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وجهتسمیه
محمود خوارزمی ،مشهور به پوریا ولی و متخلص به قتالی ،پهلوان ،عارف ،شاعر و از اکابر عرفا و فضال و جوانمردان و فتیان
در اواخر قرن  7و اوایل قرن  8ه.ق ایران است .جزء نخست لقب او به اختالف روایات ،پوریار ،پوربار ،بوربا ،پریار ،پوریار،
پکیار و بوکیار نیز آمدهاست .وی در شهر خیوه یا خیوق خوارزم بهدنیاآمد .پارهای از مآخذ ،اصل او را از اورگنج دانسته و
آوردهاند که پدرش پس از هجوم مغول ،آنجا را ترکگفت و با خانوادهی خود راهی خیوه شد و پهلوان محمود در حومهی
این شهر بهدنیاآمد .از زندگی او اطالع چندانی در دست نیست و شرح احوال او بیشتر با افسانهها درآمیخته است .برخی
تذکرهنویسان او را از مالزمان خواجه بهاءالدین نقشبند و بعضی دیگر معاصر و مصاحب شیخ محمد خلوتی دانستهاند.
آنچه دربارهی وی میتوان گفت این است که او در ابتدای حال ،به ورزش کشتی اشتغال داشت و پهلوان خوارزم
شکست عمدی وی از حریف در منابع آمده که نام او را در
بوده است .حکایتی از کشتی پوریای ولی در مبارزهی پهلوانی و
ِ
زمرهی جوانمردان و اهل معرفت ثبتکردهاست .در این حکایت که با مضمون واحد و جزییات متفاوت نقل شدهاست،
پهلوان محمود پیش از کشتیگرفتن با پهلوانی ضعیفتر از خود در هندوستان یا خوارزم ،به نیاز او به پیروزی در این
کشتی و نیز دعای ملتمسانهی مادر پهلوان برای پیروزی فرزندش پی میبرد .به همین سبب در مبارزه ،از سر جوانمردی
خود را به دست حریف میسپارد و پشت بر زمین میساید و با این شکست خودخواسته ،درهای معرفت را به روی خود
میگشاید .این حکایت در دورههای بعد ،به نماد پیوند پایدار میان فتوت و تصوف تبدیلشد و نام پوریای ولی را به
عنوان نماد جوانمردی در میان ورزشکاران جاودانساخت؛ چندان که به اعتقاد برخی ،رسم زمین ادب بوسیدن نزد
ورزشکاران باستانی هنگام ورود به گود زورخانه ،اشارهای به قدمبوسی پوریایولی و ادای احترام به خاطرهی جوانمردی
و پهلوانی اوست؛ نیز از همین روست که در زورخانهها ،پس از خاتمهی ورزش و قبل از کبادهزدن یا کشتیگرفتن ،میاندار
برای پهلوانان گذشته بویژه پوریای ولی طلب آمرزش میکند .به تازگی نیز طوماری به نام طومار افسانهی پوریایولی
ً
بهدستآمده که ظاهرا به انشای یکی از قصهخوانان عصر صفوی است و در آن از نژاد پهلوان محمود و چگونگی اتصال
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نسل او به پهلوان قدیم ایران و ریاضت و عبادت  12سالهاش و رؤیت جمال شاه والیت و یافتن  41نفر از پهلوانان ،از
جمله پهلوان شیردل کهنه سوار ،استاد او و برخی مریدان شیخ روزبهان و حاجی بکتاش و نیز خادمان امام رضا(ع) که
به سوی او آمدند و تا پایان عمر یار و همراه او بودند و نیز از فنون مختلف کشتی و آداب پهلوانی که تا امروز در میان
پهلوانان وجوددارد ،سخن به میان آمدهاست.
اشعار پوریای ولی در مجموعهای به نام مثنوی کنزالحقائق ،گرد آمدهاست .با آنکه در پــارهای از فهرستهای
کتب خطی ،این مثنوی به عطار نیشابوری نسبت دادهشده و نیز نسخهای از آن به نام شیخمحمودشبستری به چاپ
رسیدهاست ،اما با توجه به ذکر سال  709ه.ق که در طی مثنوی آمده و قید نام محمود در بعضی ابیات و نیز با توجه به
اینکه از قدیمترین تذکرههایی که نام پهلوان محمود در آنها آمده تا تذکرههای مربوط به سدههای  12و  13ه.ق ،همه به
اتفاق مثنوی کنزالحقائق را به او نسبتدادهاند ،میتوان این مثنوی را از او دانست .مثنوی کنزالحقائق دارای 1300بیت
است که نخست موضوعاتی چون معانی اسالم و ایمان ،شهادت ،طهارت ،جهاد نفس ،زکات ،روزه ،عشق و معنای
نام حضرت مهدی(ع) و صفات آن حضرت آمده و پس از آن ،مطالب عرفانی در ضمن حکایاتی چند بیان شدهاست.
پهلوان محمود در خوارزم درگذشت .مزار او در خیوه -که عمارت زیبایی بر فراز آن بنا شده زیارتگاه عام و خاص است.
وی در میان مردم آن نواحی به محمودآتا ،پهلوان آتا ،اسماموت آتا ،حضرت پهلوان ،پهلوان بابا و پهلوان پیر شهرتدارد
(موسوی بجنوردی /13 :1383 ،ذیل پوریای ولی).
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ویژگیهای جمعیتی محلهی پوریایولی
 -1-8-7-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

پوریایولی

مجعیت سال ( 90نفر)

19493

تعداد خانوار (خانواده)

6027

برآورد مجعیت سال ( 93نفر)

20578

3.23

بعد خانوار (نفر)

6362

برآورد تعداد خانوار سال( 93خانواده)

13

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

9

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

 -2-8-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

173

50+50
مرد%50 :

جنسیت

تعداد

مرد

9692

زن

9737

زن%50 :

محلهی پوریایولی 157

 -3-8-7-2توزیع 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

۱۵۰۰

۱۲۰۰

۹۰۰

۶۰۰

۳۰۰

 -4-8-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۳۰۰

۶۰۰

۹۰۰

87+13
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%13 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%87 :

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

باسواد

بیسواد

تعداد

15533

2325

۱۲۰۰

۱۵۰۰
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 -5-8-7-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

52+48
29+23+1929
مرد%52 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

7526

48

52

8007

 -6-8-7-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

سوادآموزی%0/25 :

عایل%29/02 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

10

راهنمایی

746

ابتدایی

متوسطه
عایل

1128
904

1140

زن%48 :

متوسطه%23/01 :

ابتدایی%28/72 :

راهنمایی%18/99 :
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 -7-8-7-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

62+31+16
60+33+25
کارشنایس ارشد%6 :

دکترا%1 :

کارداین%31 :

کارشنایس%62 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

550

کارداین

1077

کارشنایس

97

کارشنایس ارشد

25

دکترا و باالتر

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

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%5 :

%2

دارای مهسر%60 :

نوع

تعداد

دارای مهسر

10204

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

909

ازدواج نکرده

5608

یب مهسر به دلیل طالق

252

یبمهسر به دلیل طالق:

ازدواج نکرده%33 :
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 -9-8-7-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

191

تکنسنیها و دستیاران

454

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

426

283

844
80

1579
656
513

 -10-8-7-2توزیع جمعیت شاغل محله
بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

4766

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

303

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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 -11-8-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

99+1
معلول%1 :

سامل%99 :

وضعیت

تعداد

سامل

19203

معلول

290

 -12-8-7-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
35
35

اختالل در گفتار و صدا

37

نقص دست

25

نقص پا

71

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

7

13

29

104
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74+18+53
کشور دیگر%3 :

 -13-8-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

آبادی دیگر%5 :

شهر دیگر%18 :

محل تولد

تعداد

اصفهان

14190

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

3449
1040
497

اصفهان%74 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-8-7-2مساجد
نام

نام

مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

مسجداخلمیین (ره)

مسجد و حسینیه قاسمبناحلسن(ع)

---

مسجد مسلم

مسجد امام حسن جمتیب(ع)
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 -15-8-7-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع

نام مرکز

نشانی

مالکیت

کتاخبانه و سالن مطالعه

کتاخبانه طغرایی

خیابان کاوه ،خیابان 22هبمن ،پارک میخک

شهرداری

اخلمیین (ره)

کانون فرهنگی هنری مسجد

کتاخبانه مسجد

خیابان کاوه ،ایستگاه مادی کوی ویلعصر(عج) ،کوچه شهیدان
ملکحممد ،مسجد اخلمیین (ره)

----

حمبان الزهرا (س)

خیابان مدرس ،کوی شهید ضابطزاده ،مسجد مسلم

----

قاسمبن احلسن(ع)

خیابان کاوه ،خیابان فرعی 22هبمن ،کوچه اسالمی

----

رسالت

خیابان کاوه ،خیابان  15خرداد ،کوی مسجد امام حسن جمتیب(ع)

----

امام صادق(ع)

خیابان کاوه ،خیابان فرعی22هبمن جنب پارک میخک

----

امام حسن جمتیب(ع)

خیابان کاوه ،خیابان  15خرداد ،کوی مسجد امام حسن جمتیب(ع)

----

حمبانالزهرا (س)

خیابان مدرس ،کوی شهید ضابطزاده ،مسجد مسلم

----

اباصالحاملهدی

خیابان کاوه ،ایستگاه مادی کوی ویلعصر ،کوچه شهیدان
ملکحممد ،مسجد اخلمیین (ره)

----
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 -16-8-7-2اماکن و مرا کز ورزشی
موضوع

مرکز ورزیش سرپوشیده

نام

سالن ورزیش میخک

نشانی

خیابان 22هبمن

مالکیت

شهرداری
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 -17-8-7-2اماکن و مرا کز تفریحی
موضوع

فضای بازی کودکان

نشانی

پارک میخک
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 -18-8-7-2اماکن مترا کم و پرتردد محلی با رویکرد فرهنگی اجتماعی
موضوع

دفتر پلیس 10+

دفتر خدمات ارتباطی

نشانی

ابتدای خیابان کاوه ،نبش خیابان آیتاهلل ادیب (مدرس) ،جنب ایستگاه مترو
پل مچران ،تقاطع خیابان مچران و کاوه ،جنب دفترخانه 89
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 -19-8-7-2اماکن سبز محلی
نام

پارک میخک

نوع فضای سبز
پارک شهری

