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وجهتسمیه
مرحوم مهریار میگوید« :به خاطرم هست که در ایام طفلی ،سه نام را با هم میشنیدم :کهران ،احمدآباد و سید احمدیان
که سه دیه بزرگ بودند به هم پیوسته و اینک جزء شهر اصفهان به شمارمیآیند و دیگر چیزی از آنها به جز نامشان باقی
نمانده و حالت روستایی آنها به کلی محو شدهاست» (مهریار.)657 :1382 ،
مرحوم رفیعی مهرآبادی نیز دربارهی وجه تسمیهی این منطقه میگوید« :قصر احمد سیاه ،در زمان اعراب در اصفهان
احداثشد و چنین حدسزدهاند که احمدآباد کنونی ،جای آن قصر بوده است .نوادهی احمد سیاه ،ابومسلم عبدالرحمنبن
محمدبن احمدبن سیاه ،از محدثان اصفهان بود .احمدآباد را پیشتر کران مینامیدند که دارالبتیخ یا دالبتی درآنجا
قرارداشت» (رفیعی مهرآبادی282 :1352،و.)56
برخی نیز دربارهی وجه تسمیهی این مکان گفتهاند« :برخی دهکدهها به مرور ایام جزء شهر شد و بعضی از آنها نام خود
را به محلهای که در آن بهوجودآمدهاند نهادهاند و برخی دیگر ،نام بنیانگذار محله را پذیرفتهاند .در مورد احمدآباد که
یکی از محالت قدیمی است و خشینان نام داشته ،عقیده بر این است که چون ابودلف و پسرش احمد که از کارگزاران
دربار بغداد بودند ،مأموریت به ساختن کاخها و بستانها یافتند و اقدام به این امر نمودند ،نام احمد بر این محله
باقیمانده» (پژنگ.)31 :1355 ،
ً
«کران و خشینان هر دو از محالت فرعی یهودیه بودهاست و در ابتدا قریهای بیش نبوده و بعدا که اصفهان بزرگ گردیده،
به همدیگر پیوسته و به صورت شهر درآمدهاست .حمداهلل مستوفی در تاریخ گزیده گفتهاست :کران یکی از چهار دیه و
یا چهار محلهی اصفهان قدیم است و آنها عبارتند از :کران ،کوشک ،جویباره و دردشت و چندین مزرعه .معجمالبلدان
مینویسد :کران به فتح اول و تشدید دوم و آخرش نون ،محلهی مشهوری است در اصفهان که مدفن نظامالملک در
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آن بودهاست» (مهدوی.)184 :1384 ،
در عهد سالجقه ،قسمت معروف شهر اصفهان ،ناحیهی شرقی شهر امروزی بود و محالت احمدآباد ،پایقلعه ،خواجو،
باغمراد و ترواسکان از دایرترین نقاط شهر محسوبمیشد (هنرفر.)37 :1350 ،
عدهای از منسوبان این محله:
 ابناالسود احمدبنعلویه کرانی از بزرگان ،نویسندگان و شعرای شیعه در قرن سوم هجری که تولدش را در سال 212ه.ق و فوتش را به سال  312یا  320و  321نوشتهاند .از آثار اوست :اإلعتقاد ،رساله در پیری و خضاب ،هشت کتاب در
دعا و قصیدهی الفیه موسوم به محبره در مدح امیرالمؤمنین.
 ابوبکر احمدبن ابراهیمبن احمدبن روزویه کرانی. ابوحامد احمدبن حسینبن علی سمسار ساکن ماجشون در کران. ابوعلی احمدبن عاصم کرانی متوفی .389 ابوالحسن احمدبن موسیبن بحر معروف به ادیب. ابومحمد جعفربن محمدبن جعفر رفاعی متوفی .379 ابونصر عبدالواحدبن عبدالرحمن مذکر ابنوسی. ابوبکر عمربن ابراهیمبن محمدبن ابراهیم.ُ
قرئی معروف به مفتولی (مهدوی 185 :1384 ،و .)184
 ابوبکر محمدبن عبداهللبن محمدبن منده م ِده وازیچه چون به ده احمدآباد نزدیک بود ،به آن احمدآباد وازی هم میگفتند .یکی از محالت و دیههای اصفهان به
نام کهران نیز ،نزدیک میدان احمدآباد بودهاست (مهریار 832 :1382 ،و .)574
مدرسهی شفیعیه در سال  1099ه.ق ،توسط شفیع میرزا حسینی در محلهی احمدآباد اصفهان در عهد سلطنت شاهسلیمان
صفوی ساختهشد (رفیعی مهرآبادی.)39 :1352 ،
مدرسهی ملکشاهی در محلهی کران ،در همان مقامی بودهاست که خواجه نظامالملک را در آن دفنکردند .از این مدرسه،
امروز اثری بر جای ماندهاست و محل آن در احمدآباد اصفهان به نام دارالبطیخ که عامهی مردم آن را دارالبتی تلفظمیکنند
معروفاست .در ایوان بزرگ این مدرسه ،آرامگاه ملکشاه و وزیر او نظامالملک و زن و فرزندان وی مشاهدهمیشود
(هنرفر.)238 :1350 ،
مسجد ایلچی نیز در محلهی احمدآباد اصفهان واقعاست .این مسجد در دورهی سلطنت شاهسلیمان صفوی بهوسیلهی
صاحب سلطان بیگم ،دخترحکیم نظامالدین محمد ملقب به حکیمالملک ایلچی ساختهشدهاست.
مدرسهی جاللیه نیز در احمدآباد است .این مدرسه یکی از مدارس طلبهنشین اصفهان بود که در زمان سلطنت شاهسلطان
حسین ،به وسیلهی جاللالدین محمد حکیم ساختهشد .وی در سال  1131ه.ق فوت کرد و آرامگاه وی نیز در همین
مدرسه است (همان 660 ،و .)643
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ویژگیهای جمعیتی محلهی احمدآباد
 -1-3-3-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

احمدآباد

مجعیت سال ( 90نفر)

6400

تعداد خانوار (خانواده)

2074

برآوردمجعیت سال ( 93نفر)

6337

3.09

بعد خانوار (نفر)

2053

برآوردتعداد خانوار سال( 93خانواده)

6

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

5

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

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

114

49+51
مرد%49 :

جنسیت

تعداد

مرد

3125

زن

3222

زن%51 :
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 -3-3-3-2توزیع 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

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

۰

۲۰۰

۴۰۰

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

5354

562

۶۰۰

90
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 -5-3-3-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

51+49
39+21+1525
مرد%51 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

2638

49

51

2716

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

سوادآموزی%0/15 :

عایل%38/95 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

2

راهنمایی

207

ابتدایی

متوسطه
عایل

332
282

525

زن%49 :

ابتدایی%24/63 :

راهنمایی%15/36 :

متوسطه%20/92 :
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 -7-3-3-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

62+28+37
61+31+17
کارشنایس ارشد%7 :

کارشنایس%62 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

242

کارداین

529

کارشنایس

63

کارشنایس ارشد

21

دکترا و باالتر

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

نوع
دارای مهسر

3435

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

377

ازدواج نکرده

1756

یب مهسر به دلیل طالق

90

دکترا%3 :

کارداین%28 :

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%7 :

یبمهسر به دلیل طالق:
%1

دارای مهسر%61 :

تعداد

91

ازدواج نکرده%31 :

92
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 -9-3-3-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

83

تکنسنیها و دستیاران

123

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

246
140

389
15

416
189
81

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

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

1527

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

123

7+93
مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است%7 :

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است%93 :
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 -11-3-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

99+1
معلول%1 :

سامل%99 :

وضعیت

تعداد

سامل

6317

معلول

83

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

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
6

5

اختالل در گفتار و صدا

9

نقص دست

11

نقص پا

26

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

2

5

10

33

94

شناسنامه فرهنݡگی اجتماعی محالت شهر اصفهان

84+13+21
کشور دیگر%1 :

 -13-3-3-2توزیع جمعیت محله
به تفکیک محل تولد

محل تولد

تعداد

اصفهان

5235

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

784
120
49

آبادی دیگر%2 :

شهر دیگر%13 :

اصفهان%84 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-3-3-2مساجد
نام

مسجد املهدی(عج)
مسجد موتابها

نام

مسجد استاد نوروز

مسجد زینالعابدین(ع)

95

96
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 -15-3-3-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع

مرکز فرهنگی آموزیش

کتاخبانه و سالن مطالعه

نام

کانون فرهنگی تربییت شهید هبشیت
ویلعصر

نشانی

چهارراه عسگریه

خیابان ویلعصر ،جنب خمابرات

مالکیت

آموزش و پرورش

سایر ارگانها و خبش خصویص
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 -16-3-3-2اماکن و مرا کز تفریحی
موضوع
فضای بازی کودکان

نشانی

سایت بازی راران

پارک امحدآباد-گلزار
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 -17-3-3-2مرا کز درمانی و خدمات اجتماعی
موضوع

نام

توانبخیش

زینب (س)

مرکز خدمات مرکز ناشنوایان حضرت

مرکز خدمات
مشاوره

مرکز مشاوره برنا
مرکز مشاوره هببود
نگرشها

تعداد مددجو

نشانی

کاربری

مالکیت

1265

خیابان امحدآباد ،مرکز شهید اشریف

خدمات توانبخیش به ناشنوایان

دولیت

100
100

میدان امحدآباد ،ابتدای خیابان ویلعصر،
طبقه فوقاین مؤسسه صاحلنی

میدان امحدآباد ،مابنی خیابان سروش و
ویلعصر ،کوچه الله ،پالک 5

مشاوره و خدمات روانشناخیت خصویص
مشاوره و خدمات روانشناخیت خصویص
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99

 -18-3-3-2اماکن مترا کم و پرتردد محلی با رویکرد فرهنگی اجتماعی
موضوع

نام

دفتر خدمات ارتباطی

---

کالنتری

ویلعصر

نشانی

میدان قیام ،خیابان ویلعصر ،کالنتری مشاره 13

فلکه امحدآباد ،اول خیابان ویلعصر ،نبش بنبست میل

100
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 -19-3-3-2اماکن سبز محلی
نام

پارک حمیل مشال امحداباد

نوع فضای سبز
پارک حمیل

