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وجهتسمیه
دستگرد که بعدها به صورت دستجرد و دستگرده تصحیف و تغییرشکل یافتهاست ،یکی از نامهای دالویز کهن است که
در سرتاسر ایران روی امکنه نهادهشدهاست و حدود  100محل به این اسم در اطراف ایران نامبردار است ،مانند دستگرد
در اصفهان ،بروجرد ،بیرجند ،تهران ،سبزوار و جیرفت و به صورت دستجرد در اردستان ،اسفراین ،تفرش ،ساوه و غیره.
برخی تصورکردهاند که جزء دوم این کلمه یعنی گرد ،با واژهی گراد روسی به معنی شهر ارتباطدارد ،اما این واژه از
ریشهی باستانی َ
کرت به معنای ساخته و پرداخته آمدهاست .در شاهنامه ،سیاوش شهر آرمانی و زیبایی بنانهاد و راههای
وسیع و مستقیم و فضاهای باز و معابد و کوشکها و خانهها را بهجای خود و در محل مناسب بناکرد و آن را سیاوشگرد
به معنای شهر سیاوش و یا ساخته و پرداختهی سیاوش نامید .بنابراین ،دستگرد یعنی شهر دست و جایی که دست
و کار و زحمت آن را بهوجودآوردهاست .چنانکه در نامهای دیگر مثل مهرگرد و مهرآباد ،یعنی این محل را مهر و عشق
ساخته و آباد کردهاست .طوایف آریایی بعد از سرازیرشدن به فالت ایران ،در این دشتهای خشک و بیآبوعلف و در
دامنههای کوههای عریان ،دچار زمستانهای سخت و تابستانهای گرم شدند و ناچارشدند با رنج و زحمت و کارکرد
دست و با عشق و عالقه و همت ،امکنهای برای خود تهیهکنند .بهناچار برخی از اینها با نام دست و برخی با نام مهر
نامگذاریشد (مهریار386 :1382 ،و.)385
دربارهی این نام ،وجه تسمیهی دیگری نیز ذکر شدهاست« :دستگرد ،تغییر یافتهی دشتگرد است به معنی شهری
که در دشت ساخته شدهباشد ،آتشدان قریه و یا محل مرکزی قرای اطراف» (قدکساز.)170 :1375 ،
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در بخشهای تابعهی اصفهان بیش از ده محل به نام دستگرد است -1 :دستگرد امامزاده از بلوک چهار محل -2
دستگرد برخوار  -3دستگرد بوزان از دهات قهاب  -4دستگرد بیدآباد که آن را دستگرد مورچه میگفتند و اکنون داخل
شهر است و خیابان جامی و قسمت شمالی آن را شاملمیشود و از مادی قمش  3سهم حق آبه داشتهاست -5 .دستگرد
خیار یا دستگرد جی و دستگرد برزرود  -6دستگرد شاده از بلوک لنجان  -7دستجرد قلعه در بخش قهاب  -8دستجرد
قهاب  -9دستجرد لنجان  -10دستگرد ماربین (مهدوی.)212 :1384 ،
دستگردی که در شمال اصفهان واقعاست ،به دستگرد برخوار معروفاست .در شمال اصفهان ،دشتی وسیع با
زمینهای رسوبی و حاصلخیز قراردارد که از آب قنات مشروبمیشده و دیههای بسیار بزرگ و حاصلخیز در آن وجودداشته
و دارد .دیههای سین ،کربکند ،آذرمناباد ،گز و دستگرد و بسیاری دیههای دیگر ازآنجمله است که همه نشانی از قدمت
و کهنسالی خود بر پیشانی دارند؛ ناحیهی برخوار که خود نام آن برای ما جالب نظر است و بیشک قدیمی و کهن است،
یکی از مراکز تمدن و آبادی قدیم اصفهان بودهاست و هم ا کنون نشانهی این تمدن ،در کیفیت ساختمان ،وضع معیشت
و محصوالت و همچنین برخی آثار دیگر باقیمانده و نام این دیهها ،همه یادآور این قدمت و سابقه است.
این دهستان ،دیهی است بسیار بزرگ که شاهراه اصفهان به شاهینشهر و تهران از کنار آن میگذرد .مردم دستگرد
برای خود شیوههایی خاص در زندگانی ،ساختمان و معیشت داشتهاند ،ولی امروز شهر اصفهان آن را فراگرفتهاست.
دستگرد دیگری که در جنوب غربی اصفهان است ،معروف به دستگرد خیار است و اضافهی خیار به این واژه به این
لحاظ بودهاست که چون زمینهای آن شنی و در دامنهی کوه جنوبی اصفهان قراردارد ،خیار آن زودتر بهدست میآمد.
امروزه دیگر از این دستگرد به صورت دیه اثری باقی نیست و محلهای از محلههای اصفهان بهشمارمیآید .رجال بزرگ
و شاعران ناموری در این محل نشوونما یافتهاند مانند مرحوم حسن دستگردی متخلص به وحید ،صاحب مجلهی
ارمغان که نظامیشناس بزرگی بود و با تصحیح خمسهی نظامی ،خدمت بزرگی به علم و ادب فارسی کرد (مهریار،
387 :1382و.)386
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ویژگیهای جمعیتی محلهی دستگرده
 -1-14-8-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

دستگرده

مجعیت سال ( 90نفر)

10035

تعداد خانوار (خانواده)

3156

برآورد مجعیت سال ( 93نفر)

10945

3.18

بعد خانوار (نفر)

3442

برآورد تعداد خانوار سال( 93خانواده)

4

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

6

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

 -2-14-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

96

50+50
مرد%50 :

جنسیت

تعداد

مرد

5031

زن

4963

زن%50 :
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 -3-14-8-2توزیع 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

۴۰۰

۶۰۰

۲۰۰

 -4-14-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۲۰۰

۶۰۰

۴۰۰

91+9
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%9 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%91 :

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

باسواد

بیسواد

تعداد

8521

833

۸۰۰
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 -5-14-8-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

52+48
40+22+1523
مرد%52 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

4131

48

52

4390

 -6-14-8-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

زن%48 :

سوادآموزی%0/09 :

عایل%40/27 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

2

راهنمایی

334

ابتدایی

متوسطه
عایل

513
471
890

ابتدایی%23/21 :

راهنمایی%15/11 :

متوسطه%21/31 :
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 -7-14-8-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

61+29+28
61+33+15
کارشنایس ارشد%8 :

کارداین%29 :

کارشنایس%61 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

423

کارداین

893

کارشنایس

116

کارشنایس ارشد

37

دکترا و باالتر

 -8-14-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%5 :

نوع
دارای مهسر

5446

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

476

ازدواج نکرده

2903

یب مهسر به دلیل طالق

120

یبمهسر به دلیل طالق:
%1

دارای مهسر%61 :

تعداد

دکترا%2 :

ازدواج نکرده%33 :
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 -9-14-8-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

168

تکنسنیها و دستیاران

248

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

388
192

521
38

657
284
145

 -10-14-8-2توزیع جمعیت شاغل
محله بهتفکیک محل کار

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

2533

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

163

4+96
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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 -11-14-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

91+9
معلول%9 :

سامل%91 :

وضعیت

تعداد

سامل

8521

معلول

833

 -12-14-8-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
9

15

اختالل در گفتار و صدا

18

نقص دست

25

نقص پا

51

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

4

11

25
52
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 -13-14-8-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

78+16+51
کشور دیگر %1 :آبادی دیگر%5 :

شهر دیگر%16 :

اصفهان%78 :

محل تولد

تعداد

اصفهان

7739

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

1560
526
118
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-14-8-2مساجد
نام

مسجدالعیل(ع)

مسجدالرضا(ع)

نام

مسجد امام حسنی(ع)
مسجدالزهرا (س)
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 -15-14-8-2اماکن و مرا کز ورزشی
موضوع

زمنی ورزیش روباز

نشانی

خیابان رباط اول،انهتای خیابان آیتاهلل صادیق

مالکیت

شهرداری
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 -16-14-8-2مرا کز درمانی و خدمات اجتماعی
موضوع

مرکز خدمات
توانبخیش

مرکز خدمات
مشاوره

نام

تعداد مددجو

مرکز سهپر

20

مرکز مشاوره
بشارت

مرکز مشاوره
مهرآفرین

100
100

نشانی

خیابان رباط اول ،نرسیده به سهراه
باهنر،کوچه شهید هبرام ،پالک 7

میدان مجهوری اسالمی ،کوی دبیرستان
حافظ ،روبروی مسجدالرضا(ع)

خیابان رباط اول ،نرسیده به بزرگراه،
پالک111

کاربری

خدمات توانبخیش به معلوالن
جسمی و حرکیت

مالکیت
خصویص

مشاوره و خدمات روانشناخیت

خصویص

مشاوره و خدمات روانشناخیت

خصویص
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 -17-14-8-2اماکن مترا کم و پرتردد محلی با رویکرد فرهنگی اجتماعی
موضوع

نام

دفتر خدمات ارتباطی

----

کالنتری

میدان مجهوری

نشانی

میدان مجهوری ،کالنتری مشاره 12

خیابان رباط اول ،روبروی قنادی هاین
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 -18-14-8-2اماکن سبز محلی
نام

پارک رداینپور1

نوع فضای سبز
پارک حمیل

