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وجهتسمیه
حاج محمدابراهیم ملکالتجار فرزند حاجآقا محمد ،از تجار معتبر و متدین و نیکوکار اصفهان و بانی آثار خیریهای چون
انگورستان ملک در محلهی پاقلعه ،تیمچه ملک در بازار بزرگ اصفهان ،مسجد ملک در محلهی پاقلعه و موقوفات ملک
ُ
بود .مرحوم ملکالتجار در سال  1341ه.ق وفات یافت و در ایوان داخلی سالن مرکزی (ارسی) انگورستان مدفون شد.
میرزا حسن انصاری ،مادهتاریخ فوت وی را چنین گفتهاست:
سـ ــر بـ ـ ــرون ک ـ ــرد م ــل ــک گ ــف ــت کـ ــه ای ـ ــن اب ــراه ــی ــم

مــلــک ــی ب ـ ـ ــوده و ف ـ ـ ـ ــردوس بـ ــر یـ ــن جـ ــایـ ــش ب ــود

(مهدوی.)73 :1384 ،

زمانی که ظلالسلطان امر به تخریب عمارت هفتدست کرد ،حاج محمدابراهیم ملکالتجار هفت هزار تومان داد تا وی
منصرفشود اما ظلالسلطان نپذیرفت و جدیت نمود (و آن را تخریبکردند) (جابری انصاری.)157 :1378 ،

انگورستان ملک
در زمان سلطنت نادرشاه افشار ،باغ انگوری که متعلق به مردم اصفهان بود به عنوان مالیات از آنها گرفتهشد و به تصرف
دولت درآمد و در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نیز ،به تصرف مسؤول امور مالی حکومت اصفهان درآمد .بعدها
فرزند این شخص یعنی ملکالتجار ،بنای انگورستان را احداثکرد و به برگزاری مراسم عزاداری و تعزیه اختصاص داد.
معمار سازندهی این بنا ،استاد حسینچی و تاریخ وقفنامهی آن ،سال  ۱۳۴۱ه.ق است .در زمان حیات او و سالها
پس از فوتش ،در دههی عاشورا مجلس عزاداری و سوگواری حضرت سیدالشهداء منعقد میشد که از مجالس پرشور و
مهم بهشمار میرفت .در زمان خفقان رضاخان و ممانعت از کلیهی مظاهر دین مانند اقامهی جماعت و انعقاد مجالس
عزاداری ،این جلسهی پرشکوه نیز تعطیل شد .در سالهای اخیر نیز بهوسیلهی ادارهی اوقاف ،در آنجا مجلس تعزیه
برپا میشود ،اما به شکوه آن زمان نیست (مهدوی 73 :1384 ،و .)72
در طول زمان ،قسمتهای مختلفی از این انگورستان تخریب شد و بخشهایی از آن در سال  ۱۳۳۳ه.ش ،در تعریض
خیابان ملک از بین رفت .آنچه از این بنا باقی ماندهاست ،یک حیاط وسیع و یک سفرهخانه است که مساحت تقریبی
آن با حیاط یکی است .این سفرهخانه ،تمامی جبههی حیاط را در بر میگیرد .فضای سفرهخانه بهوسیلهی یک ارسی
هفت دهنه ،به حیاط جنوبی باز میشود .بعدها حیاط خانه نیز مسقف شد بهطوری که از ارسیهای سفرهخانه و حیاط
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سرپوشیده و پشت بام و فضاهای سه جبههی ساختمان ،برای تعزیه استفاده میشد.
انگورستان ملک از بناهای بسیار زیبای دوران قاجاریه است که در حال حاضر ،در اختیار سازمان اوقاف میباشد و
به برگزاری مسابقات قرائت قرآن و تعزیه و عزاداری اختصاص دارد .تزیینات این بنا بیانگر هنر گچبری و آینهکاری و
کاشیکاری هنرمندان خالق و مبتکر اصفهانی است (.)www.noorportal.net

تیمچه ملک
تیمچه ملک از تیمچههای معروف در بازار اصفهان است و کتیبه و تزیینات کاشیکاری دارد .کتیبهی اشعار فارسی داخل
آن ،از طرب اصفهانی فرزند همای شیرازی است که مادهتاریخ آن در بیت آخر چنین است:
زد رقـ ـ ــم ک ــل ــک گ ــه ــر س ــل ــک طـ ـ ــرب تـ ــار یـ ــخ او

ای ـ ــن بــن ــا ب ــر پ ــا در اصـ ـف ــاه ــان از اب ــراهـ ـی ــم شــد

که تاریخ آن ،سال  1322است.
اشعار داخل تیمچه به خط نستعلیق زرد بر زمینهی کاشی خشت الجوردی رنگ ،اثر طبع میرزا محمد سها فرزند دیگر
همای شیرازی به شرح زیر است:
دوری ش ـ ـ ـ ــاه جـ ـ ــهـ ـ ــان مـ ــظـ ــفـ ــر دی ـ ـ ـ ــن ش ـ ــاه

آن ـ ـ ـکـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ــود ش ـ ـ ـ ــاه و م ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــای تـ ـ ـج ـ ــارت

وه چ ـ ـ ــه س ـ ـ ــرای ـ ـ ــی ز ب ـ ـ ـ ــاغ ج ـ ــن ـ ــت قـ ــصـ ــری

قـ ـص ــر ج ـ ـنـ ــان بـ ـی ــن کـ ــه گــشــت ــه جـ ـ ــای تـ ـج ــارت

سـ ـ ــاخـ ـ ــت در ایـ ـ ـ ـ ـ ــام ن ـ ــی ـ ــر ی ـ ــن دو شـ ــاهـ ــی

حـ ـ ـ ــاج مـ ــلـ ــک س ـ ــاخ ـ ــت از ف ـ ــت ـ ــوت و هــمــت

تـ ـ ـ ــا گ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهی غـ ـ ـ ــم گ ـ ـ ــش ـ ـ ــاد از دل تـ ــجـ ــار
جـ ــمـ ــلـ ــه دع ـ ـ ـ ـ ــای م ـ ــل ـ ــک ک ـ ــن ـ ــد چ ـ ـ ــو ب ــب ــن ــدد
از پ ـ ــی حـ ــفـ ــظ مـ ــلـ ــک ب ـ ــه کـ ــنـ ــگـ ــرهی عـ ــرش

ح ـ ـ ـ ــاج مـ ـ ـل ـ ــک ای ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـک ـ ــو س ـ ـ ـ ـ ــرای تـ ـ ـج ـ ــارت
روض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهی خـ ـ ـل ـ ــد بـ ـ ــر یـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ـ ــرای تـ ـ ـج ـ ــارت

رأی مـ ـ ـل ـ ــک ش ـ ـ ــد گ ـ ـ ـ ــره گ ـ ـ ـشـ ـ ــای تـ ـ ـج ـ ــارت
بـ ـ ـ ــر ش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــران س ـ ـ ـ ــار ب ـ ـ ـ ــان درای ت ـ ـ ـجـ ـ ــارت

روح األمـ ـ ـ ـی ـ ـ ــن مـ ـ ـیکـ ـ ـن ـ ــد دع ـ ـ ـ ـ ــای تـ ـ ـج ـ ــارت

و مادهتاریخ آن را در آخرین مصراع چنین ذکر کردهاست :به به زیبا بود سرای تجارت (سال( )1322رفیعی مهرآبادی
 412 :1352و  411و هنرفر.)834 :1350 ،
ملکالتجار پس از وفات مرحوم آخوند مال محمد کاشانی و دفن وی در اراضی تکیهی لساناألرض ،برای آن مرحوم
تکیهای بنا نهاد که پس از آن ،عدهای از بزرگان علما و فضال و حکما و ادبا نظیر حکیم قمشهای و شیخ محمد حکمی
خراسانی در آن مدفون شدند .این تکیه ا کنون جزء گلستان شهدا و در مرکز آن است و به سالن برگزاری مراسم شهدا و
دعا تبدیل شدهاست (مهدوی.)358 :1384 ،
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ویژگیهای جمعیتی محلهی ملک
 -1-11-3-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

ملک

مجعیت سال ( 90نفر)

8472

تعداد خانوار (خانواده)

2791

مجعیت سال ( 93نفر)

8388

3.04

بعد خانوار (نفر)

2763

تعداد خانوار سال( 93خانواده)

8

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

6

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

 -2-11-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

127

48+52
مرد%48 :

جنسیت

تعداد

مرد

4039

زن

4363

زن%52 :
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 -3-11-3-2توزیع 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

۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

 -4-11-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۲۰۰

۴۰۰

94+6
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%6 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%94 :

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

باسواد

بیسواد

تعداد

7443

446

۶۰۰
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 -5-11-3-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

49+51
44+20+1521
مرد%49 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

3799

51

49

3644

 -6-11-3-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

زن%51 :

سوادآموزی%0/19 :

ابتدایی%21/25 :

عایل%43/96 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

4

راهنمایی

313

ابتدایی

متوسطه
عایل

436
397
902

راهنمایی%15/25 :

متوسطه%19/35 :
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 -7-11-3-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

63+23+410
59+33+17
کارشنایس ارشد%10 :

کارشنایس%63 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

424

کارداین

1177

کارشنایس

195

کارشنایس ارشد

83

دکترا و باالتر

 -8-11-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

نوع
دارای مهسر

4461

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

507

ازدواج نکرده

2496

یب مهسر به دلیل طالق

96

کارداین%23 :

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%7 :

یبمهسر به دلیل طالق:
%1

دارای مهسر%59 :

تعداد

دکترا%4 :

ازدواج نکرده%33 :
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 -9-11-3-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

188

تکنسنیها و دستیاران

238

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

531
191

421
39

345
148
93

 -10-11-3-2توزیع جمعیت شاغل محله
بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

2013

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

254

11+89
مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است%11 :

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است%89 :

محلهی ملک 221

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

99+1
معلول%1 :

سامل%99 :

وضعیت

تعداد

سامل

8380

معلول

92

 -12-11-3-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
9

11

اختالل در گفتار و صدا

17

نقص دست

8

نقص پا

18

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

4
4

23
31
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83+14+21
کشور دیگر%1 :

 -13-11-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

محل تولد

تعداد

اصفهان

6910

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

1194
156
55

آبادی دیگر%2 :

شهر دیگر%14 :

اصفهان%83 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-11-3-2مساجد
نام

مسجد سید حممدلطیف

نام

مسجد امام عیل(ع)

مسجد چهارده معصوم(ع)

مسجد شجره

مسجد سیفاهلل خان

مسجد شیخ یوسف

مسجد درقهوه

مسجد شیخ عیلخان

مسجد حاج شیخصادق
حسینیه و مسجد نورباران
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 -15-11-3-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع
کانون فرهنگی هنری مسجد
کتاخبانه مسجد

نام

بقیهاهلل(عج)

شیخ علیخان

حضرت بقیهاهلل(عج)
شیخ علیخان

نشانی

خبابان نشاط ،مسجد شیخ یوسف

خبابان ملک ،مسجد شیخ علیخان
خیابان نشاط ،مسجد شیخیوسف

خیابان ملک ،مسجد شیخ علیخان
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 -16-11-3-2مرا کز و خدمات اجتماعی
موضوع
مرکز مددکاری

نام

کلینیک مددکاری
اجتماعی زندهرود

تعداد مددجو
550

نشانی

خیابان بزرگمهر ،خیابان هشتهبشت غریب،
جمتمع فردوس ،طبقه پنجم

کاربری

خدمات مددکاری
و مشاوره

مالکیت
خصویص
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 -17-11-3-2اماکن مترا کم و پرتردد محلی با رویکرد فرهنگی اجتماعی
موضوع

نام

دفتر پلیس 10 +

---

کالنتری

دفتر خدمات ارتباطی

نشانی

بزرگمهر

خیابان بزرگمهر ،کالنتری مشاره 14

---

خیابان هشتهبشت غریب ،خیابان گلزار جنویب ،پالک 48

چهارراه نورباران ،خیابان بزرگمهر ،روبروی بانک ملت

