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 چکیده
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 مقدمه

با نگاهی دقیق به تاريخ اصفهان و وقايعی کـه ايـن   

 شهر بزرگ تا پیش از ظهور صفويان بر خود ديـده،  

تـوان دانسـت کـه تـا پـیش از سلسـلة صـفويه         می

هـای   و سلسـله  ،چون آل بويـه  ،های شیعه حکومت

کـه از   ،ايلخانان آن، پیدر  ،چون سلجوقیان و ،ترك

بر اين ديار بزرگ حکم رانده  ،ودنداعقاب مغوالن ب

انـد. آل بويـه دو    و بناهايی از خود به يادگار گذاشته

بنای تاريخی، سلجوقیان تـرك نـژاد، هشـت بنـا و     

همچـون سـالجقه هشـت بنـا از خـود       ايلخانان که

انـد. يکـی از بناهـايی کـه از ترکـان       جـا گذاشـته   به

 بـرای  .سلجوق برای ما باقی مانده دارالب طّـیخ اسـت  

شناخت و معرفی دقیق آن ناچار هسـتیم بـه عصـر    

سلجوقیان و زمـان وزارت بادرايـت خواجـه نظـام     

گـرديم و   الملك مراجعه کنیم. کمی به گذشته برمی

رويم  به سرا  فیروز فرزند يزدگرد سوم ساسانی می

 را آنگشـت تـا    و اينکه او به دنبال بهترين منطقه می

شــك ســفارش پزبــه پايتخــت خــود معرفــی کنــد. 

اصـفهان را بـه عنـوان     -پزشك معـالج وی  -رومی

پايتخت و اقامتگاه برگزيـد. در مقابـل ايـن تجـويز،     

پزشك از فیروز ساسانی درخواست کرد کـه اجـازة   

ساختن بارو و کلیسا به او بدهد و اين اجـازه بـه او   

 داده شد.

 

 سلجوقیان و خواجه نظام الملک

در اوج اقتدار دولت سلجوقیان بود.  ،قرن ششم

الملك طوسی و  ساية تداوم  وزارت خواجه نظام

. اين شد، ايران از آرامشی برخوردار فرزندانش

آرامش سبب آبادانی کشور شد. در ساية تدبیر اين 

وزير يگانه، مرزهای جغرافیايی ايران از جیحون تا 

 سواحل مديترانه گسترش پیدا کرد. 

هجـری   024 کـه در سـال   ،خواجه نظام الملـك     

يکـی   ،در طوس ديده به جهان گشود میالدی1218/

ترين وزيران و دانشمندان سلسلة سلجوقی  از بزرگ

دستگاه غزنويان، خدمت مـی کـرد    ،ابتدا در ،بود که

ــدانقان شکســت    ــگ دن ــان در جن ــا اينکــه غزنوي ت

خوردند و رو به افول نهادند. در سن پانزده سـالگی  

علم و دين ای اهل  از خانواده . اوقرآن را از بر کرده

کـه در آن زمـان از    ،يال برکشید و در شـهر طـوس  

ادبی سابقة درخشـانی داشـت، زانـوی     -نظر علمی

تلمّذ به زمـین کوفـت. پـس از اضـمحالل سلسـلة      

غزنوی با لیاقتی که داشت دبیر امیر بلخ شد و پـس  

يعنـی فخرالملـك و    ،از چندی بـا دو فرزنـد خـود   

ــیش گ   ــرو در پ ــه راه م ــدالملك، مخفیان ــتمؤيّ  رف

( و توانست در رديـف بزرگـانی   05: 1888)کسايی،

چون فردوسی طوسی، احمـد و محمّـد غزالـی قـد     

عَلَم کند. پس از سیطرة ترکان سلجوقی، زمان آلـب  

ارسالن و جالل الدّين ملکشاه سـلجوقی را درك و  

کـه پـس از فـوت پـدر      ،وزارت کرد. آلب ارسـالن 

بـه کمـك او    ،خود به شايسـتگی خواجـه پـی بـرد    

ومت خراسان را به دست گرفـت و خواجـه را   حک

از او  پــیش (08: )همــان اختیــار تمــام در امــور داد

بن منصـور کنـدری وزيـر    خواجه ابومنصور محمّـد 

سالجقه بود و آنان را به نیکی راهنمايی می کرد تـا  

آنجا که عمیدالملك دربار سلجوقی لقب گرفته بود. 

اما در  ؛وی در فنّ نويسندگی و انشا بسیار ماهر بود

الملـك   سیاست هیچگـاه بـه منزلـت خواجـه نظـام     

عالقه به شافعیان، شاه را بـر   سبرسید. وی به  نمی

آن داشت تا خطیبـان در خطبـة خـود، رافضـیان را     

لعن کنند و با اين دستور آتش فتنـه بـین حنفیـان و    
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 ،ور ســـاخت. در ايـــن زمـــان شـــافعیان را شـــعله

جـه  ارسـالن حکومـت خراسـان و وزارت خوا    آلب

عی بـاال داشـت. در   نظام الملك را با منزلـت اجتمـا  

کــه  ،ارســالن بــه ری، کنــدری هنگــام حملــة آلــب

ــود  ــرده ب ــر ک ــاس خط ــتح ری  ،احس ــاه را در ف ش

مشايعت کرد و همچنان به وزارت خـود ادامـه داد.   

الملك که تا اين زمان مستقلّ وزارت کرده بـود   نظام

تـاب  حاضر نبود در وزارت رقیب داشته باشد. در ک

ــلجوقنامة ــابوری سـ ــدّين نیشـ  (08: 1880) ظهیرالـ

است که وی تا آنجا به دشمنی با کندری ادامـه   آمده

داد که به قتل او انجامید و خـود بـر مسـند وزارت    

اين دو وزير در مذهب نیز بـا هـم اخـتالف    . نشست

بـه زنـدانی شـدن     ،در ابتـدا  ،داشتند و همـین عامـل  

: 1888ید.)کسايی، به قتل او انجام ،در آخر ،کندری و

ــازع    .(82 ــر بالمن ــام وزي ــه نظ ــه خواج ــس از آنک پ

به اختالفات میـان شـافعیان و حنفیـان     ،سالجقه شد

پايان داد. او بزرگان شافعی را به خراسان فراخواند و 

مدرسة نظامیّة نیشابور را به رياسـت و تـدريس امـام    

گذاری کرد و نظـر سـلطان را در    الحرمین جوينی پايه

پـس از  . و دانش به خود معطوف سـاخت طلب علم 

آن موفّــق شــد پايتخــت ســالجقه را از نیشــابور بــه 

اصفهان بیاورد و نظر شاه را بر تأسیس نظامیّـة بغـداد   

نظام الملك، همسـر   هجری 088سال در جلب کند. 

و فرزند شاه را به همدان برد و سپاهی عظیم ترتیـب  

داد و شــاه را در شکســت دادن ســپاه روم مشــايعت 

وزی آلـب ارسـالن بـر    سزايی در پیـر  نمود و نقش به

پس از قتل آلب ارسالن بـه دسـت    .سپاه روم داشت

الـدّين   جـالل  هجـری،  085يوسف خوارزمی در سال

ملکشــاه بــر مســند حکومــت قــرار گرفــت و چــون 

 ،تثبیت حکومـت خـود   برایفرزندی هفده ساله بود 

به ياری خواجه نظام نیاز فراوان داشت و خواجه نیـز  

خواجه  ،بدين ترتیب .از هی  کوششی فروگذار نکرد

تمام امور کشورداری ملکشاه سلجوقی را بـه دسـت   

ــت ــاهی ملکشــاه . گرف ــاز پادش ــال  در در آغ  081س

، خواجه توانست تقويم ايرانی را اصالح کنـد  هجری

و نوروز را در آغـاز فـروردين و ابتـدای سـال قـرار      

ــد. وی  ــاه  و   02ده ــال، وزارت ملکش ــال 10س  س

ــت و    ــرد. او در سیاسـ ــالن کـ ــب ارسـ وزارت آلـ

کرد به  کشورداری، احوال ممالك را بسیار رعايت می

در عهد ملکشاه سلجوقی خان سـمرقند  ای  که  گونه

دستگیر شد و به دسـتور ملکشـاه او را بـه اصـفهان     

آوردند و پس از چندی باز پس فرستاده شد. لشکر 

لـك،  سلطان موفّق شد از جیحون بگذرد و نظام الم

نامة مالحّـان کـه گفتـه بودنـد معیشـت مـا از آب       

) نیشـابوری،   جیحون تأمین می شود به شاه رسانید.

( که همین عدالت پروری خواجـه را  82-81: 1880

 ،شـاه را  برنتابیدند،از آنجا که حاسدان  دهد. نشان می

بلکه در ادامه برضدّ او تحري  کردند  و  ،نه در ابتدا

جـه و پادشـاه شـدند. ايـن     اسباب دلسردی بـین خوا 

آزردگی تا بدانجا پش رفت که به قتل پسـر خواجـه   

منجـر شـد و    -جمال الملك ابو منصور -نظام الملك

روابط خواجه با ملکشاه رو به سردی مضـاعف نهـاد   

به قتـل خواجـه توسـط يکـی از       ،سرانجام ،تا اينکه

انجامیـد. جسـد او را بـه     ،بـه نـام ارّانـی    ،اسماعیلیان

از محلّات کـرّان   ،نتقل کردند و در دارالب طّیخاصفهان م

. کردنــد( دفــن 1در تکیــة پاچنار)تصــوير ،احمــدآباد

امـا درب آن را بسـته    ،نگارنده برای ديدن آن  رفـت 

 پـیش چنـد سـال    که کسبة محل اذعان داشتند يافت.

پــس از تعمیــر،  ،ســازمان میــراث فرهنگــی اصــفهان

و سـپس   چندی درب آن را برای بازديدکنندگان بـاز 
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   بسته است.

 : درب ورودی تکیه پاچنار0تصویر 

کـه  ، نظامیّـه  الملك را در همـین  جسد خواجه نظام   

دفن کردند. برخی عقیـده   ،به دستور خودش بنا شده

پیکـر او را از   هجـری  511پـیش از سـال    کـه  دارند

گوينـد   (08: 1888اند.)کسايی اصفهان به نیشابور برده

ك ماه ملکشاه نیز مسموم و کشـته  تر از ي به فاصلة کم

شــد. نعــش ملکشــاه را بــه اصــفهان آورده و در     

کـه بـه    ، معـروف بـه مدرسـه ملکشـاهی،    ای مدرسه

دفـن  شـده بـود،    دستور خواجه نظام الملك سـاخته 

پس از اين دو حادثة بزرگ، دولـت سـالجقه    .کردند

امیر معزّی ابیاتی در تأسف بر از دست رو به افول نهاد. 

 جه و شاه دارد:رفتن خوا

 دستور و شهنشه ز جهان رايت خويش

ــن بــیش  ــد زي ــد و مصــیبتی نیام  بردن

 (418-410امیرمعزّی،ص)          

در طول وزارت  بیش از  ،الملك خواجه نظام    

 ،«نظامیّه»مدارس معتبری به نام   ،بیست سالة خود

برای رونق و  . اوبنا کرد ،در شهرهای گوناگون

 ال شخصی خود نیز هزينه کردهآبادانی آن از امو

پرداخت.  به مدرسّان و محصاّلن آن پول می بود و

نظامیة بغداد تحصیل علم کرد و درس سعدی در 

 :است گفت، آنچنان که خود گفته

 مـــــرا در نظامیـــــه ادرار بـــــود

ــود  ــین و تکــرار ب  شــب و روز تلق

 (852: 1885سعدی، )               

 ،ك ساخته شد. ویبنای آن به دستور نظام المل    

دستور ساختن نظامیّه در اصفهان و  ،همچنین

، شهرهای ديگر چون بلخ، هرات، مرو را صادر کرد

است. از  ها از نام خود او گرفته شده که اين نظامیّه

ناچار از  ،آنجا که سالجقه حکومت وسیعی داشتند

داشتن سپاه برای حفظ و مراقبت از مرزهای اين 

خواجه افراد زيادی  ،بنابراين پادشاهی وسیع بودند؛

کرد تا به عنوان نظامی از کشور  را تربیت می

صیانت و دست اجنبی را از اين فرمانروايی گسترده 

همین سبب شد تا بدخواهان خواجه  .کوتاه کنند
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اين  که نزد شاه از او سعايت کنند و بگويند

پادشاهی آن قدر با عرض و طول هست که به اين 

مراقبت نیاز ندارد و چون ملکشاه سپاه عظیم جهت 

خواجه را دعوت کرد و به او چنین گفت خواجه 

در پاسخ گفت مملکتی با اين عظمت سپاه عظیمی 

خواهد و شاه را توجیه کرد که  جهت مراقبت می

اما بدخواهان دست از فعالیت  ؛ملکشاه پذيرفت

برنداشتند و ذهن شاه را علیه خواجه مخدوش 

 به قتل خواجه نظام انجامید. ساختند تا آنجا که 

ها عالوه بر اينکه مکان  رسد نظامیّه به نظرمی    

محلّ کسب هنرهای  اند، کسب علم و دانش بوده

د که در اين ندالوری و جنگاوری نیز بوده باش

صورت، خواجه نظام الملك بهترين نام را بر آن 

 انتخاب کرده است. 

 

 اصفهان در گذشته چگونه بوده است؟

دورة ساسانیان مرکز تجمّع سپاه و به هان در اصف

منزلة دژ مستحکمی بوده و شايد به همین سبب 

يزدگرد سوم آخرين شاه ساسانی پس از شکست 

مدتّی در اصفهان  که در جلوالء تصمیم گرفت

اما با حملة سريع اعراب مواجه شد و به  ؛بماند

خراسان گريخت و آنجا به دست آسیابانی کشته 

 ( 81: 1808،شد.)هنرفر

اگر بخواهیم دربارة اصفهان قديم سخن بگويیم     

يعنی تا قبل از  ،در قديم ايرانکه الزم است بدانیم 

که از  ،آشنايی شهرنشینی سنّتی ما با شهرنشینی غربی

ای  های جداگانه دورة صفويه آغاز می شود، به محلّه

بر  ،در درجة اول ،ها شدند. اين محلّه تقسیم می

  ها، میّت رشد يافتند. محلة لرها، تركاساس قو

ها. عامل دوم در تقسیم بندی  ها و بختیاری قفقازی

خصوص از  به .است محلّات، مذهب و اديان بوده

های شافعی و حنفی  محلّه ،زمان آل بويه به بعد

 داريم که به نام خجنديان و صاعديان شهرت يافته

در شمال شرقی  ، اکنون،. )اين محدودهبودند

ای داشته که  ( هر محلّه دروازه.صفهان قرار داردا

ذکر است که  درخور. است شده ها بسته می شب

؛ هر اند های قديم جنبة طبقاتی نداشته محلّه

ای دارا و ندار خود را داشت و داراها بار  محلّه

مثل عروسی و عزاداری را  ،های گهگاهی فقرا هزينه

که  ای بود رچهگرفتند.  در هر محلّه بازا به عهده می

از  ؛کرد های روزانة مردم را برآورده می نیازمندی

جمله مسجد، مدرسه، زورخانه، حمّام، و تعدادی 

ها در  مغازة بقالّی، نانوايی و قصّابی. اين بازارچه

مقابل بازار اصلی شهر قرار داشتند و توسّط 

البته کدخدا بر  .شدند کدخدايان آن محل اداره می

کرد و مسائل  اختالفات را حل میاساس کدخدامنشی 

شامل داروغه،  -اصلی به مراکز حقوقی و پلیس 

 شد. واگذار می -گزمه، عسس و محتسب 

الدّين  در عصر سالجقه و زمان سلطنت جالل    

به واسطة خواجه  ،ملکشاه سلجوقی، اصفهان

رفت.  ترين بالد دنیا به شمار می يکی از مهم ،الملك نظام

پايتخت خود معرفی کرد و  ،رسماً ،املکشاه اصفهان ر

: )همان دستور ساختن ابنیه و با  هايی را در آن داد

از انطاکیة شام تا کنار  او که قلمرو سلطنت. (44

 کرد در باغی سیحون بوده هر موقع فراغتی حاصل می

با وزير دانشمند  ،که به دستور خودش احداث شده بود

 خود به سر می برد.
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 مقبره خواجه نظام الملک طوسی درمحله دارالبطیخ :0تصویر

آن  تفصیلیکه در ادامه به معرفی  ،در دارالب طّیخ  

الملك و  عالوه بر قبر خواجه نظام ،خواهیم پراخت

همسر  -سلطان ملکشاه سلجوقی، ترکان خاتون

محمّد بن ملکشاه و سلطان محمودبن  و -ملکشاه

حمّد بن ملکشاه دفن هستند. تا زمان سلطنت م

تا اينکه  لکشاه، اصفهان پايتخت سالجقه بود،م

های  پیروان حسن صبّاح از اوضاع آشفته و جنگ

شد  درپی که به اصفهان و سلجوقیان تحمیل می پی

در نتیجه، حکومت پر  ،بر فعالیت خود افزودند و

 طمطراق سالجقه رو به اضمحالل نهاد.

يتخت با توجه به اينکه اصفهان در سه دوره پا    

توان مراحل تکامل  می ،است ايران زمین بوده

نشینی را در آن دنبال کرد. اين سه دوره، عصر  شهر

 است. حکومت آل بويه، سالجقه و صفويان بوده

 

 دارالبِطّیخ و اهمیت آن

هر کدام از سلسله هايی که در باال نام برديم برای 

 ،خود مسجد جامعی داشتند. بنای مسجد جامع

 جالل پادشاه زمان. مسجد جامع آل  شکوه ويعنی 

که بعداً مسجد حکیم  ،بويه به نام مسجد جورجیر

که مسجد  ،سالجقه .جای آن برپا شد، قرار داشت

های آتشکدة  جامع عتیق را روی خرابه

خود را به  ، بدين ترتیب و، عصرساسانی بنا کردند

صفويان که  به دستور شاه  ،باالخره ،ثبت رساندند و

ر مسجد شاه را در سمت جنوبی میدان عباس کبی

نقش جهان احداث کردند. با توجه به مسائل گفته 

توان انتظار داشت که دارالب طّیخ متعلّق به  شده می

 دورة سالجقه بوده باشد که برای معامالت خربزه

ترين منطقه يعنی برخوار)سین و  که از بزرگ بود

 .شد شد و تحويل خريداران می آورده می گرگاب(

اين منطقه را در اصفهان آن زمان و در تصوير زير 

 ايم: داده نشان
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 ؛دارالب طّیخ در میان رب  و شارستان قرار داشت    

يعنی در  ،تواند در انتها ضمناً محلة دارالب طّیخ می

پايان اصفهان قديم که تا دروازة طوقچی ادامه پیدا 

نام به  ای لهبوده باشد. دهخدا نیز از مح ،کرده است

فروشان  کند که بازار میوه دارالب طّیخ در بغداد ياد می

طّیخ اصفهان معموالً کشاورزان بدر دارال . است بوده

آمدند  جنس خود را به مشتريانی که برای خريد می

مشاغل و که ذکر است  درخورداشتند.  عرضه می

ترين  در بیرونی ،نبودند مقبول و تمیزهايی که  پیشه

شدند. شايد يکی از داليلی  داده میمنطقة بازار جا 

که اين مکان به دارالب طّیخ نام گرفته عرضة انواع 

خربزه بوده باشد که عبارت بود از خربزه طالبی تو 

سبز، خربزه طالبی تو قرمز، خربزه طالبی تو سفید، 

های پايیزة  خربزه حسینی، خربزه دارايی، خربزه

ند که اصفهان به نام لطیفی، ابراهیمی، تخمه ق

برداشت آن از قديم االيّام در تمام ايران و کاشت و 

گاهی  بود و خصوص ناحیة سین و گرگاب اصفهان به

: 1808)هنرفر، .ندماند برخی از آنان تا نوروز سالم می

88 ) 

بـر   ،اصفهان قديم که بنای آن در عصر سلجوقی    

، نهـاده شـد، متعلـق بـه     نشین دو شهر جی و يهوديه

به دست جَـیّ از خـانوادة    ی بوده که دوره ای قديم

بـه گفتـة ابـن     بنای اصلی آن  نهـاده شـد   افراسیاب

نام آن کهندژ بـوده اسـت.    ،الفهرستنديم در کتاب 

مافروخی نويسندة اصفهانی  .(108: 1888،اصفهانی)

گفته که کهندژ در گذشته، مخزن کتـاب   ،قرن پنجم

بـاقی   ای از آن تنها تپـه  ،های بعد در زمان .است بوده

مانده به نام تپة اشرف که مورد استفادة اشرف افغان 

 ،نشـین  منطقـة يهوديـه   .(88: 1808)هنرفر، واقع شد

 154که بنای آن در زمان ابوجعفر منصـور در سـال   

. بـوده اسـت   و بـه دسـت ايـوب بـن زيـاد      هجری

در شـــرق  ،منطقـــة جـــی .(105: 1888)ابـــونعیم،

لفّـظ  و همان جايی اسـت کـه اکنـون در ت    ،اصفهان

 .اسـت  عامة مردم اصفهان  بـه دالبتـی مشـهور شـده    

ــديم    ــرار دارد. در ق ــار ق ــة پاچن ــیخ درکوچ دارالب طّ

ــك     ــه خش ــوده ک ــار آن ب ــاری در کن ــت چن درخ

و به گفتة معمّرين محـل،   (188: 1885شده)نیکزاد، 

چنار ديگری کاشته شد که آن هم خشکیده و جای 

لب طّیخ ا است. در کنار دار آن درخت توتی کاشته شده

قبرستانی بود که به نـام مقبـرة دارالب طّـیخ از آن نـام     

بردند و بعـدها از دارالب طّـیخ،  قبرسـتان مسـتفاد          می

در  .(845: 1850اســت.)رفیعی مهرآبــادی، شــده مــی

ايوان جنوبی دارالب طّیخ چند سنگ مرمر عـالی بـوده   

 که يکی از آنها متعلّق به خواجه نظـام الملـك بـوده   

ی مرمرکـه در اطـراف آن آيـه الکرسـی     . سنگاست

نوشته شده و در وسط حاشیة سـنگ نوشـته شـده:    

قال اخ تعالی يا عبادی الذّين آمنوا ال تَقنُطوا إنَّه ه وَ »

ســنگ قبــر  .(180: 1885)نیکــزاد، «الغَفــور الــرَّحیم

همو که  ؛متعلّق به میر سیّد علی شهید است ديگری

ونلـو جـزو امـرا    در زمان پسر امیـر جهانشـاه قراقوي  

است. سنگ قبر ديگری که شـبیه قبـر خواجـه     بوده

ای آن را متعلّق بـه ملکشـاه           الملك است و عدّه نظام

میـان اوالد زد و خـورد    که پس از مرگش ،دانند می

فراوان پیش آمد و مجال اينکه بـر قبـرش حجّـاری    

شـايد از بـیم مالحـده، سـاده      ،کنند فـراهم نشـد و  

سه سنگ  .(115: 1884ری انصاری، است.)جاب مانده

تر که خواندن خطوط روی آن دشوار است  قبر کهنه

برخی آنها را از آن  مؤيد الملك، سلطان مسعود و  و

اند و سنگ قبر ديگری هست کـه   طغرل دوم دانسته

داننـد. برخـی نیـز     آن را متعلّق به همسر ملکشاه می
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های مشهور ايـن محـل در زمـان     سنگ که معتقدند

ـ   ظلّ : 1885اسـت.)نیکزاد،   جـا شـده   هالسـلطان جاب

سلطان محمّـد سـلجوقی    که گفته شده .(188-185

سنگ مرمر سـیاه سـنگینی را در جريـان جنـگ بـا      

ای  هنديان به دست آورد و آن را در آسـتانة مدرسـه  

که برای حنفیان ساخته بـود و اکنـون مـدفن خـود     

اوست قرار داد. مکـان ايـن مدرسـه بـه دارالب طّـیخ      

بعـدها قصـد ربـودن ايـن سـنگ را      است؛ بیده چس

ــیخ   داشــتند کــه شکســت و ســبب شــد در دارالب طّ

ــد.)هنرفر، ــا  . (884: 1852بمان ــو ب ــان گفتگ در جري

معمّـرين محلّــة دارالب طّــیخ دانســتیم کــه عــالوه بــر  

قبـر   ،قبرهايی که در سطور قبل معرفی آن گذشـت 

مادر سلطان ملکشـاه سـلجوقی وجـود دارد. افـراد     

در دالبتی  سه سنگ قبر مرمر  که لبتی گويندمسنّ دا

وجود داشت که دوتا را دزديدند و در حین سرقت 

از بـردن   ،سومین سنگ، چـون آن سـنگ شکسـت   

ــرف ــیخ    ص ــل دارالب طّ ــرين مح ــد. معم ــر کردن نظ

کـه در  -وينـد: در اطـراف میـدان کهنه)قـديم(    گ می

مقابل میدان نو که شاه عباس صفوی دستور ساخت 

س از آن به میدان نقش جهان و اکنـون  آن را داد و پ

میـدان عتیـق بـوده و     -به میدان امام مشـهور اسـت  

 مهـم هـای   مکـان  ،اروپـايی اسـت   Antikبرگردان 

وجود داشته که بنابر شاهانی کـه در آن فرمـانروايی   

ــم  ــا ک ــق بیشــتر ي ــتند از رون ــری برخــوردار  داش ت

کـه در گذشـته میـدان میـر      ،است. میدان کهنـه  بوده

اطراف خود مسجد، مدرسه، میدان فـروش   در ،بوده

شـايد   اسـت.  بار و سیفی جات و قبرستان داشته تره

ــاب در آن درس      ــه طلّ ــانی ک ــا مک ــگاه ي ــه دانش ب

بـه سـبب نزديکـی     ،گفتند خواندند دارالب طّیخ می می

بازار میوه و خربزه فروشان. هر چـه بـه ديوارهـای    

 .شود میتر  بناها خاص ،شويم اصلی شهر نزديك می

هـای نفـیس    مثالً بازاری که فـرش فروشـان، فـرش   

فروختند يا دارالب طّیخ که  خود را به آنجا آورده و می

ــزه فروشــان محصــوالت کشــاورزی خــود را   خرب

کـه خربـزه    ،با توجـه بـه  ب طّـیخ    .کردند  عرضه می

فروش معنی شده، اين ناحیه، محل فـروش خربـزه   

و کـه البتـه بعـدها محـل دفـن بزرگـان        ،است بوده

زه ببا موضوع عنوان شده به معنی خر شده وشاهان 

فروش منافاتی ندارد. منطقة دردشت کـه شـهرت و   

قدمت آن به پیش از روزگار سلجوقیان مـی رسـد؛   

قرار  (04: 1845)غلوم بیك،  سمت ديگر میدان میر

دارد. به طرف طوقچی فعلی قبر صـاحب بـن عبّـاد    

 .است واقع شده

  
 حب بن عباد در سمت چپ میدان میرسابق: آرامگاه صا3تصویر   

 

قلعـة طبـرك قـرار دارد     ،در سمت ديگر اين میدان 

که از دورة ديلمیان مانده و حتی در عهـد سـامانیان   

يعنـی   -هـر سـه مکـان    .است نیز مورد استفاده بوده

از راه  -دارالب طّـیخ و قلعـة طبـرك   طوقچی فعلـی،  

: 1808نـد.)هنرفر،  ا زيرزمینی به هم ارتبـاط داشـته  

در نزديکی میدان کهنه)قـديم( خیابـان هـاتف     .(84
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فعلی، نرسیده به مسجد جامع سمت چپ، خیابـانی  

فرعی وجود دارد که منارة مسجد علی در آن واقـع  

ــده ــت ش ــا   اس ــیعی ب ــحن وس ــجد، ص ــن مس . اي

های زيبا از زمان شاه اسـماعیل دارد کـه    کاری کاشی

 کـه  گويند از زمان سنجر سلجوقی است. گفته شده

سنجر روزی در حال شکار بود که تیرش به طفلـی  

علی نام اصابت کرد و طفل جـان داد. سـنجر بـرای    

خــاطر پــدر و مــادر آن کــودك قــول داد  رضــايت

ــرد     ــین ک ــازد و چن ــی بس ــام عل ــه ن ــجدی ب  مس

 .پــاورقی( 858: 1852هنرفــر، ؛181: 1885)نیکــزاد،

ايـن مسـجد و منـاره از آثـار     که اند  ای نیز گفته عده

ه پســر تکــش خوارزمشــاه اســت کــه در علــی شــا

اسـت   حکومت اصـفهان را داشـته   هجری 515سال

ــر،  552ايــن مســجد در ســال  .،(882: 1852.)هنرف

به دستور سنجر سلجوقی سـاخته و بلنـدی    هجری

منارة آن حدود چهل و هشت متر است کـه اکنـون   

در کتـاب   .(188: 1885.)نیکزاد،اسـت  خراب شـده 

مسـجد بـه دسـتور     هنرفر آمده کـه سـاختمان ايـن   

سلطان محمود بن محمّد بن ملکشاه که برادرزاده و 

داماد سنجر بوده برای احترام بـه آن سـلطان اعظـم    

بیـان ايـن    .(882 :1852)هنرفـر،   اسـت  ساخته شده

نکته ضروری است که بدانیم ما در عهـد سـلجوقی   

کاری به معنای عهد صفويه نـداريم و هرچـه    کاشی

است.  رّق روی آن نقش بستهه که معدبوده با آجر بو

مورّخین، ساختمان میدان کهنـه را متعلّـق بـه زمـان     

هـا و   سالجقه می دانند کـه در اطـراف آن عمـارت   

کـه هنـوز    آن چنان کرده بودند،قصرهای سلطنتی بنا 

تـا اينکـه    بـود؛ های قديمی آن باقی  محلّات و خانه

شاه عبّـاس کبیـر دسـتور سـاختن میـدان نـو)نقش       

 . اوری را در آن جـا داد د و کسبة بسـیا را دا جهان(

بنـا  هايی برای فروش میوه و سـاير مـأکوالت    مغازه

ای سه روز فروشـندگان میـوه بـه آنجـا      هفته کرد و

را بـرای فـروش عرضـه     دو اجنـاس خـو   آمدند می

 (104-108: 1885کردند.)نیکزاد،  می

 

 بحث و نتیجه گیری

آگــاهی کامــل از وضــعیت پادشــاهی در گذشــته و 

آثار  و الملك ارت وزير بزرگی چون خواجه نظاموز

ــیخ   ــون دارالب طّ ــاطقی چ ــدمات او در من ــر  ،و خ ه

منشـأ  که در دارد  خوانندة صاحب ذوقی را بر آن می

دقت  بهداده  و هدف خواجه در اموری که انجام می

ای فرهنگـی   الملك مجموعـه  . خواجه نظامکنندنظر 

ــازار،  ــه، ب ــجد، مدرس ــامل مس ــرا ش در  و، کاروانس

ـ   بنا نهادقبرستان  نهايت، ت تـا مـرگ را   تـا از طفولی

مقابل ديد مردم زمان خـود بگـذارد. نگارنـدة ايـن     

تحقیق میـدانی   با ،ضمن مطالعة کتب آن زمان ،مقاله

 ةطّـیخ بـه بررسـی و مطالعـ    بو مراجعه به محلّة دارال 

 .پرداخـت  ،امـا از يـاد رفتـه    ،اين مکان بـا عظمـت  

ولتمردان به اين گونه آثار توجّهی د افسوس که با بی

سـرزمین از   اين مند به تاريخ ماندگار، جوانان عالقه

اند.  به ياد داشـته   بهره خبر و بی وجود چنین آثار بی

هايی هستند که زمان  باشیم که تاريخ گذشتگان، میخ

کوبند و میراثی هستندکه به ما رسـیده   را به مکان می

 قل گردند.  و بايد تکامل يابد و به آيندگان منت
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