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وجهتسمیه
موالنا جاللالدین محمد فرزند سلطانالعلما ،بهاءالدین محمدبن حسینبن احمد خطیبی بکری بلخی ،یکی از بزرگترین
و تواناترین گویندگان متصوفه و از عارفان نامآور و ستارهی درخشان آسمان ادب فارسی ،در ششم ربیعاالول سال  604ه.ق
در شهر بلخ بهدنیا آمد .علت شهرت او به رومی ،طول اقامت وی در شهر قونیه است که اقامتگاه ا کثر عمر و مدفن او بود.
پدرش سلطان بهاءالدین محمد ،معروف به بهاءولد ،از علما و خطبای بزرگ در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری
بود .پس از اقامت بهاءولد و جاللالدین محمد در شهر الرنده ،گوهر خاتون ،دختر خواجه الالی سمرقندی و مادر سلطان
ولد ،به عقد جاللالدین محمد درآمد.
پس از وفات بهاءولد ،موالنا به خواهش مریدان پدر بر مسند وعظ و ذکر و فتوی و تدریس نشست ،بی آنکه قدم در
راه طریقت نهد .سپس برهانالدین ترمذی ،معروف به سید ِس ّر دان ،به تربیت وی همت گماشت .موالنا سالها به
تدریس علوم شرعی در قونیه و وعظ و ذکر اشتغالداشت و به حدی مورد استقبال خلق قرارگرفت که به قول سلطانولد،
عدد مریدانش از ده هزار نفر بیشتر شد .بعد از این دوران بود که مالقات معروف میان مولوی و صوفی وارستهای به نام
شمسالدین محمدبن علیبن ملکداد تبریزی در سال  642اتفاقافتاد.
دیدار شمس ،مولوی را به یکباره دگرگونکرد؛ چنانکه از آن پس ،به مقامات دنیوی پشت پا زد و دست ارادت از
دامان شمس برنداشت و در مالزمت و صحبت او بود تا آنکه شمس در سال  645هـ.ق ،به دست عدهای از شاگردان
متعصب موالنا که گویا فرزندش عالءالدین نیز در میان آنان بود ،پنهان از دید موالنا و بیاطالع او کشتهشد .این واقعه
اثری فراموشنشدنی در موالنا و آثارش باقیگذاشت؛ چنانکه چون به قونیه آمد ،زندگانی علمی گذشته را یکباره رهاکرد
و تا پایان عمر با عشقی خاص ،به تربیت و ارشاد سالکان و هدایت زائران سرگرمشد.
پس از شمس ،صالحالدین فریدون قونوی معروف به زرکوب ،ارادت موالنا را به خود جلبکرد .پس از درگذشت زرکوب
نیز ،عنایت موالنا نصیب حسام الدینحسنبن محمدبن حسنبن اخی ترک ،معروف به چلبی حسامالدین (متوفی )683
شد .موالنا بعد از دیدار با شمس ،زندگی خود را وقف ارشاد و تربیت عدهای از سالکان در خانقاه خود کرد و گروه جدیدی
از متصوفه ،موسوم به مولویه را بهوجودآورد و کارش در سراسر بالد روم چنان باال گرفت که حتی معینالدین پروانه،
حکمران کل بالد روم از جانب مغوالن ،در شمار ارادتمندان او درآمد.
وفات موالنا جاللالدین بنا بر درستترین اقوال ،در پنجم جمادیاآلخر سال  672ه.ق اتفاقافتاد و تا چهل روز ،مردم
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قونیه سوگوار وی بودند و او را نزدیک مزار پدرش بهاءالدین ولد به خاک سپردند.
مهمترین آثار موالنا عبارتاست از:
 مثنوی معنوی در شش دفتر و با حدود  26000بیت؛ در این منظومهی طوالنی که آن را باید یکی از بهترین زادههایاندیشهی بشری دانست ،مولوی مسائل مهم عرفانی و دینی و اخالقی را مطر حکرده و هنگام توضیح آنها ،به بیان آیات
و احادیث و امثال مبادرت جستهاست .در این منظومه ،همهی مبانی و مسائل اساسی تصوف و عرفان ،مورد تحقیق
قرارگرفتهاست .مولوی ،این اثر را به خواهش شاگرد و مرید صادق و دوست خود ،حسامالدینچلبی سرود.
 -2دیوان کبیر مشهور به غزلیات شمس تبریزی؛ غزلهای مولوی مملو از حقایق عالی عرفانی است و دریای جوشانی
از عواطف شدید بشری و اندیشههای بلند شاعر است .کالم مولوی در همهی ابیات ،مقرون به شور و التهاب شدیدی
است که به وی در احوال مختلف دستمیداد و در همهی آنها وی با معشوقی نادیدنی و نایافتنی کار دارد که او را یافته
و شهودکرده و با او از شوق دیدار و وصال و فراق سخن گفتهاست.
 رباعیات مجموعهی مکاتیب و مجالس کتاب فیهمافیه به نثربیتردید مولوی را باید در شمار فصحای بزرگ زبان و ادب فارسی قرارداد .کالم وی ساده و دور از هرگونه آرایش لفظی
است اما او در عین سادگی ،با مهارت سخن گفتهاست .این کالم ساده و فصیح و منسجم ،گاه در نهایت علو و استحکام
و جزالت و همه جا مقرون به صراحت و به دور از ابهام است.
شعری از غزلیات شمس:
ای ب ـ ــر س ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ــازارت ص ـ ــد خـ ــرقـ ــه ب ـ ــه زنـ ـ ــاری

وز روی تـ ــو در عـ ــالـ ــم هـ ــر روی بـ ــه دی ـ ـ ــواری

هــر ش ــاخ هــمــی گــویــد :مــن مــســت شـ ــدم ،دســتــی!

هـ ــر ع ــق ــل هــم ــی گـ ــو یـ ــد :مـ ــن خـ ـی ــره ش ـ ــدم بـ ــاری

ه ـ ــر ذره ز خـ ــورشـ ــیـ ــدت گ ـ ــوی ـ ــای ان ــاال ــح ــق ــی

گ ـ ــل از س ـ ــر مـ ــشـ ــتـ ــاقـ ــی ،بـ ـ ــدریـ ـ ــده گ ــر ی ــب ــان ــی

از عقل ،گــروهــی مست ،بــی عقل گــروهــی مست

ی ــاب ــی ــم چـ ــو ک ـ ــوه طـ ـ ــور ،م ــس ــت از ق ـ ــدح مــوســی
ُ
م ــای ــی ــم چ ـ ــو م ـ ـیجـ ــوشـ ــان در خ ـ ـ ـ ّـم خ ــراب ــات ــی

از جــوشــش ِمـ ــی کــهــگــل ش ــد ب ــر س ــر خ ــم رقــصــان

هـ ــر گـ ــوشـ ــه چـ ــو مـ ـنـ ـص ــوری آو یـ ـخـ ـت ــه بـ ــر داری

ع ـشــق از س ــر ب ـیخــو ی ـشــی ان ــداخـ ـت ــه دسـ ـت ــاری

ج ـ ــز عـ ــاقـ ــل و الی ـ ـعـ ــقـ ــل ،قـ ــومـ ــی دگ ـ ــرن ـ ــد آری
بـ ــی زح ـ ـمـ ــت ف ــرع ــون ــی بـ ــی غ ـ ـص ـ ـهی اغ ـ ـیـ ــاری

گ ــر چ ــه س ــر خ ــم ب ـس ـتــه اسـ ــت از ک ـهــگــل پ ـنــداری
شت ــر نـ ـب ــود ب ــه جـ ـه ــان ،ک ــاری
واهلل ،ک ــز ی ــن خ ــو 

(رک :صفا 450-480 ،1/3 :1388 ،و فروزانفر42 :1361 ،و.)7،5
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ویژگیهای جمعیتی محلهی مولوی
 -1-10-7-2وضعیت جمعیت محله
نام محله

مولوی

مجعیت سال ( 90نفر)

10206

تعداد خانوار (خانواده)

3331

برآورد مجعیت سال ( 93نفر)

10773

3.06

بعد خانوار (نفر)

3516

برآورد تعداد خانوار سال( 93خانواده)

7

سهم مجعیت حمله از مجعیت منطقه (درصد)

5

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

 -2-10-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک جنسیت

172

50+50
مرد%50 :

جنسیت

تعداد

مرد

5081

زن

5091

زن%50 :
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 -3-10-7-2توزیع 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

۸۰۰

۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

 -4-10-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سواد

۰

۲۰۰

۶۰۰

۴۰۰

89+11
افراد  6ساله و بیشتر یبسواد%11 :

افراد  6ساله و بیشتر
باسواد%89 :

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

باسواد

بیسواد

تعداد

8416

1018

۸۰۰
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 -5-10-7-2توزیع جمعیت باسواد محله
بهتفکیک جنسیت

52+48
30+24+1828
مرد%52 :

جنسیت
مرد
زن

تعداد افراد  6ساله درصد افراد  6ساله
و بیشتر باسواد

و بیشتر باسواد

4059

48

52

4357

 -6-10-7-2توزیع جمعیت محصالن محله
درمقاطع تحصیلی

سوادآموزی%0/19 :

عایل%29/54 :

مقطع

تعداد محصالن

سوادآموزی

4

راهنمایی

393

ابتدایی

متوسطه
عایل

605

515

636

زن%48 :

متوسطه%23/92 :

ابتدایی%28/10 :

راهنمایی%18/25 :
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 -7-10-7-2توزیع جمعیت
فار غالتحصیالن محله در مقطع عالی

63+31+15
60+32+17
کارشنایس ارشد%5 :

دکترا%1 :

کارداین%31 :

کارشنایس%63 :

تعداد فارغالتحصیالن

مقطع

318

کارداین

636

کارشنایس

51

کارشنایس ارشد

14

دکترا و باالتر

 -8-10-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت تأهل

یبمهسر به دلیل فوت مهسر%7 :

%1

دارای مهسر%60 :

نوع

تعداد

دارای مهسر

5420

یبمهسر به دلیل فوت مهسر

575

ازدواج نکرده

2878

یب مهسر به دلیل طالق

117

یبمهسر به دلیل طالق:

ازدواج نکرده%32 :
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 -9-10-7-2توزیع جمعیت شاغالن
محله بهتفکیک گروههای شغلی
نوع

تعداد

قانونگذاران ،مقامات عاىلرتبه و مدیران

118

تکنسنیها و دستیاران

261

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

248
175

543
49

787
313
137

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

محل کار

تعداد

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا مهنی شهر است

2366

مجعیت شاغل که حمل کار آهنا شهر یا آبادی دیگر است

156

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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 -11-10-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک وضعیت سالمت

99+1
معلول%1/5 :

سامل%98/5 :

وضعیت

تعداد

سامل

10056

معلول

150

 -12-10-7-2توزیع جمعیت معلوالن
محله بهتفکیک نوع معلولیت

نوع

نابینا

ناشنوا

تعداد
17
15

اختالل در گفتار و صدا

17

نقص دست

14

نقص پا

27

قطع دست
قطع پا

نقص تنه

اختالل ذهین

2

9

17
60
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83+13+31
کشور دیگر%1 :

 -13-10-7-2توزیع جمعیت محله
بهتفکیک محل تولد

محل تولد

تعداد

اصفهان

8328

شهر دیگر

آبادی دیگر
کشور دیگر

1319
318
104

آبادی دیگر%3 :

شهر دیگر%13 :

اصفهان%83 :
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معرفی اماکن و مرا کز فرهنگی اجتماعی
 -14-10-7-2مساجد
نام

مسجد ویلعصر(عج)

مسجد امام حسنی(ع)
مسجدالفتاح

نام

مسجداملهدی(عج)

مسجد قامئاملنتظر(عج)
----
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 -15-10-7-2اماکن و مرا کز فرهنگی آموزشی
موضوع
کانون فرهنگی هنری مسجد
کتاخبانه مسجد

نام مرکز
هبشتیان
الفتاح

حضرت ویلعصر(عج)

نشانی

خیابان مچران ،خیابان مولوی ،خیابان پوریایویل ،کوی شهید مزروعی ،مسجد
حضرت ویلعصر(عج)

خیابان مدرس ،خیابان مولوی ،مسجد الفتاح

خیابان مدرس ،خیابان پوریایویل ،کوچه شهید مزروعی
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 -17-10-7-2اماکن مترا کم و پرتردد محلی با رویکرد فرهنگی اجتماعی
موضوع

دفتر خدمات ارتباطی

نشانی

خیابان مدرس ،خیابان مولوی ،جنب فرعی ،32پالک 423

