
 
  ...و " وقت"اصطالحات عرفانی 

  
 

  قال اطعمنى فانى جائع             و اعتجل فالوقت سیف قاطع) 132         ( 
 : و در تعبیرات صوفیه معانى مختلف دارد. بخشى از زمان است به اعتبار حدوث امرى در آن: وقت
 . ا وصف غالب بر دل بنده مانند قبض و بسط و حزن و سرور و خوف و رج:اول

 
ى تصرف، وى را از حال خود باز ستاند و منقاد   حالى كه ناگھان بدل سالك در آيد و بغلبه:دوم

 . حكم خود گرداند
 

 .  حال میان گذشته و آينده از زمان مراقبه:سوم
 

 .  حالت متوسط ما بین تمكین و تلوين كه بتمكین نزديك تر باشد:چھارم
 

 . مستغرق در حق شود و عین آن زايل نشود حالتى كه رسم وقت از روى كشف :پنجم
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نقل ) 150  -204( تعبیرات ديرين صوفیان است، از محمد بن ادريس شافعى  از:الوقت سیف
و افضل صحبت الصوفیة عشر سنین ما استفدت منھم اال ھذين الحرفین الوقت سیف : اند كرده

ى خطى  الكلمات الملتقطة من قول االمام االعظم الشافعى المطلبى، نسخه. (العصمة ان ال تقدر
 ). ى ملى ملك كتابخانه

دارد چنان كه شمشیر بھر   بتصرف خود، سالك را از امور ديگر گسسته مىمقصود آنست كه وقتو 
 است و برنده نیز ھست اند كه شمشیر صاف و ھموار برد و بعضى گفته چه برسد آن را مى

ھمچنین وقت صفت لطف و قھر دارد، ھر كه تسلیم وقت شود از لطف آن برخوردار گردد و ھر كه 
و شايد معنى چنین باشد كه وقت مانند . سر از حكم آن باز زند بقھر وى گرفتار شود و محوش كند

ى   داشت چنان كه از گفتهپايد، آن را مغتنم بايد شود در گذر است و نمى شمشیر كه زود گذاره مى
 . سعدى استنباط توان كرد

            مكن عمر ضايع به افسوس و حیف             كه فرصت عزيز است و الوقت سیف
 :شود در ديوان كبیر نیز اين تعبیر ديده مى

خواست شد             الوقت سیف قاطع ال تفتكر            اسباب عشرت راست شد ھر چه دلم مى
  فى ما مضى

ى قشیريه، چاپ مصر،  اللمع، چاپ لیدن، ص، رساله:  براى اطالع از معانى وقت، جع2959ديوان، ب 
ى احیاء العلوم،  ، عوارف المعارف، حاشیه48، كشف المحجوب ھجويرى، طبع لنین گراد، ص 31ص 
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  صوفى ابن الوقت باشد اى رفیق             نیست فردا گفتن از شرط طريق) 133         ( 
  تى             ھست را از نسیه خیزد نیستىتو مگر خود مرد صوفى نیس) 134         ( 



دھد و آن چه فريضه است در   صوفى است به اعتبار آن كه فرصت را از دست نمى:ابن الوقت
گذراند و يا بلحاظ آن كه بحكم وارد غیبى است و  كند و عمر را بباطل نمى حال و بوقت خود ادا مى

 . آورد ھر چه مقتضاى آن باشد در عمل مى
، نفائس الفنون، طبع 289، 112، احیاء العلوم، چاپ مصر، ص 31ى قشیريه، چاپ مصر، ص  رساله(

برند بكلى  بند و بار و ال ابالى در فكر و عمل بكار مى و اينكه امروز آن را بمعنى بى) 170طھران، ص 
 . دور از منظور صوفیان است

 . راه سلوك، طريقت، مسلك تصوف درين مورد: طريق
اند كه دست و دل درويش  اند و معتقد بوده داده غتنام فرصت و وقت اھمیت بسیار مىصوفیان به ا

بايد پیوسته در كار باشد و مناسب حال خود بوظائف قلبى يا اعمال ظاھرى ھمواره قیام كند و نفس 
نشیند و از طريق وسوسه خاطر سالك را  كار نمى را بحال خود باز نگذارد چه در آن ھنگام نفس بى

گمارد و بنا بر اين  سازد و بكارھاى باطل مى ھوده را بر وى مسلط مى ش و افكار پريشان و بىمشو
كند و  صوفى ھمواره بكارى كه در خور است اشتغال دارد و در آن چه بود يا خواھد بود انديشه نمى

ويند و معلوم گ مى)) ابن الوقت و يا ابن وقته((شمارد و بدين مناسبت او را  وقت را عزيزترين چیز مى
است كه اگر كسى بامید فردا كار امروز را از دست دھد زندگى و فرصت نقد را از دست داده و به 
فردا ھم نرسیده است و شايد كه ھرگز نرسد و اگر تسويف و مماطله بر دل غالب آيد پیوسته عمر 

چیزى بجاى آن دھد و  رود و آدمى مانند كسى است كه سرمايه را ھمواره به نسیه مى بھدر مى
ماند،  گردد و ھیچ چیز براى او باقى نمى ى او در نسیه مستھلك مى نھد و در نتیجه سرمايه نمى

 فرمايد كه از  موالنا درين ابیات ھمین مطلب را بیان مى
 :اصول مھم طريقت است، اين ابیات ھم نزديك بدين معنى است

    چه صوفیم كه بامید دى و فردايم          چو ابن وقت بود دامن پدر گیرد           
 18271ديوان، ب 

            مگو نام فردا اگر صوفیى             ھمین دم يكى شو اگر ھم دمى
 33475ھمان مأخذ، ب 

          چو مرد عشرتى اى جان بكف كن دامن ساقى             چو ابن الوقتى اى صوفى میاور ياد 
  پار اى دل

احیاء العلوم، . ( غزالى نیز درين مورد شرحى بسیار موثر و بیدار كننده دارد35303ھمان مأخذ، ب 
 ).329، ص 4چاپ مصر، ج 
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  است که نی گفته است ایریخالصه آنچه قش. )١
 

 خاص ی رفتاری که عارض شود، اقتضایھر حالت.  استی و اضافی مفھوم نسبکی وقت، مفھوم
  یخاص از آن نظر که رفتار آن حالت. دارد

 
 جابی اگری دیا هفی رفتار و وظگری و وقت د…شود ی مدهیآن عارف نام»  وقت «کند ی مجابی اخاص

 .کند یم



 
 که در یا فهی بر او عارض شده است و وظبی که از غی حالتیعنیباشد »  شناس وقت «دی باعارف

  بشناسد، و دی آن حالت دارد بایا نهیزم
 

 :اند لھذا گفته. مغتنم بشمارد»  وقت «دی عارف باھم
 
 :دیگو ی میمولو» . ابن الوقت استعارف،«
 

  قی فردا گفتن از شرط طرستی نقی رفی ا ابن الوقت باشدیصوف
 

  ای»  دم« از آن به ی فارسیوقت مصطلح ھمان است که در اشعار عرفان
 
 سخن گفته ادی ز» شمردن متیدم غن« نقد و شیمخصوصا حافظ درباره ع. اند  کردهریتعب»  نقدشیع«

  مغرض که ایافراد ناوارد و . است
 

 وانمود ای گمان کرده و نی خود بسازند، چنیق و فجورھا فسی برایھی از حافظ، توجاند خواسته
  یاند که مقصود حافظ دعوت به لذتگرائ کرده

 
 آن را انی که اروپائیزی ھمان چیعنی و عاقبت و خدا و فردا است، ندهی و فراموش کردن آیماد

 دم «مساله . اند  اصطالح کرده» سمیگوریاپ«
 
 ای بار ی در حدود سدیشا.  شعر حافظ استیگاھھا هی از تکیکی»  نقدشیع «ای » شمردن متیغن
 . شده استهی تکی معننی بر اشتریب
 

  شمیخو»  وقت« حافظ راز خود و عارف       من اگر باده خورم ورنه چه کارم با کس
 
  می بازار خرافات بربهشطح و طامات             می به خرابات بری تا خرقه صوفزیخ

  می فضل و ھنر نام کرامات برنی گر بد           شیوده خو آلنهیشرممان باد ز پشم
 می حاصل اوقات برنی که از اخجالتبس       نکند یارنشناسد دل و کار»  وقت«قدر 

 
 :دیگو ی میریقش

 
 در آن حال شی او ھمواره آنچه را که برایعنی»   استشیخو  فرزند وقتیصوف«: ندیگو ی منکهیا

  و گفته شده ،دھد ی دارد انجام متیاولو
 

 است که وقت قاطع و برنده نیمنظور ا.  برنده استیریشمش  وقتیعنی»   قاطعفیس الوقت«:است
 . ٢،٣. است، تخلف از آن کشنده است

 
  "وقت"پایان مطالب درباره 

  
---------------- 

عارف  بر قلب اریآنچه بدون اخت.  عرفا، اصطالح حال و مقام استعی از اصطالحات شا و مقامحال
 است، و آنچه او آن را »  حال «شود یوارد م

 



اند احوال مانند برق  گفته. یحال زودگذر است و مقام، باق. است»  مقام «کند ی و کسب ملیتحص
 .شوند یاند که زود خاموش م جھنده

 
 :ی سحر وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد سعددی بدرخشیلی از منزل لیبرق: حافظ▪ 
 
 چرا یدی شنراھنی پی خردمند ز مصرش بوری روشن روان پی از آن گمگشته فرزند که ادی پرسیکی

 ما »  حال« بگفتا یدیدر چاه کنعانش ند
 
 ی تا پشت پای گھنمی نشی بر طارم اعلی دم نھان است گھگری و ددای پی جھان است دم» برق«

  » یحال« در شی اگر درونمیخود نب
 

  یفشاند سرو دست از دو عالم بریبماند
 

  که در ی با اختالفنامند یم»  طوالع«و »  لوامع«و »  لوائح« جھنده را یعرفا آن برقھا
 

 . ۴،۵.  درخششھا ھستنی شدت و مدت بقاء ازانی و مراتب و مدرجات
 

  و مفھوم خاص دارد ی از نظر عرفا معنزی دو کلمه ننی اقبض و بسط
 
 . روحی و بازیشکفتگ  حالتیعنی روح عارف و بسط ی حالت گرفتگیعنی قبض و
 

  . ۶،٧. اند  بحث کردهادی درباره قبض بسط و علل آنھا زعرفا
  

  یریقش. شود ی به کار برده مادی در استعماالت عرفا ززی دو کلمه ننی اجمع و فرق
 
 است فرق ی مقام بندگقی کرده است و اللی بنده است و بنده آن را تحصهیآنچه از ناح: دیگو یم
  خدا هی شود، و آنچه از ناحی مدهینام
 

 کند ی که خدا و را بر طاعت و عباداتش واقف میکس. شود ی مدهینام»  جمع« القاآت لی از قباست
  که یاو در مقام فرق است و کس

 
 . در مقام جمع استاندینما ی خود را به او ماتی عناخداوند

 
سحر از ھاتفم به گوش آمد ز  سخن نی از من و به عشرت کوش که اوشیبه گوش ھوش ن: حافظ▪ 

 »  مجموع «ی تا شویبازآ»  تفرقه«فکر 
 
 .٨،٩ حکم آنکه چو شد اھرمن، سروش آمد به
 
در آن حال . دھد ی به عارف دست مانای از خلق که احیخبر ی حالت بیعنی بتی غ و حضوربتیغ

 .  استخبر یعارف از خود و اطراف خود ب
 

:  استنی که حضورش در نزد پروردگار است، و زبان حالش ادشو ی مخبر ی از آن جھت ازخود بعارف
  ینه آن چنان به تو مشغولم ا

 



 حال حضور در نزد یعنی حال، نی ممکن است در ادیآ ی مری در ضمشتنمی خوادی که ی رویبھشت
  از خود و اطراف خود بتیپروردگار و غ

 
 نقل ی افسانه مانندیھا  قصهنهی زمنیعرفا در ا.  در اطراف رخ دھد و او آگاه نگرددی مھمحوادث

  که آغاز کار سدینو ی میریقش. کنند یم
 
 شد که در دکانش نشسته و نی گشت ای که منجر به ترک حرفه آھنگریشابوری حفص حداد نابو

  از یا هی آیمشغول کارش بود، شخص
 

 بدون ،گشت»خبر یب« شد که از احساس خود ی بر قلبش مستولی تالوت کرد، حالتدی مجقرآن
 توجه دست برد آھن گداخته رابا دستش 

 
 ؟یکن ی که چه مدی کشادی کوره خارج کرد، شاگردش فراز
 

 شد دی وارد بر جنیشبل: سدینو یو ھم او م.  شغل را رھا کردنی به خود آمد و از آن پس اابوحفض
 .  نشسته بوددی که ھمسر جنیدر حال

 
 :ت گفدیحرکت کند و برود، جن  خواستدی جنھسمر

 
 ی با شبلی مدتدیجن.  نشستدیھمسر جن. نی خبر است، بنشی است که از تو بی در حالیشبل

  شروع یسخن گفت تا کم کم شبل
 

 در حال به خود آمدن ی به ھمسرش گفت اکنون خود را مستور ساز که شبلدیجن. هی به گرکرد
  دمی که شن»ریخ«چو ھر : حافظ. است

 
 ی گرھمیحضور: ضای ا» ی خبریب« و وضع ین و ساق سپس منی داشت از ارتی به حیرھ

  ما تلق ی مشو حافظ متبی ازاو غایخواھ
 

 که از خود و داد ی اهللا در حال نماز دست ماءی را که به اولی و اھملھا عرفا حالای دع الدنیماتھو
  به ماندند ی مخبر ی بیاطراف خود به کل

 
 .کنند ی مری نحو تفسنیھم

 
 لی اهللا بوده است از آن قباءی باالتر ھم ھست، و آنچه در اول» بتیغ« از یزی چ گفت کهمی خواھبعدا

  ،یذوق، شرب، ر. ١٠،١١،١٢،١٣. است
 

 جاذبه و کشش ندارد، شوق و یزی به چی عرفا معتقدند که اطالع علمدن،ی چشیعنی ذوق سکر
  در یبوعل.  استدنیانجذاب فرع بر چش

 
 را مثال » نیعن« و کند ی میادآوری مطلب را نی ھمیبتبه مناس»  اشارات« نمط ھشتم اواخر

  زهی چون فاقد غر» نیعن «دیگو ی مآورد، یم
 



 دی در او پدیاقی شود اشتفی توصشی است، ھر مقدار آن لذت برادهی است و آن لذت را نچشیجنس
  لذت دنیپس ذوق، چش. دیآ ینم
 

  . است
  

 . و مکاشفاتتای لذات حاصل از تجلیضورح درک یعنی ی عرفانذوق
 

» سکر« است و سرخوش شدن » دنیشرب نوش« آن افتنیاست، ادامه »  ذوق «ی ابتدائدنیچش
 »   شدنرابی سیر«است، پر شدن از آن 

 
 تساکر است نه سکر، و آنچه از شرب دست دھد یعرفا معتقدند آنچه از ذوق دست م. است

  از ی حالت اصلی سکر است، ولدھد یم
 

 ادی و شراب زیسخن از م  مناسبتنیدر کلمات عرفا به ھم. است) صحو(ن  به خود آمدپرشدن،
  .١۴،١۵،١۶. آمده است

  
 محو، محق، صحو  

 
 است که عارف به نیمقصودشان از محو ا.  آمده استاری بسزی کلمات عرفا سخن از محو و صحو ندر
  که محو در ذات حق رسد ی مییجا
 
 گرانی خود را مانند دگری او دشود، یدر او محو م»  نم «یعنی شود، ی می و از خود فانگردد یم
  یاگر محو شدن به حد. کند یدرک نم»  من«
 

 بتیمحو و محق، ھر دو باالتر از مقام غ. شود ی مدهینام»  محق« محو شود زین» من« که آثار برسد
 محو و محق . است که قبال اشاره شد

 
 . استفنا
 
 که تنزل کند در حالت ی معننیاما نه به ا. حالت بقاء بازگردد عارف ممکن است از حالت فنا به یول

  که بقاء باهللا ی معننیاول، بلکه به ا
 
 را ی، خواطر عرفا القاآت١٧. نامند یم» صحو«است » محو« حالت را که فوق حالت نیا. کند ی مدایپ

 »  واردات «شود یکه بر قلب عارف وارد م
 
 به صورت کالم و ی حزن است و گاھای سرور ای بسط ایت قبض  به صوریآن واردات گاھ. خوانند یم

  کند ی احساس میعنیخطاب است، 
 
. شوند ی مدهینام» خواطر« صورت آن واردات نیدر ا. دیگو ی از درون با او سخن می کسی گوئکه

  دارند، یادیعرفا در باب خواطر سخنان ز
 
 از خطرگاھھا یکی. ی نفسانیاھ و گیطانی شی است و گاھی رحمانی خواطر گاھندیگو یم

 ممکن است در اثر .  خاطرات استنیھم
 



 :دیفرما ی ممی بر انسان مسلط شود، ھمچنانکه قرآن کرطانی و لغزش، شانحراف
 
 دھد که خاطره صی تشخدی ھمواره فرد کاملتر باندیگو یم) ١٧. (ائھمی اولی الوحونی لنیاطی ان الشو

  اسیمق. یطانی شای  استیرحمان
 
 بر خالف شی اگر امر و نھکند، ی می امر و نھیزی آن خاطره به چه چمینی است که ببنی ایساسا

  یطانی بود قطعا شعتی شریامر و نھ
 

قلب، روح، . ١٨،١٩،٢٠) ١٨. (می کل افاک اثی تنزل علن،یاطی من تنزل الشیھل انبئکم عل. است
  «یسر عرفا در مورد روان انسان گاھ

 
 ری که روان انسان اسیتا وقت. »سر «یو گاھ»  روح «یو گاھ»  قلب «ی و گاھدکنن ی مری تعب» نفس

  دهینام»  نفس«و محکوم شھوات است 
 
 آنگاه که شود، ی مدهینام»  قلب «ردیگ ی قرار می که محل معارف الھرسد ی آنگاه که مشود، یم

 »  روح «کند ی در او طلوع میمحبت الھ
 

البته عرفا به مرتبه . شود ی مدهینام» سر «رسد یمرحله شھود م و آنگاه که به شود، ی مخوانده
 « قائلند که آنھا را زین» سر«باالتر از 

 
 .نامند ی م» یاخف« و » یخف

     
   
   
در . ١٩ ،صفحهی دکتر قاسم غنفی تصوف در اسالم، تالخیتار - ١ نوشتھا یپ      

 ، از ۴۴ کتاب صفحه نیھم
 

 ساخت، هی صوفی برای کوچکری که دی که اول کسکند یقل م نهیمیابن ت»  و فقراءهیصوف «کتاب
 .  بودنددی عبدالواحد بن زروانی از پیبعض

 
 ی عبدالواحد باشد، تناقضروانی از پیاگر ابوھاشم صوف.  استی از اصحاب حسن بصرعبدالواحد

 صوف پشم  - ٢. ستی دو نقل ننی اانیم
 
 ،ی البحار محدث قمنٔهیسف -۵.  تصوف در اسالمخی تار،یدکتر غن -۴.  عطارخی شاءیتذکرٔه االول -٣

  ضای ا٨۵ اسالم ص راثیم -۶. ماده سلم
 

 در سال ی و معارف اسالماتی در دانشکده الھی شود به محاضرات دکتر عبدالرحمن بدورجوع
  است نینکته قابل توجه ا. ۵٢ - ۵٣ یلیتحص

 
 هی از صوفی بعضنکهیته با توجه به ا نکنیا.  از کلمات نھج البالغه در آن رساله ھستیاری بسکه

  حسن قیسلسله اسناد خود را از طر
 



.  استقی قابل توجه است و مساله قابل تحقشتری برسانند ی السالم مهی علری به حضرت امیبصر
 نقل . ۴۶٢ تصوف در اسالم ص خیتار -٧
 
 هیطبقات الصوف - ٩. ۵۵ تصوف در اسالم ص خیتار -٨. »ری ابوالخدیحاالت و سخنان ابوسع« کتاب از

 در  -١٠. ٢٠۶ ص یابوعبدالرحمن شلم
 

 هی و نظرمیا  درباره حالج کردهی بحث نسبتا مبسوط» یگری به مادشیعلل گرا« چاپ ھشتم مقدمه
  معاصر را که سھایالی از ماتریبعض

 
 کلمه به نیکم کم ا.  سازنیز»سراج  «-١١. میا  کنند رد کردهی معرف» ستیالیماتر« او را اند دهیکوش

  -١٢.  شکل داده استرییپاالن دوز تغ
 

 ی شعرایھا  چھرهنیتر حافظ در حال حاضر محبوب - ١٣. نای سی احوال بوعللی دانشوران، ذنامه
 .  استرانی زبان در ایفارس

 
 و الاقل شکاک بسازند و ستیالی ماتریا  چھرهزیاند از حافظ ن  کردهیطلب سع  فرصتیستھایالیماتر

 او در راه اھداف  تیاز محبوب
 

 زی درباره حافظ ن» یگری به مادشیعلل گرا«ما در مقدمه چاپ ھشتم . ندی خود سود جویستیالیماتر
   نظر بحث کردهنیاز ا»  حالج«مانند 

 
من اخلص  -١۶. ٣٣ ص هیریرساله قش -١۵.  االسالم لقب داشته استخی ش،یاحمد جام -١۴. میا

 قلبه  الحکمٔه من عینابیهللا صباحا جرت 
 
 .٢٢٢ و ٢٢١ اتیسوره شعراء، آ -١٨. ١٢١ هیسوره انعام، آ -١٧. ی نبوثی حد- لسانه یعل

 )یحکمت عمل-عرفان -کالم  (ی با علوم اسالمییأشنا:منبع
    ی مطھردیشھ
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