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A critique of the attempts towards giving the law of attraction a religious view

Mahdi Pichan
Mahdi Motia

Abstract
The law of attraction in the philosophy of modern thought is the belief that by focusing on
negative or positive thoughts, people can experience positive or negative attitudes. This belief
is based on the idea that both people and their minds are made up of pure energy and through
the process of "absorbing the same energies," one can upgrade his health, well-being and
personal relationships. This theory has been promoting for many years by speakers and
writers in the world, and each of them is somehow trying to express the attraction law in
accordance with the culture of their audience and stimulate their feelings. One of the
promotional methods for promoting and fixing The secret theory in the minds of the audience
by its propagandists, especially inside the country, is its religiousization. This theory has been
promoting for many years by speakers and writers in the world, and each of them is somehow
trying to express the attraction law in accordance with the culture of their audience and
stimulate their feelings. One of the promotional methods for promoting and fixing The secret
theory in the minds of the audience by its propagandists, especially inside the country, is its
religiousization. By some non-scientific interpretation, some verses and narrations try to
introduce this theory as an affirmation of religion and, on the other hand, to proclaim verses
and narratives that are opposed to this hypothesis, whether deliberately and for personal
reasons, or inadvertently And because of their lack of control over religious texts. However,
in understanding any text, including the text of the Bible and the traditions of the infallibles,


M. A. Student of Quranic Interpretation and Science, Isfahan University, Isfahan, Iran
pichanmehdi@yahoo.com

Associate Professor of Quran and Hadith Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
(Responsible Author)
mahdimotia@gmail.com.
Received: 26.09.2018
Accepted: 21.07.2019
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

16/ Comparative Theology, Vol: 10, No: 22, Autumn & Winter 2019
all aspects must be considered, because the fragmentation and separation of some verses and
narratives, ignoring the continuous and discursive context, and their interpretation in favor of
their own opinion is unnecessary. It was found that according to some verses and narratives
like verses 18 and 19 of Surah al-Asra, contrary to the view of the leaders of the law of
attraction that demanded the human being as the basis for achieving the demands, the demand
of God in both cases was ruled and it The amount of the desires of the human being to which
it is sought is also due to the will of God and through his efforts, not for the imagination and
imagination. Also, some other domestic propagandists of the Law of Attraction pray for the
concept and, in their opinion, they pray for the view that contributes to mental imagery, not
because it is a relationship with the Creator, and not to this Because it is the soul, in which
spiritual excellence and evolution lies. They say prayer is good because it enables you to
visualize your own desires. Therefore, prayer as an introduction to the embodiment and
concentration becomes important, not because it is an independent tool for the service of
human superiority and servitude. However, according to verses and narratives such as verse
60 of chapter of Ghafir, the purpose of prayer is not just to seek human needs and wants, but
to declare slavery and grudge against God and to learn from other goals and results of prayer
for Is counted. Also, accuracy in the meaning of our prayers implies that prayer is guaranteed
by God, which does not always mean the fulfillment of human wants and wants, as the
internal leaders of law are attracted to, but also the means of answering and There is no lack
of response from God, which occasionally appears in other forms than the fulfillment of the
necessity. Ultimately, the source of absorption theory has to be derived from the humanistic
and human-centered view of the West, which accepts this attitude not only as the cultivation
of the divine human being as a goal, but also the focus on transcendental tendencies, there is
not much room for discussion and discussion. By focusing on the will and desire of man,
transcendental and spiritual goals are forgotten, and instead of this world life and experience
of pleasure will be at the forefront of man's desires, and as a result, man will most of all lead
to the forgottenness of the end and the hereafter. . The law of attraction not only does not
invite humans to ethical virtues, but also enhances pleasure and desire, and governs the
transcendental areas of the human soul and puts down on the most valuable human powers, ie,
the power of reason.
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نقدی بر دینیسازی قانون جذب


مهدی پیچان -مهدی مطیع
چکیده

مروّجان داخلیِ قانون جذب ،آن را تأییدشدۀ متون دینی معرفی کرده اند؛ تا جایی که دعا در معارف دینی را همان قانون جذب
دانستهاند؛ به طوری که اصرار و توجه به خواستهها در دعا برای تحقق آنها در عالم خارج است .در این نوشتار بیاان مایشاود
تسلطنداشتن علمی بر معارف دینی و سوء برداشت از مفهوم و هدف دعا و اجابت آن و نیز تقطیع و تأویا غیرعلمای آیاات،
ایشان را به راه ناصواب کشانده است .رهبران قانون جذب ،خواست انسان را اص و اساس در رسیدن به خواسته ها می دانناد؛
اما برخالف نظر رهبرانِ قانون جذب ،طبق برخی از آیات و روایات ،خواست و ارادۀ خدا در هر دو عالم حکمفرما بوده اسات
و آن مقدار از خواستۀ انسان که به آن می رسد نیز به ارادۀ خدا و به واسطۀ تالش اوست ،نه به دلی تجسم و تصورش .در دعاا
نیز برخالف ادعای قانون جذب ،آدمی خدا را عطاکننده می داند ،نه اینکه ذهن و باور خود را معطی بداند .همچناین هادف از
دعا فقط خواستن حاجت نیست ،بلکه هدف اصلی ،اظهار فقر و مسکنت و بندگی به درگاه خداست.
واژههای کلیدی
قانون جذب ،راز ،دعا ،عرفان ،تجسم خالق.
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 .1مقدمه

جنبه های مختل

قانون جذب در فلسفۀ اندیشۀ نوین ،باوری است که طباق

دینی سازی آن از سوی مروجان داخلی اشاره داشاته و نقادی

آن با تمرکز بار افکاار منفای یاا مثبات ،ماردم مای توانناد

بر آن نوشته اند .مقالۀ دیگر «دعا در اندیشۀ رهباری و مقایساۀ

تجربه های مثبت یا منفی را به زندگی خاوی ،،وارد و آن

آن با قانون جذب» نوشتۀ حمزه شاریفی دوسات باود کاه در

را تجربه کنند .این باور براساس نظریه ای است که مردم و

سال  1391در شمارۀ چه وسوم فصلنامۀ تخصصی مکاتباه و

سااخته شادهاناد و باا

اندیشه نشار یافات .نویسانده در ایان مقالاه کوشایده اسات

فرایند «انرژیهای همانند ،همادیگر را جاذب مایکنناد»

گفته های طرفداران قانون جاذب درباارۀ دعاا را باا تارازوی

می تواند سالمت ،رفاه و روابط شخصی خوی ،را

اندیشۀ رهبری بسنجند و به بررسی تفاوت دعاای جاذبی باا

افکارشان هر دو از انرژی خاال
شخ

ارتقا بخشد .این نظریه سال هاسات از ساوی ساخنرانان و
نویسندگان متعدد در جهان ترویج می شاود و هرکادام باه

بررسی کلی کرده اند که البته در بخشای باه

دعایی توصیهشده در معارف دینی اشاره داشته باشد.
این نوشتار برآنست ضمن بیاان نماای کلای از قاانون

نااوعی ماایکوشااند قااانون جااذب را مطااابق فرهناا

جذب و محاسن و مزایای آن ،باهصاورت خااص تار و از

مخاطبان شان بیان کنند و احساس آنها را برانگیزانناد .ایان

زاویۀ نگاهی جدید نسبت به پژوه ،های کارشده در ایان

مفهوم با نام های جاذب ،قاانون جاذب ،راز ،قاانون راز و

راستا ،نقدی بر دینی سازی این نظریه با عنایت به برخی از

گاهی هم با نام تجسم خالق بر سر زبان هاا اسات .قاانون

آیات و روایات داشته باشد.

جذب به گفتۀ مروجین ،به این شرح است «عم تجسم ،تاو
را به هر چه بخواهی متص میکند .تجسم خواسته ات نیروی

 .2بیان مسئله

مغناطیسی ایجاد می کند و این نیرو خواسته ات را به سوی تاو

یکی از روش های تبلیغی برای ترویج و تثبیات نظریاۀ راز

جذب میکند» (برن« .)68 :1390 ،تو همه چیاز را باه طارف

در اذهان مخاطبان از ساوی مروّجاان آن باه خصاوص در

خود جذب می کنای؛ ماردم ،شاغ  ،شارایط زنادگی ،وضاع

داخ کشور ،دینی سازی آن است .از همین منظر مروّجاان

سالمتی ،ثروت ،قرض ،ماشینی که بار آن ساوار مایشاوی و

داخلیِ قانون جذب ادعا می کنند دعاا در اساالم معناای،

اجتماعی که در آن زندگی می کنی .مث آهن ربا هماۀ اینهاا را

همان قانون جذب است؛ زیرا اسالم هم میخواهد شما به

به طرف خود جذب می کنی .به هرچه فکر کنی ،همان اتفااق

خواستۀ خود بیشتر فکر کنید و بهصورت مکرر آن را بر زباان

می افتد .ک زندگی تو تجلای افکااری اسات کاه در ذهنات

جاری کنید تا در عالم خارج محقاق شاود .ایشاان باا تأویا

جریان دارند» (برن.)32 :1387 ،

غیرعلمی برخی از آیات و روایات سعی می کنند ایان نظریاه

دربارۀ «قانون جذب» مقاله هاا و کتااب هاای متعاددی

را بهصورت امر تأییدشدۀ دین معرفی کنند و از بیاان آیاات و

نوشته شده است؛ اما در میان پژوه،های نشریافته به ساه

روایات مخال

مقاله اشاره می شود کاه تاا حادودی باه موضاو نوشاتار

منااافع شخصاای ،خااواه بااهصااورت سااهوی و بااه دلیاا

حاضر مربوط اسات «نقاد و بررسای نظریاۀ راز» باه قلام

تسلط نداشتن بر متون دینای  -خاودداری مای کنناد .ایان در

کااه در شاامارۀ دوم فصاالنامۀ

حالیست که در فهم هر متنی ازجملاه ماتن کتااب مقادس و

تخصصی مطالعات معنوی در سال  1390به چاپ رسید و

روایات معصومین باید همۀ جوانب در نظر گرفته شوند؛ زیارا

نیز مقالۀ «قانون جذب» نوشتۀ حمزه شریفی دوست کاه در

تقطیع و جداسازی برخی از آیات و روایات و تأوی آنهاا باه

شمارۀ سوم فصلنامۀ تخصصی مطالعاات معناوی در ساال

نفع نظر خود امری ناپسند است .ایان نوشاتار مای کوشاد باا

 1391منتشاار شااد .ایاان دو نوشااته ،قااانون جااذب را از

نگاهی نو نسبت به کارهای صورت گرفته ،ضمن بیان کلای از

حمیدرضااا مظاااهری ساای

با این فرضیه  -خواه به طور عمدی و به دلی
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انسان باا خاود و حاق

محاسن و معایب نظریۀ راز ،به صورت خاص تار و باا اساتناد

به فضای و نیز به روابط و وظای

به آیات و روایات ،نقدی بر دینی سازی قانون جذب از سوی

تعالی می پردازد (جرجانی .)27 :1306 ،اما عرفاان نظاری

مروّجان داخلی داشته باشد.

عبارت است از شناخت خداوند ازنظر اساما و صافات و
مظاهر آن و شناخت احوال مبدأ و معاد و شناخت حقاایق

 .3مفهومشناسی مصطلحات

عالم و چگونگی رجو این حقایق (کثارات) باه حقیقات

 1 .3قانون جذب «ایان قاانون هماان قاانون جاذباۀ عماومی

واحد که ذات احدیت است (قیصری.)7 :1363 ،

است ،اما در حیطۀ افکار .قانون جاذبه نیاوتن مایگویاد :کاره

 5 .3تجسام خاالق :تجساام خاالق روش اسااتفاده از

زمین همۀ اجسام را به سمت خود می کشاند؛ اما قانون جذب

تخیالت و تصورات برای باه دسات آوردن خواساتههاای

میگوید :تمام چیزهایی که ما تصاور مایکنایم باه ساوی ماا

انسان در زندگی است .قدرت تخی تواناایی ایجااد یا
تصویر ذهنی یا ی

احساس را داراست .انساان

جذب می شوند»« .باا تصاور و افکاار شاما ،تماام دنیاا یا

فکر ،ی

کاتالوگ در دست شما می شود .انگار شاما داریاد باه جهاان

با تجسم و تخی خوی ،و با انتقال انرژی مثبت بر فکر و

سفارش می دهید .هر انتخاب که بکنید درست اسات .قادرت

احساس و تمرکز بر آن دو قادر است آنچه را تجسم کرده

تماماً در اختیار شماست» (شریفیدوست.)3 :1391 ،

است به واقعیت تبدی کند (دایر.)251 :1389 ،

 2 .3راز «افکار ما به اجسام تبدی می شوند .هر چیزی
در فکرت بگذرد ،به زودی آن را در مشت خواهی گرفت.

 .4برجستهترین شاخصۀ قانون جذب

حکمرانااان و بزرگااان ،ایاان راز را ماایدانسااتند و تااالش

آنچه به ساحت وجودی انسان در قاانون جاذب ،عنایات

می کردند مردم آن را نفهمند؛ چاون در آن صاورت ،هماه

خاص شده ،ذهن آدمی و قدرت خالقیت آن بوده است که

می خواستند از آن استفاده کنند .بزرگان ایان راز را مخفای

از آن با تجسم و تصور نسبت به امور بیرونی یاد میشاود.

داشتند» (شریفیدوست.)4 :1391 ،

طبق این نظریه ،انسان با بهره گیری از نیروی خاالق ذهان

 3 .3دعااا :دعااا در لغاات بااه معنااای صاادازدن و

خود می تواند امور بیرونی را به نفع خود تغییر دهاد .ایان

یاری طلبیدن و در اصطالح شرعی به معنای گفتگوکردن با

قانون از تأثیر افکار بر امور خارج از انسان صحبت می کند

حااق تعااالی بااه نحااو طلااب حاجاات و درخواساات حا

و از اثاار آن باار روان و درون انسااان سااخنی بااه میااان

مشکالت از درگاه اوست (فیومی :1414 ،ذی ماده دعا).

نمی آورد .همچنین در این قانون صحبت از خالقیت ذهان

 4 .3عرفان :معموالً عرفان به معنای علم و شناخت به

و تأثیرگذاری آن بر پدیده ها از سنخ رابطۀ علّی و معلاولی

کاار مایرود (اباانمنظاور ،1408 ،ج  .)153 :9ابانفااارس

است .به بیان دیگر ،ذهن انسان هرچاه را مثبات یاا منفای

عرفان به معنای شاناخت را از ریشاه «عارف» باه معناای

تجسم کند ،به صورت یقینی و قطعی در عالم خاارج و ناه

سکون و آرام ،میداناد (ابانفاارس ،1404 ،ج .)281 :4

در درون خودش به وقو می پیوندد؛ بنابراین این قانون از

بنابراین عرفان در لغت عارب باه ناو خاصای از دانا،

قدرت خداگونۀ ذهن و رابطۀ علّی و معلاولی آن باا اماور

اطالق میشود که با آرام ،روحی همراه باشد؛ از ایان رو

تجسم شدۀ بیرونی سخن می گوید و این امر با مقوله هاایی

دربارۀ شناخت خداوند به کاار مایرود کاه باا اطمیناان و

مانند مثبتاندیشی ،تلقین و خوشبینی تفاوت دارد.

آرام ،روحی همراه است (کاشاانی)106 :1370 ،؛ اماا در
اصطالح دارای دو بخا ،عملای و نظاری اسات .بخا،
عملی عرفان به تصفیۀ قلب از رذای و متص

کاردن روح

 .5محاسن قانون جذب
صرفنظر از تأثیر تفکر و تصاور در رسایدن باه مطلاوب

 /54الهیات تطبیقی( ،علمی) سال دهم ،شماره بیست و دوم ،پاییز و زمستان 1398

چنانکه در قانون راز ادعا می شاود خداوناد کائناات را در

قانون راز ،قواعد زندگی را درست آموختاهاناد و آنچناان تاأثیر

اختیار انسان قرار داده و قدرت تسخیر و تصارف در آنهاا

شگرفی در اعماق قلب خویشتن احساس کارده اناد کاه چاون

را منحصر به انسان کرده است1؛ اما باید توجه داشت ایان

چشمۀ آب زاللای ،در بیاباان خشا

زنادگی آناان جوشایدن

تسخیر ،همه جانبه و به صاورت نامحادود نیسات .در ایان

گرفته است و میتوانند وجود خود را با این آب زنادگیبخا،

بخ ،با عنایت به همین قدرت تسخیر در وجاود انساان،

و امیدآفرین بشویند و در پااکی و زاللای زنادگی آرام و پار از

تأماا کوتاااهی باار برخاای از محاساان قااانون جااذب و

امید و نشااط ،روزگاار زیباایی را بگذرانناد (آزمنادیان:1384 ،

دستاوردهای آن میشود.

)11-14؛ بنابراین امیدوارساختن انسان به زندگی از مزایای ایان

 1 .5باورمندی استعدادهای انسان

نظریه به حساب می آید؛ باه گوناه ای کاه راهاروان ایان راه در

نفسِ توجه به ظرفیت های روحی انسان امری مطلوب

وادی زندگی همواره منتظر اتفاقات و رخدادهای زیبا هساتند و

بااه هاار میاازان در پیونااددادن

اصوالً نحوۀ تفکر آنها اینگونه است .انساان هاای مثبات انادیِ،

گرای ،های معنوی انسان با حقیقت هساتی توفیاق یابناد،

مثبت نگر که همواره زندگی را زیبا می بینند و امیدواراناه منتظار

نسخۀ کارآمد تری از معنویت راستین را عرضاه کارده اناد.

رخدادهای زیبا هستند (همان.)27 :1384 ،

اساات .مکاتااب مختلاا

توجه به اساتعدادهای روحاانی و توانمنادیهاای معناوی

 3 .5درک وآگاهی کائنات

نفس انسانی باعث خلاق جناب،هاای فراوانای در دنیاای

یکی دیگر از محاسنی که این نظریه بدان قائا اسات،

امروز شده است .این جریان هاا کاه ناوعی سامتوساوی

پااذیرش شااعورمندی کائنااات اساات .افاارادی هسااتند کااه

اینگونه گرای،های

موجودات دیگر را بی اهمیات دانساته و اصاوالً غیرانساان را

معنوی و جهت دادن این گارای ،هاا در انساان معاصارند.

صاحب شعور نمای دانناد و جماادات را ازنظار شاعورمندی

یکاای از مزایااای قااانون جااذب ،توجااه بااه ظرفیااتهااا و

هم رتبۀ عدم می انگارند؛ ولی در جذب بر شاعورمندی تأکیاد

استعدادهای شگرف آدمای باوده ولای ایان ظرفیات هاای

شده و این حقیقت پذیرفته شده است .در این نظریه ،زماین و

وجودی بهخوبی شناسایی و بهرهبرداری نشدهاند.

آسمانها ،ماه و خورشاید و ساتارگان ،نیروهاا و انارژیهاا و

عرفانی و معنوی دارند ،درصدد کش

 2 .5توجه به امید

تمامی کائنات دارای شاعور و تسابی باوده اناد و همگای در

حس امیدواری در انسان به طراوت و بالندگی روحای

خدمت و تسخیرشدۀ امر انسان اند .طبق این باور ،خداوند باه

او ختم می شود .در مضمون و محتوای این قانون باه ایان

تمامی کائنات فرمان داده است تا آنگونه که انسان می اندیشاد

مفهوم اساسی توجه خاص شاده اسات؛ تاا جاایی کاه از

و میگوید ،عکسالعم نشان دهند .کائنات های محادودیتی

طرف کساانی کاه آن را قباول کاردهاناد ،مزیات اخالقای

نداشته اند و هرگز پایان نمی پاذیرد ،هار فکار انساان فرماانی

دانسته شده است .به گفتۀ ایشاان ،بسایاری از انساانهاای

است برای کائنات کاه در تساخیر و ارادۀ او عما مای کنناد.

روی کره زمین به دلی روزگاری که با اندیشاه هاای خاود

تمام هستی ،افکار آدمی را به انواعی از انرژی تبدی مایکنناد

خلااق کااردهانااد ،در جهنماای سااوزان از یااأس و ناامیاادی

تا درنهایت به خلق اهداف انسان منجار شاوند (دایار:1389 ،

می سوزند و در وادی غفلت فرصت های خوب زنادگی را

 75 – 72و .)220 – 218

از دست می دهند؛ در حالی که انسان های آگاه با دانستن و

اما شعورمندی بیان شاده در قاانون جاذب دو تفااوت

استفادۀ درست از قانونمندی های جهان هساتی و ازجملاه

اساساای بااا مبااانی مطاارحشااده در معااارف اسااالمی
دارد :نخست اینکه شاعور موجاودات در اساالم شاعوری

« .1سَخَّرَ لَکُم ما فِی االَرض جَمیعاً» ،جاثیه ،آیه .13

نیست که خداوناد بارای انساان ماداری آدمیاان در دیگار

نقدی بر دینیسازی قانون جذب 55 /

موجودات قرار داده باشد ،بلکه این شعور مربوط باه درک

لِیَعبُدون» (ذاریات ،آیه )56؛ جن واناس را نیافریادم مگار

مبادأ خاوی ،اسات و نشاان از توحیادمحوری هساتی و

برای عبودیت و بندگی.

هدفمندی کائناات دارد؛ در حاالی کاه در قاانون جاذب،
موجودات از این نظر که در خدمت لذت طلبی انساان اناد،

 .6معایب قانون جذب

دارای درک و شعور معرفای مایشاوند .تفااوت دوم ایان

در این بخ ،نگاهی بر مهمترین اشکاالت وارد بار قاانون

است که در متون اسالمی (قرآن ،روایات و متاون فلسافی

جذب شده است و به طور مشخ

تر دربارۀ دینای ساازی

اسالمی) عالوه بر شعورمندی هساتی ،مراتاب بااالتری از

آن توسط رهبران داخلی آن در کشور صحبت میشود.

درک و معرفت برای کائنات بیان شده است؛ مراتبی ازقبی

 1 .6دالیل نارسای دینی

تسبی و تهلی  ،علم و معرفت به مبادأ آفارین ،،رشاد و

یکی از روش های تبلیغی بارای تارویج و تثبیات ایان

تکام و هدفمندی مجمو کائنات (هستی).

نظریه در اذهان مخاطبان از سوی ماروّجین قاانون جاذب

از آیاتی که داللت بر تسبی کائنات دارد ،آیاۀ شاریفه

بهخصوص در داخ کشور ،دینیسازی آن اسات .در ایان

«اِن مِن شیءٍ الّا یُسبِّ بِحَمدِه؛ هی چیزی نیست مگر آنکه

روش با تأوی غیرعلمی برخی از آیاات و روایاات ساعی

حمد و تسبی خدا می گوید» (اسراء ،آیه  )44اسات .ایان

می شود این نظریه به صورت امار تأییدشادۀ دیان معرفای

آیااه در مقااام اطااالق و شاامول اساات و همااۀ اشاایا را

شود و همچنین به دلی تخصا

نداشاتن در علاوم دینای

تسبی گوی خداوند سبحان معرفی می کند .معرفت به مبدأ

چنین افرادی ،از بیاان آیاات و روایاات مخاال

آفرین ،در بخ ،پایانی این آیه آمده است «الام تار اَنّ اهلل

فرضیه ،به طور عمدی یا سهوی خودداری می شود .این در

یُسبِّ لَهُ مَن فِی السّماواتِ وَ االَرضِ و الطَّیرِ صاافّاتٍ کُا

حالیست که در فهم هر متنی ازجمله متن کتاب مقادس و

قَد عَلِم صَالتَهُ وتَسبیحَه» (نور ،آیه  .)41این آیه هم تسبی

روایات معصومین باید همۀ جوانب در نظار گرفتاه شاود؛

را برای موجودات مسلم می شمارد و هم علام وآگااهی و

زیرا تقطیع و جداسازی برخی از آیات و روایات و تأویا

التفات به نماز و تسبی را برای تماامی موجاودات اثباات

آنها به نفع نظر خود امری ناپسند است.

باا ایان

می کناد .باه رشاد و تکاما کائناات در بخشای از آیاات

یکی از آیات استنادشدۀ ایشان دربارۀ قدرت بی حادّ و

شریفه «وَ الیهِ تُرجَعون» (یس ،آیه  )22و «کُ یَجری لِاَج ٍ

حصر ،ذهن و فکر آدمی است؛ یعنی آیاه سایزدهم ساوره

مُسمّیً» (رعد ،آیه )2اشااره شاده اسات؛ باه گوناه ای کاه

جاثیه «وَ سَخّر لَکُم ما فِای السَّاماواتِ وَ ماا فِای االَرض».

جریان و سیر رشد و تکام  ،حکمی عمومی دانساته شاده

طبق باور طرفداران داخلی قانون راز ،خداوند در این آیاه

است که همۀ اجسام محکاوم باه آن اناد و ایان جریاان و

اعالم کرده که هر آنچه در آسامان هاا و زماین اسات ،باه

حرکت با رشد و تکاما موجاودات درآمیختاه اسات .در

تسخیر اندیشه های انسان در آمده اسات؛ باه گوناه ای کاه

باب هدفمندی مجمو هستی باید گفت اماری حااکم بار

همۀ کائنات گاوش باه فرماان انساان و گاوش باه زنا

روح آیات الهی در قرآن است؛ ازجمله در این آیه شاریفه

اندیشه های او هستند تا ببینند با هر اندیشهاش چه فرماانی

که خداوند می فرماید «اَفَحَسِبتُم اَنّما خَلَقناکُم عَبَثااً و اَنّکام

به آنها می دهد و چه حکمی برای ایشان صادر می کناد تاا

الینا ال تُرجَعون» (مؤمنون ،آیه  .)115این آیه اشاره دارد به

آنها عکاس العما نشاان دهناد و باه آن عینیات ببخشاند

اینکه خلقت ،بیهوده و بی هدف نبوده اسات ،بلکاه هادفی

(آزمندیان .)190 :1384 ،نیز ایشان با بیان آیات سوره قدر

واال چون عبودیت و بندگی خدا را داراست؛ زیرا در جای

«اِنّا اَنزَلناهُ فی لَیلَه القَدر * وَ ما اَدراکَ ما لیله القدر * لیلاه

دیگر بیان کارده اسات «وَ ماا خَلقاتُ الجان واالِناس الّاا

القدر خیرٌ مِن اَل ِ شَهر» ،دلی ارزشمندی این شاب را آن
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دانسته اند که انسان می تواند به واسطۀ خیاال ،عاالی تارین

نیست و این تنها ارادۀ ماست که بر ایشان حکومت می کند

تصاویر را تجسم کند و به تمامی اهداف ،نائ شود .ایان

و این یعنی خالف آنچه در نظریۀ جذب بیان می شود کاه

تجسم همانند اشعۀ لیزری است که از هر مانعی می گاذرد

ارادۀ انسااان ،محااور و اص ا و اساااس در باارآوردهشاادن

و انسان را به مقصودش میرساند (همان.)135 :1384 ،

خواست اوست و صرف خواست انسان و تجسم و تصور

در ادامه نمونهای از آیات و روایات بهطاور محادود و

برای رسیدن به مطلوب کفایت میکند.

مختصر آورده شده اند که با آنچه در قانون جذب به عناوان

همچنین چون ارادۀ فعلی خدای عزوج نسبت به هر

دینی سازی آن طرح می شود ،مخالفت می کند .خداوناد در

چیز عبارت است از فراهم شدن اسباب خارجی و رسایدن

آیات هجدهم و نوزدهم سوره اسراء چنین می فرماید «مَن

آن به حد علیت تامه ،بنابراین آیه شاریفه داللات بار ایان

کان یُریدُ العاجله عَجَلنا لَه فیها ما نَشاءُ لِمَن نُریدُ ثُمَ جَعَلنا

دارد که هر انسان دنیاطلب از دنیا آن مقداری کاه اساباب

جَهَنّم یَصالها مَذموما مَدحوراً * ومَن اَرادَ االخِارَه وسَاعی

اقتضا کند و عواملی که خداوند در عالم به جریان انداخته

لَها سَعًیها و هُو مومن فَاولئ َ کانَ سَعًیُهُم مَشًکورا؛ هر کاه

و به تقدیر خود هر کادام را اثاری داده اسات ،مسااعدت

دنیایی نقد و زودگذر را بخواهاد ،ماا هام بارای او در آن

کنااد ،رزق ماایخااورد؛ پااس دنیاطلااب بااه قساامتی از

عجله می کنیم؛ البته برای هر که بخاواهیم و هار قادر کاه

خواسااتههااای ،نماایرسااد و فقااط بااه پااارهای از آنچااه

بخااواهیم ،آنگاااه جهاانم را باارای ،معااین ماایکناایم کااه

می خواهد و به زبان تکوین مسئلت می کند ،نائ می شاود؛

مالمت زده و راندهشاده در آن شاود و هار کاه آخارت را

اما جز آن مقدار که خداوند اسباب را باه ساوی ،جریاان

بخواهد و کوش ،خود را همه برای رسایدن باه آن قارار

بیندازد ،نائ نمیشود (طباطبایی ،1417 ،ج .)63 :13

دهد ،آنان سعیشان قبول شده و صاحب اجر خواهند بود».

نکتۀ دیگر اینکه حتی دربارۀ زندگی جااودانی و عاالم

همانطور که پای ،از ایان ذکار شاد رهباران جاذب

آخرت و رسیدن به سعادت همیشگی نیز صرف خواسات

می گویند :فقط طلب و خواست انسان مهام اسات و مهام

و ارادۀ انسان کافی نیست؛ زیارا بالفاصاله بعاد از جملاه

نیست این خواست خیار یاا شار باشاد و اهمیتای نادارد

(وَمَن اَرادَ االخرِه) می فرماید (وَسَعی لَها سعی ها)؛ یعنی هر

کردار باشد؛ بنابراین طباق

کس آخرت را طلب کناد و کوشا ،کناد؛ یعنای صارف

نظر ایشان اگر کسی لذت های دنیا را طلب کند و آن را به

خواست و طلب آخرت ،انسان را باه هادف نمای رسااند،

بهترین شک تجسم و تصور کند ،باید باه خواساته خاود

بلکه عم و تالش و کوش ،الزم دارد و نه هر کوششای،

برسد .حال آنکه خداوندِ عالم باه صاراحت در آیاات بااال

بلکه به کوششی مجدّانه و مخات

باه آخارت باا آوردن

یادآور می شود که هر کس حیات عاجله یا زندگی دنیاا را

مفعول مطلق تأکیدی (سعی ها) اشاره شاده اسات .از ایان

بخواهد یعنی متاعی را از دنیا طلاب کناد کاه نفاس از آن

معنا چنین استفاده می شود کاه ساعی بارای آخارت بایاد

متلذذ و قلب به آن عالقه مند است ،ما هم آنچه می خواهد

طوری باشد که الیق آن باشد؛ مث اینکه کماال جادیت را

فوراً به او می دهیم؛ البته نه هر قدر که میخواهد ،بلکه هر

در حسن عم به خرج دهد و حسن عم را هم از عقا

قدر که ما بخواهیم .پس امر به دست ماست نه باه اختیاار

قطعی یا حجت شرعی گرفته باشد .در ادامه مایافزایاد (وَ

او و اثر هر چاه هسات در اراده ماا اسات ناه در اراده او،

هُو مُومِن)؛ بدین معنی که این سعی را در حاالی کناد کاه

بلکااه ایاان روش را نیااز دربااارۀ همااه دنیاطلبااان اعمااال

ایمان به خدا داشته باشاد و ایان خاود مساتلزم توحیاد و

نمیکنیم ،بلکاه در حاق هار کاس کاه خواساتیم باه کاار

ایمان به نبوت و معاد است؛ زیرا کسی که اعتراف به یکی

میبندیم پس ارادۀ اشخاص به هی وجه حاکم بار ارادۀ ماا

از این سه اص نداشته باشد ،خدای سبحان او را در کاالم

مطالبهگر انسانی بدکردار یا نی
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مجیدش مؤمن به خود نمیداند.

«هرگاه آنچه را خواستی نشد ،آنچه را هست سخت نگیر»

بعد از ذکر همۀ این شرایط می فرمایاد (فَاولئا َ کاانَ

(سیدرضی :1414 ،ح  .)69طبق این روایاات اگار دنیاا را

سَعیُهُم مَشکُوراً)؛ خداوند عم چنین کسانی را به بهتارین

آنگونه که هست بشناسایم و واقعیات هاا و شارایط آن را

وجه قبول می کند و کوش ،آنان را مایساتاید و ساتای،

بپذیریم ،به این مطلب پی می باریم کاه ایان دنیاا بهشات

خدا در برابر عم بنده ،همان تفض بر بنده خوی ،است

نیست؛ زیرا در بهشت است که آنچه را بخواهیم می شاود،

(طبرساای ،1372 ،ج  .)113 :14همااانطااور کااه پیداساات

اما در دنیا آنچاه را مایشاود بایاد خواسات .خداوناد در

برخالف فرضیۀ جذب ،اگر انسان عالم آخرت و ساعادت

وص

بهشت و بهشتیان این چنین می فرماید «وَالّذینَ امَنوا

همیشگی را بخواهد ،صرف این خواست و اراده ،او را باه

وعَمِلوا الصالحات فی رَوضاتِ الًجَنّاتِ لَهُم ما یَشاؤنَ عِنادَ

مقصود نمی رساند ،بلکه طبق آیات شریفه سعی و کوش،

رَبِّهم» 1و در جای دیگر به همین مضمون میفرمایاد «لَهُام

و ایمان هم الزم است.

ما یَشاؤن فی ها وَلَدینا مَزید»2؛ بنابراین در این دنیاا ممکان

طرفداران داخلی قانون جذب ،باا اساتناد باه روایاات

است انسان ها به بسیاری از خواسته های خاود نرساند ،تاا

«کادَ الفقر اَن یکونَ کُفراً؛ فقر کفر می آورد» و «الفَقرُ سَاوادُ

جایی که در فقر باه سار برناد؛ اماا در بهشات بارین کاه

الوجه فِی الدّارَین؛ فقر عام روسایاهی در دنیاا و آخارت

انسان های مؤمن و صال  ،آن را به ارث می برند ،هر آنچاه

است» ،فقر انسان را ناشای از تفکارات و اندیشاه هاای او

از سوی انسان طلب شود ،مهیا مایشاود .بناابراین نظریاۀ

می دانند .به عقیدۀ ایشاان ،افاراد ثروتمناد کساانی اناد کاه

جذب به نوعی دربارۀ بهشتیان صدق میکند که در بهشات

به طور دقیق و با نیروی زیاد خود به کائنات فرمان داده اناد

برین به سر میبرند؛ زیرا در آنجا طلاب و خواسات آناان

تا کائنات هر آنچه ایشان می خواهند ،خلق کند (آزمندیان،

تمام و کمال مهیا میشود ،اما نه درباارۀ اها دنیاا کاه باه

 .)170 :1384بایااد گفاات هاار چنااد دیاان اسااالم فقاار را

بسیاری از خواستههای خود هرگز نمیرسند.

بهصورت کلی مذموم میشمرد و احکاامی چاون خماس،

یکی از مشهورترین روایاتی که امروزه به ساود قاانون

زکات را واجب می کند و به انفاق توصایه مای فرمایاد تاا

جذب از آن بهره می برند ،روایتی از امام صادق ( ) اسات

میان ثروتمندان و فقیران جامعاه ،تقسایم ثاروت صاورت
بگیرد و فقرا از حال نامسااعد خاود خالصای یابناد ،ایان

که می فرمایند «اذا دَعوتَ فَظنَّ ان حاجَتَ

بِالًباب» (کلینی،

 :1407ج)473 :2؛ هنگامی که خادا را مای خاوانی ،چناان
بیندی ،که دعایت برآورده شده و خواسته ات آماده اسات

حکم عمومی و اجتماعی اسات و بناابراین ممکان اسات

(آزمندیان .)101 :1386 ،این روایت در باب درخواست از

ازنظر فردی بنابر مصلحت خداوند حکیم ،بارای شخصای

خداوند وارد شده و از دعاکننده خواساته شاده اسات کاه

فقر ،مایه ابتالء و امتحان الهی باوده باشاد و حتای نعمتای
گرانقدر به حساب آید .امام علی( ) در روایتی باه هماین
تقدیر الهی اشاره داشته است که می فرماید «هرگاه آنچه را
خواستی نشد ،آنچه را شد بخواه» (تمیمای آمادی:1410 ،
ح  .)9007به همین مضامون در جاای دیگار مایفرمایاد

 .1و کسانی که ایمان آورده و عم

صال

انجام دادهاند ،در

بوستانهای بهشتاند ،تنها برای آنان آنچه را که بخواهند نزد
پروردگارشان آماده است (شوری.)22 ،
 .2تنها برای آنان آنچه را بخواهند در آنجا آماده است و نزد ما افزون
بر آن موجود است (ق.)35 ،
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تصور کند هم اکنون که در حال دعاست ،دعای ،مستجاب

برآورده شدن آنها؛ و کسی کاه از دعاا سار بااز مایزناد،

است .همچنین با تقطیع بخشی از آیه  60سوره غافر یعنی

درحقیقت از بندگی خدا سرپیچی مای کناد و سارانجام،

«اُدعونی اَستَجب لَکُم» ،خواستن ،شارط باه دسات آوردن

داخ شدن در جهنم با خواری و ذلت است.

معرفی شده و راهی فردی برای اتصاال باه شابکۀ شاعور

نکتۀ دیگر توجه به معنی اجابت دعاست که در آیاات

کیهانی دانسته شاده اسات (صافی زاده.)64 :1396 ،آنچاه

و روایات به آن اشاره شده اسات .اجابات دعاا باه معنای

دربارۀ این حدیث و آیه و امثال آنهاا باه دقات نیااز دارد،

برآورده شدن حاجت نیست؛ بلکاه باه معنای جاواب دادن

کاوش در معنای دعا و اجابت دعاست.

خداست که گاهی این جواب دادن به بارآورده شادن عاین

دعا در لغت به معنای صادازدن و یااری طلبیادن و در

دعا است و بعضی مواقع به دفع بالیای از انساان و گااهی

اصطالح شر به معنای گفتگوکردن با حق تعاالی باه نحاو

کفارۀ گناهان آدمی است .در روایتای از پیاامبر اکارم(ص)

طلب حاجت و درخواست ح مشکالت از درگاه اوسات

آمده که فرمودند «هر مسالمانی کاه دعاا کارده و خادا را

(فیومی :1414 ،ذی ماده دعا) .درحقیقت دعاکننده با دعاا

بخواند ،البته در غیر گناه ،یکی از این سه نعمت به او داده

نظر مدعو را به سوی خود جلب می کند و پاس از جلاب

خواهااد شااد؛ اول خواسااتهاش را بااه زودی باارآورد ،دوم

توجه ،فایده و نعمتی را از او درخواست می کناد .در دعاا

ذخیره آخرت ،قرار دهد و سوم پی ،آمد ناگواری را از او

انسان نه از خودش که از منبع الیزال الهی طلب مای کناد؛

دورکند» (ابن فهد حلای .)25 :1407 ،در حادیثی دیگار از

در حالی که در قانون جاذب ،انساان هاا ذهان خاوی ،را

ایشان نق شده که فرمودند «دعاا مغاز و روح عباادت هاا

معطی می دانند و قوۀ جاذبۀ ذهن را منباع درونای معرفای

است .هی دعایی بی ثمر نمی ماند و دست کم کفارۀ بعضی

میکنند که با وجود این قدرت بیکاران بااطنی های منباع

گناهان واقع می شود» (طبرسای .)276 :1370 ،در یکای از

بیرونی دارای نق ،فرض نمی شود؛ به همین دلی جایگااه

وصایای امیرالمومنین به فرزندش امام حسان( ) آماده «...

خاادا در قااانون جااذب ،جایگاااه متعااالی نیساات ،بلکااه

هرگااز دیرشاادن اجاباات خاادا تااو را ناامیااد نسااازد ...

جایگاهی فارودین اسات کاه باا وجاود ذهان نیاازی باه

چه بسا چیزی از خدا بخواهی و خدا آن را باه تاو ندهاد،

استمداد از او نیست.

بلکه بهتر از آن را بدهد ،حال یا در دنیا یاا در آخارت یاا

مطلب دیگر اینکه هدف از دعا فقط طلب و خواساتن

بدین جهت مستجاب نکند که خواسته اسات بالیای را از

حاجت ها از خدا نیست ،بلکه طبق آیه شریفه «وَقالَ رَبُّکُم

تو بگرداند؛ چون آنچه خواسته ای باالی جاان تاو اسات؛

اُدعونی اَسًاتَجِب لَکُام اِنَّ الَّاذین یَساتَکبِرونَ عَانً عِباادَتی

زیرا بسیار میشود کاه از خادا چیازی بخاواهی کاه مایاۀ

سَیَدخُلونَ جَهَنّم داخِرین»1؛ دعا اظهار بندگی و خضو در

نابودی دین تو است که اگر آن حاجتت را بارآورد دینات

برابر خداست و آنهایی که به درگاه خدا خضو نکرده اناد

را از دست میدهی» (سیدرضی :1414 ،نامه .)31

واظهااار نیاااز دربااارۀ حاجااات خااود نماایکننااد و تکباار

مسئلۀ دیگر وجاود معاارف عمیاق الهای در دعاهاای

می ورزند ،باه زودی باا خاواری و حقاارت داخا جهانم

وارده از امامان معصوم است .شیخبهایی در این باره چناین

میشوند؛ بنابراین اظهار فقر و مسکنت به درگاه خدا برای

میگوید «اه معرفت نه از درسهای ادعیه غفلت کردهاند

طلب خواستهها و نیازها در دعا موضوعیت دارد ،نه فقاط

و نه نسبت به معارف موجود در دعاهای ماأثور از اماماان

 .1و پروردگار شما گفت :مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم درواقع
کسانی که نسبت به پرست ،من تکبر میورزند ،بهزودی با خواری
داخ جهنم میشوند (غافر.)60 ،

بی تفاوت بوده اند» (شیخ بهایی)427 :1412 ،؛ بنابراین دعاا
تنها مطالبۀ برای برآوردهشدن خواستههاای انساان نیسات،
بلکه هم درس است و هم معرفات .منظاور از درس هاای
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دعا اعالم خطر هایی است که در قالب دعا به انسان موحد

در چنین نظام معرفتی ،ارزش انسان نه در بُعد الهای و

یادآور شده اند .ممکن است پرتگاهها و نقاط خطرِ فراروی

ملکوتی او بلکاه در خارد زمینای و عقا معااش انادی،

تعالی معنوی انسان باعث سقوط انسان شوند که در ادعیاه

اوساات و بنااابراین عقا گرایاای اصااالت پیاادا ماایکنااد و

به آنها اشاره شده اند و مراد از معارف دعا اعتقادات الزمی

درنهایت رفااه و تانعم انساان و خوشای و لاذت هاای او

است که انسان موحد باید دربارۀ توحید ،نباوت ،اخاالق،

تعیینکنندۀ مطلوب های اوست و بهساازی زنادگی انساان

حکومت و  ...داشته باشد.

به جای قرب الهی و کمال معنوی او مینشیند.

درنهایت باید گفت در قانون جذب نه تنها این دسته از

در این نظریه عالوه بر نظام تشریع ،نظاام تکاوین نیاز

آیات و روایات دربارۀ دعا درست معنا نمیشود ،مروجین

در خاادمت آمااال و آرزوهااای انسااان و تمنیااات اوساات.

داخلی این فرضیه ،درخواست از خادا را در حاد داشاتن

عبارت «فرمانبردارم ،سرورم» که بهمنزلۀ زبان حال کائناات

تجسم و تصور مطلوب در ذهن پایین آورده اند و باه یا

بلکه قوی ترین قانون کائنات در قانون جذب بارها تکارار

ذهنی اکتفا میکنند .همچنین بارخالف آنچاه

می شود نشان دهندۀ این است کاه آنچاه در قاانون جاذب

عم خش

در فرضیۀ جذب مطرح میشاود ،مبنای بار اینکاه صارف

ارزشمند معرفی میشود ،پارداختن باه خوشای هاای ایان

خواست و طلب ،انسان را به مقصود میرسااند ،دقات در

جهااانی اساات نااه تعااالی معنااوی و خودسااازی اخالقاای

معنای اجابت دعا به ما نشان می دهاد اجابات دعاا کاه از

(شریفیدوست.)18 :1391 ،

ساامت خاادا تضاامین شااده اساات ،همیشااه بااه معنااای

خالصه اینکه در چنین نگرشی هرچند خدا باه ظااهر

باارآوردهشاادن خواسااته و طلااب انسااان نیساات و نیااز

انکار نمیشود ،انسان ها به بینیازی از خادا و آماوزههاای

برآورده شدن این درخواست ممکن است در این دنیا باشد

وحیانی دعوت میشوند ،نه استمداد از قدرت های الهای و

یا در دنیای دیگر اتفاق بیفتد.

تمس

به دستورات دینی .چالز برودی پاترسن مایگویاد

 2 .6اصالت لذت و دنیاگرایی

«از هی چیز پروا نداشته باشیم و بدانیم که خود ما ذره ای

رهبران و قائالن به قانون جذب معتقدند خوب یاا باد

از آن نیروی بزرگ الهی هستیم کاه قاادر باه رفاع تماامی

بااودن انسااان و همچنااین زشاات یااا زیبااا بااودن محتااوای

احتیاجات خویشیم .به این نکته توجاه داشاته باشایم کاه

خواستۀ او در این نظریه اهمیت زیادی ندارد؛ بلکه صرف

سالمتی ،قدرت و خوشبختی ،حقوق مشروعی اسات کاه

خواست و طلب آدمی مهم و اص و اساس است .با توجه

به طور مادرزادی به ما داده شده است» (اوریازن – اساوت

به این فرضایه ،اینگوناه محوریاتدادن باه خواساتهاا و

مادن.)156 :1393 ،

تمنیااات آدمیااان ،محصااول رویاا ،بااذر سکوالریساام و

البتااه بایااد توجااه داشاات پاارداختن بااه معیشاات

دنیاگرایی است که از زمین اومانیسم روییده اسات؛ یعنای

نیازمندی های زنادگی غیار از رفااه ماداری و هوامحاوری

همان نظام معرفتی که انسان را محاور هساتی مای داناد و

است .نگاه ابزاری به امکانات زندگی باا غایات نگاری باه

خواسته ،لاذت و امیاال او را اصای تارین اصا در نهااد

امکانات متفاوت اسات .از اشاکاالت جادی کارگاههاا و

انسانی بر می شمرد و بالتبع همین خواسته ها را مبنای نظام

سمینارهای جذب ،تأکیدی است که بر مطلوب های حسی

تشریع قرار مایدهاد؛ بناابراین طبیعای اسات در جاذب،

و مااادی و بااه عبااارت دقیااقتاار چاارب و شاایرینهااای

حرفی از خوبی و بدی مطلوب ها نیست و نظامی ارزشای

سرگرم کنندۀ زودگذر مای شاود؛ «همیشاه باه ثاروتهاای

فراتر از می و طلب انسان تصویر نمی شود و مالکی برای

بیکرانی که در آینده به دست خواهیاد آورد ،بیاندیشاید ...

سنج ،مطلوبها معرفی نمیشود.

همواره بگویید من ثروتمندم  ...کاری کنید که واقعاً کودک
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درون شما یعنی ضمیر ناخودآگاه شما ثاروت را احسااس

توزیع کتاب راز و تکنولوژی فکر می کردند و بعد از اینکه

کند و همان شرایط را برای شما فراهم کنید .احساس کنید

مخاطبان خود را ازنظر علمی به اقنا کاذب مایرسااندند،

ثروت خود را و احساس کنید رفاه خود را  ...به نمادهایی

ایشااان را تشااویق بااه مشااارکت مااالی در شاارکتهااای

و تصاویر شام،هاای طاال

زنجیره ای میکردناد و زمیناۀ بحاران معناوی و آشافتگی

از ثروت مث اسکناس ،چ

خیره شوید و با آن معاشقه کنید» (آزمندیان.)238 :1386 ،

روانی افراد زیادی را رقم میزدند.

در کارگاههای راز توجه به رفاه و تنعم چنان برجساته

 3 .6ابطالناپذیری فرضیۀ راز

می شود که اصالً گرای ،های متعاالی روح انساان و رشاد

«در فرضیۀ راز از آن رو که زمانی برای تحقق رویاهاا

معنوی و تکاما روحای او در میاان ایان هماه مطالباات

مشخ

نشده است ،هی گاه نمی توان این فرضیه را باط

سطحی گم می شود و غایت هستی و هدف آفرین ،انسان

کرد؛ زیرا تا آخرین لحظۀ عمر امکان تحقاق ایان فرضایه

به کلی فراماوش مای شاود و هادف زنادگی در عای ،و

وجود دارد .شاید روز بعد ،روز رسیدن باه آرزوی انساان

عشرت و کامیاابی و طبعااً در ابتاذال حاداکثری خالصاه

مدنظر باشد؛ بنابراین هنگامی می توان این فرضیه را باطا

میشود .آنچه بهمنزلۀ خواست و مطالبۀ انساان در اینگوناه

کرد که ی

کتاب ها و باه خصاوص در فایلم راز مثاال زده مای شاود،

آرزوی ،ناکام بمیرد .به این ترتیب برای هی کس در ایان

اسکناس های سبز ،خانه ،ماشین ،پست و مقاام ،تجهیازات

دنیا امکان سعی و خطا و تجربه کردن قانون جذب وجاود

زندگی ،امکانات ،خانه و امثاال اینهاا اسات کاه آنهاا نیاز

ندارد؛ زیرا با سعی اول تا پایان عمر باید پی ،برود و تنها

چندین و چند بار تکرار می شوند .مطلبی که در اینجاا باه

با مرگ ،خطای آن کش

می شود .بنابراین قاانون جاذب

ذهن هر مخاطبی می رسد ،این است که چارا بارای تبلیا

در طول زندگی خطاپذیر نیست .شاید بتوان گفت با مرگ

نفر باا اندیشاه و احسااس مثبات نسابت باه

فرضیۀ جذب و اثبات آن سراغ مصاادیق سارگرم کنناده و

ی

عشاارتطلبانااه ماایرونااد و باارای رساایدن بااه آن نسااخۀ

زیرا احتمال دارد علت ناکامی او نادرساتی قاانون جاذب

تصویرپردازی ذهنی داده می شود .مگر غیر از این است که

نبوده است؛ بلکه به اندازۀ کافی قدرت تجسم یا احسااس

ایان تجسام ماداوم باعاث مایشاود ایان خواساتههاا در

و

عمیقترین الیههای وجودی انساان حا

شاود و اصاوالً

روان و روح انسانی با مطلوب های محساوس و دم دساتی

انسان آرزومند ناکام نیز قانون جذب باط نمایشاود؛

مثبت به خرج نداده است! زیرا در قانون جذب شاخ

معیاری برای حد نصاب احساسات مثبت و تجسم خاالق
وجود ندارد» (مظاهری سی .)13 :1390،

عجین شود و حتی این خواساته هاای ساطحی باا نهااد او

هرچند آراستگی علمی هر نظریه ای به سنج ،پاذیری

یکاای شااود! شاااید بتااوان گفاات ایاان باازرگنمااایی از

آن بوده است ،در فیلم راز به صراحت چنین بیان مایشاود

خواستههای زمینی انسان جز تحقق انساان محاوری پیاماد

«هی قانون ثابت و مستندی در این زمینه وجود ندارد کاه

دیگری ندارد.

رسیدن به مطلوب چقدر طول میکشاد» .باه راساتی چارا

به راستی مگر غیر از این است که با انتشار کتابهاای

هی راهی برای اثبات قطعی و دائمی ایان فرضایه وجاود

تکنولوژی فکر ،قدرت ذهن و معجزۀ فکار ،گلدکوئیسات

ندارد .کسانی که نخستین بار با راز آشنا میشوند ،معماوالً

اوج گرفاات و وسوسااۀ میلیاردرشاادن و ثااروتاناادوزی،

نخستین سؤالشان از میزان تمرکز ذهنای و مقادار تجسام

عده ای را از فضای کار و کسب به عرصۀ تخی و تجسام

است .آنها می پرسند برای رسایدن باه اهاداف چاه میازان

کشاند و باعث بیچارگی و بیخانمانی افراد زیادی شد! در

تجسم ذهنی نیاز است .آیا هر روز باید این کار انجام شود

شرکتهای هرمی سرشاخهها قب از هار کااری اقادام باه

یا هفتگی یا ماهیانه است .کارگری که هنوز سارپناه نادارد
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آیا برای دستیابی به مسکن در شمال یا جناوب تهاران باه
ی

بومیسازی فرضیۀ جذب دارناد ،ادعاای دینای باودن ایان

میزان باید تجسم ذهنی داشته باشد.

قانون را مطرح می کنند .ایشان با تقطیع و تأوی غیرعلمای

با ایان ترفناد ،رهباران قاانون جاذب های گااه خاود را

آیات و روایات و توجه نکردن به سیاق پیوساته و گسساتۀ

پاسخگو نمی دانند .آنهاا دسات آخار باه طرفاداران خاوی،

متون دینی ،به عمد یاا باه ساهو باه راه ناصاواب کشاانیده

می گویند :مشک از قانون جذب نیست ،مشاک از شماسات

شده اند .این در حالیست کاه براسااس برخای از آیاات و

انساان

روایات چون آیات  18و  19سوره اساراء ،بارخالف نظار

آرزومند ممکن است بعد از عمری تجسم و ناکامی باز خاود

رهبران قانون جذب که خواست انسان را اصا و اسااس

را تقصیر کار ببیند نه رهبران جاذب را؛ از ایان رو های گااه

در رسیدن به خواسته ها می دانند ،خواست و ارادۀ خادا در

کسی قانون جذب را به بیپایهبودن متهم نمیکند.

هر دو عالم حکم فرما است و آن مقدار از خواساتۀ انساان

که نتوانستید خوب تصویرپردازی کنید .با این وصا

 4 .6عملگریزی و املپروری

که به آن می رسد نیاز باه ارادۀ خادا و باا تاالش او و ناه

در فرضیۀ جذب ،بال عم شکسته است؛ یعنای آنچاه

بهدلی تجسم و تصورش است.

شاه کلید محسوب می شود ،تمرکز و تجسم مطلوب اسات

 )2برخی دیگر از مروّجان داخلای قاانون جاذب ،باه

نه اقدام عملی و برنامه ریزی و مشورت .در قانون جاذب،

سراغ مفهوم دعا رفته اند و به گمان ایشان دعا از ایان نظار

جذبِ امکانات ،کار ذهن است و هر آنچه در ذهن تجسم

به درد می خورد که به تصویرسازی ذهنی کم

میکند ،نه

شود ،در عالم خارج خلق می شود؛ برای همین باه چیازی

از این نظر که ارتباط با خالق است یا روح بخا ،اسات و

فراتر از ذهن گرایی دعوت نمی شوید و جذب مطلاوب هاا

در آن تعالی معنوی و تکام نهفته است .مایگویناد دعاا

از ذهن انتظار می رود ناه از تاالش و مجاهادت .آنچاه از

خوب است؛ چون باعث می شود تو بتوانی مطلاوب هایات

هواداران جذب خواسته می شود ،فقاط تصاور مطلاوب و

را بیشتر تجسم کنی؛ بنابراین دعا چون مقدمۀ تجسام و تمرکاز

عکس از آن در ذهن است نه بیشتر.

است ،اهمیت پیدا میکند ،نه چون خاودش ابازاری مساتق در

داشتن ی

در قانون جذب انرژی ها نه در میادان عما کاه در

خدمت تعالی و بندگی انسان اسات .ایان در حاالی اسات کاه

کنجی خلوت به کار گرفته می شوند .عرصۀ عم و تالش

طبق آیات و روایات چون آیه  60ساوره غاافر ،هادف از دعاا

جای خود را به گوشه نشینی و انزوا میدهد .فکرگرایای و

فقط طلب کردن خواسته ها و حاجت های انسانی نیسات؛ بلکاه

خیال پردازی جاایگزین ارتبااط منطقای باا دنیاای خاارج

اظهار بندگی و مسکنت در برابر خدا و کسب معرفت از دیگار

می شود و عملیاتی کردن طرح ها و ایده ها جای خود را باه

هدف ها و نتایج دعا بر شمرده شده اسات .همچناین دقات در

تمرکز صرف بر آرزوها و اهداف می دهاد .اماام علای( )

معنای اجابت دعا ما را به این فهم می رساند که اجابت دعاا کاه

می فرماید «عما خاود را رفیقات قارار ده و آرزویات را

از طرف خدا تضمین شده است ،همیشه به معنی برآورده شادن

دشمنت ...آرزوهایتان را دروغگو بدانید و عمرتان را برای

عین خواسته و حاجت انسان نیست ،آنگونه که رهبران داخلای

پرداختن به بهترین کارهای تان غنیمات بشامارید و چناان

قااانون جااذب ماایگوینااد؛ بلکااه بااه معناای جااوابدادن و

وخرد به عم مبادرت کنید» (محمادی

بی پاسخنماندن از طرف خداست که گاه باه شاک هاای دیگار

صاحبان تشخی

ریشهری :1393 ،باب ام ).

غیر از برآوردهشدن حاجت ،ظهور و بروز پیدا میکند.
 )3سرچشمه نظریاۀ جاذب را بایاد برگرفتاه از نگااه

 .5نتیجه
 )1عاادهای از حامیااان جااذب چااون تمایاا جاادی بااه

اومانیستی و انسان محوری غرب دانست که با پذیرش این
نگرش نه فقط تربیت انسان الهی ،هدف مطرح نمی شاود،
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اساساً توجه به گرای ،های متعاالی هام چنادان جاایی بارای

 ،)1390( ،------ -12قدرت ،ترجماۀ نفیساه معتکا ،

طرح و بحث ندارد .با محوریت دادن باه خواسات و تمنیاات

تهران ،ناشر لیوسا.

انسان ،اهداف متعالی و معنوی فراموش می شوند و باه جاای

 -13سیدرضی ،محمد بن حساین ،)1414( ،نهاج البالغاه،

آن زناادگی ایاان جهااانی و تجربااۀ لااذت بیشااتر در صاادر

قم ،انتشارات هجرت.

خواسته های انسان می نشیند و درنتیجه ،انساان بای ،از هماه

 -14شااریفیدوساات ،حماازه« ،)1391( ،قااانون جااذب»،
.151-190

به فراموشی عاقبت و آخرت سوق پیدا میکند .قانون جاذب

فصلنامۀ مطالعات معنوی ،شماره  ،3ص

نه تنها انسان را به فضائ اخالقی دعوت نمیکند ،لذت گرایای

« ،)1391( ،-------------- -15دعااااا در اندیشااااه

و آرزوپروری را فعال میکند و بر سااحتهاای متعاالی روح

رهبری و مقایسۀ آن با قانون جاذب» ،فصالنامۀ مکاتباه و
.99-116

انسان حکمفرما میشود و ارزشمندترین قاوای انساانی یعنای

اندیشه ،شماره  ،43ص

نیروی عق را از کار میاندازد و آن را زمین میزند.

 -16شاایخبهااایی ،محمااد باان حسااین عاااملی،)1412( ،
مصباحالفالح ،بیروت ،مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات.
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 -18طباطبایی ،محمدحسین ،)1417( ،المیزان فای تفسایر
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 -21فیومی ،احمد بن محمد ،)1414( ،المصباح المنیر فی

 -6ابن منظور ،محمد بان مکارم ،)1408( ،لساان العارب،

غریب الشرح الکبیر ،قم ،انتشارات دارالهجره.

تصحی علی شیری ،بیروت ،دار احیا التراث العربی.

 -22قیصری ،داوود بین محمد ،)1363( ،شارح فصاوص
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الحکم ،قم ،انتشارات بیدار.

رضا سیدحسینی ،تهران ،انتشارات نگاه.

 -23کاشانی ،عبدالرزاق ،)1370( ،اصاطالحات الصاوفیه،
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