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 تأریخیچهـره های 
 

 تحقیق و نگارش بصیر صباح
 

 قسمت دوازدهم 
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 ، فرزانه فرزند بلخ ین محمد بلخیجالل الد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ن الولد سلطان العلماءیبهاء الد فرزند یروم ین محمد بلخیجالل الد

 و محل تولد تأریخ

 ۶0۴ع االول یرب ۶ 

 افغانستان  بلخ
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 بزرگ  یموالنا یزندگ
 

 ،بزرگ ین ولد سلطان العلمایدر بلخ خانه بهاءالد یشمس 586زان یم 8مصادف با  یقمرهجری  604االول عیرب

ری د انن شاعریآورتر از نام یکی ن پسرین محمد خواندند. ایالدنهاد كه درگوشش نام جالل یبه عالم امكان پا یكودك

 یدوست برد و پا یرا تا خاكبوسدورگرد او یشیبزرگ كه عشق درو یهیدانشمند و فقزبان شد. دری زبان سرا و 

فلز سرد به عشق معشوق به سماع رفت.   دن بریگوشخراش پتك كوب یبازار مسگران شام نوا یاهویان هیكوبان م

لسوف و عارف بزرگ یف ،شاعر ،عالم یالعلما ملقب به مولون، سلطانیالدءفرزند بها یروم ین محمد بلخیالدجالل

نت فه اول اهل سیق خلین نسب او را به ابوبكر صدیرخؤاز م یاریزاده شد. بسافغانستان  قرن ششم و هفتم در بلخ 

ل شد. ئاشهر ن یبه سمت مفت بود كه در بلخ یبین بن احمد خطین ولد سلطان علما پسر حسیالدءپدرش بها .رساندند یم

كردند.  ی( حكومت مامروز ان بود كه در آن زمان در خراسان )افغانستانیانواده خوارزمشاهشود مادرش از خ یگفته م

 ه زده بود. یقدرت تك ۀكیار ان برین پادشاه خوارزمشاهین محمد سلطان محمد خوارزمشاه آخریالد در زمان تولد جالل

د گر د كه به مجلس اویرا د یتین رفت جمعیالدءدار بهایبه د یدر منابع آمده است سلطان محمد به همراه امام فخر راز

 گفت:  یآمدند به امام فخر راز

صت ، از فرالعلما نگران رت گرفتن سلطانبود و از قد آنوقت یسلسله علما كه سر یفخر راز« ؟یمیچه اجتماع عظ»

 لتماین یا یاگر جلو»گفت:  )ع( الرضا یبن موس یت مامون با علیبه حكا یا هیبه دست آمده استفاده كرد و با كنا

خزانه بلخ و خوارزم را به همراه  یها دیآن روز سلطان محمد كل یفردا « گرفته نشود جبرانش دشوار خواهد بود.

ن یالد ءبها« ش شما فرستادم.یآنها را هم پ هش ما ماندیدها پین كلیاز سلطنت تنها ا»العلما فرستاد.  نزد سلطان یا نامه

 « ار را ترك خواهم كرد.ین دیان وعظ ایدها را فرستاد و نگاشت روز جمعه پس از پایز در پاسخ كلیولد ن

 

  پـرده خـون عشق را گـل زارها ـانیدر مـ

 چون کارها یرا با جمال عشق بـ عاشقان

  ستیراه ن رونیشش جهت حدست و ب دیگو عقل

 راه هست و رفته ام من بارهـا دیگو عشق

  آغــاز کرد یو تاجـر ـدیبـد یبازار عـقـل

 بازار او بـازارهـا یزان سـو ــدهید عشق

  بسا منصور پنهان ز اعتماد جـان عشق یا

 مـنـبـرهـا بگفـتـه برشـده بـر دارهـا ترک

  دردکـَش را در درونـه ذوق هـا عاشـقـان

 دل را در درون انکارهـا ـرهیتـ عاقــالن
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  ستیفنا جز خار ن کاندر پا منه دیگو عقل

 آن خارها عقل را کاندر توست دیگو عشق

  دل بکن یرا ز پا یهستخمش کن خار  نیه

 اـزاره گل شتنیوـدر درون خ ینـیـبب تا

  اندر ابر حرف دیخورش ییتو یزیتبر شمس

 اـارهـتـفـد گـو شـد آفتابت محـبرآم چون

** * ** 

 

شابور با یرون آمد بر سر راه در نیارت خانه خدا از بلخ بیبه قصد ز یقمر یهجر ۶18_۶1۶ ین سال هایبها ولد ب

ن عطار شتافت. یدیخ فریدار عارف و شاعر نسوخته جان، شین محمد به دیزده چهارده ساله اش، جالل الدیفرزند س

ختر خواجه ، در شهر الرنده، به فرمان پدرش با گوهر خاتون، دیدر هجده سالگ یاتین محمد، بنا به روایجالل الد

 .ازدواج کرد یسمرقند یالال
 

 جان مـن انیاندر م یرو یچون جان م دهیـدزد

 ان مـنـرونــق بست یا یخـرامـان مـن ســرو

 تن مرو یب جان جان یمن مرو ا یب یرویم چون

 شعله تابان مـن یمشو ا رونیچشم من ب وز

 بگـذرم ایآسمان را بردرم وز هفت در هفت

 در جان سرگردان مـن یدلبرانه بنگر چون

 چاکـرم مانیانـدر بـرم شد کفر و ا یآمـد تا

 مـن مانیتو ا یرو یمن و نیتو د دنید یا

 مرا یو خور کرد خوابیمرا ب یو سر کرد پا یب

 نـعان مـکن وسفی یآ ا و خندان اندر سرمست

 پنهان شدم شتنیلطف تو چو جان شدم وز خو از

 نـپنهان م یهستهست تو پنهان شده در یا

 مست توچشم نرگس  یجامه در از دست تو ا گل

 نـم انـیاـپ یاغ بـب یو اـست تـا آبـه شاخ یا
 

 یکش یدم به باغم م کی یکشیلحظه داغم م کی

 تا وا شود چشمان من یکش یچراغم م شیپ
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 از کانها شیکان پ یاز جانها و شیجان پ یا

 نـآن م ین اـآن م یها ا از آن شیآن پ یا

 یباک ن زدین برـگر ت یـما خاک ن هـزلگـمن

 من وانیوصل تو ک یا یافالک ن شهامیاند

 د تا ابدـر باشـحد در بحـرا ل یل کشتـاه رـم

 نـبحر من عمان م یمرگ کو ا وانیآب حدر

 نـآه تو همراه م ین وـو در آه مـت یوـب یا

 نـم رانیرنگ و بو ح شاهنشاه من شد یبو بر

 جدا یچون شد ز هر ثقل چو ذره در هوا جانم

 ارکان من اصل چار یچرا باشد چرا ا تویب

 من نیره ب من ره دان من نیشه صالح الد یا

 برتر از امکان من یمن ا نیفارغ از تمک یا

 

 پایان قسمت دوازدهم

(2) 

 ادامه دارد

 

 (2دوازدهم )قسمت 
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