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وجهتسمیه
بابالدشت از محالت قدیم اصفهان است که عامهی مردم آن حدود ،آن را به نام علیسینا میخوانند .جابریانصاری نیز
معتقد است قبر ابنسینا در این مکان است .وی مینویسد« :یکی از مطالب روشنتر از خورشید که بر اولیای امور مشتبه
ً
کردند و مصارف گزافی در همدان شد ،مدفن شیخالرییس ابوعلیسیناست .در بابالدشت اصفهان ،تقریبا بیست الی سی
متر باالی مدرسه شفیعیه (از مدارس عهد صفویه به مساحت یک جریب که در عهد شاهعباس ثانی کاشیکاری شدهاست)
بقعهی معروف به َ
مدرس ابوعلیسینا بود که وسط بقعه ،قبر او مشهود و لوح منقور آن تا شصت سال قبل (قبل از حیات
مؤلف تاریخ اصفهان) موجودبود و بعد عالف بازارچه آنجا را یوشن و ذغال و چوب ریختند و سنگ را از میان بردند تا از
بازپرسی اوقاف مأمون باشد .لیکن محققتر ،آن میدانند که مدفن او در قسمت شرقی میدان شاه (میدان امام فعلی)،
اوائل بازار آهنگران و شمال مسجد شیخ لطفاهلل است» (جابری انصاری.)72 :1378 ،
این محله جزء حیدریخانهها بود و منارههای دردشت در این محل واقعشدهاست .آن را دردشت و دربدشت هم
خواندهاند .کمالالدین اسماعیل شعری دارد که در آن ،از نزاع حیدری و نعمتی سخن گفته و نام دردشت در آن بهکار
رفتهاست:
تـ ـ ـ ـ ــا َد ِر دش ـ ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ــس ـ ـ ــت و جـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــاره
ت ـ ـ ـ ــا َد ِر دشـ ـ ـ ـ ـ ــت را چ ـ ـ ـ ــو دشـ ـ ـ ـ ـ ــت کـ ـن ــد

عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر دوش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـف ـ ـ ــزای ـ ـ ــد

جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوی خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون آورد ز جـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ــاره

هـ ـ ـ ـ ــر یـ ـ ـ ـک ـ ـ ــی را کـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــه صـ ـ ـ ـ ــد پـ ـ ـ ـ ــاره

ن ـ ــی ـ ــس ـ ــت از ک ـ ـ ــوش ـ ـ ــش و کـ ـ ــشـ ـ ــش چـ ـ ـ ــاره

ای خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـ ـی ـ ـ ـ ــاره

پـ ـ ـ ـ ــادشـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــی ف ـ ـ ـ ــرس ـ ـ ـ ــت خ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــواره
(رک :رفیعی مهرآبادی.)228 - 230 :1352 ،
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در مجاورت قبهی ابنسینا در محلهی دردشت ،مسجد کوچکی وجوددارد که بر فراز سردر آن ،بقایای یک مناره از دورهی
سالجقه باقیماندهاست که منار گلدسته نامدارد .سردر بابالدشت در گوشهی جنوب غربی مسجد و در انتهای یکی
از راهروهای اصلی مسجد قراردارد و از دورهی سالجقه است .این دهلیز دارای طاقهای آجری متنوع و جالب است و
عالوه بر سردر بابالدشت ،درب منبتکاری و جالب چهلستون شاهعباسی در همین داالن و جنب سردر واقع شدهاست.
کتیبهی سردر ،به خط ثلث بر زمینهی الجوردی رنگ گچبری شده مشتمل بر آیهی اول تا آیهی سوم سورهی جمعه،
مورخ به سال  999ه.ق به خط جعفر امامی است».
در محلهی قدیمی بابالدشت ،مسجد کوچکی به نام مسجد فتح وجوددارد که مسجد کوچهباغ نیز نامیدهمیشود.
این مسجد را عالم ربانی محمد شاصمدانی ابوالفتوح محمد ،در سال  987ه.ق بنا کردهاست .دو منارهی دردشت بر
فراز سردر بلندی به ارتفاع حدود پانزده متر قراردارند و از عظمت دیرین آن حکایتمیکنند .ارتفاع باقیماندههای دو
منارهی دردشت از سطح پشتبام آن ،بیش از هشت متر نیست .این منارهها به آرامگاه سلطان بخت آغا دختر امیر
غیاثالدین کیخسرو اینجو متصلاست.
مسجد آقانور نیز در محلهی دردشت واقعاست که در دورهی پادشاهی شاهعباس اول ساختهشده و در اولین سال
سلطنت شاهصفی به اتمام رسیدهاست .آقانور و آقامؤمن ،دو برادر بودند که اولی مسجد را ساخت و دومی نزدیک مسجد،
ً
حمامی بناکرد که به حمام دردشت ،معروف است و سابقا به نام بانی آن ،آقامؤمن نامیدهمیشد و وقف بر مسجد است.
شبستان مسجد آقانور ،در ردیف زیباترین شبستانهای مساجد اصفهان است و ستونهای آن سنگی است و طاقهای
متعدد آن ،قطعاتی از سنگ مرمر شفاف دارد که هنگام روز ،روشنایی شبستان را تأمینمیکند.
مدرسهی شفیعیه از بناهای دورهی شاهعباس ثانی نیز در محلهی دردشت واقعاست .این مدرسه بهوسیلهی محمد
شفیع اصفهانی فرزند محمدجمال خوزانی ،در سال  1067بنا شدهاست .در بازارچهی حمام قاضی در محلهی دردشت و
نزدیک فلکهی شهشهان نیز ،مسجد کوچکی واقعشده که بهوسیله حاجییونس نامی از خواجگان دورهی شاهعباس
ثانی بنا شده و ثواب آن را به روح آزادکنندهی خود ،حاجیصفیقلی هبهکردهاست (هنرفر،502 ،589 ،612 :1350 ،
.)47 ،163 ،317
از نامآوران دردشت اصفهان باید به این افراد اشارهکرد:
 -1جامی شاعر بلندآوازهی ایران ،در این محله بهدنیاآمد و سپس در ایام کودکی ،با پدرش به خرجرد جام رفت .محققان
انتساب او و پدرش را به دردشت اصفهان تأییدکردهاند.
 -2مالحاج محمدکریم متخلص به مجنون ،فرزند حسن دردشتی اصفهانی ،از شعرا که صاحب دیوانی به نام آشوب است.
 -3ابومسلم عبدالرحمنبن محمدبن احمدبن سیاه دشتی ( 376ق) از محدثان
 -4ملکالمتکلمین حاج میرزا نصراهلل بهشتی فرزند محسن دردشتی اصفهانی ( 1277ق) از رجال مشروطیت و شاگرد
سیدجمال اسدآبادی (رک :رفیعی مهرآبادی)228 - 230 :1352 ،
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ویژگیهای جمعیتی محلهی بابالدشت
 -1-9-7-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

باب الدشت

مجعیت سال ( 90نفر)

2675

تعداد خانوار (خانواده)

934

برآورد مجعیت سال ( 93نفر)

2824

2.86

بعد خانوار (نفر)

986

برآورد تعداد خانوار سال( 93خانواده)

2

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

2

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

 -2-9-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

103

49+51
مرد%49 :

جنسیت

تعداد

مرد

1296

زن

1370

زن%51 :
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 -3-9-7-2توزیع 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

۲۰۰

۴۰

۱۲۰

 -4-9-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۴۰

۱۲۰

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

2241

248

۲۰۰
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 -5-9-7-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

51+49
34+28+1523
مرد%51 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

1099

49

51

1142

 -6-9-7-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

سوادآموزی%0 :

ابتدایی%23 :

عایل%34 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

0

راهنمایی

76

ابتدایی

متوسطه
عایل

117
146

173

زن%49 :

راهنمایی%15 :

متوسطه%28 :
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 -7-9-7-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

61+31+26
58+32+28
کارشنایس ارشد%6 :

دکترا%2 :

کارداین%31 :

کارشنایس%61 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

115

کارداین

229

کارشنایس

23

کارشنایس ارشد

6

دکترا و باالتر

 -8-9-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%8 :

%2

دارای مهسر%58 :

نوع

تعداد

دارای مهسر

1399

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

198

ازدواج نکرده

753

یب مهسر به دلیل طالق

52

یبمهسر به دلیل طالق:

ازدواج نکرده%32 :
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 -9-9-7-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

26

تکنسنیها و دستیاران

78

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

92

42

181
20

129
54
36

 -10-9-7-2توزیع جمعیت شاغل محله
بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

612

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

41

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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 -11-9-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

99+1
معلول%1/5 :

سامل%98/5 :

وضعیت

تعداد

سامل

10056

معلول

150

 -12-9-7-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
1

2

اختالل در گفتار و صدا

1

نقص دست

2

نقص پا

5

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

1
0

6

8

 180شناسنامه فرهنݡگی اجتماعی محالت شهر اصفهان

79+18+21
کشور دیگر%1 :

 -13-9-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

محل تولد

تعداد

اصفهان

2797

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

640
62

33

آبادی دیگر%2 :

شهر دیگر%18 :

اصفهان%79 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-9-7-2مساجد
نام

نام

مسجد صاحبالزمان(عج)

مسجدالرضا(ع)
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 -15-9-7-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع

نام مرکز

نشانی

کانون فرهنگی هنری مسجد

منتظران نور(عج)

خیابان مدرس ،چهارراه بابلدشت ،خیابان رضا عبایس
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 -16-9-7-2اماکن و مرا کز ورزشی
موضوع

وسایل ورزیش پارکی

نشانی

پارک حمیل شهید مننبات
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 -17-9-7-2اماکن مترا کم و پرتردد محلی با رویکرد فرهنگی اجتماعی
موضوع

دفتر خدمات ارتباطی

نشانی

خیابان مدرس قدمی ،چهارراه بابلدشت ،مقابل بانک ملت ،پالک 153

