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چکیده
عرفان و تصوف اسالمی درخت باروری است که شاخه های برومند آن در قالب تالیفات ارجمند از نخستین قرون پس
از اسالم شکوفا شده است و گروه کثیری از خواستاران و مریدان را ممتّع و محظوظ گردانیده است .آثار گران سنگی که
بنیان های نظری و عملی مکتب عرفان را پی افکنده و مشکاتی انور پیش نظر رهروان طریقت افروختهاند .به رغم توجسه
بسیار به تصحیح و عرضة متون منظوم و منثور عرفانی هنوز هم آثاری هستند که تصسحیح و اسان نشسده انسد و یسا بسه
سزاواری بررسی و تحلیل نگشتهاند .از زمرة همین آثار میتوان از کتسا
طوای

سسترو و موسسو «لطسای

اشسرفی فسی بیسان

صوفی» اثر خامة نگارندهای گمنام به نام نظام غریب یمنی یاد کرد .اثر مذکور در شمار اولیا نامههسایی اسست کسه

مریدان مخلص در مطاوی آن تقریرات ،احوال و کرامات مرشدشان را بیان نمودهاند .آن گونه که از نام اثر بر مسیآیسد در
احوال ،افکار و کرامات شیخ اشرف الدین جهانگیر سمنانیست که در هند اراغ هدایت افروختسه اسست .ایسن کتسا

در

شصت لطیفه و به تفصیل غالب موانی و اصول عرفانی ،مسذهوی و اخالقسی مسرتوا را بررسسیده اسست .حگسم و گسسترة
مطالب مطروح در این کتا
در با

اصالت لطای

به گونه ایست که میتوان آن را در زمرة یکی از دائره المعارف های کهن محسسو

نمسود.

اشرفی برخی محقّقان ایرانی تشکیک کرده اند ولی در مقابل نذیر احمد بسر اصسالت مستن حاضسر

تاکید می کند و مستنداتی ارائه میدهد .در این پژوهش سعی نگارنده بر آن است که با تکیه بر منابع مرتوا و نیز کتسا
لطای

اشرفی اوّالً حتی االمکان پاسخ روشنی به مسالة اصالت اثر بدهد و ثانیاً با بررسی متن شناسانة اثر ،تحلیسل جسامع

و کاملی از لطای

اشرفی ارائه نماید.

واژههای کلیدی
اشرف الدین جهانگیر ،لطای

اشرفی ،نظام یمنی ،نسخ عرفانی

 -1مقدّمه
بسیاری از جریانات مهم و عمیق تصوّف در هندوستان شکل گرفته است و تاثیر بسیاری بر مردم و اهسل اد

و عرفسان

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،ایران jahady2000@gmail.com
تاريخ وصول44/3/4 :

تاريخ پذيرش44/6/3 :
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آن دیار گذاشته است .از این گروه میتوان به فرقههایی اون اشتیّه ،سهروردیّه ،فردوسیّه و کورویّه اشساره کسرد کسه در
فرهنگ و اجتماع هند ریشه دوانده اند .از دیگر سلسله های مهم و محوری تصسوف در ایسن خطّسه ،فرقسه ایسست کسه بسا
کرده است.

محوریّت اشرف الدین جهانگیر سمنانی شکل گرفته و خیل عظیمی از طالوان را به خویش جذ

اشرف الدین جهانگیر سمنانی از مشایخ نامی عصر بسوده و زنسدگی و احسوال او همسراه بسا کرامسات و خسوارق شسوه
افسانهای بسیاری است .وی با غالب بزرگان عهد در ارتوا بوده و این خود از برخی نامههسای او در مکتوبسات اشسرفی
هویداست .مهمترین اثر مربو به اشرف الدین کتا
به نام نظام غریب یمنی به سال  257قمری است .لطای
تا قرن هشتم قمری به حسا

«لطای

اشرفی فی بیان طوای

صوفی» تالی

یکی از مریسدان وی

اشرفی را به حق باید یکی از دائره المعارف های جامع عرفسانی

آورد؛ اثری مفصّل و موسو که در یک مقدّمه و شصت لطیفه امّهات اصول عرفان نظسری

و عملی را با ااشنی اد  ،تاریخ ،مسائل اخالقی ،اجتماعی و مذهوی بیان نمسوده اسست .محوریّست ایسن مستن تقریسرات
اشرف الدین است که نظام یمنی آنها را امال کرده و در نهایت در ساختاری مدوّن و سامان یافته عرضه نموده است.
در مقام قیاس می توان لطای

اشرفی را با آثاری اون اسرار التوحید و یا ملفوظات نظام الدین اولیا قیاس کرد کسه بسا

محور قرار دادن شخصیت ولی به احوال ،تقریسرات و مقامسات وی مسیپردازنسد؛ آثساری کسه برخسی پژوهشسگران آن را
«اولیانامه»(دوی  )557-131/4 :4343،نامیدهاند .تالش مریدان در این گونه متون بر ایسن اسست کسه جلسوه ای قدسسی و
فرازمینی از مرشد عرفانیشان تصویر نمایند.
 -4-4بیان مساله :مهمترین مسالة پژوهش حاضر پاسخ به اصالت و سندیّت تاریخی لطای

اشرفی و شسوهات دربساره

شخصیت اشرف الدین جهانگیر است ارا که تعدادی از محقّقان در این مقوله تشکیک نموده و حتی قلم نسسخ بسر ایسن
اثر و نگارندهاش کشیدهاند .دُدیگر بررسی متن شناسی و تحلیل محتوا و ساختاری اثر است تسا از ایسن رهگسذر بتسوان از
سویی فواید و ویژگیهای خاص این متن را در ابعاد ادبی ،عرفانی ،تساریخی و اجتمساعی آشسکار نمسود و از دیگسر سسو
نمایی کلّی از اوضاع تصوّف در قرن هشتم و به ویژه هندوستان به دست داد.
 -7-4ضرورت پژوهش :نخست تصحیح ،طوع و شناساندن آثار قلمی گذشتگان خود فراهم آورندة دستمایة تحقیقسی
برای پژوهشگران و عالقه مندان در حیطة علوم انسانی است؛ دیگر اینکه متن حاضر هنوز انان که سزاوار اسست مسورد
تحلیل و بررسی قرار نگرفته است لذا ضروری است با بررسی متن شناسی آن ،اثری کهن را شناسساند و زمینسه را بسرای
تصحیح و بررسیهای بیشتر فراهم آورد.
 -3-4پیشینة تحقیق:
در رابطه با موضوع مقالة حاضر تاکنون پژوهش جامعی صورت نگرفته است اما در حدود پنگاه سسال قوسل کسه نسذیر
احمد در مقاله ای این اثر را همراه با مکتوبات اشرفی معرفی نمسود و خوسر از نسسخهای کهسن و راهگشسا در تحقیقسات
عرفانی داد ،برخی محققان و استادان ایرانی اون خانلری ،همایون فرخ و عابدی در اصالت و سندیّت تساریخی آن ابسراز
تردید کرده ،آن را در شمار مگعوالت محسو

نموده اند؛ متعاقب این نوشتهها نذیر احمد مگسدداً و در ضسمن مقساالتی

اند در صدد اثوات هویّت اصیل و تاریخی این اثر برآمد و شواهدی را اقامه نمود .جز این نزاعهای مطووعاتی نمیتسوان
مقالة دیگری را سراغ گرفت که به شکلی جامع و از زاویة متن شناسی این کتا
روش پژوهش کتابخانهای و موتنی بر توصی
است.

را بررسیده باشد.

و تحلیل محتوا با توجه به منابع تاریخی و متن کتسا

لطسای

اشسرفی
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اشرفی فی بیان طوای

صوفی»
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 -2بحث:
 -1-2اشرف الدین جهانگیر سمنانی و آثار او:
سید اشرف الدین جهانگیر سمنانی سامانی نور بخشی نوری اشتی ،از مشایخ متصوّفة ساکن هند بسوده اسست .وی را از
بازماندگان پادشاهان سمنان دانستهاند و احتمال میرود مراد این باشد که از بازمانسدگان عالالدولسة سسمنانی بسوده اسست
(نفیسی )251 /7 :4313،اشرف فرزند ابراهیم سمنانی و از عرفای ایرانی توار شوه قاره است« .در اواخر قرن هفتم ...پا به
جهان نهاد»(عواس رضوی« .)375/4 :4347،پدرش سید ابراهیم نور بخشی حاکم سمنان بود  ...و مادرش بی بی خدیگسه
بیگم بودند .سید اشرف الدین پ

از سه دختر و گذشت هگده سال از ناباروری مادر به دنیا میآیسد .روایست شسده کسه

حضرت رسول بشارت تولد یکی از اولیا الهی را در این خانه به آنها میدهد و نوزاد بسه سسید اشسرف السدین نامگسذاری
میشود» ) . (abyat,2011: 423در هفت سالگی قرآن را حفظ کرد و تا اهارده سالگی بسه تحصسیل علسوم متعسارف
زمان خود پرداخت و پ

از رحلت پدر به جای او به امسارت سسمنان نشسست« .در عنفسوان جسوانی دسست از سسلطنت

برداشت .در طلب دلیل و مرشد ،ایران را به قصد هند ترک فرمود ...و به قصد سیاحت بسالد اسسالم و حسا ،از هنسد بسه
مغر

آمد(» ...حکمت« )3 :4314،و در حدود  73سالگی از سمنان بیرون آمد و بسا شسیخ عاللالدولسه سسمنانی دوسستی

داشت (» ...عواس رضوی.)375/4 :4347،
نزد شیخ عودالرزاق کاشانی فتوحات مکیّه و اصطالحات الصوفیه را خواند .در عداد «مریدان میرسیدعلی همسدانی در
آمد و شاخة اشرفیه از سلسلة کورویه را تأسی

کسرد» ) . (Trimingham,1971: 56-57بسا سسید علسی همسدانی

عازم سفر گردید و بعد از عزیمت به ماورالالنهر مدتی مصاحب خواجه بهالالدین نقشوند شد .به سوب ارادت او بسه ابسن
عربی و تاثّر از نظریة وحدت وجود و ترویا این اندیشه در شوه قاره ،اندک نقاری میان او و برخسی بزرگان(گیسسودراز)
پدید آمد و همین امر ،موجوات افسردگی و هگرت وی به سوی مشرق گشت و سرانگام رخت اقامت به دیار کچهواه
در ایالت اوترپرادش افکند.
در قریه پندره در بنگاله مرید عالالدین از مشایخ آن سرزمین شد و سپ

مقیم روح آبساد کچهواهسه نزدیسک لکنهسو

بود .سفرهایی اند کرد از آن جمله به شیراز رفت و با حافظ شیرازی دیسدار کسرد .سسفر اول را در ایسران و عربسستان و
سفر دوم را در فلسطین و عربستان کرد و با نصیرالدین روشن اراغ یا اراغ دهلوی (ف252 .هس.ق ).نیز دیسدار کسرده و
سرانگام در  474هس.ق .در گذشت و در روستای کچهواهه مدفون شد .وی موس

طریقهای بوده است که به مناسسوت

نام وی به آن طریقه اشرفی گفتهاند و هنوز در هندوستان رایا است(نفیسی.)251 /7 :4313،
حاج شیخ نظام الدین غریب یمنی از اصحا
کتابی در مقامات وی به نام لطای

وی که در  257هس.ق .در یمن مرید وی شده و سسی سسال بسا او بسوده

اشرفی نوشته است .مگموعه مکاتیب وی را نیز به عنوان مکتوبات اشرفی گرد آورده

اند که مگلد اول آن را همان حاج نظام الدین غریب یمنی در  242هس.ق .گرد آورده است و مگلد دوم را مرید دیگسرش
که عودالرزاق حسنی حسینی نام داشته در  413هس.ق .فراهم آورده است (نفیسی .)251 /7 :4313،برخی دیگر از آثسار او
بدین قرار است :شرح اسکندر نامه ،سیر االسرار ،شرح عوارف المعارف ،شرح فصوص الحکسم ،اشسرف االنسسا  ،بهسار
االذکار ،تنویه االخوان ،مصطلحات تصوف ،مناقب خلفای راشسدین ،حگسا السذاکرین ،ارشساد االخسوان ،رسساله وحسدت
الوجود ،بهار الحقایق ،نحو اشرفیّه ،کنز الدقایق و دیوان اشرف ).(abyat,2011: 429
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-2-2اصالت لطایف اشرفی و برخی شبهات درباره آن:
از معدود آثاری که در ایران به اشرف الدین پرداخته اند یکی تاریخ نظم و نثر در ایران و دیگری تساریخ تسذکره هسای
فارسی است .تاریخ تذکره های فارسی به واسطة لطیفة پنگاه و اهارم این اثر که در یادکرد تعدادی از شعراست ،لطسای
اشرفی را در شمار تذکرههای عرفانی طوقه بندی نموده است (گلچین معانی .)235 :4313،صفا در کتسا
در ایران و نیز غالب منابع مرتوا ،مطالب اندانی در با

تساریخ ادبیسات

اشرف الدین جهسانگیر ،آثسار و نیسز نظسام غریسب یمنسی دیسده

نمی شود .این مسئله در شمار عللی است که برخی پژوهشگران در اصالت و هویّت اشرف الدین و مهم ترین اثر او ابراز
تردید کردهاند.
عابدی در مقدّمة نفحات االن

با تشکیک و تردید ،اصالت این اثر را زیر سوال برده است و یکی از علل اصسلی ایسن

امر را شواهت بسیار و قرابت آشکار بین لطای
تن از مشایخ در دو کتا

مشترک است  ...واژه هایی که در متون قرن هشتم و نهم غریب و کم سسابق اسست در لطسای

اشرفی کم نیست  ...و اغال فراوان در با
بگوییم که این کتا

اشرفی و نفحات االن

دانسته ،بیان میکند« :شرح حسال بسیش از پنگساه

شاعران بخصوص در با

خواجة شیراز شگفت آور است .از ایسن رو بایسد

ساختة بعضی از مریدان غیر مخلصی است که در قرن دهم ،به قصد کسسب شسهرتی بسرای مسراد و

گرمی بازاری برای خود مطالوی از اینگا و آنگا به هم در بسته و به خیال خود لطایفی پرداختسه اسست(» ...جسامی:4337،
سی و اهار .مقدمه مصحح).
لطسای

اشسرفی و مکتوبسات

دکتر خانلری نیز در ضمن جوابیهای در مگلّة ایران نامه ،نتیگة سخن گفتن از دو کتسا

اشرفی را ایزی جز اتالف وقت نمیداند(خانلری )554 :4314،و رکن الدین همایون فرخ در کتا

حسافظ خرابساتی بسا

نظری حاکی از بدبینی ،نه تنها لطای

اشرفی را مگعول دانسته بلکه اصسالت آن را نیسز مسورد تردیسد قسرار داده اسست و

شخصیت اشرف الدین جهانگیر را تحریفی از شاه جهانگیر کرمانى عارف بزرگوار و عالىمقدار میداند .همو عسالوه بسر
این؛ نظام یمنی ،مول

اثر را فردی مگهول الهویه دانسته ،نویسندة واقعی مکتوبات اشرفى را مردى بسه نسام عوسد السرزاق

حسنى حسینى معرفی می کند که در سال  413هس.ق .این اثر را نوشته است .وی در تاریخ استنسساخ لطسای
کرده است و پارهای اشتواهات تاریخی کتا

را خاطر نشان ساخته ،سال نهایی تحریسر نسسخة لطسای

نیسز شسک

را بسه سسال 372

هس.ق .میرساند (ر.ک .همایون فرخ.)3334-1772 /5 :4313 ،
نذیر احمد پاسخ انکار و تردید برخی محققان اون همایون فرخ و خانلری را در مقالسهای تحست عنسوان «اصسالت
لطائ

اشرفی و مکتو

(مکتوبات) اشرفی تألی

سیداشرف جهانگیر سمنانی» داده است و شواهد جدیدی از ذکسر نسام

اشرف الدین در منابع تاریخی و مستند ارائه می کند.
ذیالً دالیل اثوات اصالت اثر ذکر میشود:
 -4مزار اشرف الدین اکنون در کچهواه واقع در میانه لکنهسو و بنسارس موجسود اسست و بازمانسدگان و تعسدادی از
مریدانش نیز برجایند(اشتی.)4717 /4 :4144،
 -7در بسیاری از تذکره ها و منابع تاریخی به ویژه مآخذ شوه قارّه ،شخصیّت واقعی اشرف الدین و آثارش یاد شسده
است« .بر اساس منابع به جا مانده ،قدیمترین کسی که از جهانگیر اشرف سخن گفته ،ملسک محمسد جائسسی از شسعرای
معروف قرن دهم هند است .او در کتا

های خود نام سید اشرف را با احترام ذکر کرده است»(وحید اشسرف.)3 :4325،

ماخذ کهن دیگری که از سید اشرف الدین نام برده ،تذکرهای است به عنوان «اخوار االخیار» تالی

محدّث دهلوی« .ایسن
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مگموعه مستندترین و عالمانه ترین مگموعة مدوّن در شرح احوال صوفیان هنسد اسست»(عوساس رضسوی.)41/4 :4347،
دیگر کتوی که از وی نام بردهاند بدین ترتیب است :گلزار ابرار غوشی ،طوقات شاهگهانی از محمد صادق و تذکره مسرآه
االسرار عودالرحمان اشتی.
 -3با توجه به مخاطوانی که اشرف الدین آنها را در مکتوبات خطا

ساخته نمیتوان شخصیت او را انکار کرد(نسذیر

احمد.)712-714 :4313 ،
 -1عوسسدالرزاق حسسسنی حسسسینی فقسسا جلسسد دوم مکتوبسسات اشسسرفی را آن هسسم در سسسال  413هسسس.ق .نوشسسته اسسست
(نفیسی.)251 /7 :4313،
 -5وحید اشرف که نیز به طور ویژه به معرفی اشرف الدین پرداخته «در پایان مقاله اش نظسر همسایون فسرخ در بسا
جعلی بودن لطای

و مکتوبات اشرفی و شخصیت تاریخی اشرف الدین را رد کرده است و این دو اثر را از منسابع مهسم

تاریخی به ویژه در با

زندگی حافظ شیرازی میداند» ) (abyat,2011: 431و معتقد است «مطالسب لطسای

اشسرفی

نقل شده است» ).(abyat,2011: 431

توسا برخی متاخرین من جمله جامی در نفحات االن

 -1تذکره سید اشرف سمنانی در بعضی آثار سید علی همدانی وجود دارد (نذیر احمد.)712-714 :4313 ،
 -2سند تاریخی برخی اوقاف و خانقاه سید اشرف الدین در کچواه کش

شده و قابل استناد اسست (نسذیر احمسد،

.)712-714 :4313
 « -4سید اشرف بیش از بیست و هفت مورد از اشعار حافظ همسراه حکایسات و واقعسات نقسل نمسوده اسست»(نسذیر
احمد)317 :4312،
 -3اینکه برخی محققان اشتواهات تاریخی لطای

به ویژه در لطیفة مربو بسه شساعران را دسستمایة انکسار اثسر قسرار

دادهاند حاکی از نظر منفی آنها به اثر است .با نظری به خیل انووه تذکرههای فارسی با خطاهای غیسر قابسل بساور و بعضساً
مضحک تذکره نویسان روبرو میشویم؛ آیا با استناد به این نادرستیها میتوان اصالت مثالً تذکره الشعرای دولتشساه را –
که الوته از این خطاها مورّا نیست -زیر سوال برد و آن را ساختگی دانست؟!
 -47برخی استادان خرده گرفته اند که تعدادی از واژههای مستعمل در لطای

اشسرفی مربسو بسه بعسد از قسرن نهسم

است .در این خصوص باید توجه کرد که اثر حا ضر در ضمن آثار مدوّن در شوه قاره بوده و بدین حیث بسروز و ظهسور
برخی تفاوتهای زبانی محمل استواری برای انکار کلّی یک اثر نیست .مثالً واژة «انانچه» که آن را متعلق به قسرن دهسم
به بعد دانسته اند (همایون فرخ )1771/5 :4313،اما شواهدی از کاربرد این کلمه در شعر برخی شعرا اون امیسر معسزی،
سلمان ساوجی ،عطار نیشابوری ،شاه نعمت اهلل ولی و امیر خسرو دهلوی ملحوظ است .برای نمونه تعسدادی از شسواهد
ذکر میشود:
چنانچههه در فتههد آ هها برابههر خورشههید

چههو بههر نهنههد بههه نرّاحههه نبههة نههرّا
(امیر معزّی)084 :1831 ،

...فی الجمله چنانچهه رفهت بهودیو و شهدیو

بسهههیار بگمتهههیو و شهههنودیو و شهههدیو
(عطّار)111 :1831 ،

مهههها هههههو

یههههت چنانچههههه دانههههیو

جههههههدی بکنهههههیو ههههها هههههوانیو
(امیرخسرو دهلوی)141 :1190 ،
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کههین نکتههه بههه رو ههار در خههواهی یافههت

 ...دریههاا ا ههر چنانچههه در خههواهی رفههت

(حاسو انوار)809 :1881 ،
دانهههد سهههخنو ههههر آنکهههه داناسهههت

دیهههههدیو چنانچهههههه دیهههههدنی بهههههود

(شاه نعمت اهلل ولی)11 :1831 ،

 -44همایون فرخ با توجه به نوود نسخ کهن از لطای

ابراز تردید نموده ،حال آنکه اوالً نسخی معتور و اصیل از ایسن

اثر در کتابخانه دانشگاه علیگره و بنارس موجود است؛ ثانیاً لطای

اشرفی در هند تالی

شده و طویعی اسست کسه ماننسد

بسیاری از آثار شوه قاره که به تازگی یافته و معرفی میشوند دیرتر به ایران آمده و استنساخ شده باشسد و ایسن خسود بسا
توجه به برخی نسخ موجود از این اثر در کتابخانههای ایران اون نسخة آستان قدس رضوی و نسخة کتابخانسة مرعشسی
قابل مالحظه است.
 -47حتی اگر جعلی بودن متن حاضر به ضرس قاطع ثابت شود ،بنا به گفتة بیهقی«هیچ کتسابی نیسست کسه بسه یکوسار
خواندن نیرزد ».هم از این روی بررسی و تحلیل آن در صورت پذیرش این فرض که نسخه در قرن نهم و یا دهم تالی
شده باشد ضروری مینماید ،ارا که در این وجه هم لطای

اشرفی یکی از مواریث مکتو

و یادگساری ارزنسده از اد

کهن پارسی و به ویژه شوه قاره است.
 -8-2بررسی و حلیل متن شناسی اثر:1
کتا

حاضر حقیقتاً دانشنامهایست از عرفان نظری و عملی تا قرن هشستم هگسری قمسری و از ابعساد گونساگون حسائز

اهمیت و بررسی است .حگم وسیعی از متن اثر به مرشد عرفانی نظام غریب یمنی یعنسی سسید اشسرف السدین جهسانگیر
سمنانی اختصاص یافته است.
در عنوان این اثر اصطالح لطای

مشهود است و «در اصطالح صوفیان «لطیفه» (در لغت به معنای ظری  ،حسساس و

باریک) اشاره دارد به مولفههای غیر مادی شخص که میتوان با تمرینهای معنوی و سلوک بر آن تاثیر نهاد یسا آن را بسه
کار انداخت .اصطالح «لطیفه» احتماالً از مفهوم «جسم لطی » نشسات گرفتسه ،و بسه مسرور زمسان معنسای شسسته رفتسه و
پیچیدهتری پیدا کرده است و نهایتاً برای ترقی روان شناختی و معنوی سالک طالب در سیر به سوی فنسا یسا بقسا در ذات
الهی به کار رفته است»(هرمانسن 551/4 :4343،ح) .در عرفان هفت لطیفة نورانی و باطنی برای انسان برشسمردهانسد کسه
عوارتند از ...-4« :لطیفة«قالویه» است که مرتوة پیدایش جسم لطی

است  ...و بسه همسین سسوب آن را تگلسی آدم (ع) در

وجود انسانی نام نهادهاند ...-7 .لطیفة «نفسیه» و آن مقر شهوات و نف

اماره است و مرتوة امتحان و آزمایش و به همین

دلیل آن را تگلی نوح(ع) در وجود انسانی نام نهادهاند...-3 .لطیفة «قلویسه» کسه در آن جنسین نسسل روحسانی  ...صسورت
میبندد  ...و آن را تگلی ابراهیم در وجود انسانی نام نهادهاند...-1 .لطیفة «سرّیه» که به قول کربن آسستانة آگساهی ممتساز
است  ...و آن را تگلی وجود موسی(ع) در وجود انسانی نام نهادهاند...-5 .لطیفة «روحیه» و آن نگابت و شرافت معنسوی
است و آن را تگلی داود(ع) در وجود انسانی نام نهادهاند...-1 .لطیفة «خفیه» است ،اه به واسطة این عضو لطی

اسست

که الهام فیاض روح القدس در وجود عارف متگلی میشود ...و آن را تگلی عیسی (ع) در وجود انسانی نسام نهسادهانسد.
...-2لطیفة «حقیّه»  ...و آن تگلی محمد(ص) در وجود انسانی است و این لطیفه ظاهر سازندة گسوهر حقیقست محمدیّسه
است(» ...شایگان.)277-274/7 :4333،
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عاللالدّولة سمنانی متصوّفه را به هفت طوقه منقسم نموده است« :طالوان ،مریدان ،سالکان ،سایران ،طایران ،واصسالن و
قطب ارشاد» (سمنانی )344 :4317،و در ادامه هر یک از طوقات را به یکی از لطیفههای نورانی عرفان مرتوا مسینمایسد:
« موصل همان قطب است و ب

که صاحب لطی

حقی است ...و واصل کسی ...که قوای لطیفة او مزکّی گشته باشد بسه

لطیفة خفی و طایر کسی ...که به لطیفة روحی رسیده باشد و سایر کسی ...که صاحب قوای مزکّای لطیفة سسری باشسد و
سالک کسی ...که صاحب قوای مزکّای لطیفة قلوی باشد و مرید شخصی ...که صاحب قوای مزکّای لطیفة نفسسی باشسد و
طالب کسی ...که صاحب قوای مزکّای لطیفة قالوی باشد( ».سمنانی.)314 :4317،
هانری کربن در یکی از آثار خود به شواهتهای شگرف میان این لطای

با فرضیّة هفت مرکز «کوندالینی یوگا» اشاره

میکند« .کیش تانترا معتقد است که در وجود انسان هفت مرکز روحانی و لطی

موجسود اسست ،اسسم ایسن مراکسز را در

سانسکریت «ااکرا» یعنی «ارخ» گفتهاند» (شایگان« .)241/7 :4333،در آیین «تانترا» مانند فرضسیّة سسمنانی هسر یسک از
مراکز قرارگاه و مقام یکی از خدایان است ...علی رغم تفاوتهای اساسی که از لحاظ سنت دینی و فلسفی بسین ایسن دو
آیین دیده می شود ،رئوس مطالب و اصول کلّی در هر دو صورت یکی است و آن هم هماهنگ ساختن عالم و انسسان و
تطویق این دو واحد هم بسته است» (شایگان)273-271 /7 :4333،
ازکاربرد عنوان «لطیفه» در لطای

اشرفی انین به نظر میرسد که بر گستره و حیطة معنایی واژة «لطیفه» افزوده شسده

باشد ،به نحوی که گویی مقصود از لطیفه با توسّع معنایی همان فصل یا با

است؛ هر اند نواید از نظر دور داشست کسه

معنای اصلی «لطیفه» در عرفان ،نیز در اثر حاضر مدّ نظر است.
از فحوای کالم حاجی غریب در مقدّمه مستفاد میشود که لطای
استکتا

اشرفی در شمار نسخ سماعی اسست کسه پس

از

بر استاد خوانده شده و مورد تایید قرار میگرفته است« :به نور اطسالع انظسار مخسدومی و بسه حضسور اسستماع

احضار معصومی گذرانیده و از اول تا آخر ورقاً بعد ورق گردانیده ،بلکه اکثر عین الفاظ شریفه و اقسوال صسریحة ایشسان
با مضمون مقوله به نوک قلم رسانیده»(غریب یمنی ،بیتا )3:مگر آنچه که بعد از «رحلست حضسرت قسدوه الکوسرا صسادر
شد (». ...غریب یمنی ،بیتا )3:غالب مطالب کتا

یادآور مگل گویی صوفیانی است که عدة کثیری از مریدان گردشسان

جمع شده و از سخنان شیخ خوشه ایده ،نکاتی را یادداشت میکردند« .این گفتارهسا معمسوالً صسورتی بالوداهسه و غیسر
رسمی داشته استو در پاسخ کسانی بودنسد کسه گسرد شسیخ حلقسه مسیزدنسد و از مسسائل دینسی و اقتصسادی و اجتمساعی
میپرسیدند» (عواس رضوی« .)2 /4 :4347،این آثار نه تنها بُعد تازهای به تعالیم مشایخ میدهد بلکسه اطالعسات سسودمند
زیادی دربارة وضع و نوع زندگانی مردم عادی آن زمان در اختیار ما مینهد( »...عواس رضوی.)3-47 /4 :4347،
تریمینگام ادوار تصوّف را به گونه ای مرحله مرحله طوقه بندی کرده است .لطای

اشرفی را میتوان در یکسی از ایسن

طوقات قرار داد .مرحلة سوم است که «مرحلة طایفه یا فرقه بود ...وجه تمایز این مرحله ایگاد کسیشهسایی حسول محسور
مشایخ و ستایش پرستش آمیز آنها ،تعهّد نسوت به شیخی خاص و عمومیّت یافتن شسرکت در فعالیست هسای صسوفیانه و
مراسم تشریفات بود» (هرمانسن« .)514/4 :4343،صوفیانی که در میان مردم به ارشاد و اشاعة دین مشغول بودند ،نه تنها
در میان عوام ،صاحب نفوذ عظیمی شدند؛ بلکه ارادت شاهان را نیز به خود جلب کردند(»...شیخ عطار.)441 :4344،
آثاری که بدین ترتیب نگاشته میشد فی الواقع ملفوظات و تقریرات اولیال است« .تدوین «ملفوظات» که بسا توعیست از
سنت مریدان شیخ نظام الدین و  ...انگام میگرفت یکی از ویژگسی هسای بسارز و مهسم زنسدگی خانقساهی شسد .از جملسه
کتا های باقی مانده میتوان از احسن االقوال شیخ برهان الدین غریب و جوامع الکلم ،سخنان سسید محمسد گیسسو دراز
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یاد کرد» (عواس رضوی .)3 /4 :4347،ملفوظات سید محمد اشرف جهانگیر نیز که توسا نظام یمنی تحریر شده «کساری
گسترده ...است ...عالوه بر ارائة شرح مگملی از سفرهای سسید ،بسه همسة موضسوعات مرسسوم و مسورد عالقسة صسوفیان
می پردازد و از این رو ،دائره المعارف مهمی در عقاید قوم است .همچنین با زبردستی تمام موفّق میشود عناصر تصسوّف
ایران را با همسنگهایش در هند در آمیزد» (عواس رضوی.)3 /4 :4347،
 -1-8-2هدف الیف:
نگارندة کتا
کتا

تالی

نام کامل خود را در آغاز اثر انین آورده است :نظام حاجی غریب الیمنی (.غریب یمنی ،بیتسا )4:سسال

 257هس.ق .و در سرزمین یمن است .محرّر در ابتدای دیوااه به شسرف توفیسق خسویش و عنایست الهسی در

یافتن صرا مستقیم معرفت و راهیابی به آستان پیری روشن نگر اشاره کرده و به دنوال آن است که «سرِ ارادت بسر قسدم
متابعت آن سیّاح بیدال طریقت و سوّاح دریای حقیقت ،غوّاص عمان الهی »...نهد و بسه خسدمتش مفتخسر گسردد (غریسب
یمنی ،بیتا .)4:در با

زندگی و احوال نظام غریب یمنی جز اشارات مختصری که در متن لطای

اشسرفی آمسده مطلسب

دیگری ملحوظ نیست.
پ

از ذکر نمودن القا  ،نعوت ،جمالت دعایی ،آیات ،احادیث و اشعار مرتوا؛ نام مرشسد عرفسانی خسویش را بیسان

میکند« :مقتدال االنام ،شیخ االسالم  ...حضرت قدوه الکورا ،میر سیّد اشرف جهانگیر سمنانی» (غریب یمنی ،بسیتسا)7:کسه
«سرِ ارادت برآستان او نهاده و مدت سی سال از معتکفان آستانة وی بوده است»(غریب یمنی ،بیتا )3:و از اشعات انسوار
وجودش به قدر استعداد ،کسب معرفت مینموده و « ...بدین روی عزم مینماید کسه بسه واسسطة عنایست ربّسانی و الهسام
یزدانی به ثوت و مکتو

ساختن شمّهای«از انفاس نفیسه و الفاظ متورّکه  ...و ظرای

و کواش ِ احوالِ مقاماتِ شسریفه و

انزال کرامات عگیوة حضرت قدوه الکورا»(غریب یمنی ،بیتا)3:پرداخته است و در جنب آن «برخی معارف و حقایق کسه
از مشایخ روزگار و اکابر دیار در سفر و حضر(فرا گرفته) و بعضی خوارق که در مواجهه با معانسدان  ...از ایشسان صسادر
آمده ...در قید کتابت آورد» (غریب یمنی ،بیتا .)3:مقصود از تالی
الدین و آیندگان به واسطة قرائت این اثر«شرف مگل
در پایان دیوااة اثر در با

اثر آن است که حتی غایوسان از درگساه شسیخ اشسرف

حضرت قدوه الکورا یافته باشند» (غریب یمنی ،بیتا.)3:

وجه تسمیه مینویسد« :اون این مگموعة عگیوه و منتخوة غریوه جامع بود و بسه معسارف

آن بحر زخارف و حامل کواش

آن دریای عوارف و مشتمل به مقامات اشرفی و محتمل به حکایات شسگرفی ،موسسوم

اشرفی فی بیان طوای

اثسر

به لطای

صوفی افتاد» (غریب یمنی ،بیتا .)1:نظام یمنی علت دیگری را که موجسب تسالی

است ،مکاشفات روحانی مرشد خویش دانسته ،مینویسد « :و باعث جمع این الفاظ شریفه و کلمات لطیفه این خسادم را
که نظام یمنی است همین بشارت بوده و بعضی الهامات و واردات دیگر برای التیام ،ایسن کسالم لطسای
ظرای

آمیسز و سسخنان

انگیز بود»(غریب یمنی ،بیتا.)73:

 -2-8-2برخی شیوههای بیان مطلب:
 -4آغاز گر اکثر لطای  ،تعاری

عرفانی است که اوالً به زبان عربی است و ثانیاً گفتههای اشرف الدین است.

 -7شیوه روایی اثر تا حد بسیاری شویه و مطابق بر موازین مگل

گویی است.

 -3بسیاری از مطالب بر سویل پرسش و پاسخ و مناظره و مواحثه است .سائل غالواً نورالعین از مریدان اشسرف السدین
است.

متن شناسی نسخه خطی «لطای

 -1اسشتهاد از ارکان مهم بحث در لطای

اشرفی فی بیان طوای

صوفی»
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اشرفی است .روش نگارنده که فی الواقع روش مواحثه سید اشرف السدین

است ،اتّکا و استناد به اقوال و حکایات بزرگان تصوّف ،استشهاد بسه آیسات ،احادیسث و اشسعار مسرتوا اسست .بیشسترین
شواهد منقول و برخی از اشعار از اشرف الدین جهانگیر سمنانی است که مول

همه جا از او با عوسارت «قسدوه الکوسرا»

یاد نموده است.
 -5حکایات اثر بر دو قسم است :یا مربو به سایر عرفای پیشین و معاصر است و یا مرتوا با سید اشرف الدین کسه
غالواً نقل کرامات و خوارق عادات این پیر عرفانی بوده و سندی است برای اثوسات حقانیست و عظمست جایگساه عرفسانی
وی .روند کلی حکایات عرفانی موتنی بر نقل روایات افسانهای و خارق العاده و کرامت آمیز است .از آن جمله حکسایتی
که در لطیفة دوم آمده و در آن از جانب ندای ربانی در بامدادان انین شنیده شد که« :اشرف محوسو

ماسست» (غریسب

یمنی ،بیتا.)43:
 -1و در فحاوی بحث به ابیات زیوای عرفانی از اشرف الدین و نیز شمار بسیاری از سرایندگان استشهاد شده اسست.
از جمله در لطیفة دوم غزلی از وی آورده شده است به مطلع:
وصل تو اون دست داد ملک جهان گو مواش

صورت خورشید را شرح و بیان گو مواش(غریب یمنی ،بیتا)53:

که محتمالً ناظر به یکی از غزلیات سعدی است.
 -2در مطاوی عرفان نظری به منابع متقدّم و معاصر فارسی و عربی بسیاری استناد شده است.
 -4برخی از اقوال و اشعار و نظریه های عرفانی به زبان ساده برای مریدان شرح و توضیح داده شده است.
 -3روش بحث موتنی بر نقل و استدالالت قرآنی و استنادات روایی است .این شسیوه در مقدّمسة لطیفسههسا و پس
تعاری

از

به کار رفته است.

 -47بسامد عوارات عربی در برخی بخشها نسوتاً زیاد است.
 -44بررسی سوک نثر لطای
کتا

خود مقالی دیگر میطلود و در این حگم محدود مگال بیان ندارد .با این حال نثسر ایسن

از نمونه های نثر تقریواً مزیّن و مسگّع محسو

شده و گاه صورتی ذوقی و شاعرانه می یابسد« :خسدنگ ال تدرکسه

االبصار سینة ذوی االسرار افگار کرده ،خنگر یحذرکم اهلل نفسه اصدار اصحا

انوار پاره پاره سساخت» (غریسب یمنسی،

بیتا.)12:
-8-8-2معرفی برخی نسخ خطی اثر:
غالب نسخ خطی لطای

اشرفی در خارج از ایران است .نگارنده تنها به دو نسخه از این اثر در کتابخانههای آیست اهلل

مرعشی قم و آستان قدس رضوی در ایران دست یافت .مشخصات نسخ به قرار ذیل است:
نسخة کتابخانه آیت اهلل مرعشی ،شماره ،4344نستعلیق 133،برو( .درایتی)4772/4 : 4343،
نسخة خطی کتابخانة آستان قدس رضوی ،شماره  ،35774نستعلیق،تحریر سده  733 ،43برو.
نسخة اان سنگی که مشخصات آن در فهرست منابع درج شده است.
و دو نسخة کهن از لطای

اشرفی و مکتوبات اشرفی که در کتابخانه دانشگاه علیگره محفوظ است(abyat,2011: .

).429
-0-8-2منابع لطایف اشرفی:
بی گمان مأخذ شناسی لطای

اشرفی بسیار ضروری است ،هم به حیث مطالعات عرفانی و هم از بابت فنّ تصسحیح و

 / 27متنشناسی اد فارسی ،سال پنگاه و یکم ،دورة جدید ،سال هفتم ،شمارة ( ،3پیاپی  )72پاییز 4331

مقابلة متون کهنی که در لطای

بدانها استناد شده است .در این وجیزه نمیتوان به درستی در این خصوص اظهسار نظسر

نمود و حق مطلب را ادا کرد .با این اوصاف به اختصار فقا به برخی از اهمّ منابع و صسفحات مسورد اسستناد در لطسای
اشرفی اشارهای گذرا می شود :عوارف المعارف ،مصواح الهدایه که سهم نسوتاً زیادی بویژه در لطای
دارد تا جایی که گاه عوارات منقول از مصواح الهدایه در لطای

آغازین اثسر مزبسور

اشرفی عیناً صورت نقل قول مستقیم دارنسد؛ بسه گونسهای

که مطالب صفحات  43و  77مصواح الهدایه به ترتیب در صفحات  33و 31لطای

اشرفی ملحوظ اسست(غریب یمنسی،

بیتا41:و ،)34رسالة قشیریه(غریب یمنی ،بیتا ،)54:مرصاد العواد(غریب یمنی ،بیتا ،)777:فتوحات مکیّه(غریب یمنسی،
بسسیتسسا31:و711و715و ،)754فصسسوص الحکم(غریسسب یمنسسی ،بسسیتسسا14:و13و ،)25طوقسسات الصسسوفیه(غریب یمنسسی،
بیتا47:و ،)477تفسیر امام فخر رازی(غریب یمنی ،بسیتسا ،)417-457 :کشس

المحگو (غریسب یمنسی ،بسیتسا-457 :

،)417آثار محمّسد غزّالی(غریسب یمنسی ،بسیتسا ،)15:اسسرار التوحیسد(غریب یمنی،بسیتسا ،)31:تمهیسدات عسین القضسات
همدانی(غریب یمنی ،بیتا ،) 557:دواوین و دفاتر شعرا ،تعویر خوا

ابن سیرین(غریب یمنی ،بیتا )171:و . ...

 -1-8-2بررسی محتوا و ساختار متن:
-1-1-8-2مقدّمه:
آغازین مطلب مقدمه در بیان فواید مطالعه کتب صوفیه و استماع کلمات مشسایخ و آدا
یمنی ،بیتا )41:پ

اسستماع آن اسست( .غریسب

از آن به اهمیت علم و دانش و سوال مریدان از اشرف الدین اشاره کسرده ،مسینویسسد « :مسر طالسب

صادق را از علوم کثیره و فنون کویره اهم کدام علم است؟ فرمودند :اول ایسزی کسه بسر بنسده بعسد از دانسستن توحیسد و
معرفت ایمان واجب و الزم میگردد علم عقیدة شریعت و طریقت است و علم عوادت بر درویش فرض»(غریب یمنسی،
بیتا .)41:در با

ارزشمندی کالم و مولفات صوفیه نیز انین آمسده اسست« :حضسرت قسدوه الکوسرا مسی فرمودنسد :کسه

تصنیفات این طایفه علیه و تالیفات فرقة صوفیه از مواهب الهی و واردات نامتناهی است »(غریب یمنی ،بیتا.)73:
نکتة شایان ذکر بیان تعلق خاطر اشرف الدین به اندیشة وحدت وجود و آثار ابن عربسی اسست« :آن مقسدار حقسائق و
معارف که در مصنّفات وی اندراج یافته ....به تخصیص در فصوص و فتوحات در هیچ کتابی یافته نمسیشسود و از هسیچ
از این طایفه ظاهر نشد»(غریب یمنی ،بیتا )73:دلوستگی فراوانی که گاه بسه دفساع از اندیشسههسا و آرال ابسن عربسی

ک

میانگامد و اثر آن را میتوان در نقل قولهای مستقیم و یا اثرپذیری های غیر مستقیم بسیاری دانست که در مطاوی متن
لطای

اشرفی ملحوظ است .از با

مثال و به جهت احتراز از تطویل تنها به ذکر اند نمونه از وام گیسریهسای لطسای

اشرفی از فتوحات مکیّه و فصوص الحکم ابن عربی اشاره میشود:
در لطیفة دوم که به بحث «معرفت والیت و اقسام ولی» پرداخته شده است؛ مطالب ،ناظر به «فسصّ حکمسه نفثیسه فسی
کلمه شیثیه» فصوص الحکم است ،بدین قرار :صفحة  13لطای
شیخ محی الدین العربی و اتواع او نف

اشرفی ...« :و خاتم والیت مقیّسد بسه محمّدیسه بسه زعسم

نفیسة شیخ اسست و خساتم والیست مطلقسة محمّدیسه مهدیسست کسه از نسسل آن

حضرت صلّی اهلل علیه و السلم است و  ...خاتم والیت مطلقة عامه حضرت عیسی است علیسه الصّسلوه و السّسالم کسه در
زمان او مهدی خواهد بود ». ...و همین طور مطالب صفحة  25لطای

که در با

خاتم والیست اسست .ایسن مواحسث در

فصّ دوم فصوص الحکم صفحات  17و  13آمده است(ابن عربی .)17-11 :4173 ،عالوه بسر ایسن در لطیفسة هشستم بسه
عنوان«در معرفت راه سلوک  »...صفحة  754اشاراتی به مقولة اعیان ثابته و احکام آن شده که ناظر بسه فسصّ یکسم«فسصّ
حکمه الهیه فی کلمه آدمیه» است(ابن عربی)53-54 :4173 ،

متن شناسی نسخه خطی «لطای

در لطیفة سوم لطای

اشرفی فی بیان طوای

صوفی»
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اشرفی نیز مطالوی از فتوحات مکیّه منقول است « :الحمدهلل وقت اشرف اون وقت شیخ اکوسر و

سید الطایفه محفوظ داشتند ،بدین تقریب فرمودنسد کسه در بسا

اهسل و اهسارم از فتوحسات مسذکور اسست کسه شسیخ

میگوید ...روزگاری بر من گذرانیدند که نماز میگزاردم و به جماعت و امام بودم و جمیع احوال نماز انانچسه بایسست
به جا می آوردم و مرا به آن هیچ شعوری نوود نه به جماعت و نه به محلّ آن نه به هیچ ایز از عالم محسوس و با اینکسه
میگویم مرا بعد از افاقت حال خور کردند نه به خود میدانستم هر اه بر من واقع شده بود اون حرکات نائم بود که از
او صادر می شود و وی از آن آگاهی ندارد و دانستم که حق تعالی وقت مرا محفوظ داشته و با من انان کرد که با شولی
کرده بود و وی را در اوقات نماز به وی باز میدادند اما نمی دانم که وی را به آن شعور بود یا نه ،آن را با جنیسد قسدس
اهلل سره گفتند ،گفت :الحمدهلل الذی لم یگر علیه لسان ذنب»(غریب یمنی ،بیتا .)31:این مطالب عینساً منقسول از مواحسث
پایانی با

اهل و اهارم فتوحات مکیّه است(ابن عربی،بیتا )324/4 :و همین گونه مواحث منقول ذیسل لطیفسة اهسارم

مسمّی به «ذکر مردان ابدال و اوتاد و نقوا و غیره» که در صفحات  477 - 471لطای
با

اشرفی آمده ناظر است بسه مطساوی

شانزدهم فتوحات مکیّه در همین موضوع و در این با ( .ابن عربی،بیتا 711 /4:و )715
پایان بخش مقدمه ذکر آدا

و شرایا مطالعه است -4« :همراه با سوب و اغسراض نفسسانی نواشسد -7 . ...در مطالعسه

طریق اعتدال نگه دارد و پیش از مالل ترک آرد -3 . ...به فهم ظاهر قناعت نکند و بداند که هر کلمه از کلمات نوسوی را
و هر سخنی از حاالت سالکان سنن مصطفوی را ظهریست و بطنی -1. ...بر تحمّل مشاق طلسب و امتسداد زمسان آن نیسز
صابر باشد ...تا به تدریا به مقصود برسد( ». ...غریب یمنی ،بیتا)37:
-2-1-8-2ساختار و محتوای متن:
ساختار کلی اثر بدین نحو است« :ابتدا مقدمّه و انتها به خاتمه و شست لطای

بنیاد نهاد» (غریب یمنی ،بسیتسا .)1:بسا

عنایت به گستردگی مواحث و موضوعات طرح شده ،سعی نگارنده مقاله بر این است تا مطالب را در دسسته بنسدیهسای
موضوعی طوقه بندی و بررسی نماید تا از این رهگذر ساختار محتوایی لطای

اشرفی را ترسیم نماید:

-4مبانث و مماهیو عرفان نظری  :پنا فصل ابتدایی و تعدادی دیگسر در حصّسة دوم بسه موضسوعات عرفسان نظسری
اختصاص دارد .بی تردید شاید نامگذاری و طرز قرار گرفتن ابوا

تصادفی نوسوده و نویسسنده عمسداً و از روی اهمیست

مطالب عرفانی آنها را پشت سر هم طوقه بندی کرده باشد؛ این مساله خود از با

اول و دوم اثر آشکار است ارا کسه در

لطیفة اول موحث کلیدی توحید و در لطیفة دوم مساله والیت و اقسام ولی بررسی شده است.
لطیفه اول در بیان توحید و مراتب او :به سیاق اکثر کتب متصوفه نظام یمنسی هسم آغسازین بخسش اثسر را بسه توحیسد
اختصاص داده و با سخنی از اشرف الدین کالمش را آغاز می نمایسد .بحسث توحیسد عینس ًا مطسابق بسا عسوارف المعسارف
سهروردی است (غریب یمنی ،بیتا .)33:عوارات منقول در با

توحید در برخی موارد کامالً با عوارات مصسواح الهدایسه

که ذیل عناوین توحید ایمانی ،توحید عملی و توحید حالی تکرار شدهاند یکیست(.عزالدین کاشسانی77 ،43 :4312،و)72
در بعضی از مواضع از مصواح الهدایه تحت عنوان ترجمة عوارف یاد شده است .با توجه بسه سسال تسالی
هس.ق .و سال نگارش لطای
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 257هس.ق .یقین ًا اشرف الدین نسسخه ای از مصسواح را در دسست داشسته و بسا اسستناد بسدان

مواحث نظری عرفان را تویین و برای مریدان تقریر میکرده است (غریب یمنی ،بیتسا .)33:از مواحسث مهّسم لطیفسة اول،
تاثیر انفاس قدسی و نظر اولیا الهی در تربیت و اکمال نف

مستعدان و مریدان موتدی است (غریب یمنی ،بسیتسا .)17:از

دیگر آبشخورهای فکری اشرف الدین در این فصل فصوص الحکم ابن عربی است (غریب یمنی ،بیتا.)14:
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لطیفه دوم در بیان معرفت والیت ولی و اقسام او :لطیفة دوم با تعری
الوالیه هی قیام الوعد بعد الفنال و یتصّ

عربی والیت آغساز مسی شسود« :قسال االشسرف

بصفه التمکین» (غریب یمنی ،بیتا .)14:بحث والیت را در لطیفة دوم مطابق بسا

فصوص الحکم و اندیشههای ابن عربی طرح شده است ،از جمله خاتم والیت(غریب یمنی ،بیتا .)13:از نکات بسارز در
این بخش ذکر اندیشههای شیعی و استدالالت بر اثوات حقانیت امامان اثنی عشر و مکتب شیعه است .در لطیفسة حاضسر
بخشی به ذکر امام مهدی آخر الزمان اختصاص داده شده است و در آن به یکی از مهدیان دروغین در والیت دکسن و در
خانقاه سید محمد گیسو دراز اشاره میکند (غریب یمنی ،بیتا .)27:از فحوای عوارات و دفاعیسات سیداشسرف السدین از
اندیشه مهدویت بر می آید که وی به این مهم باور داشته و در جوا

حدیث و سوال «ال مهدی االعیسی ابسن مسریم» بسه

وجوه تاویلی متوسّل میشود (غریب یمنی ،بیتا.)25:
لطیفه سوم در بیان معرفت عارف و متعرف :در این لطیفه منوع اصلی بحث ،عوارف المعارف سهروردی است .عالوه
بر این در برخی از تعاری  ،از فصوص الحکم عواراتی نقل شده است(غریب یمنی ،بیتا .)41:از جملسه موساحثی کسه در
خصوص معرفت ذکر شده مطالب زیر از سید اشرف الدین است« :حضرت قدوه الکورا میفرمودند :کسه اسون کسسی را
حق تعالی اندکی از معرفت عنایت کند اگر آن ک

به مقتضای معرفت خویش کار کند ،معرفت وی زیاده گرداند ،اگسر

بر خالف معرفت کار کند معرفت موهوبه باز نگیرد تا فردا قیامت به وی به حکم آن معرفت معامله کند و لیکن زیسادتی
ندهد» (غریب یمنی ،بیتا)34:
لطیفه اهارم در بیان معرفت صوفی و متصوّف و مالمتی و فقیر و اصناف این طایفه و ذکر اربا

والیت از غوث و

امامان و اوتاد و ابرار و ابدال و اخیار و شرح اولیا مکتوم :لطیفة اهارم اثر حگم نسوتا زیادی را به خسود اختصساص داده
است(غریب یمنی ،بیتا .) 34:به سیاق سایر لطای  ،ابتدای بحث با یکی از تعاری

عرفانی آن هم به زبان عربسی اسست.

ادامة بحث با سوال نورالعین از اشرف الدین و پاسخ او پی گرفته میشود .مطلب حائز ذکسر دیگسر در ایسن لطیفسه ذکسر
اصناف اولیال کرام ،ذکر مردان ابدال و اوتاد و نقوا و ذکر گردش رجال الغیب است ،الوته همسراه بسا حکایسات و خسوارق
روایات عرفانی از اشرف الدین و بزرگانی اون شیخ عال الدوله سمنانی ،شیخ ابواسحق کازرونی و حضرت عیسسی(ع).
در ادامة این لطیفه خصوصاً در موادی عرفان نظری سید اشرف الدین غالواً مطالب مصواح الهدایه را برای مریدان خسویش
تقریر و امال کرده است(غریب یمنی ،بیتا .)474:اشرف الدین مراتب اولیا را در ده صن

ذکر کرده اسست« :حسق تعسالی

بعضی اولیا خویش را سرهنگان درگاه و تائوان بارگاه خود کرده است ...و همة ایشان ده صن

اند و دو صن

از ایشسان

مکتومانند و مفردانند که از احکام عالم و امور بنی آدم خارج اند :...غوث ،امامان ،اوتاد ،ابدال ،اخیار ،ابسرار ،نقوسا ،نگوسا،
مکتومان و مفردان»(غریب یمنی ،بیتا ) 447:و برای صدق گفتار خویش به فصل سی و یکم از با

صسد و نسود هشستم

فتوحات مکیه ارجاع میدهد (غریب یمنی ،بیتا.)447:
از مواحث حائز ذکر لطیفة اهارم صورت هندسی و جدول خاص رجال الغیب است که نظام غریب یمنی بسر حفسظ
و نگریستن بدین دایره تاکید بسیار کرده و آن را مفید فایده برای همه مهمّات دنیاوی و معامالت دینی می داند (غریسب
یمنی ،بیتا.)433:
لطیفة پنگم در بیان تفریق معگزه و کرامات و استدراج و دالیل اثوات کرامت و ذکر معراج رسول علیسه السسالم :ایسن
لطیفسسه نیسسز بسسا تعسساری

عربسسی سسسید اشسسرف السسدین و متعاقسسب آن سسسوال یکسسی از مریسسدان کسسه غالوساً پرسشسسگر اصسسلی

اوست(نورالعین) آغاز میشود .این لطیفه به سیاق بخشهای ابتدایی کتا

در مطاوی عرفان نظسری بسوده و موضسوعاتی

متن شناسی نسخه خطی «لطای

در خصوص تعری

اشرفی فی بیان طوای

صوفی»
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معگزه ،کرامت ،استدراج و دالئل اثوات کرامت بیان شده است .منوع بحث در لطیفة حاضسر تفسسیر

امام فخر رازی و کش

المحگو

هگویری است.

در لطیفة بیست و پنگم نیز به موضوعاتی نظیر دالئل اثوات صانع ،وحدت صانع ،ازلیت و ابدیت و اصول شسریعت و
طریقت و بیان انواع کفر اشاره شده است.
لطیفة بیست و ششم به معرفی و بیان نشانه های اهل مشاهده و اصحا

کش

و عیان اختصاص داده شده اسست .در

ابتدای این لطیفه ،مقولة حیرت و در ادامه مواحثی اون حیرت ،تفرید و فضیلت قرائت سورة اخالص مورد توجسه قسرار
گرفته است.
لطیفة سی و نهم به موضوع عشق ،مراتب عشّاق و اربا

محوت اختصاص دارد .آغاز این لطیفه بسا یسادکرد روزبهسان

بقلی شیرازی است ،کسی که« در وادیه عشق مردانه درآمد ،دلیرانه از آن ورطسه برآمسده( »...غریسب یمنسی ،بسیتسا)141:
اشرف الدین عشق را به پنا طوقسه تقسسیم کسرده-4 :الهسی  -7عقلسی -3روحسانی  -1طوعسی  -5بهایمی(غریسب یمنسی،
بیتا )141:و سپ

ویژگیهای هر یک را به تفضیل ذکر نموده است.

لطیفة اهل و هفتم به بیان ویژگی های مومن و مسلم اشاره دارد .اشرف الدین به تفاوت میان دو لفظ مسلم و مسومن
اشاره کرده و به برخی مشایخ که به واسطة قلّت ادراک این دو واژه را مترادف دانستهاند خرده گرفته و مینویسسد« :هسر
مومنی مسلمانی باشد اما هر مسلمانی مومن نتواند بود» (غریب یمنی ،بیتا.)131:
 -2مبانث عرفان عملی :شامل بر آدا  ،مستحسنات صوفیانه .لطیفة ششم :حگم گستردة لطیفة ششم دال بسر اهمیّست
بسیاری است که از دید نگارندة کتا

داشته است .این فصل به شرایا و اهلیت شیخی و آدا

است .در این فصل به تفصیل و در ضمن شرو و آدا

مرشد و مسترشسد پرداختسه

دهگانه به ذکر شرایا پیر و مرشد توجه شده است.

لطیفة هشتم بدین عنوان است « :در بیان معرفت راه سلوک سلسلة تربیت و وجه خاص و حگب ظلمانی و نسورانی و
انواع تگلیات و تلوی

ابلی » (غریب یمنی ،بیتا )712:با توجه به اینکه رویکرد غالب در این فصل از منظسر انتقسادی و

مالمتی است ،بیراه نیست که در نامگذاری این لطیفه توادری به نام اثر ابن جوزی نیز مدّ نظر بوده باشسد .ایسن لطیفسه بسه
موحث انوار در دو بخش انوار مختل

االلوان و انوار جاللی پرداخته است .ماخذ بحث در این بخش مرصاد العواد نگسم

رازی است(غریب یمنی ،بیتا« .)755:حضرت قدوه الکورا نقل از مرصاد میکردند که اون آئینة دل به تدریا از تصسرّف
مصقلة ال اله اال اهلل صقالت یابد و زنگار طویعت و ظلمات صفات بشریّت از او محو شود ،پسذیرای انسوار غیوسی و محسلّ
انعکاس اسرار الریوی بود و در بدایت حال آن انوار بیشتر بر مثال بروق و لوایح پدید آید»(غریب یمنی ،بیتا)755 :
لطیفة نهم به بحث ذکر و اذکار فِرق عرفانی و ذکرخفی وجلی پرداخته و فضیلت هر یک از اذکار و ذکسر فرقسه هسای
شطّاریه ،نقشوندیه ،اشتیّه و اشتیّه اشرفیه را بیان کرده است .در لطیفة نهم یکی از اذکار در قالب تصویری طلسم گونسه
و به عنوان «قلب صنوبری» آورده شده است(غریب یمنی ،بیتسا .)734:نظسام یمنسی در خصسوص آن نوشسته ...« :در وی
اشارات غریب و امارات عگیباند»(غریب یمنی ،بیتا .)737:این تصویر با عوارت« دائسره صسورت صسنوبری از اختسراج
امام جعفر صادق رضی اهلل عنه» در حاشیه جدول قلب صنوبری توصی

شده است.

لطیفة دهم در بیان شرایا تفکّر و مراقوه و جمع و تفرقه :در این لطیفه بنا به سیاق کلّی اثر ،ابتدا تعری

اصل لطیفه به

زبان عربی آورده شده و در ادامه به گونهای ذوقی مطالب ادامه یافته است(غریب یمنی ،بسیتسا .)734:پس

از ایسن نظسام

یمنی طریق مراقوه و اذکار مواعظ ،محاسوه و مراقوه را یاد میکند.
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لطیفة دوازدهم در بیان انواع لواس مشایخ از صوف و خرقه و امثال آن :برخی از عنساوین بخسش حاضسر بسدین قسرار
است :در بیان شرایا بیعت ،بیعت اطفال ،بیعت عورات ،صفات مرید حقیقی ،ذکر کاله اهار ترک ،ذکسر اقسسام خرقسه و
نیز بیان داستانی مونی بر خرقه آوردن جورییل برای حضرت رسول اکرم و اینکه حضرت آن را به اهار پاره تقسیم کسرده و بسه
اهار یار(خلفای راشد)سپرده و توصیه نمودند که در هنگام شداید و محن به نزد آن حضرت آورند و در زمان ضسرورت جسز
حضرت علی(ع) ک

موفق به آوردن اهسار پساره خرقسه نشسد(غریب یمنسی ،بسیتسا .)344-347 :در بحسث از اقسسام خرقسه

مینویسد « :حضرت قدوه الکورا میفرمودند که اگر اه در اصل خرقه هفت گونه بوده است و لسیکن در جریسان روزگسار هسر
کسی از مشایخ ،خرقه به نوعی اختراع کردهاند و آن از حد و حصر خارج است» (غریب یمنی ،بیتا.)345:
لطیفة سیزدهم به موضوع «حلق و قصر» پرداخته است و هر دوی این هسا را مسروی از سسنت رسسول اهلل و از افضسل
اعمال به شمار میآورد (غریب یمنی ،بیتا.)344-342:
صحوت و زیارت مشایخ و قوور ایشان :از عناوین این لطیفه میتسوان بسدین مسوارد اشساره

لطیفة هفدهم در بیان آدا

کرد:کیفیت وضع جوهه بین یدی الشیخ ،ذکر در بیان اخذ فتوح ،بیان زیارت مزار پیران ،بیان سگدة تعظیم سسوای سسگده
عوادت به حق شیخ جائز است و دیگر آنکه بی شیرنی و گل و سوزه به زیسارت مسزار مشسایخ نسرود .اشسرف السدین بسر
ارجمندی و تاثیر مثوت نگاه و نظر مساعد مشایخ در حق مریدان و نیز عاصیان تاکید کرده و میگوید« :هر اند که کسی
به کوائر مرتکب بود و نه از صغائر مگتنب ،اگر درویشی که کیمیا اثر شده باشد به وی نظر افتد زود از غرقا
از گردا

مناهی به ساحل توبه و انابت آید» (غریب یمنی ،بیتا .)172:در ادامه آدا

معاصی و

حضور در محضر پیر و مرشد بیان

شده است.
لطیفة بیستم در بیان سماع و استماع مزامیر :لطیفة حاضر به موحث مهم و محل نزاع صوفیه یعنسی سسماع اختصساص
یافته است .این بخش متناسب با موضوع به سه نغمه (بخش فرعی) منقسم شده است .در مقدّمة این لطیفه نظر مساعد و
موافق اشرف الدین در با

جواز سماع مشهود است(غریب یمنی ،بیتا .)133:نغمة اول در جسواز سسماع بسا اسستناد بسه

آیات و احادیث ،نغمة دوم ذکر سخنان مشایخ در این حوزه و نغمة سوم به آدا

سماع پرداخته است.

لطیفة بیست و هشتم به مقام نخستین عرفان یعنی توبه توجه کرده اسست« :قسال االشسرف التوبسه هسی االعسراض عسن
االفعال القویحه و االقوال علی االعمال الحسنه»(غریب یمنی ،بیتا .)533:در این لطیفه شرایا و آدا
اصحا

توبه ،طریسق انابست

طریقت ،تفصیل گناهان کویره و حکایت درزی که به دست پیری توفیق و شرف انابه حاصل مینماید ،نقل شده

است .اشرف الدین گناهان کویره را به شانزده قسم تقسیم کرده است« :دو در دست :السرقه و قتل المومن بغیسر الحسق و
اهار در زبان :الشتم الزور و قذف المحصنه و الیمن الفاجره و سه در شکم :اکل الربا و شر
دو به اندام نهانی :الزنا و اللوا و یکی در پا :الفرار من الزح

الخمر و اکل مال الیتسیم و

و اهار در دل است :الشسرک بساهلل و االصسرار بالسذنب و

الیأس من رحمه اهلل و االمن من مکراهلل» (غریب یمنی ،بیتا.)514:
لطیفة سی و اهارم بحث مهم سفر و شرایا آن را از دیدگاه عرفانی بیان کرده اسست .ایسن لطیفسه در دو بخسش ذیسل
عناوین بال اذن مادر و پدر و استاد صاحب حق سفر نکند و ذکر اسوا
لطیفة سی و ششم به آدا
نوعی در زمرة آدا

سفر به بحث پرداخته است.

اطعام و ضیافت و فوائد بعضی ماکوالت و مشروبات پرداخته اسست .ایسن لطیفسه هسم بسه

و اخالق عملی است و هم به گونه ای موجز به مسائل طسب قسدیم توجسه نشسان داده اسست .نظسر

اشرف الدین در ابتدای این با

نشان دهندة مشی اعتدالی وی در تمتّع از نعمات دینوی داشسته و دوری وی را از زهسد

متن شناسی نسخه خطی «لطای

متعصّوانه و افراطی نمایان میسازد .وی در خصوص انتخا

اشرفی فی بیان طوای

صوفی»
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نوع طعام حساسیت بسیار به خسرج مسیداد ...« :صسوفی تسا

تواند مأکول غلیظ نخورد ،در طعام به ایزی مائل بود که زود هضم بود» (غریب یمنی ،بی تا .)524:در این لطیفه عسالوه
بر آدا

طعام ،خواص برخی میوه ها و خوراکی ها نیز ذکر شده که به لحاظ طوّی این لطیفه را حائز بررسی کرده است.

لطیفة سی و هفتم به موضوع اعتکاف  ،خلوت نشینی و مواحث تگدید و تفرید اختصاص یافته است .در ایسن حصّسه
از کتا

ابتدائاً معانی و تعریفات خلوت ،عزلت ،تگرید و تفرید بیان شده و در ادامه آدا

خلوت گزینی و الّه نشسینی،

الّة زنانه و مردانه ،ذکر ایام اربعین و شرایا اعتکاف مورد بحث واقع شده است.
لطیفة اهلم در این لطیفه دو مقام ورع و زهد و نیز مقولة تقوی بررسی شده است .این لطیفسه کوتساهتسرین بخسش از
لطای

شصت گانة اثر است و نظام یمنی پ

از تعری

زهد و ورع ،مراتب هر یک را ذکر کرده اسست (غریسب یمنسی،

بیتا.)177:
لطیفة اهل و یکم نیز مقامات و احوال توکل ،تسلیم ،رضا ،کسب ،خوف و رجا را برسیده و مراتب هر یسک را بیسان
کرده است.
لطیفةاهل و اهارم :این بخش در بیان ریاضتها و مگاهدتهای عرفانی و نیز تویان شقاوت و سعادت است .اشرف
الدین در اهمیت مگاهده میگوید« :پ
اهمال نورزد که هیچ ک

طالب صادق و سالک واثق را باید از مگاهدات و ریاضات ذرّه فسرو نگسذارد و

را بی کلیدِ مگاهد ،فتح با

مشاهده نشده است» (غریب یمنی ،بی تا .)172:در ادامسه شسرایا

مگاهده و ریاضت با توجه به ویژگی هسای جسسمانی و روحسانی مریسدان و طالوسان تویسین شسده اسست (غریسب یمنسی،
بیتا.)174:
لطیفة اهل و پنگم در بیان برخی رسوم ،مستحسنات و معامالت متصوفه است .این لطیفه نیسز در شمارمختصسرترین
بخشهای لطای

اشرفی است و نگارنده بیشتر به بیان سیرة نووی و تفاوت بین سسنّت واستحسسان پرداختسه اسست و در

خصوص مزاح و جواز و عدم جواز آن بحث میکند(.غریب یمنی ،بیتا)134-137:
لطیفة پنگاه و یکم به تعدادی دیگر از رسوم متصوّفه پرداخته است ،از جمله ذکر طول ،عَلَم و زنویل گردانسدن(.غریب
یمنی ،بیتا )114:در ابتدای لطیفه علم گردانی را سنّت نووی دانسته و انواع طول زنی را بیان کرده و طوّالی هنگام شسادی
را ممنوع و هنگام نورد را مواح میداند .سپ

به این رسم میان متصوفه پرداخته که برخسی هنگسام نسزول و ارتحال(طوسل

رحیل) و گروهی هنگام اطعام طول میزنند .مقوله بعدی زنویل گردانی است که الوته آن را در شمار مستحسسنات دانسسته
و آن را به فضیل عیاض و ابراهیم ادهم نسوت میدهد(غریب یمنی ،بیتا )113 :و در ضمن آن به یکی از مراسم و سسنن
قدیمی یعنی زنویل گردانی در عشره عاشورا اشاره میکند(.غریب یمنی ،بیتا )111:از فحوای عوارات این بخسش ارادات
و حبّ اشرف الدین به خاندان نوی مکرّم اسالم نمایان است ،ارا که حکم به جواز لعن شسریران عاشسورا داده اسست .از
این رو «لطای

اشرفی در زمرة نخستین آثاری است که در با

واقعة محرم سخن گفته است» ).(abyat,2011: 429

 -8بیان سلسله انساا خاندان مشایخ و به ویژه سید اشرف الدین جهانگیر سمنانی کسه سسه لطیفسه در ایسن موضسوع
پرداخته شده است.
لطیفة اهاردهم در بیان مودا خانواده مشایخ که در اصل سل

اهارده بودند و ذکر اویسیان :این لطیفه به حیث تاریخ

عرفان و تصوّف از اهمیت بسیاری برخوردار است .این فصل به بیان سلسله انسا
است و «نخستین سلسله نسب موجود ومعلوم که پ

و مودا خانوادة مشایخ مختص شسده

از فحص بسیار حاصل مسیشسود خلیفسه حضسرت علسی مرتضسی
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خواجه حسن بصری است که مریدان دست در دامان همتش زده و مریدش میگردند» (غریب یمنی ،بسیتسا .)344:از دو
خلیفة حسن بصری به روایت نظام غریب یمنی اهارده خانواده منشعب میشود که از این میان پنا خانسدان بسه واسسطة
عود الواحد بن زید به حسن بصری میرسد و نُه خانواده به واسطة حویب عگمی(غریب یمنی ،بیتسا )344:و عسالوه بسر
این« بسیار خانوادهاند که به واسطة سادات به حضرت علی میرسند»(غریب یمنی ،بیتا.)344:
و خلس

لطیفة پانزدهم در بیان سلسله نسب حضرت قدوه الکورا و نورالعین و بعضی مشایخ سل

و اسسامی خلفسا

کمل ایشان :لطیفة پانزدهم تماما به خاندان اشرف الدین جهانگیر سمنانی اختصاص یافته اسست و عسالوه بسر ایسن نظسام
غریب یمنی به تفصیل و همراه با جزئیات شمار بسیاری از عرفا و مشایخ تصوف را نام برده و در ضمن اهارده شسگره
طوقه بندی کرده و معرفی مینماید .نظیر :امیر خسرو دهلوی در ضمن شگرة اشتیّه و شیخ مگد الدین بغسدادی ،شسرف
الدین منیری ،کمال خگندی و نگم الدین رازی در شمار شگرة سوم و سلسلة کورویه و عین القضاه همدانی ،امام محمد
غزالی ،مولوی و شیخ شها
پ

الدین عمرسهروردی در شگرة سهروردیه.

از به پایان رساندن شگرهها به تفصیل خلفای کرام حضرت محوو

یزدانی را معرفی مسینمایسد .ایسن فصسل بسه

جهت اشتمال بر نام بسیاری از بزرگان تصوف و نیز احتوا بر اطالعات مربو بدانهسا از لطسای
لطای

مهسم و حسائز بررسسی

اشرفی است؛ مانند مطالب موسوطی که در بارة موالنا جالل الدین محمد بلخی نقسل شسده اسست (غریسب یمنسی،

بیتا.)351-353:
در لطیفة پنگاه و دوم نیز نسب حضرت رسالت پناه ...و شرح نسسب سسادات از احفساد و اوالد کسه از کتسب نسّسابان
انتخا

افتاد بیان شده است.

 -0شرح استعارات ،شطحیّات ،نمادهای صوّف و رمزگشایی از آنها موضوع دیگری است که در لطای
بدان پرداخته شده است .لطیفة شانزدهم که آغاز بخش دوم (حصّة دوم) از لطای

ابتدایی اثر

اشرفی است و بسه شسرح شسطحیّات

عرفا اختصاص دارد .نظر اشرف الدین در خصوص این کلمات ،خواندنی و قابسل تامّسل اسست« :قسانون مقسرره و قاعسدة
مستمرة صوفیه...آنست که شطحیات مشایخ را نه رد باید کرد نه قوول ،اه این مشربی است از مقام وصول نسه اثریسست
از مرام عقول» (غریب یمنی ،بیتا.)344:
بعد از این به ذکر شطحیات بایزید پرداخته و به مکاتب سکر و صحو در تصوف اشاره کرده است و ارجمندی طریقة
سکریان را بر صحویان بیان میدارد« :شطحیّات از صاحب سُکر خیزد که از لوازم تلوین است و معامالت از اهل صسحو
ریزد که از خواص تمکین» (غریب یمنی ،بیتا )341:و شطح را به مگرّدان نسوت بیشتری است تسا اهسل تاهّسل .در ایسن
لطیفه به تفصیل به واقعة حسین بن منصور حالج و ماجرای دلخراش او اشاره شده اسست (غریسب یمنسی ،بسیتسا-337:
 .)175بنا به مقتضای بحث به اقوال برخی بزرگان اون ابوسعید ابیالخیر و ابوالقاسسم قشسیری نیسز اسستناد شسده اسست
(غریب یمنی ،بیتا .)333:اغلب مطالب این لطیفه به زبان عربی است .از دیگر نکات حائز اهمیت بیان برخی شسحطیات
اشرف الدین است که نظام یمنی کوشیده از در تاویل با این مقوله سخنان برخورد نموده ،به نوعی این گفتهها را موجسه
جلوه دهد(غریب یمنی ،بیتا .)173-177:شطحیاتی نظیر« :انا اهلل ال اله غیری ،الناس کلّهم عوید لعودی»
لطیفة نو زدهم را شاید بتوان به نوعی در شمار کهن ترین شروح اشعار عرفانی محسو

نمود .این لطیفه بدین عنسوان

است « :در بیان معانی ابیات متفرقه در مگمسالت متصسوفه کسه از افاضسل مختلفسه صسادر شسده» .در ابتسدا مقدمسه ای در
خصوص هوو روح انسانی از عالم اعلی به اسفل السافلین دنیا و هدایت و دستگیری انویا و اولیا ذکر شده و اشعاری از

متن شناسی نسخه خطی «لطای

اشرفی فی بیان طوای
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مولوی ،حافظ ،ابوسعید ابی الخیر ،امیرخسرو دهلوی ،نگم رازی و ...شرح و تاویل شده اسست« :آن شسد کسه بسار منست
مالح بردمی گوهر او دست داد به دریا اه حاجتست»(غریب یمنی ،بی تا )137:که از حافظ است و بیتی دیگر کسه بسه
نوعی منشال شکّ و تردید محقّقان معاصر در با

اصالت تاریخی لطای

اشرفی شده است« :پیر ما گفت خطسا بسر قلسم

صنع نرفت  /آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد» (غریب یمنی ،بیتا.)134:
لطیفة پنگاه و هشتم نیز به نوعی در شمار شروح است« :در شرح دعوت اسسم اعظسم و تکسسیر»(غریسب یمنسی ،بسی
تا .) 241:عناوین فرعی این لطیفه به شرح ذیل است :ذکر دعوت حمیدی ،ذکر شرف اسم اعظسم ،بیسان اوضساع عسرش و
کرسی و مالئک ،نقشة اوضاع عرش و کسری ،در بیان شمّهای از علم تکسیر و بیان برخی افسونهای مگرّ

جهت دفع

حاجات و صحت از بلیّات .در ابتدای این لطیفه نظام غریب یمنی اشاره میکند که این لطیفه حاصل تگربیاتی است کسه
در محضر اشرف الدین آموخته و حاصل آن را در رساله ای موسوم به کنزاالسرار جمع کرده و تتمّة آن را در این لطیفسه
آورده است(غریب یمنی ،بیتا .)241:اشرف الدین زبان به گالیه از اهل روزگار مواز میکند که «اسمای عظسام را وسسیلة
جمعیّت و رابطه رفاهیّت ساختهاند و این به غایت شنیع است»(غریب یمنسی ،بسیتسا .)424:در ضسمن مطالسب از برخسی
باورهای نگومی نیز سخن به میان آمده است .در میانة این لطیفه نقشهای از صور فلکی ،بروج و اوضاع عرش و کرسسی
ترسیم شده است؛ نقشی که ادعا شده منسو

به ابن سیناست .بخش دیگری از این لطیفه به اختصار به علمی مسمّی به

«تکسیر» پرداخته است(غریب یمنی ،بی تا .) 235:ذیل این علم حرزها و تعاویذ ویژه و مگربی را از علم تکسیر یاد کرده
و توصیه میکند که از نامحرمان پوشیده بماند(غریب یمنی ،بیتا .)231:بخش دیگر لطیفه در بیان فواید بعضسی از ادویسه
و استعمال مخصوص آنها برای برآورده شدن حاجات است(غریب یمنی ،بیتا .)234:یکی از اذکساری کسه حتسی اشسرف
الدین جهانگیر بر عظمت و تاثیر آن صحّه میگذارد «حرز ابودجانه» است که «برای جمیع بلیّات و آفات» ...کارآمد است
(غریب یمنی ،بیتا.)474:
 -1ذکر وندت وجود :این بحث در لطیفة بیست و هفتم بررسی و تحلیل شده است .وجه اهمیت این بخش تویسین
بحث عرفانی وحدت وجود با تکیه بر آیات و روایات و آن هم بر مشر

عرفانی سمنانی است و در پایان ایسن لطیفسه

اشارهای به نظرات ابن عربی و دیدگاه تاویلی او در این خصوص میشود .در ابتدای ایسن لطیفسه مساجرایی از رویسارویی
اشرف الدین و بزرگان شهر بخارا نقل میشود و اینکه « بیشتری از وحدت وجود منکر بودند ،حضرت شیخ محمد بهرام
بخاری و این فقیر برایشان اثوات دالیل می کردیم و از هر بحثسی بسه وجسه معقسول ،بسراهین بسرای خساطر نشسان ایشسان
میآوردیم» (غریب یمنی ،بیتا .) 544:در این لطیفه تمامی همّ نگارنده بر اثوات و موجه جلوه دادن نظریة وحدت وجسود
است و بدین منظور در فصول جزئی این لطیفه که هر کدام عنوان «آیت» دارند ،اقامة دعوی شده و جای جای بسه آیسات
و احادیث مرتوا استناد شده است .در ادامة مواحث ،دو مکتو
و سپ

از شیخ عودالرزاق کاشی و عاللالدوله سمنانی نقل شسده

به مقولة مراتب یقین و تأویل مسالة وحدت وجود از دیدگاه ابن عربی توجه شده است .منوع غالسب مطالسب در

این لطیفه ،فصوص الحکم و فتوحات مکیه ابن عربی است .شایان ذکر است که روایت اشرف الدین از اندیشسة وحسدت
وجود ،اندکی با ابن عربی متفاوت است.
 -9بیان معنا وکنه برخی آداا دینی و شرعی در لطای

بیست و نهم ،سیم ،سی و یکم و سی و دوم .لطیفة بیسست

و نهم در معرفت نماز :لطیفة مورد بحث صورتی باطن گرایانه و تساویلی دارد و سسعی مسیکنسد کسه حقیقست و ماهیّست
روحانی یکی از آدا

مهم شریعت یعنی نماز را تویین کند .در با

ارزش نماز انین نوشته است« :نماز جسامع عوسادات
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است و جمیع اوامر در ضمن او مستفاد ،بلکه هر عوادتی که از جمیع موجودات صادر میگردد و هر طاعتی کسه از همسة
مخلوقات ظاهر میآید در نماز یافته میشود» (غریب یمنی ،بیتا .)513:اشرف السدین شسرایا و آدا

وضسو سساختن و

نماز گزاردن را برای عوام ،خاص و خاص الخاص بیان نموده ،با استدالالت قرآنی و روایی بر اهمیت این عوادت صسحّه
میگذارد (غریب یمنی ،بیتا.)513:
لطیفة سی ام نیز به یکی دیگر از واجوات و بررسی تاویلی و باطنی کنه آن یعنی روزه پرداخته است« :انانکه در نمساز
مگموع اعضا و جوارح محووس می شود و بدین وجه در صوم نیز مگموع حواس ظاهر و باطن مغلو
یمنی ،بیتا « .)515:اصحا

میباشد»(غریب

طریقت روزه با همه اعضا میدارند تسا روزه فسی الحقیقست داشسته باشسند» (غریسب یمنسی،

بیتا.)515:
لطیفة سی و یکم در بیان معرفت زکوه :این لطیفه به بحث زکات و تاویل آن توجسه کسرده و از قسول اشسرف السدین
آورده که« :زکوه اهل شریعت دیگر است و زکوه اهل طریقت دیگر» (غریب یمنی ،بیتا« .) 512:معنی زکوه یکی افزونی
است که مالِ دهندة زکوه افزون شود ،دوم معنی پاکیزگی است  ...وکمال زکوه ایسن باشسد کسه بنسدگان خسود را از لسوث
معانی پاک کنند» (غریب یمنی ،بیتا )514:در ادامة عوارات زکوه هر یک از اقسام طوای

انسانی بر شمرده شده است.

لطیفة سی و دوم نیز به دو فریضة واجب و موکد حا و جهاد و اهمیت این دو مقوله به عنوان اصل و اساس توجسه
شده است .عالوه بر این از فضیلت نماز جمعه و تقسیم جهاد به دو قسم صوری و معنسوی سسخن رفتسه اسست .اشسرف
الدین برای حا ،حقیقت و باطنی قایل است و با استشهاد به سخن عین القضاه همدانی مینویسسد« :حسا صسورت کسار
همه ک

است اما حا معنوی صورت دیگر دارد و هر کسی نتواند ،اه در راه صورت زر و سیم بایسد افشساند و در راه

معنی جان و جهان» (غریب یمنی ،بیتا.)557:
لطیفة سی و هشتم هم در بیان آدا

و احکام شسرعی و مسذهوی اسست و هسم نمسودار برخسی رسسوم و مستحسسنات

متصوفه؛ ارا که از یک رو به مقوله نمازهای فریضه ،نوافل و ادعیة مشهور پرداخته و از دیگر رو از با
فرصت به بیان وظائ

مغتنم شسمردن

صوح و شام ،ایّام متورکه و صیام صوفیه توجه نشان داده است .این لطیفه در بیست بخش کسه هسر

یک به «شرف» موسومند ،موضوعاتی را نظیر ادعیة صوحگاهی ،نمازشام ،نمازخفتن ،اذکار مخصوص مساههسای قمسری و
ایام خاص بررسی کرده است .در این بخش هم مانند سایر اجزال کتا

ذکر کرامات اشرف الدین مشهود است.

لطیفة اهل و هشتم :از عنوان این بخش برمی آید که به یکی از موکّدات دینی یعنی امر بسه معسروف و نهسی از منکسر
پرداخته است .در این لطیفه مراتب این امر الهی ،شرایا و آدا

آن به دقت بیان شده است .در خصوص شرایا آمسر و

ناهی مینویسد « :آمرِ اوامر و ناهیِ نواهی کسی باید بر جمیع دقایق شریعت عالم باشد و بر همه آن دقسایق عسادل تسا در
تحت این وعید نه در آید :لم تقولون ماال تفعلون»(غریب یمنی ،بیتا.)135:
 -1بیان اصناف و طبقات(فکری و کالمی) :لطیفة سی و سوم در موضوع ملل و نحل و ذکر «اوصاف اصناف اسست
که متفرّق شده اند به مذاهب کثیر و ماهیت مراتب انسانی» است (غریب یمنسی ،بسیتسا .)551:اهمیّست ایسن لطیفسه از آن
روست که نشان دهندة جهت گیری مذهوی اشرف الدین سمنانی بوده و نظر او را راجع به سسایر فِسرق اسسالمی نمایسان
میسازد .اشرف الدین اون قاطوة جامعة مذهوی ایران در قرن هشتم تنها فرقه ناجیه را اهل سسنّت دانسسته و هفتساد و دو
فرقه دیگر را که هر کدام شش فرقه اصلی و دوازده فرقه جزئیاند بر باطل میداند(غریب یمنسی ،بسیتسا« )552:در اصسل
شش فرقهاند بدین تفصیل :رافضیه (شیعیان) ،خارجیه ،قدرّیه ،جورّیه جهمیّه مرجئه» (غریب یمنی ،بیتسا .)552:رویکسرد
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اشرف الدین به شیعة افراطی نگرشی حاکی از بدبینی و انکار است« :اما آنچه که درین دوازده فرقه (رافضیّه) اتفاق است
این است که نماز جماعت نگذارند ومسح موزه نکنند و بر شیخین لعنت گویند و از صحابة دیگسر بیسزاز باشسند مگسر از
حضرت علی ...وطلحه و زبیر را بد گویند»(غریب یمنی ،بیتا.)552:
 -3عبیر خواا یکی از مواحث و مطالب شایان توجه در لطای
فراطویعی تعویر خوا

اشرفی است .لطیفة اهسل و دوم بسه مقولسة مهسم و
و بیسان برخسی

و بیان اقسام رویا و مراتب آن اختصاص دارد .عالوه بسر ایسن ،فّسن تعویسر خسوا

رویاها ،رویاهای صادقة متصوّفه و خوا هایی که غالواً در آن فرد عارف به دیدار رسول اکرم(ص) نایل شده و نیز سسیرة
حضرت رسول در تعویر رویا منقول است .یکی از منابع مورد استناد اشرف الدین در این بخش تعویر خوا

ابن سسیرین

است (غریب یمنی ،بیتا.)171:
 -1مبانی و معانی اخالحی :لطیفة اه ل و سوم به مواحث اخالقی اون بخل ،سسخاوت و رزق و ذخیسره اختصساص
یافته است(غریب یمنی ،بیتا ) 175:و لطیفة اهل و ششم مواحثی اون حُسن خلق  ،غضب ،شسفقت و تسذکیر را مسورد
توجه قرار داده است .در ابتدای این لطیفه اهداف وعظ و ذکر و ویژگیهای واعظ با توجه به آیات و روایات بیان شسده
است(.غریب یمنی ،بیتا)133:
 -14سیرة نضرت رسول(ص) :لطیفة پنگاه و دوم به حیث تاریخ اسالم و سیرة حضرت رسول حائز ارزش اسست.
این لطیفه در عداد مفصّلترین بخش های لطای

اشرفی در حصّة دوم است .بخش اوّل این لطیفه که به زنسدگانی پیسامور

اسالم اختصاص دارد در هفده عنوان فرعی که «شرف» نام دارد ،وقایع حیات ایشان را از والدت تا وفات بررسی کرده و
بخش دوم این لطیفه به ائمه شیعه و اوالد ایشان پرداخته و سلسله نسب فرزندان هر یک از امامسان را در عنساوین فرعسی
مسمی به «شعوه» یاد کرده است .بخش دوم این لطیفه حاکی از ارادت اشرف الدین به خاندان نوی مکرم اسالم است.
 -11ذکر خلماء راشدین :لطیفة پنگاه و سوم بسه خلفسای راشسدین ،برخسی از صسحابه و تسابعین اختصساص یافتسه و
نویسنده در مطاوی این بخش از ذکر حکایات و خوارق وقایع مرتوا بدانها غفلت نورزیده اسست .نکتسة شسایان توجسه
ذکر مناقب ائمة اطهار در عناوین فرعی موسوم به «تذکره» است .اشرف الدین کوشیده نظری معتدل و به دور از افرا و
تفریا ایراد کرده ،از یک سو قاطوة مسلمین را متوجه حقانیّت خلفای راشدین کرده و از دیگر سو ارجمنسدی ائمسه اثنسی
عشر را یادآوری نماید .این لطیفه نیز به لحاظ مواحث مرتوا به تاریخ شیعه و صدر اسالم حائز بررسی است.
 -12یادکرد ائمة اثنی عشر ،برخی مناسوت های شیعی و به ویسژه فصسلی خساص در بسا
مناقب ،معرفت امامت و بحثی پیرامون روز عاشورا از جمله مواحث مطروح در لطسای

حضسرت علسی (ع) ،ذکسر

اهسل و نهسم ،پنگساه و یکسم و

پنگاه و سوم است.
در لطیفة اهل و نهم موضوع امامت ،طوقات آن و ترک عالئق دنیوی مورد تسدفیق واقسع شسده اسست .اشسرف السدین
امامت را به دو قسم امامان مرتقی به مسند والیت و امامان دنیوی طوقه بندی کرده و شرایا هر یسک را بیسان مسیکنسد و
سپ

مقولة توال و تورّا را با توجه به تعصّوات مذهوی و در نکوهش روافس

و ذمّ تولّسای ایشسان نسسوت بسه امسام علسی

(ع)خاطر نشان میسازد(غریب یمنی ،بیتا .)132:آخرین عنوان مذکور در این لطیفه ،گفتساری در بسا

عالیسق و عوایسق

اهل دنیا و اهل معرفت است(غریب یمنی ،بیتا.)134:
 -18ذکرة شاعران :لطیفة پنگاه و اهارم در شمار تذکرههای فارسی محسو

شده و به حیث تساریخ ادبیسات حسائز
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بررسی است .در ابتدای این لطیفه به ارجمندی و جایگاه شعر واقعسی در دیسن اسسالم اشساره شسده اسست .پس
مقدّمات ،مولّ

تعدادی از سرایندگان نامی اد

از ذکسر

پارسی از متقدّم تا عصر خویش را یاد کرده است .در این لطیفه شسعرای

ذیل مذکورند :رودکی ،سنایی غزنوی ،فریدالدین عطار ،سعدی شیرازی ،فخرالسدین عراقسی ،امیسر حسسینی ،اوحدالسدین
اصفهانی ،افضل الدین خاقانی ،نظامی گنگوی ،کمال خگندی ،شیرین مغربی ،حسافظ شسیرازی کسه گساه از او بسا عنسوان
«مگذو

شیرازی» یاد کرده است ،امیر خسرو دهلوی و امیر حسسین سسگزی .برخسی اطالعسات و مطالسب ایسن لطیفسه

خصوصاً در مورد حافظ انانکه برخی محقّقان هم نشان دادهاند حالتی متزلزل و موهوم داشته و دور از واقعیت بسه نظسر
میرسد (غریب یمنی ،بیتا.)213:
 -10مبانث مر بط با طریق عرفانی ،انوال،افکار ،اوالد و انماد نضرت حدوه الکبرا که اختصاصاً از لطیفة پنگساه
و پنگم تا پایان لطیفة شصتم را در بر می گیرد .عالوه بر این در لطیفة پانزدهم نیز به بیان سلسسله نسسب حضسرت قسدوه
الکورا و در لطیفة سی و پنگم به بیان عگایب روزگار و غرایب آثار که در سفر حضرت ایشان دیده اند ،پرداخته است.
لطیفه بیست و دوم کیفیّت تاریخی داشته و دربارة زندگی و احوال اشرف الدین جهانگیر سمنانی است(غریب یمنسی،
بیتا .)141-125:لطیفة بیست و سوم نیز به شکلی ادامه دهندة مطالب قولی بوده و بسه وقسایع و روایسات تساریخی عصسر
اشرف الدین و بعضاً ذکر خوارق حکایات و نوادر کرامات وی پرداخته است (غریسب یمنسی ،بسی تسا )131-141:لطیفسة
بیست و اهارم دربردارندة یکی از اندیشه های مهم عرفانی اشرف الدین است .از این رهگذر میتسوان وی را در شسمار
صوفیان رفاه طلب و تگمل گرایی اون نگم رازی قرار داد که با تاویالت و اسستدالالت عرفسانی و شسرعی مسیکوشسند
نوعی جواز و حکم اباحه بر حضور و تعامل با دربارهای سلطنتی اقامه نمایند« .حضرت قدوه الکورا می فرمایند:که میسان
اصناف خلق و اطراف افق این سخن متداول است که فقیر را با سالطین و ملوک اه نسسوت و درویسش را بسه خسواقین
سلوک کردن اه حاجت؟ بواید دانست که این اصطالح عوام غلطی است عظیم که بوی جهل و پنسدار و نغمسة سسهل و
استکوار از این سخن میآید .ای عزیز اگر خود را بهتر از دیگری می دانی آن خود عمل ابلی
نف

و فعسل تلوسی

اسست و صسفت

اماره» (غریب یمنی ،بیتا .)131:در ادامة برای اثوات مدّعای خویش به احادیث مرتوا استناد کرده و شرایطی را هم بسرای

سلطان و هم برای خواهندگان درگاهش برشمرده و در نهایت حکم به مواح بودن این ارتوا داده ،مینویسسد« :حضسرت قسدوه
الکورا میفرمودند :همه اصحا دول و اربا عمل را نسوت به بیشعوری نتوان کرد که برخی از این طایفه بسر سسریر حضسور
ذوقیه و بر اورنگ سرور شهودیه نیز جلوس داشته باشد( ». ...غریب یمنی ،بیتا)133:
لطیفة سی و پنگم راوی حوادث و وقایع روزگار اشرف الدین جهانگیر است .این لطیفه در هفده فصل فرعی که هسر
یک «معاینه» نام گرفتهاند به روایت خوارق حکایات و خاطرات سفرهای اشرف الدین پرداخته است؛ امکنسه و مردمسانی
فوق العاده که پذیرفتنشان با ترازوی عقل و خرد اندکی مستوعد مینماید.
لطیفة پنگاه و پنگم مختص به کرامات قدوه الکورا است .در این بخش اهارده حکایت خارق العاده که الوته به زعسم
نظام یمنی در شمار کرامات اشرف الدین بوده نقل شده است .یکی از این کرامات تلقین قوة شعر بسه نسوة امیسر خسسرو
دهلوی است(غریب یمنی ،بیتا)255:
لطیفة پنگاه و ششم به نورالعین و اوالد احفاد و برخی وقایع حیات وی اختصاص دارد.
لطیفة پنگاه و هفتم مسمی به عنوان« در بیان نزول رایات اشرفی در خطّة آورده» است .این لطیفه در اهار بخسش کسه
«مقام» نامیده شده به برخی سفرهای اشرف الدین جهانگیر پرداخته است.
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الهی و فضل نامتناهی در حین سفر حضرت قدوه الکورا و رحلست و تگهیسز و

تفکین وی است(غریب یمنی ،بیتا .) 447:ااشنی این لطیفه نیز کراماتی است به واسطة احضار مالئک و رجسال الغیسب.
در این لطیفه برخی از وصایال اشرف الدین نیز آورده شده است(غریب یمنی ،بیتا .)445:حکایات و کرامات مسذکور در
خصوص وقایع فوت اشرف الدین به گونه ای غیرقابل باور وخارق العادهاند (غریب یمنی ،بیتا.)443-444:
لطیفة شصتم بیانگر فضایل و سِمت جانشینی نورالعین از مریدان اشرف الدین جهانگیر و اوالد اوسست(غریب یمنسی،
بیتا)477 :
 -11یادکرد عرفا و مشایخ بزرگ تصوّف مانند تذکره االولیا عطار نیشابوری که در لطیفة پانزدهم بدان پرداخته شسده
استو در ضمن آن شمار کثیری از مشایخ قدیم و معاصر خویش را معرفی کرده است .از جمله :امیر خسرو دهلوی ،امیسر
حسن دهلوی ،شیخ مگدالدین بغدادی ،شرف الدین منیری ،نگم الدین رازی ،عین القضاه همدانی و امسام محمسد غزالسی
نام میبرد.
 -19بررسی و حلیل برخی مبانی کالمی و مکتبی اون اختیسار و قضسا و قسدر :لطیفسة یسازدهم در بیسان وصسول و
مراتب تعیین رویت و بحث اختیار است .در این لطیفه به دشواری بحث مورد نظر اشاره شده« :مسالة رویست و موحسث
اختیار در سل

هم مشکل بود و حاال هم هست ...اما عارفان کامل و کامالن مکمل انانکسه اطمینسان و تسسکین صسادقان بسود

شرحی کردهاند» (غریب یمنی ،بیتا .)732:در ادامة بحث میان مراتب مشاهده ،وصول و رویت فرق گذاشته و هسر کسدام را بسه
مسلکی و زمانی خاص حواله کرده و به سخنان شیخ اکور در فصوص الحکم استناد میکند (غریب یمنی ،بیتا.)734:
اشرف الدین به مقولة امکان رویت در بهشت اقرار نموده و این مساله را حداقل در عالم آخرت میپسذیرد .در لطیفسة
مورد بحث عالوه بر این موضوع از حقیقت محمدیه و تمثل حضرت حق در قالب نور مصطفوی نیز سخن به میان آمده
است(غریب یمنی ،بیتا.)374:
لطیفة بیست و یکم به بررسی یکی از مهم ترین و بحث انگیزترین مطاوی کالمی و عرفانی یعنی قضا و قدر پرداختسه
است .افزون بر این مساله مراتب اهل ایمان ،مواحث توحیدی در تعری

ذات و نیز مطالوی در خصوص نووت ،رسسالت

حضرت نووی و بحث معاد و حشر اخروی مطرح شده است(غریب یمنی ،بیتا.)125-115:
در لطیفة پنگاهم که در عنوان «معرفت نف

و روح و قلب و قو

ارواح و نمسودار مالئسک و تمنسای مسرو» اسست

(غریب یمنی ،بیتا ،)114:اشرف الدین میکوشد حقیقت روح را تویین نماید .خاتمة این لطیفه به گفتاری در با

قسو

ارواح پرداخته است(غریب یمنی ،بیتا.)114:
 -11فرهنگهای موضوعی :لطیفة هفتم در شمار یکی از مهمترین فصول اثر است ارا که نویسنده در این فصسل بسه
طور موسو به اصطالحات تصوّف پرداخته و در بیسست و هفست بخسش جزئسی مطسابق بسا هسر یسک از حسروف الفوسا
اصطالحات عرفانی را بر مشر

ابن عربی و عودالرزاق کاشی به اختصار شرح و توضسیح مسی نمایسد .در ابتسدای فصسل

نظام غریب یمنی به دستور صریحاً اشرف السدین اشساره کسرده و مسی گویسد کسه از طسرف وی مسامور بسدین کسار شسده
است(غریب یمنی ،بیتا .)743:ماخذ نظام غریب یمنی در نگارش این لطیفه در درجسة اول آثسار ابسن عربسی اسست و در
مرتوة دوم اقوال اشرف الدین جهانگیر سمنانی.
گزافه نیست که این لطیفه را در شمار نخستین فرهنگهای الفوایی و موضوعی اصطالحات عرفانی و آن هم بسا تکیسه
بر معتورترین آثار عرفان نظری آن دوره نامید .در ابتدای هر حرف ابتدا منزلت آن حسرف و سسپ

مطسابق نظسم الفوسایی،
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اصطالحات عرفانی را ذکر کرده شرح می دهد .این لطیفه هم به حیث فرهنگ نویسی و هم به لحاظ تصحیح ،بررسسی و
مقابله این اصطالحات با آثار شیخ اکور اهمیت داشته و هم به لحاظ گسترة وسیع اصطالحاتی که در این با
است .برای نمونه اند مورد از این اصطالحات نقل میشود« :شرف االل  :االل

یشاربه الی السذات االحدّیسه ای الحسق

من حیث ...هو اول االشیال و فی ازل اآلزال . ...االحوال :مواهب فائضه بر عود از ر
بود یا به سوب تزکیة نف

و تصفیة قلب یا مح

ذکسر شسده

و موهوت یا به جزای عمسل صسالح

امتنانست و احوال را که احوال میگویند ،به سوب آنکه محول بنده را

تحویل میفرماید از رسوم خلقیه و درکات بُعد به صفات حقیّه و درجات قر

و این است معنی ترقّسی»(غریسب یمنسی،

بیتا .)743:برخی از اصطالت هم به زبان عربی شرح و توضیح شدهاند(غریب یمنی ،بیتا.)777:
لطیفة هگدهم نیز به شرح و تویین رموز و اسرار عرفانی و سمولهای تصوف و نظایر آنان میپردازد .این لطیفسه یسک
فرهنگ موضوعی و الفوایی است که شمار بسیاری از رموز تصوف و اشارات عرفانی را به اختصسار ذکسر نمسوده اسست:
«اشم شهال :ظاهر کردن احوال و کماالت و علو مرتوه سالک است»(غریب یمنی ،بیتا )141:رویت :عدم قدرت از ادای
عوودیت به سزای آن حضرت(غریب یمنی ،بیتا) 142:یار :صسفت الهسی را گوینسد کسه ضروریسست کافّسه موجسودات را
(غریب یمنی ،بیتا)174:شمع :نور اهلل بود(غریسب یمنسی ،بسیتسا )143:لسب لعسل :بطسون کسالم را گوینسد(غریب یمنسی،
بیتا ،)177:پیر مغان :اشارت بر مرشد محقق(غریب یمنی ،بیتا ،)174:جرعه :اسرار و مقامات و احوال بود که در سلوک
از سالک پوشیده بود(غریب یمنی ،بیتا )174:ساقی :شرا

رساننده بود یعنی مفی

اسسرار الهسی در دل(غریسب یمنسی،

بیتا)177:و». ...
 -8نتیجه:
اشرف الدین جهانگیر سمنانی از عرفای بزرو قرن هشتم قمری است که در ایران انانکه بسزاست شناخته نشده اسست.
لطای

اشرفی که در شمار آثار اوست از متون کهنی است که در شوه قاره تالی

ابعاد ادبی ،عرفانی ،تاریخی و اجتماعی است .در با
با

اصالت لطای

شده اسست و حسائز اهمیّست بسسیار در

اشرفی نمیتوان به قاطعیّت حکسم نمسود و از ایسن

باید با رویک ردی محتاطانه حتی االمکان آن را به اشرف الدین و خامة نظام غریب یمنی نسوت داد .این اثر از حیسث

کمیّت و کیفیّت در بردارندة گسترة وسیعی از اندیشههای عرفان عملی و نظری ،موانی کالمی و اخالقی ،شرح و توضیح
اصطالحات و شطحیّات عرفانی ،حکایات و روایات تاریخی و اقوال عرفا خصوصاً اشرف الدین جهانگیر اسست .بسسامد
غالب مطالب در برگیرندة مواحث عرفان عملی است و در مرتوة بعدی عرفان نظری قسرار مسیگیسرد .لطسای
می توان نوعی دانشنامة کهن محسو

اشسرفی را

داشت که هم به جهت احتوا بر مطالب متعدّد و مرتوا عرفانی و هم بهره بسردن از

منابع بسیار ،اثری در خور و شایان بررسی است.
عالوه بر مطاوی عرفانی و اخالقی ،اطالعات تاریخی بسیاری در با

اشرف السدین ،معاصسران وی ،مریسدان ،اوضساع

فرهنگی و اجتماعی عصر در ضمن مواحث مشهود است .نکتة شایان دیگر ،ارادت تامّ و دلوستگی تمام اشرف السدین بسه
ابن عربی و اشاعة اندیشهها و به خصوص نظریّة وحدت وجود در هند است ،تعلّق خاطری که گهگساه صسورت دفاعیّسه
یافته و اثوات کنندة حقّانیّت شیخ اکور است .از دیگر نکات مهم در خصوص لطای

اشرفی ،لطیفههای هفستم و هگسدهم

این اثر است که به نوعی میتوان آنها را کهنترین فرهنگهای موضوعی زبان فارسی نامید .در میان منابع ،بسیش از همسه
عوارف المعارف سهروردی ،مصواح الهدایه ،فصوص الحکم و فتوحات مکیّه ،مورد استناد بودهاند .از مزایسای دیگسر اثسر

متن شناسی نسخه خطی «لطای

اطالعات ادبی بسیاری است که از فحوای اثر به خصوص در لطای
اشعار سرایندگان نامی اد

اشرفی فی بیان طوای

صوفی»

43 /

مربو به شعرا و بزرگان عرفان و نیز استشسهاد بسه

پارسی به دست میآید.

ینوشتها
-4تمامی ارجاعات به کتا

لطای

اشرفی فی بیان طوای

صوفی بر اساس نسخة خطی محفوظ در کتابخانة آیت اهلل مرعشی بسه

شمارة  4344است.
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