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وجهتسمیه
در محل میدان امام کنونی ،قبل از آنکه شهر اصفهان به پایتختی صفویه انتخابشود ،میدانی به نام نقشجهان وجود
داشتهاست که در دورهی شاهعباس کبیر ،آن میدان را تا حدود امروزی آن وسعت دادهانــد و در اطراف آن ،بناهای
تاریخی مشهور بهوجودآمدهاست.
به عقیدهی عموم سیاحان خارجی ،این میدان یکی از بزرگترین میدانهای جهان است .این میدان ،در دورهی
شاهان صفوی ،محل بازی چوگان و رژهی ارتش بود و دروازهی سنگی آن ،از آن دوره هنوز در شمال و جنوب میدان
باقی ماندهاست (هنرفر.)108 :1356 ،
«شاهاسماعیل صفوی باغی ساخت که به نقشجهان موسوم بود .آن باغ هنوز به اسم و محل معروف اما خراب است و
تنها اسم باغ بازماندهاست .شاه عباس در همین باغ ،عمارات دولتی را طرح انداخت که میدان وسیع نقشجهان از آن
جمله است .قصر سردر دروازهی بزرگ عالیقاپو و بازار قیصریه و چهار بازار اطراف میدان نیز از بناهای او در این میدان
است .بازار قیصریه شمال میدان واقع شده است که بازاری است وسیع و دکههای آن را از سنگ و عریض ساختهاند و
متن بازار نیز سنگفرش است و دکانها را دوطبقه ساختهاند .پشت بازار قیصریه ،بازار چیتسازها بودهاست.
حجرههای زیر و باالی اطراف آن را برای منزل و محل لشکر ساختهاند .حجرههای زیر نمایی دارد و بدون ایوان است و
حجرههای باال با غرفه و ایوان است و دو دروازه در آن میدان ،به عمارت شاهی گشادهاند که سردر یکی عالیقاپو است
و دیگری سردر مختصری دارد مشهور به سردر خورشید .اولی راه به دیوانخانه دارد و ثانی ،راه اندرونخانه بوده است».
به طرف شرق میدان ،روبروی عمارات دولتی ایوان ،مسجد معروف به شیخ لطفاهلل است و در دو جنب قیصریه بر طبقهی
باال نقارهخانه دولتی است .اطراف این میدان ،نهری وسیع که کنارهای آن همه از سنگ بوده ،درست کردهبودند و آب
در آن جاری بودهاست» (اإلصفهانی38 :1368 ،و.)37،33
جابری انصاری میگوید« :در باب مساحت میدان نقشجهان ،منابع مختلف به اختالف سخنگفتهاند .مدیر قدیم
ادارهی باستانشناسی ایران که به سال  1934میالدی ( 1313ه.ش) این میدان را خود مساحت کردهاست ،درازای آن
را  512و پهنای آن را  159متر یافتهاست» (جابری انصاری.)236 :1378 ،
در عهد صفوی در کنار باغ نقشجهان و بهمناسبت نام آن ،باغی به نام رشک جنان ساختند.
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ویژگیهای جمعیتی محلهی نقشجهان
-1-7-3-2وضعیت جمعیت در محله
نام محله

نقشجهان

مجعیت سال ( 90نفر)

7798

تعداد خانوار (خانواده)

2504

برآوردمجعیت سال ( 93نفر)

7720

3.11

بعد خانوار (نفر)

2479

برآوردتعداد خانوار سال( 93خانواده)

7

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

21

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

 -2-7-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

32

51+49
مرد%51 :

جنسیت

تعداد

مرد

3952

زن

3781

زن%49 :
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 -3-7-3-2توزیع 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

 -4-7-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۲۰۰

۴۰۰

92+8
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%8 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%92 :

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

باسواد

بیسواد

تعداد

6719

571

۶۰۰
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 -5-7-3-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

53+47
41+25+1420
مرد%53 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

3189

47

53

3530

 -6-7-3-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

زن%47 :

سوادآموزی%0/16 :

ابتدایی%19/72 :

عایل%40/53 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

3

راهنمایی

271

ابتدایی

متوسطه
عایل

379
490

779

راهنمایی%14/10 :

متوسطه%25/49 :
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 -7-7-3-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

63+24+67
57+34+27
کارشنایس ارشد%7 :

کارشنایس%63 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

294

کارداین

783

کارشنایس

82

کارشنایس ارشد

74

دکترا و باالتر

 -8-7-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

نوع
دارای مهسر

3980

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

505

ازدواج نکرده

2394

یب مهسر به دلیل طالق

113

کارداین%24 :

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%7 :

یبمهسر به دلیل طالق:
%2

دارای مهسر%57 :

تعداد

دکترا%6 :

ازدواج نکرده%34 :
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 -9-7-3-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

134

تکنسنیها و دستیاران

195

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

325
121

526
34

277
129
182

 -10-7-3-2توزیع جمعیت شاغل محله
بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

1841

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

107

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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 -11-7-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

98+2
معلول%2 :

سامل%98 :

وضعیت

تعداد

سامل

7643

معلول

155

 -12-7-3-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
10
8

اختالل در گفتار و صدا

14

نقص دست

17

نقص پا

64

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

0

6

15

56
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82+14+2
کشور دیگر %2/20 :آبادی دیگر%1/52 :

 -13-7-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

محل تولد

تعداد

اصفهان

6297

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

1091
117

169

شهر دیگر%14/22 :

اصفهان%82/06 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-7-3-2اماکن و مرا کز فرهنگی مذهبی
موضوع

نام

امامزاده و بقاع متبرکه

امامزاده جعفر و مرتیض

نشانی

امامزاده هارون ابن مویس

میدان قیام ،کوچه هارونیه

امامزاده امحد

خیابان نشاط

خیابان هاتف
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 -15-7-3-2اماکن و مرا کز ورزشی
موضوع
مرکز ورزیش سرپوشیده

نام

ورزشگاه کوثر

جمموعه ورزیش آزادی
جمموعه ورزیش سجادی

ذکرخانه (زورخانه)

سینا

ایستگاه ()10

نشانی

خیابان نشاط ،کوچه بیتاحلسنی

بلوار هشتهبشت ،جنب سازمان آموزش و پرورش

خیابان باغ گلدسته ،جنب باغگلدسته ،جنب کتابفرویش
فرهنگیان ،ورزشگاه شهید سجادی
خیابان نشاط ،قصر منیش
میدان امام

مالکیت

سایر ارگانها
سایر ارگانها
ادارهی ورزش و جوانان
هوشنگ آقاشیر
شهرداری

ایستگاه ورزش مهگاین

ایستگاه ()13

پارک شهید رجایی

شهرداری

وسایل ورزیش پارکی

----

پارک شهید رجایی

شهرداری

ایستگاه ()14

پارک شهید رجایی

شهرداری
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 -16-7-3-2مساجد
نام

نام

مسجد حاج عبدالغفار

مسجد محالها

مسجد سرخی

مسجد حکمی

مسجد جورچی

مسجد الزهرا (س)

مسجد نو اصفهان
حسینیه بیتاحلسنی

مسجد دارالشفا بازار

مسجد عیل

مسجد رضوان کرماین

مسجد عیلاکبر

مسجد پادرخت

حسینیه حضرت جواداألمئه(ع)

مسجد سرای گلشن
مسجد میرعماد
مسجد نمیآور

مسجد باب حممد عیل الزهرا
مسجد و مدرسه امام جعفر صادق(ع)
مسجد خواجه اعلم

مسجد آقا میزا امحد

مسجد ذوالفقار

مسجد آل حممد

مسجد خیاطها

مسجد حاج رضا
مسجد ساروتیق

مسجد جارچی
مسجد اباذر

مسجد باروتکوب حاجی الکاظم

مسجد کازروین

مسجد کرماین

مسجد رهنما

مسجد الصادق(ع)
مسجد حافظ

مسجد شیشه

مسجد آقا عیل

مسجد شیخ لطفاهلل

مسجد نور کرماین

مسجد امام

مسجد باغچه عبایس

مسجد حاج نظر عیل

مسجد باباشیر

مسجد آیتاهلل ارباب

مسجد بلقیس (کوهپایهایها)

مسجداملهدی(عج)

مسجد ابوذر

مسجداملنتظر(عج)

مسجد اهلل (جل جالله)

مسجدالقرآن

مسجداملهدی(عج)
مسجد منجم

مسجد شیخاإلسالم

مسجد جعفری

مسجد سیدالعراقنی
مسجد هرندیها
----
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 -17-7-3-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع

نام

مرکزفرهنگی

مرکز اصفهان شنایس و خانه

خیابان استانداری ،روبروی موزه هنرهای معاصر ،جمموعه

خانه مشروطیت

خیابان نشاط ،کوچه  ،74جنب مدرسه علمیه امساعیلیه

شهرداری

خیابان عبدالرزاق ،نرسیده به میدان امام عیل(ع)

سایر ارگانها و خبش خصویص

میدان امام حسنی(ع)

سایر ارگانها و خبش خصویص

کتاخبانه مرکزی

میدان امام بازار بزرگ
خیابان باغگلدسته

سایر ارگانها و خبش خصویص

کتاخبانه عاشورا انتظار

خیابان عبدالرزاق

سایر ارگانها و خبش خصویص

ناصریه

میدان امام (ره) ،مسجد امام مخیین (ره)

----

الکاظم

خیابان نشاط اول ،کوچه بیتاحلسنی(ع)

----

سیدالساجدین

خیابان حکمی ،مسجد حکمی

----

القرآن

خیابان چهارباغ پاینی ،روبروی ورزشگاه ختیت ،کوی آیتاهلل ارباب

----

سراج منیر

میدان امام ،مسجد امام

----

آموزیش

عصارخانه شاهی
ملل

کتاخبانه شیخ هبایی
الزهرا (س)

کتاخبانه و سالن
مطالعه

کانون فرهنگی
هنری مسجد

کتاخبانه مساجد

کتاخبانه ختصیص حضرت
ویلعصر(عج)
صدراملتأهلنی

تاالر سوره حوزه هنری
سینما

موزه

نشانی

میدان امام ،انهتای بازار قنادها ،روبروی بازار مرکزی طال
فرهنگی شیخ هبایی

خیابان استانداری ،روبروی موزه هنرهای معاصر

خیابان استانداری ،خیابان سعدی ،ساختمان مرکزی حوزه هنری
استان اصفهان

مالکیت

شهرداری
شهرداری
شهرداری

شهرداری

-------

تاالر فرهنگیان

خیابان حافظ

تاالر ادب  -سینما

خیابان باغ گلدسته ،بلوار هشتهبشت ،جنب دبیرستان ادب

----

موزه چهلستون

خیابان استانداری

شهرداری

موزه هنرهای تزییین

خیابان استانداری

شهرداری

موزه هنرهای معاصر

خیابان استانداری

شهرداری

موزه تاریخ طبیعی

خیابان استانداری

شهرداری
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 -18-7-3-2اماکن و مرا کز تفریحی
موضوع

نشانی

فضای بازی کودکان

پارک شهید رجایی

پارک شهید رجایی
پارک شهید رجایی
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 -19-7-3-2مرا کز درمانی و خدمات اجتماعی
موضوع
مرکز خدمات
مشاوره

مرکز درمان و

بازتواین اعتیاد
مرکز مددکاری

نام

تعداد مددجو

نشانی

مرکز ژنتیک نوین

40

مرکز مشاوره آبان

100

خیابان آمادگاه ،جنب ساختمان آژند ،طبقه دوم

100

خیابان آمادگاه ،جمتمع گلدیس ،واحد 213

درمان و بازتواین اعتیاد خصویص

80

خیابان عبدالرزاق ،روبروی گز کرماین

مددکاری اجتماعی خصویص

مرکز اعتیاد
پاکمهر

کلینیک هبروز

خیابان آمادگاه ،جنب داروخانه سپاهان ،بلوک  ،1طبقه چهارم

کاربری

مشاوره ژنتیک

مالکیت

مشاوره و خدمات
روانشناخیت

خصویص
خصویص
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 -20-7-3-2اماکن مترا کم و پرتردد محلی با رویکرد فرهنگی اجتماعی
موضوع
کالنتری

دفتر خدمات ارتباطی

نام

نشانی

سید عیلخان

خیابان استانداری ،کالنتری مشاره 11

----

خیابان حافظ ،کوچه کرماین

----------

چهارباغ پاینی ،چهارراه ختیت ،جنب بانک سپه
خیابان نشاط ،جنب اداره پست نشاط ،پالک 392
خیابان حکمی ،جمتمع نگار ،طبقه اول
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 -21-7-3-2اماکن سبز محلی
نام

پارک شهید رجایی

فضای سبز مسجد حکمی
پارک توحیدخانه

نوع فضای سبز
پارک شهری
پارک حمیل

پارک شهری

