
 

 

  
 مفهوم جذبه در نظام معرفتی عرفان اسالمی

 
 ١الهام سیدان

 )٢٦/٤/٩٦:  ـ تاریخ پذیرش مقاله٢٤/١١/٩٥:تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

نظر به گستردگی تعاریف و مفاهیمی که از جذبه در متون عرفـانی مطـرح اسـت، ایـن               
بندی و تحلیل موضوع جذبه در متون نثر عرفانی تا قرن هفتم          پژوهش به بررسی، طبقه   

میشه به  دهد که جذبه در متون عرفانی ه        نتایج این بررسی نشان می    . پردازد  هجری می 
مشاهده و معاینـه، وجـد و   : یک معنا به کار نرفته است؛ برخی از این مفاهیم عبارتند از 

. اخذ، سیر در احوال، اجتبا و اصطفا، طلب، توفیق و عنایت و آزاد شدن از بندگی نفـس       
در اغلب این تعاریف جذبه کششی از جانب حق تعالی اسـت و در برخـی تعـاریف هـم                    

بررسی سیر مفهـوم    .  حق و به مفهوم طلب تعبیر شده است        جذبه کشش بنده به سمت    
دهد اگرچـه جذبـه مـوهبتی الهـی اسـت، بـدون مقدمـه بـر فـرد وارد                      جذبه نشان می  

کنـد،     الهی را فراهم می    ۀ دریافت جذب  ۀسازی درون، زمین  در واقع بنده با پاک    . شود  نمی
در هر مقامی نوعی از     ای که     گونه  همچنین جذبه در کالم عرفا درجات مختلفی دارد؛ به        

بندی کلی جذبه به انواع عام و خـاص تقـسیم    در یک تقسیم. شود جذبه بر فرد وارد می  
 انسان  ۀاز دیگر اقسام جذبه کششی است که حق تعالی در روز ازل نصیب ذریّ             . شود  می
 . آفریند کند و آن را بر فطرت خداجو می می

 
 .ذوب، مشاهده عام، مجۀ خاص، جذبۀجذبه، جذب: ها کلید واژه
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 مقدمه و بیان مسئله. ١
مفاهیم و موضوعات عرفانی در سیر تاریخی خود تحوالت بسیاری را پشت سـر گذاشـته                

 هفتم هجری بـا تنـوع تعـاریف و مفـاهیم عرفـانی              ۀدر عرفان اسالمی تا پایان سد     . است
ه نیز از   جذب. ها تعریف در دست است      ای که گاه از یک موضوع، ده        گونه  مواجه هستیم؛ به  

های عرفانی از آن سخن بـه میـان آمـده و بـر نقـش                  موضوعاتی است که در غالب کتاب     
 از جمله نخستین کسانی است  ترمذی. محوری آن در طی مراتب کمال تأکید شده است        

را به » األولیا ختم«او فصل بیست و چهارم از کتاب . پردازد  که به بررسی موضوع جذبه می     
 و نکات درخور توجهی را در باب شرایط دریافت جذبه، مراتب این موضوع اختصاص داده

از منظر ترمذی جذبه بدون حصول شرایط و مقـدمات          . جذبه و جز آن مطرح کرده است      
بعد از ترمذی این موضوع در بسیاری از متون عرفـانی از جملـه     . شود  آن نصیب فرد نمی   

» احیاء علوم الـدین «،  »حجوبالم  کشف«،  »شرح تعرف مستملی بخاری   «،  »التعرف«،  »اللمع«
مطـرح و در کـالم عرفـا بـا نکـات و ظرایـف               ...  و روزبهان بقلی ، آثار   القضات  عین، آثار   غزالی

 مجذوب، سالک،   ۀبندی رایج اهل کمال به چهار دست        در یک تقسیم  . شود  بسیاری همراه می  
 بنـدی در عرفـان اسـالمی    ایـن تقـسیم   . شـوند   مجذوب سالک و سالک مجذوب تقسیم مـی       

تر از دیگر مفاهیم و تعاریفی است که از جذبه در دست است، صرف نظر از این                   شده  شناخته
بندی تعاریف دیگری نیز از جذبه در دست است که نشان از مراتب و درجات مختلف                  تقسیم

ای در باب این موضوع   از دیگر عرفایی است که به طرح مباحث تازهروزبهان بقلی. جذبه دارد
. را به مقامات جذوبین اختصاص داده اسـت       » االرواح  مشرب«و یک فصل از کتاب      ا. پردازد  می

با توجه به تنوع تعـاریف و       . سابقه بوده است  های وي در باب این موضوع، بي        برخی از دیدگاه  
 هفتم  ۀهای عرفا در باب موضوع جذبه، این پژوهش با بررسی متون نثر عرفانی تا سد                دیدگاه

 :های زیر بوده است رسشهجری، در پی پاسخ به پ
 جذبه در نظام معرفتی عرفان اسالمی به چه معناست؟ـ 
 شرایط دریافت جذبه چیست؟ـ 
  تمامی مجذوبین یکسان است؟ۀآیا مرتبـ 

بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیـل کارکردهـای عرفـانی و مفهـوم                 
 .اسالمی استجذبه، اقسام و شرایط دریافت آن در نظام معرفتی عرفان 

 
  تحقیقۀپیشین. ٢

دهد کـه تـا کنـون تحقیـق مـستقلی در بـاب              های پیشین نشان می     جستجو در پژوهش  
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در ] ٥ [رودابـه خـاکپور   . مفهوم جذبه و اقسام آن در متون عرفانی صورت نگرفتـه اسـت            
بـه بررسـی و تبیـین       » تحلیل سالک مجـذوب و مجـذوب سـالک        «ای با عنوان      نامه  پایان

های سلوک  پردازد و تفاوت  مجذوب و مجذوب سالک در عرفان اسالمی می       جایگاه سالک   
طـور خـاص تمرکـز    در این پژوهش بر موضوع جذبه بـه . دهد این دو مرتبه را توضیح می  

و تفاوت مراتب   » سالک مجذوب و مجذوب سالک    «بندی مشهور     نشده است و صرفاً دسته    
در ] ٤ [زاده آبادکریم   حسن. استو مراحل عرفانی و مشاهدات این دو گروه بررسی شده           

 در مبحث کوتـاهی صـرفاً بـه جذبـه و            »مراتب قرب در عرفان اسالمی    «ای با عنوان      مقاله
 اما بحث دقیق و مفصلی در باب موضوع جذبـه           کند؛  سلوک و اقسام اهل طریق اشاره می      

 .در این پژوهش مطرح نیست
 ششم هجری بـرای     ۀان سد بررسی و تحلیل موضوع جذبه در متون نثر عرفانی تا پای          

 .گیرد نخستین بار در این پژوهش انجام می
 

 معنای لغوی جذبه. ٣
و در معنای عام به هرگونه ] ، ذیل جذب٢[جذبه در لغت به معنای کشش و ربودن است 

کشش و میلی ـ اعم از کشش حق تعالی یا جذب و کشش هر موجودی به موجود دیگر  
صرف نظر از مفهوم عرفانی این واژه، در متـون  . شود یا هر شئ به شئ دیگر ـ اطالق می 

سنخیت و مشابهت از جملـه عـواملی        . عرفانی گاه به معنای عام آن نیز اشاره شده است         
  شـبه الـشئ منجـذب     «: شـود   شدن اشیا و موجودات به یکدیگر می        است که سبب جذب     

]. ٥٢٨، ص ٤، ج ١٦[» تـر باشـد     آن رود؛ و مانند به مانند مایل       ی سو ی، شبه چیز  یإلیه، ا 
 را از مرکـز زمـین بـه         ینبینی که کلوخ  . به سنخ خود منجذب باشد    «بنابراین هر چیزی    

ـ     یکـل شـ    «ۀ و قاعـد    جانب محیط اندازند، چون اصل او سفلي است        »  أصـله  یء یرجـع ال
در این معنا ممکن است فرد، ]. ٢٩٥، ص٣، ج١٢[» ممهّدست، به عاقبت کلوخ به زیر آید

السافلین مجـذوب    که به اسفل   یکس«: نیا یا هر امر دیگری باشد     مجذوب حق، مجذوب د   
»  باشد بـه دنیـا      علیین مجذوب نشود؛ و هر که بر دنیا حریص بود، منجذب          یباشد، به اعل  

 ]. ١٣٢، ص٤، ج١٦[
 معنایی وسیعی برای این واژه    ۀنظر از معنای عام این واژه، در متون عرفانی دایر          صرف

 .شود ر ادامه به بررسی و تحلیل آن پرداخته میشود که د در نظر گرفته می
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 مفاهیم و تعاریف. ٤
هـای    شود، نشان از اخـتالف دیـدگاه        تنوع تعاریفی که از جذبه در متون عرفانی مشاهده می         

 مفاهیم و تعاریفی که از جذبه در متون عرفانی مـشاهده            ۀهم. عرفا در باب این موضوع دارد     
 .شود ادامه به بررسی و تحلیل آنها پرداخته میدر . شود، در یک سطح نیستند می

 
 جذبه در مقابل سلوک. ١. ٤

شود، جذبه در اصطالح عرفانی       چنانکه از مجموع سخنان عرفا در باب جذبه برداشت می         
در متـون عرفـانی     . شـود   موهبتی الهی است که با حصول شرایطی نصیب اهل کمال می          

بندی رایج، اهـل      ای که در یک تقسیم      گونه  ؛ به شود  غالبًا از جذبه در مقابل سلوک یاد می       
، مجـذوبان   )یـر مجـذوب   سـالکان غ  (سـالکان   : شـوند   کمال به چهار دسـته تقـسیم مـی        

این ]. ١٢٦ و ٧٦، ص ٢٣: نکـ [، سالکان مجذوب و مجذوبان سالک )سالکمجذوبان غیر(
اب عنوان مثال ترمـذی اصـح     های دیگری نیز مطرح شده است؛ به        بندی به صورت    تقسیم

   و مجـذوب     غیر سالک، سـالک مجـذوب       مجذوب: کند  جذبات را به سه دسته تقسیم می      
 . داند ترمذی مرتبه مجذوبان سالک را باالتر از دو گروه پیشین می]. ٥٠٣، ص٣[» سالک

المعارف سالکان راه دین و طالبان حقایق یقین را به چهار گـروه          سهروردی در عوارف  
 متدارك   مجرد، سالک متدارك به جذبه و مجذوب جذوبسالک مجرد، م: کند تقسیم می
.  مقـام شـیخی نیـستند   ۀ نخـست شایـست    ۀ او سه دست   ۀبه عقید ]. ٣٦، ص ١١[به سلوك   

چنـین  . سالک مجرد کسی است که صفات نفسانی هنوز در وجود او بـاقی مانـده اسـت                
را از رنـج    برد؛ امـا بـه حـالی کـه او             فردی در مقام معامله و ریاضت و مجاهده به سر می          

 مجرد کسی است     مجذوب. مجاهده برهاند و به قرب حضرت احدیت برساند، راهی ندارد         
ـ                     که حق   ۀتعالی دل او را به نور یقین منور کرده و حجاب میان دل او و حضرت، بـه جذب

سـالک متـدارك بـه      . لطف برداشته است؛ اما بازماندن او از معامله، نقصان حـال اوسـت            
پردازد و پس از کثرت       به مجاهده می  ) ص( متابعت حضرت رسول   جذبه در بدایت حال با    

اگرچـه چنـین    . رسـد   شود و به مقام مشاهده می       ریاضات به نفحات جذبات مستأنس می     
 از نقـصان باشـد؛ زیـرا او         یسالکی به موهبت حال، مخصوص شده است، در او هم، نـوع           

 ]. ٣٦، ص١١[محبوس حال خود و دربند احکام آن حال و به حظّ آن قانع است 
تـرین مقـام را بـرای          معتقد است که مجذوب متدارک بـه سـلوک، کامـل           سهروردی

 مجاهـدت و  ی جذبـه، بـه منـزل ادنـا    یاو را از مقـام اعـال  « دارد، زیرا ی و مقتدای یشیخ
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 تمـام باشـد، در      یریاضت و کثرت طاعت و عبادت آورد و نشانش آن باشد که او را لـذّت               
یابـد و از     ی مـ  ی ترق ۀ فلحظ ۀو لحظ ... ب او رنگ قلب گیرد    کثرت عبادات و طاعات، تا قال     

 ]. ٣٧، ص١١[» کند یبشریت به ذروه احدیت عروج م ۀوهد
طبـق  .  هم معتقد است که سالکان و مجذوبان کامل هستند اما مکمل نیستند            نسفی

محـسوب  » کـامالن مکمـل   «این دیـدگاه، مجـذوبان سـالک بـاالترین مرتبـه را دارنـد و                
 معتقد است که سلوک به کسب و اختیار بنده است و جذبه بـه فـضل و                  نسفی. شوند  می

دانـد؛ نـه بـه     او والیت اولیا و نبوت انبیا را هم به فضل و عطای حق مـی . عطای خداست 
 ].٧٧، ص ٢٣: نکـ [شمرد   مجذوبان برمیۀکسب و اختیار آنها و انبیا و اولیا را از جمل

رتری جذبه یا سلوک یکسان نیست، غالبـاً        هرچند که دیدگاه عرفا در باب اهمیت و ب        
در متون عرفانی بر اهمیت جذبه و نقش مؤثر آن برای رسیدن به حقیقـت تأکیـد شـده                   

خواهد و به    یخداوند اول مجذوبان را م    «نقل شده است که     یحیی بن معاذ رازی     از  . است
گـرو  میبدی سعادت بندگان و هرگونه کوشـشی را در          ]. ٣١٩، ص ١٣[» آخر مجاهدان را  

سعادت بندگان در عنایت اسـت و آنجـا کـه عنایـت             «: داند  جذبه و عنایت حق تعالی می     
. کار جذبه الهی دارد؛ مغناطیس عزت و کـشش عنایـت  . است پیروزی را چه نهایت است  

عزیـز نـسفی هـم در       ]. ١٤٣، ص ٤، ج ٢٠[» هر کجـا کشـشی بـود، آنجـا کوشـشی بـود            
بـدان کـه اهـل      «: کنـد   لوک تأکیـد مـی    بندی دیگری بر اهمیت جذبه، پیش از س         تقسیم

، ٢٤[» اول جذبـه، دوم سـلوک، سـوم عـروج         : تصوف سه چیز را به غایـت اعتبـار کننـد          
از منظر او، جذبه عبارت است از کشش، سلوک کوشش است و عروج بخشش              ]. ٢٢٥ص

 ]. ٢٢٥، ص٢٤[است 
 

 جذبه به معنای مشاهده و معاینه . ٤  .٢
از جمله  میبدی  . زم مشاهده در نظر گرفته شده است      در برخی از متون عرفانی جذبه مال      

هُوَ الَّذِي یُسَیِّرُکُمْ فِي الْبَرِّ وَ      ( ۀاو در تفسیر آی   . برد  کسانی است که این تعبیر را به کار می        
سیر برّ که عبـارت اسـت از راه بـردن در            : کند  از دو نوع سیر یاد می     ] ٢٢یونس،   [)الْبَحْرِ

 رسالت و سیر بحر که عبارت است از غلبات حـق            ۀواسط   به مشارع شرع از روی استدالل    
: دانـد  میبدی سیر برّ را خـاص عابـدان و زاهـدان مـی       ]. ٢٧٨، ص ٤، ج ٢٠[در وقت وجد    

 مجاهـدت، بـر مرکـب ریاضـت بـه داللـت             ۀسیر برّ، سیر عابدان است و زاهدان در بادی        «
ـ جذ«به سخن   او با استناد    . »شریعت، مقصد ایشان بهشت رضوان و نعمت جاودان         مـن   ةب

سیر بحر را خاص عارفانی است که در پرتو عنایات حق تعـالی             » الحق توازی عمل الثقیل   
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: سـپرند  کنند و در بحـر مـشاهده راه مـی        عمر را طی می    ۀ الهی مسافت هم   ۀبه یک جذب  
 رعایت، میروند آن را باد عنایت در بحر یسیر بحر، سیر عارفان است و صدّیقان در کشت«

انـد   انـد بـرّ و بحـر اشـارت          نعمت؛ و گفته   یقصد ایشان کعبه وصلت و راز ول      مشاهدت، م 
 در بسط میان یزارند، گه ی در قبض میان دهشت و حیرت م  یبقبض و بسط عارفان، گه    

 .]٢٧٩، ص٤، ج٢٠[» نازند یشهود و وجود م
از منظـر او    .  هم ذیل بحث مشاهده، تعریف درخـور تـوجهی از جذبـه دارد             هجویری
ای که سالک به دل، حق تعالی را در خأل و مأل مـشاهده                گونهدار دل است؛ به   مشاهده دی 

 ۀیکـی از صـحت یقـین و دیگـر از غلبـ            : حقیقت این مشاهده بر دو گونه اسـت       . کند  می
 حـدیث  ۀکسی که در اثر غلیان محبت به مشاهده رسـیده اسـت، کلیّـت او همـ        . محبت

دانـد     جذبی می  ۀ چنین فردی را شیو    ۀهجویری شیو . بیند  شود و جز او را نمی         دوست می 
یکی مستدل بود تا اثبات دالیـل، حقـایق   «: کند  استداللی نیز یاد می    ۀو در مقابل از شیو    

آن بر وی عیان کند و یکی مجذوب و ربوده باشد؛ یعنی دالیل و حقـایق وی را حجـاب                    
 راه  بینـد و از فعـل بـه فاعـل           فرد مستدل فعل حـق تعـالی را مـی         ]. ٤٨٥، ص   ٢٥[» آید
 . بیند  محبت تنها حق تعالی را میۀ غلبۀواسطبرد؛ اما مجذوب به می

: کند که مجذوب به مشاهده دسـت یافتـه اسـت     أکید می  نیز بر این نکته ت     روزبهان بقلی 
، همچنین روزبهـان   ]٤٧٦، ص ٧[»  بپرد به مشاهدات    سالک راه رود به مجاهدات، و مجذوب      «

 یافتن  کند؛ به این ترتیب جذبه، دست  تجلی برقرار میارتباط نزدیکی میان جذبه، مشاهده و
: کنـد    به مشاهده است و در چنین حالتی است که حق تعالی بر روح عارف تجلی می                سالک

 جذب ظهور لـوایح تجلـي اسـت در           حقیقت.  اسرار ۀجذب ارواح سموّ قلب است به مشاهد      «
 ].٦٢١، ص٧[» عادن حقایقعیون ارواح؛ تا طیران کنند به جناح استباق و اشتیاق به م

 ذات و در نهایت فنا و ۀسخنی نیز از ابوسعید ابوالخیر نقل شده است که در آن معاین    
 الذّات فحینئـذ صـار   ۀ معاینی من الحق الۀ جذب جذب«: بقا از نتایج جذبه ذکر شده است     

 در]. ٢٨٨ــ ٢٨٩، ص ١، ج ١٨[» العلم عینا و العین کشفا و الکشف شهودا و الشهود وجودا          
هللا و بقاء بالله به تمامی حاصـل          ماند و فناء فی     چنین حالتی است که زبان از بیان بازمی       

 ]. ٢٨٨ـ٢٨٩، ص١، ج١٨[خیزد  شود و رنج و تعب مجاهده از میان برمی می
 

 جذبه به معنای سیر در احوال. ٣. ٤
کـی  در بسیاری از اشاراتي که در باب جذبه در متون عرفانی مطـرح اسـت، ارتبـاط نزدی                 

روزبهان سخنی از حالج در     » شرح شطحیات «در  . میان جذبه و احوال عرفانی وجود دارد      
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 مجذوب، مأخوذ و سالک ۀحالج آنان را به سه دست. ذکر شده است» اهل طریق هللا«باب 
مجـذوب تطـرق کنـد در احـوال، و          «: شـمرد   کند و تفاوت آنان را چنین برمی        تقسیم می 

چون به حق رسید . مقامات، و مأخوذ از جمله فانی استسالک تطرق کند در معامالت و 
بـه  ]. ٤٠٧، ص   ٧[» ...سیر در قدم است   . آنگه او را طریقی نماند    . از فنا در حق فانی شود     

کند و در مقابـل او سـالک کـسی             حالج مجذوب کسی است که در احوال سیر می         ۀگفت
قـرین و  )  احوال و مقامـات سیر در(پردازد و البته این دو     است که به سیر در مقامات می      

 حـق  ۀیافتن به جذب ای که سالک در سیر الی هللا با دست  گونه مالزم همدیگر هستند؛ به  
 از سیر  احمد غزالی . تواند مقامات طریق را نیز پشت سر گذارد         تعالی و سیر در احوال می     

معتقـد  کنـد و      یاد مـی  » کشش«و از سیر در احوال با عنوان        » روش«در مقامات با عنوان     
: شـود   است که به یاری سیر در احوال و کشش، منازل طریقت پـشت سـر گذاشـته مـی                  

 ].٣١، ص١٥[» المنازل رفته آید تمام روش در کشش گرفتن گیرد تا در عنایت جذبه«
 

 جذبه به معنای وجد و اخذ. ٤. ٤
وجـذ عـین جـذب اسـت، و         «: دانـد   روزبهان بقلی در تعریف وجد آن را مترادف با جذب می          

 او وجـد و سـلب از مقـام         ۀبـه عقیـد   ]. ٦٣، ص   ٦[» حقیقت سلب است، پرتو مشاهده اسـت      
وجد سلب است   «: شوند  گیرند و در مقام معشوقی بر بنده وارد می          کبریایی خداوند نشأت می   

 کبریایی است، سطوت ازلی است، کشف نوادر غیبی         ۀرمز معشوق است، لطم   . و جذب است  
دهد و آن را همواره قرین     جذبه را در مقابل سلوک قرار می       روزبهان]. ١٦ـ١٧، ص ٨[» ...است

 ].٤٧٦، ص٧[» نصب سالکان را و طرب مجذوبان را«: داند  طرب و وجد می
 بـاالتر از سـلب در نظـر         ۀدر جای دیگر هم روزبهان جذب را مترادف با اخذ و مرتبـ            

اند در جـالل   غایبترست؛ دو  اند؛ اما مأخوذ تمام مستلب و مأخوذ به یک معنی «: گیرد  می
عظمت اما سلب، خطف تجلّی سرّ سرّ است در وقت صحو و اخذ جذب حق است وجـود                  

هـای روزبهـان در ایـن     ؛ البتـه دیـدگاه  ]٥٥٤، ص٧[» محب را و انداختنش در عیون قدم 
سـلب را یکـی از مقامـات محبـین     » األرواح مـشرب «روزبهـان در  . زمینه یکدست نیـست   

 ألنـه    المـسلوب فـوق المجـذوب     «: گیـرد   تر از جذبه در نظر می      باال ۀداند و آن را مرتب      می
» ة الربوبیـ  ی إل ة و من العبودی   ة الحقیق ی القدم و من الرسوم إل     یسلبه الحق من الحدث إل    

 ].١٠٦، ص٩[
دهـد کـه       سلب باالتر است یا اخذ، اشارات مذکور نشان می         ۀصرف نظر از اینکه مرتب    
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خذ در متون عرفانی وجود دارد و این مفـاهیم          ارتباط نزدیکی بین جذب، وجد، سلب و ا       
 . اند در معنایی نزدیک به هم به کار رفته

 
 جذبه به معنای اجتبا و اصطفا. ٥. ٤

.  دیگری است که در متون عرفانی برای جذبه مطرح شـده اسـت              اجتبا و اصطفا از معانی    
ده کـرده    از جمله نخستین کسانی است که از جذبـه در ایـن معنـا اسـتفا                حکیم ترمذی 

 انسه و طهره بماء قدسه، فحاز       ۀ و اختصه بحضر   ی من اصطفاه الحق تعال     المجذوب«: است
 ۀ همچنین او در تفسیر آیـ     ،]٥٠٣، ص   ٣[»  المکاسب و المتاعب   ۀجمیع المقامات بال کلف   

 انبیـا را از     ، اصـطفای  ]١٣شـوری،    [ )اللَّهُ یَجْتَبِي إِلَیْهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِي إِلَیْهِ مَـنْ یُنِیـبُ           (
 قـرآن،   ۀدر ایـن آیـ    » مجتبـی «او معتقـد اسـت      . شـمرد   های حق تعالی برمی     جمله جذبه 

رنج به   چنین کسی  و    است ای است که خداوند قلب او را به سمت خود جذب کرده              بنده
 قلبه الیه،   ی اللّه تعال   فالمجتبي هو عبد قد جذب    «: شود  نمیجهد و تالش دچار     ی  تو سخ 

 ].٤٠٦، ص٣[» طریق اصطفاء االنبیاء  ی عل و انما جذبه. ریقفلم یعان جهد الط
ای را بـر عهـده        از منظر ترمذی خداوند خـود تربیـت قلبـی و نفـسانی چنـین بنـده                

ثم اخذ  .  خزائن المنن  یعل] اللّه[فأجراه  «: گیرد تا او را به باالترین درجات اولیا برساند          می
ـ یتربیته، قلبا و نفسا ـ حت  یفلم یزل یتولّ. بقلبه فجذبه الیه و اصطفاه  ی اعلـ ی رقي به ال

 ].٤٠٧، ص٣[» درجات االولیاء، و أدناه من محل االنبیاء، بین یدیه
کند؛ کسانی که خداوند       دیگری نیز یاد می    ۀ در مقابل چنین بندگانی ترمذی از دست      

اگـر  ]. ٤٠٦، ص ٣[» صـنف الـذین ولـی هـدایتهم بانـابتهم         «: هدایت آنها را بر عهده دارد     
را بـا  ) مهتـدی (گزینـد، گـروه دوم    را با مشیت خود برمی) مجتبی(داوند گروه نخست   خ

از منظر ترمذی مهتدی کسی است که با انابت و صدق در عمل             . کند  انابتشان هدایت می  
کند؛ پس خداوند به خـاطر        آورد و نهایت تالش خود را در این راه می           به خداوند روی می   

 ۀواسط شده است، به ای اگرچه هدایت چنین بنده. کند   می انابت و صدق عمل او را هدایت      
فهذا عبد، جهده نصب عینیه ابدا؛ و هو حجـاب          «: جهدش همواره از حق در حجاب است      

؛ اما مجذوب که مصطفی و مجتبی حق است، با جهـد            ]٤٠٧، ص ٣[» له عن ربّه، عزوجل   
و «: ه سمت حـق اسـت     شده ب   شده و رفته  داده    شود؛ بلکه خود بشارت     و تالش هدایت نمی   

و .  اللّه و اللّه یذهب به     ی اصطفاء االنبیاء، یمر ال    یفهو عل : المجذوب لم یعان شیئا من هذا     
ء  فـال شـي   . فهو صاحب الحدیث و المبشّر و المـستعمل       . ء من الطریق   هو ال یهتدي لشي   
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 ].٤٠٧، ص٣[» یتعاظم عنده من هذه االقوال
واصطَنَعتُکَ ( ۀاو با استناد به آی. داند ناع میروزبهان بقلی نیز جذب را مترادف با اصط     

] اصـطناع [حقیقـت   «: دانـد    خاصان انبیا و اولیـا مـی       ۀاصطناع را مرتب  ] ٣٩طه،   [)لِنَفسی
 ۀجذب لطائف قدم ارواح قدسی را به نعت تربیت تجلی صفات در کنف وصلت و مـشاهد                

 ].٦٢٤، ص٧[» ذات به ذات و خالص محبت خاصان از حق به حق
مـصداق مجـذوب و مـصطفی معرفـی         ) ص(یاری از متون عرفانی پیامبر اکرم       در بس 

میبـدی در   . نیـز بـه جذبـه تعبیـر شـده اسـت           ) ص( معراج پیـامبر     ۀحتی واقع . اند  شده
  چنانک مغناطیس آهن را به خود جذب«: کند کرّات از این واقعه یاد می   به» األسرار  کشف«

 کرد و از عرش مجید قصد حـضرت          جذب عرش مجید، آن مهتر را به خود          کند، شرفات 
 ۀقاب قوسین کرد و در مقام قاب قوسین در مسند جمـال بـه وصـف کمـال در مـشاهد                    

ثُـمَّ دَنـا    (: تنزیل عزیز این اسرار در رموز این کلمات بیان کرد که          . گاه ساخت   جالل تکیه 
 ].٣٧٤، ص٩، ج٢٠] [٨ـ٩نجم، [) یفَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْن. یفَتَدَلَّ

 
 جذبه به معنای طلب. ٦. ٤

او ضمن بحث عشق به     . گیرد   معنای متفاوتی برای جذبه در نظر می       القضات همدانی   عین
القضات حقیقت  عین. کند پردازد و با طرح مثالي آن را تبیین می بررسی موضوع طلب می
در صـورت کـه در طلـب شـخص          . کند  ربا تشبیه می     آهن ۀوسیلطلب را به جذب آهن به     

در واقع وجود شخص همچون آهنی      . شود  تمامی متوجه حقیقت می     اکندگی نباشد، به  پر
اگر در وجود شخص عیب و      . شود  ربا جذب می     باشد، تمام آن به آهن      است که اگر خالص   

نقصی باشد، مانند آن است که چیزی از طال یا گچ و امثال آن با ذات آهن بیامیزد و این    
از منظر روزبهـان عیـب و نقـصی در کمـال            . شود  ربا می   ها مانع جذب آن به آهن       آلودگی

اگر سالک ناخالـصی نداشـته باشـد، بـه     . طلب نیست؛ بلکه عیب متوجه ذات طالب است      
تعبیـر  ]. ١٠٦، ص ١٤[برای او میسر شـده اسـت        » طلب و جذب حقیقی   «تعبیر روزبهان   

 مـشاهده   هـایی کـه از جذبـه در متـون عرفـانی              تعـاریف و برداشـت     ۀالقضات با بقی    عین
شود، متفاوت است؛ به این ترتیب که سالک به میزان خلـوص خـود جـذب حقیقـت                    می

جذب در ایـن معنـا دقیقـاً متـرادف بـا طلـب              . خیزد  شود و به طلب آن برمی       متعالی می 
از این منظر جـذب مـوهبتی الهـی    . استعمال شده است و ویژگی عاشق است نه معشوق    

 .گیرد ه بر اساس خلوص معشوق صورت مینیست؛ بلکه کشش معشوق است به عاشق ک
  حقۀجذبه حاصل توفیق و عنایت یا قهر و غلب. ٧. ٤
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. تعـالی نیـست     آید که جذبه امری جز عنایت و توفیق حق          از سخنان برخی از عرفا برمي     
دهد ابراهیم خواص باشد ـ نقـل     از قول یکی از مشایخ تصوف ـ احتمال می ابونصر سرّاج

جذب االرواح و سموّ القلوب و مشاهده األسرار و المناجاه و المخاطبـه و              فامّا  ... «: کند  می
 القلـوب  ی تعبّر عن التوفیق و العنایه و ما یبدو علـ         ما یشاکل ذلک فانّ أکثر ذلک عبارات      

جذب ارواح، سـموّ    «طبق این دیدگاه اصطالحاتی مانند      ]. ٣٦٨، ص ١٠[» من انوار الهدایه  
، عباراتی هستند که از توفیق و عنایت حـق      »ات و مخاطبه  القلوب، مشاهده األسرار، مناج   

را در تعریـف  » کشش عنایـت «میبدی هم تعبیر  . کنند  تعالی و انوار هدایت او حکایت می      
 را  یسعادت بندگان در عنایت است و آنجا که عنایت اسـت پیـروز            «: برد  جذبه به کار می   
 یهر کجـا کشـش    .  عنایت   دارد مغناطیس عزت و کشش     ی اله ۀکار جذب . چه نهایت است  
 ]. ١٤٤، ص٤، ج٢٠[»  بودیبود آنجا کوشش

. دانند   حق تعالی می   ۀ صفت قهر و غلب    ۀ الهی را نتیج   ۀبا این وصف برخی از عرفا جذب      
ـ  (مستملی بخاری در شرح عبارتی از التعـرف،      أولیائـه بأسـمائه و نعوتـه و    یالمتعـرّف إل

 الهی را ناشی از ربوبیت و قاهریـت حـق           ۀ، جذب ]١، ص ١٧) [هم إلیه و الجاذب ل  ... صفاته  
 تعالی به بنده، ربوبیـت اسـت و اقبـال بنـده بـه حـق تعـالی،                    اقبال حق «: داند    تعالی می   

» تعالی غالب است و مغلوب نیست؛ و قـاهر اسـت و مقهـور نیـست                 حق  ... عبودیت است   
خداوند او را به خـود جـذب کنـد،          به باور مستملی بخاری، کسی که       ]. ٤٤، ص ١، ج ١٩[

توانـد    تواند که به سمت حق تعالی نرود و کسی نیـز نمـی              مغلوب حق تعالی است و نمی     
الـدین کبـری نیـز جـذب را از جملـه              نجم]. ٤٤، ص ١، ج ١٩[مانع جذب او به حق شود       

 ].١٦٩، ص٢١[» ة القدرة من قو الجذب«: شمرد صفات قدرت حق تعالی برمی
 

  جذبهۀخلوص نتیج. ٨. ٤
ارتبـاط  ) الیخلـص لـه إلّـا مـن جذبـه الیـه           (مستملی بخاری در شرح عبارتی از التعرف        
شود،   گیرد و چنانکه از این عبارت برداشت می         نزدیکی را بین خلوص و جذبه در نظر می        

طبق دیدگاه وي، خلـوص بـه       . شود   حق تعالی میسر می    ۀرسیدن به اخالص تنها با جذب     
ای که ناخالـصی در چیـزی نباشـد و چیـز دیگـری بـا آن                  ونهگ  معنی یکتا بودن است؛ به    

کسی که برای خداوند خالص شده باشد، از هر چیزی که ظـاهر او را از خـدمت          . نیامیزد
تعـالی مـشغول کنـد،     کند و به چیزی که سر او را از حق        حق تعالی منع کند، دوری می     

کشیدن و در اصطالح به     مستملی بخاری جذب را نیز در لغت به معنی          . کند  توجهی نمی 
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داند که هر چیزی که بنده با آن بیارامد، خداوند عین آن چیز را بر او بـال                    معنای آن می  
]. ٧٤٠ــ ٧٤١، ص٢، ج١٩: نکــ  [گرداند تا از آن چیز بگریزد و بـه خداونـد روی بیـاورد             

هـای مخلِـص      او به تفـاوت   . کند   ظریفی را در این زمینه مطرح می       ۀمستملی بخاری نکت  
مخلِص آن باشد که یکتا مـر حـق را          «: کند  اشاره می ) اسم مفعول (و مخلَص   ) سم فاعل ا(

؛ ]٧٤١، ص ٢، ج ١٩[» باشد و مخلَص آن باشـد کـه حـق عزوجـل مـر ورا یکتـا گردانـد                  
مخلَصین چنان باشد که ما او      «: رساند   الهی شخص را به مقام مخلَصین می       ۀبنابراین جذب 

» اینک جذب حق دوست خـویش را چنـان باشـد          .  گشت را یگانه گردانیدیم تا یکتا ما را      
 .یابی به اخالص از نتایج جذبه برشمرده شده است بنابراین دست]. ١٥٣٥، ص٤، ج١٩[

 
 جذبه به معنای آزاد شدن از بندگی نفس. ٩. ٤

کنـد کـه در بررسـی         سخنی از ترمذی در باب مجذوب نقـل مـی         » األولیا  تذکره«در  عطار  
ترمذی با طرح یک مثال شخـصی را کـه اسـیر صـفات              . استمفهوم جذبه درخور توجه     

کند که حتی اگـر یـک درم بـر او بـاقی باشـد، آزاد                   تشبیه می  ١نفسانی است به مُکاتِبی   
اما کسی که آزاد شده است هیچ چیز ـ حتـی   .  آن یک درم استۀنیست و همچنان بند
؛ بنـابراین بـه   دانـد  ترمذی چنین کسی را مجذوب مـی .  او نیستۀیک درم هم ـ بر عهد 

حق تعالی او را از بندگی نفس آزاد کرده بـود؛ از آن             ] مجذوب کسی است که   [«تعبیر او   
 ].٤٦٤، ص١٣[» پس آزاد حقیقی او بود. وقت که او را جذب کرده بود

 الهی محصول آزاد شدن از بندگی نفس و صفات ۀ یافتن به جذب   به باور ترمذی دست   
ای را از نفـس خـود آزاد کنـد،             کـه خداونـد بنـده       ینفسانی است و از طرف دیگر هنگام      

 . مجذوب است
 

 شرایط دریافت جذبه. ٥
دهنـد، جذبـه     های عرفا در بـاب جذبـه و تعـاریفی کـه از آن ارائـه مـی                   بر اساس دیدگاه  

پرسشی که در ایـن زمینـه   . شود موهبتی الهی است که از جانب خداوند بر بنده وارد می         
شود و خداوند این موهبت را نصیب چـه           ه افرادی وارد می   مطرح است، اینکه جذبه بر چ     

 الهی بدون دلیل و بدون وجود شایستگی در فـردی  ۀکند؛ آیا امکان دارد جذب     کسانی می 
شود که بنده باید شرایطی داشـته     های عرفا دریافت می   از مجموع دیدگاه  . بر او وارد شود   

                                                                                                                             
 .]یل کتب ذ،٢[ای که خویشتن را بخرد  بنده: مکاتب. ١
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از نخـستین کـسانی اسـت کـه         حکیم ترمـذی    .  الهی شود  ۀباشد تا مستعد دریافت جذب    
ترمذی برای مجذوب در بـدو امـر   . تفصیل به بررسی جوانب این موضوع پرداخته است        به

 :گیرد شرایطی در نظر می
ـ   ةصحیح الفطر ] هو عبد [ في مبدأ أمره       ان المجذوب   اعلم ، عـذب المـاء، زکـي       ة، طیب الترب

االخـالق، واسـع    ، لـیّن  فـات الروح، صافي الذهن، عظیم الحظ من العقل، سلیم الصدر مـن اآل           
 یو وفقه للخیر، حتـ    ] اللّه[، هداه   ةفاذا بلغ وقت اإلناب   . محفوظا علیه : الصدر، مصنوع له، أعني   

 ].٤١٦، ص٣[» اذا بلغ وقت کشف الفتح، فتح له
طینت و مصون      که مجذوب باید فردی پاک     شود  با تأمل در آراي ترمذی مشخص می      

ای از عنایات  النفس بودن در هاله     سلیم ۀواسطت که به  تنها چنین کسی اس   . از آفات باشد  
کنـد و بـر خیـر توفیـق           گیرد و در هنگام انابـت، خداونـد او را هـدایت مـی               حق قرار می  

 کـردن    دهد؛ بنابراین اگرچه بنده در دریافت جذبه از خود اختیاری ندارد، در فـراهم               می
 . شرایط دریافت آن دارای اختیار است

های دنیا از دل،  داند که بنده با دور کردن جاذبه  بنده را در آن می هم اختیارغزالی
 :  الهی قرار دهدۀخود را در پیش جذب

السافلین مجذوب باشد، به اعلی علیین مجذوب نـشود و هـر کـه بـر                  کسی که به اسفل   
های جاذبه خواسـتن اسـت بدانچـه     دنیا حریص بود، منجذب باشد به دنیا؛ پس قطع عالقت 

، ١٦[» انّ لله فی أیّام دهـرکم نفحـات أال فتعرضـوا لهـا    «: السالم ـ گفته است  ـ علیهپیغامبر  
 ].١٣٢، ص٤ج

های دنیـا از شـرایط         کردن نفس از جاذبه     و البته هر چند مهیا کردن مقدمات و پاک        
غزالی این موضوع را با طـرح       . شود  دریافت جذبه شرط است، لزوماً باعث دریافت آن نمی        

کسی که در انتظار دریافت جذبه است، همچون شخصی است کـه            . کند  مثالی تبیین می  
 این  ۀپاشد و البته هم     کند و در آن تخم می       آرد و از خس پاک می       زمینی را به صالح می    

ای نخواهد داشت، مگر در صورتی که باران ببارد و مشخص نیست که خداوند                امور فایده 
رود کـه هـیچ    از فضل خداونـد انتظـار مـی   . کند  اسباب نزول باران را چه زمانی مقدر می       

ای از     سـالی و مـاهی باشـد کـه از جذبـه             کـم «سالی از باران فرونگذارد؛ به تعبیر غزالـی         
 ].١٣٢، ص٤، ج١٦[» ای از نفحات خالی ماند جذبات و نفحه

 تعـالی    ابونصر سرّاج نیز از قول یکی از مشایخ تصوف جذبه را عنایـت و توفیـق حـق                 
آنچه از انـوار   «: معتقد است که دریافت این عنایات مستلزم شرایطی است        داند و البته      می

شود، به میزان قرب و بعد و صدق و صـفای او در وجـد                 هدایت بر قلوب سالکان وارد می     
: دانـد    الهـی مـی    ۀدلی را از شرایط دریافت جذب       میبدی نیز سوخته  ]. ٣٦٨، ص ١٠[» است
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 ].١٤، ص٩، ج٢٠[» سوختگان شکار نکند کمند جذب اوجز دل«
از منظـر وي  هرگونـه       . کند   بحث ظریفی را در این زمینه مطرح می        الدین کبری   نجم

ای   گوهر گرانبهایی که در باطن انسان وجود داشته باشد، موجب درک حال یـا مـشاهده               
ای که هر گاه نوری از بنده به آسـمان صـعود کنـد، نـوری از                   گونه  شود، به   در آسمان می  

الدین، جواهر آسمانی محدود هـستند و از      از منظر نجم  . کند  زول می آسمان به سمت او ن    
انـد،   کنند اما جواهری کـه در وجـود انـسان بـه ودیعـه نهـاده شـده                 حد خود تجاوز نمی   

 جواهر آسمانی و جواهر وجودی انـسان        ۀالدین رابط   نجم.  تربیت و ازدیاد هستند    ۀشایست
تـر     به اینکه جواهر وجودی انـسان قـوی        کند و با توجه     تعبیر می » جذب«و  » حنین«را به   

ــ اگـر جـوهر    ١: گیـرد  باشند یا جواهر آسمانی سه حالت برای برخورد آنها در نظـر مـی             
تر از جوهر وجودی انسان باشد، جوهر ناقص انسان به سمت جوهر آسمانی               آسمانی قوی 

ر باشد،  ـ اگر نیروی هر دو براب     ٢کند؛    کند و جوهر قوی آسمانی، آن را جذب می          میل می 
ـ       کنند و همدیگر را جذب می       هر دو به یکدیگر میل می       راه بـا یکـدیگر      ۀکننـد و در میان

تر باشد، جـوهر آسـمانی بـه سـمت آن             ـ اگر جوهر وجودی انسان قوی     ٣کند؛    تالقی می 
، ٢١[شـود   کنـد و سـبب نـزول آن مـی           کند و جـوهر انـسانی آن را جـذب مـی             میل می 

) حنین( کردن    ناشی از صفت قدرت است و میل      طبق این دیدگاه جذب     ]. ١٦٨ـ١٦٩ص
الدین کبری جذب فراینـدی دوجانبـه اسـت و            از منظر نجم  . ناشی از صفت رحمت است    

توانـد   تواند بنده را جذب کند، بنده نیـز در شـرایطی مـی      که جوهر آسمانی می     همچنان
واند شـرایط   ت   درون می  ۀجوهر آسمانی را جذب کند؛ به این ترتیب بنده با تربیت و تزکی            

 .جذب جوهر آسمانی را فراهم کند
 

 اقسام و مراتب جذبه. ٦
صراحت از اقسام جذبه در متـون عرفـانی سـخنی مطـرح نیـست، چنانکـه از                  هر چند به  

ای   گونـه   شود، جذبه یک مرتبه و یک درجه ندارد؛ بـه           های عرفا آشکار می     مجموع دیدگاه 
حکـیم  . شـود   ی از آن بر سـالک وارد مـی        ا  که به تناسب هر مقام، نوعی از جذبه و مرتبه         

 ترمذی قلـب  ۀبه عقید. آورد  ترمذی نخستین کسی که از مراتب جذبه سخن به میان می     
تواند به یکباره      وجود نفس نمی   ۀواسط الهی است، اما به    ۀمجذوب پیوسته در تصرف قبض    

مجـذوب را در    مرتبه،     به    آهستگی و مرتبه   تعالی به   به قرب حق دست یابد؛ بنابراین حق      
. کنـد   برد و به قدر طاقت نفـسِ مجـذوب، عطـایی بـر او وارد مـی                  مراتب ترقی پیش می   
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ففی أول ما یرد علیها من العطاء مایسکرها «: شمرد ترمذی مراحل این عطا را چنین برمی
 هـذا   ةعن شهوات الدنیا؛ ثم بعد ذلک، یرد علیها من العطاء مایسکرها عـن وجـود حـالو                

ثم توصـل الـی مکـان       . ة القرب ةذلک، یرد علیها ما یسکرها عن وجود حالو       ثم بعد   . العطاء
 ]. ٤١٧، ص٣[» ةالغرب

را ) ص(ترمذی در جای دیگر نیز با اشاره به منازل مجذوبان، حظ نبی مکرم اسـالم                
 : داند بیش از دیگر مجذوبان می

 و  ینـصف  را   ی از ایشان را ثلث نبوت دهند و بعض        ی چنانکه بعض  ؛مجذوب را منازل است   
 افتد که حـظّ او از نبـوّت بـیش از آن         ی رسد که مجذوب   ی را زیادت از نصف تا به جای       یبعض

ـ یچنانکه محمّد مـصطف . االولیاء و مهتر جمله اولیا بودبود و او خاتم  مجذوبان  اللّـه  ی صـلّ  
 .]٤٦٤، ص١٣[ مهتر جمله انبیا و ختم نبوّت بدو بود ـعلیه و سلّم

از «:  مقامی جذبه، سلوک و عروج مخصوص به خود را دارد          نسفی نیز معتقد است هر    
اول مقام انسانی تا به آخر مقام انسانی ده مقام اسـت و در هـر مقـامی جذبـه هـست و                        

ـ     ۀاز منظر او جذب   ]. ١٥٢، ص ٢٢[» سلوک هست و عروج هست      مقـام   ۀ هر مقامی با جذب
 . دیگر متفاوت است

شـود، مقـام تمـامی مجـذوبان یکـسان          های عرفا آشکار می     چنانکه از مجموع دیدگاه   
بندی کلی برای جذبه مطرح است که در ادامه به            با توجه به اقوال عرفا دو تقسیم      . نیست

 .شود بررسی آنها پرداخته می
 

  عام و خاصۀ جذب.١. ٦
شـود کـه جذبـه بـر عـوام و خـواص بنـدگان وارد                  های عرفا آشکار می     از مجموع دیدگاه  

ریفی که از جذبه مطرح است، جذبه خاص اولیـا و برگزیـدگان   در بسیاری از تعا   . شود  می
انّ هللا جـذب  «: گوید  از جذب ارواح اولیا سخن می ابوسعید خراز . حق توصیف شده است   

های دوستانش را به خود جذب کـرد و بـه             خداوند جان [ ارواح اولیائه الیه و لذّذها بذکره     
شواهدی که پـیش از ایـن       ]. ٤٥، ص ١٤؛  ٣٦٨، ص ١٠[» ]ذکر خویش آنها را شاد ساخت     

 .برای جذبه به معنای اصطناع یاد شد نیز گویای این امر است
نظر از اشاراتی که در باب جذب اولیا و خاصان حـق در متـون عرفـانی مطـرح                    صرف

روزبهـان بقلـی در شـرح       .  مؤمنین نیز سخن به میان آمده است       ۀاست، گاه از جذب عام    
پـردازد و قلـوب و نفـوس     وجود خداونـد مـی  ) اهینبر(شطحی از حالج به تبیین شواهد   
 آن قلوب عامه را به خود جذب ۀوسیلداند که خداوند به خاصان و صدیقان را شاهدی می  
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.  صدیقان به خود جذب کردۀآنگه به ذات آیات نفوس و قلوب، عامّه را به واسط   «: کند  می
]. ٤١٠، ص ٧[» ]٤٩عنکبـوت،   [) لـمُ آیاتٌ بیِّناتٌ فی صدور الّذین اُتـوا الع       (: قال هللا تعالی  

هـایی بـه حـق تعـالی جـذب            روزبهان معتقد است که قلوب عامه مؤمنین نیز با واسـطه          
 .ها قلوب و نفوس خاصان و صدیقان هستند شوند و آن واسطه می

بیـان  «. شـود   گوید که در مقام توبه نصیب سالک مـی          روزبهان بقلی نیز از جذبی سخن می      
 در ظلمات قهر به قذف نور انابـت  ۀشد ریدان را ـ آن است که دل گم توبت ـ که مبادی است م 

بنابراین ممکن است جذبه    ]. ٤٢، ص ٦[» و گوش هوش او به انگشت جذب بمالند       ... منور کنند   
 .یا عامه مؤمنان و مبتدیان سلوک وارد شود) خاصان حق(بر انبیا و اولیا 

 
  ازلیۀ دنیایی و جذبۀجذب. ٢. ٦

 که از جذبه در متون عرفانی مطرح است، جذبه موهبتی الهی است که              در غالب تعاریفی  
دیدگاه دیگری نیـز در بـاب جذبـه و زمـان نـزول آن               . شود  در این دنیا نصیب سالک می     

روزبهان در این . کند االرواح مطرح می روزبهان بقلی این دیدگاه را در مشرب. مطرح است
 سالکان و سادات طریقت را بـه  او. دهد ئه میکتاب طرح جامعی از منازل سیر الی هللا ارا      

پردازد که    روزبهان در هر باب از کتاب به شرح مقاماتی می         . ١کند  بیست طبقه تقسیم می   
هر طبقه از عرفا در حدود پنجاه مقام را پشت          . گذارند  این دسته از سالکان پشت سر می      

ه بعـد شایـستگی پیـدا       گذارند و پس از عبور از این مقامات بـرای ورود بـه طبقـ                 می  سر
گیـرد و بـه       بین بنده و حق هزار مقام در نظـر مـی          بنابراین درمجموع روزبهان      .کنند  می

 . پردازد  تشریح جزئیات آن می
 تمـامی   ۀدر طرح روزبهان، مجذوبین اولین طبقه عرفا هستند و البتـه مقـام و مرتبـ               

روزبهان پنجاه مقام . دگذار مجذوبین مراتبی را پشت سر می. مجذوبین نیز یکسان نیست
 . شمرد برای آنها برمی

کنـت کنـزاً مخفیـاً فَأحبَبـتُ أن أعـرف           «روزبهان در این فصل با استناد بـه حـدیث           
بـه طـرح    ] ٨٥إسـراء،    [)قل الرّوحُ من أمرِ ربّـی     (و آیه شریفه    » فخلقت الخلقَ لِکی أعرف   

                                                                                                                             
ـ محبـین  ٥ـ صدیقین ٤ـ سابقین ٣ـ سالکین ٢ـ مجذوبین ١: األرواح عبارتند از این طبقات در مشرب . ١

 ــ واصـلین    ١٢ــ موحـدین     ١١ــ مقـربین   ١٠ــ شـاهدین     ٩ــ عـارفین     ٨ــ عاشـقین     ٧ـ مـشتاقین    ٦
بـدالء  ــ   ١٩ــ خلفـاء     ١٨ـ مصطفین   ١٧ألسرار من النجباء  ـ أهل ا  ١٦ـ أولیاء   ١٥أصفیاء   ـ١٤ـ نقباء ١٣
 .]٩: نکـ [ـ أقطاب و غیاث ٢٠
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نگـرش  . شـود   مـی فیض حـق در عـالم امـر بـر روح وارد             . پردازد  ماجرای خلقت روح می   
از منظر غالب عرفـا مجـذوب کـسی         . روزبهان به مفهوم جذبه کامالً تازه و ابتکاری است        

شـود    است که یا هنوز قدم در راه سیر و سلوک نگذاشته است و جذبه حق بر او وارد می                  
شـود؛ امـا      گذارد از این فیض برخوردار مـی        و یا پس از اینکه قدم در راه سیر الی هللا می           

. ز منظر روزبهان روح انسانی است؛ زمانی که هنوز به جـسم وارد نـشده اسـت                مجذوب ا 
جذبه حق نه در این دنیا بلکه . زمان جذبه هم با آراء پیش از روزبهان تفاوت اساسی دارد

 این جذبه در هنگام خلقت روح و حتی پیش از آن کـه              .شود  در عالم امر بر روح وارد می      
. شـود   ابد و امر حق بر آن جاری شود، نصیب روح می          روح به واسطه ایجاد حق هستی بی      

اولین مقام مجذوبین، مقام روح است هنگامی که روح هنـوز بـه جـسم انـسانی                 بنابراین  
في بدوّ أمرها قبل دخولها في الجسد و کونها بإیجـاد الحـق و     مقام الروح«: نپیوسته است 

در همین هنگام اسـت کـه       . ]١١، ص ٩[»  األمر بنعت الفیض   ۀ مباشر ۀإدراکها في الکینون  
 ۀمقام الـروح ادراک لـذ     «دومین مقام مجذوبین    . یابد   ایجاد حق هستی می    ۀروح به واسط  

 فعل خود در عالم امر      ۀ تعالی به واسط    در این مقام حق   . است] ١٢، ص ٩[»  الفعل ۀمباشر
 کند و به ترتیب در مقام سوم و چهارم روح به مقام تجلی صفات و ذات                 بر روح تجلی می   

 ]. ١٢ـ١٣، ص٩[رسد  می
شـنود، در عـوالم ملکـوت سـیر           روح پیش از ورود به جسم انسانی خطاب حق را می          

 تا مقام   .شود  در صورت انسانی وارد می    » خلقت بیدیّ «کند و سپس به واسطه صنعت         می
مقـام  «بیستم روح هنوز به صورت انسانی متصل نشده اسـت و در مقـام بیـست و یکـم،               

 . شود ، روح به صورت متصل می]١٨، ص ٩[» ةي الصورالروح في دخولها ف
 
 گیری نتیجه

 :دهد  هفتم هجری نشان میۀبررسی و تحلیل موضوع جذبه در متون نثر عرفانی تا سد
جذبه تا پیش از قرن هفتم هجری به معانی مختلفی ذکر شده است و البته بـین ایـن                   ـ  

بندی رایج اهل کمـال بـه         یک تقسیم در  . شود  معانی ارتباط و وابستگی نزدیکی مشاهده می      
دیدگاه غالب  . شوند   می   مجذوب، سالک، مجذوب سالک و سالک مجذوب تقسیم        ۀچهار دست 

 مقـام   ۀعرفا آن است که در بین این چهار گروه، مجذوب بـاالترین مرتبـه را دارد و شایـست                  
عنای سیر  جذبه به م  . اما تعاریف دیگری نیز از جذبه در دست است        . شیخی و مقتدایی است   

شدن از بندگی نفس، طلب و توفیـق و           در احوال، وجد و سلب و اخذ، مشاهده و معاینه، آزاد          



  ٤٥  مفهوم جذبه در نظام معرفتی عرفان اسالمی  

 

در غالب این تعاریف جذبه قرین وجد و طـرب و حـال برشـمرده               . عنایت نیز ذکر شده است    
البته در برخی تعاریف هم جذبه با اختیـار         . اختیاری بنده همراه است     شده است و غالباً با بی     

در این تعریـف    .  همراه است؛ به عنوان مثال گاه جذبه به معنای طلب به کار رفته است              بنده
 .  جذبه کششی از جانب بنده به سمت حق تعالی است

دهد که جذبه یک مرتبه و یک درجه ندارد و هر             های عرفا نشان می     مجموع دیدگاه ـ  
جذبه در دست اسـت،     در برخی از تعاریفی که از       . مقامی جذبه مخصوص به خود را دارد      

جذبه خاص برگزیدگان، اولیا و انبیای الهی توصیف شده است و در برخـی از تعـاریف از                  
 .  عام مؤمنان یا سالکان مبتدی سخن به میان آمده استۀجذب

بر این اسـاس،  . شود بندی دیگری جذبه به انواع دنیایی و ازلی تقسیم می      در تقسیم ـ  
 قرب فرد به حق     ۀشود و زمین    این دنیا نصیب فرد می     دنیایی، موهبتی است که در       ۀجذب

 ازلی در عالم امر، پیش از دخـول روح در جـسم، بـر روح     ۀکند و جذب    تعالی را فراهم می   
 فعل، صـفت و     ۀبر اساس این دیدگاه خداوند در عالم ذر به واسط         . انسانی وارد شده است   

وح گرایش و کشـشی بـه حـق         ذات بر روح تجلی کرده است و بنابراین اگر در این دنیا ر            
این مفهوم از جذبه    . ای است که در عالم ذر نصیب او شده است           تعالی دارد، حاصل جذبه   

کند ـ شـباهت بـسیاری بـه بحـث       ـ که روزبهان بقلی برای نخستین بار آن را مطرح می
 .فطرت دارد و اینکه هر انسانی بر فطرت پاک آفریده شده است

بنـابراین ایـن    . شـود   ست، با حصول شرایطی نصیب فرد می      اگرچه جذبه عنایتی الهی ا    ـ  
 الهی بـر افـرادی   ۀجذب. شود عنایت بدون دلیل و بدون وجود شایستگی به شخصی عطا نمی          

های دنیا از دل، وجود خود را    کردن جاذبه   شود که با آزادشدن از بندگی نفس و پاک          وارد می 
 .دهند  الهی قرار میۀ جذبصافی کرده و به این ترتیب خود را در معرض دریافت
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