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شناسنامه فرهنݡگی اجتماعی محالت شهر اصفهان

وجهتسمیه
این قلعه میان محالت شهری افتاده بود :یک حدش به پای قلعه و یکی به احمدآباد و دارالبطیخ و یکی به تل واژگون و
خواجو میرسید .قلعه طبره یا طبرک ،بنا به نقل جابری انصاری توسط فخرالدولهی دیلمی بنا شد و نام طبره به مناسبت
دیالمه است که نژادشان از طبرستان بود (جابری انصاری .)15 :1378 ،استاد جمشیدمظاهری مینویسد« :دربارهی
طبرک ،آرای دیگری نیز هست .از آن جمله بعضی آن را عبری دانستهاند و با طیور که در این زبان به معنی علو و ارتفاع
است ارتباط دادهاند .از آنجا که در اصفهان ،یهودیان زیادی ساکنبودند و نیمی از شهر دارالیهود بود ،نامحتمل نیست
ً
که این دژ -که اتفاقا در بخش یهودیهی اصفهان واقعبودهاست -نامی یهودی داشتهباشد؛ بهخصوص که بعضی بنای
آن را به پیش از روزگار طبرستانیان منسوبداشتهاند .جز قلعه طبرک اصفهان ،قلعهی دیگری هم با این نام در ری
ً
بودهاست که اتفاقا آن شهر را نیز مأمن یهودیان در روزگار قدیم میشناسیم .با این همه ،آنچه در باب اساس عبری این واژه
گفتهشد ،حدسی بیش نیست .حدسی همردیف آن نظر که واژه اصفهان را هم عبری بهشمار آوردهاست!» (همان.)68 ،
بارتولد ،طبرک را به معنی تپه میداند درحالیکه این واژه ،به معنی طبرستان کوچک است .مرحوم جناب مینویسد:
«تبر به فارسی قلعه را گویند و کاف عالمت تصغیر است .استعمال قلعه در اینجا بیمناسبت نیست چه َت َبرک از معنی عام
خود منتقلشده و اسم محل مخصوصی گشتهاست و بنابراین تکراری هم در لفظ نشدهاست .ابناثیر در وقایع سال 414
ه.ق نوشتهاست :عالءالدوله که همدان و دینور و سابور خواست و سایر والیات را تصرف نمود ،سرداران دیلمی را که در
همدان و غیره بودند دستگیر ساخت و در قلعه تبرک اصفهان محبوس ساخت» (جناب.)26 :1386 ،
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مؤیدالدوله و فخرالدولهی دیلمی (که در همین قلعه وفات یافت) (اإلصفهانی ،)31 :1368 ،قطعه زمینی در جنوب
شرقی شهر اصفهان را که بیش از صد هزار مترمربع مساحت داشت ،برای ساختن قلعههای محکم انتخابکردند .اراضی
مزبور که در محل قلعه طبرک سابق قرارداشت ،از دو طرف محدود به چشمهی خوراسگان و راهــروان میشد و این
چشمهها به مثابه خندقی طبیعی برای قلعه بود.
اطراف قلعه بارویی بسیار محکم که قطر آن از ده متر متجاوز بود ،کشیده میشد و این بارو ،فاصله به فاصله به
بر جهایی منتهی میشد .از خانههای دیالمه که نزدیک میدان قدیم امروز (میدان عتیق) قرار داشت و میدان میر ،راهی
زیرزمینی به قلعه منتهی میشد .امروزه هم پس از هزار سال ،در بعضی منازل که زمین را برای احداث چاه حفر میکنند،
به آن راه برخورد میکنند .در زمان سالجقه که البارسالن اصفهان را دارالسلطنه و ملکشاه را ولیعهد کرد ،ملکشاه میدان
راه درونی زیرزمینی به آنجا ایجاد کرد .بدین ترتیب ،ساختمانهای ملکشاهی از محل
عتیق را ساخت و از قلعه طبرکِ ،
میدان عتیق و اطراف مسجد جمعهی امروز ،به قلعه طبرک متصلمیشد.
این قلعه در عهد قاجار و در زمان حکومت ظلالسلطان ،به یکی از خانوادههای اصفهان واگذارشد و در تاریخ
ً
 ،1307/6/19به نام محیالدین کاشفی به شمارهی  4017به ثبترسید (احتماال نام قلعه کاشفی به همین دلیل است).
خراب کردن آن در سالهای  1320تا  1325صورت گرفتهاست (شفقی .)213-216 :1353 ،در عهد زندیه و قاجاریه به
این قلعه احتیاجی نبود و پایگاه دزدان و قماربازان شده و خانههای آنجا خراب شدهبود؛ لذا عمارت قلعه را تسطیح و به
زمین زراعی تبدیلکردند (جابری انصاری.)146 :1378 ،
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ویژگیهای جمعیتی محلهی قلعهطبره
 -1-10-3-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

قلعهطبره

مجعیت سال ( 90نفر)

13953

تعداد خانوار (خانواده)

4654

مجعیت سال ( 93نفر)

13814

3

بعد خانوار (نفر)

4608

تعداد خانوار سال( 93خانواده)

13

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

8

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

 -2-10-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

142

49+51
مرد%49 :

جنسیت

تعداد

مرد

6725

زن

7112

زن%51 :
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 -3-10-3-2توزیع 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

۱۰۰۰

۷۵۰

۵۰۰

۲۵۰

 -4-10-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۲۵۰

۷۵۰

۵۰۰

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

11878

970

۱۰۰۰
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 -5-10-3-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

50+50
35+23+1725
مرد%50 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

5985

50

50

5993

 -6-10-3-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

سوادآموزی%0/27 :

عایل%34/69 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

8

راهنمایی

503

ابتدایی

متوسطه
عایل

716

682

1218

زن%50 :

ابتدایی%24/50 :

راهنمایی%17/21 :

متوسطه%23/33 :
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 -7-10-3-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

64+25+38
60+31+27
کارشنایس ارشد%8 :

کارشنایس%64 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

606

کارداین

1571

کارشنایس

194

کارشنایس ارشد

81

دکترا و باالتر

 -8-10-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

نوع
دارای مهسر

7392

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

918

ازدواج نکرده

3820

یب مهسر به دلیل طالق

203

کارداین%25 :

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%7 :

یبمهسر به دلیل طالق:
%2

دارای مهسر%60 :

تعداد

دکترا%3 :

ازدواج نکرده%31 :
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 -9-10-3-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

220

تکنسنیها و دستیاران

397

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

696

267
801
41

698
306
175

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

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

3428

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

302

8+92
مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است%8 :

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است%92 :
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-11-10-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

99+1
معلول%1 :

سامل%99 :

وضعیت

تعداد

سامل

13784

معلول

169

 -12-10-3-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
12
12

اختالل در گفتار و صدا

18

نقص دست

24

نقص پا

54

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

3

7

26

58
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84+12+31
کشور دیگر%1 :

 -13-10-3-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

محل تولد

تعداد

اصفهان

11456

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

1653
375
78

آبادی دیگر%3 :

شهر دیگر%12 :

اصفهان%84 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-10-3-2مساجد
نام

ابواملحسن (حاج ابواملحسن)

مسجد الزهرا (س)

مسجد خان (شیخ عیل خان)

مسجد حاج هادی

مسجد حاج آقامنیر

مسجد فاضل هندی

مسجد حاج ابواحلسن

-------

مسجد آل حممد(ع)
مسجد الزهرا (س)

مسجدجعفری

مسجد قراوخلانه

مسجد یزدآباد

مسجد الزهرا (س)
مسجد قصر منیش

مسجد ایلچی

مسجد مهدی موعود(عج)

مسجد ملک

مسجد امام جعفرصادق(ع)
--------
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 -15-10-3-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع
مرکز فرهنگی آموزیش
کانون فرهنگی هنری
مسجد

نام

کانون ارشاد

کانون عترت

رحیانهالنیب (ص)
ملک

نشانی

خیابان گلزار ،خیابان استاد مهایی

مالکیت

آموزش و پرورش

خیابان امحدآباد ،روبروی کتاخبانه امیراملؤمننی(ع)

آموزش و پرورش

خیابان ملک ،مسجد ملک

----

خیابان امحدآباد ،کوی شهید توانا

----

محلهی قلعهطبره 211

 -16-10-3-2مرا کز درمانی و خدمات اجتماعی
موضوع

نام

مرکز درمان و بازتواین اعتیاد مرکز اعتیاد هبروزی

تعداد مددجو
100

نشانی

کاربری

مالکیت

خیابان امحدآباد ،پشت درمانگاه اصیل هرندی درمان و بازتواین اعتیاد خصویص
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 -17-10-3-2اماکن مترا کم و پرتردد محلی با رویکرد فرهنگی اجتماعی
موضوع

نشانی

دفتر پلیس 10 +

خیابان نشاط ،نرسیده به چهارراه فرشادی

دفتر خدمات ارتباطی

خیابان امحدآباد ،خیابان گلزار مشایل ،طبقه فوقاین سوپر پل

خیابان هشتهبشت غریب ،خیابان ملک ،کوچه هبمن
خیابان نشاط ،روبروی بانک میل

