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وجهتسمیه
این محله جزء محالت سنینشین اصفهان و از نعمتیخانهها بودهاست .در این ناحیه ،کلیسایی وجودداشت که گویا به
فرمان وحمایت شاهعباس کبیر برای اوگوستنهای پرتغالی ساختهشد (جابری انصاری.)54 :1378 ،
این محله پیش از اینکه خانقاه و مدفن شاه عالءالدین محمد معروف به شهشهانی ،از عرفا و اقطاب بنام آن زمان
ً
در آن بناشود ،ظاهرا به همان نام طوقچی یا حسینیه (حسینیان) خواندهمیشد و جزء آن محله بود ،اما پس از آنکه
شاه شاهان میخواندند در آنجا توطن کرد ،بهتدریج به نام او شهرت و انتسابیافت
شاه عالءالدین محمد که عرفا او را ِ
و کمکم رو به توسعه گذاشت و از محالت بزرگ اصفهان شد.
محلهی شاه شاهان در اوائل قرن  14بر محلهی طوقچی برتری داشت و کدخدای شهشهان ،کدخدایی طوقچی را
نیز عهدهدار بود .از اماکن تاریخی واقع در این محل ،حسینیهی شهشهان ،مدفن شاه عالءالدین است که مورد توجه
باستانشناسان است (رفیعی مهرآبادی.)237 :1352 ،
عالءالدینمحمد پس از مدتها اقامت در اصفهان و افاضه به مردم ،طرف توجه مردم و باالخص مورد عالقهی نوادهی
امیرتیمور ،سلطان محمد بایسنقر ،حکمران فارس و عراق بود .هنگامی که سلطان محمد علیه حکومت هرات و سلطنت
خ بن تیمور قیامکرد ،شاهرخ به قصد سرکوبی او به عراق لشکرکشید و سلطانمحمد بدون آنکه با
جد خود میرزا شاهر 
لشکر شاهرخ مواجهشود ،از شیراز به لرستان رفت .شاهرخ پس از ورود به اصفهان ،جمعی از سادات و اکابر و علمای
اصفهان را به اتهام یاری سلطان محمد توقیف و تبعید کرد .از آن جمله ،شاه عالءالدین محمد را دستگیر و به شهر ساوه
تبعیدکرد و به اغوا و تحریک گوهرشاد خاتون ،زوجهی خود ،در رمضان سال 850آن سیدجلیلالقدر و افضلالدین ترکه
و عدهای دیگر را مصلوبکرد.
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شاهرخ هشتاد روز پس از این واقعه ،در شهر ری درگذشت و سلطان محمد ،به اصفهان بازگشت و به پاس احترام به
شاه عالءالدین محمد که جان خود را در راه او از دست دادهبود ،نعش وی را با احترام به اصفهان منتقلکرد و درحسینیه
و خانقاه خود سید ،مدفون نمود و برآرامگاه او بقعهی فعلی شهشهان بنا شد (هنرفر.)333 :1350،
در ضلع جنوبی خیابان ابنسینا ،نرسیده به فلکهی باباقاسم ،پس از گذشتن از مسجد صفا به فضایی میرسیم که در
ضلع غربی آن ،مدرسه و بقعهی شاه عالءالدین محمد قراردارد .خاندان او یکی از خاندانهای اصیل و نجیب و محترم
اصفهان است که به اصالت و صحت نسب معروفند .مدفونین در بقعهی شهشهان:
ً
 -1خانم سلطان :وی ظاهرا دختر شاهعباس کبیر است که به نام خان آغابیگم خوانده میشدهاست .وی نسبت به
تعمیر بقعه در سال  1013اقدامکردهاست.
 -2آقا حسین شهشهانی فرزند آقا سید محمد صدرالواعظین .وی مستشار دیوان عالی کشور و از قضات محترم و
پاکدامن بود و در طول خدمت ،استانداری مازندران ،کفالت وزارت دادگستری ،کفالت وزارت کشور و ریاست ادارهی
ثبت اسناد کشور را برعهدهداشت .احیای قریهی اصفهانک که موقوفهی بقعهی شهشهان است ،از کارهای اوست .وی
زمانی که برای مداوا به ژنو رفتهبود فوت کرد و جنازهاش را به اصفهان منتقلکردند و در بقعهی شهشهان دفنکردند
(مهدوی.)279 - 281 :1384 ،
رجالی که از این ناحیهاند عبارتند از:
 -1سلطانالنقبا و برهانالنجبا شاه عالءالدین که نسبش به حضرت علی(ع) میرسید.
 -2سید محمدبن عبدالصمد حسینی مدرس شهشهانی ( 1287ه.ق) از شاگردان صاحب ریاضالمسائل.
 -3سید ابوالحسن شهشهانی ( 1259ه.ق) از اعالم و افاضل اصفهان.
 -4میر محمدعلیبن میر عبدالصمد حسینی شهشهانی ( 1265ه.ق) از علما و فضال.
 -5میرزا عبدالوهاببن محمدامین شهشهانی ( 1271ه.ق) از علما و فضال و ریاضیدانان و مؤلف بحرالجواهر در سیاق.
 -6ضیاءالدین شهشهانی ( )1304از خوشنویسان خط نستعلیق.
 -7میرزا عبدالغفارخان از مؤسسان فرهنگ جدید در اصفهان و مؤسس مدرسهی شرف از مدارس جدید در اصفهان.
 -8میرزا ابوالقاسم لشکرنویس.
 -9حاج سید حسینبن یحیی حسینی شهشهانی از علما ( 1340ه.ش).
 -10حاج میرزا هادی مستوفی.
 -11میرزا ابوتراب مستوفی شهشهانی (رفیعی مهرآبادی 238 :1352 ،و .)237
منزل مشیرالملک فاطمی از کارگزاران معتبر دستگاه ظلالسلطان نیز در این محله بودهاست (رک :جابری انصاری،
 .)169 :1378مسجد صفا نزدیک بقعهی شهشهان ،در سال  1289توسط میرزا محمدعلی گلستانه مستوفی ساختهشد
و میرزا آقاجان پرتو شاعر اصفهانی ،تاریخ آن را در کتیبهی سردر مسجد مورخ  1290ه.ق ،چنین آوردهاست:
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بـ ـ ــنـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ــد چ ـ ـ ـ ــو ایـ ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ــس ـ ــج ـ ــد بـ ــاصـ ــفـ ــا

ز پ ـ ـ ــرت ـ ـ ــو ب ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ـ ــار ی ـ ـ ـ ــخ آن ش ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ــؤال

ب ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ـ ــون خـ ـ ـ ـ ــداونـ ـ ـ ـ ــد رکـ ـ ـ ـ ـ ــن و حـ ـط ــی ــم

ب ـ ـ ـگ ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــا لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـی ـ ـ ــه فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز ع ـ ـظ ـ ـیـ ــم

(هنرفر.)793 :1350 ،

جابری انصاری در این مورد ،لطیفهای به شرح زیر نقل کردهاست« :مرحوم میرزا محمدعلی ،بانی مسجد صفا ،گوژپشت
بود و احدب را عوام ،قوزی گویند؛ لذا آن مرحوم ،به میرزا محمدعلی قوزی معروفشده .این مسجد را که ساخت ،میرزا
آقاخان پرتو ،شاعر اصفهانی ،تاریخش را چنین آورد :بگفتا لساعیه فوز عظیم .پدر بنده ،پهلوی نقطهی فای فوز،
نقطهی دیگری گذاردهبود و بالنتیجه مردم چنین خواندند :بگفتا لساعیه قوز عظیم .این مطلب به گوش مرحوم میرزا
محمدعلی گلستانه رسیدهبود و گفته بود حاج میرزاعلی هم ،قوزی روی قوز ما گذاشت» (همان؛ به نقل از تاریخ اصفهان
و ری جابری انصاری.)293 ،
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ویژگیهای جمعیتی محلهی شهشهان
 -1-5-3-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

شهشهان

مجعیت سال ( 90نفر)

6144

تعداد خانوار (خانواده)

1936

برآورد مجعیت سال ( 93نفر)

6083

3.17

بعد خانوار (نفر)

1918

برآورد تعداد خانوار سال( 93خانواده)

6

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

6

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

 -2-5-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

85

50+50
مرد%50 :

جنسیت

تعداد

مرد

3034

زن

3059

زن%50 :
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 -3-5-3-2توزیع 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

۵۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۲۰۰

۱۰۰

 -4-5-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

89+11
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%11 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%89 :

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

باسواد

بیسواد

تعداد

4997

629

۴۰۰
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 -5-5-3-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

52+48
39+23+15
مرد%52 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

2410

48

52

2587

 -6-5-3-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

سوادآموزی%0/35 :

عایل%38/85 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

5

راهنمایی

214

ابتدایی

متوسطه
عایل

333
331
561

زن%48 :

ابتدایی%23/06 :

راهنمایی%14/82 :

متوسطه%22/92 :
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 -7-5-3-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

62+29+36
61+28+29
کارشنایس ارشد%6 :

کارشنایس%62 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

183

کارداین

381

کارشنایس

35

کارشنایس ارشد

18

دکترا و باالتر

 -8-5-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

نوع
دارای مهسر

3045

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

420

ازدواج نکرده

1408

یب مهسر به دلیل طالق

88

کارداین%29 :

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%9 :

یبمهسر به دلیل طالق:
%2

دارای مهسر%61 :

تعداد

دکترا%3 :

ازدواج نکرده%28 :
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 -9-5-3-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

51

تکنسنیها و دستیاران

112

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

168
83

381
17

346
127
126

 -10-5-3-2توزیع جمعیت شاغل محله
بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

1348

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

67

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

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است%95 :
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 -11-5-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

99+1
معلول%1 :

سامل%99 :

وضعیت

تعداد

سامل

6034

معلول

110

 -12-5-3-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
19
7

اختالل در گفتار و صدا

9

نقص دست

12

نقص پا

23

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

7
0

18

39
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73+11+124
کشور دیگر%4 :

 -13-5-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

آبادی دیگر%12 :

شهر دیگر%11 :

محل تولد

تعداد

اصفهان

4723

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

721

795
235

اصفهان%73 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-5-3-2اماکن و مرا کز فرهنگی مذهبی
موضوع
امامزاده و بقاع متبرکه

نام

نشانی

شاه عالءالدین حممد

ابنسینا

بابا عبداهلل

خیابان عبدالرزاق

عالمه جملیس

امامزاده ابراهمی بطحا و زینالعابدین

خیابان هاتف ،میدان قیام
خیابان ابنسینا ،پشت بیمارستان امنی
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 -15-5-3-2مساجد
نام

مسجد صلوایت

نام

مسجد آقانور

نام

نام

مسجد شیخهبایی

مسجد و حسینیه سالم

مسجد قهرودیها

مسجد املنتظر

مسجد عیل ابن ایبطالب(ع)

مسجد امام هادی(ع)

مسجد شیرهپزها

مسجد مروه

مسجد الفتح

مسجد قایضاحلاجات

حسینیه بینفاطمه

مسجد حریری

مسجد مهت

مسجد میرزا فتحاهلل

مسجد اجلواد(ع)

مسجد حاج سید

مسجد حیدریه جنف االشرف

مسجد مشس

مسجد حاج میرزا حممدعیل

مسجد باباقاسم

مسجد حضرت

مسجد فاطمهالزهرا (س)

مسجد مجاله

مسجد بابا حممدعیل

مسجد دوقایض

مسجد سعیدبن جبیر

مسجد صفا

حسینیه جملیس

مسجد آیتاهلل درچهای

مسجد حاجی حممدجعفر

مسجد مجعه (جامع)
مسجد کوثر

مسجد سید حممود درب امام
مسجد رباین
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 -16-5-3-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع

مرکز فرهنگی آموزیش
کتاخبانه و سالن مطالعه
کانون فرهنگی هنری
مسجد

نشانی

مالکیت

نام

آقا نور (شهید پیوستاین)

خیابان ابنسینا ،کوچه مسجد آقانور

شهرداری

عاشوراییان

خیابان ابنسینا ،کوچه ارشاد 33

مرکز فرهنگی مشاره 7

کتاخبانه عالمه جملیس
اوالداحلسنی(ع)

آیتاهلل درچهای

عبدالرزاق ،بازارچه حاج حممدجعفر واقع در محام وزیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
میدان قیام ،جنب مقبره عالمه جملیس

سایر ارگانها و خبش خصویص

خیابان ابنسینا ،کوی مسجد آقانور ،کوی سعیدان

----

خیابان عبدالرزاق ،بازارچه حاج حممد جعفر

----

----
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 -17-5-3-2اماکن و مرا کز تفریحی
موضوع

فضای بازی کودکان

نشانی

پارک مجاله

 134شناسنامه فرهنݡگی اجتماعی محالت شهر اصفهان

 -18-5-3-2مرا کز درمانی و خدمات اجتماعی
موضوع

نام

مرکز خدمات توانبخیش مرکز پرتو

تعداد مددجو
25

نشانی

خیابان عبدالرزاق ،بازارچه حاج حممدجعفر،
کوچه صفاییپور ،پالک 46

کاربری

مالکیت

خدمات توانبخیش به معلوالن ذهین خصویص
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 -19-5-3-2اماکن سبز محلی
نام

پارک مجاله

پارک دردشت

پارک محام وزیر

پارک ارابهچنیها

نوع فضای سبز
پارک حمیل
پارک حمیل
پارک حمیل

پارک حمیل

