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وجهتسمیه
در حاشیهی شرقی خیابان هاتف ،در محلهی خشینان که از محالت قدیمی اصفهان و از یهودیه بوده و در قرون اولیه،
اهمیت و اعتبار زیادی داشتهاست ،مجموعهای نفیس از معماری و تزیینات عهد سلجوقی و صفوی دیدهمیشود که به
نام امامزاده اسماعیل شهرت دارد .این مجموعهی عالی ،شامل یک مسجد بسیار قدیمی به نام مسجد شعیا و مقبرهی
امامزاده اسماعیل و رواق و سردر و صحن آن و یک گنبد بزرگ زیبای آجری از نوع گنبدهای چهارسوهای اصفهان بر
فراز سردر آن است.

مسجد شعیا

ً
وجه تسمیهی مرقدی که فعال به نام شعیا آن را زیارتمیکنند ،بر ما معلوم نیست .این مرقد ،بنای آجری منشوری شکلی

دارد که روی آن را با گچ اندود کردهاند .ارتفاع مرقد  1/70متر و عرض آن یک متر است.
ً
در دورهی رواج اسالم در اصفهان ،ظاهرا در همین محل که به نام خشینان معروف بود ،مسجدی بنا شده که هیچ
اثری از آن باقی نماندهاست .در مجملالتواریخ آمدهاست که «جامع خوشینان نخستین مسجد بود که به اصفهان
کردند در خالفت علیبن ابیطالب علیهالسالم» .بر جانب شمالی مرقد شعیا ،کتیبهای از دورهی شاهسلطانحسین
صفوی موجوداست که حکایت دارد از اینکه مسجد مزبور را ابوعباس مفتی ،در دورهی خالفت حضرتعلی(ع) بناکرده
و البارسالن در اوائل قرن ششم آن را تعمیر کردهاست.
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اساس تمام ساختمانهای دیگر متصل به مرقد شعیا و ساختمان چهارسو و تزیینات فراوان نقاشی و کاشیکاری و
گچبری عهد صفویه ،مدفن امامزاده اسماعیل است .مرحوم هنرفر ،این امامزاده را از امامزادههای صحیحالنسب و معتبر
ً
اصفهان میداند و مینویسد« :امامزاده اسماعیل را اسماعیل دیباج هم میگویند که ظاهرا به مناسبت فروش دیباج
(دیبا) ملقب به دیباج شدهاست» (هنرفر.)521-524 :1350 ،
مرحوم مهدوی مینویسد« :نسب امامزاده اسماعیل را مختلف نوشتهاند .از آن جمله:
الف :اسماعیل دیباج :ا کبر فرزند ابراهیم متوفی به سال  145ه.ق ،فرزند حسن مثنی متوفی به سال  98ه.ق فرزند حضرت
امام حسنمجتبی ،برحسب آنچه معروف است .آن جناب ،جد سادات طباطبایی است و فرزندش ابراهیم طباطبا ،در
مقبرهی درب امام اصفهان مدفون است.
ب :اسماعیل جالبالحجارهبن حسنبن زیدبن اإلمام حسن السبط الشهید علیهالسالم ،مطابق کتیبهی سردرب امامزاده.
ج :اسماعیلبن زیدبن حسن مثنیبن اإلمام حسن المجتبی علیهالسالم ،مطابق کتیبهی ضریح» (مهدوی.)103 :1384 ،
برخی محدثین منسوب به این محل :ابوغسان احمدبن محمدبن اسحق ،ابوشجاع ادریسبن عباس کرجی و ابویحیی
غالببن فرقد خشینانی.
مدفونان در مزار امامزاده اسماعیل:
 میرزا ابراهیم ،متخلص به طوبی ،شاعر و ادیب متوفی سال  1174ه.ق مدفون در رواق امامزاده. زینب نساء بیگم ،دختر شاهاسماعیل سوم ،وفات در  18شعبان سال  .1196قبر وی در حرم امامزاده است و سنگمرمر نفیسی بر قبر او منصوب است.
 نوابه سلطان بیگم دختر میرزا محمدصالح حسینی خلیفه سلطانی از زنان شاعر و ادیب و عالم. مالعبداهللبن حسین تستری اصفهانی ،عالم ،محقق ،عابد و زاهد که شاهعباس کبیر در حدود  1010ه.ق برای تدریسو اقامهی جماعت آن مرحوم ،مدرسه مالعبداهلل را در بازار بزرگ بنا کرد.
 میرعماد حسینی ،خطاط معروف. میرمحمدهادیبن میرلوحی موسوی سبزواری اصفهانی ،از علمای معاصر عالمه مجلسی ،مدفون در صحن امامزادهپای دیوار جنوبی ،اول درگاه مقبرهی حضرت شعیا(ع) (مهدوی.)101-105 :1384 ،
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ویژگیهای جمعیتی محلهی امامزادهاسماعیل
 -1-8-3-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

امامزادهاسماعیل

مجعیت سال ( 90نفر)

5193

تعداد خانوار (خانواده)

1671

مجعیت سال ( 93نفر)

5141

3.11

بعد خانوار (نفر)

1654

تعداد خانوار سال( 93خانواده)

5

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

5

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

 -2-8-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

96

49+51
مرد%49 :

جنسیت

تعداد

مرد

2540

زن

2610

زن%51 :
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 -3-8-3-2توزیع 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

۴۰۰

۳۰۰

۲۰۰

۱۰۰

 -4-8-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۱۰۰

۳۰۰

۲۰۰

90+10
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%10 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%90 :

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

باسواد

بیسواد

تعداد

4268

478

۴۰۰
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 -5-8-3-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

51+49
35+25+1822
مرد%51 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

2108

49

51

2160

 -6-8-3-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

سوادآموزی%0/51 :

عایل%34/55 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

6

راهنمایی

210

ابتدایی

متوسطه
عایل

265
290

407

زن%49 :

ابتدایی%22/50 :

راهنمایی%17/83 :

متوسطه%24/62 :
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 -7-8-3-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

63+27+28
58+33+18
کارشنایس ارشد%8 :

کارشنایس%63 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

164

کارداین

392

کارشنایس

49

کارشنایس ارشد

15

دکترا و باالتر

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

نوع
دارای مهسر

2669

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

350

ازدواج نکرده

1521

یب مهسر به دلیل طالق

63

کارداین%27 :

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%8 :

یبمهسر به دلیل طالق:
%1

دارای مهسر%58 :

تعداد

دکترا%2 :

ازدواج نکرده%33 :
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 -9-8-3-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

45

تکنسنیها و دستیاران

133

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

164
92

353
15

241
113
71

 -10-8-3-2توزیع جمعیت شاغل محله
بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

1186

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

73

6+94
مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است%6 :

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است%94 :
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-11-8-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

99+1
معلول%1 :

سامل%99 :

وضعیت

تعداد

سامل

5130

معلول

63

 -12-8-3-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
2
0

اختالل در گفتار و صدا

7

نقص دست

4

نقص پا

21

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

1

2

4

34
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84+11+32
کشور دیگر%2 :

 -13-8-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

محل تولد

تعداد

اصفهان

4209

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

546
144
96

آبادی دیگر%3 :

شهر دیگر%11 :

اصفهان%84 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-8-3-2اماکن و مرا کز فرهنگی مذهبی
موضوع
امامزاده و بقاع متبرکه

نام

امامزاده امساعیل
امامزاده امحد

نشانی

خیابان هاتف

خیابان امحدآباد
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 -15-8-3-2مساجد
نام

مسجد عبداحلسنی

مسجد املهدی(عج)

نام

مسجد اژهایها

مسجد حاج شیخ یزدی
مسجداهلدی

مسجد رحمیزاده

مسجد ویلعصر(عج)
مسجد منکی

مسجد سراجامللک

حسینبه بیتالعیل

مسجد نو

مسجد سیدامحدیان

مسجد جاللیه

مسجد روغین

نام

مسجد خان

مسجد حاج آقامنیر

مسجد املهدی(عج)

مسجد امامزاده امساعیل
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 -16-8-3-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع

کتاخبانه و سالن مطالعه
کانون فرهنگی هنری
مسجد

نام مرکز

امیراملؤمننی (ره)
حمسنیه

منجی موعود(عج)

نشانی

چهارراه شکرکن

خیابان امحدآباد ،کوی لت

خیابان ویلعصر(عج) ،مقابل بانک صادرات ،مسجد منجی
موعود(عج)

مالکیت

سایر ارگانها و خبش خصویص
----

----
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 -17-8-3-2اماکن سبز محلی
نام

لت امحدآباد 1

لت امحدآباد 2

پارک کوچه منکی

نوع فضای سبز
پارک حمیل
پارک حمیل
پارک حمیل

