااکوان ایان موطقاه ویارۀ ماااهبی چاون زرتشا ی،

 .1دایشآموخ ۀ دک ر باس انشواسی ،دایشگاه تربیتمدرس تهران؛ raigani.khalefe@gmail.com
 .۲دایشیار گرۀه باس انشواسی دایشگاه تربیتمدرس تهران؛ smkooh@yahoo.com

 .3دایشیار گرۀه باس انشواسی دایشگاه تربیتمدرس تهران؛ jneyestani@modares.ac.ir
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مسیحیت ۀ صابئی بودید .وس از ۀرۀد اسالم به موطقۀ ارجاان ،فرااه-

گرایی ماهبی به اۀج رسید ۀ اسمافیلیان ،خوراج ،شیعۀ اثوایفشار

ۀ فراهها چهارگایۀ اهل سوت ییز به مااهب ۀ ادیاان ابال از اساالم

اضافه شدید .ارجان وس از ارنها شکوفایی ۀ رۀیا  ،سارایقام میاان
ارۀن ششام ۀ هفا م هقار از رۀیا اف ااد ۀ م ارۀ

شاد .فوامال

فمدها بر این ۀیرایی اثر داشا ود کاه باه دۀ دسا ۀ یبیعای ۀ ایساایی

تقسیم میشوید :فوامل یبیعی شامل زیزیهها ویااوی ،احا ساایی ۀ
بیمار ها هماهگیار هسا ود ۀ فوامال ایساایی کاه بسایار مهامتار از

فوامل یبیعی بودهاید ،فبارتایاد از :موازفاات ماداۀم میاان مادفیان

حکمرایی ،حضور االع م عدد اسامافیلیه ۀ تماامی اماور مرباوه باه
این االع ازجمله غاارت ،یاااموی جاادههاا ،اساارت سااکوان موطقاه،،
مهاجرتها م عدد فراموطقها ۀ یحلهها فکر  -اف قاد م عادد،

ۀ تغییاارات اساساای در جغرافیااا سیاساای -ادار ایااا ت فااارس ۀ

خوزس ان که موقر به حاف یام ارجان شد .این فوامل درمقماوع از
فماادهتاارین د یاال ۀیرایاای ۀ م اارۀ
میرۀید.

شاادن شااهر ارجااان بااهشاامار

واژههای کلیدی :ارجان ،ۀیرایی ،اسمافیلیان ،فراههاا مااهبی،
تقسیمات سیاسی.
 .1مقدمه

ارجان یام شهر ۀ موطقها از دۀران ساسایی ۀ سدهها یخست تا سادههاا میاایی اساالمی

است که در جوو غربی ایران ۀ در مرز میان فارس ۀ خوزس ان اارار داشا ه اسات .اح ماا
این شهر را اباد اۀل ساسایی احداث کرده باود ۀ بعادها تبادیل باه کاورها مهام در فصار
ساسااایی ۀ هم وااین دۀران اسااالمی شاد .بوابااه یوشا ۀ مورخااان ۀ جغرافاایدایااان اسااالمی ۀ
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هم وااین مطایعااات باسا انشواساای دۀ ااارن اخیاار ،ارجااان کااایون تحااو ت مهاام سیاساای ۀ
اج مافی بخش جوو غربی ایران بوده است .همین موابع یادآۀر شدهاید که ارجان بهیحاا
اا صاد مواعیت مم از داش ه ۀ بسیار از کشمکشها سیاسی ۀ ماهبی ف وحات صدر
اسالم ۀ وس از آن در این موطقه صورت گرف ه است .از یرفی ،ارجان جایگاه فرق مااهبی
م فاۀتی چون زرتش ی ،مسیحی ،صابئی ۀ مایو در ویش از اسالم باود ۀ در دۀران اساالمی
ییز فراهها م عدد چون خوارج ،ارامطاه ۀ هم واین تشایع در ایان موطقاه رشاد کردیاد.
تش ت فراهگرایی دریهایت در مسیر زیانرسایی به ارجان گام برداشت .ایان موطقاه از یا
یرف بهدییل دارا بودن زمینها حاصلخیز فراۀان ۀ رۀدها ورآ دائمی ،کاایون توجاه
دۀیتها ۀاات بارا سارمایهگااار در امار کشااۀرز باود ۀ از یارف دیگار باهفلات
برخوردار از مواعیات جغرافیاایی ۀیاوه ۀ ارابات باا خلای فاارس ،دارا بواادر فعاال ۀ
وررۀی چون سیوز ،مهرۀبان ۀ جوابه بود .تمامی این ماوارد شاهر ۀ موطقاۀ ارجاان را باهمثاباۀ
یگیوی در جوو غربی ایران یی دۀرهها ساسایی تاا سادههاا میاایی اساالمی ،در کاایون
توجه دۀیتها ۀات ارار داده بود .شهر ۀ هم وین موطقۀ ارجاان در اۀاسا اارن ششام ۀ
هف م هقر به یا

بااره راه ساقوه ۀ زۀال دروایش گرفات ۀ از رۀیا اف ااد .در واوۀهش

حاضر دروی واسخگویی به این سااالهاا برآمادیم :فوامال ایساایی ۀ یبیعای چاه یقشای در
ۀیرایی شهر ارجان داش ود؟ کدام دس ه از فوامل یادشده تاثثیر بیشا ر در م ارۀ

کاردن

شهر ارجان برجا یهادید؟ فرضیات م واظر با ساا ت ذکرشاده ییاز فباارتایاد از :فوامال
ایسایی ۀ یبیعی بهترتیب موجب ایقاد یااموی ۀ از باین باردن بسا ر مواساب بارا زیادگی
ساکوان ارجان شدید .فوامل ایسایی یقش بیش ر در ۀیرایی ۀ م رۀ

شدن ارجان داش ود.

 .2پیشینۀ پژوهش

تعداد کمای از محققاان جدیاد در زمیواۀ جغرافیاا تااریخی ارجاان باه واوۀهش ۀ تحقیا

ورداخ هاید که ازجملۀ آنها هاییس گاۀبه 1است کاه باهصاورت تخصصای ۀ باا اسا فاده از
 .1گاۀبااه ،هاااییس  .،1359ارجااان ۀ کهگیلویااه از فاا

فاار تااا وایااان دۀر صاافو  .ترجمااۀ سااعید فرهااود ۀ

فهرستیویسی احمد اا دار  .چ .1تهران :ایقمن آثار ۀ مفاخر ملی.
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تمامی م ون جغرافیایی ۀ تاریخی در کوار مطایعات باس انشواسی به تحلیل ایایات ارجاان از

زمان ۀرۀد اسالم به ایران تا وایان دۀر صفو ورداخ ه است .هم وین ،وااۀل شاوارتس 1در

کوار دیگر ایا ت مهم فارس ،از ارجان بهفووان کاورها مهام یااد کارده اسات .بارتویاد،۲
دایشمود رۀسی ،ییز در این زمیوه به بررسی م ون جغرافیا تااریخی موطقاۀ ارجاان در کواار

دیگر موای تاریخی ایران ورداخ ه است .گا یس ریو  3براساس م ون تاریخی ۀ جغرافیایی

به شرح برخی از مایفهها جغرافیایی ارجان ورداخ ه اسات؛ اماا های یا
یادشده ،تمامی فوامل ماثر بر ۀیرایی ۀ م رۀ

شدن ارجان را یا

از ووۀهشاگران

بااره ۀ یا

جاا ماورد

بررسی ۀ تحلیل ارار یدادهاید .در این ووۀهش یگاریدگان فالۀهبر م ون تاریخی ۀ مطایعات
باس انشواسی کالسی

ۀ جدید ،بررسی ویمایشی ۀ میدایی را ییز در دس ور کار خاود اارار

دادید تا شدت ۀ ۀسعت ۀیرایی شهر ارجان ۀ موای ویرامون آن را بررسی کوود.
 .3روش تحقیق

در مقایۀ ویشرۀ وس از مطایعاۀ دایا م اون تااریخی ۀ جغرافیاایی ،باه مطایعاات میادایی ۀ
ویمایشاای واارداخ یم ۀ دریهایاات باارا ارائااۀ تحلیاال موطقاای ۀ مواسااب ،ایااد

مطایعااات

باس انشواخ ی دۀ سد اخیر را به مدد گرف یم.
 .۴جغرافیای تاریخی ارجان

شهر باس ایی ۀ کورها از دۀر ساسایی در جواو غربای ایاران ۀ در مارز میاان فاارس ۀ
خوزس ان که ۀسع ی برابر وایزدههزار کیلوم ر مربع را شامل مایشاد .در دۀران اساالمی ییاز
رۀید رۀی ۀ گس رش این کوره ادامه یافت .رۀد ماارۀن از میاان ۀیرایاههاا شاهر باسا ایی
 .1شوارتس ،واۀل  .،13۸۲جغرافیا تاریخی فارس .ترجمۀ کیکااۀس جهایادار  .چ .۲تهاران :ایقمان آثاار ۀ مفااخر
فرهوگی.

 .۲بارتوید ،ۀاسیلی ۀ دیمیرۀۀی
مواوفات دک ر محمود افشار.

 .3یس ریو  ،گا

 .،1377جغرافیاا تااریخی ایاران .ترجماۀ هماایون صاوع یزاده ،چ .1تهاران :بویااد

 .،1390جغرافیا تاریخی سرزمینها خالفت شرای .ترجمۀ محماود فرفاان .چ .۸تهاران :شارکت

ای شارات فلمی ۀ فرهوگی.
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ارجان که امرۀزه درحدۀد  7کیلوم ر شمال ۀ شمالشرق بهبهان ارار دارد ،فبور میکارد
ۀ در دۀران رۀی شهر ،رۀدخایه ماکور با یام «یا » معرۀف بود .براساس موابع تااریخی ۀ
جغرافیایی م عدد که در اۀان دۀران اسالمی یا در سدههاا میاایی فصار اساالمی تاثیی
شده است ،اباد اۀل ،وادشاه ساسایی ،در دۀر سوم حکومت خاود 531-4۸۸م ،باه مواای
شمایی بینایوهرین یشکرکشی کرد ۀ وس از شکسات رۀمیاان ۀ تصارف شاهرها آمیادا ۀ
میافاراین ،ساکوان این شهرها را باه مکاایی در مارز میاان فاارس ۀ خوزسا ان کوچایاد ۀ در
همین موطقه دس ور ساخت شهر را صادر کرد ابنفقیه1۲ :1349 ،؛ دیوور 956 :13۸3 ،؛
یباار 5۸3 /۲ :1375 ،؛ حمااز اصاافهایی ،باایتااا45 :؛ اباانمسااکویه160-155 /1 :1369 ،؛
ابناثیر .،3۲1 /4 :1371 ،اباد باا افازۀدن بخاشهاایی از رامهرماز ،اصافهان ۀ اردشایرخوره
کورها ترتیب داد ۀ آن را «ابادخوره» یامید .ابنخردادباه  ،،47 :1۸۸9از ارجاان باهفواوان
یکی از وو کور فارس یاد کرده ،درحاییکه اصطخر

 ،10۲ :136۸ارجاان را بخشای از

کور شاوور بهحسا آۀرده است .در هر صورت ،یام این شهر ۀ ایایات باهصاورت «ارگاا»
( ،)Herzfeld, 1907: 81-89رۀ مهرهااا رساامی فهااد ساسااایی ذکاار شااده اساات.
یویسودگان سدهها یخست تاا میایاۀ اساالمی از ایان شاهر ۀ کاور آن باا یاامهاا ارگاان

مقدسی ،،1361 :ارغان حدۀد ایعایم من ایمشرق ایی ایمغار 14۲3 ،ق؛ جیهاایی.،136۸ ،

ارغون شرفایدین فلی یزد  ،13۸7 ،ییز یاد کردهاید که اح ما آگااهی چوادایی باا یاام

این شهر در دۀر ساسایی یداش هاید .ثعایبی  ،۲51 :13۸4کوچ اسرا بینایوهریوی را مقدمۀ
ساخت ارجان دایس ه ،اما این ۀااعاه را م علا باه دۀر سالطوت شااوور اۀل ساساایی -۲41
۲7۲م ،بهحسا آۀرده است .فالۀهبراین ول معرۀف ارجان را از بواها شاوور اۀل بهشامار
آۀرده که بهدست اسرا رۀمی ساخ ه شده است .گاۀبه  ،31 :1359در تثییاد یرار ثعاایبی
بااه مقساامۀ یافااتشااده در حااوایی ارجااان اشاااره کاارده اساات .وی اار کریساا ینساان
( )Christensen, 1993: 173-174ییز چوین یرر را ح ی در مورد سیس م آبرسایی ارجاان
برا رساییدن آ به ریواردشیر در همسایگی ارجان تثیید کارده اسات .باه رۀایات یبار
 ،،5۸3 /۲ :1375اردشیر اۀل ساسایی ۲41-۲۲4م ،یی یکی از یشکرکشیهاا خاود کاه
رهسپار اهواز بود ،از ارجان گاش ه است .اگرچه یبر به این یک ه که ارجان در ایان زماان
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یام صحرا ۀ بیابان بوده ،یا موطقه ۀ شهر آباد اشارها یکرده اسات ،بااۀجوداین ،ذکار یاام
این موطقه از زبان اۀ یشان از اهمیت آن دارد .اف مادایسلطوه  ،36۸ :1364از ارجان بهفواوان
شهر ۀ موطقها تاریخی در دۀر هخاموشی یاد میکود که یویاییان آن را ارکران یامیادهایاد
ۀ اسکودر در زمان حمله به ایران برا رسیدن باه ایایات واارس از ایان موطقاه فباور کارده
اساات .فااالۀهبااراین ،مسااعود

 ،604 /1 :1360در شاارح آتشااکدههااا دهگایااۀ ایااران از

آتشکدها در شهر ارگان یاد میکود که در زمان بهراس

بوا شده بود .باه گف اۀ مساعود

همانجا ،،این آتشکده ویش از ظهور زرتشت در این ۀ یت سااخ ه شاد .مقدسای درباار
بوا شهر ۀ کور ارجان به داس ان فقیبای اشااره کارده اسات« :ارجاان یاام وسار ارایساابن
فارس است که از ودرش اهر کرده ،از ااور [آشور؟] بیرۀن آمده ۀ ۀ یات مااکور را آبااد
کرده است»  .،631 /۲ :1361تمامی موارد فوق صاحت ایان موضاوع را کاه وایش از ابااد
ساسایی شهر یا یاحیها با یام ارجان ۀجود داش ه است ،تقویت میکود .وس از ویرۀز ابااد
در شمال بینایوهرین ۀ کوچاییدن اسرا رۀمی به این سرزمین ،یاام ارجاان کامکام حااف
شده ۀ یام ۀهآمید کواد بهکار رف ه ۀ سرایقام در اۀایال دۀر اساالمی باه یاام اادیمی خاود
یعوی ارجان یامیده شده است گاۀبه.،۲9-۲4 :1359 ،
در اۀاخر خالفت فمربن خطاا  ،ابوموسای اشاعر ۀ فثماانبان ابایایعاا

باه یاار

یکدیگر ارجان را مورد تاختۀتاز اارار دادیاد ۀ اهال شاهر را در مقابال ورداخات جزیاه ۀ
خراج زیهار دادید ۀ دری یقه شهر را به صل فا

کردیاد دیواور 16۸ :13۸3 ،؛ باالذر ،

539 /۲ :1337؛ ابنبلخی .،۲74 :1374 ،ابناثیر  ،65 /9 :1371یادآۀر میکود که در سال
۲3ق فثمانبن ابیایعا
ف

به اتفاق ابوموسی اشعر شهرها شیراز ،ارجان ،سایویز ۀ تاوج را

کردید ۀ بر آنها خراج مقرر یمودید .وس از شهرها فوق ،فثمان آهوگ جوابه کرد ۀ

این شهر را ییز ف

یمود یهایه ا ر فای اخباار فاارس ۀ ایعار  .،۲41 /4 :1375 ،باه ایان

ترتیب ،در یخس ین سالها ف وحات مسلمین ،شهرها کلید فارس ۀ واس از آن ارجاان
ف

شد ۀ جزء المرۀ حکومت اسالمی درآمد .از این تاریخ ،یعوی ساال ۲3ق ،ارجاان باا

تمامی رس اقها ۀابس ه به آن از خراجگزاران خلیفه بهشمار میآمد .ارجان یی ساالهاا
بعد گرف ار ف وۀ خاوارج شاد کاه در مواای سااحلی ۀ هم واین یاحیاۀ آسا

در یزدیکای

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 47 /

رامهرمز فعاییت میکردید .یبرد آس

از مهمترین ۀاایع این دۀران بهشمار میرۀد بلعمی،

664 /4 :137۸؛ ابااناثیاار .،161-160 /1۲ :1371 ،در سااال ۲57ق یعقااو ییااص صاافار بااه
موطقۀ فارس یشکر کشاید .ۀ در بوادر مهرۀباان مساقد برواا کارد .یاصرخسارۀ :13۸1
 ،16۲از این مسقد یاد کرده ۀ آن را دییل بر ادرت این امیر بهشمار آۀرده است .یعقو با
مع مد ،خلیفۀ فباسی ،ۀارد جوگ شد که این یبرد برا اۀ حاصلی دربر یداشات ۀ سارایقام
در شهر جود شاوور در سال ۲65ق درگاشات اباناثیار50 /1۸ :1371 ،؛ بارتویاد:1377 ،

 .،۲3۸در سال ۲97ق فلیبن ییص مقددا به فارس یشکر کشید ۀ سبکر  1را از آیقاا رایاد.
در این سال ،خلیفه مویس خادم را به کم

ۀ

سبکر  ،فرس اد ۀ آنهاا در شاهر ارجاان

تقمع کردید ۀ فلیبن ییص بر آنها یورش برد ابناثیر .،114 :1371 ،این تقمع ۀ حمله باه

فلیبن ییص در شهر ارجان باه صالحی ایقامیاد کاه چوادان یاول یکشاید تااریخ سیسا ان،
 .،۲۸9-۲۸۸ :1366سرایقام بین سبکر ۀ فلی بن ییص یبرد درگرفت ۀ فلایبان ییاص باه

کهگیلویه فقبیشیوی کرد ۀ از آن یری ۀ از راه شایراز خاود را باه کرماان ۀ سارایقام باه
سیس ان رسایید همانجا .،به این ترتیب ،واس از یایم اارن حکومات صافاریان بار ارجاان ۀ
بخشهایی از فارس ،این سلسله جا خود را به آلبویه داد .یی ساالهاا ظهاور آلبویاه،
ارامطه در موطقۀ بحرین -اح ما یحسا یا احساء که به «دارایقرامطه» معرۀف اسات یاااوت
حمو  -،۲46 /1 :13۸3 ،فعاییت خود را آغاز کردید ۀ در سال 3۲1ق به سیویز حمله ۀ این
شهر را غارت یمودید همان .،۲4۸-۲46 ،آلبویه در ساالهاا 3۲۲-3۲1ق ارجاان را فا
کردید ۀ تا سال 447ق کماکان بر این شهر فرمایرۀایی یمودید گاۀباه،10۲ :1359 ،؛ ح ای
رکااانایدۀیاااه بااارا مااادتی شاااهر ارجاااان را باااهفواااوان وای خااات خاااویش برگزیاااد
( .)Christensen ,1993: 174در این زمان دۀ بودر سیویز ۀ جوابه به ایایت ارجان اضافه شاد
ۀ موجب رۀی اا صاد بیش از ویش این موطقه گردید مقدسای4۲۲ :1361 ،؛ اصاطخر ،
 .،10۲ :136۸از مهمترین ۀاایع حکومت بویه جوگها موسوم به جوگ اۀل ۀ جوگ دۀم
بوده است که هردۀ به یفع بویهیان خاتمه یافت ابنمسکویه399 /5 :1369 ،؛ ابناثیر:1371 ،
 .،10 /14دۀران اۀج رۀی ۀ شکوفایی ارجان مرباوه باه حکومات آلبویاه بار ایان موطقاه
 .1از فرمایدهان ۀ دس یاران خلیفۀ فباسی.
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است .ارجان در زمان دیایمه از جایگاه اا صاد ۀ بازرگایی ۀیوها برخوردار بود گاۀباه،
 .،10۲ :1359ایب ه ،در ساالهاا وایاایی آلبویاه ،آتاش جواگهاا داخلای میاان بارادران
اباکاییقار موجب اضمحالل ۀ دری یقه ایقراض سلسلۀ دیلمیان شاد .گف اههاا یاصرخسارۀ
 ،163 :13۸3که اصد مسافرت از مهرۀبان به ارجان را داش ه است ،حااکی از یاااموی راههاا
در ایان دۀران اساات .دریهایاات ،سلساالۀ دیایمااه جااا خااود را بااه ساالقوایان داد .در زمااان
حکومت سالجقه در موطقۀ ارجان ،فراۀ اسمافیلیه ادرت گرفت ۀ اسامافیلیان بارا مادتی
این شهر را به تصرف درآۀردید ،بسیار از تثسیسات آن از میان رفات ،راههاا یااامن شاد ۀ
اااوام کشاااۀرز در ایاان موطقااه از هاام واشااید گاۀبااه10۲ :1359 ،؛ هماادایی1۲1 :13۸7 ،؛
ابنبلخای .،۲۸5 :1374 ،در ایان فهاد فاالۀهبار اسامافیلیان ،اتابکاان ییاز فلام مخایفات باا
سلقوایان برداش ود ۀ چود صباحی بر فارس ۀ ارجان حکومت کردید .ظااهرا محال فعاییات
اتابکان در شمال شهر ارجان ۀ در کوهها کهگیلویۀ کوویی موسوم باه جبال جیلویاه باوده
است .در این مکان فرد به یام سوقربن مودۀد در سال 543ق بر ملکشااه سالقوای خارۀج
کرد ۀ سلسلۀ اتابکان فارس را تشکیل داد آی ی .،۸9 :13۸3 ،در سالها اۀییۀ اارن هشا م
هقر وس از حملۀ مغو ن تمام بخشهاا فاارس ازجملاه ارجاان رۀ باه ۀیرایای یهااد.
ماییاتها سوگین ۀ هم وین بیمار ها بافص این ۀیراییها شد همان.،111 ،
 .۵ویرانی ارجان

شهر ارجان وس از چودصد سال شکوفایی در دۀران ساسایی ،صدر اسالم ۀ سدهها میاایی

اسالمی ،رف هرف ه در رۀید ادرتگیر حاکمان سلسلههاا یاو ۀ هم واین کشامکشهاا
سیاسی -ماهبی جدید ،اربایی اخ الفات فراها تازها شد که در دین اسالم بهۀجود آمده
بود ۀ ازآیقاکه این شهر در مسیر شاهراه تقار  -سیاسای باینایوهارین ۀ فاارس ۀاااع باود،
بیش رین صدمات را م حمل گردید .وس از این ۀااایع ،ارجاان م ارۀ

ۀ از صافحۀ تااریخ

سیاسی ایران محو شد .فواملی که در این ۀیرایی دخیل بودید ،به دۀ دس ه تقسیم مایشاوید:
دس ۀ اۀل فوامل یبیعی ۀ دس ۀ دۀم فوامل ایسایی .در ادامه به تشری هری
خواهیم ورداخت.

از ایان فوامال
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 .1-۵عوامل طبیعی در ویرانی ارجان
 .1-1-۵زمینلرزه

از فوامل م عدد ۀیرایی ۀ یابود شهر ارجان حوادث غیرم رابها است که ی

زمایی اید

باره ۀ یای

موجب ۀیرایی بخش افرم این شهر ۀ کاهش شدید جمعیت آن شاد .ازجملاۀ

این فوامل ۀاوع زمینیرزهها م عدد باود .باه رۀایات اباناثیار  ،،۲94 /۲۲ :1371در ساال
444ق خوزس ان ،ارجان ۀ ایاج ایاه ،دستخوش زیزیۀ شدید شد .در ایان زیزیاه افاراد
زیاد به زیر آۀار رف ود ۀ هم وین خایهها زیاد تخریب شد .شدت زیزیه چوان باود کاه
کوه شمایی ارجان خائیز؟ ،شکاف برداشت ۀ از آن ساخ مانهایی باا راهولاۀ گ ای بیارۀن
آماد .اح ماا ایان زیزیاه بافاص از باین رفا ن بخشای از تثسیساات شاهر ۀ آبیاار باارا
کشاۀرز شهر ارجان گردید .زمینیرز دیگر در سال 47۸ق مقددا ارجاان ۀ حوماۀ آن
را یرزاید؛ چوانکه به گف ۀ ابناثیر همان ،1۲1 /۲3 ،بسیار از دامها ۀ ایسانها باه زیار آۀار
رف ود .اح ما اۀیین صدمۀ جد به ولها دۀگایۀ ارجان در ایان زماینیارزه ر داده ۀ در
سالها بعد این صدمات موقر به ۀیرایی کامال ایان دۀ وال شاده اسات .مواابع جدیاد کاه
بهصورت فلمی به مطایعۀ زمینیرزهها باس ایی ورداخ هاید ،ۀاوع زیزیه را در ارجاان ماورد
تثیید ارار دادهاید امبرسز ۀ ملویل .،13۸ :1370 ،به این ترتیب ،ۀاوع دۀ زیزیۀ بازر

کاه

کایون آنها شاهر ارجاان باود ،خرابایهاا زیااد در تثسیساات آبیاار ۀ کشااۀرز  ،ۀ
ساخ مانها مسکویی ۀ فمومی ایقاد کرد ،اسمت فمادها از جمعیات فعاال شاهر را باه
کام مر

کشایید ۀ دامها زیاد را با خود به زیر آۀار برد .تمامی این فوامل که حاصال

تبعات دۀ زیزیه در شهر ارجان بود ،موقر به کاهش جمعیت ارجان شد ۀ از اهمیت تقاار
ۀ کشاۀرز آن تا حد زیاد کاست.
 .2-1-۵خشکسالی و بیماری

بیمار ها ۀاگیاردار ۀ مسار از فوامال اخا الل در رۀیاد یبیعای زیادگی در یا

شاهر

بهشمار میرۀید .ارجان ییز از این موضوع مس ثوی یباود .حمازه اصافهایی بایتاا ،،150 :باه
شرح ۀبایی ورداخ ه است که در سال 344ق گریبانگیر بیش ر مواای جواو غربای ایاران ۀ
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ازجمله شهر ارجان شد ۀ بسیار از مردم افم از زن ۀ مرد ،کود

ۀ بزرگساال براثار ابا ال

به این بیمار جان خود را ازدست دادید ۀ دری یقه جمعیت شهر کاهش چشمگیر یافات.
وس از این دۀره ،ایایت فارس در سال 600ق مقاددا دچاار احطای ۀ واس از آن بیماار
خایمانسوز ۀبا شد خاوافی ،،۲79 /۲ :1341 ،فاالۀهباراین ،در ساالهاا بعاد کاه ارجاان
بهصورت کقدار ۀ مریز به حیات خویش ادامه میداد ۀ در ۀاوساین ساالهاا حیاات ایان
شهر ،در زمان حکومت اتابکان بر فارس ،سرزمینها ۀابس ه به ایایات گسا رد فاارس باار
دیگر گرف ار احطی شد .برخی از یویسودگان این دۀران را چوین توصی

کردهاید:

از اضا رۀزگار سه سال باران یبارید ۀ احطی ۀ گرسوگی سرتاسر ۀ یت فاارس
[ازجمله ارجان] را فراگرفت .آ رۀدخایهها بسیار وایین آماده ۀ اابالاسا فاده در
کشاۀرز یبود؛ بهگویها که اکثر مردم در بهار ملخ میخوردید ۀ در واییز با خون
حیوایات ارباییشده سدّ جوع مییمودید .گرۀهی از مردم از گرسوگی در کوچه ۀ
بازار اف اده ۀ مرده بودید؛ چوانکه از دارایمل

فارس ۀ سایر باالد فاارس بایش از

صدهزار تن از گرسوگی جان سپردید آی ی.،1۲4 :13۸3 ،

در سال 69۸ق برا بار دۀم احطی سرتاسر فارس ۀ یواحی ایراف آن را فراگرفت« .در
آغاز این سال باران یبارید ۀ آ جیحون ،دجله ،فرات ۀ ییل یقصان یافت ۀ خل در ساخ ی
اف ادید .مخصوصا در فارس حاصلی یرۀیید ۀ مردم بسیار از گرسوگی مردید؛ چوانکه مدت
چهل رۀز هی کس ریگ یان یدید» همان .،197 ،شدت این احطی چوان بود کاه یگاریاد

ک ا تاریخ ۀصاف اذفان کرده ودرش یی این احطی از گرسوگی جان ساپرده اسات .باه

این ترتیب ،اح سایی در کوار مغو ن ۀ شحوگان آنها که ماییاتها را افزایش داده بودید،
موجب کوچ دس هجمعای اهاایی از شاهر ۀ دیاار خاویش شاد .آی ای درباار شارح اۀضااع

یابسامان این رۀزگار که در سال 71۸ق به اۀج خود رسیده بود ،چوین میگوید:
در این سوه [71۸ق] سیۀسه موضع از به رین مواضع خراجی کاه خاراج آنهاا از
حکم فرمان سه تومان ۀ کسر تعیین شده بود ،از سکوه خایی شد؛ چوانکاه های
آدمی ۀ چاروایی در آن حدۀد یماید ۀ چگویه چوین یباشد که اگر این اافده را در
بهشت مقر میداش ود ،رضوان ،خازن بهشت ،از آیقا میگریخت همان.،347 ،
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وس از احطی سهسایه در بهار سال 69۸ق ،احطی ایدکی فارۀکش کارد؛ اماا در هماین
مواع «ۀبایی فریم بهظهور ویوست ۀ بر آن سرخ ه هام مزیاد شاد ۀ ایباا از معایقاه فااجز
شدید ۀ در شیراز ۀ حوایی آن زیااده از ووقااههازار کاس بادین دۀ فلات ۀباا ۀ سارخ ه،
درگاش ود» همان .،197 ،به این ترتیب ،وس از ۀاوع احطی مردم ساکن کلیۀ باالد فاارس
بهیاچار رژیم غاایی خود را تغییر دادید ۀ به همین دییل با بیماار هاا هماهگیار دسات باه
گریبان شدید .تمامی این مصائب بهتدری در رۀید زیدگی مردم ارجان ۀ حومۀ آن اخاالل
ایقاد کرد ۀ موجب کوچ دس هجمعی از این ۀ یت به سایر موای شد.
 .2-۵عوامل انسانی در ویرانی ارجان

این دس ه شامل مقموفۀ فواملی است که تحت تثثیر ییرۀ ایسایی حاکم بار موطقاه ارجاان

بهۀجود آمد .مسائل سیاسی ،اا صاد  ،جوگ ۀ امور ماهبی ازجملۀ ایان فوامال اسات کاه
یسبت به فوامل یبیعی ضربهها کار تر بر ویکر ارجان ۀارد کرد ۀ دری یقاۀ آن ،شاهر
م رۀ

ۀ خایی از سکوه شد.

 .1-2-۵منازعات میان مدعیان حکمرانی

ازآیقاکه ارجان در مسیر شاهراه ارتبایی فارس به بینایوهرین ارار گرف اه باود ،خواسا ه یاا

یاخواس ه ۀاوع یبردها حاصل از کشمکشهاایی بارا باهدساتگیار اادرت در موطقاۀ
ماکور اج وا یاوایر بود .ازجملۀ این یبردها ،یبردها موسوم به یبارد اۀل ۀ دۀم اسات کاه
در زمااان آلبویااه صااورت گرفاات اباانمسااکویه99 :1369 ،؛ ابااناثیاار ،10 /14 :1371 ،ۀ
صدمات زیاد را برا ارجان به ارمغان آۀرد .هرچود آلبویه در این یبردهاا ویارۀز شادید،
تعمیر ۀیراییها حاصل از جوگ باار ساوگیوی بار دۀش اا صااد ارجاان یهااد .جواگهاا
مداۀم خوارج با مردم موطقه ۀ با ییرۀها دۀی ی ازجملۀ این یبردها بود که ساالهاا موجاب
یااموی موطقه ۀ ۀیرایی در ارجان ۀ حومۀ آن شد .جوگ آسا

ازجملاۀ ایان رۀیدادهاسات

که در موطقۀ ارجان صورت گرفت .در ۀاوسین سالها حکومت آلبویه آتش جوگهاا
داخلی میان برادران اباکاییقار شعلهۀر شاد ۀ موجاب یاااموی موطقاه ۀ فادمارتبااه مواساب
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تقار میان بوادر جواوبی ۀ شاهر ارجاان گردیاد یاصرخسارۀ .،163 :13۸3 ،در ساالهاا
3۲۲-3۲1ق با حملۀ ارامطه به مهرۀبان ۀ سیویز این بوادر به یابود کشیده شاد ۀ موجاب از
بین رف ن اا صاد بازرگایی ارجاان گردیاد گاۀباه ۲5 :1359 ،ۀ  .،9۲در ۀاوساین ساالهاا
حکومت دیایمه در ارجان ،سلقوایان حمالت خود را به این موطقاه آغااز کردیاد ۀ ارجاان
بار دیگر کایون جوگ ۀ گریز میان مادفیان حکمرایای شاد ۀ در آخارین یبارد میاان واو د
س ون بویهی درمقابل هزار اسب بن بایکیر سلقوای در ساال 499ق دۀیات دیایماه شکسات
خورد ۀ سلقوایان سکایدار موطقاۀ ارجاان شادید اباناثیار194-193 /۲1 :1371 ،؛ گاۀباه،
 .،۲5 :1359موازفات ویدروای اسامافیلیان ییاز ازجملاۀ ایان فوامال باود کاه در سرفصالی
جداگایه به آن خواهیم ورداخت .به ایان ترتیاب ،ارجاان کاه محال آمدۀشاد کاارۀانهاا
تقاار ۀ بازرگاایی بااود ،باه کااایون ف واه ۀ جواگ میااان مادفیان حکمرایاای تبادیل شاد ۀ
دستبهدست میان ادرت ها سیاسای م فااۀت چرخیاد .ایان امار موجاب کاسا ه شادن از
اهمیت اا صاد آن ۀ دریهایت موجب یااموی ۀ ۀیرایی شهر ۀ موای ویرامون آن شد.
 .2-2-۵قالع اسماعیلیان

دستکم حدۀد وایزده العۀ تاریخی در حوایی ارجان ۀجود دارد کاه مرباوه باه دۀرههاا
مخ ل

تاریخی هس ود .برخی از این العهها به فراۀ اسمافیلیه موسو اید که یای ساالهاا

تسل بر این یاحیاه احاداث گردیادهایاد حمادا مسا وفی130-1۲9 :136۲ ،؛ ابانبلخای،
 .،354 :1374االع اسمافیلیه در ایراف ارجان ۀ حمالت گاهۀبیگاه مهاجمان ساکن در این
العهها به شهر ارجان ۀ رۀس اها ایراف ،بویان مدییت را در این شهر ساا ۀ شهر را خاایی
از سکوه کرد .یب یوش ۀ برخای از محققاان ۀ هم واین مادار

باسا انشواسای ،در دۀران

سلقوای شهر ارجان برا مدتی بهدست اسمافیلیان اف ااد ۀ بسایار از تثسیساات شاهر ۀ
آبیااار آن تصااویر ،1از بااین رفاات گاۀبااه .،10۲ :1359 ،در سااال 494ق از العااههااا
اسمافیلیه در موابع تااریخی یااد مایشاود .العاۀ یوباور تحات فرمایادهی اباوحمزه کفشاگر
ارجایی ،دافی اسمافیلیه ،بود که در مصر آموزش دیده بود .ساکوان این العه یوباور ،ۀ دز
کالت ،ارجان را مورد تاختۀتاز اارار دادیاد ۀ دریهایات بار آن چیاره شادید ابانبلخای،
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354 :1374؛ حمدا مسا وفی130-1۲9 :136۲ ،؛ ۀیلای ۲۸۲ :13۸6 ،ۀ  .،۲90سارایقام در
همین سال اتاب

چاۀیی فارس به ارجان حمله یمود ۀ اسمافیلیان را شکسات داد اباناثیار،

 .،۲93-۲9۲ /۲3 :1371به این ترتیاب ،ااالع اسامافیلیان از ساالهاا اۀاخار اارن واوقم ۀ
اب دا ارن ششم هقر بافص ۀیرایی کامل شهر ارجان شد .العههایی چاون کاالتایوریار،
کالت یوبور ۀ کالت خالدخان اح ما العۀ گال فعلای باشاد ،کاه در محادۀد ارجاان
ارار داش ود ادیایی67۲ /۲ :13۸7 ،؛ گاۀبه ،،1۸0 :1359 ،هرازگااهی باا هقاوم باه شاهر ۀ
غااارت رۀسا اها ایااراف ،موجااب ۀیرایاای ۀ اسااارت بساایار از ساااکوان موااای ماااکور
میشدید .اینگویه حمالت دری یقه موجب ۀیرایی تثسیسات ۀسیع آبیار دشت ارجان شد
تصویر  ،۲ۀ بهدیبال این ۀیرایی ،زمینها ۀابس ه به کور ارجاان تبادیل باه شاورهزارهاا
خایی از کشت ۀ زرع گردید.

تصویر  .1کرۀکی تثسیسات آبیار ارجان ر . .گاۀبه1359 ،؛ با اصالحاتی از یگاریدگان،

تصویر  .2بخشی از سیس م آبیار ارجان ر . .یگاریدگان،
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 .3-2-۵ارجان محل برخورد مذاهب و ادیان

آنگویهکه از یوش هها مورخان ۀ جغرافیدایان سدهها یخست تا میایۀ اسالمی برمیآیاد،
موطقۀ ارجان ۀ شهرها آن ازجمله ریواردشیر ریشهر ،محال اساکان اسارا جوگای باوده
است؛ چوانکه به یوش ۀ هماین مواابع در فصار شااوور اۀل ۲7۲-۲41م ،،اسایران رۀمای در
جوگ ایران ۀ رۀم که در سال ۲56م ر داد ،در شهر ریواردشیر اسکان داده شدید ثعایبی،
 .،۲51 :13۸4حضااور ایاان اساارا موجااب شااد کااه شااهر ریواردشاایر تباادیل بااه یا

مرکااز

اسق یشین در ایاران شاود؛ تاباهآیقااکاه کلیساا ایان شاهر از ایافات کلیساا سالوکیه
سااروی ی ۀ خااود را مسا قل افااالم کاارد گاۀبااه 36-35 :1359 ،ۀ 31-30؛ اشااپویر:1373 ،
 .،3۸3به این ترتیب ،مسیحیت در موطقۀ ارجان به کایون ادرتمود تکیه داشت که اح ماا
از سمت وادشاه ساسایی حمایت میشد .فالۀهبر مسیحیت ،آیین زرتشا ی کاه دیان رسامی
کشور ایران ویش از هقوم افرا مسلمان بود ،در یاحیۀ ارجان رۀاج تام داشت؛ چوانکه به
یوش ۀ موابع تاریخی ریشهر یکی از کایونهاا فرهوگای ۀ محال تادریس ۀ یگاارش فلاوم
گویاگون بوده است .یااوت حمو

 ،594 /1 :13۸3از یویساودگان خا گسا

محل یاد میکود که به یوش ن فلوم مرتب با دین زرتش ی اش غال داش ود .اصطخر

در ایان
:136۸

 ،،131از العها در حوایی ارجان تحت فووان «کویسهایمقوس» یاد میکود که افاراد در
این دژ به یگهبایی از میاراث تمادن ایاران باسا ان مشاغول بودیاد ۀ گوقیواها از تصااۀیر ۀ
یوش هها مربوه به وادشاهان ایران ادیم را در این العه یگهدار میکردیاد .فاالۀهباراین،
مسعود

 ،604 /1 :1360ییز اشاره میکود که یکی از ده آتشکد معرۀف ایران در ارجان

بوا شده بود که مربوه به رۀزگار بهراسا

ۀ ابال از ظهاور زرتشات باوده اسات .بواابراین،

ارجان از مکانها مهام در زمیواۀ گسا رش دیان زرتشا ی در فصار ساساایی ۀ واس از آن
بهشمار میرفت ۀ دژ کویسهایمقوس که مقدسی  ،673 /۲ :1361در فهرست ایسا گاههاا
جاد ارجان به اصفهان از آن یاد کرده ،از مکانها فط

در این زمیواه باهشامار مایرف اه

است.
آیین مودایی یا صابئی از دیگر یحلهها ماهبی بود که در حوز ارجان ویرۀایی داش ه ۀ
از ادیان فعال رۀزگار ساسایی ۀ صدر اسالم باوده اسات مصادر .،65-63 :13۸7 ،اح ماا
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مودائیان در سال 16۲5م در یواحی بهبهان ارجان ،،خیرآباد ۀ دهدشت زیدگی مایکارده ۀ
در سال 1657م بهزۀر اسالم را وایرف هاید .در گزارشی جغرافیایی که بسیار مغشوش باهیرار
میرسد ،اشاره شده که چشمها به یام یوس

در ارجان ۀجود داش ه است که این فرااه باه

گرد آن جمع شده بودید گاۀبه .،146-145 :1359 ،فرااۀ موادایی یاا صاابئی باهدییال ییااز
شدید به آ برا غسلها م عدد که در ایان آیاین بار ویارۀان ۀاجاب اسات ،در کواار
رۀدخایهها ۀ چشمهها اج ماع میکردید .ازآیقاکه در موطقۀ ارجان چشمهها ۀ رۀدخایهها
ورآ دائمی زیاد ۀجود داشت ،ویرۀان آیین صابئی را به خود جا میکرد.
ویش از این اشاره شد که بین سالها  1۸تا ۲3ق ارجان ۀ موای ویرامون آن به تصرف
افرا مسلمان درآمد دیوور 16۸ :13۸3 ،؛ باالذر 539 /۲ :1337 ،؛ اباناثیار/9 :1371 ،
 .،65وس از ۀرۀد اسالم به ایران تا مادتهاا زیااد زرتشا یان ۀ مسایحیان سااکن موطقاۀ
ارجان به کیش خود باای مایدید ۀ یکی از د یلی که این شهر درمقابل ورداخت جزیه ۀ باه
صل ف

شد ،حضور ویرۀان این دۀ آیین بوده است که مقبور به ورداخت جزیه شادید .در

دۀران اسالمی ۀضعیت فراهگرایی ماهبی در ارجان مسیر ورشا ا تار را یسابت باه دۀر
ساسااایی یاای کاارد .ازآیقاکااه ارجااان در مساایر راههااا تقااار ۀ سیاساای میااان فااارس ۀ
بااینایوهاارین ۀااااع ۀ دارا شاارای االیماای ۀ اا صاااد مواساابی بااود گاۀبااه10۲ :1359 ،؛
حفیری345 :13۸4 ،؛ ورهون ،،16 :1379 ،دری یقاه محال مواسابی بارا فعاییات فرااههاا
م عدد شد که بهیوفی موشعب از دین مبین اسالم بودید .ازجملۀ این فرااههاا خاوارج باود
که جوگها مداۀم حُکام ۀات با ویرۀان این فراه در حاوایی ارجاان گاواه ایان مدفاسات
ابناثیر .،161 /1۲ :1371 ،ظهور فراها به یام ارمطیان در بخشها جواوبی خلای فاارس
بهخصو

در بحرین ۀ سرایقام حضور آنهاا در ارجاان ۀ غاارت شاهرها بوادر چاون

سیویز گاۀبه ،9۲ :1359 ،که از توابع ارجان بوده است ،ییز ازجملۀ ایان اغ شاشاات مااهبی
است که به زیان ارجان وایان یافت .وس از تصرف ارجان باهدسات آلبویاه ،شاعائر مااهب
تشیع در این موطقه رۀاج ویدا کار د ۀ فایماان شایعی بسایار در ایان موطقاه حضاور یاف واد
مصاادر .،۲51-۲50 :13۸7 ،بااه رۀایاات ابااناثیاار  ۲71 /۲0 :1371ۀ  ،،301معزایدۀیااه ،از
امرا شقاع دیلمی ،برا اۀیین بار با تعطیلی دکانهاا ۀ مراکاز فماومی در رۀز فاشاورا
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حسیوی در سال 35۲ق به برگزار مقلس سوگوار سرۀر ۀ سا ر شهیدان ورداخات ۀ در
رۀز هقدهم ماه ذ ایحقه همان سال با چراغایی کردن شهر ،فیاد غادیر را جشان گرفات.
به این ترتیب ،تا وایان حکومت آلبویه موطقۀ ارجان تبدیل به کایون حضور شیعیان شد کاه
در مواسبات بعد ۀ جواگهاا اف قااد میاان سالقوایان ۀ بویهیاان یقاش فمادها ایفاا
کردید .از دیگر فرق اف قاد موجود در ارجان ،فرااۀ اسامافیلیه باود کاه باا تصارف ااالع
ایراف شهر موجب غارت ۀ ۀیرایی شهر شدید ابنبلخی.،354 :1374 ،
حضور یحلهها فکر ۀ اف قاد فراۀان در ارجان فالۀهبرایوکه موجاب گویااگویی ۀ
یاهمگویی فرهوگی در این موطقه شد ،زمیوۀ تش ت آرا ۀ جواگهاا وایدروای اف قااد را
فراهم کرد که به سود ارجان یبود .مهاجروایر باودن ارجاان واس از دۀ باار حضاور اسارا
رۀمی از موطقۀ شامات ۀ میافاراین ،هم وین حضور افرا مسلمان در کوار بومیاایی کاه باه
دین آبا ۀ اجداد خویش زرتش ی ،بودید ،آراماش یسابی موطقاه را باههام زد ۀ باا ظهاور
فراهها جدید اسالمی ماوجی از یااآرامیهاا را در ارجاان ۀ مواای ویراماون آن باهۀجاود
آۀرد .فعاییت ویرۀان هرکدام از ادیان ۀ فراهها یادشده موجب ایقااد تشاو ۀ حساسایت
در میان دیگر گرۀهها میشد ۀ برۀز جوگها داخلی ۀ ماهبی را اج وا یاوایر ماییماود.
دری یقه ،این مسائل موجب کمفرۀغ شدن تدریقی ارجان ۀ کاهش رۀی اا صاد تقاار ۀ
کشاۀرز شاد کاه باهدییال یاااموی موطقاه ۀ راههاا مو های باه آن ،ایقاام هرگویاه افماال
اا صاد را با خطر جد مواجه میکرد.
 .۴-2-۵تقسیمات سیاسی و حذف نام ارجان

یب آی ه در موابع تاریخی ۀ جغرافیایی آمده است ،کور ارجاان در اۀاخار دۀر ساساایی،
از شمال ۀ شمالشرای به اصفهان ،از جوو به خلی فارس ،از جوو غربی به یاحیاۀ دۀرق،
از غر ۀ شمالغر به اسا ان رامهرماز ،از شارق باه اسا ان شااوور ،ۀ از جواو شارای باه
ۀ یات اردشیرخوره میویوسات ابانخردادباه47 :1۸۸9 ،؛ ابانفقیاه ۲5 ،17 ،1۲ :1349 ،ۀ
197؛ مقدسی635-631 /۲ :1361 ،؛ اصطخر  .،11۸-110 :136۸ ،بعدها در دۀر اساالمی
ییز فالۀهبر مرزها دۀر ساسایی در یاحیهها شمایی ۀ شارای ،در جواو  ،بواادر سایویز ۀ

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 57 /

جوابه به آن اضافه شد ۀ بدین ترتیب ،مرزها کور ارجان در یخسا ین سادههاا اساالمی
یسبت به دۀر ساسایی ایدکی افزۀنتر گردیاد ابانحواال۲50-۲49 /۲ :193۸ ،؛ مقدسای،
635-631 /۲ :1361؛ اصطخر  .،11۸-110 :136۸ ،در زمان حکومت سلقوایان بار اسا ان
ارجان مرزها این ایایت دچار تغییرات شدید شد ۀ اح ما در سال 447ق دۀمین رفورم
یاحیها فصر اسالمی در ایوقا صورت گرفت رفورم یاحیها اۀل یی دۀر آلبویه ایقاام
شد ۀ بوادر سیویز ۀ جوابه به ارجان ملح گردید ،ۀ یی آن ۀسعت ارجان به یصا

کااهش

یافت .در این رفورم تمامی بخشهاا شامایی خا ارجاان -فارزۀ  -دارخیاد باه اسا ان
شاوور ۀاگاار شد ۀ خود ارجان به خوزس ان ویوست ابنبلخی .،۲۸5 :1374 ،کور ارجاان
وس از ایان رفاورم ۀ تغییار مرزهاا اهمیات اا صااد خاود را تاا حاد زیااد ازدسات داد.
موازفات مداۀم مدفیان حکمرایی بر این یابساماییها افزۀد ۀ ادرتها بهصاورت ماداۀم بار
شهر ارجان دستایداز کردید .به این ترتیب ،با دستبهدست شدن ادرت سیاسی ۀ تغییار
مرکزیت حکومتها ۀ حساسیت موطقه بهیحا مواعیت جغرافیاایی ۀ اسا راتویکی -کاه از
ی

یرف میان فاارس ۀ خوزسا ان اارار داشات ۀ از یارف دیگار شااهراه ارتباایی میاان

اصفهان ۀ خلی فارس بود -بافاص شاد ایان موطقاه کاایون تحاو ت سیاسای جواو ایاران
بهشمار آید ۀ مرزها این ۀ یت دستخوش تغییار ۀ تحاول اساسای شاود فارا :1376 ،
 .،۲7از اۀاس فصر سلقوای تغییرات مرز اس انهاا یاه یا

مسائلۀ سیاسای ،بلکاه امار

یبیعی بهشامار مایآماد .یبا یوشا ۀ ابانبلخای  ،،346 :1374اسا ان ارجاان کاه تاا دۀر
سلقوای ابادخوره یام داشات ،اسامتهاا شامایی ۀ شامالشارای خاود را ازدسات داد ۀ
بالدشاوور ،بازریگ ،ۀ زیر زیز ،که ابال جزء ارجان بود ،ی

بااره باه ایایات شااوور ملحا

شااد باارا آگاااهی بیش ا ر ر . .حماادا مس ا وفی .،1۲۸ :136۲ ،ساارایقام در دۀرههااا
تیمور تا ااجاریه ،یواحی ساحلی خلای فاارس باه فواوان بخشای از فرمایادار کهگیلویاه
سامان یافت رهربرن .،14 :1359 ،اح ما کهگیلویه در اسمت سااحلی هواوز هام ۀساعت
ارۀن ۀسطایی ارجان را دارا بوده است گاۀبه .،17 :1359 ،به این ترتیب ،کمکم یاامهاایی
چون ابادخوره ۀ ارجان از میان رفت ۀ یام کهگیلویه به تمامی یواحی تحت ووشاش ارجاان
ایالق شد اف مادایسلطوه،36۸ :1364 ،؛ ح ی وایش از آن ییاز خواجاهرشایدایدین فضالا
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همدایی که در دس گاه حکومت مغو ن جایگاه رفیعای داشات ،از موطقاۀ ۀابسا ه باه کاور
ارجااان چوااین یاااد کاارده اساات« :جباال جیلویااه ۀ زی اان ۀ رامااز ۀ دۀرق بااه معرفااه خواجااه
جمالایدین فدل صدر زی ان»  .،۲10 :135۸به این ترتیب ،یامی از ارجان دیده یمایشاود ۀ
کهگیلویه ۀ زی ان زیدان ،جایگزین مرکاز ادار  -سیاسای ارجاان در مکاتباات شاد .ایان
موضوع آخرین اادام برا یابود کور ارجان بود ۀ بافاص شاد تاا یاام ارجاان از اااموس
جغرافیا ادار ۀ سیاسی حااف شاود؛ چواانکاه در ساال 757ق ،زماایی کاه مبارزایادین
محمد مرفر با یشکر بزرگی فلیه اتاب

یورایورد بزر

به یبرد ورداخات ک بای:1364 ،

 73ۀ  ،،134مور ۀ در یاحیۀ ارجان فق از شهر بهبهان یاد میکود .فالۀهباراین ،هوگاام
یشکرکشی تیمور گورگایی به این موطقه ،اگرچه از آ ارغون یاد میشود ،بهبهان بهفواوان
شهر آباد این موطقه در مسیر یشکرکشی ذکر میگاردد شارفایادین فلای یازد :13۸7 ،
 .،70۸اح ما در این زمان ،یعوی اۀاخر ارن هش م هقر  ،ول ثکان دیگر اابل فباور یباوده
ۀ جاد شیراز به خوزس ان به بخشها جووبیتر تغییر مکان یاف اه اسات ۀ آخارین سااکوان
در این زمان شهر را تر

کردهاید.

 .۶تحلیل و بررسی

ارجان دۀر ساسایی تقریبا همان ارجاان صادر اساالم باود؛ اماا در سادههاا بعاد دچاار
تغییراتی شد که بعدها همان ایایت در اایب یام جدید ادامۀ حیاات داده اسات .شاهر ارجاان
بهدییل اهمیت تقار ۀ کشاۀرز  ،هم واین مواعیات مهام جغرافیاایی از ایان یرار کاه در
مسیر شاهراه ارتبایی خوزس ان به فارس ارار داشت ،همیشه در معرض جواگ ۀ گریزهاایی
بود که در میان مدفیان حکمرایی برا تصاحب این موطقه ر میداد .فوامل ایساایی مااثر
بر ۀیرایی این شهر چودصدسایه بسیار مهمتار از فوامال یبیعای چاون زیزیاه ۀ احطای باوده
است؛ به این صورت که ارجان وس از هربار زیزیه ۀ احطی دۀباره به حیاات خاویش اداماه
داده ،اما وس از حمالت ۀیرایگر اسامافیلیان دیگار تاا مقاۀمات یداشا ه اسات .والهاا
دۀگایۀ ارجان ییز اح ما تا وایان دۀر سکویت در شهر برا اید

فباور ۀ مارۀر ماورد

اس فاده ۀااع میشدید تصویر،3؛ اما وس از ۀیرایی ولها ۀ فدم فبور ۀ مرۀر ،ح ی سااکوان
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موات ییز از آیقا به سمت بهبهان کوچ کردید .رشد بهبهان موجب فراموشی ارجان گردید

ۀ تمامی ظرفیتها ارجان در اایب شهر بهبهان بهکار گرف ه شد .در یهایت تمامی فعاییت-
ها کشاۀرز  ،تقار ۀ ح ی مسیر جاده هاا ارتباایی باه شاهر بهبهاان مو قال گردیاد ۀ

همین امر سبب شد که وس از آخرین دۀر سکویت ،ارجان هی گاه دۀبااره ماورد اسا فاده
ارار یگیرد .تثسیسات آبیار ارجاان توقیاه شاد ۀ مقاددا در شاهرها بهبهاان ۀ موصاوریه
بهکار رفت .زمینهایی که شهر ارجان در آنها ارار داشت ،به زیر کشت غاالت رفات ۀ از
ارجان جز یامی برجا یماید.

تصویر  .3ولبود ارجان ،محل ایشعا اواتها از رۀدخایه
ر . .یگاریدگان.،

 .۷نتیجه

ارجان از شهرها مهم امپراتور ساسایی ۀ حکومتها سدهها یخست تا میایاۀ اساالمی

بود ۀ این اهمیت بهسبب مواعیت جغرافیایی ۀ االیمی مواسب ۀ هم وین مسیرها ارتبایی-
تقار بوده است .ارجان دۀران وررۀیقی را از زمان امپراتاور ساساایی تاا دۀر حکومات
آلبویااه سااپر کاارد؛ امااا در اۀاخاار حکوماات آلبویااه ،زۀال ۀ ایحطاااه در تمااامی ارکااان
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سیاسی -اج ماافی ۀ اا صااد آن آشاکار شاد ۀ شاهر باه ۀیرایاها بادل گردیاد .فوامال
فدیدها در ۀیرایی شهر ماثر بوده که ازجملۀ آنها موازفات سیاسی میان صاحبان ادرت،
زمینیرزهها م وایی ۀ فراهگرایی ماهبی بوده است .شهر ارجان اربایی سیاستها اشا باه
حاکمان خویش شد ۀ این سیاستها در تمامی زمیواههاا موجاب اضامحالل ۀ یاابود ایان
ایایت گردید .مهاجروایر بیش از حد ۀ ارار دادن جبهۀ جوگ در میان شاهر موجاب شاد
امویت موای مسکویی شهر به خطر اف د ۀ دری یقه ،ساکوان شهر را تار

کردیاد .حماالت

اسمافیلیان ییز بر این یااموی افزۀد ۀ دریهایت ،جایگزیوی شهر بهبهان ۀ فووان کهگیلویاه بار
ماااتر

ارجااان ،موجااب فراموشاای هرچااه بیش ا ر ایاان شااهر ارجااان ،در تاااریخ سیاساای ۀ

جغرافیا ادار شد .ارجان وس از هرباار ۀیرایای براثار فوامال یبیعای ،دۀبااره باه حیاات
خویش ادامه داده است؛ اماا فوامال ایساایی مخار موجاب شاد کاه ایان شاهر باه مار
تدریقی دچار شود ۀ رف هرف ه جمعیت خود را ازدست بدهاد .باا کااهش جمعیات ،ییارۀ
ایسایی زم برا تویید در اماور کشااۀرز  ،صاوع ی ۀ کارهاا خادماتی چاون بازرگاایی
ۀجود یداشت ۀ دری یقه شهر ارجان به شهر مصرفی تبدیل شد .هم وین ،بوادر جووبی که
یقش موازیه را ایفا میکردید ،براثر حمالت ویدروی فراهها ماهبی مخ ل

ۀ ادرتها

سیاسی یو ،از رۀی اف ادید ۀ یا تغییر مسیر بودر را تقرباه کردیاد .در ایان اۀضااع ،ارجاان
درگیر حمالت ۀیرایگر اسمافیلیان ،شحوۀ مغول ۀ فرمایرۀایی سلیقها اتابکان باود .تماامی
این فوامل بافص شد تا از ارجان ورشکوهۀجالل جز ۀیرایها باای یماید ۀ تبدیل باه شاهر
م رۀ

ۀ ۀیران شود .به این ترتیب ،فوامل ایسایی بیش رین تثثیر را در ۀیرایای شاهر ارجاان

برجا گااش ود ۀ تخریب بویانها کشاۀرز ازجملاه والبوادها ۀ سیسا م آبیاار اواات،
مهمترین دییل در یاامید اید سکوۀ باایماید شهر ارجان ۀ موای ویرامون آن بود.
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