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مقدمه
متون عرفاني با بهره گيري از زبان استعاري و اصطالحات خاا ،زبان و جهنان وینژهاي را
پدید آورده اند که فه عبارات آن ،بدون آشننایي بنا اصنطالحات و زبنان خناا عرفنا و
صوفيه امکانپذیر نيست .فه اصطالحات عرفاني یکي از مه تنرین ابزارهنا بنراي کشنف
دنياي رازآلود آن است .هملننين تجنارب عرفناني ،حناالت شنهود و سنير انفسني اسنت،
دره آنها ه جز از کسي که آنها را تجربه کرده باشد ،ممکن نيست .عرفاي نویسننده
تالش کردهاند با بهره گيري از تعابير نزدیک به ذهن ،دیگران را در ورود به دنياي ذهنن و
زبان خویش یاري کنند .با پژوهش در ميراث مکتوب عرفاني و تحلينل اصنطالحات آن و
در نهایت با فه زبان عرفان ميتوان زوایاي پنهان آن را کاوید.
در مقالة حاضر ،تالش کردهای براساس نظریة تعریف ،شيوۀ تنازهاي را بنراي بررسني
اصطالحات عرفاني و ادبي معرفي و تبيين کني .

 .1نظریة تعریف
تعریف در لغت به معناي شناساندن و حقيقت چيزي را بيان کردن و در اصنطالح فلسنفه و
منطق ،سخني است که ماهيت چيزي را ميشناساند .وجه اشتراه آن را با دیگنر چيزهنا و
نيز وجه امتياز آن را از دیگران آشکار ميسازد (جرجاني .)1377 ،در تعریف ،محور همنة
بحثها ،ذات شئ یا ماهيت و چيستي آن است .تعریف ،مجموعة تصورات معلومي اسنت
که موجب کشف تصور مجهول شود (همان) .در هر تعریفي دو عنصنر مهن وجنود دارد:
تصور مجهول و تصور معلوم .تصورات معلوم ،تصورات مجهول را تبيين ميکنند .مُعتنرِّف
همان تصورات معلوم است که موجب کشف تصور مجهنول منيشنود .مُعتنرَّف نينز همنان
تصور مجهول است که به کمک تصورات معلوم شناخته ميشود.
تعریف هر چيزي باید دربردارندۀ ویژگيهاي ماهوي و ذاتي آن باشد بنهگوننهاي کنه
بتوان آن را از دیگران جدا و یا اشتراه آن را با دیگنران آشنکار سناخت .پنس شنناخت
ماهيت و چيستي هر چيز وابسته به تعریف آن است .با تعرینف هنر اصنطالح منيتنوان بنه
فهرستي از ویژگي هاي ذاتي و مناهيتي آن دسنت یافنت کنه منجنر بنه فهن درسنت از آن
ميشود و این قدرت را به انسان ميدهد کنه بتوانند آن اصنطالح را از دیگنر اصنطالحات
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نزدیک به آن که همخوشه ناميده ميشوند ،بازشناسد و وجنه اشنتراه و افتنراق آنهنا را
بيان کند.
در مقالة پيش رو جذبه ،مجهول (معرَّف) است که بایند بنا ویژگنيهنایي کنه از متنون
استخراج ميشود (معرِّف) ،شناسانده شود .جذبه اصطالحي است که قلمنرو مشخصني در
گسترۀ اصطالحات تصوف ندارد .بسياري از متون ،تعریف بسنيار نناقص از آن آوردهانند.
هيچکدام از این تعاریف ،ویژگيهاي ماهيتي آن را به دست نميدهد.

 .2پیشینة موضوع
اصطالح جذبه براساس تحقيق ما اولينبار در قنرن سنوم هجنري در آثنار ابوسنعيد خنراز،
حکنني ترمننذي و یحينني معنناذ رازي بننهکننار رفتننه اسننت کننه نظننر عليرضننا ابننراهي را در
دایرةالمعارف بزرگ اسالمي نقض ميکند .او رواج آن را در قرن چهارم و پننج دانسنته
است (ج « ،25جذبه»).
یحيي معاذ رازي (درگذشتة  258هجري قمري) شکل فعلي جذبه را بهکار برده اسنت:
«إذا أحَبَّ اهللُ قوماً جَذَبَ قلوبَهُم إليهِ» (معاذ رازي .)1423 ،او جذب را در ارتباط با محبت
خداوند به بنده بهکار برده است؛ یعني کشش بنده به سوي حق ،وابسته به ارادۀ حنق اسنت
و به اختيار بنده نيست .این نکته همانگونه که خواهد آمد از ویژگيهاي جذبه است.
ابوسعيد خراز (درگذشتة  286هجري قمنري) هن شنکل فعلني و هن مصندر جذبنه را
بهکار گرفته است« :جَذَبَ قلبَک اليهِ جَذبَةً» (خراز :)1421 ،اگر بننده بنه صندق و بنه قندر
طاقت عمل کند ،خویش را تسلي حق سازد  ...حنق بنه او عناینت منيکنند و قلنبش را بنه
سوي خویش ميکشد (همان 69 :و  .)70سراج در اللمع مينویسد« :قال ابوسعيد الخرّاز انَّ
اهللَ تعالى جَذَبَ ارواحَ اوليائِهِ اليهِ» (سراج .)1914 ،سخن خراز نناهر بنه معنناي اصنطالحي
جذبه است.
جایگاه ابوعبداهلل محمد بن علي بن حسن بن بشر ،معروف به حکي ترمذي (درگذشتة
 285هجري قمري) بسيار ممتاز است و خت االولياء او نيز اولين اثنري اسنت کنه بنه شنکل
گسترده به جذبه و مسائل پيرامون آن پرداخته است .او در منوارد متعندد هن شنکل فعلني
جذبه به صورت ماضي و مضارع ،ه مصدر و ه اس مفعول آن را بهکار برده است.
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کاربرد جذبه در زبان سه عارف برجستة قرن سوم در این ادعا کنه اصنطالح جذبنه در
قرن سوم رواج داشته است ،جاي هيچ شکي باقي نميگذارد .گذشته از جمنالت منسنوب
به ابوسعيد خراز و یحيي معاذ رازي ،کاربرد گسترده آن در آثار حکي ترمنذي و بنهوینژه
خت االولياء ،براي اثبات مدعاي ما کافي است.
از قرن سوم به بعد و تحت تأثير حکي ترمنذي ،کناربرد جذبنه در متنون عرفناني رفتنه
رفته گستردهتر ميشود .متون مه و تأثيرگذار تصوف از اللمنع ،التعنرف و شنرحالتعنرف
گرفته تا ابن عربي و شارحان او همگي مستقي و غيرمستقي از جذبه سخن گفتهاند.
در دوره ها ي پيشين براي توضيح اصطالحات عرفاني ،فرهن

هایي تأليف شده که

در آن ها از جذبه سخن رفته است .برخي از مه تنرین آن هنا عبارتنند از :اصنطالحات
الصننوفيه تننأليف محينني النند ین عربنني ،لطننائف األعننالم فننى إشننارات أهننل ا لهننام و
اصطالحات الصوفيه از عبدالرزاق کاشانى (قرن هشنت ) ،رشنف االلحناظ فني کشنف
االلفاظ نوشتة شرف الدین حسين الفتني تبرینزي (قنرن هشنت )  ،کشناف اصنطالحات
الفنون تهانوي ( قرن دوازده ) و. ...
در دورۀ اخير دربارۀ اصطالحات عرفاني کتابها و مقاالتي چاپ شده است .فرهن هناي
تخصصي ،بسياري از آنها را تعریف کردهاند ،اما فقط ميتوان در این فرهن هنا نقنل مسنتقي
اقوال عرفا را دید« .جذبه» یکي از اصطالحاتي است که عنالوه بنر فرهنن

هناي تخصصني در

چند منبع دیگر ه دربارۀ آن ،عوامل و انواع مجذوب بحنث شنده ،امنا کتنابي مسنتقل در اینن
مورد چاپ نشده است .مه ترین منابع تحقيقي دربارۀ «جذبه» عبارتند از:

الف -فرهنگهای تخصصي
الف .1-شرح اصطالحات تصوّف :سيدصادق گوهرین برخي از تعریفها و دیندگاههناي
عرفا را دربارۀ جذبه ،سلوه و انواع مجذوب گرد آورده و بيشنتر بنه نقنل مسنتقي اقنوال
پرداخته و در یک ساختار طبقهبندي شده و منسج ارائه نکرده است.
الف .2-فرهن لغات و اصطالحات و تعبيرات عرفاني؛ سيدجعفر سجّادي
الف .3-فرهن
الف .4 -فرهن

نوربخش؛ جواد نوربخش
اصطالحات عرفاني ،منوچهر دانشپژوه

الف .5 -فرهن

کامل لغات و اصطالحات عرفاني ،محمودرضا افتخارزاده.
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این فرهن

ها به نقل مستقي یا غيرمستقي تعاریف متون بسنده کردهاند.

ب -دانشنامه
ب .1-دایرةالمعارف بزرگ اسالمي؛ عليرضنا ابنراهي  ،ضنمن اشناره بنه تعرینف جذبنه و
پيشننينة بسننيار کوتنناهي از آن بننه تشننریح دو رویکننرد صننوفيه (اصننحاب صننحو و سننکر)
ميپردازد و برخي از عوامل ایجاد جذبه را نام ميبرد.
ب .2-دانشنامة جهان اسالم؛ بابک عباسي با اشناره بنه معنناي لغنوي و اصنطالحي جذبنه،
تقابل آن را با سلوه بررسي کرده و انواع مجذوب را برشمرده است.

ج -پایاننامه
ج .1-محمد شریفي ( )1387در پایان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان «تبيين کشش
و کوشش در اندیشه عطار و مولوي» به بررسي تقابلي جذبه و سلوه پرداخته است و
با بيان پيشينه اي از موضوع از قرن دوم تا موالنا و عطار پيش آمده و نگاه عرفا به ویژه
موالنا و عطار را دربار ۀ عرفان و شریعت بررسي کرده است و با اینکه پيشينة خوبي از
نگاه عرفا را دربارۀ جهد و جذبه دارد در بين عرفاي قرن سوم از حکي ترمنذي ننامي
نبرده است.
ج .2-زیبا دهقان ( )1391در پایاننامه کارشناسي ارشد خود با عننوان «کشنش و کوشنش
در مثنوي» در چهار بخش ،مجاهده ،شرایط الزم و ضرورت کوشش و راههاي رسيدن بنه
کشش ،آثار و نتایج و چهار مشخصة جذبه را توضيح داده و در پاینان رابطنة بنين جذبنه و
قضا و قدر را بررسي کرده است.
ج .3 -سيدکامران ميرمعيني ( )1394در پایان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان «جهد و
جذبه در عرفان اسالمي» ارتباط دو سویة جهد و جذبه و جایگاه آن در عرفنان اسنالمي،
الزامات ،مقدمات و اسباب هر یک از آن ها را براي وصنال سنالک بنه حقيقنت بررسني
کرده است.
ج .4-رودابه خاکپور قشالق ( )1392در پایاننامه کارشناسي ارشد خود با عننوان «تحلينل
سالک مجذوب و مجذوب سالک در عرفان اسالمي» روش سالک مجنذوب و مجنذوب
سالک را کاویده و تفاوتها و ویژگيهاي آن دو را آشکار ساخته است.
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د -مقاله
محمنند شننریفي و مهنندي شننریفيان ( )1389در مقالننه «کشننش و کوشننش در آثننار عطننار
نيشابوري» با بررسي دیدگاه عطار دربارۀ کشش و کوشش ،شرایط و عوامنل کشنش را از
دیدگاه عطار برشمردند و اشعريمرامي عطار را با اشعريگري امثال ابنتيميه متفاوت مني
دانند .نگاه تحليلي این مقاله بر انکار اشعريمذهب بودن عطار متمرکز است.
هيچکدام از منابع نتوانستهاند به تعریف درست و دقيقتري از جذبنه برسنند و ویژگنيهناي ذاتني
آن را کشف کنند .در موارد بسياري به اشتباه نتایج جذبه را از ویژگيهاي آن به شمار آوردهاند.

 .3روش پژوهش
محدودۀ مطالعاتي ما ،متون اصيل عرفاني و ادبني فارسني و عربني از قنرن سنوم تنا هشنت
هجري است .بر پایة نظریة تعریف ،مقالة حاضر کوشيده اسنت بنا بررسني تعناریف متنون
دربننارۀ جذبننه و مقایسننه بننا اصننطالحات همخوشننة آن بننه ویژگننيهننایي دسننت یابنند کننه
نشاندهندۀ ماهيت و وجه اشتراه و افتراق جذبه با دیگر اصطالحات باشد .بنراي رسنيدن
به این هدف ،ه تعاریف متون دربارۀ جذبه و ه مباحث مرتبط با آن ،مورد مطالعه قنرار
گرفته تا بتوان به ویژگيهاي ماهوي آن دست یافت.
مشکل اساسي در تعریف جذبه ،قرار دادن نتایج و اسباب در گروه ویژگيهناي ذاتني
و ماهيتي است .نتيجه و سبب چيزي را نميتوان ویژگي و فصنل ممينز آن بنه شنمار آورد.
همين عامل باعث شده است با دقت و وسواس خاصني در متنون بنه کناوش بپنردازی کنه
منجر به استخراج ویژگيهاي ماهوي جذبه شده است .آثار و اسباب جذبه از ویژگيهناي
آن تفکيک شده تا در زمرۀ ویژگيهاي ذاتي بهشمار نياید .ممکن است در نگناه نخسنت،
معرفت از ویژگيهاي جذبه بهشمار رود ،اما با بررسي دقيق متون در زمرۀ نتایج جذبه قرار
ميگيرد و از فصول مميز جذبه نيست.

 .4تعریف «جذبه» و ویژگيهای آن
 .1-4معنای لغوی
«جتذبته» (به فتح اول و سکون دوم) مصدر مرّه از ریشة ثالثي مجرد «جتذَبت» است کنه
در لغتنامه «یک بار کشيدن» (دهخدا« .جذبه») و در فرهن

فارسني معنين «کشنش،
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ربایش» (معين« .جذبه») معني شده است .لغت نامه در مدخل «جذب» معاني «کشنيدن،
ربودن ،کشش و نشف » و ...آورده است .معجن الوسنيط« ،جتنذَبت الشنيء» را «متندَّه»،
«حتوَّلَهُ عن موضعه» و« اجتذب الشئ» را « متدَّهُ و اپستَلَبتهُ» ( مصطفي ابراهي و همکناران.
«جتذَبت») و المنجند نينز «جناذَبت الشنيء» را « نازتعتنه و تنازعناً ایّناه» ( لنویيس معلنوف.
«جتذَبت») معني کرده است.

 .2-4تعریف اصطالحي
تعاریف متون مختلف دربارۀ جذبه ،واحد نيست .ارائة تعریفي که همة ویژگيهناي جذبنه
را دربر بگيرد ،کنار نناممکني اسنت .گنجانندن تعناریف متعندد در ینک تعرینف ،بنازه
نميتواند جامع و مانع باشد .بنابراین ،چارهاي نميماند جز اینکه در کنار بررسني تعناریف
متون ،مواردي را که در آنها از جذبه بحثي به ميان آمده است ،بررسي و تحليل کنني تنا
بتواني در پرتو آن به تصنویري روشنن برسني  .بننابراین ،ویژگنيهنایي جذبنه را از خنالل
تعریفها و هملنين مطالب مطرح شده دربارۀ جذبنه در متنون مهن عرفناني ،اسنتخراج و
بيان کرده ای  .هدف اصنلي در اسنتخراج و دسنتهبنندي اینن ویژگنيهنا ،دسنت ینافتن بنه
ویژگي هایي است که بتواند ماهيت جذبه را روشن کند .از نظر ما بر مبناي نظریة تعرینف،
جذبه  18ویژگي ماهوي دارد که باعث تمایز آن از اصطالحات همخوشه ميشود.

 .3-4ویژگيهای جذبه
 .1-3-4عنایت ازلي و خاص حق
در متون عرفاني از جذبه با تعبير «عناینت» ینا «عناینت ازلني» سنخن بنه مينان آمنده اسنت.
الهيجي ،آن را « نزدیک گردانيدن حق بنده را با عنایت ازلي» ميدانند (الهيجني.)1378 ،
«عنایت ازلي» آتش عشق بر دل سالک ميافکند از عال بشریت رها ميسازد و بنه سنرحد
فنا ميرساند (عينالقضات.)1341 ،
جذبه ،عنایتي است که روز ميثاق بر جنانهناي عاشنقان تجلني کنرد (ميبندي.)1371 ،
ميبدي تعبير «سبق عناینت» را بنهکنار منيبنرد (همنان .)214 :جذبنه در «روز اول» ینا «روز
عنایت» شنامل حنال دوسنتان شنده اسنت و اگنر آن عناینت روز اول نبنود ،طاعنت سنبب
شقاوت ميشد (همان ،ج  310 :3و ج  320 :6و .)321
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هجویري با کاربرد «سبقت عنایت» براي جذبه ،آن را در مقابل مجاهندت قنرار منيدهند؛
هرکه عنایت حق در حقش بيشتر باشد به حق نزدیکتر است (هجویري.)1383 ،
از دید نسفي ،عنایت دو درجنة عنام و خناا دارد .اگنر حنق کسني را از کفنر بنه ایمنان
برساند ،عنایت عام یا هدایت است .اگر از ایمان به والیت برساند ،عناینت خناا اسنت و
جذبه نام ميگيرد (نسفي(.)1386 ،)2

 .2-3-4توفیق و اقبال حق
جذبه به فضل و عطاى خدا است (نسفي( .)1386 ،)2حق با مهرباني به دوستان خنود اقبنال
ميکند و آنان را به سوي خویش منيکشند و در نيکنيهنا توفيقشنان منيدهند (مسنتملي،
 .)1363آنان به دليل ربودن حق به حق ميرسند (همان ،ج .)44 :2تا توفينق حنق نباشند از
انسان و طاعت او کاري ساخته نيست (عطار .)1366 ،جهد ،روش سالک و توفيق ،کشنش
حق است .عارف بر براق توفيق و تجرید پرواز ميکند (سمعاني.)1368 ،

 .3-3-4مشیت خدا
علت هدایت بنده ،مشيت حق است و شامل حال هرکس شود ،مجذوب و مراد حق اسنت
(ترمذي 1422 ،و مستملي .)1363 ،مجاهدت ،فعنل بننده اسنت و هرگنز عامنل نجنات او
نخواهد بود .عامل نجات ،مشيت حق است که در صورت جذبه پدید ميآیند (هجنویري،
 .)1383جذبه از «جعبة مشيت» بر قلنب بننده فنرود منيآیند (سنمعاني .)1368 ،مجنذوب،
برداشتة مشيت حق است (ميبدي 1371 ،و سنمعاني .)1368 ،دلينل مجنذوب بنودن برخني
بندگان فقط مشيت اوست (کاشاني.)1381 ،

 .4-3-4ﻏیرت حق بر بنده
از دید شبلي حق بر بندهاش غيور اسنت و نمنيخواهند بننده لحظناتش را بنراي غينر حنق
صرف کند .بنابراین ،او را از خلق بيبهره و رویگردان ميسازد و جذب خنویش منيکنند
(قشننيري .)1374 ،حننق هرکننه را بيشننتر دوسننت بنندارد در کننار او بيشننتر غيننرت مننيورزد
(مستملي.)1363 ،
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 .۵-3-4فعل حق
راه رسيدن به حق دوگونه است -1 :از بنده به حق (مجاهده) و  -2از حق به بننده (جذبنه)
(نسفي .)1352 ،خداوند معراج پيامبر(ا) را به خویش نسبت منيدهند ننه بنه پينامبر(ا) تنا
نشان دهد که مقام او مقام ربودگي است (ميبدي .)1371 ،حرکت و سنکون مجنذوب بنه
ارادۀ حق است (ابن عربي.)1418 ،
پادشاهى به غالمانش دستور داد هر یک قندحي زرینن بنه دسنت بگيرنند کنه مهمنان
ميآید .به غالم مقرَّب نيز چنين فرمود .با ورود پادشاه ،غالم مقرَّب مسنت شند و قندح از
دستش افتاد و شکست .دیگران گمان کردند که باید قندحهنا را بيندازنند .چننين کردنند.
پادشاه خشمگين شد .گفتند :غالم مقرَّب چنين کرد .گفت :اى ابلهان آن کار را او نکنرد،
من کردم (مولوي.)1369 ،

 .6-3-4استعداد ازلي
جذبه عنایت خاا حق است که در روز ازل نصيب دوستان خویش کرد .بنابراین ،ننوعي
استعداد ازلي است که در دل و جان دوستان نهفته است و به تناسب آن در معر
الهي قرار ميگيرند (نج رازي.)1371 ،

نفحات

 .7-3-4سیر در احوال
جذبه از سنخ احوال است؛ زیرا بدون اختيار ،نهاني و ناگهان پيش ميآیند و پایندار نمني
ماند .مجذوب در احوال سير ميکند (کالبادي 1371 ،و بقلي شيرازي .)1385 ،او در سنير
خود از یک حال به حالي فراتر و واالتر منتقل ميشود تا در جذبنه منيافتند و از زحمنات
سلوه رها ميشود (ميبدي 1371 ،و ابن عربي .)1418 ،جذبه پنس از حنال رخ منيدهند:
حال واردي است غيبي که از عال علوي گاهگاه به دل سالک فرود ميآید و در آمدوشد
است تا او را به کمند جذبه از مقام ادني به اعلي کشد (کاشاني.)1381 ،

 .8-3-4بيعلتي
جذبه توفيق ،مشيت و حسن عنایت حنق اسنت و تنهنا علنت آن ،عناینت حنق اسنت.
جذبه ،بي علت است .حق با نظر عن ایت بنده را مي نوازد و آنله بنده در راه رسيدن بنه
حق نيازمند است ،مهيا مي گرداند .رسيدن به این نظر هيچ گوننه وابسنتگي طلنب بننده
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ندارد « .وصول به حق از عنایت بى علّت و تصرّف جذبات الوهيّت است» (نج رازي،
 .)1371ناگاه پاي او در گنجي فرو مي رود و توانگر ميشود (عطار .)1366 ،پيامبر

(ا)

فرمود :هيچکس به واسطة عملش وارد بهشت نمي شود .پرسيدند :آیا شما ه ؟ فرمود:
« من ه وارد بهشت نمي شوم مگر آنکه خداوند مرا در پوشش رحمنت خنود بگينرد»
(ميبدي .) 1371 ،بوسليمان دارانى به بایزید مي نو یسد که آیا کسى که از او غافل باشد
و شب را بخوابد ،مي توا ند به منزل رسد؟ او پاسخ ميدهند « :اذا هَبَّت رياحُ العنايه بَلَغَ
المنزلَ مِن غَيرِ كُلفَهٍ» (همان ،ج.)91 :6
خرقاني حق را در خواب ميبيند و ميگوید :خدایا شصت سال در جسنتوجنوي تنو
بودم .مرا به خویش برسان .حق ميگوید :اگرچه شصت سال در طلب من بنودهاي منن در
آزال االزل ،بيعلتيت کردهام تقدیر صاحب دولتيت (عطار)1386 ،
مولوي ،چند نمونة مقایسهاي ميآورد -1 :دو غالم یکي خندمتکار و دیگنري کاهنل؛
خواجه به کاهل محبت ميکند؛ اگرچه غالم خدمتکار را رها نميکند -2 .چش راسنت و
چش چپ؛ چش راست بيشتر مورد عنایت است -3 .جمعه و دیگنر روزهنا؛ فقنط عناینت
بيعلت ،باعث چنين ترجيحي است (مولوي.)1369 ،

 .9-3-4موهبت لدني و ﻏیراکتسابي
جذبه ،موهبت حق است که با اراده و تالش به دست نميآید « .نظري» است کنه بنا جهند
حاصل نميشود« :آن نظر با جهد تو ناید به دست» (عطار .)1386 ،بنده فقط مباشر افعال و
حق مقدر و ميسر است .تا موهبت حق نباشد از مجاهندات ،کناري سناخته نيسنت (عطنار،
 .)1366با انتخاب هدهد به رهبري مرغان ،یکي ميپرسد :چگونه محبوب درگاه شدي؟
گفت :اي سایل سليمان را همي چش افتادست بر ما یک دمي
نه به سي این یافت من نه به زر هست این دولت همه زان یک نظر
کي به طاعت این بهدستآرد کسي؟ زانکه کرد ابليس اینطاعت بسي (عطار)1383 ،

 .10-3-4مؤثر نبودن اراده و اختیار
جذبه ،علتي غير از عنایت حق ندارد .اراده و اختيار فرد هرگز دليل جذبه نيست .اختيار تنا
آنجا است که دست از طلب برندارد و منتظر عنایت باشد .اگر حنق او را بربایند ،کوشنش
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او نتيجهبخش خواهد بود (ميهني .)1376 ،آرزو و ارادهاي که بنده علت به شمار منيآورد
از حق است (غزالي .)1376 ،اختيار تام به دست حق است ،هرکه را بخواهد به سوي خنود
ميخواند (ميبدي.)1371 ،

 .11-3-4برتری بر کوشش
جذبه هميشه بر کوشش برتري دارد .نميتوان نقش مجاهدات را در جذبه منتفني دانسنت،
سلوه ميتواند زمينه ساز جذبه باشد .اگر نظر حق نباشند ،سنلوه کارسناز نيسنت؛ زینرا
توفيق سلوه ه وابسته به عنایت خدا است .به تعبير بایزید «یحبّه » پيش از «یحبّونه» بنود
(غزالي .)1376 ،در اینباره بهترین مقایسه ،جملة معروف «جذبهٌ مِن جَذَباتِ الحقِّ تُوواز
عَمَلَ الثَّقَلَينِ» است که عرفا دربارۀ آن اتفاق نظر دارند.
هملنين جذبه ،فعل حق است و مجاهده ،فعل بنده .اگر بتوان براي فعل بننده اسنتقالل
نسبي قائل شد ،در برابر فعل حق جایگاهي ندارد .فعل بنده آفریدۀ حق است و هرگز برابر
با فعل حق یا فراتر از آن قرار نميگيرد« .معاملة جملة مال اعلى و جننّ و اننس» نمنيتوانند
بنده را به تجلي و قرب برساند ،فقط جذبه عامل آن است« .الجرم یک جذبه بهتنر آمند از
معاملة جملة خالیق» ( نج رازي.)1371 ،
ابوسعيد کشش را علت تامة کوشش ميداند و معتقد است تا کشنش نباشند ،کوششني
نخواهد بود (ميهني .)1376 ،ابتدا باید کشنش باشند تنا کوشنش پدیند آیند (لطنفاهلل بنن
ابيسعيد .)80 :1371 ،طاعت و سلوه بدون توفينق حنق محنال اسنت .علنت مجاهندت،
توفيق و جذبة حق است و بر مجاهدات بنده سبقت و برتري دارد (هجویري.)1383 ،
در دیدگاه عزیزالدین نسفي ه  ،جذبه بر سلوه برتري دارد :اهل تصوف سه چينز را
بسيار معتبر ميشمارند :اوّل جذبه ،دوّم سنلوه ،سنوّم عنروج (نسنفي( 1379 ،1386 ،)1و
 .)1352بنابراین ،در دیدگاه او ،جذبه قبل از سلوه است.
عينالقضات معتقد است شناخت حق و رسيدن به او با کوشش امکانپذیر نيست .اگنر
حق با عنایت خویش خود را به بنده نشناساند ،سلوه او بينتيجنه خواهند بنود .او بنه آینة
«رَبِّ أَرِنى اَنظُر اليکَ قالَ لَنتَرانى» (اعراف )143 :استناد ميکند (عينالقضنات .)1341 ،او
با تمسک به سخن «مَن تَقَرَّبَ إلَىَّ شِبراً تَقَرَّبتُ إلَيهِ ذِراعاً ،وَ مَن تَقَرَّبَ إلَوىَّ ذِراعواَ تَقَرَّبوتُ
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إلَيهِ باعاً ،وَ مَن أتانى يَمشى اَتَيتُهُ هَروَلَهً» برتري جذبه را اثبات منيکنند« :اگنر ینک روش
طالب را بود ،دو کشش مطلوب را بود» (همان.)20 :
سمعاني ،جهد را روش بنده و توفيق را کشش حق و مرید را سيار و عارف را طيار
مي داند .مرید پياده هرگز به عارفي کنه بنر بنراق توفينق سنوار اسنت ،نخواهند رسنيد
(سمعاني.)1368 ،
به نظر ميبدي نيز کوشش بنده بدون کشش حق ،امکان ندارد (ميبدي .)1371 ،کشش،
منزل راز و ناز و سلوه ،منزل خدمت و مجاهده اسنت (همنان ،ج  .)501 :5جذبنه ،مقنام
مراد و سلوه ،مقا م مرید است .راه مرید بنرخالف جذبنه ،خنالي از آفنت و مکنر نيسنت
(همان ،ج .)367 :1
مولوي ،سالک را کودکي ميداندکه تا شيرخواره است او را بر دوش منيبرنند .چنون
قوت گرفت ،او را به حال خود رها مي کننند .سنالک تنا بنه کوشنش خنود متکني اسنت،
محمننول عنایننت نيسننت .وقتنني از خننود و مجاهننداتش دل برینند حننق ،بننار او و خننود او را
برمننيگيننرد و بننه جایگنناهي مننيرسنناند کننه بننا صنندهزار کوشننش بننه ذرهاي از آن دسننت
نميیافت (مولوي.)1369 ،
مولوي نقش مجاهده را بهکلي نادیده نميگيرد و آن را مفيد ميداند .بنه بناور او اگنر
عنایت حق به بنده تعلق بگيرد ،کوشش خواهد کرد (همان .)54 :مجاهدۀ بنده ،هميشنه در
معر

خطر و آفت است؛

یننک عنایننت بننه ز صنندگون اجتهنناد

جهنند را خننوف اسننت از صنندگون فسنناد
(مولوي)1373 ،

او نمونههایي ارائه ميدهد که بدون کوشش ،جذبة عنایت آنها را در برگرفتنه اسنت:
عيسي(ع) بدون کوشش در گهواره عبداهلل خوانده شند .پينامبر(ا) نينز بندون کوشنش بنه
شرح صدر دست یافت (مولوي .)1369 ،مولنوي بارهنا ،سنخن رواینتگوننة «جذبوهٌ مِون
جَذَباتِ الحقِّ تُواز عَمَلَ الثَّقَلَينِ» را به شکلهاي مختلف ترجمهوار بيان ميکند:
ذرهاي سننننایة عنایننننت بهتننننر اسننننت

از هننننزاران کوشننننش طاعننننتپرسننننت
(مولوي)1373 ،
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که یک جذب حق به ز صد کوشش است نشانها چه باشد بر بينشان؟
(مولوي)1386 ،
براي حسن ختام این بحث به یک نمونه از حافظ بسنده ميکني :
بننه رحمننت سننر زلننف تننو واثقن ورنننه

کشش چو نبنود از آن سنو ،چنه سنود کوشنيدن؟
(حافظ)1371 ،

 .12-3-4عدم اعتبار وسایط
هجویري جذبه را در برابر برهان قرار ميدهد و برهنان را از آن سنالک منيدانند .سنالک
متکني بنه مجاهنده ،فعنل خنود را در ميننان منيبينند و پنس از آن ،فاعنل حقيقنني را از راه
استدالل اثبات ميکند .مجذوب ،فعل خود را در ميان نميبينند ،فقنط فاعنل را منيبينند و
فعل ،عقل و استدالل در برابنر حنق ،رنن منيبنازد (هجنویري .)1383 ،جذبنه بنرعکس
برهان ،بياعتباري وسایط است (الهيجي .)1378 ،سنالک متکني بنر مجاهنده ،سنلوه را
وسيلة وصول ميداند ،اما مجذوب ،آن را بياعتبار و خویش را چنون کنوده شنيرخوار،
محمول عنایت ميداند (مولوي .)1369 ،در جذبه ،عقل و بنراهينش و مجاهندات اعتبناري
نميیابد که بنده به آنها متکي باشد .مجذوب از عقل و مجاهده بهره ميگيرد ،امنا بنه آن
دلبسته نيست.

 .13-3-4ناگهاني بودن
جذبه ،سير در احوال است؛ یعني واردي است که بدون ارادۀ بنده و ناگهان بر دل او فنرود
ميآید .از دیدي دیگر ،جذبه ،عنایت بيعلت حنق اسنت کنه بندون وابسنتگي بنه اراده و
هيچگونه علتي بر دل سالک فرود ميآید .پس ناگهاني است.
جذبه نوري است که ناگاه به دل بنده ميتابد (انصاري )1382 ،و باد عنایت حق است
که ناگاه منيوزد (ميبندي .)1371 ،منراد ،مجنذوبي اسنت کنه حنق ناگناه او را منيکشند
(مستملي .)1363 ،آنگونه که فضيل عيا ناگاه از آن بهنرهمنند شند (همنان ،ج .)97 :4
عزالدین کاشاني سالک را مسافر راه گ کرده و در بيراه خفته ميداند که ناگاه راهنمنایي
حاضر ميشود ،او را بيدار ميکند و به راه ميآورد (کاشاني .)1381 ،جذبنه مرغني اسنت
که ناگهان از غيب به دل بنده فرود ميآید.
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منننرغ جذبنننه ناگهنننان پنننرد ز عنننش

چننون بدینندي صننبح شننمع آنگننه بکننش
(مولوي)1373 ،

 .14-3-4نهان بودن
از سنخ حال بودن و ناگهاني بودن جذبه مي توانند دليلني بنر نهناني بنودن آن باشند .شناید
جذبه آثار قابل مشاهدهاي داشته باشند ،امنا مخفياننه و « نهنان انندر نهنان» در رگ حينات
جاري است .ناشکيبایيهایي که بنده علت آن را در نميیابد ،آثار قابل دره اینن پدینده
است.

چيسننت آن جنناذب نهننان اننندر نهننان

در جهننننان تابيننننده از دیگننننر جهننننان؟
(همان)3360/6 :

جنننذب ینننزدان بنننا اثرهنننا و سنننبب

صد سخن گویند نهنان بنيحنرف و لنب
(همان)1071/6 :

مولوي جذبه را مهاري بر دهان شتري کور ميداند که در دست کشنندۀ مهنار اسنت.
شتر از دیدن کشش و کشنده ناتوان است:
اشننننتر کننننوري ،مهننننار تننننو رهننننين

تننو کشننش مننيبننين مهننارت را مبننين
(همان)1324 /4 :

 .1۵-3-4حیراني عقل در برابر جذبه
بيعلتي ،ناگهاني و نهاني بودن جذبه ،باعث ميشود که عقنل برهناني از دره آن نناتوان

باشد .عقل یا از راه علت ،معلول را درميیابد و یا از راه معلول پي به علت ميبرد .پدینده-
اي چون جذبه که علتي غير از عنایت حق ندارد از دریافنت آن بينرون اسنت .وقتني عقنل

علت پدیدهاي را درنيابد ،حيران منيمانند .در بارگناه کشنش ،همنة عقنول عقنال حيراننند
(سمعاني.)1368 ،
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عقل محجوب است و جنان هن زینن کمنين

منننن نمنننيبينننن تنننو منننيتنننواني ببنننين
(مولوي)1373 ،

 .16-3-4ساری و جاری بودن همیشگي
حق ،کمند جذبه را هميشگي و عليالدوام قرار داده تا هرکس هر لحظهاي توانسنت بندان
چن

زند .رودي است که دائ از غيب به سنوي عنال مناده جرینان منيیابند و بنه غينب

برميگردد .هرکس بتواند از آن بهره بگيرد به اصل پاکيها ميرسد .محمد غزالي با توجه
به حدیث «اِنَّ لِلَّهِ في اَيّامِ دَهرِكُم نَفَحاتٌ اَال فَتَعَرَّضوا لَها» کمتر سال و ماه و روزي را خالي
از جذبه ميداند (غزالي.)1386 ،
مولوي ،جذبه را پيکهاي مستمر حق ميداند که دائ از غيب ميرسند:
از بننراي کشنننش منننا و سننفر کنننردن منننا

پيک بر پينک همنيآیند از اصنل وجنود
(مولوي)1386 ،

 .17-3-4همیشگي نبودن قابلیت دریافت جذبه
جذبه هميشه ساري و جاري است و افراد بنابر استحقاق خود بهره منيگيرنند .هنيچ فنردي
نميتواند دائ در این استحقاق باشد؛ زیرا از سنخ حال است و هيچکس نميتواند دائ بنر
یک حال بماند .پس در برخي حاالت ،افراد به آن دست ميیابند (نج رازي.)1371 ،

 .18-3-4وابستگي جذبه و نوع آن به وقت
جذبه ناگهاني است و با اراده و کسنب حاصنل نمنيشنود .پدیند آمندن جذبنه و ننوع آن
وابسته به وقت سالک اسنت (کاشناني و دیگنران .)1388 ،وقنت ،غنالبي اسنت کنه بندون
کوشش سالک و مانند شمشيري بران و بادي تند ميتازد و او را منيربایند و بنه حنق مني
پيوندد (سهروردي.)1364 ،

 .4-4رفتارشناسي مجذوب
چون جذبنه ،عناینت بنيعلنت اسنت و کنردار و گفتنار مجنذوب ،کنردار و گفتنار حنق
محسوب است به مجذوب جسارتي در عمل و گفتار ميدهد که از دیگنران بنرنمنيآیند.

 | 230متن پژوهی ادبی| سال  |24شماره  | 86زمستان ()1399

این بي پروایي ریشه در این تفکر دارد که مغلوب و مجذوب حق ،بازخواست نمنيشنود و
بر او تکليفي نيست (انصاري .)1377 ،به نظر جنيد ،ایننان قنومي هسنتند کنه بنا حنق اننس
گرفتهاند و «ميان ایشان و خداي عزوجل حشمت برخاسته بنود» (عطنار .)1366 ،بننابراین،
بررسي گفتار ،رفتار و حاالت مجذوبان از این جهت که ميتواند جنبة عملني و اجتمناعي
شخصيت آنان را نشان دهد ،داراي اهميت اسنت .بنا اینکنه جذبنه ،حنالتي درونني اسنت،
تظاهراتي دارد که ميتوان نشانههاي آن را در هاهر عارف دید .این نشانهها را ميتنوان در
سه شاخه بررسي کرد -1 :احوال شخصي -2 ،رفتار اجتماعي و  -3گفتار.

 .1-4-4احوال شخصي
مجذوب ،حالت هميشگي خود را ندارد و نوعي شوریدگي در هاهر او وجنود دارد .بشنر
حافي شبي به خانه ميرفت .یک پا به آستانة خانه گذاشته بود و یک پا بينرون بنود کنه بنا
آمدن جذبه تا صبح به حالت تحير ميماند .یک بار ه هنگام باال رفتن از نردبان تنا صنبح
در آن حالت ميماند (همان .)130 :دقاق به قدري شوریده شده بود کنه هنر آخنر روز بنه
پشت بام خانه ميرفت و تا غروب با خورشنيد سنخن منيگفنت« :اي سنرگردان مملکنت
امروز چون بودي و چنون گذشنتي؟( ». ...همنان .)658 :معنروف کرخني بنا غلبنة جذبنه،
برميخيزد و ستون نزدیک خودش را در برميگيرد و چنان ميفشنارد کنه نزدینک اسنت
ستون بشکند (همان 326 :و .)327
نشانههاي جذبه ،حتي در چهرۀ مجذوبان هاهر ميشود .چهرۀ برخني مجنذوبان سنفيد
ميشود و پس از زوال این حالت به رن تيره درميآید (انصاري .)1386 ،سنري سنقطي
بيهوش ميشود و صورتش سرخ و سپس مانند هالة ماه ميشود .از فرط زیبایي ،اطرافينان
نميتوانند به چهرهاش نگاه کنند (سراج .)1914 ،مجذوب چنان مستغرق است که اگنر در
نماز تير بر پهلوي او بزنند ،آگاه نميشود (عطار .)1366 ،استغراق رابعه به حدي است کنه
هنگام نماز به خواب ميرود و ني در چشمش مينشيند ،اما آگاه نميشود (همان.)77 :
شبلي در حالت جذبه چنان دستش را بر دیوار ميکوبند کنه آسنيب منيبينند (سنراج،
 .)1914در مسجد با شنيدن آیه ،خود را بر زمين ميزنند و خنون از بندنش روان منيشنود
(عطار .)1366 ،حتي خود را در دجله مياندازد (همنان .)616 :شنبلي چنند شنبانهروز زینر
درختي که فاخته کوکو ميکنرد بنه رقنص درمنيآیند (همنان .)617 :در جشنن مهرگنان
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بغداد ،دست به ه ميزد و ميرقصيد و ميخوانند :لِلنّاسِ عيدٌ و مهرجانٌ /وَ اَنتَ عيد و
مهرجاني (انصاري .)1386 ،بوحفص حداد با شنيدن آیه بيخود ميشنود و بنه جناي انبنر،
دست در کوره ميکند و آهن گداخته را روي سندان ميگذارد تا شاگردانش پتک بزنند
(عطار .)1366 ،عبداهلل مهدي باوردي نيز با شنيدن آیه ،حالتي ميیابد که آهن گداختنه را
با دست برميدارد (همان .)639 :سهل تستري در حال جذبه 25 ،یا  24روز غذا نميخورد
و در سرماي شدید زمستان با یک پيراهن ،پيوسته عرق ميریخت (سراج.)1914 ،
مجذوب از هيچکس باکي ندارد .جذبه چنان جسارتي به او ميدهد که حتي به کناري
دست ميیازد که مخالف شریعت به نظر ميآید .شبلي پارۀ آتنش در دسنت منيدویند تنا
کعبه را به آتش کشد تا خلق به جناي کعبنه بنه خندا رو بياورنند .روزي هن چنوبي را در
دست داشت که دو سرش را آتش زده بود و ميگفت :ميروم تا با یک سنر اینن چنوب،
دوزخ و با سر دیگرش بهشت را بسوزان تا خلق به خدا توجه کنند (عطار .)1366 ،حنالج
با سماع قرآن در هوا به رقص درميآید (حالج.)1390 ،

 .2-4-4رفتار اجتماعي
رفتار اجتماعي مجذوب ،تابعي از حال جذبة اوست .شوریدهحالي ،موجب شوریدگي در
رفتار او نيز ميشود .نوعي مالمتيگري در رفتار مجذوبان وجود دارد که باعنث منيشنود
در اجتماع ،بيقيد و الابالي به نظر بيایند .حتي القابي نظير مجنون و دیوانه و زندیق و کنافر
به آنان داده ميشده و در آزار قرار ميگرفتهاند .خنراز ،سنهل تسنتري ،ذوالننون ،حنالج،
ابوحمزۀ بغدادي ،ابوالحسين نوري ،یوسف بن حسين رازي و خرقاني ،زندیق ناميده شده-
اند .حتني زن خرقناني نينز او را زنندیق کنذاب منيخوانند (عطنار .)1366 ،منردم ،برخني
مجذوبان را از شهر و دیار خویش بيرون ميکنردهانند .بایزیند هفنت بنار از بسنطام بينرون
انداخته شده است (سهلگي 1388 ،و تذکره.)166 :
شبلي ،خودش را کافر ميپندارد .مردي در خاننة شنبلي را منيزنند .منيپرسند :کنه را
ميخواهي؟ ميگوید :شبلي را .ميگوید« :نشنود ماتَ كافراً فو رَحِمَوهُ اهللُ» (انصناري،

 .)1386شبلي ،مستوار پيش جنيد ميرود .دست دراز ميکند و لباس جنيد را آلوده مي-
کند .مي گویند :چرا این کار را کردي؟ ميگوید« :نيکوم آمد ،بشنوليدم تنا نيکنوم نيایند»
(عطار .)1366 ،شبلي در حالت سرخوشي به بازار ميرود و مرقعي به قيمت یک دانن و
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ني و کالهي به ارزش ني دان

ميخرد و نعره ميزنند« :مَون يَشوتَر فووفياً بِودانِقَينِ »

(همان 620 :و .)621
بایزید به دليل حالت مجذوبانه دیوانه خوانده شده است .در سمرقند مردم به او تبنره
ميجویند و پس از خروج او از شهر به دنبال او راه ميافتند .باالي تپهاي ميرود و به مردم
ميگوید« :اَنا رَبُّکُمُ االَعلي» مردم او را دیوانه ميخوانند و روي از او برميگرداننند (بقلني
شيرازي .)1385 ،همو در شهري دیگر به دليل توجه مردم ،پس از نماز بامنداد رو بنه آننان
مي گوید که جز من خدایي نيست ،مرا بپرستيد .او را دیوانه ميخواننند و تنره منيکننند
(سهلگي.)1388 ،
یکي از ویژگيهاي بارز مجذوبان ،بيپروایي آنان است چه در گفتار و چنه در عمنل.
این بيپروایي در مقابل مردم عادي یا شاه و طبقة حکنام بنراي مجنذوب فرقني نمنيکنند.
داستان جسارت خرقاني در برابر محمود غزنوي ،بهترین نمونه است :محمنود از غنزنين بنه
زیارت خرقاني ميآید و به او پيام ميدهد که به دیدار او بياید و سفارش ميکند کنه اگنر
نپذیرفت ،آیة «اَطيعوا اهللَ و اَطيعوا الرَّسولَ و اولِياالَمرِ مِنکُم» را بخوانيد .شنيخ نپنذیرفت و
گفت« :چنان در اطيعوا اهلل غرق که در اطيعوا الرسول شنرمهنا دارم تنا بنه اولنياالمنر چنه
رسد؟» محمود ناچار به خانقاه ميرود .شيخ به احترام او از جنا برنمنيخينزد .هنگنام رفنتن
برميخيزد .محمود ميگوید چرا هنگام ورود من برنخاستي؟ شيخ گفت که اول بنا غنرور
شنناهانه آمننده بننودي برنخاسننت  ،ولنني اکنننون بننا فروتننني درویشننانه مننيروي ،بننه احتننرام
درویشيات برميخيزم (عطار.)1366 ،
بایزید پشت سر امامي نماز ميخواند .پس از نماز ،امام جماعت از او منيپرسند کنه از
کجا روزي به دست ميآوري؟ بایزید ميگوید :درن کن تا نمازي را که پشنت سنر تنو
خواندهام ،اعاده کن ؛ زیرا نماز خواندن پشت سر کسي که رازق را نميشناسد ،روا نيسنت
(سهلگي.)248 :1388 ،

 .3-4-4گفتار
مجذوب در گفتار نيز چنان بي پروا است که حتني احکنام شنرع نينز منانع گفتنار بنههناهر
کفرآميز او نيست .این بيپروایي در برابر خلق یا خالق باشد ،چيزي از جسنارت مجنذوب
نميکاهد .به قول جنيد« ،چون محبت درسنت گنردد ،شنرط ادب بيفتند» (عطنار.)1366 ،
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بخشي از سخنان بيپرواي مجذوبان ،شطحيات است .بخشي دیگنر سنخناني اسنت کنه در
برابر مردم بر زبان راندهاند و بخش سوم ،سخناني است که در گفتوگوهناي صنميمي بنا
خدا بيان شده است.
در مورد شطحيات ،نيازي به بحث نيست و در منابع مختلنف بحنث شنده اسنت .ارائنة
چند نمونة انده کافي است :خرقاني ميگوید« :در روز مردم به روزه و به شنب در نمناز
بود به اميد آنکه به منزل رسد و منزل خود من بودم» (همان .)675 :روزي خرقاني آیة «اِنَّ
بَطشَ رَبِّکَ لَشَديدٌ» را ميخواند .گفت« :بطش من سختتر از بطش اوست کنه او عنال و
اهل عال را گيرد و من دامن کبریایي او گيرم» (تذکره .)685 :بایزید ميگوید« :سنبحاني
سبحاني ما اعظ ُ شأني» و «حتسبي مپن نفسي حتسبي» (سهلگي.)1388 ،
زبان مجذوبان در برخي موارد به قدري تنند و گزننده اسنت کنه هرکسني تناب آن را
ندارد .جمعي براي امتحان ،پيش رابعه رفتند و گفتنند :همنة فضنایل را بنه منردان دادهانند.
پيامبري را به هيچ زني ندادهاند .تو چگونه الف از حق ميزني؟ گفت« :راسنت اسنت .امنا
مني و خوددوستي و خودپرستي و انا ربک االعلي از گریبان هيچ زن برنيامده است و هيچ
زن هرگز مخنث نبوده است» (عطار.)1366 ،
صميميت و بيپروایي مجذوب در برابر خدا عالوه بر آنکه در بسياري از شطحيات بنه
چش ميخورد در موارد زیادي بنهگوننه اي اسنت کنه از سننخ گفتنار او بنا منردم بنه نظنر
ميآید .حتي نوعي تهدید در آن به چش ميخورد .خرقناني شنبي صندایي منيشننود کنه
ميخواهي آنله از تو ميدان به خلق بگوی تا سنگسارت کنند؟ گفت :خدایا ميخواهي
من آنله از رحمت تو ميدان به خلق بگوی تا هيچکس تو را سجده نکنند؟ پاسنخ شننيد
که نه تو بگو و نه من ميگوی (همان .)672 :بوحفص حنداد بنه مکنه منيرود و گروهني
درویش ميبيند ،ميخواهد به آنان لطفي کند .حالي بر او غلبه ميکند .دست دراز ميکند
و سنگي برميدارد و خطاب به خدا ميگوید« :به عزت تو که اگر چيزي نميدهي ،جملنه
قنادیل مسجد بشکن » پس از اینن سنخنان کسني منيآیند و کيسنة زر منيآورد تنا خنرج
درویشان کند (همان.)396 :
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بحث و نتیجهگیری
* براساس نظریة تعریف ،تعریف هر پدیده و اصطالحي از ویژگنيهنا و فصنول ممينز آن
جدا نيست و چاره اي جز کشف و استخراج ویژگيها نيست .استخراج ویژگيهاي جذبنه
بر پایة نظریة تعریف منطقي ،بهترین راه براي رسيدن به چنين هدفي است.
* بهدستآوردن ویژگيهاي ذاتني ،باعنث تمنایز ینک اصنطالح از همخوشنههناي خنود
ميشود .این مقاله توانسته است با کشف این فصول مميز ،قدم بسيار مهمي در شناساندن و
تعریف جذبه بردارد .بسياري از تحقيقاتي که دربارۀ این موضوع انجام شده است به دلينل
عدم توجه به ویژگيهاي ذاتي و ماهوي جذبه به اشتباه اسباب ،نتایج و شنرایط الزم بنراي
رسيدن به جذبه را جزو ویژگيهاي آن برشمردهاند.
* اصطالح جذبه با بسياري از اصطالحات دیگر تصوف از جمله وجد و ،...قلمرو معننایي
مشتره دارد که باعث شده است در متون ،مترادف بهشنمار برونند و حتني بنه جناي هن
بهکار بروند .فرهن هاي تخصصي عرفان به دليل غافل ماندن از تعریف منطقي و کشنف
و استخراج ویژگيهاي ماهوي جذبه و اصطالحات دیگر ،نتوانستهاند تمنایزي بنين قلمنرو
معنایي آنها قائل شوند .با تعریف منطقي و کشف ویژگيهاي ماهيتي که اسناس کنار منا
است ،این مشکل اساسي حلوفصل ميشود.
* در شرح اصطالحات و از جمله جذبه ،تکيه کردن بنر ینک تعرینف ینا قنرار دادن همنة
تعاریف در کنار هن  ،پژوهشنگر را بنه حقيقنت نمنيرسناند و نمنيتنوان بنا مطالعنة ینک
اصطالح در یک فرهن تخصصني بنه تصنویري درسنت و روشنن رسنيد .فرهنن هناي
تخصصي تصوف بهروشنني گویناي اینن مشنکل اسنت .بننابراین ،شنيوۀ تعرینف منطقني،
بهترین راه براي دور ماندن از چنين مشکلي است.
* جذبه حالتي دروني است که تظناهراتي را در پني دارد و منيتنوان نشنانههناي آن را در
چهره ،گفتار ،رفتار و احوال شخصي مجذوب مشاهده کرد .بيپروایي در گفتنار ،عمنل و
به وینژه بينان شنطحيات از بنارزترین نمودهناي اینن حالنت اسنت کنه بررسني آن ،چهنرۀ
اجتماعي و حتي رواني مجذوب را آشکار ميکند.
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