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 جالل الدین محمد بلخی ، فرزانه فرزند بلخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جالل الدین محمد بلخی رومی فرزند بهاء الدین الولد سلطان العلماء 

 تأریخ و محل تولد

 ۶0۴ربیع االول  ۶ 

 افغانستان  بلخ

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Sabah_b/b_sabah_maolaanaae_balkhi_12_5.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Sabah_b/b_sabah_maolaanaae_balkhi_12_5.pdf


  
 

 

 4از 2

 

 

 آیا شمس اسماعیلیه بود ؟؟؟

الدین  ت برخی دیگر از منابع: شمسدانند اما به شهاد گردی می ین محمد را درویش دورهالد رخان شمسؤبرخی م

 خراسان بود. محمد كیش ( حجت اسماعیلیه درندان كیا بزرگ امید جانشین حسن )صباحین از خاالد ءمحمد فرزند عال

از د سترنج خود ارتزاق  گشت و كمال خجندی شد. پس از آن شهر به شهر می پدری خود را رها كرد و مرید بابا

 ین محمد رفت. الد یدار جاللكرد تا در قونیه به د

ین محمد را در نزدیك خود منزل داد. سلطان ولد الد الدین محمد به رسم صوفیان درآمد و شمس گفته می شود جالل

شمس به مقام نویسد:  دید از نحوه این برخوردها می گی او را با شمس میموالنا كه در كنار پدرش زند فرزند

 مانند كودكی نا ترك مجلس درس كرد وه كرد و موالئاین شیوه عشق صوفیانه را به موالنا ارامعشوقان رسیده بود و 

 نا شكوفا شد. دیدار كه ذوق شعر موالن اساس گفتار منابع مختلف پس از ای براز نو درس آغاز كرد. 

 

 

 ه گویم كردیـرانـودم تـد بــزاه

 ه بزم باده جویم كردیـنـتـسر ف

 اری بودمــــاده نشین با وقـجـس

 ویم كردیـان كـودكـه كـچـبازی
 

** * ** 

 

 به شمس عشق موالنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عشق  ر درآنقدین محمد باشد. جالل الد ران و دوستان و حتی خانواده موالنانا به شمس باعث حسادت یاعشق موال

نگه داشتن  یدار او می رفت و ساعت ها چشم در چشم هم هیچ نمی گفتند و برایشمس پیش رفت كه هر روز به د

 643چنان بود كه در سال خترش كیمیا را به عقد وی در آورد.  د شمنی هواداران موالنا شمس در نزد یكی خود د
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ریز آنچنان حال موالنا را د گرگون كرد كه در بستر بیماری و شیدایی كشاند سرانجام مشق گریخت. این گشمس از د

ا حضور ناد.  گفته می شود زمانی كه موالین غزل ملتمسانه نزد شمس فرستش را به همراه چندسلطان ولد فرزند 

 ست افشان سرود: شمس را در دمشق شنید د

 

 ز پا راـم صنم گریدـبه من آورید یک  ار ما راـریفان بكشید یـد ای حـرویـب

 خوش لقا رابكشید سوی خانه، مه خوب   به بهانه های زرین به ترانه های شیرین،

 شما را بفریبد اوده مكر باشد، ـهمه وع  بیایم وگر او به وعده گوید كه د می دگر

 ره بر آب و نبندد او هوا راـد گـزنـب  و فسونیبه جادو گرم دارد، كه م سخت د

 شین نظاره می كن تو عجایب خدا رابن  نگاره من در آید به مباركی و شادی چو
 

* * * ** 

 بی قراری های موالنا

  باره اش فرموده: تولد دیگر او در لحظه ای بود که با شمس تبریزی آشنا شد. موالنا در
 

 شمس تبریز، تو را عشق شناسد نه خرد.""
 

بی نیاز می سازد. اگر را از روایات مجعول تذکره نویسان و مریدان قصه باره ما پرتو این خورشید در موالنا ماا

موالنا مرهون برخورد با شمس است، جاودانگی نام شمس نیز حاصل مالقات او با موالناست. هر چند  ۀتولد دوبار

 شمس از زمره وارستگانی بود که می گوید: 

 گو نماند زمن این نام، چه خواهد بودن؟

ق از قونیه بار سفر بسته و بدین سان، در این  .ـه ۶۴2سال  جمادی االخرم است شمس در بیست و هفتم آن چه مسل

اکثر شانزده ماه با موالنا دمخور بوده است. علت رفتن شمس از قونیه روشن نیست. این قدر هست که مردم  بار، حد

زمانه مالمتش می کردند و بدین گونه جانش جادوگر و ساحرش می دانستند و مریدان بر او تشنیع می زدند و اهل 

 در خطر بوده است. باری آن غریب جهان معنی به دمشق پناه برد و موالنا را به درد فراق گرفتار ساخت. 

گویا تنها پس از یک ماه موالنا  ."تومرو" در آن تکرار شده است در شعر موالنا طوماری است به درازای ابد که نقش

خبر یافت که شمس در دمشق است و نامه ها و پیام های بسیاری برایش فرستاد. مریدان و یاران از مالل خاطر موالنا 

 ناراحت بودند و از رفتاری که نسبت به شمس داشتند پشیمان و عذر خواه گشتند. 

شمس پس از حدود پانزده ماه که در  د.شمس به دمشق فرستاجوی و  پس موالنا فرزند خود، سلطان ولد، را به جست

از  ۶۴۵برو شد و ناگزیر به سال  آن جا بود پذیرفت و روانه قونیه شد. اما این بار نیز با جهل و تعصب عوام رو

هی وجوی بسیار، سر به شیدایی بر آورد. انبو  قونیه غایب گردید و دانسته نبود که به کجا رفت. موالنا پس از جست

 .از شعرهای دیوان در حقیقت گزارش همین روزها و لحظات شیدایی است

سوختگی دوری از شمس كه او را به عشق حقیقتی رسانده آنچنان  نا هیچ گاه خبر از مرگ شمس نمی یابد وموال

 جانش را می گدازد كه تخلص خود را شمس تبریزی می گذارد و اشعار دیوان كبیر را می سراید: 
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 ر هیچ مگوـمـم غیر قرـمـالم قـن غـم

 پیش من جز سخن شاد و شكر هیچ مگو

 ز سخن گنج مگوـو جـن رنج مگـسخ

 بر از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو

 دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت

 در هیچ مگوـه مـآمدم نعره مزن جام

 

 پایان قسمت دوازدهم

(5) 

 ادامه دارد

 

 
 

 

 

 


