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 تحقیق و نگارش بصیر صباح
 

 دوازدهمبخش 
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 ، فرزانه فرزند بلخین محمد بلخیجالل الد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یروم ین محمد بلخینام: جالل الد

 ن الولد سلطان العلماءینام پدر: بهاء الد

 افغانستان  بلخ - ۶0۴ع االول یرب ۶و محل تولد:  تأریخ
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 4از 2

 موالنا: یع زندگین وقایمهمتر

 خانواده اش بلخ را به قصد بغداد ترک کردند. یسالگ ۵

ه نقل مکان یدر جنوب رود فرات در ترک یتاْ به منطقه ایمکه و از آنجا به دمشق و نها یاز بغداد به سو یسالگ ۸

 کردند.

 ( رفت.یه امروزیدر ترک یه )محلیبا گوهر خاتون ازدواج کرد و دوباره به قون یسالگ 1۹

 ق با شمس مالقات کرد. .ـه ۶۴2آلخر  یجماد 2۶در روز شنبه  یسالگ ۳7

 .دوباره بازگشت بعدا   ه را ترک  ویشمس قون ۶۴۳شوال  21در  یسالگ ۳۹

 

 موالنا: ین کتابهایمعروفتر

 وان شمسید 

 یمعنو یمثنو 

 هیه ما فیف 
 

 و محل فوت:  تأریخ

گ رزن شاعر بیه فوت کرد که االن مقبره ایدر قون یسالگ ۶۸ق در سن  .ـه ۶72االخر  یجماد ۵غروب روز  در

  .استگ رزن شاعر بیفتگان ایارت عاشقان و شیباشد که محل ز ی( میه امروزیه )ترکیقرن ششم در قون

 

  ها  تیعنا ینیب ینم ینال یهم یتو از خوار

 ها تیکم کن شکا ایها و  تیاز حـق عنا مخواه

   دیکه آن فرعـون را شا دیبا یرا عزت هم تو

 ها تیوال نیآن عشق و بستان تو چو فرعون ا بـده

 را بجان  ز اول نهد بر سر  یکه خوار یجان خنک

 ها تیکه هست انـدر نها یآن بخت دیاوم یپـ

 دولت را  یمـزن سرنا یخـواهیپرپست م دهـان

 ها تیدهـان پرپست آ یخوانـدن مـقـر نتانـد

 شد  ییو جو یسوهزاران شاخ شد هر ایدر ازان

 ها تیکند آن جـو کفا یباغ جان هـر خلق بـه

  یفرومان یکه در تنگ یمنگر به هر شاخ دال

 ها تیغا ندیاول بنگـر و آخـر که جـمع آ بـه

  نیفتد در مشک و آدم زاد در سرگ یخـوکـ اگر

 ها تیخود ز ارزاق و کفا به اصل کیهر رود



  
 

 

 4از ۳

 همه عالم  رانیدر به ز ش ـنیا ـنیگرگـ سگ

 ها تید وقاــالف عشق حـق دارد و او دانـ که

 دونان  یعاشق را مـنـه با خوار یبـدنـام تـو

 ها تیاو ز شاه عشق را یقـفا هست انـدر که

 چه غم آرد  ییرو هیاز زر بود او را س گید چو

 ها تیحکا یتابد به هر زخم یاز جانش هم که

 " و از عشقش یزیتبر نیکن ز "شمس الد یشاد تو

 ها تیو از لطـفـش حما یـابـیش صفـا از عشق که

 

 بود؟؟؟ یک ین محمد بلخیجالل الد

ن یشود و حسام الد یسروپا م یخاطرش به .  شمس که موالنا بستینها زن نیچ کدام ایموالنا سه مراد دارد که ه)

 موالنا مظهر حق اند...(  یزرکوب بران یوست و صالح الدبه نام ا یکه مثنو یچلپ

گوشخراش پتك  یبازار مسگران شام نوا یاهویان هیكوبان م یدوست برد و پا یاو را تا خاكبوس یشیعشق درو)

 دن بر فلز سرد به عشق معشوق به سماع رفت...(یكوب

شست و به ارشاد خلق پدر ن گذشت بر مسند یست چهار سال از عمرش نمیب ش ازیكه ب یحال ن محمد دریجالل الد

ان و به خراس به علت هجوم تاتار ،رش بودافتگان پدیت یكه از ترب ین محقق ترمذین هنگام برهان الدی. در اپرداخت

ن دانا مدت پنج یفوت ا د و پس ازیراه دان برگز یریه آمد و موالنا او را چون مراد و پین به قونیآن سرزم یرانیو

  .ن مشغول شدیر علوم دیفقه و سا سیسال در مدرسه پر خود به تدر

 .برخورد یزیبه شمس تبرقمری  یهجر 642تا آنكه در سال 



  
 

 

 4از 4

متعبد بود و به  زاهد و یمالقات با شمس مرد موالنا قبل از . موالنا سخت اثر كرد او در یافادات معنو شمس و

 یسخنران مرد كامل مجالس وعظ ون یبا ا ییپس از آشنا یول . ن مشغول بودین مبیح اصول و فروع دیتوض ارشاد و

ع از ین همه آثار بدیا پرداخت و یشاعر به شعر و اخوان صفا درآمد و و یان صافیدر جمله صوف را ترك گفت و

 .ادگار گذاشتیخود به 

ترك  645سال  در یشب، دید دیل در شرح احوال موالنا بایكه به تفض یبه علل ه نماند ویش از سه سال در قونیشمس ب

به دل پس از او  ،د شدیامنا یچون از و بس ناروا گذراند و یگاراو روز قموالنا در فرا .د شدیناپد ه گفت ویقون

م ن كتاب را به حسایو اشعار ا مشغول شد.  یمعنو یخواست او به سرودن اشعار مثنوسپرد و به در ین چلپیحسام الد

 یم یموالنا در زمان شتافت.  اریدار یبه د قمری یهجر 672ل سال ینكه سر انجام در اوایتا ا ،كرد ین عرضه میالد

اقسام  ۀبار در ، او یش از روزگار زندگیسه قرن پ یدر ط و درخشش تصوف بود.  یست كه دوران اوج ترقیز

 ق انجام گرفته ویمطالعات عم سندگان نام آوریره به همت دانشمندان و شاعران و نویو غ  ینید ،یفلسف ،یعلوم ادب

 د آمده بود.یپد ییبها نآثار گرا

 

 چ مگویش من جز سخن شاد و شکر هیپ چ مگویمر هـر قـیـرم غـمـن غالم قـم

 چ مگویرنج مبر ه خبری بین یور از ن گنج مگوـجز سخ ،وـن رنج مگـسخ

 چ مگویه مدر هـزن جامـره مـدم نعـآم د و بگفتیه شدم عشق مرا دـوانیدوش د

 چ مگویست دگر هیدگر نز یگفت آن چ ترسم ز دگر مییمن از چعشق گفتم ای 

 چ مگویسر ه سر بجنبان که بلی جز که به خواهم گفت نهان هایمن به گوش تو سخن

 چ مگویف است سفر هیدر ره دل چه لط دا شدیتی در ره دل پـری جان صفـقم

 چ مگوین بگذر هیتست ا ۀکه نه انداز کرد می دل اشارتنیست ا دل چه مهگفتم ای

 چ مگویر فرشته است و بشر هین غیگفت ا ا بشر استیست عجب  ن روی فرشتهیگفتم ا

 چ مگویر و زبر هیز نیباش چن گفت می خواهم شد ر و زبریست بگو زین چیگفتم ا

 چ مگویه ببر ن خانه برو رختیز ازیخ الیپر نقش و خ ۀن خانیای نشسته تو در

 ن وصف خداستیگفتم ای دل پدری کن نه که ا

 وــچ مگـیـدر هــان پـهست ولی ج نـیگفت ا

 

 زدهمدواپایان قسمت 

(1) 

 ادامه دارد

 

 


