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سلطان ولد و جایگاه او در طریقت مولویّه

دکتر توفیق هـ. سبحانى

استاد دانشگاه



محّمد بهاءالّدین ولد معروف به سلطان ولد، فرزند موالنا جالل الّدین رومى در 25 ربیع االخر 

سال 623 هـ. ق برابر 24 نیسان سال 1226 م در الرنده از گوهرخاتون دختر شرُف الّدین الالى 

سمرقندى به دنیا آمد. خیلى شبیه موالنا بود، در جوانى که کنار موالنا راه مى رفت، اغلب مردم 

او را برادر موالنا مى پنداشتند. موالنا به او سخت عالقه مند بود و خطاب به سلطان ولد مى فرمود: 

اَنَت اشَبُه الناس بى َخلْقاً و ُخلْقاً. 

     سلطان ولد در هر مورد پیرو پدر بود، به توصیۀ پدر دست ارادت به شمس داد و به گفتۀ 

پدر به شام رفت که شمس را به قونیه بازآورد و به منظور رعایت ادب، راه شام تا قونیه را پیاده 

در رکاب شمس طى کرد. به سفارش پدر بود که از صالح الّدین فریدون زرکوب قونیوى تبعیت 

کرد و به گفتۀ پدر فاطمه خاتون دختر صالح الّدین را به زنى گرفت. باز به توصیۀ پدر بود که 

حسام الدین چلبى را که یک سال بزرگ تر از وى بود، به ارشاد پذیرفت و تا 683 هـ حسام الدین 

بر مسند مولویه نشست. موالنا که شمس تبریزى را به مرشدى پذیرفته بود، سطان ولد پسر 

شیخ کریم الّدین بَْکَتُمر را به تبعّیت پدر به مرشدى برگزید و هفت سال در کنف حمایت معنوى 

او ماند. موالنا در دفتر ششم مثنوى باز خاطرة تلخ سرنوشت شمس را خطاب به حسام الدین 

مى سراید و مى فرماید:

بیا ــن  ــّدی ــام   ال ــس ح ــحــق  ــاءال ضــی ســلطان الهدى.....اى  و  روح  صقــال  اى 

مى خواهد، حسام الّدین را بستاید، مى فرماید:

صد ز  ــزوى  جـ ــو  ت لطف  از  گفتمى 

دم ـــراب  ــ زه بـــد  ــم  ــش چ از  ــک  ــی ل

ــران   ــگ ــز ذکـــِر حـــاِل دی ــه رمـ ــز ب ج

ــودى طــمــطــراق چــشــم بد ــب ــر ن گ

ــورده ام  ــ ــا خ زخــم هــاى روح فـــرسـ

میان در  ــارم  ــی ــى ن م حــالــت  شــرح 

(مثنوى، 191-981/6) 

    سلطان ولد، شیخ کریم الّدین را به یاران معّرفى نمى کند. این است که از زندگانى این مرشد 

سلطان ولد اطالعى در دست نداریم جز آنکه در سال 691 هـ/ 1292 وفات یافته و در پشت 
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مزار اولو عارف چلبى در آرامگاه موالنا دفن شده است. ظاهراً او چندان شهرتى نداشته، از سلطان 

ولد رباعى اى در دست است که در ستایش کریم الّدین سروده، اما برعکس از مفهوم رباعى چنین 

برمى آید که وى شخصى عادى بوده است:

گــر نزد کســان کریــم بــن بکتمرى

یــک ُدّر یتیمى تو درین جســم صدف

نزدیک من از دانش و بینش تو ُپرى

چه جاى ُدر و صدف که صد بحر ُدرى

(دیوان سلطان ولد، رباعى 452)

    ظاهراً سلطان ولد بعد از حسام الدین چلپى مرید کریم الدین شده است؛ اما به هر حال او را به 

مریدان توصیه نکرده است. سلطان ولد بعد از وفات حسام الدین چلبى در سال 683 هـ به گفتۀ 

شخص سلطان ولد به اصرار مردم بر مسند پدر نشست.

خلــق جمــع آمدنــد پیــر و جــوان

کاى ولــد جــاى والــد آِن تــو بــود

ایثــار دیــن  حســام  بــا  کردیــش 

چون کــه رفــت او، بهانه ایــت  نماند

همچنیــن ایــن ســخن دراز کشــید

ــه کــنــان ــد الب ــدن ــع ش ــاف هــمــه ش

بود ــو  ت مــهــربــان  پیوسته  ــکــه  زان

مختار والـــدت  پیش  بُــد  ــه  ــک زان

ــد ران را  قضا  این  چو  تعالى  ....حق 

شنید و  قبول  ــد  ول ــشــان  ازی ــرد  ک

(ابتدانامه، صفحات 129-130)

     در آن تاریخ هنوز مولویّه نطفه نبسته و شکل نگرفته بود. سلطان ولد طریقت مولویه را به 

نام پدرش تأسیس کرد، خلفایى به اطراف فرستاد و به گسترش طریقت کوشید؛ به عبارت دیگر، 

به کمال  اّما چون صمیمى بود و متوّجه بود که هنوز  بالفعل بر صدر طریقت مولویّه نشست. 

نرسیده است و لزوم سلوك در طریقت پدر را درك کرده بود، به تأثیر این دو انگیزه پیرو شیخ 

کریم الّدین گشته بود و چنان که گفتیم سرنوشت شمس او را به رفتارى هشیارانه واداشته بود. 

     سلطان ولد از هر حیث، پا به جاى پاى پدر نهاده است، باید گفت که او با تألیف ابتدانامه 

که به نام ولدنامه در سال 1355 هـ ق/ 1315 هـ ش با مقدمۀ مفّصل مرحوم استاد جالل الّدین 

همایى به چاپ رسیده که 75 سال بعد از این تاریخ در سال 1389 تصحیح دیگر به تصحیح و 

تنقیح استاد دکتر محمدعلى موّحد و مرحوم علیرضا حیدرى به نام ابتدانامه به بازار نشر عرضه 

شده است –پیش از فریدون بن احمد سپهساالر و احمد افالکى تدوین تاریخ مولویّه را آغاز 

کرده و براى این دو مؤلف هم مأخذ فراهم آورده است. عباراتى از مقدمۀ ابتدانامه نقل مى کنم 
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که فى الواقع اعترافات سلطان ولد است و در ضمن عالقۀ پدر را هم به خود بازگویى مى کند:

     «هم حضرت والدم مرا از برادران و مریدان و عالمیان مخصوص گردانید به خلعت و تاِج انت 

اشبه الّناس بى َخلْقاً و ُخلْقاً. این ضعیف نیز بر وفق اشارت حضرتش به قدر وسع و طاقت اجتهاد 

نمود که الیکلّف اُهللا نفساً اّال وسعها، و بر مقتضاى َمن اَشبه اَباُه فما ظلم در موافقت و متابعت 

اوازن مختلف و رباعّیات انشا فرمود، به  و مشابهت حضرتش سعى کرد. حضرتش دواوین در 

طریق متابعت دیوانى گفته شد. آخراالمر دوستان التماس کردند که چون به متابعت پدر دیوانى 

ساختى، در مثنوى هم متابعت الزم است. بنابر آن، و جهت آنکه خود را مانندة حضرتش گردانم، 

از اّول ماه ربیع االول سنۀ تسعین و ستمائه در این مثنوى شروع رفت. تا هم از این ضعیف نیز 

بعد از رحلت یادآوردى بماند، فى الجمله در هر چه توانستم و دسترسى بود خود را به حضرتش 

مانندا کردم، باقى حضرتش را مقامات است و مراتب دیگر که آنجا نتوان رسید مگر حق تعالى 

به عنایت خود برساند، چنانکه بدین مقدار رسانید، هیچ نوع امید نمى برم و همچو بدگمانان که 

یظّنون باهللاِ ظن الّسوء نومید نیستم که اِنّه الیَیأُس ِمن روح اهللا اّال القوم الکافرون.» 

 (ابتدانامه، صفحات، 20-21) 

سلطان ولد چه خصوصیاتى داشت:

  1. بسیار مردى صمیمى بود و به پدر خود سخت عالقه داشت.

  2. قدرت اراده و نیروى سازماندهى داشت، چنان که با تمکین و منطق و در نظر گرفتن 

مقتضیات زمان به پى ریزى طریقت مولویّه اقدام کرد.

     3. کوشید از یاران موالنا در نظم بخشیدن به طریقت سود برد.

    4. آرامگاه موالنا که با نفوذ سلطان ولد در زمان حسام الدین چلپى برپا شده بود، به کوشش 

سلطان ولد به کانونى بدل شد. 

     5. ذهنى وّقاد و حافظه اى قوى داشت و حاضر جواب بود. 

  جوابى را که به سؤال امیرکبیر ایرنجین نویان که به زیارت سلطان ولد آمده بود، داده است، 

نمونه اى از این ویژگى سلطان ولد است:

این  ایرنجین پرسید: که بخشیان (روحانیان) مى گویند که چهل خدا هست، آیا       امیرکبیر 

مذهب حقیقتى و حکمتى دارد؟ سلطان ولد گفت: آخر به قول آن جماعت بزرگ، خدایى دیگر 

هم هست که این سى و نُه خدا مسّخر و محکوم وى اند و هریک خدایى از او دارند و آن خداى 

چهلم حاکم همگان است و باالتر از او نیست:
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تــا بــه یــزدان کــه الیــه المنتهىدســت بر باالى دســت است اى فتى

     ..... مثالى دیگر فرمود و گفت: چنان که غالمان و حشم تو بندة فرمان تواند و تو را خداوند 

خود مى دانند و تو نیز بندة خان خودى و آن خان محکوم خاقان اعظم است..... همچنان که 

کاّفۀ انبیاء و اولیا مقّربان حضرت خاقان اکبرند و خلق را به خدمت او فرا مى خوانند.... نویان 

بدین روشنى  بزرگى  بودم، هیچ  مغول گفت: من این سخنان را بارها از علماى عالم پرسیده 

پاسخ نداده بود....

(مناقب العارفین، 2، 797 و بعد) 

6. هرکارى را از روى اندیشه و حساب انجام مى داد.

7. ذهنى کامًال صوفیانه داشت. چنان که به اصرار از پدر خواست که به وى اجازة خلوت نشینى 

بدهد. الاقل اگر مقدور است چهل روز خلوت نشینى کند. موالنا درخواست پسر را مى پذیرد.

8. عارفى کاردان، واقف به زوایاى زندگى، منطقى، با تمکین، جّدى و پرتحّرك بود. هیچ فرصتى 

را از دست نمى داد.

9. خصوصیتى داشت که اصًال در وجود موالنا نبود. سخت پاى بند آداب بود. این خصوصیت از 

ذهن صوفیانۀ او پدید آمده بود.

10. موالنا همۀ جهان را خانقاه و پهنۀ گیتى را مدرسۀ خود مى دانست و همۀ جهان را در آغوش 

خود جاى داده بود. در مقابل در وجود سلطان ولد محّبتى عمیق نسبت به آناطولى نهفته بود.

     آن محبت در زمان موالنا هم تجلّى کرده بود. روزى در باغ مرام مجلس سماعى برپا بود. 

موالنا در آن روز ترجیع بندى در هفت بند دربارة بهار سرود:

بیا که گله را چوپان به سوى دشت مى راند.... بیا که باز جان ها را شهنشه باز مى خواند 

     آن روز سلطان ولد شادمان شد. به چشم انداز قونیه نظر انداخت و گفت: این شهر قونیه چه 

چشم انداز جالبى دارد که از نور سواد آن بیاض رحمت مى تابد. موالنا فرمود: اى واهللا، شهر قونیۀ 

ما عظیم شهر خّرم است و مبارك، به گواهى یاران به تو بخشیدم.

 (مناقب العارفین، 2، صفحۀ 801) 

11. سلطان ولد مورد احترام مردم هم بود، با رفتارى مدبّرانه این احترام را حفظ و از آن استفاده 

مى کرد:

دانشمند  بزرگ ترین  مى خواست  بود،  ساخته  مدرسه اى  قیصریّه  در شهر  پروانه     معین الدین 

زمان قطب الّدین شیرازى (در گذشته 710 یا 716 هـ در تبریز) در آن مدرسه تدریس کند. براى 
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افتتاح مدرسه، علما را دعوت کردند، علم الدین قیصر مأمور شد که سلطان ولد را دعوت کند. 

قطب الّدین اّولین جلسۀ درس را افتتاح کرد و پس از پایان درس رو به سلطان ولد کرد و گفت: 

حال نوبت شماست و سماع آغاز شد. 

     اهل مجلس از معین الدین التماس کردند که از سلطان ولد درخواست وعظ کند. سلطان 

ولد فرمود که علماى ظاهر آن گونه معانى را درنیابند و عذر خواست. اصرار کردند سلطان ولد 

باالى منبر رفت. کاله خود را کج نهاد و بعد از تالوت قرآن، خطبه اى بلیغ خواند و دعا کرد و 

به وعظ پرداخت: 

الّروح من جسدى و  و قّوتى و سیّدى و سندى و معتمدى و مکان  امامى  ثَنى شیخى و  «َحَدّ

ذخیرة یومى و غدى سلطان کّحل المحتین، سّر اهللا بین المحّققین، موالئى و مأوائى و والدى، 

جالل الحّق و الّدین.» چون سخن به اینجا رسید عاشقان موالنا یاد موالنا کردند و غریو عظیم 

برخاست. پروانه گریبان چاك کرد. قطب الدین دستار خود پریشان ساخت و از سرانداخت، مجال 

وعظ نماند. سلطان ولد دعا کرد و از منبر پایین آمد. پروانه برخاست و دست او بوسید و گفت: 

اگر هیچ سخنى هم نگفته باشید، همین کافى است که فرزند موالنایید.

 (مناقب العارفین، 2، صفحۀ 811 و بعد) 

آثار و سبک سلطان ولد

دیوان  که  گفت  موالنا  به  چلبى  حسام الدین  که  زمانى  دارد.  دیوانى  پدر  تقلید  به  ولد  سلطان 

را  مثنوى  موالنا  بود،  مثنوى سروده شود، بهتر خواهد  قالب  کتابى در  اگر  بسیار شد،  غزلّیات 

سرود. سلطان ولد در دیباچۀ ابتدانامه مى گوید: موالنا در اوزان مختلف دیوانى سروده، رباعیات 

انشاء فرموده، من نیز به طریق متابعت دیوان ساختم. سلطان ولد دیوان خود را اولین اثر خود 

خوانده است. 

     هر شعرى از دیوان سلطان ولد بخوانید، بى تردید در آن شعر تأثیر موالنا را خواهید دید. 

اندیشه هم از  مورد استفادة موالنا در شعر سلطان ولد هم هست.  استعاره، وزن و ردیف هاى 

موالناست. یک «دیوان نظیره» فراهم آورده اند که من تصویر نسخۀ خّطى آن را دیده ام. یک 

غزل تحت عنوان: «لوالده قّدس اهللا سّره» از موالناست و به دنبال آن تحت عنوان «لولده قّدس 

اوزلوق نوشته است که در کتابخانۀ  نافذ  اهللا سّره» از سلطان ولد است. مرحوم دکتر فریدون 

شخصى او مجموعه اى از این نظیره ها هست که در زمان حیات سلطان ولد نوشته شده است. 
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نسخۀ دیگرى هم آن مرحوم داشته که در سال 734 هـ/1334-1333 م استنساخ شده است. 

2. ابتدانامه که از معتبرترین مآخذ دربارة حیات موالنا و خاندان اوست؛

3. رباب نامه؛ 

4. انتهانامه؛

که این آثار همه منظوم اند. 

5. کتابى به نام معارف به نثر دارد که آن هم به تقلید معارف جّد خود سلطان العلماء یا به پیروى 

از فیه مافیه پدرش مدّون کرده است. خود مى گوید:

والیــت نــى  و  علــم  نیســت  را  جــز آن علــم و والیت کش پــدر داردولــد 

     در این آثار سلطان ولد براى بیان یک اصل صوفیانه سخن آغاز مى کند، در آن بین به قصد 

اّما آغاز و انجام کالم او  آنکه بتواند از اسلوب پدر تقلید کند به مبحث دیگرى وارد مى شود، 

معلوم است. سلطان ولد در کالم خود از تسلسل منطقى دورى نمى جوید، اما موالنا تابع منطق 

انسانى است، موالنا خود مى رود و دیگران را به دنبال مى کشد، حیرت مى آفریند و مایى را از 

ما مى گیرد، اما سلطان ولد توجیه مى کند، یاد مى دهد و مى آموزد.... از جوش و خروش موالنا 

در او خبرى نیست. موالنا به بحث اخالقى وارد نمى شود. اّما سلطان ولد درس اخالق مى دهد. 

     در نظیره گویى، چند بیت از غزل موالنا را با غزل سلطان ولد مى سنجیم.

َرســتم ازین نفس و هوا، زنده بال، مرده بال

َرستم ازین بیت و غزل، اى شه و سلطان ازل 

قافیــه و مغلطــه را گو همه ســیالب ببر   

نیــم مقــاالت  مــرد  آینــه ام،  آینــه ام، 

دلق مــن و خرقۀ مــن از تــو دریغى نبود 

زنده و مرده وطنم نیست به جز فضل خدا

مرا کشــت  مفتعلن  مفتعلــن  مفتعلــن 

پوست بود، پوست بود، در خورد مغز شعرا

دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما

وانکه ز ســلطان رســدم، نیم مرا نیم ترا

(دیوان کبیر، غزل 1114، کلیات شمس، غزل 38)

سلطان ولد با نظر به این غزل موالنا، غزل زیر را ساخته است:

شاه منم، شــاه منم در دو ســرا در دو سرا

ظلمت تن را ببرم، ســر به ســرش نور کنم

دارم اکســیر ازل، مى کنــد آن طرفه عمل

شعر چه باشــد بر من تا که بالغم زان فن

ملک ببخشم به گدا، دفع کنم رنج و بال

مى شود از بخشش من عمر فنا، عمر بقا

جان افزا.... نظر  زین  زر،  سازم  ترا  مس 

شعرا..... فنون  غیر  دگر،  فّن  مرا  هست 
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نُُقره یا مس بى قدر و بهاوزن سخن سهل بود، وزن خودت را بنگر یا  تا که زرى 

(دیوان سلطان ولد، صفحات 4-8)

     در بعضى ابیاِت این غزل کلماتى است که باید به نحوى خاص تلّفظ شود تا به وزن مفتعلن 

مفتعلن مفتعلن مفتعل تقطیع شود: «دارم» را در بیت 3 باید «داَرِم» و «سازم» را در مصراع دوم 

همان بیت باید «ساَزِم» خواند و «نقره» را در بیت 5 «نُُقره» تلفظ کرد.

حافظ شیراز گفته است:

بگو نیز  هنرش  بگفتى  جمله  مى  بهر دل عامى چندعیب  از  نفى حکمت مکن 

     دو نکته در عظمت سلطان ولد مى توان گفت، بهتر است بگوییم سه نکته: 

اوًال فرزند موالناست؛ 

ثانیاً اگر تالش هاى او نبود، امروز مولّویه به این شهرت جهانى که دست یافته است نایل نمى آمد؛

ثالثًا در اشاعۀ طریقت پدر و خدمت به بشریّت سلطان ولد به کتابت کاتبان از مثنوى پدر قناعت 

کرده، خود به استنساخ مثنوى پرداخته و شما مى دانید آن مثنوى که از قلم سلطان ولد بیرون 

گران هاى  یادگار  آن  من  بود.  نزدیک تر خواهد  بزرگ  بیان موالناى  به  حّد  تا چه  باشد،  آمده 

سلطان ولد را که از دفتر چهارم و دفتر ششم به خّط او باقى مانده، آماده کرده ام. خدا را سپاس 

مى گویم که در نمایشگاه کتاب 1392 فرهنگستان زبان و ادب فارسى آن را به عالقه مندان 

عرضه خواهد کرد.
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