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وجهتسمیه
نام این محله در قدیم ،سنبالن بود و امروزه به آن سنبلستان میگویند .چمالن که عوام اصفهان آن را چلمان ادا میکنند،
در کتابهای قدیم به هیأتهای سنبالن ،شنبالن ،چنبالن ،چمبالن ،چلمان ،چلمون و ُچمالن هم ضبط شدهاست.
محل کنونی آن ،میان درب دشت و درب امام است.
سنبالن از قرای پانزدهگانه اصفهان در قرن سوم هجری بوده است (مهدوی .)256 :1384 ،وقتی مسجد جامع
خشینان بنا شد ،یهودیه از طرف صحرا توسعه پیداکرد و پانزده ده از قبیل فرسان ،لنبان ،سنبالن ،جوزدان ،خشینان و
فابجان به آن اضافه شد (هنرفر.)19 :1350 ،
جابری انصاری اشارهمیکند که «هنوز از آثار عجم در چمالن و دومنار ،نقش و نگار در و دیوار شکسته باقیاست که
در دولت اسالم ،تبدیل صورت یافته و تعمیر شده».
مراد از آثار عجم در چمالن ،بنای نیمه ویرانهای در محلهی سنبلستان است .این بنا به نام قصر چمالن و کوچهی
آن به در قصر مشهور است .از محلهای نزدیک به این قصر ،تل عاشقان است.
بعضی قصر چمالن را از آثار عصر دیلمی و برخی از محدثات عهد سلجوقی دانستهاند .میرزا حسین خان تحویلدار در
صفحهی  34کتاب جغرافیای اصفهان ،قصر چمالن را بنای محکمی توصیفمیکند که زمان خسروپرویز ،برای شکر
اصفهانی ساختهشدهاست .وی از نقبی هولناک در کنار این قصر یاد کرده که «آخرش را کسی ندیده بودهاست و الواط
رشید بادل هر عصری با شمع و چراغ ،قدری از آن را رفته و دیدهاند .از بعضی از آنها شنیدهشد که هر چهارصد پانصد قدم
که رفتهاند ،چهارطاقی پیدا شده که به چهار سمت راه داشته و باز به همین قسم ،از هر راهی رفتهاند به چهارطاقی دیگر
رسیدهاند و غالب آنها بیش از دو چهارطاقی ،پیشرفتشان نشده و هواش دم پیدا کرده و نفسهاشان را تنگ نمود»
(جابری انصاری 56 :1378 ،و .)7
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مرحوم هنرفر مینویسد« :در فاصلهی سنوات  700تا  900ه.ق ،عدهای از دراویش و متصوفه در اصفهان زندگیمیکردند
که عنوان بابا داشتند مانند بابا علمدار در محلهی الیادران ،بابا حسن در محلهی بیدآباد و بابا نوش واقع در کوچهای
مجاور قصر کهنهی چمالن (جمیالن)» (هنرفر.)302 :1350 ،
ً
در سنبلستان سابقا قبرستانی به وسعت بیش از پنجاه هزار متر زمین بود .جابری انصاری مینویسد« :قبرستان
ً
سنبلستان در محلهی دردشت ،بیش از  50هزار متر زمین بود .سابقا جای قبورش نمایان بود با آنکه اطرافش را مردم
مجاور جزو خانه خود انداخته؛ با اهتمام امینالتجار ،درختانی به عنوان باغ ملی احداث شهرداری و آب از نهر فدن بدان
محل جاری شد .سنبلستان نظر به مجاورت مسجد سعیدبن جبیر و موضع درب امام از امامزادههای نامور ،اهمیتی معتبر
داشت» (جابری انصاری.)169 :1378 ،
مزار متبرک درب امام ،از متفرعات گورستان قدیمی چمالن است که در جنوب شرقی قبرستان قــراردارد و یکی از
دربهای آن ،داخل کوچهی شرقی -غربی گورستان است .تاریخ بنای گنبد و صحن شمالی که از بناهای دورهی
جهانشاه قراقویونلو است ،سال  857ه.ق است .مدفون در این مزار ،زینالعابدین ابوالحسن است که نسبش به امام
صادق میرسد (مهدوی.)201 :1384 ،
َُ
جابری انصاری مینویسد« :در حدود گنهران کرون ،قبوری پیدا شد که مردگانش را در خمرههای سفالین ایستاده
نهادهبودند و گمان میرود آن مردم از صابئین بودند که به آفتاب و ماه و ستاره احترام میگذاشتند .همچنین سالی که
سنبلستان خراب شد ،از گودالها چند خمره پوسیده و کهنه مشابه ،پیدا شد که شاهدی بر قبور قبل از عهد اسالم است»
(جابری انصاری.)6 :1378 ،
در سال  1310ه.ش ،قبرستان این ناحیه تسطیح شد و بیمارستان امین ،در قسمتی از آن ساخته شد.
بعضی از مدفونین در قبرستان سنبلستان:
 شیخ بهاءالدین کاشانی از شاگردان عالمه محمدباقر مجلسی که به دست افاغنه شهید شد. سید محمدتقیبن میرمحمدصالح حسینی تبریزی اصفهانی که پدرش از اطبای معروف در زمان سالطین صفویدر اصفهان و خود از علما و مؤلفان و فردی عابد و زاهد بود .وی مؤلف رسالهای است در محاسبهالنفس (مهدوی،
.)256 - 262 :1384
محدثان زیر از محلهی سنبلستان بودهاند:
قاسمبن ابیایوب بهرام سنبالنی معروف به اعرج ،ابوبکر احمدبن یحیی سنبالنی ،ابوجعفر احمدبن سعیدبن جریربن
یزید سنبالنی ،ابوعبدالرحمن خالدبن ابیکریمه سنبالنی ،ابوعلی حسنبن علیبن سعید سنبالنی ،ابوعلی محمدبن
سلیمانبن عبدالرحمن سنبالنی ( 181ه.ق) ،داودبن سلیمان سنبالنی که حضرت علی(ع) را دیدار کردهاست ،عبداهللبن
علیسنبالنی و ابومحمد دلیلبن ابراهیمبن دلیل سنبالنی (رفیعی مهرآبادی.)234-236 :1352 ،

 140شناسنامه فرهنݡگی اجتماعی محالت شهر اصفهان

ویژگیهای جمعیتی محلهی سنبلستان
 -1-6-3-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

سنبلستان

مجعیت سال ( 90نفر)

2777

تعداد خانوار (خانواده)

906

مجعیت سال ( 93نفر)

2749

3.07

بعد خانوار (نفر)

897

تعداد خانوار سال( 93خانواده)

3

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

3

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

 -2-6-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

87

50+50
مرد%50 :

جنسیت

تعداد

مرد

1368

زن

1386

زن%50 :
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 -3-6-3-2توزیع 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

 -4-6-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۵۰

۱۵۰

۱۰۰

91+9
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%9 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%91 :

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

باسواد

بیسواد

تعداد

2341

231

۲۰۰
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 -5-6-3-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

51+49
37+24+1623
مرد%51 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

1143

49

51

1198

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

زن%49 :

سوادآموزی%0/16 :

ابتدایی%22/71 :

عایل%37/22 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

1

راهنمایی

99

ابتدایی

متوسطه
عایل

144
154

236

راهنمایی%15/62 :

متوسطه%24/29 :
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 -7-6-3-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

63+27+37
59+33+26
کارشنایس ارشد%7 :

کارشنایس%63 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

120

کارداین

278

کارشنایس

30

کارشنایس ارشد

16

دکترا و باالتر

 -8-6-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

نوع
دارای مهسر

1450

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

160

ازدواج نکرده

808

یب مهسر به دلیل طالق

41

کارداین%27 :

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%6 :

یبمهسر به دلیل طالق:
%2

دارای مهسر%59 :

تعداد

دکترا%3 :

ازدواج نکرده%33 :
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 -9-6-3-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

39

تکنسنیها و دستیاران

84

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

124
53

141
5

130
69
52

 -10-6-3-2توزیع جمعیت شاغل محله
بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

660

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

56

8+92
مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است%8 :

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است%92 :

محلهی سنبلستان 145

 -11-6-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

98+2
معلول%2 :

سامل%98 :

وضعیت

تعداد

سامل

2726

معلول

51

 -12-6-3-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
7
2

اختالل در گفتار و صدا

2

نقص دست

10

نقص پا

12

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

4
2

4

20

 146شناسنامه فرهنݡگی اجتماعی محالت شهر اصفهان

83+13+2
کشور دیگر%2 :

 -13-6-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

محل تولد

تعداد

اصفهان

2280

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

356
57
49

آبادی دیگر%2 :

شهر دیگر%13 :

اصفهان%83 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-6-3-2مساجد
نام

مسجد دروازهنو

مسجد تل عاشقان

نام

مسجد حاج ابوطالب
مسجد خانیعقوب
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 -15-6-3-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع

کانون فرهنگی هنری مسجد

نام

مقداد

نشانی

خیابان چهارباغ پاینی ،بازرچهنو ،مسجد دروازهنو
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 -16-6-3-2اماکن و مرا کز ورزشی
موضوع

ذکرخانه (زورخانه)

وسایل ورزیش پارکی

نام

هپلوان رحمی جنارپور
----

نشانی

میدان شهدا ،خیابان ابنسینا ،کوچه سنبلستان ،جنب بازارچه
جامعهاملصطیف ،خیابان عبدالرزاق

مالکیت

مرشد عیل زنگنه
شهرداری
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 -17-6-3-2اماکن و مرا کز تفریحی
موضوع

فضای بازی کودکان

نشانی

جامعهاملصطیف ،خیابان عبدالرزاق

