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وجهتسمیه
جوباره محلی قدیمی در اصفهان است که بناهای بسیاری در آن وجودداشت و امروزه در حوالی خیابان کمال کنونی است.
این محله از دروازهطوقچی شروع میشد و قسمت شرقی شهر در آن واقع بود و محلهی دردشت ،مشتمل بر بقیهی شهر
بود (هنرفر .)393 :1350 ،محلهی جوباره ،همواره محل سکونت یهودیان بوده و به احتمال قوی ،همان یهودیهی
سابق است که یکی از دو محلهی بنیادین اصفهان بوده و بهتدریج ،وقتی اصفهان از صورت دو شهر (شهرستان و یهودیه)
جدا و تبدیل به یک شهر شده است ،بقایای آن به صورت این محلت درآمده و باز هم مسکن یهودیان بودهاست .در
سال  444ه.ق که ناصرخسرو از اصفهان دیدار میکند ،دیگر اصفهان یک بارو داشته و یک شهر بهحساب میآمده نه
شهر شهرستان و یهودیه و از شهر جی نیز دیگر اثری باقی نبودهاست .باروی بزرگی که اصفهان واحد را بهوجود آورد،
دو ِ

در زمان عالءالدین کاکویه برآورده شدهاست (مهریار304 :1382 ،و.)303

واژهی جوباره از دیرباز موردتوجه عموم بودهاست و همه در ترکیب و معنای آن درماندهاند ،ولی همواره تلفظ آن
جوباره بودهاست .در سالهای اخیر ،آن را جهانباره ،جوانباره و جهودباره گفتهاند که همگی ساختگی است .سیروس
شفقی مینویسد« :وجه تسمیهی آن را «جو +باره» به معنی محل روانشدن جوی آب گفتهاند که صحیح بهنظرمیرسد»
(شفقی )404 :1353 ،اما محمد مهریار معتقد است« :برخی تصور کردهاند جوباره ،جویباره است به این معنا که جو
به معنای نهر آب و کلمهی باره به معنای برج و دروازه است و لذا گاهی به جای جوباره ،جویباره میگویند و بیشک
همهی این نامگذاریها ،بیمورد و ناپسند و نابجا است و کمالالدیناسماعیل (مقتول  635هـ.ق) ،این ناحیه را که
در آن زمان هم محلتی مشهور بودهاست ،جوباره میخواند نه جویباره و جهانباره .قدیمیترین منبعی که از این کلمه
نشانی میدهد ،حافظ ابونعیم (متوفی  430ه.ق) ،در کتاب تاریخ اصفهان است .وی اطالعات خود را به تاریخ اصفهان
حمزهی اصفهانی منسوب میدارد و بنابراین ،تا آن روزگاران و وقتی که حمزه اصفهانی کتاب خود را مینوشته است،
سابقهی این کلمه باال میرود .حافظابونعیم میگوید که مدینهی جی که همان اصفهان است ،به دست اسکندر رومی
بن ا شد به دست جی بن زراره (ما البته این نامگذاری را نه درست میشماریم و نه تصویبمیکنیم) ،ولی در دنبال این
داستان میگوید که فیروز بن یزدجرد ،آذرشاپور پسر آذرمانان از دیه هرستان از روستای مابرین [ماربین] را مأمور ساختن
حصار اصفهان کرد و برای این حصار ،چهار دروازه بنا کرد .نخستین را دروازهی خور نامید که معنی آن شمس است
و دومین را دروازهی ماهبر که آن را اسفیس نامند و دروازهی سوم را تیربر به معنی باب عطارد میگوید که بعدها تیره
نامیدهشد و چهارمین را گوش َبر نامید که به دروازهی یهودیه نامبردارشد.
مفضلبن سعد مافروخی در کتاب محاسن اصفهان ،این داستان را به تفصیل آوردهاســت منتها چون که «گاف»
ً
فارسی ،معموال در نقل به عربی تبدیل به «ج» میشود ،کلمهی گوش َبر را دروازهی جوش نامید که بعدها تخفیف یافت
و جوش ،جو شد و جوش باره ،جوباره گردید.
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واژهی بر ،همان باره است و بنابراین ،نام این دروازه گوشباره بودهاست .این واژه با واژهی گوش به معنای شنوندهی
ُ
ُ
صدا ارتباطی ندارد و همان ِگ اش اوستایی است و ما با واژهی ِگ اش اورون یعنی روان گاو ،آشنا هستیم و میدانیم که
زردشت ،پیامبر ایرانی در پیشگاه اهورامزدا به شکایت میپردازد و آن را به زبان گاو به صورت ناله بیان میکند؛ در عین
ُ
حالِ ،گ اش نام یکی از فرشتگان مقدس است و روز چهاردهم ماه نیز گوش روز است و به قول ابوریحان بیرونی ،در
روز گوش در ماه دی ،زردشتیان جشن میگرفتند و در آن روز سیر و شراب میخوردند .بیرونی نیز نام گوش را به عربی،
جوش نقل میکند و مسعودسعد میگوید:
گـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوشروز ای ن ـ ـ ــگ ـ ـ ــار مـ ــشـ ــکـ ــیـ ــن خ ـ ــال

گ ـ ـ ـ ـ ــوش ب ـ ـ ــر ب ـ ـ ــط بـ ـ ـگـ ـ ـی ـ ــر و ن ـ ـ ـیـ ـ ــک بـ ـ ـم ـ ــال

که اشاره است به همان جشن و سوری که ایرانیان قدیم در گوشروز بر پای میداشتند.
بدین ترتیب ،طبیعی مینماید که سازنده و برآورندهی حصار قدیمی اصفهان ،دروازهای را به نام خور و دروازهی
دیگری را به نام ماه و سومین را به نام تیر و چهارمین را به نام گوش که همه نامهای مقدس و محبوب ایرانیان قدیم
بوده است نامگذاری کند .بنابراین به طور خالصه ،جوباره معادل است با گوشباره یعنی دروازهی گوش که با تعریب،
گوش ،جوش شده و در تداول ،تخفیفیافته و جو شده است» (مهریار.)304-306 :1382 ،
جویباره در قدیم از  9محله تشکیل میشد :میدان میر ،لتافریالتور ،دارالبتیخ ،سید احمدیان ،درب دریچه ،گود
مقصود ،سلطان سنجر ،پاشاخ و یازده پیچ.
پاسکال کوست که کتابی به نام «بناهای جدید ایران» در سال  1867یعنی  144سال پیش منتشر کرده ،تعداد
خانوارهای یهودی این محله را  50خانوار ،یهودیان دردشت را  40خانوار و حسینآباد را  30خانوار دانستهاست که در
مجموع  120خانوار شده و حدود  6هزار نفر را شامل میشدهاست.
وجود کوچههای تنگ و قدیمی و بناهای کم ارتفاع در این محل را باید با محدودیتهایی که برای یهودیان اعمال
میشد ،مرتبط دانست ،زیرا مقررات  50مادهای برای اهالی یهودی اصفهان تنظیم شدهبود که باید به آن عمل میکردند
و یکی از آنها این بود که خانهی یهودی باید کوتاهتر از خانهی مسلمان باشد (شفقی415 :1353 ،و.)404
در قرون پیش از صفویه ،مردم این محله که از محالت سنینشین و در بخش نعمتیخانه بودند ،مدام با مردم
محلهی دردشت و حیدریخانه که شیعهنشین بودند در ستیز و جنگ بودهاند .کمال الدین عبدالرزاق اصفهانی که از
این نزاعها به تنگ آمدهبود ،چنین میسراید:

تـ ـ ـ ـ ــا ِدر دش ـ ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ــس ـ ـ ــت و جـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــاره
ای خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ــی ـ ـ ـ ــاره
ت ـ ـ ـ ــا َد ِر دشـ ـ ـ ـ ـ ــت را چ ـ ـ ـ ــو دشـ ـ ـ ـ ـ ــت کـ ـن ــد
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر دوش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ــی ـ ـ ــف ـ ـ ــزای ـ ـ ــد

نـ ـ ـیـ ـ ـس ـ ــت از ک ـ ـ ــوش ـ ـ ــش و ک ـ ـ ـشـ ـ ــش چـ ـ ـ ــاره

پـ ـ ـ ـ ــادشـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــی ف ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ــت خ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــواره
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوی خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون آورد ز جـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ــاره

هـ ـ ـ ـ ــر یـ ـ ـ ـک ـ ـ ــی را کـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــه صـ ـ ـ ـ ــد پـ ـ ـ ـ ــاره
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نفرین او نیز به دست چنگیزخان مغول مستجابشد و مغوالن در رسیدند و خون از اصفهان و جوباره جاری کردند .قبر
کمالالدین عبدالرزاق هم در همین محله در مسجد امیر مالک است .حاج میرزا هاشم امام جمعه ،این مسجد را به همراه
چند مسجد دیگر ،به یهودیان فروخت و یهودیان ،این مسجد را به گرمابه و فاضالب تبدیلکردند.
منارههای معروفی هم در محلهی جوباره وجودداشتهاست :دارالضیاء (دارالضیافه) ،خواجه علم و منارهی ته برنجی.
نزدیک بازارچهی اسماعیل کوسه ،محلی معروف به منار کله است که میگویند در زمان حملهی تیمور لنگ به اصفهان،
از سر کشتگان که شمار آنها را هفتاد هزار نفر دانستهاند ،این مناره را ساختند تا او بیاید و بنگرد( .جابری انصاری:1378 ،
416و .)6،20،53،124،128،213،146منار ساربان ،از همهی این منارهها بلندتر و خوشنماتر و مستحکمتر ساختهشده
و معتبرتر است (اإلصفهانی .)32 :1368 ،این مناره که یکی از زیباترین منارههای عهد سالجقه در اصفهان است ،در
ً
انتهای شمالی محلهی جوباره نزدیک منارهی چهل دختران در گوشهی میدان کوچکی واقعشده و یقینا در زمان ساخت
آن ،مسجد کوچکی در پای مناره وجود داشتهاست .ارتفاع این مناره در حدود  48متر است و محیط قاعدهی آن14 ،
متر است .ساخت این بنا را بین سالهای  550تا  688هـ.ق تخمین زدهاند.
منارهی چهل دختران در منتهیالیه شمالی محلهی جوباره واقعشدهاست و در حدود  21متر ارتفاع دارد ،ولی بهنظرمیرسد
که قسمتی از نوک مناره از بین رفته باشد .پنجرهی بزرگی در قسمت باالی منار و در ثلث دوم بدنهی آن رو به سمت
جنوب قراردارد .ساکنان اطراف این مناره آن را به نام منار گارلنگ نیز مینامند .این مناره را ابیالفتح نهوجی در سال
 501به خرج خود ساختهاست .در یکی از کوچههای جوباره نیز ،سردر مجللی است که بر فراز آن ،دو منارهی دارالضیافه
که مردم آن را دارالضیاء میخوانند قراردارد و گویا سردر یک مهمانسرای مجلل بودهاست.
در این محل ،مساجدی نظیر پیر پارهدوز (پیر پینهدوز یا مسجد جوباره) ،چهل دختران ،مسجد سالم و مسجد ساروتقی
وجودداشت .مسجد ساروتقی را ساروتقی ،وزیر شاهصفی و شاهعباس دوم بنا کرد و مقبرهی خود وی نیز در همان محل
بودهاست .بنای مسجد جوباره هیچگونه اهمیت معماری ندارد ،ولی سردر آن ،قدیمی و دارای تزیینات جالبی بودهاست
که به باغ چهلستون انتقال یافته و بر یکی از دیوارهای ضلع جنوبی باغ نصبشدهاست .از کتیبهی سردر چنان استنباط
میشود که در دورهی شاه طهماسب اول ،شخصی به نام مهتر محمدعلی که رکابدار نواب بهراممیرزا ،برادر شاه طهماسب
بوده ،این مسجد را از مال خاص خود ساختهاست.
محلهی دردشت  2کنیسه ،محلهی گلبار یک کنیسه و محلهی جوباره یعنی قدیمیترین ناحیهی یهودینشین اصفهان،
 16کنیسه دارد .کنیسههای یهودیان اصفهان به نام بانیان آنهاست و قدیمیترین آنها ،کنیسهی عمو شعیا در جوباره
است ،اما هیچیک از آنها از لحاظ ساختمان یا آثار هنری و تزیینات قابلتوجه نیستند و بناهایی ساده و معمولی بهشمار
میروند.
یکی از باباهای اصفهان به نام بابا توما که عوام او را بابا تونتاب مینامند ،به این محله منتسب است (هنرفر:1350 ،
)178 ،180 ،289 ،303 ،386
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ویژگیهای جمعیتی محلهی جویباره
 -1-4-3-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

جویباره

مجعیت سال ( 90نفر)

2465

تعداد خانوار (خانواده)

784

برآورد مجعیت سال ( 93نفر)

2441

3.14

بعد خانوار (نفر)

776

برآورد تعداد خانوار سال( 93خانواده)

2

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

3

سهم مساحت حمله از مساحت منطقه (درصد)
تراکم مجعیت (نفر در هکتار)

 -2-4-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

67

50+50
مرد%50 :

جنسیت

تعداد

مرد

1231

زن

1214

زن%50 :
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 -3-4-3-2توزیع جمعیت محله بهتفکیک گروههای سنی و جنسی
�� ۶۵ل �� ���
���� ۶۰-۶۴
���� ۵۵-۵۹
���� ۵۰-۵۴
���� ۴۵-۴۹
���� ۴۰-۴۴
���� ۳۵-۳۹
���� ۳۰-۳۴
���� ۲۵-۲۹
���� ۲۰-۲۴
���� ۱۵-۱۹
���� ۱۰-۱۴
���� ۵ -۹
���� ۰ -۴

�ن
��د

۲۰۰

۱۵۰

۱۰۰

۵۰

 -4-4-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۵۰

۱۵۰

۱۰۰

82+18
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%18 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%82 :

وضعیت سن و افراد  6ساله و بیشتر افراد  6ساله و بیشتر
سواد

باسواد

بیسواد

تعداد

1856

408

۲۰۰
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 -5-4-3-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

53+47
25+23+2032
مرد%53 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

864

47

53

992

 -6-4-3-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

سوادآموزی%0/25 :

عایل%25/00 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

1

راهنمایی

80

ابتدایی

متوسطه
عایل

132
93

102

زن%47 :

متوسطه%22/79 :

ابتدایی%32/35 :

راهنمایی%19/61 :
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 -7-4-3-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

58+35+25
57+33+28
کارشنایس ارشد%5 :

کارشنایس%58 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

72

کارداین

118

کارشنایس

10

کارشنایس ارشد

3

دکترا و باالتر

 -8-4-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

نوع
دارای مهسر

1228

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

180

ازدواج نکرده

707

یب مهسر به دلیل طالق

54

کارداین%35 :

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%8 :

یبمهسر به دلیل طالق:
%2

دارای مهسر%57 :

تعداد

دکترا%2 :

ازدواج نکرده%33 :
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 -9-4-3-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

16

تکنسنیها و دستیاران

31

متخصصان

کارمندان امور ادارى و دفترى

کارکنان خدماىت و فروشندگان

کارکنان ماهر کشاورزى ،جنگلدارى و ماهیگیرى
صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

متصدیان ،مونتاژکاران ماشنیآالت و دستگاهها و
رانندگان وسایل نقلیه
کارگران ساده

58
44

173
7

164
66
65

 -10-4-3-2توزیع جمعیت شاغل محله
بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

588

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

33

5+95
مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است%5 :

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است%95 :

110
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 -11-4-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

99+1
معلول%1 :

سامل%99 :

وضعیت

تعداد

سامل

2432

معلول

33

 -12-4-3-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
4
4

اختالل در گفتار و صدا

2

نقص دست

4

نقص پا

5

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

1
1

1

13
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 -13-4-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

محل تولد

تعداد

اصفهان

1967

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

222
97

126

111

82+9+45
کشور دیگر%5 :

آبادی دیگر%4 :

شهر دیگر%9 :

اصفهان%82 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-4-3-2اماکن و مرا کز فرهنگی مذهبی
موضوع

امامزاده و بقاع متبرکه

نام

امامزاده کمالالدین امساعیل

نشانی

خیابان کمال
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 -15-4-3-2مساجد
نام

نام

نام

مسجد عیل ابن مویسالرضا(ع)

مسجد کمرزرین

مسجد ابوالفضل(ع)

مسجد امام حسن جمتیب(ع)

حسینیه کربالییها

مسجد حاج سلیمان

مسجد ساروتیق

مسجد قدوس

------

مسجد مویس الکاظم(ع)
مسجد حاج عیل

مسجد کرمی سایق

مسجد خواجه تاجالدین
مسجد قدر

مسجد شیشهگری
مسجد کرماین

مسجد موال یعقوب

مسجد رضوان
مسجد رضوی

مسجد شهید رجایی
مسجد آیتاهلل زند
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 -16-4-3-2اماکن و مرا کز ورزشی
موضوع
ذکرخانه

وسایل ورزیش پارکی

نام

کمال

نشانی

خیابان کمال روبروی شهرداری منطقه 3
پارک کمال

پارک لتفر
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 -17-4-3-2اماکن و مرا کز تفریحی
موضوع
فضای بازی کودکان

نشانی

پارک کمال

پارک لتفر

 116شناسنامه فرهنݡگی اجتماعی محالت شهر اصفهان

 -18-4-3-2اماکن مترا کم و پرتردد محلی با رویکرد فرهنگی اجتماعی
موضوع

دفتر خدمات ارتباطی

نشانی

میدان قیام ،خیابان جملیس ،بازار بزرگ کیش ،پالک 66
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 -19-4-3-2اماکن سبز محلی
نام

پارک کمال

پارک قنادیها

پارک لتفر  1و 2

نوع فضای سبز
پارک حمیل

پارک حمیل

پارک حمیل

