او ﺻﺎف اﻻ ﺷﺮاف )ﮐﺘﺎ ب(

اوﺻﺎف اﻻﺷﺮاف رﺳﺎﻟﮫای اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﮫ ﻧﮕﺎرش ﷴ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻄﻮﺳﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ طﻮﺳﯽ )(۵٩٧ -۶٧۴ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در آن اﺧﻼق
اھﻞ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ
 - ٢ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش
 - ٣ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﻌﺮﯾﺐ ﮐﺘﺎب
 - ۴درﺟﺎت و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک
 - ۴.١ﻟﺰوﻣﺎت ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک
 - ۵اﺑﻮاب ﮐﺘﺎب
 - ۵.١ﺑﺎب اول
 - ۵.٢ﺑﺎب دوم
 - ۵.٣ﺑﺎب ﺳﻮم
 - ۵.۴ﺑﺎب ﭼﮭﺎرم
 - ۵.۵ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ
 - ۵.۶ﺑﺎب ﺷﺸﻢ
 - ۶ﭼﺎپھﺎی ﮐﺘﺎب
 - ٧ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ٨ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺧﻮاﺟﮫ ﭘﺲ از ﮐﺘﺎب »اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮی« ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و در آن اﺧﻼق اھﻞ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک و ﻗﻮاﻋﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﮫ ﺧﻮاھﺶ ﺧﻮاﺟﮫ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮﯾﻨﯽ در ﺷﺶ ﺑﺎب و ھﺮ ﺑﺎب
در ﺷﺶ ﻓﺼﻞ )ﺟﺰ ﺑﺎب آﺧﺮ ﮐﮫ در ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ( ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺗﮭﺮاﻧﯽ  ،ﻧﺎم ﮐﺘﺎب را ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اوﺻﺎف اﻻﺷﺮاف ﻓﯽ اﻟﺴﯿﺮ و اﻟﺴﻠﻮک«
] [١اﻟﺬرﯾﻌﺔ،آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺗﮭﺮاﻧﯽ،ج،٢ص.۴٧٧

ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش

ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ ،ﺑﮫ ﺳﺒﺐ اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ ﺧﻮاﺟﮫ در دھﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮش ﺑﺎ ﻣﺘﺼﻮﻓﮫ و ﺗﺎﺛﯿﺮ از آﻧﺎن ﺑﮫ رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮاﺟﮫ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ داﻧﺶ ﺣﮑﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻣﺘﺼﻮﻓﮫ
و »اھﻞ ﷲ« در ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب »اوﺻﺎف اﻻﺷﺮاف« ﻧﺜﺮی ﺷﯿﻮاﺗﺮ و روان ﺗﺮ از اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮی دارد و از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮ از اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ و ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺸﯽ ﮐﮫ ﮐﺘﺎب در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺼﻮف ﻧﺎب دارد ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎﻟﮏ و زدودن ﻋﻼﯾﻖ و ﺗﻌﻠﻘﺎت و ﮔﺬر از ﻣﻮاﻧﻊ و ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﺳﺎﻟﮏ ﭘﺲ از ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک ،ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ در ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺧﻮاﺟﮫ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ و طﺮﯾﻘﺖ را ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﻣﮭﻢ ﺗﺮ از آن ،ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ دو را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﻔﻆ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و ...اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ از ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﮏ
ﻧﺨﺴﺖ و ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﺎن ،ﺛﺒﺎت ،ﻧﯿﺖ  ،ﺻﺪق  ،اﻧﺎﺑﺖ ،و اﺧﻼص اﺣﺎطﮫ ﯾﺎﺑﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﮫ زداﯾﺶ ﻋﻮاﯾﻖ و ﮔﺬر از ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮﺑﮫ ،زھﺪ ،ﻓﻘﺮ ،رﯾﺎﺿﺖ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ،ﻣﺮاﻗﺒﮫ و
ﺗﻘﻮی اﺳﺖ ،ﭘﺮدازد.
] [٢اﺧﻼق،ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف،ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ،ص.٨٠
ﺧﻮاﺟﮫ ھﺮ ﻓﺼﻞ را ﺑﺎ ذﮐﺮ آﯾﮫای از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ھﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎه ﺑﮫ رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ اﺷﺎرﺗﯽ دارد .ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﭘﺮھﯿﺰ ﺧﻮاﺟﮫ از ﻧﻘﻞ و ذﮐﺮ
اﺧﺒﺎر و اﺣﻮال ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﺳﺎﻟﮑﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ذﮐﺮ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن )ﺑﮫ ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ و ﺣﻼج( ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد.
ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﺗﻌﺮﯾﺐ ﮐﺘﺎب

اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ را ﺷﯿﺦ ﷴ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﷴ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرس رﺿﻮی ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ از آن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی و ﻧﺴﺨﮫ دﯾﮕﺮ آن در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﺳﻌﯽ آﻗﺎی ﻣﺪرﺳﯽ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
] [٣اﺣﻮال و آﺛﺎر ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ طﻮﺳﯽ،ص.۴۵٨
ﺟﺰ اﯾﻦ ،اوﺻﺎف اﻻﺷﺮاف ﺑﺎرھﺎ و ﺑﮫ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﮫ طﺒﻊ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
] [۴ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ج ،١ص.۶٠٢

درﺟﺎت و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک

آﻧﭽﮫ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب »اوﺻﺎف اﻻﺷﺮاف« ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ،ﺷﯿﻮه ﺧﻮاﺟﮫ در ذﮐﺮ درﺟﺎت و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺧﻮاﺟﮫ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺒﻮﯾﺐ
دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﮫ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک و ﻧﻘﺪ آن ،ﺑﺤﺚ دﺷﻮاری اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و ﻣﻮازﯾﻦ ﺗﺮﺗﺐ و ﺗﻘﺪم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﻠﯽ ،ﻋﻘﻠﯽ و ﺷﮭﻮدی ﺑﻮدن
اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ -ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ...
ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻓﻘﯿﮫ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮭﯽ ﯾﺎ اﺻﻮﻟﯽ را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺎﻟﻢ اﺧﻼق ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ،درﺟﺎت ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک
را از ادﻋﯿﮫ و ﻣﻨﺎﺟﺎتھﺎ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻋﺎﻟﻤﺎن اﺧﻼق ﺑﺎﯾﺪ آﯾﺎت ،رواﯾﺎت و ﺳﯿﺮه ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢاﻟّﺴﻼم را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،ادﻋﯿﮫ و اذﮐﺎر را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎن
ﺑﺪھﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﺮاﺗﺐ ادﻋﯿﮫ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﺤﺚھﺎی ﻋﻠﻤﯽ دارد.
] [۵ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ،ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﻼق ،ص.١۵٠
ﻣﺤﻘﻖ طﻮﺳﯽ ﺑﺎب اول را ﺑﮫ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻣﺒﺎدی ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و درﺑﺎره اﯾﻤﺎن  ،ﻧﯿﺖ ،ﺻﺪق،اﻧﺎﺑﮫ و اﺧﻼص ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
] [۶اوﺻﺎف اﻻﺷﺮاف،طﻮﺳﯽ،ص.٧
و ﺑﺎب دوم را ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻧﻊ زداﯾﯽ از ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﺨﺴﺖ از ﺗﻮﺑﮫ و ﺳﭙﺲ از زھﺪ ،ﻓﻘﺮ ،رﯾﺎﺿﺖ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﻘﻮا ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺧﻮاﺟﮫ در ﻣﻘﺪﻣﮫ ﺗﻤﮭﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺷﺒﮭﮫای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻮن در ﺧﻮد و اﻓﻌﺎل ﺧﻮد ﻧﮕﺮد ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﮫ ﻏﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺘﺎج داﻧﺪ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﮫ ﻏﯿﺮ ،ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﻮد ،و ﭼﻮن از ﻧﻘﺺ ﺧﻮد ﺧﺒﺮدار ﺷﻮد در ﺑﺎطﻦ او
ﺷﻮﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ طﻠﺐ ﮐﻤﺎل ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻮد در طﻠﺐ ﮐﻤﺎل و اھﻞ طﺮﯾﻘﺖ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﺳﻠﻮک ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
← ﻟﺰوﻣﺎت ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ رﻏﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﺷﺶ ﭼﯿﺰ ﻻزم ﺣﺎل او ﺷﻮد:
اول :ھﺪاﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ و آﻧﭽﮫ از او ﭼﺎره ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدد ،ﮐﮫ آن ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫ زاد و راﺣﻠﮫ اﺳﺖ در ﺣﺮﮐﺖ ظﺎھﺮ.
دوم :ازاﻟﮫ ﻋﻮاﯾﻖ و ﻗﻄﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﮫ او را از ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﻠﻮک ﺑﺎز دارﻧﺪ.
ﺳﻮم :ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ آن از ﻣﺒﺪء ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﺪ ،و آن ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﻮال ﺳﺎﻟﮏ در آن ﺣﺎل.
ﭼﮭﺎرم :ﺣﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﺛﻨﺎی ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک از ﻣﺒﺪء ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎ وﺻﻮل ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮ او ﮔﺬرد.
ﭘﻨﺠﻢ :ﺣﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻮک ،اھﻞ وﺻﻮل را ﺳﺎﻧﺢ ﺷﻮد.
ﺷﺸﻢ :ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ و ﻋﺪم او ،و اﻧﻘﻄﺎع ﺳﻠﻮک ،ﮐﮫ آن را در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻨﺎی در ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .و ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮد ﺑﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﺮ ،اﻻ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﮫ در آن ﺗﻌﺪد ﻧﺒﻮد ،و
ﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﻌﻨﯽ را در ﺷﺶ ﺑﺎب اﯾﺮاد ﮐﻨﯿﻢ ،ھﺮ ﺑﺎﺑﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻓﺼﻞ اﻻ ﺑﺎب آﺧﺮ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﺒﻮد.
و ﺑﺒﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ در ﺣﺮﮐﺖ ،ﺣﺼﻮل ھﺮ ﺟﺰوی ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﺟﺰوی دﯾﮕﺮ ،و ﻣﺴﺘﻌﻘﺐ ﺟﺰوی دﯾﮕﺮ اﻻ ﺟﺰو آﺧﺮ ،و ھﺮ ﺣﺎﻟﯽ از اﯾﻦ اﺣﻮال واﺳﻄﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺪاﻧﯽ ﺳﺎﺑﻖ و
ﻣﻘﺎرﻧﺘﯽ ﻻﺣﻖ ،ﺗﺎ در ﺣﺎل ﻓﻘﺪان ﺳﺎﺑﻖ آن ﺣﺎل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﮭﺮوب ﻋﻨﮫ ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﺣﺼﻮل ھﺮ ﺣﺎل ﻗﯿﺎس ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﺎل ﺑﻮد و ﻣﻘﺎم در آن ﺣﺎل در وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺼﺎن ،ﮐﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﯽ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و آﻟﮫ» :ﻣﻦ اﺳﺘﻮی
ﯾﻮﻣﺎه ﻓﮭﻮ ﻣﻐﺒﻮن« و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ» :ﺣﺴﻨﺎت اﻻﺑﺮار ﺳﯿﺌﺎت اﻟﻤﻘﺮﺑﯿﻦ« و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻓﺼﻮل اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ روﺷﻦ ﮔﺮدﯾﺪه.
اﺑﻮاب ﮐﺘﺎب

ﮐﺘﺎب اوﺻﺎف اﻻﺷﺮاف دارای ﺷﺶ ﺑﺎب ﺑﮫ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
← ﺑﺎب اول
در ﻣﺒﺪء ﺣﺮﮐﺖ و آﻧﭽﮫ از آن ﭼﺎره ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد.
و آن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ اول -در اﯾﻤﺎن
ﻓﺼﻞ دوم -در ﺛﺒﺎت
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم -در ﻧﯿﺖ
ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم -در ﺻﺪق
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ -در اﻧﺎﺑﺖ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ -در اﺧﻼص
← ﺑﺎب دوم

در ازاﻟﺖ ﻋﻮاﯾﻖ و ﻗﻄﻊ ﻣﻮاﻧﻊ از ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک.
و آن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ:
ﻓﺼﻞ اول -در ﺗﻮﺑﮫ
ﻓﺼﻞ دوم -در زھﺪ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم -در ﻓﻘﺮ
ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم -در رﯾﺎﺿﺖ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ -در ﻣﺤﺎﺳﺒﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ -در ﺗﻘﻮی
← ﺑﺎب ﺳﻮم
در ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮک در طﻠﺐ ﮐﻤﺎل و ﺑﯿﺎن اﺣﻮال ﺳﺎﻟﮏ.
و آن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ:
ﻓﺼﻞ اول -در ﺧﻠﻮت
ﻓﺼﻞ دوم -در ﺗﻔﮑﺮ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم -در ﺧﻮف
ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم -در رﺟﺎء
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ -در ﺻﺒﺮ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ -در ﺷﮑﺮ
← ﺑﺎب ﭼﮭﺎرم
در ذﮐﺮ اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎرن ﺳﻠﻮک ﺣﺎدث ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﮕﺎه وﺻﻮل ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﯾﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ:
ﻓﺼﻞ اول -در ارادت
ﻓﺼﻞ دوم -در ﺷﻮق
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم -در ﻣﺤﺒﺖ
ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم -در ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ -در ﯾﻘﯿﻦ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ -در ﺳﮑﻮن
← ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ
در ذﮐﺮ ﺣﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اھﻞ وﺻﻮل را ﺳﺎﻧﺢ ﺷﻮد.
و آن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ:
ﻓﺼﻞ اول -در ﺗﻮﮐﻞ
ﻓﺼﻞ دوم -در رﺿﺎ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم -در ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم -در ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ -در اﺗﺤﺎد
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ -در وﺣﺪت
← ﺑﺎب ﺷﺸﻢ
در ﻓﻨﺎ ،ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ» :ﮐﻞ ﺷﯽ ء ھﺎﻟﮏ اﻻ وﺟﮭﮫ«.در وﺣﺪت ،ﺳﺎﻟﮏ و ﺳﻠﻮک ،ﺳﯿﺮ و ﻣﻘﺼﺪ ،طﻠﺐ و طﺎﻟﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻞ ﺷﯽ ء ھﺎﻟﮏ اﻻ وﺟﮭﮫ ،و اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺳﺨﻦ و ﺑﯿﺎن ھﻢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻔﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ و ﺑﯿﺎن ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و اﺛﺒﺎت و ﻧﻔﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼﻧﻨﺪ و دوﺋﯽ ﻣﺒﺪء ﮐﺜﺮت اﺳﺖ آﻧﺠﺎ ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻧﻔﯽ ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت اﺛﺒﺎت ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻧﻔﯽ اﺛﺒﺎت و اﺛﺒﺎت ﻧﻔﯽ ھﻢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.و اﯾﻦ را ﻓﻨﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﮐﮫ ﻣﻌﺎد ﺧﻠﻖ ﺑﺎ ﻓﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﻣﺒﺪء اﯾﺸﺎن از ﻋﺪم ﺑﻮد» :ﮐﻤﺎ ﺑﺪءﮐﻢ ﺗﻌﻮدون« و ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻨﺎ را ﺣﺪی ﺑﺎ ﮐﺜﺮت اﺳﺖ» :ﮐﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﺎن و ﯾﺒﻘﯽ وﺟﮫ رﺑﮏ ذو
اﻟﺠﻼل و اﻻﮐﺮام« ،ﻓﻨﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ھﺮﭼﮫ در ﻧﻄﻖ آﯾﺪ و ھﺮﭼﮫ در وھﻢ آﯾﺪ و ھﺮﭼﮫ ﻋﻘﻞ ﺑﺪان رﺳﺪ ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮔﺮدد» ،اﻟﯿﮫ ﯾﺮﺟﻊ اﻻﻣﺮ ﮐﻠﮫ«.
ﭼﺎپھﺎی ﮐﺘﺎب

 در ﺳﺎل  ١٢۶۶ﻗﻤﺮی ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ و در ﻗﻄﻊ ﺟﯿﺒﯽ ،اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٣٢٠ﻗﻤﺮی ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﮐﺘﺎب اوﺻﺎف اﻻﺷﺮاف ،در  ۴١٩ﺻﻔﺤﮫ ،ﺗﮭﺮان در ﺳﺎل  ١٣٠١ -١٣٠٢ﻗﻤﺮی ،ﺑﮫ اھﺘﻤﺎم ﷴ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،از روی ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺧﻮاﺟﮫ ﻋﺒﺪﷲ اﻧﺼﺎری و ﺧﻠﺪ ﺑﺮﯾﻦ و رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺑﺎﺑﺎ طﺎھﺮ و اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮ اﻟﺨﯿﺮ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﺧﻂ ﷴ ﺑﺎﻗﺮ ،در ﻗﻄﻊ ﺟﯿﺒﯽ ،ﺗﮭﺮان
 در ﺳﺎل  ١٣٠٧ﻗﻤﺮی ،ﺑﮫ اھﺘﻤﺎم ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﺮوش ،ﺟﯿﺒﯽ در ﺳﺎل  ١٣٠٣ﻗﻤﺮی ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ در ﺳﺎل  ١٢٨۴ﻗﻤﺮی ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﻤﺒﺌﯽ در ﺳﺎل  ١۴٠٠ﻗﻤﺮی ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮآت اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﺷﺒﺴﺘﺮی ،ﺑﻤﺒﺌﯽ -در ﺳﺎل  ١٣٠۶ﻗﻤﺮی ،ﺑﮫ اھﺘﻤﺎم ﺳﯿﺪ ﻧﺼﺮ ﷲ ﺗﻘﻮی ،ﺑﮫ ﺧﻂ ﻋﻤﺎد اﻟﮑﺘﺎب ﺳﯿﻔﯽ ،ﺟﯿﺒﯽ ،ﺑﺮﻟﯿﻦ

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١اﻟﺬرﯾﻌﺔ،آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺗﮭﺮاﻧﯽ،ج،٢ص.۴٧٧
 ↑ .٢اﺧﻼق،ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف،ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ،ص.٨٠
 ↑ .٣اﺣﻮال و آﺛﺎر ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ طﻮﺳﯽ،ص.۴۵٨
 ↑ .۴ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ج ،١ص.۶٠٢
 ↑ .۵ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ،ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﻼق ،ص.١۵٠
 ↑ .۶اوﺻﺎف اﻻﺷﺮاف،طﻮﺳﯽ،ص.٧

ﻣﻨﺒﻊ
ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ طﻮﺳﯽ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ.
ردهھﺎی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ  :آﺛﺎر ﺧﻮاﺟﮫ ﻧﺼﯿﺮ طﻮﺳﯽ

