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اصطالحی رایج در میان اهل تصوف است. یکی از مفاهیم عرفانی  و « وقت»  :چکیده

اند. تعدّد  وقت آوردهبرای  های کهن تصوف، تعاریف گوناگونی نویسندگان کتاب

ها باعث شده که جایگاه و اهمیت وقت در  ای از آن ها و گاه نارسایی پاره تعریف

 عرفان و تصوف، آنچنان که شایسته است، روشن نباشد.

ابع کهن، معانی مختلف وقت را بیان کرده؛ سپس با توجه در این پژوهش با استناد به من

به سخنان مشایخ و بزرگان تصوف به بررسی مفهوم وقت و اهمیت آن در این حوزه 

 ایم تا جایگاه اساسی و بنیادین آن آشکار شود. پرداخته

 وقت، حال، تصوف، عرفان :ها واژهکلید

  

                                                                                                 
 سمنان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان گروه استادیار      e-mail:rahimi.naser@semnan.ac.ir  

  e-mail:a.rahimeh@yahoo.com   سمنان دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکترای دانشجوی **

 3/3/1398؛ پذیرش مقاله: 22/2/1398دریافت مقاله  است. مقاله علمی پؤوهشی
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 :مقدمه
ا در میان متصوّفه و عرفا، زمان و مدّت است؛ ام وقت در لغت به معنای هنگام، ساعت، فرصت،

های  های کهن تصوف، تعریف اصطالحی رایج است که معناهای متفاوتی دارد. در کتاب وقت

های تخصصی عرفانی نیز  ها را در متون متأخّر و فرهنگ آمده که تکرار آن« وقت»گوناگونی از 

یت آن دارد، اما نقش اساسی وقت را در های وقت نشان از اهم بینیم. هرچند تکرار تعریف می

 خوبی آشکار شود.  کند. بنابراین شایسته است معنا، مفهوم، اهمیت و جایگاه آن به تصوف بیان نمی

در این مقاله سعی داریم با استناد به منابع کهن و اقوال مشایخ، جایگاه وقت را در تعریف 

تصوف بیان کرده و با توجه به  درتصوف و در آداب و اصول آن و برخی اصطالحات رایج 

های وقت، رابطة آن را با حال مشخص سازیم. در ادامه، ارتباط وقت را با مفاهیمی مانند  تعریف

آوردن  و «سیفٌ الوقتُ»و عبارت « نقد وقت»کنیم؛ سپس با بررسی تعبیر  معرفت و فقر بیان می

لَوْ وَ  اطْلُبُوا الْعِلْمَ» :ایان تفسیر حدیثدر پ کرده وبیان آن، اهمیت وقت را نزد متصوفه  تفسیرهای

 کنیم. را از زبان اهل تصوف بیان می «بِالصِِّينِ

 وقت و تصوف
 وقت از تمکین تصوف،: »گوید می خراز های گوناگونی از تصوف دارند. ابوسعید صوفیان تعریف

 تصوف ماهیت در مشایخ هفتصدهزار: »است ابوالخیر گفته ابوسعید (.45: 2ج ،1905 عطار،) «است

 «بِه اَولی هو بِما الوقتِ اِستعمالُ: که است این ها قول همة بهترین و ترین تمام. اند گفته سخن

 شده بیان تصوف مشایخ از تن چند قول از که است سخنی همان این و. (299: 1ج ،1389 منور، محمدبن)

 بود چیزی به مشغول وقتی هر به بنده که است آن[ تصوف]: »گوید می مکی عثمان بن عمرو است؛

 داشتن  نگاه وقت تصوف،»: گوید می جریری و (.40: 2ج ،1905 عطار،) «بود تر اولی وقت آن در که

 «است وقت اغتنام تصوف همانا: »گوید می التیمی سلیمان (.1192: 3ج ،1363 بخاری، مستملی) «است

: 2010 وشی،گخر) است وقت بر شدن چیره تصوف نوری حسین نظر از (.27: 3ج، تا بی اصفهانی، ابونعیم)

 در این سخنان تصوف براساس وقت تعریف شده است. (.30

 برترین واسطی ابوبکر اند؛ شده قائل واالیی و فراوان ارزش وقت نیز برای بسیاری از مشایخ

 آن، و است وقت داشتن نگاه ها طاعت همة ترین فاضل: »گوید می و داند می اوقات حفظ را طاعت
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: 1374 قشیری،) «نشود بیرون خویش وقت از و نایستد خدای با جز و فرانشود حد از بنده که است آن

 حق مراقبت: »گوید می است، تر فاضل کدام ها طاعت از که سؤال این به پاسخ در نیز عطا ابن (.293

 آن عالمیان عمل ترین فاضل: »است گفته نیز حداد ابوحفص(. 456: 1،ج1905 عطار،) «وقت دوام بر

 در تصوف اهل(. 129: 2010 وشی،گخر) «کنند مراقبت پروردگارشان با اوقاتشان بر که است

 همة» :گوید می اعرابی ابوسعید اند؛ شده قائل هم ترین فاضل و بهترین اوقات، برای سخنانشان،

 را او من از آنچه سازد جاری آن در خداوند که است وقتی اوقات، بهترین و خداست از اوقات

 ها وقت ترین فاضل: »است گفته مغربی ابوعبداهلل(. 376: 10ج تا، بی اصفهانی، ابونعیم) «کند می راضی

 وقتی را ها وقت ترین فاضل منازل عبداهلل و (.63: 1374 قشیری،) «موافقت به است وقت داشتن  آبادان

 :1374 قشیری،) باشند رسته ما بد ظنّ از مردمان و باشیم رسته نفس وسواس و خواطر از که داند می

73.) 

 دارد. صوفیان نزد وقت مفهوم اهمیت از نشان اوقات حفظ و وقت بر فراوان تأکید و توجه این

 الصوفیه آداب جوامع کتاب در وقت
 ها بدان تصوف اهل که کند می ذکر را آدابی و قواعد اصول، الصوفیه آداب جوامع کتاب در سلمی

 اساسی جایگاه ها، آن بیان در «وقت» فراوان بازتاب و اصول و آداب این بررسی و مطالعه با. پایبندند

 و کتاب این مطالب از است ای ترجمه آید، می زیر در آنچه. شود می نمایان صوفیه میان در وقت

 .تصوف اصول و آداب در «وقت» نقش

 با جوارح حفظ را ادب وی آن، مطابق که است کرده نقل وراق ابوبکر از سخنی سلمی 

 کسی چنانچه وی گفتة به. داند می متصرفات همة در اوقات حفظ و اوامر از کردن پیروی

 و گردند بازمی ادب ترک به جوارحش فروگذارد، را وقتش و نکند حفظ را جوارحش

 را جوارحش و اوقات خداوند کند، مراقبت سرّش از و کند حفظ را وقتش که کسی

 (.352: 1ج ،1388 پورجوادی) کند می حفظ

 سپس و هاست کمترین به اکتفاکردن و وقت حفظ( تصوف اهل) ایشان آداب از 

 (.354: 1ج ،1388 پورجوادی) «االشياء بأعزِّ فاشغله االشياء أعز الوقت»: گوید می
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 شده واجب ها آن بر اوقاتشان در که است چیزی آن به داشتن اشتغال ایشان، آداب از 

 به اشتغال عبداهلل بن سهل گفتة به. کنند تدبیر و بیندیشند آینده اوقات به آنکه بدون است،

 امور حسرت که است معتقد نیز بلخی شقیق. است ثانی وقت کردن ضایع گذشته، وقت

 (.356: 1ج ،1388 پورجوادی) برد می را عمرت برکت است، نیامده که اموری تدبیر و گذشته

 تر اولی وقتی هر در آنچه کاربردن به و نفس با همیشگی مخالفت است ایشان آداب از 

 (.370: 1ج ،1388 پورجوادی) است

 به جنید. وقت از مراقبت و آینده و گذشته احوال به اشتغال ترک است ایشان آداب از 

 التفات چراکه کند؛ ترک را گذشته احوال به التفات که کند می سفارش یارانش از یکی

 عبداهلل گفته به. دارد می مشغول است اولی حاضر حال در آنچه از را انسان گذشته، به

 دستش از فایده بی وقتش گردد، مشغول آینده و گذشته اوقات به که کسی نیز مبارک

 (.373: 1ج ،1388 پورجوادی) رود می

 فروگذاشتن از اجتناب و گذرد می ها آن بر که اوقاتی از پندگرفتن است ایشان آداب از 

 و روزها گذر از و بگیر پند روزگار از: »است گفته سری. آن کردن ضایع و اوقاتشان

 نشانی است، گذشته روزگار از آنچه و مکن لذت طلب شهواتت، به پرداختن با ها شب

 عمرت ماندۀ باقی در کردی، فاسد گذشته ایام در آنچه و است نیامده هنوز آنچه بر بدان

 (.378: 1ج ،1388 پورجوادی) «کن اصالح

 تو همانا: »گوید می فهدان. احوال در آداب مالزمت و اوقات حفظ است، ایشان آداب از 

 وقتی. ندارد وجود آن جبران برای راهی است؛ گذشته که وقتی داری؛ قرار وقت سه بین

 آن از تو یا توست برای وقت آن و تو علیه یا توست با آیا دانی نمی است؛ نیامده که

 و غایب آن در نفست تعهد از و وقتت از که باش مراقب پس آنی؛ در که وقتی و. اویی

 (.394: 1ج ،1388 پورجوادی) «نشوی غافل

 آنچه و شود می وارد ایشان بر احوال از آنچه از آگاهی با کردن عمل است ایشان آداب از 

 چراکه وقت؛ شناخت و حالی  هیچ از نکردن  غفلت و گذرد می ایشان بر اوقات در

 هنگامی وقت، همانا نکند؛ غفلت آن از که است واجب عارف بر و چیزهاست عزیزترین

 که است شده حکایت منصور بن حسین از و شود نمی یافت دیگر رفت، دست از که
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 آن در آنچه و گذرد می تو بر آنچه و را خود ساعات و اوقات و انفاس کن حفظ: »گفت

 (.401: 1ج ،1388 پورجوادی) «هستی

 داعی که آدابی با وقتی هر کردن طلب و دواعی شناخت در تالش است ایشان آداب از 

 رستگاری و هدایت به ایمان داعی: »گفت منصور  بن حسین. خواند فرامی آن به وقت، آن

 داعی زیادت، به فهم داعی مشاهده، به احسان داعی اخالق، به اسالم داعی خواند، می فرا

 نفس داعی و رایحه و راحت و روح به معرفت داعی و سماع به علم داعی و ذوق به عقل

 به رجا داعی و انزعاج به خوف داعی و اعتماد و اطمینان به توکل داعی و عبادت به

 ای داعیه که کسی و اهلل به وَلَه داعی و وَلَه به شوق داعی و شوق به محبت داعی و آرامش

 (.401: 1ج ،1388 پورجوادی) «است بهره بی باشد، نداشته دواعی این از

 و گذشته ذکر بدون آن آبادکردن برای اوقاتشان به شدن مشغول است ایشان آداب از 

 «را آینده وقت کند می ضایع گذشته وقت به شدن مشغول: »گوید می خراز ابوسعید. آینده
 (.402: 1ج ،1388 پورجوادی)

 متعهد و ملزم آن به نَفَس و هنگام و وقت هر در آنچه به اشتغال دوام است ایشان آداب از 

 فارغ، و آسوده انسان بر عبداهلل، بن سهل تةگف به. آسودگی از ها آن دوری و اند گشته

 فرد آنِ از تکلّف و است فزونی و زیادت در مشغول انسانِ چراکه شود؛ می وارد خلل

 (.403: 1ج ،1388 پورجوادی) مشغول انسان نه است، آسوده

 وقتی هیچ در بنده چراکه زمان؛ و وقت هر در توبه بر کردن مداومت است ایشان آداب از 

 و توبه پس نیست، ایمن نعمات شکر از غفلت و الهی فرائض ادای در کوتاهی و تقصیر از

 (.406: 1ج ،1388 پورجوادی) شود می الزم او بر استغفار

 (.349: 1ج ،1388 پورجوادی) اوقات همة در ورع مالزمت است ایشان آداب از 

 (.406: 1ج ،1388 پورجوادی) اوقات همة در نفس داشتن متهم است ایشان آداب از 

 مجاهده و ادب و علم و حال از ها، آن بر است اولی آنچه به اوقات همة در ایشان اشتغال 
 (.404: 1ج ،1388 پورجوادی)

 در آینده و گذشته اوقات به نکردن توجه و حفظ وقت فراوان بر تأکید و تکرار لفظ وقت

 و الفاظ از دیگر بسیاری که بدانجا تا دارد وقت مفهوم اهمیت از نشان تصوف، اهل اصول و آداب
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 اشاره نمونه چند به .شوند می تفسیر و تعریف وقت، مفهوم با نیز متصوفه میان در رایج اصطالحات

 . کنیم می

 (.542: 1387 هجویری،)«  را جسد مر روح که چنان کند؛ مزیّن ورا که وقت بر بود واردی» :حال

 وقتی باشد، وقت حکم در که است کسی من نظر در خائف: »است گفته خبیق ابن :خوف 

 (.61: 1914 طوسی، سرّاج) «باشند ایمن او از وقتی و ترسند او از ها آفریده

 (.322: 1ج ،1377 انصاری،خواجه عبداهلل ) «را رهی همت و وقت و دل است مولی گشادن بسط» :بسط

 در آنچه که بیند که آن یکی: کند نظاره چیز دو به دل که است آن رضا: گفت عطا ابن» :رضا

 مگر نکرد اختیار مرا که بیند دیگر و است کرده اختیار این ازل در مرا تعالی حق رسید من به وقت

 (.1313-1312: 3ج ،1363 بخاری، مستملی) «نیکوتر و است تر فاضل که آن

 که چنان. انتظار کدورت از صافی است وقت فراگرفتن توکّل: »است گفته ورّاق ابوبکر: توکّل

 (.106: 2ج ،1905 عطار،) «آمد خواهد بدانچه دارد چشم نه و گذشت بدانچه خورد تأسف نه

 توست برای آنچه از نکند تجاوز تو خواست: گفت چیست؟ قناعت:پرسیدند جنید از» :قناعت

 (.263: 10ج تا، بی اصفهانی، ابونعیم) «تو وقت در

 آن مهم نقش و است تصوف ناپذیر جدایی بخش «وقت» گفت توان می کردیم بیان آنچه بنابر

که حال باید به این سؤال پاسخ داد .است آشکار متصوفه تعبیرات و اصطالحات و اصول و آداب در

  وقت در تصوف به چه معناست؟ 

 وقت های تعریف

؛ سپس سخنی از «بين الماضی و المستقبلالوقت ما »تعریفی کوتاه از وقت آمده است:  اللمعدر 

)سرّاج « آید دست نمی وقت عزیز است. اگر فوت شود، دیگر به» جنید ذکر شده است که گفت:

از نظر سرّاج وقت چیزی است بین گذشته و آینده که اهمیت آن را با سخن . (342: 1914طوسی، 

های  ر؟ پس از سرّاج در کتابدهد.آیا مقصود وی زمانِ حال است یا چیزی دیگ جنید نشان می

 بینیم. های مختلفی از وقت می عرفانی تعریف

حقیقت وقت »خوانیم:  می رسالة قشیریهقشیری چهار تعریف برای وقت آورده است؛ در 

نزدیک اهل تحقیق، حادثی است که اندر وهم آید، حاصل بر حادثی متحقّق، حادث متحقّق وقت 
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ی سر ماه نزدیک تو آیم، آمدن متوهّم است. آمدن و ناآمدن روا که گوی بود حادث متوهّم را، چنان

سر ماه حادثی  ]چون این ماه بگذرد سر ماهی دیگر بود[بود و سر ماه حادثی است متحقّق ناچاره 

توان با سخنی از  این تعریف از وقت را می (.88: 1374)قشیری، « است متحقّق، وقت آمدن است

 در رایج گوناگون نظرات زمان، ماهیت باب در طبیعی سماع فن در سینا سینا مقایسه کرد. ابن ابن

 نه که نحو این به اند، دانسته وجودی را آن بعضی» :گوید می وی. است کرده بیان را خود عصر

 هرچه اموری به باشد هرچه اموری از است نسبتی اینکه سبیل بر بلکه باشد؛ چیز یک خود خودی به

. شود حادث که دیگری عرض هر برای است وقت آن که آفتاب طلوع در کسی آمدن مانند باشد،

 حادث است عرضی وقت و است اوقات مجموع زمان گویند می دارند را عقیده این که کسانی و

 شود می مالحظه که چنان (.191: 1361سینا،  ابن) «شود می فرض دیگری عرض وجود او وجود با که

 این درحقیقت. است کرده نقل زمان دربارۀ سینا ابن که است تعبیری همان وقت، از قشیری تعریف

 نبوده رایج عرفان و تصوف اهل میان در دلیل همین به وقت ماهیتی فلسفی دارد و شاید از تعریف

سپس قشیری با ذکر سخنی از  .است نیامده وقت برای تعریفی چنین تصوف متون دیگر و در است

وقت آن است که تو آنجایی اگر به دنیایی، وقت »دهد:  ابوعلی دقّاق، تعریفی دیگر از وقت ارائه می

است و اگر شادی است، وقت تو شادی است و اگر  تو به دنیاست و اگر به عقبایی، وقت تو عقبی

گیرد که از نظر  و از این سخن چنین نتیجه می (.88: 1374قشیری، )« به اندوهی، وقت تو اندوهی است

گوید:  . در ادامه می(97: 1391قشیری، )ابوعلی دقّاق وقت چیزی است که بر انسان غالب است 

 (.89: 1374قشیری، )« اند که میان دو روزگار بود، روزگار گذشته و آنچه فراپیش بود گروهی گفته»

به وقت، آن »است. در تعریفی دیگر آورده است:  «حالزمانِ »در این تعریف، وقت مترادف با 

پیش ایشان آید از تصرّف حق در ایشان را، جز آنکه ایشان خود را اختیار کنند. و در خواهند که 

گویند فالن به حکم وقت است؛ یعنی که گردن نهاده است بدانچه پدیدار آید از حکم غیب، از 

داند که ناگاه در دل  در این تعریف وقت را واردی غیبی می وی(. 89: 1374)قشیری، « اختیار خود دور

 شود. سالک پدیدار می

وقت آن بود که بنده بدان از ماضی و مستقبل فارغ »هجویری وقت را چنین تعریف کرده است: 

که اندر  که واردی از حق به دل وی پیوندد و سرّ وی را در آن مجتمع گرداند، چنان شود، چنان

؛ آنگاه در توضیح مطلب آورده (540: 1387، یهجویر)« ماضی یاد آید نه از مستقبلکشف آن نه از 
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پس همه خلق را اندر این دست نرسد و نداند که سابقت بر چه رفت و عاقبت بر چه خواهد »است: 

علم ما مر عاقبت و سابق را ادراک نتواند کرد. ما را اندر وقت با حقّ  بود. خداوندان وقت گویند:

خوش است که اگر به فردا مشغول گردیم و یا اندیشة دی بر دل بگذاریم، از وقت محجوب شویم 

داند که  . درحقیقت هجویری وقت را چیزی می(540: 1387، ی)هجویر« و حجاب پراکندگی باشد

توان  ا نسبت به گذشته و آینده در پی دارد. با تأمل در سخنان وی میتوجهی انسان ر خبری و بی بی

شود و در این لحظاتِ با حق بودن  گفت وقت، لحظه لحظة زندگی عارف است که با حق سپری می

 نماید. گاه واردی نیز از غیب رخ می

و آن را  نامد می« وقت»، میدان نودویکم را میدان رسالة صد میدانخواجه عبداهلل انصاری در 

اند: وقتِ  وقت آن است که جز از حق در آن بنگریزد. مردان در آن سه»دهد:  چنین توضیح می

 (.327: 1، ج1377خواجه عبداهلل، )« یکی سبک است چون برق و وقتِ یکی پاینده و وقت یکی غالب

 وقتی که سبک، چون برق است، غاسل و شوینده است و از فکرت»دهد که:  گاه توضیح می آن

زاید و دنیا را فراموش کرده، تا ذکر آخرت را روشن کند و وقتی که پاینده است، شاغل و مشغول 

دارنده است و از لذت ذکر زاید و از آخرت مشغول کند تا حق معاینه گردد. و وقت غالب، قاتل 

در این نیز  خواجه « است و کشنده و از سماع و نظر زاید و رسوم انسانیت محو کند تا جز حق نماند

شمرد؛ وقتی که  گذراند و سه درجه برای آن برمی داند که عارف با حق می سخنان وقت را حالی می

سازد.  سبک و گذراست و نتیجة تفکر سالک است که او را از دنیا جدا و به آخرت مشغول می

ز شود و وقتِ غالب که ا وقتی که پاینده و حاصلِ لذت ذکر است و سالک را به حق رهنمون می

)خواجه  ماند. ای که جز حق نمی گونه کند به شود و سالک را در حق محو می سماع و نظر حاصل می

 (.327: 1، ج1377عبداهلل، 
کند، سپس سه  وقت را ظرفی برای حدوث و وجود شیء تعریف می منازل السائرینوی در 

. وقتی 2 است که سالک واجد وجدی صادق است؛ . وقتی1کند:  معنای عرفانی برای آن بیان می

) استغراق رسم وقت در وجود  . وقت، حق است.3 کند؛ لک بین تمکّن و تلوّن سیر میاست که سا

ند و هست رسد این سه تعریف درحقیقت سه درجه برای وقت به نظر می (.128-126: 1354)بینا، حق( 

 که پیش از این آوردیم، مقایسه کرد. دانرسالة صدمیها را با گفتة خواجه در  توان آن می
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 دو میان در توست نفس این تو وقت: »نقل شده است که گفت از ابوسعید اسرار التوحیددر 

دی شد و فردا کو؟ روز امروز است و امروز این ساعت و این  .ناآمده یکی و گذشته یکی نفس،

از نظر ابوسعید وقت،  .(307: 1، ج1389منور،  بن محمد)« ساعت این نَفَس است و نَفَس این وقت است

است؛ اکنونی که هرچند به قدر یک نفس کوتاه است اما بسیار ارزشمند است و باید آن را  «اکنون»

 دریابیم.

وقت عبارت است از »وقت بدین معانی است:  صدیق کججانی تذکرۀ خواجه محمدبندر 

فت و جهل و همچنین اوقات زمانی را چیزی که تو را در حال خود عارض شود از نیک و بد و معر

تعالی در حق هر شخصی و هر نفسی و هر زمانی چیزی ایجاد  حسب آنکه حق نیز وقت گویند؛ به

 (. 20: 1368)پالسی شیرازی، « کند می

اول برقی که از حضرت ربوبیت رسد بر »کار برده است:  شیخ اشراق وقت را مترادف طوالع به

یح باشد و آن انواری است که از عالم قدس بر روان سالک اشراق کند و ارواح طلّاب، طوالع و لوا

 الْبَرْقَ مُكيُرِي الَّذِي هُوَ» .لذیذ باشد و هجوم آن چنان ماند که برق خاطف ناگاه درآید و زود برود

از نظر دوم این اشارت است به اوقات  ].خوفا من الزوال و طمعا فی الثبات [ .(12)رعد: « وَطَمَعًا خَوْفًا

 مسامحه، کمی . با(319: 3، ج1375، شیخ اشراق)« اصحاب تجرید و صوفیان این طوالع را اوقات خوانند

 .شود می وارد سالک دل بر غیب از ناگهان که باشد حالی همان تواند می تعریف این

اشارات، وقت است و وقت ازجمله »دربارۀ وقت چنین آمده است: المعارف   عوارفدر 

همچون شمشیر برّان باشد و برق خاطف و ریح عاصف و باشد که واردی باشد که ناگاه به دل بنده 

حکم وقت  فالن به که گویند: اکتساب او و متصرف وجود او شود و بر او حاکم شود. چنان رسد بی

 (.194: 1375دی، )سهرور« است یعنی اویی او نمانده است، از بهر آنچه حضرت عزت راست

الوقت عبارة عن حالک فی زمن الحال، ال تعلق له »کند:  عربی نیز وقت را چنین تعریف می ابن

داند  وی وقت را حالِ انسان در زمانِ حال می (.554: 1، جق1421،عربی ابن) «بالماضی و ال بالمستقبل

 ای که به گذشته و آینده وابسته نیست. گونه به

 «وارد غیبی»و  «زمان حال»برای وقت دو معنای  الحقائق  حدائقالدین رازی نیز در  شمسابوبکر 

 (.291: ق1422) کند را ذکر می
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توان سه معنی برای وقت در نزد صوفیان بیان کرد. این  اند، می قت گفتهۀ وبا بررسی آنچه دربار

  ذکر کرده است: الهدایه  مصباحسه معنی را کاشانی در 

گویند و مرادشان وصفی بود که بر بنده غالب باشد؛ مانند قبضی یا بسطی گاهی وقت 
یا حزنی یا سروری و صاحب آن وقت از غایت غلبة حال و امتال از آن، ادراک حالی 
دیگر نتواند کرد... و گاهی اطالق لفظ وقت کنند و مرادشان هر حالی بود که بر سبیل 

بة تصرف، سالک را از حال خود بستاند و هجوم و مفاجات از غیب روی نماید و به غل
... و اما مراد از وقت به معنی سوم، زمان حال است  منقاد و مستسلم حکم خود گرداند

که متوسط بود میان ماضی و مستقبل. گویند فالنُ صاحب الوقت یعنی اشتغال به ادای 
بود در زمان، او را از تذکر  ٰ  وظایف زمان حال و اهتمام به چیزی که اهم و اولی

-140: 1387کاشانی، ) گذارد دارد و اوقات را ضایع نمی ماضی و مستقبل مشغول می

138.) 

بینیم در این سه تعریف از وقت، یکی به زمانِ حال اشاره دارد و دو تعریف دیگر به  که می چنان

واردی غیبی که سالک را در  معنای حال است؛ حال به معنای وصف غالب بر انسان و حال به معنای

 گیرد. میبر

 وقت و حال
  .کنیم می بررسی را« حال»و « وقت»وقت در میان متصوّفه، رابطة  مفهوم شدن تر روشن اینک برای

 االحوال معنی» بینیم. در بخشی آمده است: را می «حال» تعریف ،اللمع کتاب از بخش دو در

 سپس مؤلّف .(42: 1914طوسی،  سرّاج) «األذکار صفاء من القلوب به تحلِّ أو بالقلوب يحلِّ ما فهو

: 1914طوسی،  سرّاج) «تدوم فال بالقلوب تنزل نازلة الحال» :گفت که است نقل کرده جنید از سخنی

 من بالقلب فيحلِّ الحين فی بالعبد تنزل نازلة الحال»: خوانیم می کتاب از دیگری بخش در و (42

سراج طوسی، ) «يزول و وقته و حاله فی الوقت فی له فيصفو ذلک غير و التفويض و الرضا وجود

 اهلل رحمه الجنيد قال کما هذا و»: نویسد می خود سخن تأیید در سرّاج سپس ابونصر .(334 -335: 1914

 «حاالً ذلک يكون فال زال فاذا يزول ال و األذکار صفاء من باالسرار يحلِّ ما الحال غيره عند و

آید و باعث  در این سخنان حال چیزی است که بر قلب بنده فرود می (.335: 1914سراج طوسی، )
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رود و گروهی نیز اعتقاد دارند که حال از بین  شود و سپس از میان می صفای حال و وقت می

 رود و اگر از میان رود، حال نیست. نمی

 دانند می قیبر چون را حال برخی که است کرده اشاره اختالف این به «حال» تعریف در قشیری

 .(100: 1391قشیری، ) اند کرده تأکید آن دوام و احوال بقای به دیگر گروهی و رود می و آید می که

 و دارند روا حال دوام گروهی: »داند این موضوع، بر دو نوع می به را مشایخنگرش  نیز هجویری

 .(275: 1387هجویری، )« ندارند روا گروهی

 : کند می تعریف چنین را «حال» هجویری
 به وقت المحاله و را جسد مر روح که چنان کند؛ مزیّن ورا که وقت بر بود واردی

 وقت، صاحب چون پس. بدان قیامش و باشد حال به وقت صفای که باشد محتاج حال
 با که گردد مستقیم خود روزگار اندر و شود منقطع وی از تغییر شود، حال صاحب

 زوال و گردد وقت روزگارش جمله پیوست بدو حال چون بود روا زوال حال بی وقت
 (.542-543: 1387هجویری، ) نبود روا آن بر

ای است از حق اما متغیّر است و ناپایدار ولی حال واردی  چه تحفهاز نظر هجویری وقت، اگر 

داند.  است از حق بر بنده که دوام دارد و به همین دلیل حال را همچون روحی برای جسمِ وقت می

  (.543-544: 1387هجویری، ) مرید است و حال، صفت مراد درجةوقت، 

: 1354بینا، ) کند می تعریف شیء وجود و حدوث برای ظرفی را «وقت» انصاریخواجه عبداهلل 

 ظرف وقت، گفت توان های وقت و مفهوم حال بیان کردیم، می با دقت در آنچه از تعریف .(127

جای مظروفِ آن که  متصوّفه ظرفِ وقت )زمانِ حال( را به دلیل همین به مظروف. حال، و است

 عبداهلل در حکایتی دربارۀ مثالً گویند و مرادشان حال است. برند؛ وقت می کار می همان حال است به

 :اند گفته مبارک
 سرما از که تنها پیراهنی با دید غالمی. رفت می نیشابور بازار در و بود سرد زمستانی

 گویم چه: گفت بخرد؟ ای جبّه تو برای از تا نگویی خواجه با چرا: گفت. لرزید می
عطار، ) بیفتاد و بزد ای نعره. گشت خوش وقت را عبداهلل. داند می و بیند می خود او که

  .(185: 1، ج1905

 شدن حال عبداهلل است. شدن وقت، خوش قیقت منظور از خوشحدر
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ی زمانِ حال، بدون احوال درونی و بیرونی خود باید به این نکته توجه کرد که وقت را به معن 

شود، با احوال انسان  عبارت دیگر هر وقت و اکنونی که سپری می توانیم درک کنیم. به نمی

گوییم؟ غمگینم، شادم،  . اگر بخواهیم اکنون خود را وصف کنیم چه میگردد توصیف می

زندگی با  ؛ یعنی لحظه لحظة جز آنکنم و  کنم، ورزش می نویسم، منتظرم، کار می خوانم، می می

گذرد. آنچه باعث شده است متصوفه، وقت را مترادف  یابد و می خورد، معنا می احوال ما پیوند می

)زمان حال( با حال )وصف غالب بر انسان( است و چون  «وقت»تنگاتنگ  با حال بدانند همین رابطة

کار رفته است.  از حال نیز مترادف وقت به معنیِ، این هستحال در تصوف به معنی وارد غیبی نیز 

کرده است؛ پس آنچه  تعریفکه پیش از این گفتیم سرّاج، وقت را چیزی بین گذشته و آینده  چنان

تواند زمانِ حال باشد و هم وصفی که در هر لحظه بر بنده  بین گذشته و آینده قرار دارد، هم می

فته و او را از احوال گذشته و آینده جدا غالب است و هم واردی غیبی که سالک را دربر گر

 سازد. می

 وقت و معرفت
. است درآمیخته وقت مفهوم با نیز عارف و معرفت معنای دارند، برمی گام معرفت مسیر در صوفیان

 جنید (.298: 1424 سلمی،) داند می وقت حکم نکردن ضایع را معرفت ابهری طاهر بن عبداهلل ابوبکر

 ها آن تای شش. داند نمی بندگی صفت شایستة باشد، عاجز چیز هفت معرفت از که را کسی

 هفتمین آخرت؛ و دنیا خلوت، است، ابلیس همان که دشمن خود، خدا، معرفت: از ندا عبارت

 نشناسد را وقتش که کسی است معتقد و داند می معرفت کمال را آن که است وقت معرفت معرفت،

 غافل و مشغول آید، می آنچه از را انسان است، گذشته آنچه به پرداختن و رود می دست از وقتش

 معنایش: »گوید می معرفت کمال معنی در سرّاج ابونصر البته (.331: 1ج ،ق1427 خمیس، ابن) سازد می

 باشد خدا برای و خدا با خویش احوال همة در بنده و باشد تغییر بی و واحد بنده، وقت که است این

  (.60: 1386سراج،) «جدا او غیر از و

 این .«إنائه لون الماء لون» :گفت چنین کیست؟ عارف پرسید که شخصی به پاسخ در جنید

 (.314: 1ج ،ق1427 خمیس، ابن) کند می عمل وقتش حکم به عارف که اند کرده تفسیر چنین را سخن

 نیابی، حال یک به وقت دو در را او یعنی برفت؛ و بود اینجا: »گفت سؤال همین به پاسخ در ذوالنون
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 داند می صفتی را وقت حالج، مقابل، در (.453: 1371 کالبادی،) «است وی غیر وی گردانندۀ که زیرا

: گفت «باشد؟ وقت را عارف: »پرسیدند او از است؛ برانگیز تأمل وی سخن. نیست عارف شایستة که

 «نبود عارف گیرد، آرام خویش صفت با هرکه و است وقت صاحب صفت وقت، آنکه بهر از نه،»

 است عارفی ها آن از یکی داند، می عزیز را تن چهار خلق، میان از نیز جریری (.139: 2ج ،1905 عطار،)

 سخن شبلی (.361: 1386 انصاری،خواجه عبداهلل ) آموخته و کُراسه از نه گوید سخن وقت سر از که

 :گوید می و دارد عارف وقت دربارۀ زیبایی

 باد و سوزد می برق و بارد می ابر و غرّد می رعد است؛ بهار روزگار چون عارف وقت
 به: است چنین هم عارف حال. کنند می بانگ مرغان و شکفد می شکوفه و وزد می

 دوست نام و بازد می سر به و سوزد می دل به و خندد می لب به و گرید می چشم
 (.177: 2ج ،1905 عطار،) گردد می او درِ بر و گوید می

 وقت و فقیر
 را فقیر سیروانی. است آشکار وقت اهمیت نیز اند گفته درویش و فقیر احوال در که سخنانی از

خواجه عبداهلل ) شود می خارج فقر از باشد، داشته چشم دیگر وقتی به اگر که داند می خود وقت فرزند

 مدّت انقضای تا خویش وقت بر صبر جز دارد، کار همه توان فقیر: »گفت جنید (.502: 1386 انصاری،

 را خود که آنگاه: گفت بیاساید؟ کی درویش: گفتند را تستری سهل»(. 175: 1914 طوسی، سرّاج) «آن

 بینی می را فقیری وقتی: »گفت خلدی جعفر(. 267: 1ج ،1905 عطار،) «بود وی در که نبیند وقت آن جز

 او از وقت که است آن خاطر  به یا: است مورد سه از یکی مشمول او که بدان خورد، می زیاد که

 که است وقتی خاطر  به یا و کند روی بدان خواهد می که است وقتی خاطر  به یا و است شده سپری

 (.191: 1386 طوسی، سرّاج) «است آن در

 آن پوشیدن، لباس در فقرا آداب: »است گفته سرّاج ابونصر. اوست وقت تابع نیز فقیر پوشش

 وقتی و کنند می تن بر بیابند، مرقّع یا لبّاده و پشم وقتی. کنند عمل وقت تناسب به که است

 (.195: 1386 طوسی، سرّاج) «پوشند می بیابند نیز دیگر های لباس

 از (.52: ق1427 ملقن، ابن) فقیر صدق بر داند می نشانی را بودن وقت حکم به صیاد ابراهیم

 و باشد خود وقت بندۀ فقط که کسی» :گفت ،پرسیدند صادق فقیر دربارۀ رازی حسین بن یوسف

 ابوحفص (.108: 1914 طوسی، سرّاج) «نیست فقیر نام شایستة بیندیشد، دیگر وقتی  به خود وقت در اگر
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 اگر و است وقت حکم به اوقات همة که است کسی: »گفت پرسش همین به پاسخ در نیشابوری

 (.108: 1914 طوسی، سرّاج) «بهراسد آن از ساخت، خارج وقتش حکم از را او و درآمد او بر واردی

 وقت نقد
  اهمیت و «وقت نقد» کند، می جلوه مهم تصوف، اهل سخنان دربارۀ وقت در که نکاتی از یکی

 را خود همّت: گفت» خواست، وصیتی مصری ذوالنون از شخصی. است آینده و گذشته به ندادن

 و مکن اندیشه ناآمده هرچه و گذشته هرچه از: گفت. باید شرح را این: گفتند. مفرست پس و پیش

 آینده و گذشته اوقات به که معتقد است کسی منازل عبداهلل (.133: 1،ج1905 عطار،) «باش را وقت نقد

 چگونه از نظر وی آدمی (.250: ق1427 ملقن، ابن) رود می دست از فایده بی وقتش شود، مشغول

 سلمی،! )؟است غافل و غایب خود وقت و مقام از که درحالی بنگرد خود پیش و پس به تواند می

 وقت آن جز را خود که آنگاه: گفت بیاساید؟ کی درویش: »گفتند تستری سهل به (.279: ق1424

 به جز را خود عزیز وقتِ: »است گفته خراز ابوسعید (.267: 1ج ،1905 عطار،) «بود وی در که نبیند

 نگه وقت یعنی المستقبل، و الماضی بین بود شغلی چیزها عزیزترین و مکن مشغول چیزها عزیزترین

 باقی وقت کردن ضایع ماضی، وقت تدارک جستن: »است گفته همو (.44: 2ج  ،1905 عطار،) «دار

 امروز روز کو؟ فردا و شد دی» :گفت ابوالخیر ابوسعید و (.254: 1386 انصاری،خواجه عبداهلل ) «است

 ،1389 منور، محمدبن) «است وقت این نفس و است نفس این ساعت این و ساعت این امروز و است

 تا و داشت خواهی همین فردا دارید، ناز به دارید که وقت سر این: »است گفته شبلی (.307: 1ج

: گوید دیگر جایی در و. (423: 1386 انصاری،خواجه عبداهلل ) «کرد باید می این به وی با صحبت جاوید،

 (.250: 1374 شیرازی، بقلی) «دار  نگه نقد وقت بگذار، آینده سال هزار با گذشته سال هزار»

توان برای واژۀ وقت، هم مفهوم حال را در نظر گرفت و هم زمانِ حال را.  در این سخنان نیز می

نه فقط نزد صوفیان که برای همگان مهم و باارزش است. بسیاری از بزرگان، شاعران و « اکنون»

اند؛ آنان اندیشیدن به گذشته و آینده را موجب از دست   این نکته اشاره کردهاندیشمندان نیز به 

  .کنند می توصیه حال زمانِ دریافتن به را دانند و مردم رفتن اکنون می
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 الوقت سیف

 عبارت اند، پرداخته بدان بسیار و است رایج تصوف اهل میان در وقت دربارۀ که هایی تعبیر از یکی

 صوفیان، با معاشرت سال ده از پس که است کرده اذعان خود شافعی. است «قاطعٌ سیفٌ الوقتُ»

انصاری، خواجه عبداهلل ) است «سیف الوقت» عبارت است، برده صحبت این از که فوایدی از یکی

 من علم و نرسید من علم در عالم همه علم» :است گفته شافعی قول از ابوالخیر ابوسعید و( 185: 1386

« قاطع سیف الوقت :گفت که نرسید من پیر سخن یک علم در ایشان علم و نرسید صوفیان علم در

 الوقت است، امروز روز کو؟ فردا و شد دی» :است گفته نیز خود ابوسعید .(213: 1، ج1905عطار، )

درحقیقت صوفیان با این عبارت بر اهمیت و تأثیر فراوان  .(285: 1،ج1389منور، محمدبن)« قاطع سیف

 اند.  وقت تأکید کرده

های تصوف، سببِ سیف خوانده شدنِ  برخی مؤلّفان کتاب اند؟ مانند کرده چرا وقت را به شمشیر

ای از آن اقوال را  اند. پاره را تفسیر کرده «الوقتُ سيفٌ قاطعٌ»وقت را نوشته و جملة معروفِ 

 آوریم. می

 بدانچه وقت است، برنده شمشیر که چنان یعنى سیف، الوقت که رود بسیار طایفه این زبان بر»

 بود، برّان کناره به لیکن و بود نرم  ماسیدن بر به شمشیر گویند و. است غالب راند، همى  را او حق

 هرکه بود، همچنین وقت و گردد خسته کند، درشتى هرکه و یابد سالمت کند، نرمى او با هرکه

 انشد و افتد ضاللت اندر وى با رضا ترک به کند، معارضه هرکه و بود رسته نهد، گردن را او حکم

 : شعر شعرا،

  خَشِنانِ خاشَنتَهُ اِن حدّاهُ وَ  مَسُّهُ النَ يَنتَهُ ال اِن کَالسَِّيفِ وَ

« بود مقت وى بر وقت نسازد وى با وقت هرکه بود، وقت او وقت بسازد، باز او وقت هرکه
 .(90: 1374قشیری، )

طور که صفت شمشیر بریدن است، صفت وقت نیز بریدن است چرا  هجویری معتقد است، همان

: 1387هجویری،) رهاند از اندوه دیروز و فردا می کند و انسان را که وقت، گذشته و آینده را محو می

542.) 
. شوى هالک که نکنى تأخیر العین فةطر یک که زینهار رسد، در ناگاه تنبیهى اگر

 از آنچه اما. خوانند  موسع وجوب را آن. است دیگر رسد، تو به وسایط به که فرمانى
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 مثالً کسى که افتد تأخیر چندان اگر. خوانند وقت حاکمات را آن بتابد کار جاللت
 که زیرا. بود هجران و قطیعت سبب و حرمان و هالک بیم برخواند «أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ»

 که بود روا. بخواند رسولى به را تو سلطان که بود چنان وسایط به فرمان آن مثال
 اگر بخواند، خود خودى به را تو سلطان آنچه اما. بود مجال در او را مهلتى یا استعدادى

. سرمدى شقاوت و ابدى هجران و گردد الزم هالک نکردى، امتثال عین حال در
 نتوان که روزگارها، در و اذکار اوقات در و خواطر مراقبة در بشناس این اکنون

 بالتأخیر، رود اجابت چون. بود این «سیف  الوقت» .دعوت این بود کى که دانست
 .(41: 1356غزالی، ) کنند پى را او کند، تأخیر اگر و کنند پى وقت سیف به را او عالیق

گفتنِ شخص، دشمنی نفس است با « اگر»داند و معتقد است  فرغانی وقت را زمانِ حاضر می

حق؛ بنابراین باید از گفتن اینکه فردا چنین و چنان کنم، دوری کرد. وی همچنین وقت را در 

سازد و صفتی را که  خبر می داند که شخص را از گذشته و آینده بی اصطالح تصوف، حالی می

سازد. چون این حال )وقت(  نمایاند و او را از صفات دیگرش جدا می شخص میغالب است به 

اند؛ یعنی وقت همچون شمشیر حکم خود را  کوتاه و زودگذر است آن را به شمشیر مانند کرده

  .(329: 1379فرغانی، ) گذرد یکند و زود از میان م ظاهر می

 «است پرهیز روی نه و آرام جای هن. است تیز تیغی عارف وقت سرّ»، کشف االسراربه بیان 
 (.23: 4ج ،1371 میبدی،)

 اطلبوا العلم 

اطلبوا » بعضی صوفیان از این حدیث کرده اند: باب اهمیت وقت، تفسیری است که سخن آخر در

. برخی از متصوفه منظور از علم را در این «العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة علی کل مسلم

در سخن را ابومحمد جریری مقصود از علم  (.39: 1،جق1427)سهروردی،  دانند میحدیث علم وقت 

داند. از نظر وی کسی که نسبت به وقتش و آنچه در  علم حال و علم وقت و علم سِر می)ص( پیامبر 

خمیس،  ابن) ا که به آن امر شده، نشناخته استگذرد جاهل باشد، درحقیقت وقتی ر وقت بر او می

. باز تفسیر اطلبوا العلم و لو بالصينو نیز گفت: » نیز آمده است: شرح تعرفدر . (458: 1، جق1427

کرد مر این علم را و گفت: و هو علم الوقت بما یجب علیهم ظاهراً و باطناً. گفت: این علم که 
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ترین اعمال است، علم وقت است به آنچه بر بنده واجب آید. ظاهر و باطن.  کردن وی فاضل طلب

 (.654 :2ج ،1363بخاری ،  )مستملی« شریعت است و باطن حقیقتظاهر 

دهد که نزد صوفیان علمی که آموختن آن بر هر مسلمانی واجب است،  این سخنان نیز نشان می

شود بنده در هر وقتی به چیزی مشغول شود که در آن وقت  علم وقت است. علمی که سبب می

همین از نظر برخی صوفیان که در تعریف تصوف آوردیم معنای تصوف نیز  چنان ؛سزاوارتر است

 وقت و تو قلب تو، سرمایة: »گوید می و داند می انسان های سرمایه از یکی را وقت است. ترمذی

 سود  چگونه ،گشت ضایع فایده بی امور انجام به وقتت و شد مشغول ها وسوسه به قلبت. توست

نه فقط صوفیان، بلکه هر انسانی،  (.219: ق1424 سلمی،)!« است؟ دیده زیان اش سرمایه که کسی کند می

از عمر و زندگی خود بهترین بهره  اگر وقت و زمان خود را بشناسد و متناسب با آن عمل کند، قطعاً

 را خواهد برد.

 :نتیجه

اند  راوانی قائل شدهدانند و در سخنان خود برای وقت ارزش ف صوفیان تصوف را تمکین از وقت می

 حفظ برپایة تصوف اهل اصول و آداب از دانند. بسیاری که حفظ اوقات را برترین طاعت می تاجایی

ها نیز با مفهوم وقت  گیرد و بسیاری از اصطالحات رایج در میان آن می شکل آن از مراقبت و وقت

اند، سه  برای وقت بیان کردههای تصوف  های متفاوتی که در کتاب آمیخته است. از میان تعریف

 ند از:ا تعریف در میان اهل تصوف رایج بوده که عبارت

 .باشد غالب انسان بر که وصفی. 1

 .گرداند خود حکم تسلیم را سالک و نماید رخ غیب از ناگهان که حالی. 2

 .دارد قرار آینده و گذشته بین که حال زمان. 3

شود. با بررسی  وقت دیده می های حال نیز در تعریفبر مفهوم زمان حال، مفهوم عرفانی  عالوه

توان گفت وقت ظرف است و حال مظروف؛ بنابراین متصوفه گاه ظرفِ  وقت و حال، می رابطة

گویند و  اند. وقت می جای مظروفِ آن که همان حال است بیان کرده وقت )زمانِ حال( را به

تواند درک  احوال درونی و بیرونی خود نمیآدمی وقت به معنی زمان را بدون مرادشان حال است. 

 گذرد و همین رابطة یابد و می ا می؛ یعنی هر لحظه از زندگی با احوال ما پیوند خورده، معنکند
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 بین چیزی را وقت تنگاتنگ وقت با حال باعث شده است که وقت را مترادف حال بدانند. سرّاج،

 حال زمانِ تواند می هم دارد، قرار آینده و تهگذش بین آنچه پس است؛ کرده تعریف آینده و گذشته

 احوال از را سالک که غیبی واردی هم و است غالب انسان بر لحظه هر در که وصفی هم و باشد

عارف باید همواره به حکم وقتش عمل کند چرا که معرفت، ضایع  .سازد می جدا آینده و گذشته

 را خود همواره که است آن در او آسایش و است خود وقت فرزند نکردن حکم وقت است. صوفی

 صدق بر است دلیلی این که باشد خود وقت فرمانبر نیز پوشیدن و خوردن در حتی و ببیند وقت در

 مهم بسیار صوفیان نزد آمد خواهد آنچه و است گذشته آنچه به ندادن اهمیت و وقت نقدِ تعبیر. او

 تفسیرهای همانندی این برای و  کرده مانند شمشیر به را آن مشایخ وقت، اهمیت دلیل است. به

 شمشیر صفت که گونه همان مثالً. است تأمل قابل خود جای در یک هر که اند آورده گوناگونی

 و گذشته اندوه و برد می را مستقبل و ماضی بیخ وقت، است؛ بریدن نیز وقت صفت است، بریدن

 اطلبوا حدیث در را علم از مقصود تصوف اهل که است مهم آنقدر وقت .زداید می دل از را آینده

شود بنده در هر وقت و زمان و حالی به  دانند؛ علمی که سبب می می وقت علم بالصّین، لو و العلم

 چیزی مشغول شود که در آن وقت و زمان و حال سزاوارتر است.

میان عارفان است، و  ترین مفاهیم در یکی از بنیادی« وقت»شود که  به این ترتیب معلوم می

 یابند.  تصوف و بسیاری از آداب و اصول آن بر پایة مفهوم وقت معنی می

 :نامه کتاب

 فى األخیار محاسن و األبرار مناقب ،(ق1427) .محمد بن نصر بن الحسین موصلی، خمیس ابن 
 .العلمیه الکتب دار بیروت: جلد،2 ،هالصوفی طبقات

 فروغی، محمدعلی ترجمه ،شفا کتاب از طبیعی سماع فن ،(1361) .عبداهلل بن حسین سینا، ابن 

 .امیرکبیر تهران: سوم، چاپ

 المحجة دار :بیروت جلد،3 ،عربى ابن رسائل مجموعه ،(ق1421) .الدین محیى عربی، ابن 

 . البیضاء

 دار بیروت: دوم، ،چاپاألولیاء طبقات ،(ق1427).المصرى على عمربن ابوحفص ملقن، ابن 

 .العلمیة الکتب

 الدينية الثقافة مكتبة  :قاهره ،الحقائق حدائق ،(ق1422) .محمد الرازی، ابوبکر. 
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 القراء ام دار: قاهره ،االصفیاء طبقات و االولیاء حلیة اهلل، عبد احمدبن اصفهانی، ابونعیم 

 . النشر و عةللطبا

 ( .1374بقلى شیرازى، روزبهان ،)،چاپ سوم، تهران، طهورى.شرح شطحیات 

 ،عبداهلل خواجه السائرین منازل تفسیر و ترجمه) معنوی مقامات ،(1354). محسن بینا 
 نا. بی: تهران ،(انصاری

 ترجمهکججانى صدیق بن محمد خواجه تذکره ،(1368) حمزه بن حسن شیرازی، پالسی، 

 .احمدى خانقاه تهران: دوم، طارمی،چاپ الدین نجم موالنا

 ،مؤسسه :تهران دوم، چاپ ،سلمی عبدالرحمن ابو آثار مجموعه ،(1388) .نصراهلل پورجوادی 

 .ایران فلسفه و حکمت پژوهشی

 التصوف آداب فی االسرار تهذیب ،(2010) .النیسابوری عثمان ابی بن عبدالملک وشی،خرگ، 

 .الدينية الثقافة مكتبة :قاهره عبدالحلیم، احمد محمد تحقیق

 سرور محمد مقدمه و تصحیح ،فارسی رسائل مجموعه ،(1377) انصاری. عبداهلل خواجه 

 .توس تهران، دوم، چاپ موالیی،

 دوم، چاپ موالیی، سرور محمد تصحیح ،طبقات الصوفیه، (1386) ــــــــــــــــــــــــ 

 .توس تهران،

 قدرت مترجمان ،التصوف فی اللمع ترجمه ،(1386) .علی بن عبداهلل ابونصر طوسی، سرّاج 

 .سمنان دانشگاه سمنان، خرسندی، محمود و خیاطیان اهلل

 ( 1914ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،) تصحیحه و بنسخه اعتنی قد و ،التصوف فی اللمع 

 بریل. مطبعه: لیدن نیکلسون، الن رنولد

 ،دار :بیروت دوم، چاپ ،هالصوفی طبقات ،(ق1424) .الحسین بن محمد الرحمن عبابو سلمی 

   .هالعلمی الکتب

 ،الثقافة مكتبة  قاهره: جلد،2 ،المعارف عوارف ،(ق1427) .ابوحفص الدین شهاب سهروردی 

 .الدينية

 چاپ اصفهانى، ابومنصور ترجمه ،المعارف عوارف ،(1375) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .فرهنگى و علمى تهران، دوم،
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 تهران: دوم، چاپ جلد،4 ،اشراق شیخ رسائل ،(1375) .سهروردى الدین شهاب اشراق، شیخ 

 .فرهنگى تحقیقات و مطالعات موسسه

 لیدن مطبعه لیدن، جلد،2 ،األولیاء ةتذکر ،(م 1905) الدین فرید نیشابوری، عطار. 

 ،خانقاه :تهران ،همدانى القضات عین با غزالى احمد خواجه مکاتبات ،(1356) .احمد غزالی 

 .اللهى نعمت

 ،دفتر قم: دوم، چاپ ،فارض ابن تائیه شرح الدرارى مشارق ،(1379) .سعیدالدین فرغانى 

 .اسالمى تبلیغات

 ،بن  ابوعلى ترجمه) قشیریه رساله ترجمه ،(1374) .هوازن بن عبدالکریم ابوالقاسم قشیری

 علمى :تهران چهارم، چاپبا تصحیحات و استدراکات بدیع الزمان فروزانفر، ،(عثمانى احمد

 .فرهنگى و

 محبتی، مهدی تطبیق و تصحیح ،هالقشیری الرساله (،1391) .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .هرمس تهران:

 ،تصوف در الکفایه مفتاح و الهدایه مصباح (1387) .علی محمودبن عزالدین کاشانی 
 .هما :تهران هشتم، چاپ همایی، الدین جالل تصحیح ،اسالمی

 ،شریعت، محمدجواد کوشش به تعرف، کتاب ترجمه و متن ،(1371) .محمد ابوبکر کالبادی 

 .اساطیر تهران:

 تصحیح سعید اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی(، 1389) .محمدبن منور، میهنی ،

 آگه. جلد، چاپ نهم، تهران: 2عی کدکنی، محمدرضا شفی

 با مقدمه و  جلد،5 ،التصوف لمذهب التعرف شرح ،(1363) .اسماعیل بخارى، مستملى

 .اساطیر تهران،محمد روشن،  تصحیح و تحشیه

 ،به سعی و  جلد،10 ،األبرار ةعد و األسرار کشف ،(1371) .الدین رشید ابوالفضل میبدی

 .امیرکبیر تهران: پنجم، چاپاصغر حکمت،  اهتمام علی

 تعلیقات و تصحیح مقدمه، ،المحجوب کشف (،1387) .عثمان بن على هجویری، ابوالحسن 

  سروش.: چاپ چهارم، تهران عابدی، محمود
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