
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

  مجتمع فرهنگی موالنا  طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:  81 در

 

 مقدمه

 انسان در مسیر خود پیوسته دو راه در پیش روی دارد، "راه وحدت" و "راه کثرت".

عالم وحدت به عالمی اطالق می شود که ادراکی بوده و در آن انسان به درک "تن واحده" بودن جهان هستی می 

 رسد.

همه ی اجزای آن تجلیات الهی محسوب می شود. در این حالت انسان خود را با همه ی اجزای جهان جهانی که 

 هستی در ارتباط و یگانگی می بیند.

عالم کثرت به عالمی اطالق می شود که در آن، انسان ها از یکدیگر جدا شده اند تا جایی که هر انسانی تنها محدود 

سمیت نمی شناسد، فقط به فکر خویشتن بوده و همه ی توجه او به حفظ منافع به خود شده و خارج از خود را به ر

شخصی، زندگی مادی و زمینی معطوف می باشد. این روند به درگیری با خود منجر شده، تضادهای فردی به اوج 

 می رسد. در عالم کثرت، هیچ دو انسانی نمی توانند یکدیگر را تحمل کنند.
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االهی، مستلزم قرار داشتن در مسیر وحدت بوده و تسهیالت و کمک های الزم برای بهره برداری از رحمت عام 

آن عده ای است که این مسیر را انتخاب کرده اند. کسانیکه بخواهند در راه عالم کثرت حرکت کرده و خود را 

هیچ کمک  مطرح کنند، باید بتوانند کلیه ی مشکالت خویش را، خود و به تنهایی حل و فصل کرده و انتظار

 ماورایی را نداشته و تنها به دانش، عقل، توانایی و اراده و... خود باشند.

عرفان کیهانی نگرشی است عرفانی که با چارچوب عرفان این مرز و بوم مطابقت دارد و مباحث عرفانی را 

نظر از نژاد، مورد بررسی نظری و عملی قرار می دهد؛ و از آنجا که انسان شمول است همه ی انسان ها صرف 

ملیت، دین، مذهب و عقاید شخصی می توانند جنبه ی نظری آن را پذیرفته و جنبه ی عملی آن را مورد تجربه و 

 استفاده قرار دهند.

اصل: هدف از این شاخه ی عرفانی کمک به انسان در راه رسیدن به کمال و تعالی است، حرکتی از عالم کثرت 

 به عالم وحدت.

ی تالش ها برای نزدیک شدن انسان ها به یکدیگر صورت گرفته و از هر عاملی که باعث  در این راستا همه

 جدایی و ایجاد تفرقه بین آن ها می شود، اجتناب به عمل می آید.

 

 مروری بر تحقیقات انجام شده (: 9-1-9بخش دوم)

 (9-1-9)نقش خرد

دنیایی که تمام پدیده های آن اهمیت نمادینی دارند که به در این 

وسیله ی تاویل نمایان می شود، انسان آخرین جلوه ی منشا عقل عالم 

وجود است و هر چیزی را که پیش از او آفریده شده در خود دارد و 

 بازتاب می دهد.

انسان ضمنا وجود مرکزی دنیای خاکی محل سکونتش است و دقیقا همین 

یت مرکزی موجب می شود انسان ناگزیر به تاویل و دست یابی به موقع

حقیقت که درون اشیا نهفته است باشد. خرد ابزاری است که قادر به 

انجام تاویل است و در بیان سنتی به صورت تنویر با وحی درک می 

شود. تمام موجودات گیتی خرد جهانی را بازتاب می دهند، اما تنها 

را به شکلی فعال منعکس کند. این خرد جهان انسان می تواند آن 

صغیر )بدن( رابطه ای درونی است که تمام موجودات را با خرد جهانی 

یک پارچه می کند، درست همان طور که از دیدگاه هستی شناسی تمام 

موجودات به واسطه ی وجودشان به وجود ناب مرتبط هستند. بسیار مهم 

ز قایل شویم. منطق، به عنوان است که بین مفهوم خرد و منطق تمای

جنبه ی متمم دانش، به دنیای محسوس می پردازد و خرد به دنیای 

 متافیزیکی.

 (9-9-9)زبان نمادها

زبان معمولی دانش جزئی که به وسیله ی منطق و احساس بدست آمده 

را بازتاب می دهد، زبان سمبولیسم دانشی را بیان می کند که به 

 ه است، یعنی عرفان.وسیله ی خرد به دست آمد



 

 

نمادها خود تجلی خدایی امر مطلق در امر نسبی هستند. فورم های 

نمادین، که جنبه های محسوس حقیقت متافیزیکی هستند، چه انسان از 

 حضورشان آگاه باشد و چه نباشد، وجود دارد.

انسان نمادها را خلق نمی کند، به وسیله ی آن ها دگرگون می شود. 

این تشابه معکوس پی روی می کند که "آنچه عالی وجود نمادها از 

 ترین استدر آنچه درون ترین است انعکاس می یابد"

درون ترین دنیا، دنیای مادی، نه تنها دنیای مافوق خود بلکه 

دنیای روح را منعکس می کند که در باالترین درجه ی سلسله مراتب، 

 پایین تر از منشا قرار می گیرد.

ماد همانقدر نزدیک است که رابطه ی برگ های رابطه ی منشا با ن

 یک درخت با ریشه اش.

 

 

 

 

 (9-7-9)انسان خالق

هنرمند سنتی فورم هنری بیرون را در سایه ی الهامی می آفریند 

که از روح می گیرد. فورم هنری به این شکل قادر خواهد بود 

 انسان را به حاالت عالی تر وجود و در نهایت وحدت برساند.

انسان با کمک نمادها و از طریق خردخود تاویل را در فرایند های 

طبیعی بکار می زند، ابتدا بوسیله ی آیین های توصیه شده خود را 

آماده ی هماهنگ شدن با این فرآیند ها می کند. انسان، به گونه 

ای که در سنت تعریف شده، بوسیله ی فورم بیرونی اش، که البته 

رداری واقعی نما بلکه بصورت کیفی در نه بعنوان یک نسخه ب

 موازات کار خدا قرار می گیرد، با آفرینش در ارتباط است.

در جهان شناسی و منشا شناسی سنتی، ترازهای متعدد وجود جهانی، 

که اولینشان ذات الهی بعنوان سرچشمه ی جهان است، به شکل کمانی 

رسد که  نزولی بوجود می آیند. این کمان دست آخر به زمین می

تنها پس از آفرینش فضا و ماده ی ازلی، و همین طور نور بوجود 

 می آید.

فرآیند آفرینش را پدید آمده از دم رحمانیت الهی تجسم می کنند، 

 این دم ماده ی آفرینش جهانی را فراهم کرده است.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهان اکبر

 

 جهان اصغر

 

 

لطیفه ی حقیقه: حقیقت، محمد وجود هر انسان                                   

 عالم هاهوت: ذات الهی

لطیفه ی خفیفه: وحی، " عتیای وجود هر انسان"                                 

 عالم الهوت: صفات الهی

انسان                              لطیفه ی روحیه: روح، داوود وجود هر 

 عالم جبروت: دنیای فراتر از فورم

لطیفه ی سریه: آستانه ی فرا آگاهی، موسای وجود هر انسان                     

 عالم ملکوت: عالم خیال

، ابراهیم وجود هر انسان                                 دل لطیفه ی قلبیه:
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لطیفه ی نفسیه: حواس حیاتی، نوح وجود هر انسان                            

 عالم صورت: دنیای فورم ها

لطیفه ی قالبیه: کالبد، ادم وجود هر انسان                              

 عالم طبیعت: دنیای طبیعت وانسان



 

 

 

 نادر اردالن "حس وحدت"

 

 

 

 

 

 گی نامه ی موالنا زند (: 9-1-7بخش سوم)

الدین محمد بلخی مشهور به مولوی شاعر بزرگ قرن هفتم موالنا جالل

هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر  ۴۰۶هجری قمری است. وی در سال 

وی بهاءالدین که از علما و صوفیان بزرگ زمان خود بود به سبب 

 رنجشی که بین او و سلطان محمد خوارزمشاه پدید آمده بود از بلخ

بیرون آمد و بعد از مدتی سیر و سیاحت به قونیه رفت. موالنا بعد 

الدین محقق ترمذی قرار گرفت. مالقات از فوت پدر تحت تعلیمات برهان

هجری قمری انقالبی در وی پدید آورد  ۴۶۶وی با شمس تبریزی در سال 

که موجب ترک مسند تدریس و فتوای وی شد و به مراقبت نفس و تذهیب 

هجری قمری در قونیه وفات یافت. از  ۴۷۶داخت. وی در سال باطن پر

توان به مثنوی، دیوان غزلیات یا کلیات شمس، رباعیات، آثار او می

 .مکتوبات، فیه مافیه و مجالس سبعه اشاره کرد

شود و از این مراسم مراسم موالنا هر ساله در قونیه برگزار می

كنند. آمارها موید آن است كه تنها در بازدید میهزاران گردشگر 

هزار نفر از شهرقونیه، مراسم سماع و دیگر  ۷۰۰بیش از  38سال 

اند. تاثیر موالنا بر مردم قونیه های این شهر بازدید كردهجاذبه

های سماع را به عنوان سوغات به فروش به حدی است كه حتی مجسمه

شروع شده تا موالنا، این اندیشمند رسانند. از این گذشته حركاتی می

بزرگ سرزمین ایران را ترك معرفی كنند. این در حالی است كه موالنا 

در شهر بلخ متولد شده و تمام اشعار او به زبان پارسی است و حتی 

در خود تركیه، آثار او جزو ادبیات پارسی جای گرفته است و در هر 

جو شود، نتیجه، معرفی وی المعارف كه نام این شاعر بزرگ جستدایرة

 بعنوان شاعر و متصوفی پارسی است. 

واقعیت نیز آن است كه تركیه با هدف توسعه گردشگری خود موالنا را 

كند و نه آنگونه كه بوده است و همین خواهد معرفی میآنگونه كه می

باعث شده تا قونیه به یك شهر توریستی تبدیل شده و از این رهگذر 

 اقصی نقاط جهان مشهورتر شود.  نام موالنا در



 

 

خواهید با نویسد: اگر میروزنامه سان فرانسیسکو در این باره می

ترین شاعر روز آمریکا آشنا شوید بایستی یک هواپیما سوار محبوب

الدین محمد بلخی شوید و به قونیه بروید، جایی که آرامگاه جالل

نظیر مراسم موالنا یمعروف به رومی قرار دارد ... یكی از جلوه های ب

ای مراسم سماع است كه در نوع خود طرفداران زیادی دارد. به گونه

های توریسم در كه بحث توریسم عرفانی را جایگزینی برای دیگر گونه

 این منطقه كرده است. 

مراسم معنوی رقص سماع عشق معنوی انسان و برگشت بنده به حق و 

كند.به اعتقاد مردم قونیه كه رسیدن انسان به ملكوت را متبلور می

هر ساله این رقص را به مدت یك هفته در هفته منتهي به مرگ مولوی 

دور  ۷۶كنند، رقاص رقص سماع از راست به چپ چرخیده و با برگزار می

ها سالم و با مهر و عشق و عطوفت ملت دنیا تمام آفریده ۷۶چرخش به 

ساس اعتقادات ما انسان گویند: براكند. مردم قونیه میآغوش باز می

برای دوست داشتن و مورد مهر قرار گرفتن آفریده شده است؛ حضرت 

  ها پلی است به عشق الهی.مولوی گفته كه تمام عشق

قونیه مجمع اهل معرفت  كیقباد اول سلطان عالء الدین در زمان سلطنت

 -۶سلطان العلما بهاءالدین  -۱ : و عرفان بوده است. در این عهد

اوحدالدین  -۶محقق ترمذی  سید برهان الدین -8نا جالل الدین رومی موال

شیخ سعد  -۷محیی الدین بن عرب  شیخ -۴شمس الدین تبریزی  -۵كرمانی 

شیخ  -۱۰عراقی فخرالدین -۹شیخ سراج الدین قیصری -3الدین جندی 

 -۱8شیخ بغوی  -۱۶شیخ سعد الدین حموی  -۱۱شهاب الدین سهروردی 

كشورها و  از كسانی بودند که از اطراف و اكناف رازی الدین شیخ نجم

شهر های اسالمی؛ برخی از آنان بارها ؛ رنج سفر به قونیه را تحمل 

  .بودند كرده

 که به دعوت عالء الدین كیقباد پدر موالنا بهاءالدین ، سلطان العلما

هجری در این شهر وفات  6۶۷بود، در سال  اول به آنجا مسکن گزین

او ) مولوی ( هم که در  پسر .خاك سپرده شد ر همین شهر بهكرد و د

هجری  6۷۶بود تا سال  زمان مهاجرت پدر به قونیه در سنین نوجوانی

 كه سال وفات اوست، در این شهر زیست و آثار خود را در این شهر

 .نوشت

مشهورترین بنایی كه در قونیه مورد توجه همه است و به احتمال 

ه به قونیه سفر می كنند قصد دیدار آن را افرادی ك زیاد اكثر

» رومی و خاندان اوست كه امروز  دارند. آرامگاه موالنا جالل الدین

روایت  طبق .در درون آن قرار دارد شود و موزه ایخوانده می« درگاه

یی بوده كه سلطان عالء الدین كیقباد اول این مكان ابتدا گلخانه



 

 

نا اهدا كرده و پس از وفات او سلطان العلما پدر موال آن را به

  .سپرده شده است جنازه او در آن مكان به خاك

 تورک در خصوص ترکیه و پان ترکان و اما می پردازیم به ادعاهای

مولوی. این ادعا آنقدر بی پایه و اساس است که هرانسان  خواندن

تاسف آمیخته با تمسخر وا میدارد. در  مطلع و فرهیخته ای را به

تیزهوش خالی از  این خصوص ذکر چند نکته برای خوانندگان منصف و

  :لطف نیست

بلخ ) یکی از شهرهای قدیم  شهـر بی هیچ تردیدی زادگاه موالنا -۱

هـجری  6۰6االول سـنه  اسـت و به روایتی والدتش در شـشـم ربیت ( ایران

 مردم خـراسـان خویـش را از خود وی هـمواره .است قمری اتفاق افـتاده

میـداشـته و از یاد آنان فارغ  شــمرده و اهـل شهـر خود را دوسـت

اسـت که به بهاء  پدرموالنا محمد بن حسـین خطیبی .نبـوده اســت

الدین ولد معـروف شــده و او را ســلطان العـلماء لقب داده اند 

افاضل روزگار  از احمد افالکی روایت پدر او حسـین بن احمد خطیبی به و

و عـالمه زمان بوده، چـنانکه رضی الدین نیشـابوری در محضر وی 

 .میکرده است تملذ

از اکابر صوفیان بود، خرقهء او به روایت  پدر مولوی بهاء ولد  -۶

به احمد غـزالی میپـوست و خویش را بامر معـروف و نهی از  افالکی

بسـیاری را با خود هـمراه کرده بود و  ـدهمنکر معـروف سـاخته و ع

که از سـوخـتگان ،  و هـیچ مجلـس نبودی» در مجلـس میگفـت  پیوسته

 جانبازی ها نشـدی و جنازه ای بیرون نیامدی و هـمیشه نفی مذهـب

حکمای فالسـفه و غـیره کردی و به پیروی صاحب شـریعـت و دین احمدی 

و اهل بلز » خواص و عـوام بـدو اقـبال داشــتند  و« ترغـیب دادی

دست آخر، آنچنان با اعمال و رفتار  و« او را عظیم معـتقد بودند 

که وی تصمیم گرفت بهاء  کرد خود اقـبال خوارزمشـاه را وحشت زده

 .سـازد ولد را به مهاجرت از بلخ مجـبور

فخر  ه كدورتشود ك در حكایتي اشاره مي العارفینمناقب در كتاب -8

هجري آغاز شد ومدت  6۰6پدر مولوی ( از سال  ) بهاءالدین ولد با رازي

 6۰6ادامه یافت و چون امام فخر رازي در سال  یك سال این رنجیدگي

توان خبردخالت نميمهاجرت كرده است، بنابراین  بلخ شهر هجري از

را با بهاءالدین درست دانست. ظاه خوارزمشاه فخررازي را دردشمني

ازخوارزمشاه تا بدان حد كه موجب مهاجرت وي از  رنجش بهاءالدین

  .حقایق تاریخي نیست بالد خوارزم و شهر بلخ شود مبتني بر



 

 

تنها چیزي كه موجب مهاجرت بهاءالدین ولد و بزرگاني مانند شیخ 

الدین رازي به بیرون از بالد خوارزمشاه شده است، اخباروحشت نجم

رت و تركتازي لشكریان مغول و تاتار در بالد عامها و غاآثار قتل

شرق و ماوراءالنهر بوده است، كه مردم دوراندیشي را چون 

 بهاءالدین به ترك شهر و دیار خود واداشته است.

این نظریه را اشعار سلطان ولد پسرمولوی در کتاب مثنوي ولدنامه 

 كند. چنانكه گفته است:تأیید مي

 انكه شد كارگر در او آن رازكرد از بلخ عزم سوي حجاز ز

 بود در رفتن و رسید و خبر كه از آن راز شد پدید اثر

 كرد تاتار قصد آن اقالم منهزم گشت لشكر اسالم

 بلخ را بستد و به رازي راز كشت از آن قوم بیحد و بسیار

 شهرهاي بزرگ كرد خراب هست حق را هزار گونه عقاب

 6۱۷از بلخ در پیش از  این دلیلي متقن است كه رفتن بهاءالدین

هجري كه سال هجوم لشكریان مغول و چنگیز به بلخ است بوقوع پیوست 

 .و عزیمت او از آن شهر در حوالي همان سال بوده است

بعد  وی زبان اجدادی خود، زبان پارسی در رابطه با عشق موالنا به -۶

 سخن  تازیاز زبان است آمده دفتر سوم در که گزارشی در یکاز اینکه 

 شروع دفعه گوید سپس یکمی می رود و از آن سخن سراغ عشق گوید، بهمی

 :که گفتن عربی کند بهمی

 یا ِسقاه ، ُاقتلونیُاقلتونی

 

 زند کهمی و بعد ِهی

 .است خوشتر تازی گرچه گوپارسی



 

 

 کند کهرا می کاری و همان کندمی دفتر کار را یکسره اّما در همین

 .او گفته به مرشدش

 کشش  این یعنی گوییم پارسی

 حشیش آمد آن آید که طرف زآن

 :گویی عربی سلسله و باز بعد از یک 

 بهل تازی !هین گوییم پارسی

 و گل آب ایباش ترک آن هندوی

است .  خوانده و ستوده را شاهنامه دیگری ایراندوست مانند هر موالنا -۵

به احترام یاد   شمسوغزلیات مثنوی در رستم بار از 6۰او در حدود 

 :موالنا توجه نمائید معروف  غزلبیت شاه به این .کرده است

 گرفت عناصر دلم سست همرهان زین

 آرزوست دستانم رستم و شیر خدا

 ایرانفرهنگ نماد دستان رستم ،است  اسالمیایران نماد فرهنگ شیر خدا،

 را آن ما دو فرهنگ این و تلفیق دو فرهنگ این و آشتی از اسالم پیش

 .برساند رسانده هرجایی باید به که وقتی

 کتاب فیه مافیه مولوي در اثر معروف خود موالنا جالل الدین محمد-۴

به دست خوارزمشاه سخن  سمرقند حاصره و فتحعیني از م در مقام شاهدي

گوید که این حادثه مصادف با دوران اولیه زندگی اوست و خود  مي

 است که اثبات گر ایرانی بودن وی است یکی از روشنترین دالیلی

جالل الدین را که در تصرف غوریان بود  ق موطن۴۰۶خوارزمشاه در سال

که کوشیده است شرح دهد که اشعارش ،آنجا  مولوی خود در. تسخیر کرد

به خونریزی و جنگ میان ... است هجران چگونه او را غرقه در خون ساخته

 در آن هنگام كه موالنا هفت .اشاره می کند خوارزمشاهیان و غوریان

سمرقند و از  ( خراسان وماوراء النهر از بلخ تا6۰6-6۱۱ساله شد )

 .رزم شاه بودعرصه كروفر سلطان محمد خوا خوارزم تا نیشابور

شهر بلخ به سرزمینهای  دالیل مهاجرت بهاءالدین ) پدر مولوی ( از -۷

در آن  شهر قونیه که حجاز و بغداد و بعد شام و روم ابتدا ) بیگانه

 غیر قابل انکار است که او همراه زمان جزو آن بود ( هر چه بود

مانی نفر می گوید ( در ز8۰۰مریدانش ) که سپهساالر ،تعداد سان را 

غارت کردند ،از موطن خود بسیار فاصله گرفته  که مغوالن شهر را



 

 

م به ویرانه هایی بدل شد و ۱۶۶۰ق/ مصادف با 6۱۷در سال  بلخ .بودند

 :مولوی در این خصوص می سراید . هزاران نفر به قتل رسیدند

 ای پدر چون تو در بلخی روان شو سوی بغداد

 ازهری و مرو ز باشی دورتر هردم تا به

این نه بیت از دیوان كبیر او  صندوق قبرموالنا در قسمت جلوي -3

آمده  که او عاشقانه دوستش می داشت زبان فارسی به دیوان شمس یعني

  : است

بروز مرگ چو تابوت من روان باشد گمان مبر كه مرا درد این جهان 

 باشد 

 اشد براي من مگري و مگو دریغ دریغ بیوغ دیو در افتي دریغ آن ب

 ام چو ببیني مگو فراق فراق مرا وصال مالقات آن زمان باشد جنازه

 مرا بگور سپاري مگو وداع وداع كه گور پرده جمعیت جنان باشد 

 فرو شدن چو بدیدي بر آمدن بنگر غروب شمس وقمررا چرا زیان باشد 

 جان باشد  ترا غروب نماید ولي شروق بود لحد چو بحس نماید خالص

كه نرست چرا بدنه انسانیت این گمان  فرورفت درزمینه دان كدام

 باشد 

 كدام دلو فرو رفت و پر برون نامد ز چاه یوسف جان را فغان آمد 

 بگشا كه هاي وهوي تودرجوالمكان باشد طرفآنسويازینچوبستيدهان

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 
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