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، تأليف قاضي محمد يوسف بلگرامي »السلطانيه يةهد« يا »السلطانيه يةهدا« رسالة
آبادي براي شاهزاده  اهللا اله فرمايش شيخ محب رسالة مهمي است كه به) ه ١٠٨٤ :م(

  .داراشكوه نوشته شده است
العادل بود، فرزند قاضي ابوالمكارم قاضي محمد يوسف بلگرامي كه كنيت وي ابو

در قصبة بلگرام . م ١٦٠٣/ه ١٠١٢تولّدش در سال . بودي بهكاري ضقا معروف به
زودي  و بهنمود  او تحصيالت ابتدايي را در زير ساية عطوفت پدري آغاز. داد رخ
او در زمرة شاگردان برجستة . رسانيد زمان خود كمال بهمعلوم متداول  در

دست شيخ خرقة خالفت و اجازة  به. رفت شمار مي بهآبادي   الهاهللا محب شيخ
در فقه و تصوف و عرفان و علوم ادبيه بسيار مهارت . نمود قادريه را دريافت طريقت
چنانچه او قاضي . قاضي بهكاري مدتي در مالوه در خدمت بود. نموده بود كسب

پس از وفات پدرش در . كرد تعيين» فوجدار«سمت  يوسف را نيز در فوجداري مالوه به
صاحبِِ . نمود  از شاهجهان پادشاه مغول منصب قضا را در بلگرام دريافتهجري ١٠٤٧
  .اند هنقل كرد در كتابهاي خود آن فرمان را عثماني شرايف و صاحِب الكالم تنقيح

جهانگير قاضي بهكاري را منصب قضا و يكصد بيگه  است كه پادشاهذكر شايان 
و پس از درگذشت قاضي بهكاري شاهجهان اين منصب و اراضي را زمين داده بود 

قاضي محمد يوسف بخشي از اين اراضي را . كرد قاضي محمد يوسف واگذار به
. معروف است» ميرانجي سراي«نام   كه به را تعميركردييكرد و سرا ديگران تقسيم به

                                                   
  .استاديار فارسي دانشگاه هندوي بنارس، واراناسي  ∗
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. آمده است عثماني يفشراآنها زمين داده بود، تفصيالتش در  دربارة كساني كه او به
از جمله تصنيفات و تأليفات . درگذشتم  ١٦٧٣/ه ١٠٨٤قاضي محمد يوسف در سال 

 و العلم عين شرح و سومي يوسف شرح سورة، ديگري الحكم شرح فصوصوي يكي 
معلوم نيست، » السلطانيه يةهدا«سال تأليف رسالة . است» السلطانيه يةهدا«همين رسالة 

فرمايش پير و مرشد خويش شيخ  م است كه او رسالة مزبور را بنا بهاينقدر معلواما 
وجه تأليف آن چنين است كه شاهزاده محمد داراشكوه . آبادي نوشته است اهللا اله محب

چند پرسيده بود و شيخ براي نوشتِن جواب آن، آبادي سؤاالتي  اهللا اله از شيخ محب
عربي و  دو رساله نوشت يكي بهقاضي يوسف . داد قاضي محمد يوسف فرمان به

بلگرامي در  از حسِن اتّفاق، ثمين. اما هيچ كدام شناخته نشده بودند. فارسي ديگري به
كرده است؛ از  ، رسالة فارسي قاضي يوسف را نقل)خطّي (عثماني شرايفكتاب خود، 

، پس از فراغت از تأليف اين رساله. ماند نواينرو اين رساله از دستبرد روزگار مص
اين رساله . آبادي آن را نزد داراشكوه فرستاد اهللا اله  شيخ محبدستور قاضي يوسف به

ناميده » لطيفه«شانزده است كه كلّاً ، سؤالهاي آن  استصورت سؤال و جواب به
موضوع اين رساله . سؤالها بسيار مختصر و همين طور جوابها نيز مختصر است. اند شده

 كه در عثماني شرايفه را از نسخة خطّي كتاب اين رسال. تصوف و عرفان است
خدمت خوانندگان محترم  كرده به كتابخانة آصفيه حيدرآباد محفوظ است، رونويسي

  :نمايم عرضه مي
  السلطانيه يةرسالة هدا

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ِلي نني ِمِوقَالْ بِِّيل ري اِِِاِجالر نِحيفگويد بندة  مي ة بعد حمد و صلو]١٩٥ ص[
سعالْ ِتادقْعيب ود رالْ ِةجلْعفداي خاك پاي   كه چون صاحِب اين رساله كه هزاران جاناي

آن صاحِب عالم و عالميان، آن محرم اسرار حق و انسان، آن واقف كنه جسم و آن باد، 
 ميان حق و ماهيت المتناهي، آن فارق در حقيقت الهي، آن كامل به جان، آن عالم به

 سلطان محمد داراشكوه از كمال لطف و مهرباني ،باطل، آن متمكّن بر جادة شاه عادل
اهللا  ، استادي، مرشدي، شيخ محبپناه جانب حقايق و معارف آگاه، غفران نامه به
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 هفرمود و آن تحف… طريق استفسار كلمات چند از راه سلوك به سره مشتمل به قدس
خاكپاي فقرا محمد  استادي به جواب آن ايماي تسويد گلدستة خاص و عام گشت و به
 در خاطر حقير خطوركرد كه در جواب هر سؤال ،يوسف ساكن قصبة بلگرام شد

نكنند، كلمة چند در تحريرآرد  طريقي كه ملّايان موأخذة شرعي حسب دانش خود به به
د، شايد افت اگر سخني از آن در محلّ قبول. نمايد وسيلة الفاظ جلوه و آن معني را به

 )تا(د وگردد و اين ضعيف را كجا ياراي آن كه خود را نم سبب فيضان سعادت
حسب كمال ظاهري و باطني   كه به]١٩٦ ص[رجات الد جواب و سؤال آن رفيع به

اما مثل آن مورچه كه استدعاي ميزباني حضرت . شاهيه مناسبت پيدا نيست، سازد
قيمت ريسمان قدم در خريداري  پيرزني كه بهالسالم خواسته و يا مثل آن  سليمان عليه

زده، دليري در اين كار آورد و بدين موجب در تحرير اين السالم  حضرت يوسف عليه
. اند رساله كه يادگار روزگار است كوشيدم و آن اسوله از روي تعداد شانزده درجه

يل  ِاريِشم الْاُهللا وگردانيدم  كردم و جواب آن در ذيل درج لطيفه بيان درجه را به هر
  .ِريِق الِْارشاِد و الْموفِّق ِايل سِبيِل السِّداِد و هو حسِبي و ِنعم الْوِكيلالطَّ

  چيست اندرين راه هدايت كار و نهايت كار؟ :اول لطيفة
سلوك و معرفت انتقاالً از  بر اهل سلوك و معرفت پوشيده نيست كه راه :جواب

اهللا عليه و آله   احمد مجتبي محمد مصطفي صلّي، مفخر موجوداتكاينات، سرور
سالكان اين وقت رسيده و آن خالصة جهانيان طريق اصول   بهاا هذَنِمويل يِا ،سلّم و

ت، بر چهار درجه س بر آن حاكيميِقتسمالْ اطَرالص انِدهِامستقيم  حق از راه
پس سالك تا قدم در شريعت .  معرفتشريعت و طريقت و حقيقت و: فرموده بيان

افعال و اعمال ظاهري كه مأمور و منهي است  محكم كَماحقُّه ندارد يعني متلذِّذ به
استحكام شريعت در  اگر بي. غيره بر او گشوده نشود نگردد، هرگز دريچة طريقت و
پس ابتداي كار . مستقيم نباشد، خوف ضاللت باقي است راه طريقت درآمد، صراط

حسب  غيره علي استحكام اصل در طريقت و و چون سالك به. يعت باشدشر
ه عاجز و نهايت رسيد خود را از يافت كماحقّ تفاوت المراتب درآمد، چون به

 عوجالرو هةُايهلنِّاَهدايت كار كه شريعت است آرد كه  يابد، الچار رجوع به قاصر
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گشته   عارض]١٩٧ ص[يتي كه بر او كيف هرميان  پس در. از اينجا است هايدِهيل الِْا
 وقت، كِرداد و از سبب عروض س تواند  نميياد قوت استحكام اصل خود را به به

چنانكه از حضرت سلطان بايزيد بسطامي . شود مي حفظ مراتب از او ترك
  .»ينِأْش مظَعا اَ مياِنحبس« :زبان گهربار برآمد سره، از سبب غلبة سكر قوت به قدس

چون مريدان وقت افاقت عرض كردند كه اين چنين كلمه از زبان حضرت صادر 
مريدان در اين امر عذر . شده، فرمود كه اگر ِمن بعد صادر شود قتل خواهند كرد

  .»اَلِْاطَاعةُ فَوق الْاَدِب«: آوردند كه از مايان اين نوع فعل چطور آيد؟ فرمود كه
مريدان . گفتن كلمة مذكور زبان جاري فرمود د، باز بهچون باز وقت غلبة سكر رسي
در آن وقت وجود مبارك هوا . قتل حضرت رساندند موافق امتثال امر شمشيرها به

مريدان “ چون قتل نكرديد؟”: شد، فرمود چون وقت سكر فرو. بود، هيچ اثر نكرد
 سفر ]و[اما چون سير . حضرت نيكو روشن است كردند كه به ترسيده عرض

 فَِانَّ الْيوم مجوِسي اَقْطَع ينِأْش مظَعا اَ مياِنحبسِانْ قُلْت يوماً «: كمال رسيد فرمود به
  .»اهللا لُوس ردمح ماُهللا زناِري و اَقُولُ لَا ِاله ِالَّا

وجود سبب  پس هان اي طالبان صادق و سالكان طريق حق هوش داريد كه با
حالتي كه حضرت سلطان بايزيد داشت در وقت ديگران را زنّار دانست و سكر، 

پس بر سالكان اين وقت الزم است كه پس روي . كلمة طيب گفتن زبان راند به
گردد، در خود  او كنند و از درس توحيد كيفيتي كه در وجودشان حادث مي

قت سرزند، در وقت افا خالف طريق سلف وقت ةغلب كنند و اگر به محو
پس . استغفار خواهند كه كمال معرفت در اين است كه بنده در مقام بندگي باشد

  .نهايت كار هم شريعت باشد
 فرمود ]١٩٨ ص[چيست معني قول سيدالطايفه در جواب بالنهايت كه  :دوم لطيفة

  ؟الرجوع ايل اهلدايت هو
  .كمااليخفيگردد،  از لطيفة اول ظاهر ميآن  :جواب
  ؟]است[  حجاب اكبر]آن[ علم است كه گفتند كدام :سوم لطيفة
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چه علم  ،بر محرمان اين راه پوشيده نيست كه علم بالكل حجاب راه است :جواب
چه در . اعتبار تفاوت مراتب است االمر اكبريت به غايت. ظاهري و چه علم حق

پس . نمايد اي كه سالك فنا در فنا شود، نسبت علم و عاِلم و معلوم نمي مرتبه
معني  اكبر باشد و بر اين توجيه، اسم تفعيل به  علم حق حجابهاعتبار آن مرتب به

پس علم حق . معني خود باشد تواند بود كه اسم تفعيل به اصل فعل است و مي
علم،  و در اين مقام ببايد دانست كه .اكبر ظاهري حجاب و علماكبر باشد  حجاب

 و آن كه .كه چراِغ معرفت استتواند شد بل نمي راه حجاب، هرگز ِمن حيثُ ِعلم
حسب  ، در بعض افراد انسان به انسانيت استعداداعتبار اند، به اكبر گفته حجاب

كرد، آن  بايد  چه آنچه در راه معرفت نفي مي.دشك جانب انانيت مي استعداد آن، به
انانيت و نفساني كار  كند و به مي حسب استعداد آن را ثابت علم در آن محل به

مرتبة   بهيتواند شد ك گاه خود نفي نمي هر.  اين از معرفت دور است.دكن مي
حسب   و در بعضي افراد آن علم به.تواند رسيد؟ و اين حجاب است معرفت مي

كشد، و عالم آن صفت را در درجة اعتبار و  ن جانب انانيت نمياستعداد عالم ِم
اين صفت در آن محلّ پس . خواهد  و از آن صفت نفي خود ميپندارد اعتماد نمي
ي م ِفظَعاَالْ كَما قَالَ غَوثُ. حجاب  و معرفت خواهد بود، نهوحدت عين چراِغ

 دع بِةيؤ الرِن عياَلَِن سنم فَالَ قَ.بر ا يكيبلَ تلْ قُ.مظَعاَ الْثُوغَ اي ايلع ت اُهللاالَ قَِةيِثوغالْ
  .الرؤيةَ غَير الِْعلِْم فَهو مغرور ِبرؤيِة الرب نَّ اَن ظَن م وِةيؤالر ِملِْع ِببوجح موه فَِملِْعالْ
  انبياي سابق را معرفت و توحيد بود يا نبود؟ :چهارم لطيفة
 معرفت و توحيد خواهد بود اما نه بر وجهي كه ]١٩٩ ص[انبياي سابق را  :جواب
 بر اثبات اين جواب اين بيت شافي و كافي .و آله و سلّمعليه  اهللا پيغامبر صلّي به

  :بيت است،
 نگـري در تبسـمـي تـو عـيـن ذات مـي يك پرتو صفات  موسي ز هوش رفت به

گاه صاحِب توحيد بودند چرا مشغول  شايد باعث اين سؤال آن باشد كه هر
توحيد  چه. حيد نيست؟ و اين ظاهر است كه تبليغ احكام منافي تودنتبليغ باش به

  .كيفيتي است كه در باطن حق پديد شود و مرتبة پيغامبري منافي اين حالت نيست
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  ترقّي را نهايت بود يا نبود؟ :پنجم لطيفة
ترقّي را نهايت بود و آن آنست كه خود را از كمال يافت حق و از ادراك كنه  :جواب

ترقّي عروج كه عبارت از نهايت رسيد و  يافت، الچار سالك به آن عاجز و قاصر
در اين مقام . ق حقحالْ اَلْعبد عبده و. نزول پذيرفت كه نهايت اوست است، به

  .پس ترقّي را نهايت باشد. مكشوف و مشهود سالك گشت
  ؟]او[ظلوماً و جهوالً در مذمت انسان است يا در مدح  :ششم لطيفة
الْاَرِض و  ا عرضنا الْاَمانةَ علَي السمواِت وِان«. ظاهر آن است كه در مدح است :جواب

. »الِْجباِل فَاَبين اَنْ يحِملْنها و اَشفَقْن ِمنها و حملَها الِْانسانُ ِانه كَانَ ظَلُوماً جهوالً
فِْسه و اَيمان و زمين دانست و آس انساني گراني آن امانت مي يعني روح. …ظَاِلماً ِلن

بردند كه آن بار  دانش خود كار پيش دانست و آنها به و كوه نيز گراني مي
آورد و دانش   علم گراني، بر نفس خود ظلموجود و روح انساني با… مقتضي هب

  . و آن در حق قبول بار امانت مدح انسان باشد نه ذمداد ناداني قرار را به
   را چون معدوم توان گفت؟ءل باشد، اشياشدن موجود محا مگاه معدو هر :هفتم لطيفة
يكي وجود حقيقي كه عبارت از . دو قسم  وجود منقسم است به]٢٠٠ ص[ :جواب

پس وجود حادث . قديم است و دوم وجود غيرحقيقي كه عبارت از حادث است
اند  و اشياء داخل وجود حادث .نشود شود و وجود قديم هرگز معدوم معدوم مي

شدن موجود  اند معدوم پس آنكه گفته. دن آن محال نباشدش پس معدوم. قديم نه
  . مراد از آن موجود حقيقي است كه قديم است،محال است

  تصور اعتبار بود يا نبود؟ :هشتم لطيفة
كردن مفهوم شيء در  ، يعني حاصلمعين تصور حصولُ صورِت الشيِء ِفي الْعقِْل :جواب

اعتبار صدق آن مفهوم در   اعتبار فرضي باشد و بهپس تصور.  و بس]است[ذهن 
  .خارج نيز در خارج اعتبار تواند بود

  اختيار شاغل صادر شود؟ شغلي باشد كه بي :نهم لطيفة
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مالحظه كه  زبان است به بر شاغالن راه حق پوشيده نيست كه اول شغل ذكر به :جواب
اختيار ذاكر  آيد كه دل بي ايافته و از كثرت آن شغل اثر در دل پيد از مرشد تلقين

  :باشد، بيت
 كانـدريــن راه كار دارد كار كار كن كار و بگذر از گفتار

  خطره كي شود؟ نماز بي :دهم لطيفة
اما . حكام و اركان مربوط است، البتّه خطره را در آن مدخل استا نمازي كه به :جواب

 از حضرت اميرالمؤمنين، آيد؛ چنانچه نقل خطره از كامالن راه حق ميسر نماز بي
و آن آنست كه آن شاه . ه مشهور است وجهاُهللا مطالب كر السالكين علي بن ابي تاج

كردند،  چند قصد برآوردن مي شده بود كه هر زخم تير داشت و آن آنچنان محكم
 .كردند سلّم عرض اهللا عليه و اين ماجرا در حضور حضرت رسالت صلّي. دمآ برنمي
. “شود آن وقت آن تير را برآريد  كه اميرالمؤمنين در نماز مشغولوقتي”: فرمود

نشد  گاه دركشيدن تير خبر هر. نگشت همچنان كردند، تير برآمد و آن شاه باز متألّم
سالكي كه درجة آن   هر]٢٠١ ص[ .پس خطره ديگر در آن وقت كجا گنجايش بود

  .خطره از او ممكن باشد اين مرتبه برسد، نماز بي به
  در انسان استعداد شناخت محض برابر بود يا نه؟ :يازدهم يفةلط

كريمه بر آن  استعداد شناخت محض در همة افراد انساني برابر است كه آية :جواب
گاه خلقت ملل  هر. نَوفُِرعي ِلي اَ.»نَودبعيا ِللَّ ِاسنِا الْ ونِج الْتقْلَا خ مو«: شاهد است

االمر  غايت. باشد  برابره الچار استعداد نفس عرفان در همعلّت عرفان آمد به
چه عرفان آن سرور برتر از عرفان . اعتبار مراتب مستحق است تفاوت عرفان به

  .ديگران است
  گردد يا نه؟ از نزهت االرواح معرفت تام حاصل مي :دوازدهم لطيفة
حسب  سد و از آنجا بهر  تنزيه ميةمرتب از كسب كمال ارواح از آاليش غير به :جواب

  .يابد عرفان كامل كه عبارت از معرفت تام است ترقّي مي حصول درجات به
  نهايت در دل چگونه گنجد؟ بي :سيزدهم لطيفة



  ١٤٢  قند پارسي

  

حسب عقل و ادراك نهايتي ندارد و تصور آن در دل  پرتو آفتاب و ماهتاب به :جواب
  ؟آيد چگونه مي

  ؟گردد يا مطلوب طالب فاني مي :چهاردم لطيفة
پس . اعتبار مراتب است صَدق متحدند و فرق به مااعتبار  طالب و مطلوب به :جواب

كمال  چون سير طالب به. طالب در مرتبة طلب، عنوان خودي در وي باقيست
 جانب پس نسبت فنا به. گشت  مطلوبكرد و طالِب  خود را گمرسيد، آن خودِي

  .جانب مطلوب كه او باقيست سزد نه به  ميطالب
   بعِد موت، وصل ممكن باشد يا نه؟:پانزدهم فةلطي

. صدق هادي راه تمام رساند يكي آن كه سير سلوك به. طالب را دو مرتبه است :جواب
گاه قبل موت  هر. پس در حق آن وصل چه قبل موت و چه بعد موت برابر باشد

طريق اولي و اين مخالف علماي ظاهر است كه اين  شد، بعد موت به  ميسروصل
  .اند ماعت وصال بعد موت مقرر كردهج

ماند، هيچ راه از كم استعدادي او برنگشود و در همين  دوم آنكه طالب در طلب
  .پس اغلب آن است كه بعد موت وصال ميسر شود. داد  جان]٢٠٢ ص[طلب 

ماند كه در حق او وصال يا فراق اطالق  طالب بعد موت، طالب نمي :ديگر جواب
  .مهافْتوان كرد، فَ مي
   تفرقه در راه عشق چيست؟:شانزدهم لطيفة
  . تفرقه در آن راه آن است كه دل را خطرة غيرحق باشد:جواب

  


