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Esfahan is one of the cities that, despite its ups and downs, retains part of its 
historic texture and is relatively healthy. Two factors have contributed to the 
maintenance of the relative health of the old city: relatively low rainfall and 
low relative humidity on the one hand, and the lack of destructive earthquakes 
on the other. The quarter of Jobareh (or Jubara) has a brilliant history as the 
oldest quarter in the city of Esfahan. The mosque is the main core of the city 
of Esfahan, and its oldest residential quarter dates back to the Achaemenid 
period; it is reknowned for the centrality of the establishment of the Jewish 
community there. This quarter was famous for its Jewish population from the 
beginning of Islam until the fifth century AH. During the Seljuk period, this 
quarter was located adjacent to important monuments, including the mosque 
and the Seljuk and market complex, and the city square. This paper tries to 
answer the following questions: what was the impact of the Jobareh quarter on 
the formation and growth of the city of Esfahan in the early Islamic centuries 
and what was the role of the Jews as its native and primary inhabitants in the 
formation of this historic quarter? The research method used in this study is 
descriptive–analytical, based on archaeological data including archaeological 
sites, cultural sites and all monuments ranging from pre-Islamic times to the 
Safavid period. According to the arguments presented in this paper, one can 
conclude that one of the most important centers of Esfahan for immigrant 
Arabs was the Jubara quarter, with the Arabs living in this quarter and with its 
growing prosperity, it became an important quarter; as time went on, it 
became larger than the Jay quarter, and the throne of Esfahan was thus 
transferred from Jay to Judea. 
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1. Introduction 
The selection of Jobareh quarter is important from the point of view that it is the oldest quarter 
of the city of Esfahan. As one of the important population centers, it has a brilliant history. 
Jobareh is the main core of the city of Esfahan and its oldest residential quarter, which 
according to the texts, dates back to the Achaemenid period, and the center of Jewish settlement 
was there. This quarter has been known as Judea since the beginning of Islam until the fifth 
century AH. In the article, we are looking for answers to the following questions, including: 
What was the impact of the Jobareh quarter on the formation, growth and expansion of the city 
of Esfahan in the early Islamic centuries? And what was the role of the Jews as its native and 
early residents in the formation of this historical quarter? The research method used in the 
research is descriptive–analytical type, which is based on the building and works in the 
historical context of this area and historical evidence and reports contained in the texts in the 
time period before Islam until the Safavid period. 

Old Esfahan, or Jay, was a governmental and administrative-political center during the 
Sassanid period, and with the presence of “Jayshir” next to it, it created a significant settlement. 
The Jews had come to this region from Babylon; due to ethnic and religious differences, this 
group did not have socio-economic relationship with the nearby villages and, in fact, lived apart, 
in a closed system. For this reason, at that time, Judea had not yet become a city, and we cannot 
consider Judea at that time with its small satellite settlements as a city (Shafaqi, 1381: 258-259). 
The centers of settlements on the map of old Esfahan indicate that the majority of residential 
areas were located towards the north of the river and around Yehudiyeh, and when the 
relationship between the settlements increased over time, the urban mass truly began to form 
and develop in this area. Studying the map of old Esfahan with its small satellite settlements 
makes it clear to us that the development and growth of the city took a circular shape, with the 
Masjed-e Jameh, court buildings and the castle forming the main pillars of the city. Different 
ethnic groups and social classes have occupied the primary urban core all around for their 
residence. At the time of the Arab occupation of Iran and their successive conquests, Esfahan 
(Jay) was a target because this city was one of the important gathering and command centers of 
the Sassanid military. At such a time, the small and insignificant settlements, which in included 
Judea, were spared from the enemy’s attacks and thus became a safe place for the immigrants. 

At that time, Judea became the center of immigration, refuge and gathering of disaffected 
Iranians who were not happy with Arab domination, including probably the Zoroastrians, who 
also had a fire temple there, and saw security in living in Judea and the settlements around it. Its 
population increased, but Jay lost its former prosperity. Such an event was the begining of the 
growth and development of Judea. Of course with the major social changes that occurred with 
the rule of the Islamic system, class, ethnic and tribal differences were reduced and agricultural 
and communication activities grew, all of which have been effective factors in creating the city 
body in Judea. 

The transfer of the government headquarters from Jay to Yehudiyeh caused the rapid growth 
and development of Esfahan. The attention of the Arab rules to Judea, which was in line with 
the Islamic goals and the spread of Islam, caused its growth and development. The small 
satellite villages, which today form the very oldest quarters of Esfahan city, were connected to 
each other through regular communcation lines and finally created a city across a significant and 
relatively large area. It didn’t take long that at the intersection of Judea and these rural cores, an 
authentic trading place was established, which was later named as the old square or Atiq, and 
with the establishment of the Grand Mosque in the north of the square (156 AH), built overtop 
of a small Zoroastrian fire temple (Lord Curzon, 1335: 192), Judea was turned into an important 
Islamic city. The presence of the fire temple in the current location of Masjed-e Jameh indicates 
the fact that its old residents were Zoroastrians. The development of Judea and its 
transformation into a city in the year 156 AH is partially confirmed by the emergence of two 
types of historical coins; on one of them the year 129 and Jay, and on the other, the year 199 
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and Madinah al-Esfahan are engraved, i.e., indicating that until the year 129 AH, the city was 
called Jay and after 199 AH, the year when the Masjed-e- Jameh was built, this settlement 
became a city and coins were minted in the name of this city (Jenab, 1371:7-8). 
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 نسبتاًآن  یخیاز بافت تار هایی قسمتهمچنان  هایش نشیبفراز و  رغمیاست که عل ییاز شهرها یکیاصفهان 
 هاي زلزلهو عدم وقوع  یاز طرف یت نسببودن رطوب نییبارش و پا یکم یمیسالم مانده است. دو عامل اقل

 انتخاب .اند بوده مؤثر اریشهر بس یمیبافت قد یهستند که در سالم ماندن نسب یعوامل گریمخرب از طرف د
 یتیاز مراکز مهم جمع یکیمحله شهر اصفهان و  ترین قدیمیدارد که به عنوان  تینظر اهم نیمحله جوباره از ا

آن  یمحله مسکون ترین قدیمیشهر اصفهان و  هیهسته اول ترین اصلیاست. جوباره درخشان برخوردار ۀ نیشیاز پ
در آنجا بوده است.  انیهودیاستقرار  تیو مرکز رسد می یهخامنش دورةکه قدمت آن بر اساس متون به  است

محله  نیا یمعروف بوده است. در دوران سلجوق هیهودیبه  يمحله از صدر اسالم تا قرن پنجم هجر نیا
 یسلجوق خانه دولتاز جمله مسجد جامع و مجموعه  یمهم يو درست در مجاورت بناها افتیخاص  یتیمرکز

محله جوباره در  تأثیرشامل:  هاي پرسشمقاله به دنبال پاسخ به  نیدر اشهر قرار گرفت.  دانیو بازار و م
و  یبه عنوان ساکنان بوم انیهودیو نقش  یاسالم هیشهر اصفهان در قرون اول و گسترشرشد  و گیري شکل

نوع  ازپژوهش  نیدر ا شده گرفتهکار ه ب قی. روش تحقمیهست یخیتار ۀمحل نیا گیري شکلآن در  هیاول
و  یخیمحدوده و شواهد موجود تار نیا یخیو آثار موجود در بافت تار هیاست که بر اساس ابن یلیتحل -یفیتوص

 شده ارائه هاي استداللبا توجه به  .است يصفو ةاسالم تا دور قبل از یمندرج در متون در بازه زمان يها گزارش
جوباره بوده  ۀاعراب مهاجر، محل رشیاصفهان در پذ زمراک ترین مهماز  یکیگرفت  جهینت توان میدر مقاله 

در آمد و با  تیمحله با اهم کیمحله و رونق روز افزون آن جوباره به شکل  نیاست. با سکونت اعراب در ا
جوباره) انتقال ( هیهودیبه  یتختگاه اصفهان از ج بیترت نیشد و بد تر بزرگو  آبادتر ،یج ۀان از محلگذشت زم

 .افتی
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 مقدمه .1
بازارچه، مسجد جامع و ارگ  چون محله، مراکز محله، بازار، تر کوچکخی ایران از مجموعه اجزاي شهرهاي تاری
، مساجد، مدارس، بازارهاي محلی، تکیه، حسینیه، مناره، ها خانهو سایر فضاهاي آن شامل:  اند شدهو... تشکیل 

واحد هویتی مستقل و به صورت آب انبار، میدان، معبر و گذر است. محله به عنوان بخشی خودکفا در شهرها 
. شد میشکل شهر محسوب  دهنده لیتشکواحدي اداري، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و دینی جزء اصلی 

 هایی زمینهتاریخی که  هاي محلهتاریخی شهر تمهیدي است در جهت حفظ هویت اصیل  هاي بافتمطالعه 
 .دهد می به دستتاریخی را  هاي فتباچون سیما و منظر شهري و الگوهایی جهت مطالعه و شناخت 

جوباره اصفهان در این تحقیق، نقش تاریخی است که این محله در  ۀیکی از دالیل اصلی براي انتخاب محل
 تاریخی پیرامون داشته است. جوباره هاي بافتبر  تأثیرگذاراصفهان به عنوان یکی از مراکز مهم جمعیتی و 

آن به حکومت هخامنشی و مهاجرت یهودیان بابل به دستور  منشأکه  هسته اولیه شهر اصفهان است ترین مهم
که یهودیان در آن، رحل اقامت افکندند و تا قرن پنجم هجري به دارالیهود یا  يا نقطه. گردد یبرمکورش 

اما بعدها تغییر نام داد و به جهانباره و جویباره معروف گشت. ؛ )345: 1381شفقی،( یهودیه معروف بوده است
 .دانند میبته برخی هم وجه تسمیه آن را به جاري شدن جویی در آنجا مربوط ال

و در دوران  )35: 1387(جاوري،  شهر اصفهان بدل شد هاي محلهبعد از اسالم به یکی از  هاي دورهجوباره در 
توسعه مسجد جامع و بخش  سلجوقی مرکزیتی براي شهر پیدا کرد که وجود آثار تاریخی کهن هم چون

به این محله آن را به فراموشی  ییاعتنا یبمتی سلجوقیان روشنگر این موضوع است. صفویان و قاجاریان با حکو
و صغیر  عصر یولمجلسی،  يها ابانیخ -پهلوي با کشیدن چند خیابان عمودي و افقی دورةسپردند و در 

این ترتیب باعث از رونق افتادن به چند پاره تقسیم نمودند و به  آن رادر این قسمت از بافت قدیم  -اصفهانی
 موجبات متروکه شدن آن فراهم گردید. جیتدر بهاین محله شدند و 

 هاي خانوادهنیست.  نینش يهودیبا مهاجرت ساکنان یهودي آن این محله امروز دیگر به طور کامل 
در  تر ارزانمسکن  مینتأو ساکنان فعلی آن بیشتر مهاجرانی هستند که به دنبال  اند کردهاز آن کوچ  تر قدیمی

. گرچه مطالعات بسیاري درباره فرهنگ و تاریخ و شهرسازي ایران صورت گرفته لیکن اند شدهاین محله ساکن 
آنها انجام شده است. از میان، معدود  گیري شکلایران و ساختار و نحوه  هاي محلهتحقیقی در مورد  ندرت به

، بدون اینکه بحث مهمی پیرامون شکل اند پرداختهشهر و محله  نیز تنها به توصیف تاریخ شده انجامتحقیقات 
 .)9: 1368مجیدزاده، ؛ 3: 1378(ملک شهمیرزادي،صورت گیرد  ها محلهو ساختار 

 پژوهش هاي پرسش .2 
 :سؤاالت این مقاله، پژوهشی است در پاسخ به این

؛ قرون اولیه اسالمی داشته است شهر اصفهان در و گسترشرشد  و گیري شکلدر  تأثیريمحله جوباره چه  -1
 چگونه قابل تشخیص هستند؟ تأثیراتاین  و
 محله جوباره چگونه بوده است؟ گیري شکلنقش یهودیان به عنوان ساکنان بومی و اولیه آن در  -2
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در شهر اصفهان ساختار محله  شناختی باستان موجود هاي گزارشدر مجموع تالش داریم تا بر اساس مدارك و 
را مورد مطالعه قرار داده تا در نهایت به یک الگوي ساختاري کلی از محله جوباره اصفهان در طی  جوباره

دوران قبل از اسالم تا عصر صفوي و بررسی دالیل جابجایی مرکزیت اصفهان از جی به یهودیه و عدم توجه به 
 جی در برابر رشد یهودیه دست یابیم.

اصفهان در قرون اولیه اسالمی داشته  گیري شکلنقش اساسی در  محله جوباره اصفهان به همراه محله جی
جی و تپه اشرف اصفهان بوده  هاي تپهاست. محل تقریبی محله جوباره در حوالی میدان کهنه و محله جی در 

جی و یهودیه  هاي نامکوچک به  گاه سکونتاولیه شهر کنونی اصفهان در  هاي هسته )1 ةشمار(عکس است. 
بوده و  نشین یهودي. یهودیه یک مجموعه مستقل اند داشتهکیلومتر از یکدیگر قرار  2/3به فاصله که  اند بوده

را در کنار  آمیز مسالمتآن در دوران ساخت بر اساس عامل مذهبی بوده است که توانسته زندگی  گیري شکل
 دینی خویش براي ساکنان فراهم آورد. کیشان هم
 اجراي تحقیق روش .3

مشتمل بر اماکن و  شناسی باستان هاي دادهتحلیلی است که بر اساس آن  -نوع توصیفی این پژوهش از
 دورةزمانی قبل از اسالم تا  ةباستانی، مواد فرهنگی و زیستی و کلیه آثار تاریخی در محدود هاي گاه زیست

لمی در پژوهش و دستیابی به یک نتیجه ع وتحلیل تجزیهجهت  متغیرهاییصفوي قرار داشته باشند به عنوان 
 اند.مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته

براي انجام این پژوهش عالوه بر مطالعه منابع دست اول شامل متون تاریخی تمامی کتب و مقاالت  
گرفته و  و متخصصین، مورد مطالعه قرار نظران صاحبموثق موجود در این زمینه از  منتشرشدهتحقیقی 

ي شهري و سایر مرسومات و ها نقشهشامل  ها نقشهو  ها طرحتکمیلی اعم از  از سایر منابع موجود و نیچن هم
از بافت تاریخی و بررسی وضع  محلی در این بخش هاي پیمایشها و تصاویر معتبر و انجام عکس از گیري بهره

 موجود و تطبیق آنها براي تکمیل این پژوهش صورت گرفته است.
 ر اصفهانتاریخی محلّه جوباره با شه مطابقت .4

جوباره اصفهان را هم زمان یا حتی  ۀتاریخی محل تاریخی شهر اصفهان، سابقۀ با استناد به منابع و کتب معتبر
جوباره، این  محلۀ، به همین لحاظ الزم است در هنگام شناسایی تاریخی دانند میقبل از پیدایش شهر اصفهان 

 محله با شهر اصفهان توأمان نگریسته شود.
مشخص تاریخی  ةشهر در دو دور ةتوسعه شهر و بررسی جهات گسترش عمد نحوةاصفهان و  ساختار شهر

تاریخی و پس از اسالم قابل تقسیم  هاي دورهبه طور مشخص به  ها دورهقابل شناسایی و بررسی است. این 
(هنري  هشد میهستند. اصفهان قبل از اسالم با اسامی مختلفی چون گی، گابه، جی، اسپادانا و اسپه نامیده 

که مشتمل بر چندین روستاي منفرد و منفک از  )64 :1377 ،حافظ ابونعیم ؛134:1326،صدرهاشمی ؛252 :1343 ،فیلد
 .)219 :1337،(لسترنج اند داشتهیکدیگر بوده است که جداي از هم و به صورت پراکنده در اطراف شهر جی وجود 

ه است در مرکز خود داراي کهندژي بوده که آن شد میتشکیل  دروازهشهر حکومتی جی که از بارو و چهار 
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کشاورزي مجاورش در ارتباط بوده  هاي زمینو از طریق این چهار دروازه با ربض و  اند دهینام یم» سارویه«
 ).255 :1308 ،(بارتولد است

ساسانیان  ةوردنام برد. جی در  توان میاولیه شهر  هاي نطفهجوباره فعلی) به عنوان  ۀمحلاز جی و یهودیه (
ه است. یهودیه (دارالیهود یا جوباره) واقع در سه شد میرونق زیادي داشته و مرکز اداري و حکومتی محسوب 

جی نقش ربض را داشته و محلی براي سکونت اقشار اجتماعی مختلف بوده است.  یغرب شمالکیلومتري 
، خشینان، یوان، لنبان، جوزدان، شهر اصفهان با گرد هم آمدن چندین روستا شامل: سنبالن گیري شکل

(فابجان)، فرشان، فلفالن، اشکهان و یهودیه (دارالیهود) که در  آهنگران، تل واسگان، مابیان، کرّان، خابجان
شایان ذکر است اسامی برخی از ). 132: 1385(جاوري،  این روستاها بوده است ترین اهمیتو با  ترین بزرگواقع 

سنبلستان، خابجان، لنبان،  ماننددید  توان میر تعدادي از محالت قدیمی شهر این روستاها را هنوز هم د
 آهنگران و جوزدان.

کهن ایران است و همواره در حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي این  شهرهايشهر اصفهان یکی از 
 است. رفته می سرزمین نقش اساسی ایفا کرده است و همواره از شهرهاي بزرگ و مشهور این سرزمین به شمار

اصلی کشور قرار داشته، از قدیم به  هاي راهاز طرفی شهر اصفهان بنا به موقعیت خاص خود که بر سر 
 هاي دشتو  رود زایندهپربرکت  ۀرودخانه است. همچنین وجود شد میعنوان مرکز تجاري و اقتصادي تلقی 

با  اقلیمی و استراتژیک همراه هاي ژگیویاست. این  بخشیده میحاصلخیز نیز کشاورزي این منطقه را رونق 
هم داده و اصفهان را به عنوان  دست به دستمختلف تاریخی  هاي دورهاداري این شهر در  –مرکزیت سیاسی

 ۀجملمطرح کرده است. به طوري که در زمان هخامنشیان از  ها دورهشهر مرکزي ایران در تمام این  ترین مهم
 هاي خاندانساسانیان محل سکونت  هاي دورهکانیان ساتراپ نشین و در سلطنتی، در عصر اش هاي اقامتگاه

 .)135: 1381شفقی، (حکومتی بوده است 
در ایجاد  ؛ کهدهند میشوشندخت، زن یهودي یزدگرد اول، نسبت  ۀبرخی از مورخان بناي شهر را به ملک

 ).252 :1343،هنري فیلد( تیک کلنی کلیمی نشین به نام یهودیه در نزدیک شهر جی نقش اساسی داشته اس
که توسعه و تکامل آن اصفهان امروزي را به وجود آورده  قدمت ایجاد یهودیه«که برخی مورخین بر این باورند 

» کند می تأیید، یعنی آنچه را که دایره المعارف بریتانیکا نیز شود میساسانیان نسبت داده  دورةاست به 
و  ...قوي از زمان ساسانیان به وجود آمده  احتمال بهیهودیه «پذیرفت که: توان بنابراین می؛ )136 :1381،(شفقی

اي بیش نبوده است و همین دهکده (یهودیه، جوباره) بوده است که دهکده ...هاي اول استیالي اعراب در سال
 .)137 :1381،(شفقی» آن، شهر فعلی اصفهان حاصل گردیده است ۀاز توسع

شهر  گیري شکل ۀجوباره فعلی یا یهودیه اصفهان قبل از اسالم هست ۀشد، محلحال با توجه به آنچه گفته 
است که در محله وجود دارد، حال تبدیل این  اي نهفته هاي ارزشاصفهان بوده است و این امر خود یکی از 

ن تلفیق آن با روستاهاي مجاورش خود از نکات با اهمیت تحوالت تاریخی شهر اصفها ةروستا به شهر و نحو
 است.
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(حافظ نسبت داده است  ق .هـ 150آن را به حدود سال  ۀتوسعتبدیل یهودیه به شهر و » حافظ ابونعیم«

در موارد زیر چنین  ۀ شهر یهودیه راتوسعبرخی عوامل  توان می). در همین راستا 126 :1377 ،ابونعیم
دي و شهري داده است؛ ب) سکونت که به آن محل ارزش و اعتبار اقتصا :الف) ایجاد بازار در یهودیهبرشمرد

اجتماعی ثروتمند، در جنوب یهودیه؛ ج) کاهش کارآمدي اراضی زراعتی  ۀطبقفرماندهان و مدیران شهري و 
آبیاري اراضی زراعتی اطراف یهودیه؛ هـ) امنیت نسبی و جذب ساکنان نقاط دیگر به  ۀشبک ۀ) توسعجی؛ د

 .)140 :1381،شفقیمحل (این 
 نتایج زیر را به دست آورد: توان میجوباره  ۀخی شهر اصفهان و محلاز مطابقت تاری 

جوباره (یهودیه) با شهر اصفهان از لحاظ تاریخی همزاد است و به همراه سایر روستاهاي پیرامونش  ۀمحل
خود جزو  اش هیاولشهر است. حضور یهودیان در این محل به عنوان ساکنان  گیري شکل هاي هستهجزو اولین 

جوباره نشانگر این  ۀمحلشهر اصفهان است و وجود بازارهاي مختلف در  ۀمحلمهم باستانی بودن این دالیل 
ظواهر شهرنشینی است و سکونت فرماندهان و مدیران شهري در حوالی جوباره دلیلی است بر اهمیت این 

 محله نسبت به سایر محالت تاریخی اصفهان.
از محالت تاریخی شهر و شاید  اش یطوالنتاریخی و عمر بسیار  ۀنیشیپجوباره از لحاظ  ۀمحل«بنابراین: 

 .»تاریخی شهر اصفهان و همزاد با این شهر است ۀمحل ترین اهمیتبتوان گفت با 
 تاریخی شهر اصفهان تحوالت .5

به دو بخش پیش و پس از ظهور  توان میمختلف تاریخی شهر اصفهان را  هاي دورهکه گفته شد  طور همان
ی است که اصفهان های دورهمهم تاریخی اصفهان پس از اسالم عمدتاً شامل  هاي دورهیم نمود. اسالم تقس

است یعنی اصفهان دیلمی، سلجوقی و صفوي. البته الزم به ذکر است که  گذرانده میدوران پایتختی خود را 
 تحوالت ناشی از شهرسازي معاصر را در اصفهان نادیده گرفت. بایست نمیدر این میان 

اعراب مسلمان فتح شد. سال فتح  به دستبا ورود اعراب به ایران، اصفهان نیز چون سایر شهرهاي ایران 
 ترین بزرگاز آن پس نیز شهر اصفهان همواره از  ).295: 1988بالذري، ( اند کردههجري ذکر  21تا  19اصفهان را 

 و اقتصادي و سیاسی ایران بوده است.بار پایتخت و مرکز اداري  و چنده شد میبالد ایران اسالمی محسوب 
 شرح تاریخی اصفهان و بررسی نقش چشمگیر آن در تاریخ ایران، چندان مفصل است که در این مختصر 

 گفت: توان میتنها به اشاره  بررسی جامع و روشنی از آن عرضه کرد. توان مین
وفایی بیشتري برخوردار بوده که مثل زمان دیلمیان و سلجوقیان این شهر از شک ها دورهکه در برخی از 

هنوز در گوشه و کنار شهر باقی است. همچنین اینکه  ها دورهآثار آن در قالب بناهاي متعدد برجا مانده از این 
ایلخانان و  ةدورهرچند با حمله مغوالن اصفهان نیز در امان نماند و آسیب فراوان دید ولی اندکی بعد در 

 .افتیباز انیز کمابیش به عنوان یکی از شهرهاي بزرگ رونق خود ر ري)(قرن هشتم هجسالطین آل مظفر 
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نسبی آرامش و امنیت، این سرزمین دستخوش حمله تیمور لنگ  دورةپس از حمله ویرانگر مغوالن و یک 
پویا بازیابد  ییها جامعتوانست هویت خود را به عنوان یک شهر فعال با  مجدداً شهر . ق) اما اینهـ 790( شد
 از زمان جانشینان تیمور و عهد ترکمانان نیز آثار متعددي در منطقه و شهر اصفهان باز مانده است. که نچنا

در » حکومت ملی« کیبراي اولین بار پس از اسالم  )ق هـ. 907( با بر تخت نشستن شاه اسماعیل صفوي
در مرکزي قرار گرفت و یک حکومت مقت نظر ریزایران تشکیل گردید و تقریباً تمام مناطق ایران بزرگ 

ي تثبیت پایتخت  این حکومت پس از استقرار و گذر از مرحله ).345 :1344،هنرفر( کشوري واحد را تشکیل داد
که هم از لحاظ مرکزیت، هم هـ. ق)  977(و سپس از قزوین به اصفهان  . ق)هـ 962( به قزوین خویش را از تبریز

طبیعی مناسب بوده منتقل کرد. از آن پس اصفهان  هاي ویژگی ۀجنباز نظر توان اقتصادي و اجتماعی و هم از 
شهر دنیاي آن روز معروفیت جهانی یافت تا آنجا که آن را نصف جهان نامیدند  ترین بزرگبه عنوان پایتخت و 

 ؛379 :1336،(تاورنیه اند کردهو تمام مسافران غربی که به این شهر مسافرت کردند با شگفتی و تحسین از آن یاد 
 .)8: 121-122 :1372 ،شاردن

و بیش از شهرهاي دیگر  )ق هـ. 1135( فتح گردید هاي افغان به دستاصفهان در انتهاي حکومت صفوي 
بر ایران و اصفهان گر چه کوتاه بود ولی در همان  ها افغانایران دستخوش خرابی و غارت و کشتار شد. تسلط 

 .)336 :1376 ،(دیوالفوا نابودي کشیده شد مدت کوتاه نیز بسیاري از آثار ارزشمند به
بختی را براي ایران و شهر اصفهان به ارمغان نیاورد. سراسر  ها نیز نیک برخاستن نادر و بیرون راندن افغان -
از هجوم  تر نیسنگ بسا چهبا همسایگان یا سرکوب مدعیان گذشت و باري  و جدالنادري به جنگ   دورة

 .)257:1368 ،ارباب االصفهانی( حمیل گردیددشمن خارجی بر ایرانیان ت
اوجی نداشت و در خالل دوران زندیه و قاجاریه نیز به  ةدورپس از حکومت نادر تا تاریخ معاصر، اصفهان 

جوباره شاهد نیستیم تا جایی که  ۀمحلدالیل متعدد رشدي در شهر اصفهان و محالت تاریخی آن و در نتیجه 
 50به شهري  شاه نیناصرالددر زمان  )540: 1372شاردن، ( ون نفري اواسط صفويهزار تا یک میلی 600اصفهان 

 .)154: 1368 ،(ارباب هزار نفري مبدل گردید
 مختلف تاریخی هاي دورهکالبدي شهر اصفهان و محله جوباره در  تحوالت .6

ت فراوانی در مختلف تاریخی دستخوش تغییرات و تحوال هاي دورهکه گفته شد شهر اصفهان در  طور همان
مهمی است  لیمساجوباره در این تحوالت خود از  ۀمحلبنیان اجتماعی، ساختار حکومتی شده است. موقعیت 

 مدنظر قرار گیرد. ستیبا یمکه در بخش مطالعات تاریخی 
مختلف به تدریج  هاي دورهطی  اصفهان کنونی از زمانی که نام شهر به خود گرفت و هویت شهري یافت در

د و این رشد فیزیکی باعث جابجایی مرکزیت شهر به نقاط مختلف شد. باروي شهري یکی از مضامینی رشد کر
است که در اغلب شهرهاي ایران، در طول تاریخ، همواره موجودیت شهري را نمایانگر بوده است. در اصفهان 

در زمان  .)6-11 :1385قاسمی، (اولین باروي شهري در قرن چهارم هجري و در زمان دیالمه ساخته شد 
سلجوقیان این حصار تقریباً به همان وضع ماند و اندکی در سمت جنوب شهر رشد کرد. در این زمان، اولین 
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محورهاي شهري در اصفهان شکل خاصی به خود گرفت و میدان مرکزي شهر یا میدان کهنه مرکز ثقلی براي 
 .)1 ةنقشه شمار() 6-11: 1385قاسمی، ( شهر محسوب شد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 و حصار صفویه ) نقشه شهر اصفهان حصار دیالمه300: 1381شفقی،( :1 ةشمارنقشه 
Map1:(shafaqi,2002:300)map of Isfahan city Dialameh fence and Safavieh fenc 

 صفوي رشد چندانی نکرد تا اینکه در آن زمان یعنی حدود  ةدورشهر اصفهان از این زمان تا شروع 
، مماس با محور بازار اصلی شهر و ایجاد محور جهان نقشهجري با احداث میدان  1006تا  1004 هاي سال

کشیده شد. در این  غربی جنوبدیگري به نام چهارباغ، سمت و سوي شهر به سمت جنوب و  تأثیرگذارقوي و 
 انتقال یافت. جهان نقشزمان مرکز ثقل شهر از میدان کهنه به میدان 

و ه دلیل مسایل سیاسی و حکومتی، اصفهان از جایگاه پایتختی خود رنگ باخته صفویه، ب ةدورپس از 
دیگري از جمله کالت شیراز و تهران پایتخت این کشور شدند. به این دلیل و به دالیل جنگ و  يشهرها

 ستیزهاي متعدد در ایران، اصفهان هم از خطر این حمالت در امان نماند و هر بار آماج حمالت قومی و 
 گردید. يا تهدس

جنگ و ستیزهایی که در باال اشاره شد. پس از ظهور شهرسازي  هاي دورهبه هر حال پس از گذراندن 
هندسی در شهرها و حضور اتومبیل این شهر در جهاتی بر خالف جهت رشد  يها یکش ابانیخمدرن و 

شهر، هویت شهر را  اي حلهم بندي تقسیمو  ها خیابانارگانیک خود با سرعت زیادي رشد نمود و حضور این 
 دگرگون ساخت.
جوباره را با توجه به رشد تاریخی  ۀمحلحدود تقریبی  توان میي منابع معتبر تاریخی ها نقشهبا استناد به 

 به راحتی دریافت.
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رضاخان) نقشه سید 375، 1381 ی(شفق: 2 شمارةنقشه   
Map2:(Shafaqi,2002:375) Seyedreza Khan's map 

سـید رضـاخان در    ۀجوباره اصفهان با توجه به باروي دیالمه، سالجقه، صفویه و بـاروي موجـود نقشـ    ۀمحل
تاریخی این شهر قرار داشته و دارد و بـه دلیـل رشـد شـهر اصـفهان بـه سـمت         ةمحدود یشرق شمالموقعیت 

در یک مساحت تقریبـاً   خانرضا دیس، رشد کالبدي چندانی به خود ندیده است و با توجه به نقشه غربی جنوب
 .)2 ةشمار(نقشه یکنواختی باقیمانده است 

 دریافت نمود: توان میجوباره، نتایج زیر را  ۀمحلتاریخی شهر اصفهان و  –بنابراین از تحوالت کالبدي 
 بوده است. غربی جنوببه  یشرق شمالصفویه، از  ةدورالف) رشد ارگانیک کالبدي شهر اصفهان تا قبل از 

صـورت گرفتـه و ایـن امـر بـه همـراه        جهان نقشزمان صفویه انتقال محوریت از میدان کهنه به میدان  ب) در
 جوباره گذاشته است. ۀمحلسویی بر  تأثیراتدالیل دیگر 

هـاي مسـتعد کشـاورزي در جنـوب، محـور      ج) حضور یک محور قوي شهرسازي یعنی چهارباغ، باغات و زمین
در انتهـاي   بیـ هزارجراصـفهان، باغـات سـلطنتی     غربـی  جنوبدید جلفا در رود، احداث محله جطبیعی زاینده

 .)3 شمارة(نقشه  رود کشانیدزاینده ۀرودخان ۀیحاشمحور چهارباغ، سمت و سوي شهر را به حوالی 
جوباره تـا حـد    ۀمحلکه حصار پیرامون  دهد میمختلف با یکدیگر نشان  هاي دورهي تاریخی ها نقشهد) انطباق 
 صورت نگرفته است. یشرق شمال ۀجبهی ثابت مانده و رشد کالبدي شهر از قابل توجه
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 طرح توسعه اصفهان عصر صفویه) 1381:311(شفقی،  :3 ةشمارنقشه 
Map3:(Shafaqi,2002:311) Development plan of Isfahan in the Safavieh era 

 

 جی و یهودیه)اصفهان (اولیه شهر  هاي هسته .7
 .)24 :1350،(هنرفر شهر اصفهان هستند ةدهند لیتشکنظامی عناصر اولیه و  ۀتاهاي جی و یهودیه و یک قلعروس

هـ. ق با انعقاد  23نیز همچون جی در حدود سال  »یهودیه«آنچه در فتوح البلدان بالذري آمده است،  بنا بر
 .)11 :1350،(هنرفر تسلیم اعراب شد قرارداد صلح

ه جز ابتداي خالفت عمر محدودیت خاصی ایجاد نشد. در آن دوره بین دو محله براي یهود اصفهان ب
سه سده پس از آن در  که آنتا  دیوار کشیده شد، »یهودیه« نشین یهودي(جی) و  »شهرستان« نینش مسلمان

ذشت نکته جالب توجه این است که با گ .)113 :1328 ،(مافروخی شدند یکیمحله دیلمی هر دو  الدوله رکنزمان 
بغدادي  ابن حوقل که چنانشد  تر بزرگکاسته گردید و یهودیه  »جی«کهن بخش زمان اندك اندك از بزرگی 

 :نویسد می م 941در 
میان دو بخش اصفهان دو مایل فاصله است. این دو بخش متباین هر کدام منبري دارد و یهودیه حدود «

که  کند میو مقدسی با تکرار همین موضوع اشاره ) 106: 1345ابن حوقل، (»از شهرستان است تر بزرگدو برابر 
و ) 114: 1361مقدسی، ( »شهر ایالت جبال است ترین بزرگکند بلکه یهودیه نه تنها با همدان همسري می«

مردم آن همه یهودي هستند و به کارهاي «: نویسد میداند و جریب می صد هفتایوب بن زیال مساحت آن را 
، پزشکی و... مشغول یفروش قهیعت، یفروش پارچه)، قصابی و ییشو رخت( اغی، گازريخود مانند حجامت، دب

 .)107: 1342اصفهانی،  دار لیتحو( »بودند
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 اصفهان در نقشه) موقعیت جی و یهودیه 1397نگارنده (: 1ة عکس شمار
Fig1:(Author 2018) Location of Jay and Yahudiyeh on the map of Isfahan 

خاك حاصلخیز براي فعالیت  مناسب، يوهوا آب موقعیت مناسب جغرافیایی شامل وجود یک رودخانه،
 ۀجی در حاشی ها بوده است.گاه سکونتدر استقرار این  يمؤثر، عوامل رود زاینده ۀرودخان ۀکشاورزي در جلگ

بوده است  هموار مستقراي ر جلگهرود واقع بوده و یهودیه در کنار راه ارتباطی و بازرگانی منطقه، دزاینده
 .)1 ةشمار(عکس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخی شهر اصفهان گیري شکل) روند 265، 1381 یشفق( :4 ةنقشه شمار
Map4:(Shafaqi,2002:265) The process of historical formation of Isfahan City 

از یکدیگر قرار داشتند و از سویی به  در حدود چهار کیلومتر يا فاصلهاین مراکز، یعنی جی و یهودیه، با 
 ۀو مذهبی، قادر به پیوستن به یکدیگر نبودند و از سوي دیگر ناچار از مبادل يا لهیقبدلیل مسائل قومی، 

از خطوط ارتباطی را  ییها شبکهزیستی،  ۀبنابراین، با حفظ هست؛ اقتصادي، فرهنگی و انسانی با یکدیگر بودند
اطراف و به سمت غرب رو به  هاي هستهاین خطوط ارتباطی، میان یهودیه  ة. عمدمیان خود به وجود آوردند

که از آن به عنوان  وجود آمدلنبان و جوزدان شکل گرفتند. در میان این خطوط ارتباطی، فضاهایی خالی به 
 . لزوم ارتباطات بین شهري و روستایی و رونق دادوستد و موقعیتشد میاستفاده  دادوستدمحلی براي 

هم داد تا بازرگانی یهودیه را توسعه و ترقی بخشید. رونق  دست به دستجغرافیایی ممتاز منطقه، همه 
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باعث گردید که مازاد کشاورزي به شهر راه یابد و روابط متقابل  رود زایندهنیز به برکت آب  کشاورزي منطقه
 .)4 ةشمار(نقشه  پیدا نماید و اقتصاد و زندگی شهر، وابستگی بیشتري به زمین تر محکمشهر و روستا 

محدوده اصفهان به دست اعراب یهودیه  رشدهیتسخیک نکته مهم این است که در مقایسه با دیگر مناطق 
 ،(شفقی حساس اقتصادي و نظامی، در امان ماندند يها تیموقعو روستاهاي اطراف آن به علت فقر و نداشتن 

و مذهبی، لزوم ارتباطات و... باعث به هم  يا لهیقب، رشد کشاورزي، کاهش اختالفات قومی .)262 :1381
اطراف آن شد در فضاي خالی میان خطوط ارتباطی، یعنی  ةپراکندروستایی  هاي هستهپیوستن یهودیه و 

 .)264 :1381 ،(شفقی میدان) شکل گرفت، بازارگاه (یافت میکاربري عمومی و تجاري شهري را  ۀجنبفضایی که 
ودیه در راستاي اهداف اسالمی و اشاعه دین مبین اسالم باعث رشد و توسعه روز توجه حکام عرب به یه

شهر اصفهان را تشکیل  قماري که امروز محالت بسیار قدیمیافزون آن شد، به طوري که روستاهاي کوچک ا
 از طریق خطوط ارتباطی منظم به همدیگر متصل شدند و باالخره شهري را در وسعتی قابل توجه و دهند می

 دادوستدروستایی محل  هاي هستهبزرگ به وجود آوردند. دیري نپایید که در محل تالقی یهودیه با این  نسبتاً
شد و  يگذار ناممیدان نو) جهان ( نقشمعتبري پا گرفت که اکنون به نام میدان کهنه یا عتیق در مقابل میدان 

ه یک شهر اسالمی مهم تبدیل نمود. این مسجد یهودیه را ب )ق .هـ 156(با ایجاد مسجد جامع در شمال میدان 
 از نخستین تبلورهاي حکومت مستقل ایرانیان در مقابل خلفاي عباسی بود.

بازار جدید شهر با نظمی تازه و با اصول و روابطی نو شروع به فعالیت نمود و گرداگرد بازار، محالت 
و به ویژه  يا لهیقبتگاه قومی، نژادي، شکل گرفت که اغلب آنها خاس مسکونی شهر با رنگ و بوي اسالمی

 شدند. اي محلهمذهبی داشتند و هر کدام داراي مسجد، بازارچه، حمام، مدرسه و سایر عناصر 
که در زمان ایوب بن زیاد، یهودیه توسعه پیدا کرد به  شود میاز مطالعه مدارك تاریخی چنین استنباط  

بخش شهر بود که  نیتر یجنوبد. این قسمت در واقع طوري که مساکن آن به دهکده خشینان متصل گردی
ثروتمندان و مخصوصاً حکمرانان آن عصر در آنجا سکونت داشتند و مسجد شعیا واقع در این محله از بناهاي 

بین دو شهر جی و یهودیه بنا گردید و کاخی نیز براي حاکم  )ق .هـ 150سال (آن دوره بوده است که به 
 .)1377:129(اصفهانی، ن بنا گردید که مشرف به نهري بنام فرسان بودعباسی در روستاي خشینا

دهکده به آن ملحق شده است.  پانزدهافته و ی توسعهدر حقیقت شهر اصفهان بعد از بناي مسجد جامع 
ی گردیده، دالیل زیادي داشت گاه سکونتانتقال مرکز اداري و مذهبی از خشینان که باعث رشد این مرکز 

از همه دعوت پیروان سایر ادیان به دین مبین اسالم، توسط حکام عرب بوده است و چون ساکنین  تر مهمولی 
 .)266 :1381 ،(شفقی نیز بودند انیزرتشت این منطقه به جز یهودیان،

شکل گرفته باشد. دور از ذهن است اگر بگوییم میدان کهنه  کم کماحتماالً در همین موقع میدان کهنه 
 يها قلعهشهري که قبالً داراي آن همه برج و بارو و  رایز یک قرن بعد پیدا کرده است. شکل نهایی خود را

البته نهاد  معتبري نیز بوده است. دوفروشیخردفاعی و نیز مرکز سلسله حکومتی بوده حتماً داراي میدان 
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میدان معتبري به نام دان کهنه، قبل در ساختار شهر ایرانی وجود داشته و قبل از پیدایش می ها مدتمیدان از 
 .)266 :1381 ،(شفقی در مجاورت جی قرار داشت» السوق یا اسفین«

به وسیله بارویی که در شهر کشیده شده بود  توان میدیالمه  در عهدگسترش و وسعت شهر اصفهان را 
 ءالدولهعالبه دست  ق هـ. 430شروع و در سال  الدوله رکنتعیین نمود. از بناهاي حصاري که در زمان حسن 

 آثاري در سه نقطه شهر مشاهده نمود: توان میتکمیل شده است 
 ششمتر و ارتفاع آن  چهاردر محله تل عاشقان روبه روي باغ سنبلستان که قطر آن در پایین دیوار حداقل -1

 .)3 شمارةعکس ( متر است
حصار عصر  احمدآبادبین میدان کهنه و میدان  عصر یولدر انتهاي کوچه پایین دروازه واقع در خیابان  -2

 متر است. دومتر و عرض آن در پایین حدود شش که ارتفاع آن حدود  خورد یمدیالمه به چشم 
دروازه طوقچی) ( جوباره واقع در پاي منار چهل دختران حصاري به طرف غرب ةدر محلی به نام درواز -3

 .)2 شمارة(عکس  امتداد دارد

   
 

 

حصار دیالمه در محل  )1381شفقی، (: 3 شمارةعکس  دروازه جوباره واقع در پاي منار چهل دختران ) حصار1381شفقی، ( :2 ارةشمعکس 
 تل عاشقان روبروي باغ سنبلستان

Fig2:(Shafaqi,2002)The fence of the Jobareh gate located at the foot of the forty Daughters 
Fig3:(Shafaqi, 2002) Diyalameh fence in the place of Tell Asheghan in front of Sombolestan garden 

 

قرن پنجم هجري را باید دوران تغییر و تحول اصفهان بدانیم زیرا در این قرن اصفهان وارد عصر طالیی 
ر شهر اصفهان . نا آرامی دزد یمپهلو  الدوله رکندوم گردید که با عصر شکوهمندي این شهر در ایام پادشاهی 

آخرین حکمران کاکویه به  .)271 :1381 ،(شفقی . ق با حمله طغرل بیگ سلجوقی پایان یافتهـ 444در سال 
جدیدي را آغاز نمود.  دورةدر اصفهان سقوط کرد و اصفهان  عالءالدولهابومنصور فرامرز  نیرالدیظهنام 

تاریخ مورد توجه نویسندگان قرار  در طولشد کاکویه دور اصفهان کشیده  عالءالدولهحصاري را که در زمان 
جهانگرد معروف ایرانی وجود حصار مزبور را  ناصرخسروسال بعد از احداث حصار  پانزدهگرفته است. چنانکه 

. ق از اصفهان دیدن کرده بود در این باره چنین هـ 444وي که در سال  کند می تأییداصفهان  در شهر
ا گفتند سه فرسخ است و اندرون شهر همه آبادان که هیچ از وي خراب ندیدم و و باروي شهر ر«...  :نویسد می

 هـ. 485تا  465سال سالطین سلجوقی ملکشاه بود که از  ترین بزرگیکی از  .)145، ناصرخسرو( »بسیار يبازارها
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که به  تاسمیدان کهنه اصفهان) ( آن عصر، احداث میدان قدیم شهرسازيسلطنت کرد. از اقدامات مهم او  ق
 .)273، ناصرخسرو( تا امروز اهمیت شهري و عملکرد خود را هم چنان حفظ کرده است دهند میآن نسبت  دورة

اما شهر موسوم به یهودیه، آن «... منبع درباره بناي یهودیه از حافظ ابونعیم به یادگار مانده است:  ترین قدیمی
صر، مسجدي با فضا، بنا نمود که هنوز باقی است و در را ایوب در کنار شهر فرسان قصري ساخت و در مقابل ق

، تجار و وران شهیپبراي  هایی میدانآن منبري قرار دارد. به عالوه در کنار شهر یهودیه، بازاري که داراي 
 :1377 ،حافظ ابونعیم( »کارگران بنا کرد این بازار در محلی معروف به میدان کاه فروشان است واقع شده بود

یعنی زمان انتخاب  ق هـ.یازده که اصفهان تا اوایل قرن  دهد میهر حال فراز و نشیب تاریخ نشان در  .)130
این شهر به پایتختی از جانب شاه عباس اول به همین وضع باقی مانده بود و ساکنین محله جوباره را عالوه بر 

. اختالف این دو گروه به اند ادهد مییهودیان، شیعیان و ساکنین محله در دشت را پیروان مذهب تسنن تشکیل 
 نه. محله جوباره فعلی خود از پرداختند میگوناگون به زد و خورد  هاي بهانهحدي بود که اغلب با همدیگر به 

میدان میر، لت فریا لتور، دارالبطیخ، سید احمدیان، درب دریچه، گود مقصود،  هاي نامبه  تر کوچکمحله 
جوباره  نشین یهودي محله .)32 :1342 ،خان نیحسمیرزا ( تشکیل گردیده استسلطان سنجر، پاشاخ و یازده پیچ 

و از مشرق به خیابان سروش، از  در محدوده مرکزي شهر قرار دارد و از شمال به میدان طوقچی اکنون هم
ارنده (نگ شود میتف محدود ها  خیابان) و از طرف مغرب به دانیم سبزه( و میدان قیام عصر یولجنوب به خیابان 

سالجقه و در عصر پادشاهی آلب ارسالن محله اصلی شهر را  دورةمحله جوباره در . )5 ةشمار) (نقشه 1397
است. این محله در حول میدان قدیم کنونی، جایی که کاخ سلطنتی و مسجد جامع در حاشیه  داده یمتشکیل 

 .)375 :1381 ،(شفقی غربی آن قرار داشته تکوین یافته است

 
 ) موقعیت محله جوباره در نقشه اصفهان معاصر1397(نگارنده  :5 ةارشم ۀنقش

Map5:(Author2018) The loction of Jobare quarter in the modern map of Isfahan 

 جوباره)یهودیه ( شیدایپ .8
که در این  دهند مینسبت  )م 421-399اول (مورخین بناي شهر را به ملکه شوش دخت، زن یهودي یزدگرد 

 .)252 :1343 ،(هنري فیلد ایجاد یک کلنی کلیمی نشین به نام یهودیه در نزدیک جی نقش اساسی داشته است
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به خواهش زنش  زدگردی«: نویسد میمعروف انگلیسی درباره این شهر چنین  شناس مردمهنري فیلد 
، نامیده ها هوديی محلهالیهودیه یا  بعدهاکرد. گی که  تأسیس» گی«آنجا یک کلنی یهودي در  شوشندخت

شده است، آن محله اصفهان است که بازار بزرگ دارد. تقریباً همه اماکن مقدسه اسالمی این محله سابقاً ابنیه 
 ها آشوريیهودي اصفهان و همدان بر خالف آنچه تصور شده به عصر  هاي کلنیبوده است.  ها یهوديمتعلق به 

 .)252 :1343 ،هنري فیلد( »شد میارم میالدي شروع ، بلکه از اوایل قرن چهگردد برنمی ها بابلیو 

اشتباه هنري فیلد در مورد یهودیه این است که آن را با جی یکی دانسته و عقیده دارد قبالً اسم آن جی  
جی یا گی همان شهرستان فعلی است که در  دانیم میبوده و بعداً به یهودیه تبدیل شده است، در حالی که 

آن واقع  یغرب شمالساسانیان هنوز به یادگار مانده و با یهودیه که در سه کیلومتري  رةدومقابل آن پلی از 
سیاح فرانسوي نیز ساکنین  والفوایدمادام  .اند داده میشده است، در حقیقت دو آبادي کامالً مستقل را تشکیل 

یاد این محل را براي سکونت داند که بعد از سرگردانی زمی النصر بختاولیه اصفهان فعلی را یهودیان تبعیدي 
و آن را افسانه  داند نمیسی این خبر را معتبر عضی از مورخین مانند سیلوستردساکنند. بخود اختیار می

(مادام  داندو استقرار یهودیان را در اصفهان از زمان فتح ارمنستان به دست شاپور ساسانی می شمارد می

ان را به جمشید که یکی از پادشاهان سلسله پیشدادي است نسبت ایرانیان بناي اصفه .)238: 1322دیوالفوا،
 و ضحاكکاوه آهنگر در اصفهان قیام کرد « :که گوید می. فردوسی شاعر معروف ایران در شاهنامه دهند می

 هاي داستانبناي شهر اصفهان اغلب به صورت  .)237: 1322(مادام دیوالفوا، »ظالم را از تخت سلطنت به زیر آورد
. معروف است که دهند میلفی بیان شده است. مورخین ایرانی بناي شهر را به اسکندر فرزند فیلیپ نسبت مخت

 یکی از آنها در اسپاهان که آن را جی گویند ،شود میشهر ساخته  12در ایران به دستور اسکندر مقدونی 

ندگانی است که بناي اصفهان را به حافظ ابونعیم از جمله نویس .)64 :1377،حافظ ابونعیم ،32 :1326،یصدرهاشم(
به دست جی پسرزراده اصفهانی بنا کرد و شهر به نام وي  شهر رااسکندر نسبت داده و گفته است اسکندر 

این شهر ندانسته و  گذار هیپاخوانده شد. شیخ جابر انصاري در تاریخ بناي شهر اصفهان، یهودیان را بانی و 
و ملی ایران نسبت داده مانند اصفهان بن فلوج بن لوطی بن یونانی بن یافت  يا افسانهبناي آن را به پادشاهان 

نقل از حمزه اصفهانی بناي شهر را به اسکندر  کتاب محاسن اصفهان به. )3: 1321/1،(شیخ جابر انصاري و غیره
م او شهرت زراده اصفهانی بنا گردیده و این شهر به نا بن یجمقدونی نسبت داده که به دست معماري به نام 

شهر اصفهان در «:نویسد میکتاب تذکره جغرافیاي تاریخی ایران  مؤلفبارتولد  )16: 1328،یمافروخ( یافته است.
ساسانیان  دورة، در ده ولی در آن زمان اهمیتی نداشتهجغرافی نویسان کالسیک به اسپادانا مذکور گردی فیتأل

 دورةجی دهند برقرار بود. شهر دونی نسبت میآن را به اسکندر مق به جاي اصفهان شهر جی که بناي
چهار دروازه بوده که یکی از آنها دروازه جهودان  يو دارا شده ساختههاي ساسانی شهر طرز تمامساسانیان به 

قسمت عمده  بعدهااست که  جا نیهممعروف و ظاهراً در آنجا جماعتی از قوم یهود سکونت گزیده بودند و از 
گردیده و در قرن دهم میالدي، شهر قدیم به اسم شهرستان معروف و از حیث وسعت  شهر به یهودیه مشهور

در این است که جی را با  بارتولداشتباه  .)255: 1308بارتولد، ( »از یهودیه بوده است تر کوچکو عده نفوس 



 212                                                                                1401 -31پیاپی  زیی، پا3 ة، شمار14 ةدور ،شناسیمطالعات باستان مجله 

ترنج که به یهودیه یکی دانسته و از فاصله سه کیلومتري این دو شهر آگاهی نداشته است. مستشرقی چون لس
واقع  رود زایندهامروز اصفهان و حومه آن در دو طرف «:نویسد میفاصله آن دو توجه داشته در این مورد چنین 

واقع بوده  رود زایندهمحالت مسکونی شهر فقط در ساحل شمالی یعنی ساحل چپ  یوسط قروناست اما در 
و  شد میدر خاور که شهرستان هم نامیده  داشتند. یکی جیاست. در اینجا دو شهر در کنار یکدیگر جا می

 »بارویی با صد برج داشته است. دیگري الیهودیه در دو مایلی باختري جی که وسعتش دو برابر جی بود
بوده  يا فاصله(شهرستان) و یهودیه همیشه  که بین جی دهد میشواهد جغرافیایی نشان  .)219: 1337(لسترنج، 

ه آن حد نرسیده که این فاصله را پر کند و احتماالً شهري به آن وسعت و است و هرگز توسعه این دو شهر ب
 عظمت در دنیاي قدیم وجود نداشته است.

 یهودیه) در تکوین شهر اصفهانجوباره ( نقش .9
جی «سیاسی معتبري بود و با وجود  – يادارساسانیان مرکز حکومتی و  دورةدر » جی«اصفهان قدیم یا 

گاه قابل توجهی را به وجود آورده بود، در آن زمان یهودیه و روستاهاي اطراف آن درکنارش، سکونت» شیر
محل داراي زندگی دهقانی بود که یهودیان از بابل به این منطقه آمده بودند. این گروه به علت اختالفات قومی 

هم دیگر زندگی اقتصادي نداشتند و در حقیقت جداي از  -و دینی، با روستاهاي نزدیک خود رابطه اجتماعی
زیستند. بدین دلیل در آن زمان هنوز یهودیه به صورت شهر در کردند و در واقع به صورت نظام بسته میمی

یک شهر تلقی  هاي کوچک اقمارش به عنوانزمان را با مجموعه آبادي توانیم یهودیه آنو نمی نیامده بود
 .)258-259 :1381 ،(شفقی نماییم

 
 )259: 43، 42 ةشمار 1377 شهرسازيیزاغلوم بیک، معماري و ل(: 6 ةشمار ۀنقش

 هاي احتمالی آنگاهمنطقه جی و یهودیه و سکونت
Map6:(Lizaglum Beyk,Architecture and Urban planning1998 No.42,43:259) The area of Jay and 

Judea and its Possible settlements 
. مراکز تجمع دهد میکوچک آن را نشان  يها يآباد، یهودیه و موقعیت جغرافیایی جی 6ة نقشه شمار

است که گرایش عمده نقاط مسکونی به طرف شمال رودخانه و  بر روي نقشه بیانگر این واقعیت ها گاه سکونت
با یکدیگر افزایش یافت، زمینه تکوین و  هاي آباديبه مرور زمان روابط  که یهنگاماطراف یهودیه بوده و 

 هايشهري را در همین منطقه فراهم آورده است. مطالعه نقشه اصفهان قدیم با مجموعه آبادي تشکیل جرم
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اي بوده و مسجد جامع و ه توسعه و رشد شهري به شکل دایرهکند ککوچک اقماري آن براي ما روشن می
شهري با  نیساکن است. گرفته یمشهر شکل  دهنده لیتشکهاي اصلی ثابه رکنبناهاي دیوانی و قلعه به م

 .اند کرده یمقومیت و طبقات اجتماعی دور تا دور هسته اولیه شهري را براي سکونت خویش اشغال 
(جی) یکی از آنها بود چون این  در زمان حمله اعراب به ایران و تسخیر پی در پی به دست آنها، اصفهان 

همه روزه از عمران و آبادانی آن شهر در آن عصر از مراکز مهم تجمع و فرماندهی سپاه بود. به طوري که 
کاسته شد و بخش اداري جی که همان شهرستان بود نه تنها عملکرد خود را از دست داد بلکه روز به روز بر 

کوچک و کم اهمیت و فقیر که یهودیه هم جزو آنها  هاي آباديخرابی و ویرانی آن اضافه شد. در چنین موقعی 
 و بدین وسیله به محل بسیار امنی براي مهاجرین تبدیل گردید.بود، از حمالت دشمن در امان ماند 

یهودیه آن عصر مرکز مهاجرت و پناه و تجمع ناراضیان ایرانی گردید که از سلطه گري اعراب خشنود 
 هاي آباديداشتند امنیت خود را به زندگی در یهودیه و  آنجانیز در  يا آتشکدهنبودند و احتماالً زرتشتیان که 

آن افزوده شد، اما جی رونق گذشته خود را از دست  تیبر جمع رفته رفته، بدین وسیله، دندید یمن اطراف آ
بود. البته با تغییر و تحوالت اجتماعی عظیم که با حاکمیت  هیهودیتوسعه داد. چنین پیشامدي آغاز رشد و 

کشاورزي و  يها تیفعالد و رش يا لهیقبنظام اسالمی پیش آمده بود باعث کاهش اختالفات طبقاتی، قومی 
 در ایجاد کالبد شهر در یهودیه بوده است. مؤثراز عوامل  ادشدهیارتباطات شد که همه موارد 

انتقال مقر حکومتی از جی به یهودیه، باعث رشد و توسعه شتابان اصفهان گردید. توجه حکام عرب به 
د، باعث رشد و توسعه روز افزون آن شد. به یهودیه که در راستاي اهداف اسالمی و اشاعه دین مبین اسالم بو

از  دهند میامروز محالت بسیار قدیمی شهر اصفهان را تشکیل  آنکهطوري که روستاهاي کوچک اقماري 
بزرگ  نسبتاًطریق خطوط ارتباطی منظم به همدیگر متصل شدند و باالخره شهري را در وسعتی قابل توجه و 

معتبري پا  دادوستدروستایی، محل  هاي هستهمحل تالقی یهودیه با این  آوردند. دیري نپایید که در به وجود
 156(سال شده و با ایجاد مسجد جامع در شمال میدان  يگذار اسمبه نام میدان کهنه یا عتیق  بعدهاگرفت که 

 یهودیه را به یک شهر .)192: 1335(لرد کرزن،  که بر روي یک آتشکده کوچک زرتشتی بنا شده بود) ق هـ.
اسالمی مهم تبدیل نمود. وجود آتشکده در محل فعلی مسجد جامع بیانگر این واقعیت است که ساکنین 

شهر : «نویسد میحافظ ابونعیم در مورد وسعت یهودیه چنین  .دادند میقدیمی آن را زرتشتیان نیز تشکیل 
جزء صحراي قریه یوان به  و در اصل شد میخوانده » هیهودیمحله «یهودیه از زمان پادشاهان ایران به نام 

و حد دیگر آن قریه خرجان و سنبالن و حد سوم دو  استبنابراین یک حد آن قریه یوان ؛ است رفته میشمار 
جریب  صد هفتدهکده کما آن و اشکهان و حد چهارم دو دهکده جروا آن و خشینان بوده است. مرکز شهر 

حافظ ابونعیم، ( »داشتند ز قبیل حجامت و دباغی و قصابیبوده و ساکنین آن یهودیانی بودند که مشاغل پستی ا

معین نشده است  الذکر سابق هاي آباديدر کتاب ذکر اخبار اصفهان جهت جغرافیایی  که نیابا  .)126: 1377
د به راحتی توان می دهند میکه امروزه محالت قدیمی شهر را تشکیل  ها دهکدهلکن حفظ نام قدیمی بعضی از 
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مثالً سنبالن همان سنبلستان است که در غرب یهودیه واقع بوده و یا  ،یی آنها را تعیین کندموقع جغرافیا
 و اشکهان در شمال. کما آنخشینان در جنوب یهودیه و 

 
 

 ) محالت قدیمی شهر اصفهان263: 1381(شفقی،  :7 ةشمار ۀنقش
Map7:(Shafaqi,2002:263) old quarters of Isfahan City 

که در زمان ایوب بن زیاد، یهودیه توسعه پیدا کرد به  شود میاستنباط  دارك تاریخی چنیناز مطالعه م
بخش شهر بوده که  نیتر یجنوبطوري که مساکن آن به دهکده خشینان متصل گردید. این قسمت در واقع 

اي آن دوره ثروتمندان و حکمرانان آن عصر در آنجا سکونت داشتند و مسجد شعیا واقع در این محله از بناه
بنا گردید و کاخی نیز براي حاکم عباسی در  بین دو شهر جی و یهودیه ق هـ. 150بوده است که به سال 

روستاي خشینان بنا گردید که مشرف به نهري به نام فرسان بود. در حقیقت شهر اصفهان بعد از بناي مسجد 
باطرخان، فرسان، «از:  اند عبارتاست که  افته و پانزده دهکده به آن ملحق شدهی توسعه )ق .هـ 156جامع (

 »، جوزدان، لنبان، اشکهان، جروآن، خشینان، برواسکان و فابجان، کمادانفرانیوان، خرجان، فلفالن، سنبالن، 
با پیدایش  ق .هـ 156و تبدیل آن به شهر در سال  هیهودیتوسعه  ).7 ةشمار(نقشه  )،1385:132(جاوري و کریمیان،
و جی و بر روي  129، به طوري که بر روي یکی از آنها سال شود می تأییدخی تا حدي دو نوع سکه تاری

 199به نام جی و قبل از سال  ق .هـ 129و مدینه االصفهان نقش شده است، یعنی تا سال  199دیگري سال 
مین شهر به نام ه ها سکهدر سالی که مسجد جامع بنا نهاده شده این آبادي به شهر تبدیل گردید و  ق .هـ

 .)7-8: 1371(جناب، ضرب شده است 
ی گردیده، دالیل گاه سکونتانتقال مرکز اداري و مذهبی از خشینان به یهودیه که باعث رشد این مرکز 

از همه، دعوت پیروان سایر ادیان به دین مبین اسالم توسط حکام عرب بوده است و  تر مهم زیادي داشت ولی
ودیان، زرتشتیان نیز بودند، لذا حاکم عرب دستور داد که حتی آتشکده چون ساکنین این منطقه به جز یه

شکل  کم کمزرتشتیان آن عصر را به مسجد جامع کنونی تبدیل نمایند. احتماالً در همین موقع میدان کهنه 
آمده است، زیرا  به وجوددر عصر سالجقه  باره کیاست که بگوییم میدان کهنه  گرفته باشد. دور از ذهن

دفاعی و نیز مرکز یک سلسله حکومتی بوده، حتماً داراي  يها قلعهبرج و بارو و  همه آنکه قبالً داراي  شهري
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یا  الساقمعتبري نیز بوده است. قبل از پیدایش میدان کهنه، میدان معتبري به نام  دوفروشیخرمیدان 
و سپس طبق شواهد موجود از  اند کردهاز آن یاد  یمافروخابونعیم و  اسفیس در مجاورت جی قرار داشت که

همایی در کتاب تاریخ اصفهان به میدان میر  نیالد جاللدیلمی اطالع داریم،  دورةمیدانی بنام میر متعلق به 
دیلمیان در مجاورت آن بوده و همچنین میدان سلیمان، مربوط به قرن دوم هجري درهم  خانه دولتکه 

بعد از توسعه عهد سلجوقیان، آن «:نویسد میمیدان عتیق  و درباره کند میجواري با میدان عتیق اشاره 
در  عباس شاهکه میدان  طور همانکهنه شدند و میدان کهنه امروزي، میدان جدید آن روز بوده است.  ها دانیم

 ها سالیعقوبی در کتاب البلدان که به  .)138:1390(همایی، »، میدان سلجوقی را کهنه کردجهان نقشاراضی 
و براي اصفهان «...  :نویسد مینموده است درباره اصفهان قرن سوم چنین  فیتألدر مصر  ق .هـ 279و  278

و اهالی آن مردمی به هم  شود میگفته » یهودیه«و به شهر دیگر » جی«دو دو شهر است که به یکی از آن 
آن قومی عرب است که از اند و در و عربشان اندك است و بیشتر اهالی آن عجم و از اشراف دهقانان اند ختهیآم

اینان بدان منتقل  کوفه و بصره، از ثقیف و تمیم و بنی ضبه و خزاعه و بنی حنیفه و از بنی عبدالقیس و جز
« به قول مردم اصفهان» جیان«به نام  يآبادکه سلمان فارسی از مردم اصفهان از  شود می، گفته اند گشته
 .)50-49: 1347(البلدان، بوده است » اداره

 جهینت .10
نتایج زیر حاصل آمده است. در پاسخ به پرسش اول  شده انجام مطروحه و مطالعات سؤاالتدر پایان بر اساس 

و رشد و گسترش شهر اصفهان در قرن اولیه اسالمی داشته  گیري شکلدر  تأثیريتحقیق، محله جوباره چه 
 ؛حاصل آمده است چگونه قابل تشخیص هستند؟ نتیجه در پاسخ زیر تأثیراتاست و این 

است و  داده میشهر جی در دوران قبل از اسالم تا قرن چهارم هجري بخش اصلی شهر اصفهان را تشکیل  -1
شرایط خاص سیاسی آن دوره شهر جی اهمیت خود را از دست داده  به واسطه هیبو آلبا روي کار آمدن امراي 

افته است. باقی بودن آثار ی توسعهجی  غربی جنوبشهر یهودیه، با وسعتی به مراتب بیش از آن در  در عوض و
و استفاده از متونی  که امروز نیز قابل دیدن است ندقاز خ هایی بخشدیوار یهودیه تا چند دهه پیش در کنار 

دارند، فهم دقیق موقعیت دو محله جی و یهودیه در دوران اسالمی و  در خودکه درباره دیوار آن مطالبی را 
دهد تا با نگاهی جامع دلیل بسیاري از رخدادهاي آنها در طی این دوران به ما اجازه می يها بینشفراز و 

 دانان یجغرافمورخان و  يها گزارشبا مرور  در آن را بهتر بشناسیم. جادشدهیاتاریخی را آشکار کرده و عناصر 
تفاق افتاده است، در که از قرن سوم تا هشتم هجري تحوالت عظیمی در شهر اصفهان ا میبر یممسلمان پی 

اقماري آن گسترش یافته  يها شهركمنطقه یهودیه و  جی به شهري از منطقه يها گاه سکونتطی این مدت 
نخستین اسالمی یعنی زمان خالفت منصور عباسی سنگ بناي آن نهاده شده و با پیوستن  يها سدهاست. در 

پاسخ به  در نامیده شد.» اصفهان«سانی یافت و یهودیه) ساختار شهري و هویت یکقه مسکونی جوباره (به منط
محله جوباره چگونه بوده  گیري شکلپرسش دوم تحقیق، نقش یهودیان به عنوان ساکنان بومی و اولیه آن در 

 .است؟ نتیجه در پاسخ زیر حاصل آمده است
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و  شده هشناختمذهبی در یک شهر امري است  يها تیاقلاختصاص محله معینی جهت سکونت گروهی از  -2
. البته باید گفت در برند یمبه کار » گتو«اصطالح گفت که براي کلیه مناطق دنیا عمومیت دارد که  توان می

مورد یهودیان اصفهان چنین امري صادق نیست، زیرا یهودیان اصفهان خود ساکنین قدیمی شهر اصفهان را 
 باید با قدمت شهر اصفهان یکسان دانست. جوباره) رابه طوري که قدمت این محله قدیمی (، دادند میتشکیل 

در  آنکهقسمت  ترین قدیمیدانست بلکه فقط  نشین یهوديجوباره را نباید در طول تاریخ یک محله کامالً 
این محله قرار گرفته است. وجود آثار و ابنیه باستانی  جنوب غربدر  شد میگذشته به نام یهودیه نامیده 

چهل دختران، منار مسجد  ن عتیق، مسجد جامع اصفهان، منار ساربان، منارارزشمند در محله جوباره: میدا
، مسجد مصري، مسجد شعیا، باقر رزایمالضیافه، مناره باقوشخانه، بازار غاز، بازار شاه اسداهللا، بازارچه علی، دار

رد)، مقبره بابا در فهرست آثار ملی در این محله وجود دا شده ثبتکنیسه شانزده ( ها سهیکنمسجد باقوشخانه، 
قاسم، امامزاده جعفر و مساکن بسیار قدیمی آن روشنگر این است که محله مزبور در طول تاریخ به ویژه در 

مراکز اصفهان در پذیرش اعراب مهاجر،  ترین مهمعصر سالجقه مرکزیتی براي این شهر داشته است. یکی از 
له و رونق روز افزون آن جوباره به شکل یک محله با یهودیه) بود. با سکونت اعراب در این مح( محله جوباره

شد، بدین ترتیب، تختگاه اصفهان از جی به  تر بزرگاهمیت در آمد و با گذشت زمان از محله جی آبادتر و 
 يبازارهاو  کاروانسراهاصفویه میدان میر و میدان عتیق با هم جواري با  دورةدر  جوباره) انتقال یافت.(یهودیه 
چون بازار ریسمان، بازار کاسه گران، بازار حنا سابان، بازار شیشه گران، بازار غاز و کاروانسراي  يارپرشمسنتی 

نمکی، کاروانسراي شکر بیک، کاروانسراي خیار و البته نزدیکی با مسجد جامع و مرکزیت علمی و مذهبی هم 
-جویباره، در دشت و طوقچی از محلههارونیه،  هاي محلهاست.  کرده یمپر رونق فعالیت  يدادوستدهاچنان با 

تجمع جمعیت زیاد و متراکم در  دیمؤبا این میدان بیش از هزار ساله بوده و از سویی  جوار همهاي تاریخی و 
 .دهد میاین محدوده بخصوص جوباره بوده و از سوي دیگر رونق میدان کهنه را نشان 
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