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وجهتسمیه
میرعماد حسنی قزوینی ( ۱۰۲۴-۹۶۱ه..ق) ،از سرآمدان هنر خوشنویسی ایرانی و بزرگترین خوشنویس در خط نستعلیق
است .وی توانست پایهی خط نستعلیق را چنان مستحکمکند که صاحبنظران خطوط اسالمی آن را عروس خطوط
بنامند .میرعماد از سادات سیفی حسنی قزوین بود و به همین علت ،رقم آثارش را میرعمادالحسنی انتخاب کردهبود.
جد وی از کاتبان و کتابداران دورهی صفوی در قزوین بود.
گفتهاند عیسی رنگنگار ،مالک دیلمی و بابا شــاه اصفهانی از اســتــادان وی بودند و وی در تبریز نیز شاگردی
مالمحمدحسین تبریزی را کرد .روزی یکی از سیاهمشقهایش را به مالمحمدحسین نشانداد .استاد گفت :خط عجیبی
ً
است .ا گر بدین مرتبه رسیدهای ،زهی سعادت که عینا مثل خط خود من است و فرمود از امروز ،قلمرو قلم در اختیار
توست و به او تبریک گفت.
اما مهدی بیانی در کتاب مرقع گلشن نوشتهاست استاد اصلی وی ،محمدحسین تبریزی است و دیگران نمیتوانند
جزء استادان او باشند .زیرا عیسی خوشنویس از رکابداران شاهطهماسب اول صفوی بود و بعیداست که در زمان میرعماد،
حیات داشتهباشد .بابا شاه نیز در سال  ۹۹۶در اصفهان فوتکرد و میر  ۱۲سال بعد از او به اصفهان رسید .در حقیقت،
باید گفت وی از روی خط بابا شاه ،سلطانعلی مشهدی و میرعلی مشقمیکرد.
میرعماد از تبریز به عثمانی و حجاز رفت و سپس به ایران بازگشت .مدتی در خراسان و هرات به کاتبان کتابخانهی
فرهادخان قرامانلو ،از امرای لشکریان شاهعباس پیوست .پس از قتل فرهادخان به قزوین آمد و در  ۱۰۰۸ه.ق به اصفهان
رفت .وی عریضهای به نستعلیق در مدح شاهعباس نوشت و برای او فرستاد .شاه را خوشآمد و او را به دربار فراخواند.
میرعماد شانزده سال در اصفهان اقامتکرد و شاگردان بسیاری را آموزشداد و آثار فراوانی از خود به جا گذاشت.
دربارهی علت شهادت میرعماد ،اختالف بسیاری وجوددارد .برخی گفتهاند چون وی از مقربان بارگاه شاهعباس
بود ،حسادت علیرضا عباسی خطاط را برانگیخت و او به بدگویی از وی نزد شاه پرداخت و میرعماد را سنیمذهب
معرفیکرد .بهتدریج میرعماد از چشم شاه که نسبت به تشیع تعصبداشت افتاد و سرانجام شاهعباس ،مقصودبیگ
قزوینی ،رییس ایل شاهسون قزوین را برآنداشت که به معاونت اراذل و اوباش ،در تاریکی شب ،هنگامی که میر به
حمام میرفت او را بکشند .گفتهمیشود از آنجا که میر مورد غضب شاه بود ،تا چند روز کسی جرأت نداشت جنازهاش را
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جمعکند و به خاک بسپارد .سرانجام ابوتراب خطاط اصفهانی که از شاگردانش بود ،او را در گورستان مرزغان در نزدیکی
دروازهطوقچی بهخاک سپرد .پس از قتل میرعماد ،شاهعباس از این امر ابراز پشیمانی بسیارکرد .مرگ میر به سال ۱۰۲۴
ه.ق در  63سالگی اتفاقافتاد.
به دالیل مختلف از جمله هنردوستی شاهعباس و بلندطبعی علیرضا عباسی ،دخالت او در قتل میر را باید یکافسانهی
بزرگ ساختگی دانست که در هیچ یک از منابع قدیمی ثبت نشدهاست.
وقتی خبر قتل میر منتشرشد ،موجب تأسف و تأثر هنرشناسان گردید .جهانگیر پادشاه هند نامهای به شاهعباس
نوشت که چرا میرعماد را به من ندادی که در مقابل به وزنش جواهر بدهم.
از میر پسری به نام میرزا ابراهیم و دختری به نام گوهرشاد باقیماند که هر دو از خوشنویسان چیرهدست بودند و
پس از مرگ میر ،همراه بسیاری از خوشنویسان از جمله عبدالرشید دیلمی ،خواهرزاده و شاگرد میر به هندوستان رفتند.
یکی از دالیل قتل میرعماد ،شایعهی سنیبودن اوست .بنا به قول اکثر تذکرهنویسان و تاریخنگاران ،او سنی است
اما هیچگونه مدرک یا سندی برای این ادعا وجودندارد .بهعالوه ،هرجا نام آلنبی آمده از آنها به نیکی یادکرده و شعر یا
متنی در وصف خلفا نیاورده و دعای نادعلی را بارها نوشتهاست.
خط میر در زمان حیاتش نه تنها در ایران و دربار صفوی بلکه در دربار گورکانیان هند و پادشاهان عثمانی نیز آوازهای
بلندمرتبه داشت .گفتهمیشود که خط او را در زمان حیاتش با طال معاوضهمیکردند و وی در هنگام مرگ ،از ثروتمندترین
مردان ایران بود چنانکه خانهاش را وزیر وقت نتوانست بخرد.
خط وی نه تنها در زمان حیاتش تأثیر فراوانی بر معاصران خود داشت بلکه پس از وی نیز چندین قرن سرمشق
خوشنویسان بود .وی هنر را برای نفس هنر دوست میداشت و با شاگردان خود رابطهی مرید و مرادی داشت .حتی
بعضی برای وی ،کراماتی نیز قائل شدهاند.
میرعماد با پاالیش خطوط پیشینیان و زدودن اضافات و ناخالصیها از پیکرهی نستعلیق و نزدیککردن شگرف
نسبتهای اجزای حروف و کلمات ،به اعال درجهی زیبایی یعنی نسبت طالیی رسید و قدمی اساسی در اعتالی هنر
نستعلیق برداشت .وی از چلیپانویسی و قطعهنگاری ،به عنوان هنری مستقل از خط نستعلیق استفادهکرد.
از میرعماد آثار خطی فراوانی به صورت مرقع یا قطعات متفرقه به جای ماندهاست که زینتبخش موزههای معتبر
ایران و جهان و مجموعههای شخصی است .برخی از آثار او اکنون به موزهی خوشنویسی قزوین واقع در کاخچهلستون
ً
منتقلشدهاست .اخیرا نیز مجموعهی نفیسی از آثار وی چاپ شدهاست و به همت موزهی متروپولیتن نیویورک در
دسترس عالقهمندان خط ناب نستعلیق ایرانی قرارگرفتهاست.
میرعماد شاگردان زیادی تربیتکرد که از جمله معروفترین آنها میتوان به این افراد اشارهکرد :نورالدین محمد
الهیجی ،عبدالرشید دیلمی ،عبدالجبار اصفهانی ،محمدصالح خاتونآبادی ،محراببیگ ،میر ساوجی ،میر یحیی
اصفهانی ،درویش عبدی بخارایی و( ...فضائلی55 :1362 ،؛ حبیب اصفهانی140-143/1 :1369 ،و یساولی:1360 ،
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ویژگیهای جمعیتی محلهی میرعماد
 -1-7-8-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

میر عماد

مجعیت سال ( 90نفر)

11142

تعداد خانوار (خانواده)

3335

برآورد مجعیت سال ( 93نفر)

12152

3.34

بعد خانوار (نفر)

3637

برآورد تعداد خانوار سال( 93خانواده)

5

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

6

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

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

93

50+50
مرد%50 :

جنسیت

تعداد

مرد

5592

زن

5505

زن%50 :
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 -3-7-8-2توزیع 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

۸۰۰

۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

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

۰

۲۰۰

۶۰۰

۴۰۰

94+6
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%6 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%94 :

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

باسواد

بیسواد

تعداد

9519

649

۸۰۰
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 -5-7-8-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

51+49
38+23+1425
مرد%51 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

4642

49

51

4877

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

زن%49 :

سوادآموزی%0/34 :

ابتدایی%25/03 :

عایل%37/43 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

9

راهنمایی

382

ابتدایی

متوسطه
عایل

670
614

1002

راهنمایی%14/27 :

متوسطه%22/94 :
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 -7-7-8-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

63+26+38
64+32+13
کارشنایس ارشد%8 :

کارداین%26 :

کارشنایس%63 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

513

کارداین

1214

کارشنایس

150

کارشنایس ارشد

60

دکترا و باالتر

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

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%3 :

نوع
دارای مهسر

6240

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

276

ازدواج نکرده

3069

یب مهسر به دلیل طالق

86

یبمهسر به دلیل طالق:
%1

دارای مهسر%64 :

تعداد

دکترا%3 :

ازدواج نکرده%32 :
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 -9-7-8-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

258

تکنسنیها و دستیاران

271

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

521

195

476
61

691
371
236

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

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

2795

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

380

12+88
مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است%12 :

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است%88 :
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 -11-7-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

99+1
معلول%1 :

سامل%99 :

وضعیت

تعداد

سامل

10992

معلول

150

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

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
10

22

اختالل در گفتار و صدا

16

نقص دست

17

نقص پا

34

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

10
7

25

55
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 -13-7-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

68+24+62
کشور دیگر %2 :آبادی دیگر%6 :

اصفهان%68 :

محل تولد

تعداد

اصفهان

7431

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

2621
628
190

شهر دیگر%24 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-7-8-2مساجد
نام

مسجد امام حسنی(ع)

مسجد اباصالحاملهدی(عج)

نام

مسجداملهدی(عج)
----
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 -15-7-8-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع

نام مرکز

کتاخبانه و سالن مطالعه سالن مطالعه جابرانصاری

نشانی

خیابان جابرانصاری ،روبروی شهرداری منطقه هشت ،داخل پارک

کانون فرهنگی هنری مسجد رهروان صاحبالزمان(عج) خیابان کاوه ،خیابان جابر انصاری ،خیابان ابونعمی جنویب ،جمتمع فجر
کتاخبانه مسجد

رهروان صاحبالزمان(عج) خیابان کاوه ،خیابان جابر انصاری ،خیابان ابونعمی جنویب ،جمتمع فجر

مالکیت

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

ایستگاه ورزش مهگاین
وسایل ورزیش پارکی

نام

نشانی

مالکیت

ایستگاه ()35

خیابان رباط ،پارک هبشت

شهرداری

----

پارک ابونعمی

شهرداری

----------

پارک هبشت

پارک میرعماد

بوستان شهید رداینپور ،فاز 2

شهرداری

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

نشانی

فضای بازی کودکان

پارک ابونعمی

پارک میرعماد
بوستان شهید رداینپور ،فاز 2
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 -18-7-8-2مرا کز درمانی و خدمات اجتماعی
موضوع
مرکز خدمات مشاوره

نام

مرکز مشاوره
پارسه

تعداد مددجو
100

نشانی

کاربری

خیابان کاوه ،مچران ،نرسیده به مپپبنزین ،نبش مشاوره و خدمات
کوچه آزادی ،ساختمان پارسه

روانشناخیت

مالکیت
خصویص
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 -19-7-8-2اماکن مترا کم و پرتردد محلی با رویکرد فرهنگی اجتماعی
موضوع

دفتر خدمات ارتباطی

نشانی

خیابان جابرانصاری ،مقابل خیابان شهید طاهرزاده
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 -20-7-8-2اماکن سبز محلی
نام

نوع فضای سبز

پارک میرعماد

پارک شهری

پارک رداین 2

پارک شهری

پارک هبشت
پارک ابونعمی

پارک شهری
پارک حمیل

