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روش  شناسی تعیین حریم جی باستان اصفهان

لیال ذاكر عاملي
دكتراي حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي

 Leilaameli@yahoo.com

تاريخ دريافت: 05/30/ 96
تاريخ پذيرش: 18/ 11/ 96

چکیده
جی باستان در شمال زاینده  رود و در شرق اصفهان در پهنه  ای وسیع گسترده شده، و نشانه  های فراوانی 
از ساختار زیستی اصفهان پیش از اسالم را در خود دارد. جابجایی هستۀ شهر از جی به یهودیه، اندک 
اندک تصویر شهرستان کهن را از خاطر جمعی زدود و از آن پس یگانه سند مدنیت باستانی این شهر، 
مهجور و محقر در حاشیۀ شرقی به حیات خود ادامه داد. شکوه تمدن صفوی و عظمت آثار تاریخی 
به خود معطوف داشت.  را  پژوهشی  و  توجهات علمی  اصلی  اصفهان بخش  این خاندان در  بازماندۀ 
این امر در کنار جدا افتادگی فیزیکی شهرستان از مرکز توسعۀ تاریخی شهر موجب ناشناس ماندن 
و بی  توجهی به میراث فرهنگی ارزشمند نهفته در ساختار آن شد. به صورتی که در سال  های پایانی 
دهۀ 1370 و نیمۀ اول دهۀ 1380 که توسعۀ مدرن شهر رو به سوی شرق نهاد، تصوری از اهمیت 
تاریخی این منطقه در ذهن مدیریت اجرایی شهر وجود نداشت. در چنین شرایطی از یک سو عدم 
شناخت و محدود بودن دانسته  ها و از دیگر سو افزایش سرسام آور قیمت زمین چالش بزرگی را برای 
حفاظت جی باستان در برابر توسعۀ ناپایدار پیش رو قرار داده بود. بنابراین تدوین و ارائۀ مجموعه  ای از 
قوانین در قالب ضوابط حریم، فوری  ترین ابزار برای کنترل سوداگری به حساب می  آمد. در این نوشتار 
ابتدا تاریخچۀ کوتاهی از جی باستان ارائه و پس از آن شواهد معماری و شهرسازی بازمانده از این 
تمدن معرفی خواهد شد، و سپس به روش شناسی تعیین حریم محوطه پرداخته می  شود. محدودۀ 
شارستان که نشان فیزیکی از آن بر جا نمانده، با بررسی استخوان بندی معابر و مسیرهای جریان 
آب، عناوین کهن گذرها و محالت و تطبیق نقشه  های دوره  های مختلف مشخص گردید. همچنین 
با مطالعه و بررسی کشتخوان  های اطراف شارستان، نحوۀ تقسیم آب و مصاحبه با کشاورزان منطقه 
بر اهمیت حفاظت میراث کشاورزی جی و لحاظ نمودن آن در حریم تاکید گردید. نکته مهم در این 
میان متدولوژی اختیار شده برای یک حفاظت فوری و تصویب ضوابط برای ایجاد وقفه در حرکت 
شدید توسعه است. و اینکه چگونه بدون کاوش  های مفصل باستان شناسی که نیاز به زمان بسیار دارد، 
و تنها بر اساس قراین و نشانه  های موجود بر روی خاک در چنین محوطه  ای ضوابط و قوانین حفاظت 

معین و تصویب گردید. 

واژه  های كلیدی 
جی باستان، تعیین حریم،  بقعۀ راشد بااهلل، تپۀ اشرف، پل شهرستان، روش شناسی.
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مقدمه
ش��کوه اصفه��ان صفوی تم��ام توجه��ات علم��ی را به خود 
معطوف داش��ته است. به ش��کلی که الگوهای شهری ماقبل 
آن به صورت شایس��ته شناخته ش��ده نیست. شرایط مساعد 
طبیعی و موقعیت اس��تراتژیک آن زمینه را برای شکل  گیری 
مدنیت و استقرار سلس��له  های قدرتمند فراهم کرد. عالوه بر 
شاهکارهای معماری و شهرسازی برجا مانده از دو دورۀ مهم 
صفوی و س��لجوقی که اصفهان تخت گاه ایران بود، نشانه  های 
متع��ددی از حیات و تحرک ش��هری متعلق به ق��رون اولیۀ 
اسالمی و سلس��له  های پادشاهی زند و قاجار تا دوران معاصر 
نش��ان از تمدن صدها س��الۀ این س��رزمین دارد. با تمام این 
احوال دانس��ته  های فعلی ما از تاریخ تکوین و تحول اصفهان 
در درجۀ اول بر ش��هر صفوی و س��پس بر برخ��ی آثار دورۀ 
س��لجوقی متمرکز است، بنابراین ش��ناخت و حفاظت دیگر 
نش��انه  های تمدنی کم تر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از 
این محوطه  ها محدودۀ شهرستان یا همان جی باستان است. 

پیشنیه تحقیق 
مطالعۀ مورفولوژی ش��هر و شناخت این محوطه به این دلیل 
که نیاز به کاوش  های فراگیر باستان  شناس��ی دارد، پیچیده  و 
پرهزینه  اس��ت. به همین جهت به ج��ز چند مورد مرمت پل 
شهرستان، معدود کاوش  های باستان  شناسی در محل مسجد 
جامع جی و تپه اش��رف و برخ��ی گمانه  زنی  های پراکنده در 
محوطه، فعالیت پژوهشی و حفاظتی چشمگیری در طی نیم 
قرن گذش��ته در این منطقۀ شهر صورت نگرفت. عالوه بر این 
در سال  های پایانی دهۀ ش��صت نیز تعیین حریم و مجموعه 
ضوابط��ی برای محدودۀ پل شهرس��تان و تپۀ اش��رف تعریف 
ش��ده بود، که با توجه به توسعۀ دهۀ هفتاد، این ضوابط دیگر 
پاس��خگو نبود. از س��وی دیگر تعیین حری��م محوطه ارتباط 
تنگاتنگی با حریم کل��ی پل  های تاریخی و زاینده رود که در 

سال 1367 تعیین شده، دارد. 

روش تحقیق 
در دهۀ هفتاد بخش  شرقی ش��هر اصفهان در شمال زاینده

رود ش��دیداً در حال توس��عه بود. از تعریض خیابان مش��تاق 
)جادۀ قدیم یزد( و احداث پل غدیر تا بلندمرتبه س��ازی  های 
بی پایان. این در حالی اس��ت، که از س��ده   های سوم و چهارم 
هجری به بعد این منطقه دیگر محل توس��عۀ ش��هری نبود و 
از روس��تاهایی پراکنده اس��توار بر اقتصاد کشاورزی تشکیل 
ش��ده بود. آهنگ س��ریع توس��عه مجال مطالعۀ ب��ه  هنگام و 
باستان  شناس��ی مفصل را گرفت و نیاز ب��ود، که در آن زمان 
به واس��طۀ یک طرح حریم برای آثار ثبت شده در محوطه تا 
حد ممکن از تخریب نشانه  های تمدنی جلوگیری شود. طرح 

حریمی که در دهۀ ش��صت تهیه شده بود، یک طرح سریع و 
باعجله بود که قدرت کافی برای پیش گیری از تخریب باغات 
و تغییر کاربری زمین  های کش��اورزی را نداشت. از آنجا که از 
آثار تمدن باس��تانی جی و شارستان اصفهان نشانه  های بسیار 
مح��دودی بر روی خاک باقی مانده، تحلیل و بیان ارزش  های 
نهفت��ه در آن به خصوص برای مس��ئوالن ش��هری و مدیران 
توسعه نیاز به توجیهات مفصل و عملی داشت. از سوی دیگر 
این محوطه بر خالف بس��یاری از محوطه  های باس��تانی، در 
جریان مدنیت اصفهان در طی س��ده  ها به زندگی خود ادامه 
داده، متح��ول ش��ده و همچنان زنده و پابرجا اس��ت. از آنجا 
که استخوان بندی شریانات و گذرها، مسیر مادی  ها، عناوین 
محالت و کوچه  ها، مالکیت کشتخوان  ها، نحوۀ آبرسانی و حق 
آبه آن ها در طی تحوالت ش��هری بس��یار کند تغییر می  کند، 
مطالع��ۀ دقی��ق این موارد هم در محل و ه��م در منابع و نیز 
پیگیری مس��یرهای مادی و کوچه  ها روش اصلی ش��ناخت و 
سپس تعیین حریم و ضوابط محدوده است. نقشه  های موجود 
از ادوار مختلف و همچنین طراحی و گراورهای قدیم و جدید 
در اختیار و انطباق شرایط محوطه با وضعیت کنونی نیز روش 
دیگ��ر برای دریافت حدود شارس��تان و تعیین خط و خطوط 

حریم آن است. 

جی باستان كجاست؟
ج��ی یکی از هش��ت بلوک1 حوض��ۀ آبریز زاین��ده  رود بوده، 
دو س��احل ش��مالی و جنوبی آن را در بر می  گیرد. قس��مت 
ش��مالی جی و قس��مت جنوبی برزرود جی2 نام دارد. ش��هر 
که��ن اصفهان در این دو بلوک ق��رار دارد. هر بلوک در خود 
روس��تاهای متعددی داش��ته، و آب زاینده  رود توسط مادی

 ها در میان روس��تاها تقسیم می  ش��ود. تقسیم آب رودخانه و 
مادی  ه��ا به قبل از عصر صفوی و طومار معروف ش��یخ بهایی 
بازگش��ته و حداقل از دورۀ ساس��انیان در جلگۀ اصفهان رایج 
ب��وده، در متون قرون اولیۀ اس��المی بارها به این امر اش��اره 
شده اس��ت.3 امروزه برخی روس��تاهای بلوک جی به صورت 
روس��تا برجا مان��ده ، و برخی نام خود را ب��ه محالت قدیمی 
داخل ش��هر داده  اند. تا قبل از دورۀ ساسانی اصفهان متشکل 
از روستاهایی پراکنده بود و هنوز به صورت یک شهر معتبر با 
خصوصیات ویژه ش��ناخته نمی  شد )شفقی، 1381: 256(. در 
همان زمان تعدادی از روستاها شروع به توسعه کرد و احتماالً 
یکی از هس��ته  های زیستی به مرور س��اختار شهر را به خود 
گرفت، همان هس��ته  ای که امروزه به نام شهرس��تان نامیده 
می  ش��ود. به حکم متون کهن یزدگرد اول ساس��انی )399 تا 
421 م( یک جمعیت یهودی را از بین  النهرین به اصفهان، که 
در آن روزگار جی نام داشته است، کوچ می  دهد )هنری فیلد، 
1343: 252(. این اقلیت روس��تای جدید یهودیه )اشکه نان، 
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جوبارۀ امروزی( را ایجاد نمودند.
     روند س��اخت برج و بارو و دروازه  های شهرس��تان، به قلم 
حافظ ابونعیم به روش��نی تشریح شده است. او تاریخ ساخت 
ب��اروی جی را به صد و هفتاد س��ال پیش از اس��الم نس��بت 
می  ده��د4. با توجه به موقعیت قرار گیری ش��هر محصور جی 
که توس��ط مورخان توصیف ش��ده، این ش��هر در واقع همان 
شهرس��تان است، که امروزه نیز با همین نام برجا مانده است. 
چ��را که همواره با چهار دروازه و در مقابل پل شهرس��تان از 
آن یاد ش��ده و به نام جی و نیز شهرس��تان خوانده می ش��ده 
است. یاقوت حموی در المشترک می  نویسد: » جی نام قدیم 
ش��هر اصفهان اس��ت. نخس��ت اصفهان را جی می  نامیدند و 
س��پس شهرستان گفتندش« )اش��راقی، 1379: 3(. هم زمان 
با شهرس��تان، محلۀ یهودی نش��ین نیز در حال رش��د بوده 
اس��ت، بنا به تصریح حافظ ابونعیم توس��عۀ یهودیه در س��ال 
150 ه.ق ش��تاب گرفت )غلوم بی��ک، 1385: 23(. بنابراین 
در هنگام ورود مس��لمانان به اصفهان دو گزینۀ شهرس��تان و 
یهودیه برای توس��عۀ اسالمی شهر وجود داشت. » شهرستان 
آش��کارترین نماد قیومیت سیاسی به شمار می  رفت، زیرا پس 
از حملۀ اعراب آنها مس��جد خود را در داخل باروی شارستان 

ساختند.... اما ساکنان یهودیه همان افرادی بودند که به قول 
ابونعی��م دروازه  های جی را بر اعراب گش��ودند و به هر ترتیب 
پیکره  بندی شهر اصفهان با بازارها و کارگاه  ها و مساجدش از 

آبادی یهودیه آغاز شد « )همان: 26(. 
     ب��ا وجود اینکه قلب توس��عۀ ش��هر اس��المی اصفهان در 
یهودیه می  تپید، اما شهرستان نیز تا قرن  ها بعد به عنوان یک 
مرکز مدنی خالی از تب و تاب نماند. در کاوش  های باس��تان

 شناسی س��ال 1355 مسجد شکیل جی کشف شد. عالوه بر 
ای��ن جغرافی  دانان قرون اولیۀ اس��المی مانند ابن حوقل )ابن 
حوقل، 1345: 107( و مافروخی )مافروخی، 1328: 1817( 
به برگزاری جش��ن  مفصل نوروز در حاش��یۀ بازار شهرستان، 
خیابان بازارچۀ امروزی، اش��اره می  کنند. اما از دورۀ سلجوقی 
به بعد شهرس��تان رو ب��ه رکود نهاد. یاق��وت در ابتدای قرن 
هفتم ه.ق اذعان می  کند که بیشتر شهرستان ویران و یهودیه 
همچنان رو به آبادی گذاش��ت )اشراقی، 1379: 3(. بنابراین 
بخش  شرقی بلوک جی تا دهۀ 1370 برای قرون متمادی به 

همان صورت روستاهای اقماری باقی ماند. )نقشۀ 1(.

نقشۀ 1. اصفهان در اوخر دورۀ ساسانیان و اوایل دورۀ اسالمی، )مأخذ: غلوم بیک، 1385: 43(.
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آثار و نشانه  های بازمانده از جی باستان و نقش آنها در 
تعیین خطوط حریم

شهرس��تان و محالت همجوار آن تا چند دهۀ قبل به صورت 
که��ن خود باقی  بودند، اما رش��د جمعیت و توس��عۀ س��ریع 
پ��س از جنگ آرامش باس��تانی آن را بره��م زد. در آغاز دهۀ 
هش��تاد منطقۀ جی محوطه  ای در تب و تاب توس��عه بود. از 
یک س��و مجتمع  های مس��کونی عظیم در میان کشتزارها در 
ح��ال ایجاد بودند، و از س��وی دیگر افزایش روز افزون قیمت 
زمین، کشاورزان را به خشکاندن باغات و تغییر دادن کاربری 
زمین  ه��ای مزروعی تطمیع می  کرد. عالوه بر این به جز بقعۀ 
راشدباهلل، پل شهرس��تان و تپۀ باستانی اشرف نشانۀ دیگری 
از تمدن باس��تانی جی وجود نداشت. بنابراین تصمیم گرفته 
ش��د، که حریم جدیدی برای محوطه تعریف شود. در چنین 
ش��رایطی فرص��ت کافی برای انج��ام یک باستان  شناس��ی و 
آمایش دقیق وجود نداش��ت، پس بنا شد که با مطالعۀ دقیق 
ساختار شهری، محله  ای و کشاورزی منطقه و با تکیه بر متون 
تاریخی و آثار تاریخی برجا مانده حریم صحیح  تری برای کل 
منطقه تعیین ش��ود. در اینجا ابت��دا به معرفی آثار بازمانده از 
جی باس��تان و نقش آن در ش��ناخت بهتر محوطه و س��پس 

روش شناسی تعیین حد و مرز  حریم پرداخته می  شود. 

ساختار شهری شهرستان و پل شهرستان
روستای شهرستان با توجه به موقعیت قرارگیری نسبت به پل 
شهرستان، نام گذرها، نش��انه  های ساختارهای کهن و کشف 
آثار مس��جد س��لجوقی، همان جی محصور اس��ت، که حافظ 
ابونعیم حصار و دروازه  های آن را تش��ریح کرده است. با توجه 
به اینکه گذر اصلی شهرس��تان، بازارچه، در امتداد مسیر پل 
شهرس��تان، یعنی تنها رابط باستانی جی و برزرود جی، قرار 
دارد، می  توان دریافت که این توده قطب فعالیت  های اقتصادی 
و اجتماعی منطقه بوده اس��ت. محور بازارچه به دروازه  ای در 
حصار، مقابل پل شهرس��تان، منتهی می  ش��ده اس��ت. حدود 
حصار شهرس��تان فقط در ناحیۀ جنوبی آن مش��خص و قابل 
تخمین است، محدودۀ حصار در جهات شرق و غرب و شمال 
به دلیل انجام نش��دن کاوش  های باستان  شناسی بر ما روشن 
نیس��ت. با این وجود گذرهای منش��عب از مح��ور بازارچه تا 
دایرۀ مشخصی ساختار ارگانیک دارند و پس از آن، در جایی 
که س��اخت و سازها مدرن هس��تند، ساختار شهری از الگوی 
ش��طرنجی تبعیت می  کند. در نقشۀ 2 که محدودۀ مسکونی 
شارس��تان در دهۀ 50 خورشیدی را نشان می  دهد، مشاهده 
می  ش��ود که س��اختار ارگانیک آن همچنان پا برجاست. و در 
نقشۀ س��ال 1380 همان شکل می  توان لبۀ ساختار ارگانیک 
کهن را تش��خیص داد،. از این خط به س��مت شمال و شرق 
و غرب مش��اهده می  ش��ود ک��ه قطعات پالک  ها مس��تطیل

 ه��ای منظم و یک ش��کل و هم اندازه ب��وده و کوچه بندی  ها 
نیز از یک ش��بکۀ هندس��ی تبعیت می  کنند. در محل نیز به 
روش��نی این تفاوت در نوع قطعه  بندی پالک و ش��بکه معابر 
قابل پیگیری بوده و نش��انگر این واقعیت است که بعد از دهۀ 
50 تا دهۀ 80 شارستان تحت تاثیر شهرسازی مدرن توسعه 
یافته اس��ت. با توجه به س��اختار معم��اری، تاریخ پروانه  های 
س��اختمانی و نیز پرس و جو از اهالی این توسعه از نیمۀ دهۀ 
70 شمس��ی آغاز شده و در دو سال 80 و 81 سرعت فراوانی 
به خود گرفته بود. به دلیل دور بودن از مراکز اصلی توس��عۀ 
شهری خوش��بختانه شدت ساخت و س��ازها حدود نیم دهه 
دیرتر از دیگر بخش های ش��هر اصفهان دامن گیر جی باستان 
ش��د، اما متاسفانه به دلیل عدم آگاهی از اهمیت تاریخی آن 
با شروع س��اخت و ساز بلند مرتبه سازی وسیعی در آن آغاز 
گردید. و اولین قدم  های آن در زمین  های کش��اورزی صورت 
گرف��ت. علت این امر نیز واضح اس��ت. چرا که قطعات پالک 
داخل شارس��تان به دلیل کوچک بودن، داش��تن همسایگی

 های متراکم، پیچیدگی  ه��ای مالکیتی و معابر تنگ و باریک 
هدف مناس��ب پدیدۀ بس��از و بفروش نبود. ب��ه همین دلیل 
زمین  های کش��اورزی خارج از محدوده مس��کونی و محصور 
شارستان به قطعات مناسب آپارتمان سازی تبدیل و خیابان

 های سهل العبور اتومبیل در آن تعبیه گردید.  توسعۀ مدرن 
بدون درک س��اختار روستاهای اقماری هم در بافت روستاها 
و هم در محیط  های کش��اورزی نفوذ کرده است. در روستاها 
خانه  ه��ای قدیمی تخریب و جای آن ه��ا خانه  و مجتمع  های 
مدرن س��اخته شده، در حالی  که شبکه  های ارتباطی به همان 
صورت ارگانیک باقی مانده  اند، اما در کشتزارها معابر و پالک

 ها هم زمان تقس��یم بندی شده و ش��بکه  های ارتباطی معموالً 
ساختار ش��طرنجی دارند. مگر در مجاورت مادی  ها که اجباراً 
گذر بر مس��یر حرکت مادی منطبق اس��ت. دنبال کردن این 
س��اختار در شهرس��تان تا حدودی مرز میان توده مسکونی، 
یعنی محدودۀ داخل حصار ، و کش��تزارها را روش��ن می  کند 

)نقشۀ 2 و 3()تصویر 1(.
ش��الودۀ پل شهرس��تان را به قبل از اسالم نسبت می  دهند و 
قدیمی  ترین پل در شهر اصفهان است. )حسینی ابری، 1379: 
136( اهمیت استراتژک آن به ایجاد امکان ارتباط اقتصادی، 
اجتماعی و حتی سیاس��ی بین روس��تاهای دو ساحل شمالی 
و جنوب��ی بوده اس��ت. این اتف��اق هم زمان ب��ا توجهات ویژۀ 
ش��اهان ساس��انی به جلگۀ اصفهان به وقوع پیوست. احتماالً 
روس��تاییان در روزهای خاصی از هفته کاالها و تولیدات خود 
را به بازارچۀ شهرس��تان برده و به داد و س��تد می  پرداختند، 
روس��تاییان برزرود جی نیز با گذر از پل شهرستان، یا به قول 
نویس��ندگان قرون اولیۀ اسالمی جسر حسین، کاالهای خود 
را به بازارچه می  رس��اندند. موقعیت توپوگرافی این منطقه به 
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صورتی اس��ت که در دو س��مت رودخانه چندین تپه با بستر 
س��نگی قرار گرفته که شهرستان در س��احل شمالی بر روی 
یکی از تپه  ها و شهربازی آبشار در ساحل جنوبی بر روی تپۀ 
دیگری قرار دارد. در محل پل شهرستان، زمین  های دو سوی 

رود بر رودخانه مشرف هستند5 )نقشۀ 4(.

بقعۀ راشد باهلل
این بنا که نزد اهالی به امامزاده ش��اهزاده ابراهیم و حس��ین 
ش��هرت دارد، در واقع مقبرۀ راشدباهلل، یکی از خلفای عباسی 
بوده و س��اختمان اصلی آن متعلق به دورۀ س��لجوقی است. 

نقشۀ 2 و 3. محدودۀ تقریبی د اخل حصار شهرستان در نقشۀ طرح جامع، راست: دهۀ 1350. گذرها با ساختار ارگانیک شکل گرفته و محور بازارچه 
اصلی  ترین گذر را شکل داده است. حروف A و B و C واشدگاه  هایی، صحه، در میان یک کوچه و یا معموالً در محل تقاطع چند گذر هستند، که یک 

فضای باز شهری را ایجاد کرده اند. چپ: دهۀ1380 ساختار ارگانیک معابر و محدودۀ خارج آن با ساختار منظم معابر و پالک  های مستطیل شکل منظم  
)ترسیمات روی نقشه از: نگارنده(

تصویر 1. توسعۀ مدرن در محوطۀ شهرستان و صحراهای پیرامون آن از فراز تپه اشرف، )مأخذ: نگارنده(.
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راشد، فرزند مسترشد عباسی درسال 532 ه.ق به دست یکی 
از اسماعیلیه کشته ش��د. بر اساس نقل عماد کاتب اصفهانی 
راش��د را در ش��هر ج��ی و در موضع جامع آن دف��ن کرده و 
ب��رای او در همان نیمۀ اول قرن شش��م بقع��ه  ای برپا کردند. 
منظ��ر خارج��ی بقعه مانن��د دیگر گنبدهای س��لجوقی فاقد 
تزئینات اس��ت، و برکتیبۀ داخل گنبد با خط کوفی برجسته 

و با گچ بری آیه  های ش��مارۀ 36 تا 38 از س��ورۀ نور را نقش 
انداخته  اند )هنرفر، 1350: 209( )نقشۀ 5()تصویر 2(.

مسجد جامع و حصار جی:
کاوش  های سال 1355 در محلی که امروزه دو مدرسۀ شهید 
س��یامکی و ش��هید معتمدی قرار دارد، آثار فراوانی از وجود 

نقشۀ 4: توپوگرافی محدودۀ شهرستان، )مأخذ: نگارنده(.

نقشۀ 5: موقعیت بقعۀ راشد نسبت به محور بازارچه و مسجد جامع جی )سمت راست(، پالن        تصویر 2. تصویر بقعۀ راشد باهلل )عکس از نویسنده(، 
            بنا )سمت چپ()مأخذ: مرکز اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان(.
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یک مسجد س��لجوقی در داخل شهرستان و بخشی از حصار 
آن را آش��کار نمود. در کنار مس��جد بخش  هایی از خانه  های 
دوره عباس��ی نیز به دست آمده، که همگی دارای پی  سنگی 
بوده  اند، به اعتقاد میرفتاح در دورۀ عباسیان شهرستان بسیار 
گس��ترده، پر جمعیت و متراکم بوده است. )میرفتاح، 1355: 
226( او همچنین به کاوش پی منار مس��جد نیز اشاره کرده 
و مس��جد جامع جی را در شمار مس��اجد تک منار سلجوقی 
دس��ته بندی می  نماید، که در روس��تاهای سمت شرق مسیر 
زاین��ده  رود مت��داول بوده  اند. ای��ن منار تا س��ال 1323 ه.ق 
همچن��ان پابرجا بوده، منتها برای س��اختن بنایی دیگر منار 
را تخریب کرده و آجرها را ب��ه یغما برده اند )هنرفر، 1350: 
210(. میرفتاح منار مس��جد را از نوع دو پلکانی تشریح کرده 
و تاریخ آن را به قرن شش��م ه.ق منسوب می  کند. و محل آن 
را در کنار بقعۀ راشد و در جنوب غرب مسجد آدرس می  دهد 

)همان: 232(. در نقش��ۀ کوس��ت و فالندن از منار و مسجد 
شهرس��تان، من��اری با دو راه پله در فاصلۀ 80 س��انتی متری 
گنبدی با پالن مربع ترس��یم شده است. این گنبد نمی  تواند 
گنبد بقعۀ راشدباهلل باشد، زیرا بقعۀ راشد پالنی هشت ضلعی 
دارد. بنابراین ش��اید گنبدخانۀ موج��ود در این تصویر همان 

گنبدخانۀ مسجد جامع جی باشد )تصویر 3 و 4(.
    » در قس��مت جنوب شرقی محوطۀ مورد کاوش و بر کنار 
جاده اصفهان یزد گران بهاترین آثار بازماندۀ جی باس��تان که 
عبارت از باروی قدیمی جی اس��ت، کش��ف ش��د. این باروی 
خش��تی س��ندی بر گفته تمام مورخینی است، که از آن یاد 
کرده  ان��د. جه��ت این دی��وار ش��رقیغربی و در طول جاده 
مذک��ور و موازی با رودخانه س��اخته ش��ده و فاصلۀ زیادی از 
پل شهرستان ندارد. و احتماالَ درگذشته تا کنار بنای گمرک 
خانۀ پل شهرس��تان ادامه داشته است« )همان: 233و 234(. 

تصویر 3. مناره و گنبدخانۀ مسجد جامع جی،  راست: قبرستان مجاور مسجد و بقعۀ راشدکه کاوش سال 1355 آن را تأیید می  کند، دیده می  شود. چپ: 
جزئیات و پالن منار و گنبدخانۀ مسجد جامع جی در طرح موجود در کتاب فالندن و کوست، منار و گنبدخانه در فاصلۀ 80 سانتی متر از یکدیگر واقع شده 

اند )مأخذ: فالندن و کوست(.

تصویر 4.  منار مسجد جامع جی، در سمت راست تصویر پل شهرستان و در فاصلۀ میان منار و پل بقایای ساختارهایی خشتی، 
احتماالً از حصار شهرستان قابل مشاهده است )مأخذ: هولستر(.
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متأس��فانه یک دهه بعد، در جای زمین مسجد جامع جی دو 
مدرس��ه س��اخته و بخش اصلی آثار و نش��انه  های این تمدن 
نابود ش��د و امروزه فقط بقایایی از ساخت و سازهای چینه  ای 
و آجری در زمین کنار بقعۀ راشد برجا مانده است )تصویر 5(.

تپه اشرف
از تپ��ه اش��رف زیاد نمی  دانیم. یک تودۀ وس��یع س��اختمانی 
خش��تی احتماالً متعلق به دورۀ ساسانی در الیه  های زیرین، 
جایی که تپه را برای تعریض خیابان س��لمان فارس��ی برش 
داده  اند، قابل مش��اهده اس��ت و در س��طح تپه تنبوش��ه  های 
سفالی و یک حوض هشت ضلعی و آثاری پراکنده که به دورۀ 
صفوی منسوب است. کاوش کوتاه مدت سال 1366 آثاری از 
دورۀ صفوی را آش��کار کرد. به اعتقاد بسیاری از محققین این 
بنا یک قلعه یا قصر یا اس��تقرارگاه ش��اهی باستانی است. بنا 
بر نظر هنرفر احتماالً تپه اش��رف بازماندۀ قلعۀ کهن س��ارویه 
باش��د )هنرفر، 1350: 21(، که حمزۀ اصفهانی در سال 350 
ه.ق آن را مفصال شرح داده است.6 ابن حوقل از قصرهای کنار 
زاین��ده رود، به نمونه  های موجود در جانب ش��رقی رودخانه 

یعن��ی قص��ر عبدالرحمن بن زیار و قص��ر ابوالفضل در حصار 
کرینه، یا همان شهرس��تان اش��اره می  کند. )هنرفر، 1375، 
22( عالوه بر این نویس��ندۀ رسالۀ محاس��ن اصفهان از دیگر 
قصرهای ساحل زاینده رود یعنی قصر خصیب بر طرف جسر 
حس��ین یاد کرده است )همان: 22(. در دورۀ صفویه ساختن 
کاخ  های س��لطنتی و ویالهای اش��رافی در حاشیه زاینده  رود 
رواج فراوانی یافت. به این ترتیب چندان دور از ذهن نیس��ت 
که، همان گونه که کاوش  های سال 1366 تأیید می  کند، یک 
کاخ صفوی در الیه  های باالیی تپه اشرف ایجاد شده باشد. به 
هر حال با اس��تناد به متون تاریخی در ادوار گوناگون همواره 
یک قصر یا اقامتگاه ش��اهی در مجاورت پل شهرستان وجود 
داشته، که توجه نویسندگان متون کهن را به خود جلب کرده 
اس��ت. خوشبختانه مالکیت این تپه در اختیار سازمان میراث 
فرهنگی اس��تان اصفهان قرار دارد، و همین امر محوطه را از 
بس��یاری تعرضات مصون داشته اس��ت. هرچند که در هنگام 
تعریض جادۀ قدی��م اصفهانیزد، که ام��روزه به نام خیابان 
س��لمان فارس��ی خوانده می  ش��ود، ح��دود 2000 متر مربع 
حاشیۀ شمالی تپه اشرف در زیر جاده مدفون شد )تصویر 6(.

تصویر 5.  مدرسۀ سیامکی، یکی از دو مدرسه  ای که در جای مسجد جامع جی در دهۀ 1360 ساخته شده است. راست: در انتهای تصویر گنبد بقعۀ راشد 
و نیز منظر آشفتۀ گذر شارستان دیده می شود. چپ: بقایای آجرکاری ساختار مسجد جامع جی در زیر دیوار حیاط مدرسه، )مأخذ: نگارنده(.

تصویر 6.  تپه اشرف. بقایای ساختارهای خشتی، و خیابان عریض سلمان فارسی که از مجاور تپه عبور می  کند، دیده می  شود )مأخذ: نگارنده(.
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میراث كشاورزری جی باستان
 ارزش��مندترین میراثی که بر اثر توسعۀ شهر به سمت شرق 
تحت تأثیر فراوان قرار گرفت و به نابودی کشانده شد، میراث 
کش��اورزی منطقه اس��ت. ساختار کش��اورزی جی با تکیه بر 
آبرسانی توس��ط مادی نیاصرم، صدها س��ال تداوم داشت، و 
تعام��ل پایداری با طبیعت پیرامون ب��ه وجود آورده بود. قبل 
از هجوم اتوبان و س��اختمان  های بلند مرتبه و تردد اتومبیل، 
اینجا کمربند سبز شرق اصفهان را شکل می  داد، که در تعدیل 
درجۀ حرارت و کاهش آلودگی  های صنعتی شهر نقش مهمی 
ایفاء می  کرد. در این محدوده یعنی از روس��تا و کش��تزارهای 
مهرآباد، حدود خیابان فعلی حمزۀ اصفهانی، تا روستای جی

ش��یر، چهار لَت7 بر سر راه نیاصرم ایجاد و هر یک حداقل به 
س��ه شاخه تقسیم شده است، که نشان از رونق و رواج کشت 
و کار، آبی��اری نظام  من��د و زندگی روس��تایی بر مبنای تولید 
در یک حیطۀ وس��یع دارد. در این مس��یر بر س��ر راه نیاصرم 
آس��یاب  های متعددی نیز وجود داشته، که البته امروزه فقط 
بقایایی از آنها برجا است. ابن حوقل در قرن چهارم به گوارایی 
آب زرن رود و آس��یاب  هایی که در کنار رودخانه بوده اش��اره 

می  کند )نقل از هنرفر، 1375: 22(.  
     شاخه  های منشعب شده از نیاصرم از محل لت خورانی تا 
لت خورشاد )نقش��ۀ 7 و 8( در فاصلۀ اندکی از یکدیگر عبور 
کرده و محوطۀ سرس��بز و ویژه  ای را به وجود آورده است، که 
اهال��ی آن را در گویش اصفهانی، میون جوقی8، می  خوانند. از 
قس��مت شمال میون جوقی تا حاش��یۀ زاینده رود و از شاخۀ 
مادی صحرا باغ ش��اه لت خورانی، ) لت شمارۀ 2 در نقشه 7( 

در س��مت غرب تا ش��اخۀ صحرا خورش��اد )لت شمارۀ 4( در 
سمت شرق، محدودۀ تقریبی شارستان و صحراهای آن است. 
در شمال میون جوقی روستای کردآباد و صحرای معروف آن، 
صحرا منجونی، در سمت غرب میون جوقی روستای مهرآباد 
و در س��مت شرق آن روستای جی  ش��یر قرار دارد )نقشۀ 6(. 
چهار صحرای باغ شاه، خورونی، تنبوشه و خورشاد در پیرامون 
محوطۀ مس��کونی شهرستان واقع شده  اند. که هر یک با یکی 
از انش��عابات نیاصرم آبیاری می  شده اس��ت. متأسفانه به جز 
مسیر خش��ک مادی  ها از این نظام کش��اورزی هیچ نشانه  ای 
برجا نمانده و توسعۀ ناپایدار روستا و صحرا را یک کاسه کرده 

است )نقشۀ 7( و )تصویر 7(.

نقشۀ 6.  شهرستان  و قریه  های پیرامون آن و صحراهای )کشتزار( 
وابسته. بخش مسکونی شهرستان در میان قرار دارد و چهار صحرای 
باغشاه و تنبوشه و خورونی و خورشاد از شرق تا غرب آن را محیط 

کرده اند، )مأخذ: نگارنده(.

نقشۀ 7. مسیر حرکت مادی نیاصرم و شعبات آن در محدودۀ شارستان، )ترسیم از: نگارنده روی نقشه طرح تفضیلی(
1 لت چهارسنگ، شاخۀ شمالی به اَبَر و خوراسگان، شاخۀ میانه به شهرستان، شاخۀ جنوبی به صحرا باغ شاه، 2 لت خورانی، شاخۀ شمالی به خوراسگان، شاخۀ میانی به 
اراضی شهرستان و جی شیر و صحرا پُزبه و برتیان، شاخۀ جنوبی به اراضی پایین دست شهرستان، 3 لت رستم یا لت تَنبوشه، 4 لت خورشاد، شاخۀ شمالی به صحرای 

پُزوه)از آبادی  های خوراسگان(، شاخۀ میانی به صحرای برتیان، شاخۀ میانی به جی شیر و شاخۀ جنوبی به صحرا خورشاد
در فاصلۀ بین لت خورانی )2( و لت خورشاد )4( که انشعابات مادی در فاصلۀ اندکی از یکدیگر در جریان است، به واسطۀ جریان آب و چنارهای کهنسال دو سمت مادی 

محوطه  ای بی نظیر و زیبا ایجاد شده که میان جوقی گفته می  شود.
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روش تعیین خط حریم جی باستان 
قب��ل از پرداختن به اینکه این خطوط ب��ر چه مبنا و اصولی 
ترس��یم ش��ده  اند، الزم به تشریح اس��ت که اصوالً از آنجا که 
حریم ی��ا زون آث��ار و مناظر تاریخی و فرهنگ��ی، به صورت 
یک خ��ط، محدودۀ مش��خصی را در بر می  گی��رد، به همین 
دلیل الجرم خط حریم بایس��تی بر خطوط طبیعی و مصنوع 
موجود ب��ر روی زمین منطبق باش��د. بهترین گزینه خطوط 
طبیعی مانند مسیر رودخانه، خطوط توپوگرافی تپه  ها، مسیر 
درختان و ...، در درجۀ دوم خطوط مصنوع تاریخی مانند مرز 
می��ان قدیم و جدید، جاده  ها، گذرها، حصارها، قنات ها، معابر 
و آبراه  ه��ا...، و در نهایت خطوط مصن��وع مدرن مانند اتوبان، 
خیابان و یا مس��یر تاسیس��اتی چون تیرهای برق و ... است. 
البته گزینۀ سوم در مواقعی که هیچ نشانۀ طبیعی یا تاریخی 
دیگری در اختیار نباشد و اجرایی کردن ضوابط ایجاب نماید، 

اجباراً انتخاب می  شود.
     در زمان انجام این پروژه، زمس��تان 1381 و بهار 1382، 
بح��ث مناظر تاریخیطبیعی و تعیین حریم آنها در مدیریت 
ش��هری و حتی در سازمان میراث فرهنگی، چندان متداول و 
رای��ج نبود، و تعریف چش��م  اندازهای تاریخیفرهنگی به جز 
مواردی انگش��ت ش��مار معموالً محوطه  های خارج از شهرها 
و دور از توس��عه را در بر می  گرف��ت. و بحث تعیین حرایم به 
صورت متداول آن شامل عرصۀ یک اثر معماری ثبت شده در 
فهرست آثار ملی بود ، که برای حفاظت منظری و فیزیکی آن 
محدود ه  ای در یک الی سه زون مشخص و فراخور شرایط اثر 
برای آن ضوابط و مقرراتی تعیین و در ش��ورای فنی سازمان 
مصوب می  گردید.9 این در حالی بود که محوطۀ جی باس��تان 
در مرکز توسعۀ شهری مدرن قرار گرفته بود و هیچ تصوری از 
اهمیت آن به عنوان یک منظر تاریخیطبیعی و فرهنگی در 

ذهن مدیریتی و تخصصی شهر وجود نداشت. و طبق معمول 
انتظار می  رفت چند اثر موجود در این محدوده که ش��رح آن 
قب��الً آمد، با حریم  های منفصل و کوچک مش��خص و ضوابط 
محدودی برای آنها تعریف و به شهرداری ابالغ گردد. در این 
میان با توجه به ش��رایط موجود نیاز به نوعی هوش��مندی از 
سوی میراث فرهنگی بود، تا در قالب تعیین حریم عرصه این 
آثار معم��اری ضوابط و مقرراتی برای حفاظت کل منظر جی 
مص��وب کند. به همین دلیل بر اس��اس مطالعات مفصلی که 
صورت گرفت برای تمامی عرصه  ها یک حریم یگانه01 و واحد 
در س��ه زون یا س��ه درجه تعریف شد که هر درجه الیه  ای از 

منظر جی باستان را تحت پوشش قرار می  دهد. 
     با این شرایط ابتدا عرصۀ چهار اثر مهم محوطه یعنی تپه 
اش��رف، پل شهرستان، بقعۀ راش��د بااهلل و مسجد جامع جی 
تعریف شد. از آنجا که حدود مسجد جامع جی در کاوش  های 
سال 1355 تدقیق نشده بود، ساختمان دو مدرسه  از جنوب 
تا لبۀ خیابان، از ش��رق تا لبۀ گ��ذر بازارچه، از غرب تا خطی 
که خانه  های مس��کونی قرار داش��تند و از شمال تا بقعۀ راشد 
به عنوان عرصۀ مس��جد مشخص شد. تعیین عرصۀ سایر آثار 
در پرونده  های ثبتی آنها از قبل مش��خص ش��ده و مشکالت 
چندانی را به همراه نداش��ت. این موضوع به خصوص در مورد 
عرصۀ تپۀ اش��رف بس��یار کلیدی و مهم بود، چون مش��خص 
کردن عرصۀ تپۀ تاریخی به خصوص در چنین محوطه  ای و با 
توجه به پروسۀ آرام ذات پژوهش باستان  شناسی، می  توانست 
منجر به کند ش��دن روند تعیین حریم شود. برای تعیین خط 
حریم بایس��تی نهایت تالش به کار گرفته می  شد، تا پیکرۀ از 
هم گسستۀ تمدن جی تا حد ممکن حفاظت شود. به همین 
دلیل تپه اشرف، پل شهرستان، بقعه راشد، مسجد جامع جی 
و حصار شارستان به عنوان عرصه  های آثار فاخر پراکندۀ یک 

تصویر 7. لت خورشاد و انشعابات آن، )مأخذ: نگارنده(.
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شهر باس��تانی محصور در نظر گرفته شدند، و حریم محوطه 
در سه الیه یا سه درجه تعریف گردید. 

     الیۀ اول یا حریم درجۀ یک در برگیرندۀ بخشی از محدودۀ 
مسکونی شهرس��تان و نیز عرصۀ تمام آثار فوق الذکر بوده و 
ضواب��ط محکمی در خصوص ارتفاع، درصد فضای پر و خالی 
و تاکی��د بر حفظ باغات و درختان برای آن مش��خص گردید. 
حریم درجۀ دو در برگیرندۀ محدودۀ مسکونی شارستان است، 
که نس��بت به حریم درجۀ یک ضوابط نرم تری برای ساخت و 
ساز در آن تعریف شده، اما ضوابط مربوط به حفاظت درختان 
و باغات و فضاهای سبز همچنان محکم و پابرجاست. با توجه 
به اهمیت مادی  ها در حفاظت میراث کشاورزی و هوشمندی 
و درایتی که در پس مدیریت آب زاینده رود از اعصار باستان 
وجود داشته است، و برای حفاظت از محدودۀ بسیار ارزشمند 
میان جوقی و آس��یاب  های آبی موجود در آن الیۀ سوم حریم 
چهار کشتخوان شهرستان، )نقشۀ 5( را در بر می  گیرد، که بر 
مسیر عبور مادی نیاصرم و شاخه  های متعدد آن در محدودۀ 

میان جوقی، حد شمالی جی منطبق است. 

حریم درجۀ یک
خط حریم درجۀ یک در س��احل ش��مالی رودخانه، در بخش 
ش��مالی، ش��مال بقعۀ راش��د، از روی یکی از گذرهای میان 
محدودۀ مس��کونی و شهرس��تان، که یک خط تاریخی است، 
عبور می  کند. )نقش��ۀ 6( این گذر عریض  ترین معبر ش��رقی 
غربی شهرس��تان اس��ت، که در شمال بقعۀ راشد در تقاطع با 
گ��ذر بازارچه، میدان گاهی کوچکی ب��ه وجود آورده و با توجه 
به س��اختار چهار دروازه  ای که برای شهرس��تان وصف شده، 
ب��ه احتمال زی��اد دو انتهای آن به دو دروازۀ ش��رقی و غربی 
محدود می  شده است. ضوابط این حریم محدود کنندۀ تغییر 
ش��کل قطع��ات و تجمی��ع و تفکیک آنها و ع��دم مداخله در 
عرض معابر و نیز برخورد قاطع با بلندمرتبه س��ازی است. در 
بخش ش��رقی خط حریم بر پایین  ترین خ��ط توپوگرافی تپه 
خورشیدی منطبق است. تپۀ خورش��یدی منتهی  الیه شرقی 
بخش مسکونی شهرستان بوده و در زمان مطالعات این پروژه 
همچنان یک تپه بکر متشکل از الیه  های سنگی رسوبی بود، 
که دید بی  نظیری به رودخانه و پل شهرس��تان داشت. )نقشۀ 
4( ب��ه دلیل متصل بودن به بافت شهرس��تان، ن��ام ویژۀ آن 
که به گفته اهالی در پایین تپه به نظر می  رس��د خورش��ید از 
پش��ت آن طلوع می  کند، و از همه مهم تر مصون نگه داشتن 
آن از تفکیک و س��اخت و س��از خط حریم درجه یک ساحل 
ش��مالی11 در سمت ش��رق بر پایین ترین خط توپوگرافی این 
تپه منطبق اس��ت. از سوی دیگر یک مرز طبیعی بسیار قوی 
و قابل توجیه نیز به حساب می  آید. با توجه به گزارش کاوش 
مس��جد جامع و حصار جی، مسجد در لبۀ داخلی حصار واقع 

بوده است. با توجه به نشانه  هایی که از مسجد برجا مانده این 
حصار بر مرز غربی مدرسه  هایی که بر روی خرابه  های مسجد 
س��اخته شده  اند، منطبق اس��ت. توپوگرافی زمین در اینجا به 
صورتی است که مدرس��ه  ها بر روی یک پشتۀ کم شیب قرار 
دارند. س��اختار این پش��ته در زمین جلوی بقعۀ راشد کامال 
قابل دیدن اس��ت که نش��ان می  دهد تلی از آوار س��اختمانی 
آن را ش��کل داده است، و بنابراین به احتمال زیاد لبۀ پایینی 
پش��ته بر مح��دودۀ غربی حصار منطبق اس��ت. )تصویر 5( با 
ای��ن حال حریم درج��ۀ یک به این نقطه محدود نش��د و در 
ش��مال رودخانه و خیابان س��لمان فارسی به عمق یک پالک 
تعدادی از باغات بر خیابان را، تا انتهای عرصۀ تپه اشرف، در 
بر گرفت. علت این پیشروی اوالً ایجاد یک تفاوت منظری در 
مقابل تپه اشرف در آن سوی خیابان است و ثانیاً این پالک  ها 
باغاتی بزرگ و با درختانی کهن هس��تند که دسترس��ی آنها 
از بر خیابان صورت می  گی��رد.21 و به همین دلیل در معرض 
خطر تفکیک و س��اخت و س��از قرار داشتند. ضوابط محکمی 
برای عدم تغییر کاربری و حفظ درختان آنها وضع شد. به این 
ترتیب امروزه در مقابل تپۀ اشرف در آن سوی خیابان سلمان 
فارسي نوار سرسبزی از درختان حفاظت شده وجود دارد، که 
به خوبی متفاوت ب��ودن این بخش خیابان را نمایان می  کند. 
در س��احل جنوبی رود  خ��ط حریم درجۀ یک بر لبۀ طبیعی 
رودخانه و لبه پایینی تپه  س��نگی شهربازی منطبق است. در 
ضواب��ط مربوط به این بخش حفظ چهرۀ توپوگرافی منطقه و 
بکر نگه داشتن تپه  ها مورد توجه قرار گرفته و ارتفاع ساخت و 
ساز، فعالیت عمرانی و ایجاد پل ماشین رو ممنوع شده است. 
عالوه بر این بر حفاظت ساختار سبک چادرهای نمایشگاه در 
کنار پل شهرستان تآکید شده و ایجاد ساختارهایی با مصالح 
بنای��ی در محوطۀ نمایش��گاه چه به جهت نوس��ازی و چه به 

جهت توسعه ممنوع اعالم شده است. 

حریم درجۀ دو
با توجه به فاصلۀ خیابان آبش��ار از ساحل جنوبی رود، وسیع 
ب��ودن بس��تر جنوبی رودخان��ه و نیز وجود خیابان آبش��ار و 
رودخان��ه به عنوان دو مرز طبیع��ی و مصنوع تاریخی، حریم 
درجۀ دو و س��ه فقط در ساحل ش��مالی زاینده رود تعریف و 
ترس��یم گردید. ب��ه واقع در این نقطه س��احل جنوبی هم به 
لحاظ تامین آب و مناسبات کشاورزی و هم از جهت ساختار 
شهری از ساحل شمالی کاماًل مجزا است. خط حریم درجۀ دو 
در شمال بقعۀ راشد بر مرز حصار شارستان ترسیم شده است. 
به شرحی که گذشت مطالعه استخوان  بندی معابر شهرستان 
و قطعه  بندی پالک  های آن محدودۀ میان بخش مس��کونی و 
محصور قدیمی و بخش توس��عه یافته در اراضی کشاورزی را 
به خوبی نش��ان می  دهد، ای��ن مرز کم و بیش بر محور مدرن 
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بلوار الله انطباق دارد. این بلوار از منتهی الیه غرب شهرستان 
در راس��تای ش��مال از خیابان س��لمان فارس��ی منشعب و با 
یک انحنای نیم  دایره از مرز ش��مالی شهرس��تان گذش��ته در 
سمت ش��رق آن به گذر باغ مشهد که یک گذر تاریخی بوده 
و به بقعۀ باغ مش��هد می  پیوس��ته، منتهی شده و در پای تپه 
خورش��یدی در منتهی الیه شرق شهرستان دوباره به خیابان 
سلمان فارسی می  پیوندد. بلوار الله در امتداد مسیر دکل  های 
فشار قوی، جایی که روزگاری زمین  های صحرا تنبوشه و باغ 
شاه وجود داشته، برپا ش��ده است. متاسفانه نشانی از میراث 
کش��اورزی کشتزارهای غربی شهرس��تان بر جا نمانده است. 
ب��ه همین دلیل و اینکه مس��یر بلوار الله تا حد زیادی بر مرز 
میان بخش مس��کونی قدیمی شهرستان و بخش کشاورزی و 
نوس��ازی شده منطبق اس��ت این محور به عنوان خط حریم 
درجۀ دو انتخاب شد. به خصوص که در انتها گذر تاریخی باغ 

مشهد در مرز شرقی شهرستان به آن متصل است. 

حریم درجۀ سه
حریم درجۀ 3 کل بخش کش��اورزی شهرستان و محور آبریز 
جنوب��ی مادی نیاص��رم در فاصلۀ لت خورانی تا خورش��اد را 
پوش��ش می  دهد. این خط در سمت ش��مال و غرب تماماً بر 
مح��ور تاریخیطبیعی م��ادی نیاصرم منطبق اس��ت. و در 

سمت غرب بر روی گذر میان کشتزارهای شهرستان و جی
ش��یر واقع اس��ت. حریم درجۀ 3 در س��مت جنوب با محور 
قوی رودخانه بس��ته شده است. قسمت میون جوقی به دلیل 
ش��رایط طبیعی فوق  العاده و درختان فراوان بس��تر مساعدی 
برای ساخت و سازهای سوداگرانه است. بر همین اساس برای 
این محدوده ضوابط جداگانه و مش��خصی در نظر گرفته شد، 
که تا حد ممکن میراث طبیعی و کشاورزی آن حفاظت شود. 
به طور کلی ضوابط این حریم به جز محدودیت  های س��اخت 
و س��از مربوط به حفظ باغات و عدم تفکیک و تجمیع زمین

های کش��اورزی و تغییر کاربری آنها است. در تدوین ضوابط 
حری��م درجۀ 3 به ضوابط حریم پل  های تاریخی )از مارنان تا 
شهرس��تان( که در سال  های قبل تهیه شده بود، توجه وافری 
مبذول ش��د که ضوابط دو حریم با یکدیگر منطبق باش��د. به 
عبارتی حریم پل  ها )که به حریم زاینده  رود ش��هرت دارد( به 
صورت یک نوار در م��وازات زاینده رود امتداد یافته و پس از 
رس��یدن به جی باس��تان یک برآمدگی در آن ایجاد می  شود، 

که همان حریم درجۀ 3 است )نقشۀ 8(.
     این مطالعه در زمستان 1381 و بهار 1382 به انجام رسید 
و طرح حریم در تیر ماه 1382 در شورای فنی سازمان میراث 
فرهنگی کش��ور به تصویب رس��ید. چند نکته بسیار مهم در 
خصوص حریم جی وجود دارد؛ در زمان انجام مطالعات حریم 

نقشۀ 8. خط حریم جی باستان مصوب 1382. )مأخذ: نگارنده(.
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مش��اور شهرداری نیز در حال تهیۀ طرح تفضیلی منطقه بود. 
تعامل با مشاور موجب شد که تا حد ممکن برخی از ایده  های 
میراث گرایانه در این طرح باال دس��ت شهری اعمال شود. از 
جمله تأکید بر درختان و فضای س��بز، مسیر مادی  ها، تعدیل 
ارتفاع��ات و نام  گذاری گذرها و جاها مطابق با اس��امی کهن 
محدوده. نکتۀ دیگر مقاومتی اس��ت که س��وداگران و مالکان 
در برابر بس��یاری از ضوابط تعیین ش��ده از خود نشان داده و 
می  دهن��د،  و اعتراضاتی که به خص��وص برای تغییر کاربری 
زمین و مجوزه��ای ارتفاع به وجود آمده و می  آید. این حریم 
گس��ترده با ه��دف حفاظت و زنده نگه داش��تن بازمانده  های 
یک تمدن کهن و آن هم در مجاورت ش��هر بزرگ اصفهان و 
به خصوص در نقطۀ هدف توس��عۀ ش��هری، مطمئناً به لحاظ 
اجرایی با موانع متعددی مواجه ش��د و  می  توان اذعان داشت 
ک��ه فقط درصد اندک��ی از ایده  ها و تفک��رات موجود در پس 
این ضوابط به اجرا گذاش��ته شد. به بیانی دیگر توسعه، بخش 
اعظمی از سرمایۀ ملی و طبیعی بسیار غنی این ناحیه از شهر 
را در خود حل کرد، و متأس��فانه نه تنها نش��انه  های بسیاری 
از تمدن باس��تانی اصفهان که قس��مت مهمی از کمربند سبز 

قسمت شرق شهر را نیز در کام کشید. 

جمع  بندی
ه��دف از تعیین حریم بناها، مجموعه  ها و ش��هرهای تاریخی 
و نی��ز محوطه  ها و مناظ��ر فرهنگیتاریخیطبیعی در اصل 
تولید یک س��ند حقوقی در جهت حفاظت، طوالنی  تر کردن 
عمر اثر و هدایت طرح  های باالدس��ت به سمت توسعۀ پایدار 
اس��ت. هر اث��ر تاریخی ی��ا تاریخیطبیعی غی��ر منقول که 
ه��دف تعیین حریم قرار می  گیرد، ش��رایط حفاظتی خاص و 
پتانسیل  ها و تهدیدهای ویژۀ خود را دارد، که جایگاه خطوط 

حریم و ضوابط آن را مشخص می  کند. به این ترتیب:
     اولی��ن ق��دم در این مس��یر ش��ناخت دقی��ق، مطالعه و 
مستندس��ازی اث��ر تا حد امکان اس��ت. تنه��ا در صورتی که 
ارزش  ه��ا و نیازه��ای حفاظتی یک اثر بررس��ی و شناس��ایی 
گردد، می توان بر پایۀ آن ضوابط و ش��رایط نگهداری آینده را 
به درس��تی پیش بینی کرد. در این فاز محدودۀ تآثیر گذاری، 
ارزش  ه��ا و عواملی که در تعریف هویت اثر دخیل هس��تند، 
تعریف می  ش��وند. با مطالعۀ منابع تاریخی، مش��خص شد که 
قلب اصفهان باس��تان در شهرستان محصور می  تپیده و محل 
قرار گیری آن در مقابل پل شهرس��تان بوده اس��ت. مطالعات 
میدانی و بررس��ی استخوان  بندی شارستان نیز بر این واقعیت 
تاکید نمود. میراث کش��اورزی و نحوۀ تقسیم آب عامل اصلی 
دیگری اس��ت که هویت اصفهان باستان را تعریف می  کند. و 
به تبع آن درختان کنار مس��یر مادی  ها و باغات و خانه باغ  ها 
نق��ش هویتی مهمی را بازی می  کنن��د. و البته زاینده رود که 

همواره زمینۀ مدنیت اصفهان بوده و توپوگرافی منطقه و تپه 
های سنگی موجود در چشم  انداز محوطه و در زیر ساختارهای 

تاریخی زهدان شکل  گیری این منظر فرهنگی است. 
     دومین قدم که بیش��تر جنبۀ مدیریت و برنامه  ریزی دارد، 
تصمیم  گیری برای تعیین مرزها و خطوطی  س��ت که بتوان در 
داخ��ل آن ضوابط و مقرراتی را وضع نم��ود. این مرزها مانند 
ه��ر مرز ق��راردادی دیگری با توجه به ش��رایط زمان و تغییر 
فرصت  ها و تهدیدها قابل تغییر اس��ت. منتها خطوطی که بر 
مرزهای طبیعی و تاریخی بنا ش��وند، پایدارتر بوده و در گذر 
زمان تغییرات کمتری را تجربه خواهند کرد. در اینجا مس��یر 
رودخان��ه، خطوط توپوگرافی تپه  های دو س��وی رود و محور 
مادی  ها مهم  ترین مرزهای طبیعی هستند، که خطوط حریم 
ت��ا حد ممکن ب��ر آن ها انطباق یافته اس��ت. خطوط مصنوعی 
ک��ه از عمر آنها زمان درازی می  گ��ذرد نیز به عنوان مرزهای 
مطمئنی قابل اتکا هستند. جادۀ باستانی یزد یا همان خیابان 
س��لمان فارس��ی، گذرهای اصلی بین مزارع، گذرهای اصلی 
داخل شارس��تان و امتداد مس��یر حصار که فقط رد آن قابل 
شناس��ایی اس��ت، در اینجا از جمله خطوط مورد استفاده در 
تعیین حدود حریم هستند. و در نهایت خطوط مصنوع مدرن 
مانند خیابان  های جدید و مس��یر تیرهای برق تنها در بخشی 
از حری��م درجۀ 2 اجباراً مورد اس��تناد ق��رار گرفت. درجات 
حریم و الیه  های مختلف آن با توجه به همان ش��ناخت اولیه 
و درک و دریافت دامنۀ تآثیرگذاری و نفوذ اثر مش��خص می

 گردد. 
س��ومین قدم تعریف و تعیین انواع ضوابط در داخل مرزهای 
مشخص شده است. خاصیت تغییرپذیری ضوابط و اصوالً نیاز 
به پایش آن ها بس��یار بیش��تر از حدود حریم است. و با تغییر 
شرایط موجودیت آنها نیز تغییر می  یابد. در حریم جی باستان 

دو دسته ضوابط اصلی لحاظ شده است. 
ضوابط بازدارنده: که معموالً در مواقع بس��یار اضطراری و در 
ش��رایطی لحاظ می  شود، که اثر مورد تهدید جدی قرار دارد. 
مانند ضوابط بازدارن��دۀ قطع درختان، تغییر کاربری باغات و 
تفکیک زمین، عدم ساخت و ساز در برخی نقاط مانند زمین 

مجاور مسجد جامع جی یا تپه خورشیدی،  
ضوابط هدایت کننده: که به واقع پیش��نهادهایی هستند که 
موضع حفاظت را در طرح  های توسعۀ آینده هدایت می  کنند. 
مانند توسعۀ محل نمایشگاه بین  المللی در کنار پل شهرستان 
با سازه  های چادری و سبک. و یا تاکید بر نام  گذاری گذرها و 
محالت منطبق بر اسامی محلی و کهن آنها. ضوابط مربوط به 
چگونگی ساخت و س��از اعم از ارتفاع، مصالح، درصد ساخت 
و ... نیز در همین مقوله دس��ته  بندی می  ش��وند، منتها موضع 
اصالحی حفاظت را در طرح  های موجود باالس��ری مش��خص 

می  نماید. 
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     ایده  آل  ترین زمان برای تعیین حرایم آثار تاریخی، قبل از 
انجام و یا بازبینی طرح  های جامع و تفضیلی شهری است. در 
چنین ش��رایطی فرصت کافی برای گمانه زنی، مستندسازی 
دقیق و برآورد تهدیدهای بالفعل و بالقوه وجود دارد. و مهم  تر 
اینکه ضوابط حفاظت و توسعۀ پایدار و نیز نظریات ارگان  های 
متولی حفاظت در درون ضوابط طرح  های باالس��ری گنجانده 

می  شود. 

پي نوشت ها
1 در بخش آبریز زاینده رود، جلگۀ اصفهان،  انشعاب جوی  ها و مادی  ها 
از چپ و راس��ت رودخانه در هر یک از دهستان  های هشت گانه صورت 
می  گیرد. که هریک حق و س��هم آب مش��خصی در فصول معلوم سال 

داشته اند. )حسینی ابری، 100:1379(.
2 ساحل جنوبی زاینده رود بین پل شهرستان در مشرق و قریۀ دستگرد 
در مغرب، برزرود جی نام داشته است. که حد شمالی آن بستر زاینده 
رود و حد جنوبی آن  کوهس��تان هزار دره و کوه صفه اس��ت )هنرفر، 

.)25 :1352
3 به عنوان مثال نگاه کنید به : )ابن رسته، 1365: 83(

4 آذرشاپوران دیدگاه  هایی برای دیده بانان و جنگاوران و چهار دروازه در 
چهار سوی دژ ساخت؛ دروازۀ شرقی به سمت شمال شرق به نام دروازۀ 
خور )خورش��ید(، دروازۀ جنوب ش��رق به نام دروازۀ ماه یا اس��فیس، 
دروازۀ جنوب��ی به نام تیر که این دروازه در مقابل پل شهرس��تان قرار 
داشته است، دروازۀ شمالی به نام یهودیه یا گوش.  حدود دویست سال 
بعد یعنی در س��ال 72 ه.ق فردی به نام محمد بن محمود از زبیریان 
خور دروازه را برکند و دروازۀ دیگری در باروی ش��هر گشود که دروازۀ 
نو ن��ام گرفت و در جای خور دروازه لنگ��ه دری چوبین نهاد )همان(. 

)ابونعیم، 1377: 127(
5 در س��ال 1352 وزارت نیرو برای آبیاری زمین های کش��اورزی منطقه 
، تصمی��م به احداث بند آبش��ار گرفت. احداث این بن��د منجر به این 
ب��ود که ت��ا ارتفاع پاکار قوس  های پل در زیر آب پش��ت س��د مدفون 
ش��ود. به همین جهت شرکت سوگراه، مشاور وزارت نیرو، طی طرحی 
مس��یر رودخانه را عوض کرده و از کنار پل عبور داد و به خاطر اینکه 
پایه  های س��ازۀ آبی پل در آب قرار داش��ته باشد، در زیر پل دریاچه  ای 
طراحی شد، که آب آن از رودخانه تأمین شده و میزان آن قابل کنترل 
اس��ت. در محل تغییر مسیر داده شدۀ رودخانه، پل فلزی کوچکی )پل 
سوگراه( برای عبور و مرور پیاده احداث شد )مهندسین مشاور سوگراه 

. )1353
6 ن��گاه کنی��د به حمزه بن حس��ن اصفهانی )1346(. س��نی الملوک و 
االرض )تاریخ پیامبران و پادش��اهان(، )ترجمۀ جعفر شعار(، انتشارات 

بنیاد فرهنگ ایران.
7 لَت به محلی گفته می  ش��ود، که آب مادی به دو یا چند شاخه تقسیم 
ش��ده و برای آبیاری زمین  های مختلف هر ش��اخه به س��متی هدایت 

می  شود.
8 میان جویی، بین دو جوی ، بین دو نهر.

9 البته امروزه نیز مش��ابه همین روند انج��ام می  گردد. با این تفاوت که 
مناظ��ر فرهنگی طبیعی و تاریخ��ی نیز به عنوان عرصه مورد پذیرش 

بوده و تعریف مشخصی پیدا کرده اند.  
10 تعریف یک حریم واحد، یا هم پوش��انی حریم  ها، برای چند اثری که 
فاصله زیادی از هم نداش��ته و در یک س��اباط، کوچ��ه یا محوطه واقع 

هستند، در تعیین حریم آثار متداول بوده و هست.  
11 متأسفانه با تخطی از ضوابط میراث فرهنگی، تپه تکه تکه و فروخته 
شد، و نام زیبای تپه خورشیدی به فرزاد شهر تغییر یافت و یک منظر 

عالی شهری از کف رفت.
12 یک��ی دیگ��ر از خطوطی ک��ه می  توان به عنوان خ��ط حریم در نظر 

گرفت، نقاطی س��ت که پالک  ها پش��ت به پشت هم دارند و دسترسی 
ب��ه آنها از دو معبر متفاوت صورت می  گیرد. در اینجا دسترس��ی تمام 
پالک  های بر خیابان سلمان فارسی از سمت خیابان و پالک  های پشتی 
آنها از معبر دیگر تآمین ش��ده، ی��ک خط مصنوع تاریخی ایجاد نموده 

است.
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Abstract:
The ancient Jey, in Isfahan, enjoys lots of things left from 
the pre-Islamic period. After dislocation of the city centre 
from to Yahādāyeh Neighbourhood, this town gradually lost 
its development and remained as a village at the eastern 
margin of the city and away from the historical growth. 
Anonymity and negligence in the cultural heritage of Jey, 
through centuries, led in the urban management’s inattention 
to the importance of this historical-natural site. In the second 
half of the 1990’s, due to the growth of overhead costs of 
the projects as well as about rise of high-rise building 
construction, a large part of the agricultural fields of the region 
has been destroyed and irreversible damages incurred into 
the historical centre of the Ancient Jey. At the same time, the 
Comprehensive Planning project of the region neglected the 
historical-natural aspect of the area and prominent historical 
properties, as cultural heritage, of the region, were limited 
and abandoned as forgotten islands. As a consequence, in 
winter 2003, ICHHTO provincial office in Isfahan prepared 
a very urgent project to determine the buffer zone of Jey. The 
project tried to follow two main objectives: 
1.    scientific reconnaissance and clarification of the 
significance of this historical-natural landscape in 
development and transition of Isfahan for the city managers.
2.    Safeguarding of agricultural heritage, historical 
properties, natural resources and the urban structure of the 
town against insecure development under a series of safety 
recommendations and laws.
Determination of the buffer zone of the historical-natural 
landscape of the ancient Jey engages with numerous 
conservation and heritage concepts: on-ground and under-
ground architectural and urban properties, water irrigation 
system and traditional agriculture, and specific topography 
of the land along with the river. Due to lack of archaeological 
excavation as for massive expenditure and time, first of all, 
careful fieldwork was carried out. Then, the updated and 
old maps have been compared with existing conditions. 
They have also been juxtaposed with historical documents 
and texts. In this way, the general structural basics of the 
ancient Jey especially the town and its suburbs have been 
identified. In the second phase, for providing a precise limit 
of the buffer zone, the following points have been taken 
into consideration: the traditional system of the Iranian 
urban planning, historians’ descriptions, examination 
of passageways, a method of land plotting, singling out 

residential places from the urban agricultural areas. At the 
final stage, a series of field investigations and interviews 
have been carried out carried out. The agricultural systems 
and the range of cultural impact of the town have been 
studied. Determination of the buffer zone aims in identifying 
the cultural assets and providing a document which may 
extend the lifespan of the properties. The first phase is 
precise reconnaissance, examination and documentation of 
the site. In this way, one can foresee future safeguarding 
circumstances. In the same phase, values and factors that 
are instrumental in forming identity are defined. The second 
phase engages with management, planning and setting limits 
for the regulations. It should be kept in mind that the limits 
which are based on natural and historical specifications 
are more stable. The buffer zone and its deferent layers are 
determined based on the very primary reconnaissance and 
discernment of range of impact of the property. The third 
phase is to determine the regulations within the defined 
limits. The regulations for Jey’s buffer zone are divided into 
two groups of regulations: prohibitive and didactic. The best 
time to determine a buffer zone of a historical property is 
before conducting an urban comprehensive planning project 
as there exists enough time for carrying out archaeological 
sounding, documentation and providing an estimation of 
threads and opportunities.

Keywords: Determination of buffer zone, ancient Jey, Ashraf 
Repe, Rāshed be-Allah’s mausoleum, Shahrestān Bridge, 
methodology

Photo Caption: A Panorama of Sharestān (Ancient Jey) of 
IsfHAN at the Time of Qajars

A Summery on the Methodology of Buffer Zone for the Ancient Jey in Isfahan

Leyla Zaker Ameli
Ph.D. in Conservation & Restoration of Historical Buildings
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