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بررسی تطبیقی مفهوم و مصادیق آرزو،
بین «متون دینی با تأکید بر ادعیه و زیارات مهدوی» و «فرضیه جذب»
جواد اسحاقیان ُدرچه
چکیده

مفهوم آرزو و مفاهیم وابسته به آن _ مانند امال  ،رغبالت ،تمنالا و  _ ...در متالون

اسالمی از جمله ادعیه و زیارات ،مورد توجه و توصیف قرار گرفته اسالت .برخالی

از اوصا و تطبیقاتی که درباره مفهوم ام در ادعیه و زیارات مهدوی آمدهاند

عبارتاند از وصال معنوی و ارتباط قلبی با امام عصر
بهرهمندی از ایشان ،تحقق آمال امام زمان

 ،درک دوران ظهور و

و دیگر معصالومان

و آخرت ،رسیدن مؤمنان و منتظران به آرزوهای ایمانی خود و . ...

در دنیالا

نالالوع و مصالالادیق آمالالال و آرزوهالالا و رغبالالتهالالای مالالورد اهتمالالام در ادعیالاله ،افالالزون

برآنکه فوق رغبت اولیه انسان اسالت ،فالراهم کننالده خواسالتهها و امیالال دیگالر
دنیوی و اخروی نیز هست که در پناه ظهور و فرج اه بیت

واقی میشود.

از سوی دیگر ،در برخی فرضیههای مطرح شد منتس به علوم روانشناسالی

در دهههای اخیر ،تمرکز ذهنی بالر آرزوهالا و دسالتور باله طبیعالت و حرکالت جهالان

به سمت تحقق ایالن آمالال باله عنالوان یالک قالانون باله شالمار آمالده اسالت .برخالی

از روانشناسان مسلمان و مبلیان این فرضیهها در داخال کشالور نیالز بالا تمسالک

بالاله آیالالات و روایالالات ،مفهالالومی خالالا

عنوان میکنند.

از آرزوهالالای دینالالی و چگالالونگی تحقالالق آن

 .1دانشآموخته سطح چهار حوزه علیمه قم و دکتری مدرسی معار اسالمی ()saamerra@yahoo.com

1

ب الالالا بررس الالالی تطبیق الالالی ای الالالن دو دی الالالدگاه ،نک الالالاتی مثب الالالت و مش الالالترک همچ الالالون

مثبتاندیشی و اعتماد به نفالس و نیالز تکیاله بالر قالوانین الهالی در طبیعالت یافالت

مالیشالالود .از سالالوی دیگالالر ،نقالالاط افتراقالی ماننالالد عالالدم جامعیالالت در ایالالن فرضالالیه،
تعارض آرزوها ،سودمحوری و دنیاگرایی و فراهم نشدن زمینههای الزم برای

تحقق آرزوها ،توجه نکالردن باله جامعاله آرمالانی و آرزوهالای تحالت لالوای انسالان

کام و  ...نیز روشن می گردد که از اشکاالت تلوری جذف ،ناشی میشوند.
واژگان کلیدی

ادعیه ،زیارات ،فرضیه جذف ،مهدویت ،آرزو ،آمال ،بررسی تطبیقی.

مقدمه :مفهومشناسی
 .1فرضیه راز (و جذب)

فرضالیه یالا تلالالوری جالالذف توسال برخالالی از سالالخنرانان و روانشناسالالان و نیالالز نویسالالندگان مطالالرح

شده است و گاهی به عنوان قانون جذف چنالین معرفالی میشالود« :عمال تجسالم ،تالو را باله هرچاله

بخالالواهی متص ال مالالیکنالالد .تجسالالم خواسالالتهات نیالالروی میناطیسالالی ایجالالاد مالالیکنالالد و ایالالن نیالالرو،

خواستهات را به سوی تو جذف مینماید»(برن.)68 :1387 ،
این اشخا

این تلوری را مانند قانون جاذبه دانستهاند کاله خواسالتهها و آرزوهالا را باله سالمت

انسان جذف میکند.

1

گامهایی برای تحقق این گونه آرزوها نیز مبتنی بر این تلالوری مطالرح مالیشالود کاله شالام ساله
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مرحلالاله اصالاللی اسالالت :نخسالالت فرمالالان دادن بالاله دنیالالا؛ دوم ،بالالاور داشالالتن بالاله این کالاله بالاله خواسالالتهات

میرسی؛ سوم تجسم و احساس این که به خواستهات رسیدهای.

2

 .2ادعیه و زیارات

دعالا باله معنالای درخواسالت شالالخص پالایین از فالرد دارای مقالام بالالاالتر بالا حالالت خضالوع و خشالالوع

است (حلی ،بیتا.)9 :

3

دعا از ماده «دعو» نیز به این معنا آمده است( 4واسطی زبیری :1414 ،ج.)405 ،19

به طور کلی در موضوعات دینی و عبادی ،دعالا درخواسالت متواضالعانه از خداونالد متعالال بالرای
 .1مستند راز موسوم به فیلم راز https://www.youtube.com/watch?v=WCKFoWMhLPE :

 .2آزمندیان :1388 ،فیلم کالسhttps://www.youtube.com/watch?v=eryBVzB56Pc :

 .3الدعاء طل الدانی للفع من اِلعلی علی جه الخضوع و االستکان .
 .4الرغب إلی اهلل تعالی فیما عنده من الخیر و االبتهال إلیه بالسؤال.

رسیدن به خیر و نیکی است.

«زیارت» در لیت به معنای قصالد و توجاله باله زیالارت شالونده (طریحالی :1403 ،ج )319 ،3و باله

مالقالالات او رفالالتن اسالالت (راغ ال اصالالفهانی« .)387-386 :1384 ،زائالالر» اسالالم فاع ال زیالالارت ،بالاله
معنای زیارت کننده ،و « َمالزور» اسالم مفعالول و باله معنالای زیالارت شالونده اسالت .تعالابیر دیگالری نیالز

برای مفهوم زیارت آمده است (ابنفارس ،بیتا ،ج.)36 ،3

1

در اصطالح ،زیارت به معنالای قصالد و توجاله زیالارت شالونده همالراه بالا ا کالرام و تعظالیم و انالس بالا

اوست (طریحی :1403 ،ج .)320 ،6در فرهنگ دینالی« ،زیالارت» باله معنالای حاضالر شالدن بالر قبالور
 .3مهدویت ،ادعیه و زیارات مهدوی

مهالالدویت عم الالومی ش الالام مه الالدى

و موض الالوعات مالالرتب ب الالا آن حض الالرت اس الالت .مه الالدویت

از لحالالا لیالالوى ،مصالالدر جعلالالی ی الا سالالاختگی اسالالت ک اله پالالس از افالالزودن تالالاى تأنی الث بالاله اسالالمی ک اله

یاى نسبت به آن اضافه شده ،ساخته میشود 2.اسم اصلی که میتواند اسم فاع  ،اسم مفعالول
یا هر اسم دیگرى باشد در معناى مصدر ساختگی ،اثرگذار است و معناى مصدرى آن را به سالوى

خود معطو میکند .بنالابراین مهالدویت از لحالا لیالوى ،باله معنالاى مهالدى بالودن اسالت و چالون
مهدى اسم مفعول است و معنالاى هالدایت شالده را مالیدهالد ،مهالدویت باله معنالاى رهیافتاله بالودن

خواهد بود.

ادعیه و زیارات مهدوی ،متالونی هسالتند کاله در آنهالا مطالال مربالوط باله مهالدویت وجالود دارد؛

ماننالالد توصالالیف اوصالالا و القالالاف حضالالرت ولالالی عصالالر

ظهور ،وظایف منتظران و . ...

 ،اهالالدا و برنامالالههای ایشالالان در دوران

البته بحث در این جا اعم از دعا و زیارتهایی است که از سوی خود امام زمان

باشد یا از سوی نایبان خا

با استناد به حضرت بیان گردیده یا آن که دیگر ائمه

نق شالده

درباره آن

بزرگوار بیان فرموده باشند؛ دعا و زیارتهای متعددی در این موضوع قالرار مالیگیرنالد کاله برخالی از

 .1زیارت ،دیدار کردن با قصد را گویند که در ریشه این مفهوم می و گالرایش نهفتاله اسالت ،گالویی زیالارت کننالده از دیگالران روی
گردانده و به سوی زیارت شونده تمای و قصد کرده است.
 .2مهدویت [ َم َد وی َی] (ع مص جعلی ،امص) مهدی (امام منتظر) بودن .طبق معتقدات مذه شیعه امامی و نیز برطبق
روایات بسیاری که در کتافهای اه سنت و جماعت آمالده اسالت ،در آخرالزمالان مهالدی از آل محمالد ظهالور خواهالد کالرد .در
میان احادیث نبوی ،این حدیث دیده میشود (دهخدا :1372 ،ذی واژه مهدویت).
معین نیز گفته استَ ( :م َد َی) [ ع  .مهدوی ] (مص جی  ).وضی یا کیفیت مهدی (امام منتظر) بودن( .معین :1376 ،ذی
واژه مهدویت).
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پیامبران و امامان

و بزرگان دینی همراه با ا کرام و تجلی آنها و رعایت آداف خا

است.
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موارد شاخص آن عبارتاند از :دعای ندبه ،عهد ،افتتاح ،ادعیه صحیفه سجادیه و زیارتهایی

ماننالالد آل یاسالالین ،ناحیالاله مقدسالاله و ( ...محمالالدی ری شالالهری :1393 ،ج230 - 71 ،10؛ خالالادمی
شیرازی.)235-197 :1387 ،
 .4بررسی تطبیقی

منظور از این نوع مطالعات و پژوهشها آن است که یک موضوع ماننالد مفهالوم آرزو از دیالدگاه

دو مکت یا مکات گونا گون وا کاوی شود و دیدگاه عمومی آنها درباره آن مفهوم بررسی گالردد.

سپس مشابهت و نقاط افتراق روشن شوده و در انتها ،تحلیلی بالر اسالاس ایالن قیالاس ارائاله گالردد.
در این پالژوهش نیالز مفهالوم و مصالادیق مهالم مربالوط باله آرزو و واژههالای متالراد آن از دیالد متالون

اسالالالمی و بالالهویژه ادعیالاله و زیالالارات مهالالدوی بیالالان مالالیشالالود و پالالس از بررسالالی دیالالدگاههای برخالالی

نویسالالندگان و گوینالالدگان غربالالی و ایرانالالی _ کالاله بالاله فرضالالیه راز و جالالذف معتقدنالالد _ ایالالن تطبیالالق در

نتیجهگیری جمیبندی میگردد.
طرح مسئله

همان گوناله کاله در مفالالاهیم ذکالر شالالد ،از تلالوری جالذف ،تعریفهالالای متفالاوتی ارائالاله شالده اسالالت.

برای مثال ،گفته میشود :هر چیز را در ذهنت مجسم کنالی ،آن را در دسالتهایت خالواهی داشالت
(برن .)22 :1387 ،این که ا گر انسان به دنیا فرمان دهد و باور کند به خواستهاش رسیده است،
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تنها با همین تصورات ذهنی میتواند احساس کند و مطملن باشد کاله باله خواسالتههایش رسالیده
َ
است (همو)64-57 :؛ یعنالی دیگالر بالاور کنالد کاله حتمالا باله خواسالتهاش خواهالد رسالید و در اینبالاره

تردید نداشته باشد .البته در طول تالاریخ ،بالا اسالتفاده از نیروهالای شالیطانی و سالحر و ...گالروههالا و

جریانهالای دیگالالری نیالالز وجالود داشالالتهاند 1کالاله سالالعی کردهانالد خواسالالتهها و اهالالدا انسالالان را از راه
امور غیرعادی محقق کنند.

با تبیین تفاسیر و تعابیر مختلف موجالود دربالاره آرزوهالا و و چگالونگی تحقالق آنهالا کاله از سالوی

نویسندگان و مبلیان تلوری راز و جذف عنوان شدهاند و نیز مهمترین مباحثی که در مفهالوم آرزو

و مترادفالالات آن در متالالون دینالالی وجالالود دارد ،مالالیتالالوان نگالالاهی تطبیقالالی انجالالام داد و مشالالترکات و
افتراقات را از این مقایسه به دست آورد .مباحث مربوط به آرزوهالای ایمالانی ،آرمانهالای والیالی،

آمال مربوط به انسان کام  ،والیت تکوینی و تحقق ظهور در این تحقیق مورد تأ کید است.
 .1مانند جریان جادوگری گروهی از جن که در آیه  102سوره بقره آمده است.

آرزوهای مثبت در متون اسالمی
ا گالر آرزوهالالا متوجالاله ارزشهالالای واالی انسالالانی باشالالد یالا جنبالاله مردمالالی و اجتمالالاعی پیالالدا کنالالد و در

مسیر تکام و پیشرفت واقعی انسانها و درجات کمال قرار گیالرد و انسالان را باله تالالش و کوشالش

بیشتر در این راهها وادارد ،بی گمان هر قدر طوالنی بوده باشد ،نهتنها نشانه پستی نیست ،بلکه

نشانه کمال انسان است .آرزوهای صادق و مثبت و سازنده باعث میشود زندگی انسان نشاط و
معنویت بیشتری بیابد .در قرآن مجید نیز به این نکته اشاره شده است:
(کهف)46 :

مال و فرزندان ،زیور حیات دنیاست و باقیات الصالالحات(ارزشهالای پایالدار و شایسالته)

نزد پروردگارت ثوابش بهتر و امیدبخشتر است.

در روایات اسالمی نیز بحث آرزوهای مثبت و سازنده دیده میشود؛ از جمله در حدیثی از امالام

صادق

میخوانیم:

ْ
َْ َ
َ َْ َ َ َ َ َ
ْ
َْ
َ ْ َ ْ ْ
اوه اْل ْی ِا
ِإن ال َع ْبد اْلْ ِم َن الف ِق َیر ل َیقل َیا َر ِب ْار زق ِان َحات أف َعال کاذا َو کاذا ِم َان ال ِق ِار َو وج ِ
َْ
َ
َ َ
َْ
ْ
َ َ
َ
َ َ َ َ
ف ِإذا َع ِل َ اَّلل َعز َو َجل ذ ِلو ِم ْنه ِب ِص ْاد ِق ِن َیاة ک َت َاب اَّلل لاه ِم َان اِل ْجا ِ ِمثال َماا َیکتاب لاه ل ْاو
َ
َع ِم َله إ َن َ
اس یع ک ِر یي ؛ (مجلسی :1403 ،ج)261 ،8
اَّلل َو ِ
ِ
گاهی بنده مؤمن تهیدست میگوید :خداوندا! به من روزی عطا کن که فالن کالار خیالر و

نیک را بهجالا آورم .هرگالاه خداونالد در او صالدق نیالت بدانالد [ناله این کاله ایالن آرزو پوششالی

برای رسیدن به هوی و هوسها باشالد] تمالام اجالر و پاداشالی را کاله در صالورت رسالیدن باله
این آرزو و انجام آن کارهای خیر استحقاق پیدا میکرد ،برای او نوشته میشود [هرچند

هیچیک را انجام نداده باشد] رحمت خداوند گسترده و کرمش بیپایان است.

َ
اصالالوال همالالت انسالالان بالاله انالالدازه آرزوهالالای مثبالالت اوسالالت؛ هالالر قالالدر دامنالاله آنهالالا گسالالتردهتر باشالالد،

همت او واالتر است و جال این که از روایات اسالمی نیز به خوبی استفاده میشود که خداوند به

مقدار این آرزوها به افراد با ایمان ،اجر و پاداش میدهد؛ چرا که نشانه آمادگی روح و جسم آنها

بالالرای انجالالام هرچالاله بیشالالتر اعمالالال صالالالح اسالالت .حتالالی از روایالالات اسالالتفاده مالالیشالالود کالاله ا گالالر انسالالان
آرزوی خوبی برای رضای خدا داشته باشالد ،از دنیالا بیالرون نمالیرود ،مگالر این کاله خداونالد او را باله
آرزویش میرساند .در حدیثی از رسول خدا

میخوانیم:

َ
َ
َ َ
َ ْ
ْ
َ َ َ
َم ا ْن َُتاان شا ْایئا َو َا َاو ِلِل عااز َو َجاال ِرىض ْل َیجاار ْ ِما َان الاادن َیا َحاات ی ْع َطاااه؛ (مجلسالالی:1403 ،
ج)261 ،68
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ْ ْ
َ َ
َ
َ
َ
لن ز َینة ْ َ
الص ِ َ
َْ َ ْ َ َ
اْل َی ِاة الدن َیا َوال َب ِاق َیا
ااْلا خ ْی یار ِعناد َر ِباو ثواباا َوخ ْی یار أ َمام ؛
اْلا والبن ِ
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کسی که آرزوی چیزی کند ،در حالی که رضای خداوند متعال در آن باشالد ،از دنیالا خالارج

نمیشود ،مگر این که به خواسته خود میرسد.

البته ممکن است در مالواردی مصالالحی ایجالاف کنالد کاله انسالان باله آرزویالش نرسالد؛ چالرا کاله ا گالر

برسالد ،آثالار بالدی ماننالد غالالرور ،غفلالت ،عشالق باله دنیالا و ماننالالد آن در او ایجالاد مالیشالود .خداونالد بالالا
الطا خفیهاش او را از وصول به آرزویش بازمیدارد.

این بحث را با اشالاره باله نکتاله دیگالری پایالان مالیدهالیم و آن این کاله آرزوهالای سالازنده و بلنالد،

انسان را به سازندگی خویش دعوت میکند و سب تکام و ترقی روحی او میشود.
آرزوی بیمبنا در منابع اسالمی
امیرالمؤمنین علی

میفرماید:

َ َ
َ ْ ْ
َ َ
َ َ ْ
َ ْ ْ
َ
َ
ْ
ام ِع َماا ْل یأ کلاه؛
اتقوا ِخدا اآل َما ِ فک ْ ِم ْن مْ ِم ِل ْیو ْل ید ِرکه َو َب ِان ِبناء ْل ْیسکنه َو َج ِ

(آمدی)313 :1378 ،

از فری ال آرزوهالالا بپرهیزیالالد؛ چالاله بسالالیار کسالالانی کالاله آرزو داشالالتند روزی را [در آغالالوش نالالاز و

نعمت بگذارنند] و هرگز به آن نرسالیدند؛ چاله بسالیار کسالانی کاله خاناله و قصالری سالاختند،

ولالالی هرگالالز در آن سالالاکن نشالالدند و چالاله بسالالیار کسالالانی کالاله امالالوال زیالالادی اندوختنالالد ،ولالالی

هرگز از آن نخوردند.

روشن است که بهرهمندی از نیروی تفکر و اندیشه در این دیدگاه ،برای رسالیدن باله حقالایق و

اهدا متعالی نیست ،بلکه این نوع اندیشه تنها ابزاری برای رسیدن به بیشترین خواسالتههای
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نفسانی است .تفکر یادشده بر پایۀ خرد جزئی انسان اسالتوار اسالت کاله بالاالترین مرتباله کمالال او در

پرتو این اندیشه دسالتیابی باله متالاع نالاچیز و محالدود دنیالوی باله شالمار مالیرود و بالرای تحقالق ایالن

سطح از رشد ،به عق هم نیازی نیست؛ چرا که انسان با هدایت غریزی نیالز مالیتوانالد باله تحقالق
این سطح از آرزوها و آمالش برسد.

آثار آرزوی بیمبنا

در روایت آمده است:

َم ْن َطا َ َأ َمله َس َ َ
اء ع َمله؛ (آمدی)313 :1378 ،
کسی که آرزویش دراز باشد عملش بد میشود.
َ َ
َ
و َم ْن قص َر أ َمله َحس َن ع َمله( .همو)

و کسی که آرزویش

کوتاه باشد ،عملش نیک خواهد بود.

خداوند به موسی

فرمود:

َْْ
َ َ َ ْ
ْ َََ َ َ ْ َ َْ َ َ َْ
ی
اب ِم ِان َب ِعیاد؛ (کلینالی:1401 ،
یا مو ! ال تط ِل ِف الدنیا أملک فیقسو قلبک والقاا ِ القل ِ

ج)329 ،2

ای موسی! آرزوی خود را در دنیا طوالنی نکن که قسیالقل خواهی شد و قسالیالقلال از
من دور است.

شاخصهها و مصادیق مهم آرزوی صحیح در ادعیه و زیارات مهدوی
برخی از آرزوهالای مطالرح شالده در ادعیاله ،زیربنالای دیگالر آرزوهالا و تالأمین کننالده آنهالا باله شالمار
میروند؛ مانند تحقالق ظهالور و وصالال باله امالام زمالان در جریالان قیالام مهالدوی کاله ایالن معنالا در
ادعیه نمایان است:
؛ (ابن طاووس 223 :1416 ،؛ مجلسی :1403 ،ج)173 ،53

السم علیک ایا املقد املأمل
سالم بر تو اى مقدم و اى مورد آرزوى مشتاقان!

چنانکه دعا برای فالرج سالفارش شالده ،باله همالراه ایالن توضالیح کاله باله هنگالام تحقالق ایالن امالر،

گشایش در کار خود مؤمنان نیز حاص میشود (مجلسی :1403 ،ج.)180 ،53

1

 .2آرزوی ایمانی

وقتی آرزوها با عنصر ایمان لحا شود ،رویکرد متفالاوتی باله آنهالا ایجالاد مالیشالود و مجموعاله

دنیا و آخرت در یک منظومه مورد توجاله قالرار مالیگیالرد و در همالین راسالتا مؤمنالان ،شالخص ولالی و

حج الالت را آرزوی خ الالود م الالیدانن الالد ،چن الالانک الاله در برخ الالی ادعی الاله ای الالن مس الاللله بی الالان ش الالده اس الالت
َ
(ابالنطالاووس 230 :1416 ،؛ مجتهالدی .)75 :1388 ،بنالابر ایالن ،مفهالوم آرزوی ایمالانی اساسالا بالالا

2

معادل خود در برخی فرضیهها مانند جذف ،متفاوت است و در اینجا مؤمنالان امالام را باله عنالوان

شخص ولی و حجت آرزو میکنند ،نه به دلی صر مقاصد و سود دنیالوی کاله باله وسالیله وی در
دوران ظهور حاص میشود.

 .3جامعیت در آمال

همان گونالاله کالاله در مالالوارد پیشالالین گذشالالت ،نگالالاه جالالامی در مفهالالوم آرزو مهالالم اسالالت .ا کنالالون ایالالن

ُ
َْ
َْ َ َ َ َ َ ُ
 .1قال َ
المهدی « :أ کث ُروا الد َع َاء ب َت ْعجی الف َر ج فِن ذلك ف َر ُجکم».
 .2در دعای ندبه آمده است :بنفسی انت امنیال شالائق یتمنالی ،مالن مالؤمن و مؤمنال ذکالرا فحنالا؛ جالانم فالداى تالو بالاد اى آرزوى
مشتاقان و مورد تمناى هر مرد و زن اه ایمان که به یاد تو ناله میزنند.

بررسی تطبیقی مفهو و مصادیق آروو ،بین «متون دینی با تأ کید بر ادعیه و ویارات مهدوی» و «فرضیه جذب»

 .1آرزوهای بنیادین
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نکته را اضافه میکنیم که در لسان ادعیه ،آمال انسان کام مقدم است و تمام آرزوهای او مورد

تمنالالای پیالالروان قالالرار دارد و روشالالن اسالالت کالاله ایالالن امالالری معقالالول و منطقالالی بالاله شالالمار میآیالالد؛ زیالالرا

خواستهها و آمال دیگران هرچه باشالد ،از نظالر اهمیالت اولویالت و ژر نگالری در درجالات کمتالر قالرار

مالالیگیالالرد .از ایالالنرو در ادعیالاله نیالالز ایالالن نکتالاله مالالورد اهتمالالام قالالرار گرفتالاله و در دعالالای مربالالوط بالاله امالالام
زمان

آمده است:

بلغه افضل ما امله ف الدنیا و االخا ة ،اناک عا کال شء قادی

مجلسی :1403 ،ج)78 ،94

؛ (ابالنطالاووس306 :1371 ،؛

او را به برترین آرزویش در دنیا و آخرت برسان که تو بر هر چیز توانایی.

 .4اولویت در آرزوها

از جملالاله نکالالات مه الالم آن اسالالت کالاله از ب الالین خواسالالتهها و امیالالدهای زن الالدگی ،بالالهویژه در آین الالد
َ
جهالالان ،کالالدامیالالک دارای ویژگیهالالایی اسالالت ک الاله اولویالالت داشالالته باشالالد؟ طبیعتالالا آرزوهالالایی ک الاله
منافی بیشتر و بادوامتری دارند در این راسالتا قالرار مالیگیرنالد .در برخالی از ادعیاله ایالن مساللله مالورد

توجه قرار گرفته است:

اللر انا ن غب الیک ف دولة کر میاة ،تعاز هباا االسام و اَلاه ،و تاذ هباا النفااق و اَلاه ،و
ْتعلنااا فی اا ماان الاادعاة ال طاعت اک ،و القااادة ال سااقیلک ،و ترزقنااا هبااا ک امااة الاادنیا و
اآلخ ة؛ (ابنطاووس)58 :1414،

بارالها! ما از تالو امیالد تحقالق دولالت گرانقالدرت را داریالم کاله اسالالم و اهلالش را باله آن عالزت

بخش الالالی و نف الالالاق و اه الالال نفالالالالاق را ب الالالا او ذلی الالال گردانالالالالی ،و م الالالا را در آن دول الالالت حقالالالاله از
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انسانی است 1که این نکته برای مقایسه نوع آرزوهای مطرح شده در فرضیه جذف و قالانون راز،

نکتالاله مهالالم در ایالالن فالالراز از دعالالا ،ای الن اسالالت کالاله ایالالن آرزو بالالا عم ال و طاعالالت و نیالالز زمینهسالالازی

ب الالرای توفی الالق رهب الالری و حرک الالت اجتم الالاعی ام الالام عص الالر

 ،ت الالوأم خوان الالده ش الالده اس الالت و ص الالر

تمنالالا و تخی ال یالالک نقطالاله آرمالالانی بالالدون نقالالشآفرینالالی انسالالانها نیسالالت .از سالالوی دیگالالر ،در ادامالاله
این که تحقق ظهور و رهبری امام زمان

خود باعث تحقق آمال و آرزوها و حتی فراتر از رغبت

بسیار مهم است.

 .1و انجح به طلبتنا ،و انجز به مواعیدنا ،و استج به دعوتنا ،و اعطنا به سؤلنا ،و بلینا به من الدنیا و االخرٍ امالنا ،و اعطنا
به فوق رغبتنا.

 .5تعمیم در آرزوها

یکی از موارد قاب اشاره در متون زیارات مهدوی ،آن است که نهایت و مرز خواستهها چگوناله

مشخص مالیشالود؟ ایالن نکتاله از ایالن جنباله اهمیالت دارد کاله در فضالای تلالوری جالذف هالم تحقالق
عام آرزوها ادعا میشود .با توجه به متون دینی و بهویژه ادعیاله ،پیداسالت کاله همیشاله بهتالرین،
کام ترین و بیشترین خواستهها توس انسان مؤمن درخواست میشود؛ مانند این عبارت:

اللر ا ان اسااألک خی ا مااا سااألک منااه عقااادک الصاااْللن و اعااوذ ب اک َمااا اسااتعاذ منااه
1
عقادک املخلصلن( .مجلسی :1403 ،ج)380 ،87
اللرااا ال تاااد ل ف َاااذا املش اارد املعظااا  ،و املجااال املکااار  ،ذنق ااا اال غف تاااه ... ،و ال أمااام
اال بلغته ،و ال دعاء اال اجقته ،و ال مضیقا اال فرجته؛ (ابالنمشالهدی165 :1419 ،؛ مجلسالی:1403 ،
ج)328 ،101

بارخدایا! در این شهادتگاه پرعظمت و مکان پرکرامت برایم گناهی را مگذار مگالر آن کاله
آن را ببخشی ... ،و نه آرزویی را مگر اینکه آن را به تحقالق رسالانی ،و ناله دعالا و نیایشالی

را مگر آن که آن را بپذیرى ،و نه تنگنایی را مگالر آن کاله آن را بگشالایی (بخشالی از دعالای
امام عصر

در روز عاشورا).

نکتالاله قاب ال توجالاله آن اسالالت کالاله ایالالن دعالالا در فضالالای بیالالان مصالالائ عاشالالورا بیالالان شالالده و امالالام

عصر

پس از ذکر حوادث و ظلمهایی که بر اهال بیالت

وارد گردیالده اسالت بیالان مالیکنالد کاله

اجابت هر آرزو و دعایی را از خدا بخواهیم و گشایش تمام امور در فضای این زیارت را درخواست
کنیم .گفتنی است در برخی تعابیر و تفاسیری که از متون دینی توس مسلمانان قائ به فرضالیه

جذف مطرح میشود ،آمده اسالت کاله اسالاس تلالوری جالذف _ کاله در قالرآن تأییالد شالده _ بالر شالادی
است و هرگونه حزن وغم را خال این تلوری و مفاهیم قرآنالی مالیداننالد و تأ کیالد دارنالد کاله بالرای

تحقق آمال و خواستهها ،شادمانی محور قرار گیرد.

2

مفهوم آرزو و چگونگی تحقق آن در قائالن به فرضیه جذب
از جملالاله نکالالات کلیالالدی راز ،آن اسالالت کالاله افکالالار مالالا ،شالالبیه بالاله خالالود _ مثبالالت یالالا منفالالی _ را جالالذف
 .1در این دعا که مربوط به قنوت عید فطر اسالت خواسالته هالا در جنباله مثبالت و حفال شالدن از جنباله هالای منفالی در حالد کمالال
مطرح شده است.
 .2فای تصویری درس های سید حسین عباسمنش با نام «قانون جذف در قرآن»http://www.aparat.com/v/542uv :
و نیز پایگاه تحقیقاتی عباسمنشwww./http://abasmanesh.com/fa :
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مالیکنالد و این کالاله بالا مالالدیریت ذهالن مالالیتالوان بالالر هسالتی و کائنالالات تسالل یافالالت و آنهالا را وادار بالاله
ایجاد آرزوهالا کالرد(بالرن .)16-15 :1386 ،بنالابراین رسالیدن باله آرزوهالا بالر اسالاس قالانون راز ،امالری

مطلق ،قطعی و به سب فرمانبرداری کائنات از آرزوهای انسان است.

در آثاری که درباره قانون راز وجود دارد ،رسیدن به خواستهها را مانند فراینالد دسالتور دادن باله

چرا غول خواندهاند و گفته میشود توجه داشته باشید عالءالدین است کاله آرزوهالایش را مطالرح
میکند ،آن گاه به عالالم هسالتی بالا تمالام عظمالتش برخالورد مالیکنیالد کاله همالان غالول اسالت و غالول
همیشه یک حر را میزند :فرمانبردارم ارباف (همو.)66 :

برخالالی از گوینالالدگان و مبلیالالان ایالالن فرضالالیهها نیالالز کوشالالیدهاند بالالا اسالالتنادات دینالالی ،بالالرای ایالالن

مباحث ،تأییداتی مطرح کنند؛ از جمله این که مجموعه این مباحث را بخشی از عقاید و عرفالان
اسالمی دانستهاند .به عنوان نمونه ،نویسنده کتاف تکن لو ی فکر مینویسد:

ایالالن مباحالالث نالالوین _ ک الاله بالاله گونالالهای عرفالالان م الالدرنانالالد _ در واقالالی آمیالالزهای از عل الالم و

تکنولوژی و مباحث اعتقادی و عرفانی به شمار میروند( .آزمندیان :1388 ،ج)11 ،1

رسیدن به آرزوها طی فرایند خا

نیز از ایالن دسالت عقایالد اسالت؛ بالدین معنالا کاله ضالمیر

ناخودآ گاه ،هر تخی یا تصویر ذهنی را پردازش می کند و اینگونه فالرض کنیالد کاله بایالد
مصداق آن تصویر را برای شما خلق نموده و به شما تحوی

دهد( .همو)23 :

توچه میخواهی  ...ای عزیالز دل؟ او را بگالو تالا محقالق شالود ،بخالواه تالا باله تالو بدهنالد ...
آری ،آنجا که تو به سر میبری ،مرکز ثق همه قوانین عالم است؛ وجود مبارک توست
که محور هر قانون و هر تبصرهای است( .همو :ج)223 - 222 ،2
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روشالن اسالت کاله در ایالن دیالدگاه ،بهالرهبالالرداری از نیالروی تفکالر و اندیشاله در مسالیر آرزوهالا ،بالالرای

رسیدن به حقایق و اهدا متعالی نیست ،بلکاله ایالن نالوع اندیشاله تنهالا ابالزاری بالرای رسالیدن باله

بیشالالترین خواسالالتههای نفسالالانی بالاله شالالمار مالالیرود کالاله بالالر پایالالۀ خالالرد جزئ الی انسالالان اسالالتوار اسالالت.
باالترین مرتبه کمال انسان در پرتو این اندیشه ،دستیابی به متاع نالاچیز و محالدود دنیالوی اسالت

و برای تحقق این سطح از رشد نهتنها به عرفان ،بلکه به عق هم نیازی نیست؛ چرا کاله انسالان

با هدایت غریزی نیز میتواند به تحقق این سطح از آرزوها و آمالش برسد (صادقی.)3 :1391 ،

برخی دیگر محتاطانه از این فرضیهها و نیالز نقالش خداونالد و نالوعی تالالش سالخن گفتهانالد .در

مصالالاحبهای کالاله در اینبالالاره بالالا یکالالی از فعالالاالن ایالالن بحالث صالالورت گرفتالاله ،در مالالورد ماهیالالت قالالانون

جذف و چگونگی تحقق آرزوها در آن آمده است:

وقتی با عم به آموختههایم در حالوزه قالانون جالذف ،دسالتاوردهای فوقالعالادهای را در

مدت چند سال به دست آوردم ،این موضوع باعث به وجود آمدن یک چالش بزر در

من شد که ا گر من از این قانون ،نتایجی بزر را کس کردهام ،پالس قالانون جالذف بایالد

نشانههای پررنگی در قرآن داشالته باشالد؛ زیالرا قالرآن کامال ترین کتالاف آسالمانی اسالت کاله

برای هدایت انسان فرستاده شده است ... .تمام قرآن بر پایالۀ فرکالانس و قالانون جالذف
نوشته شده است و من باله هالر شخصالی کاله بخواهالد ثابالت مالی کنم کاله قالرآن یالک کتالاف

کوانتومی است ،نه یالک کتالاف معمالولی ... .نیالازی باله اثبالات قالانون جالذف نیسالت. ...

یک الالی از م الالواردی ک الاله در ق الالانون آف الالرینش توض الالیح داده میش الالود ،ای الالن اس الالت ک الاله اف الالراد
میتوانالالد شالالما را بالاله خواسالالتههایتان برس الاند ،امالالا نالاله بالاله ایالالن صالالورت کالاله در کالالنج خانالاله
َ
بنشالالینیم و دائمالالا تفکالالر کنالالیم کالاله یالالک کیسالاله پالالول از آسالالمان بالالرای مالالا بالاله پالالایین بیفتالالد.
َ
قانون همیشه از راه منطقی و طبیعی ما را به خواستههایمان میرساند .اصال معجزهای

در جهالالان اتفالالاق نمیافتالالد ،بلکالاله همالالهچیز بالالر طبالالق قالالوانین طبیعالالی (اله الی) اسالالت... .

افرادی که در دورههای من شرکت کردهاند ،شاهدی بر این ادعا هستند که هر کسی باله

شالک صالالحیح از ایالالن قالالانون اسالالتفاده کنالالد ،میتوانالد یالالک زنالالدگی رؤیالالایی بالالرای خالالودش
ایجاد نماید.

1

ب الالدین ص الالورت ادع الالا م الالیش الالود ک الاله ه الالر ش الالخص ب الالا ب الالاور ب الاله ای الالن مس الالائ  ،ب الاله آرزوه الالای خ الالود

رسیده است.

مؤلفههای مفهوم آرزو در فرضیه جذب
 .1تخیل در مفهوم آرزو

برنامالالهری الزى و مالالدیریت ،مقولالالهاى اسالالت ک اله انسالالان در عرصالاله زنالالدگی از آن بالالراى رس الیدن بالاله
َ
اهدا خود استفاده میکند .هر کس در طول زندگی خود با مسائ و مشکالتی روبهروست؛ مالثال

یک دانشجو با مسائلی از این قبی مواجه است :چگونه درس بخوانم؟ در زندگی بالا چاله کسالانی

معاشرت داشته باشم؟ چه مطالعات و تحقیقاتی داشته باشالم کاله باله موفقیالت تحصالیلی برسالم؟
اوقات فراغت را چگونه سپرى کنم؟

برنامهریزى و مدیریت ،اهدا را روشنتر و قاب دسترستر میسازد ،به طورى که هیچ کالس

بر حس تصاد به هد خود نمیرسد ،بلکه با برنامهریزى به سمت تحول و دگرگالونی مثبالت

و مفیالالد پالالیش مالالیرود و انتخ الالافهالالایش را عاقالنالالهت الالر مالالیکنالالد کالاله س الالرانجام بالاله مقصالالد برس الالد.

 :http://www.niksalehi.com/newspaper/view/066285.php .1گروه تحقیقاتی عباسمنش در مصاحبه با وی.

بررسی تطبیقی مفهو و مصادیق آروو ،بین «متون دینی با تأ کید بر ادعیه و ویارات مهدوی» و «فرضیه جذب»

حر هالالایی را میشالالنوند کالاله در فرکالالانس آن قالالرار دارنالالد ... .مالالن معتقالالدم قالالانون جالالذف
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برنامهریزى و مدیریت ،روندی فعال و پویا در جهت هدفیابی و کامروایی است.

در فرضیه جذف ،آنچه «شاهکلید» به شمار میآیالد ،تمرکالز و تجسالم مطلالوف اسالت ،ناله اقالدام

عملی و برنامالهریالزی و مشالورت؛ انرژیهالا ناله در میالدان عمال  ،بلکاله در کالنج خلالوت باله کالار گرفتاله

مالالیشالالوند؛ عرصالاله عمالال و تالالالش جالالای خالالود را بالاله گوشالالهنش الینی و انالالزوا م الیدهالالد؛ فکرگرایالالی و

خیالپردازی جایگزین ارتباط منطقی با دنیای خارج میشود و عملیاتی کردن طرحهالا و ایالدهها
جای خود را به «نگریستن آمال» میدهد.

 .2نفی هرگونه دغدغه و مسئولیت اجتماعی و ایده« ،مخالفت نکردن با امور منفی» است

در ایالالن تلالالوری «حمایالالت از صالاللح ،نالاله مخالفالالت بالالا جنالالگ» بالاله بهانالاله اتالالال انالالرژی بالاله یالالک

راهبالالرد اساس الی تبالالدی م الیشالالود و این کالاله زنالالدگی بای الد بالالا تفک الرات مثبالالت اداره شالالود ،نالاله تفک الرات

منف الی .از ایالالنرو توص الیه مالالیکننالالد بالاله جالالای ای النک اله علی اله تروریسالالم و جنالالگ اعالالالم انزجالالار کنی الد،
از طرفالالداران صالاللح باش الید .ا گالالر شالالما علی اله چی الزی باش الید و بالالا آن دشالالمنی کنیالالد ،نفالالاق و اخالالتال

در ضمیر شما نقش خواهد بست .علیه هرچه بایستید ،همالان چیالز علیاله شالما خواهالد ایسالتاد .در

عوض بالا ابالراز انزجالار نسالبت باله مالواد مخالدر و مبالارزه علیاله آن ،کودکالان را در انتخالاف راه صالحیح

زندگی یاری دهید.

1

شعار فوق خواسته یا ناخواسته در خدمت آمال و نقشههای متجاوزان و جنگطلبالان و نظالام

س الاللطه جه الالانی اس الالت و بال الیش از هم الاله ،آنه الالا از آن س الالود خواهن الالد ب الالرد و ب الاله خ الالوبی انس الالانهای

معنویتگرا را ظلمپذیر و بسترساز تداوم بیعدالتی موجود خواهد نمود.
سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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روشن است ثمره معنویت فردگرا و نگرش تکبعدی باله پالارهای از ابعالاد روح ،در ایالن فرضالیه،

تهی شدن از رسالت اجتمالاعی خواهالد بالود .ایالن ایالده کاله «بالر ضالد هالیچ چیالز جبهالهگیالری نکنیالد»

دسالالت تبهک الاران را در چپالالاول و ظلالالم بالالازتر خواهالالد ک الرد و زمینالاله نظالالام سالاللطه جهالالانی موسالالوم بالاله
«دهکده جهانی» را فراهم خواهد آورد.

 .3مبانی معرفتی مبتنی بر تلقین و احساس

قائالن به فرضیه راز ،دالی تجربی ارائه نمیکنند؛ بلکه با تکیاله بالر شالادی ،امیالد و اعتمالاد باله

نفس ،مطال خود را واقعی و تحققیافته جلالوه مالیدهنالد .اسالتدالل مساللمانان داخال کشالور نیالز
دستهای از آیات متشابه و روایات عام است که تفاسیری گونا گون دارد.
 .1فیلم راز.

نقد مستندات در اثبات مفهوم آرزو در قانون جذب
 .1تفسیر به رأی از متون دینی در قائالن مسلمان به فرضیه جذب

فرضیه جذف ،دالیلی از علوم مختلف ارائه شده است و در برخی ابعاد آن میتوان نمونههای

مشابه را در متون دینی یافت 1و فوایدی مانند اعتماد به نفس و تسکین آالم و دردهای روانی را

مشاهده کرد .اما برخی سخنرانان و نویسندگان داخلی که خواستهاند قانون راز یا جذف را بالومی
کننالد ،آیالالاتی از قالالرآن را مالالورد اسالالتناد قالالرارد ادهانالالد و از آنجالالا کاله ایالالن آیالالات نیالالز بالاله نالالوعی بالاله بحالالث

اشاره می کنیم که اشکاالت واقی شده در نوع تفسیر آنها روشن شود.

از جملالاله آن آیالالات ،آیالاله  14سالالوره مؤمنالالون اسالالت کالاله بالاله طالالور مشالالخص ،بخشالالی از آیالاله را مالالورد
َ ُ َ ََ 2
َْ
اهلل أ ْح َس ُن الخالقی َن  .و تفسیر آن این است که خداوند به سب
استفاده قرار دادهاند :فت َب َارک

سب این قالدرت فالوقالعالاد موجالود در ذهالن انسالان ،خالود را تحسالین کالرده اسالت و کسالانی کاله از
این قدرت غاف اند را مصداق عبارت کریمۀ قرآن (اعالرا  )179 :میداننالد کاله فرمالوده اسالت :و
ْ ُ
ُ
اوللک ُه ُم ال َیافلون (شریفیدوست.)11 :1390 ،

مالحظات

 .1ابتدا باید دانست که آیه  14مؤمنون با توضیح مراح خلقت جسمی انسان آغاز میشود:

َث َخ َل ْق َناا الن ْط َف َاة َع َل َقاة َف َخ َل ْق َناا ْال َع َل َقا َة م ْض َاغة َف َخ َل ْق َناا ْاْل ْض َاغ َة ِع َظاماا َف َک َس ْاو َنا ْال ِع َظااا َ
َ
َ
َ َْ َ َْ َ ْ َ َ
َْ
ْْلما ث أنشأناه خلقا آخ َر ف َت َب َار َک اَّلل أ ْح َسن اْل ِال ِق َی ؛

آن گاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و آن گوشت را اسالتخوان و سالپس اسالتخوان را

با گوشت پوشاندیم پس از آن [با دمیدن روح پاک مجرد] خلقتالی دیگالر انشالاء نمالودیم،
آفرین بر قدرت کام بهترین آفریننده.

3

چنانکه از ظاهر آیه روشن است ،علت تبریک و تکریمی که از انسان میشود ،دمیالدن روح در

انسان است و این روح الهی است که او را متمایز می کند؛ وگرنه مراح جسمی که در ابتدای آیاله

گفته شده ،در حیوانات نیز مشترک است .بر اساس گفتار مفسالران« ،ف ال» در «فتبالارک اهلل» ،تفریالی

 .1ماننالالد روایالاتی کالاله انسالالان را بالاله تصالالور صالالحیح فرامیخوانالالد .امالالام صالالادق فرمالالود« :آنچالاله را از دنیالا خواسالالتهای و بالاله آن
نرسیدهای طوری فرض کن که گویا هرگز به ذهنت خطور نکرده است» (مجلسی :1404 ،ج.)111 ،78
 .2گروهی مانند آزمندیان ،حلت و نیز فرهنگ ،حورایی ،ایده جذف را ترویج می کنند و از این آیه و آیات دیگر و برخی روایات
استفاده کردهاند.
 .3ترجمه مهدی الهی قمشهای.

بررسی تطبیقی مفهو و مصادیق آروو ،بین «متون دینی با تأ کید بر ادعیه و ویارات مهدوی» و «فرضیه جذب»

انسان کام و والیت تکوینی مرتب است ،باید مورد توجه قالرار گیرنالد .در اینجالا باله نمونالههالایی
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ُ َ َ ْ ََْ َ
بر جمله اخیر اسالت :ث َالم أ ْنشالأ َن ُاه خلقالا آخ َالر ؛ یعنالی همالین خلقالت دیگالر اسالت کاله باعالث تحسالین

شالالده اسالالت و آنقالالدر بالالا عظمالالت اسالالت کالاله بالاله صالالراحت نیامالالده ،بلکالاله بالالا عنالالوان «آخالالر» و مالالبهم
آمده است.

1

حال سؤال اول آن است که آیا منظور افرادی که این آیه را منطبق بر قالانون جالذف میداننالد،
َ
قالالدرت و عظمالالت روح انسالالان اسالالت؟ ظالالاهرا چنالالین نیسالالت؛ چالالون در آن صالالورت میتوانسالالتند ،بالاله
صراحت از روح نام ببرند و از آیات دیگر هالم کاله دربالاره روح اسالت اسالتفاده کننالد؛ ضالمن آن کاله در

قرآن ،روح از امر پروردگار شمرده شده است و مباحثی گسترده دارد 2.از سوی دیگالر ،بالرای رشالد و

تعالی روحی ،باید از مسیر مشخص شریعت بهره برد و تالش و همت صاح روح را نیالز میطلبالد

و آیالات و روایالات فراوانالی کاله انسالان را باله مجاهالده و تقالوا و نیالز تالشهالای اجتمالاعی و سیاسالالی و

عم صالح فرا میخواند ،با این مطل سازگار نیست که بگوییم با صر تصالور و خیالال ،انسالان

به دنبال خواستههای خود باشد.

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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3

 .1درس تفسیر آی َتاهلل جوادی آملی.1387/2/29 ،
ُ .2ق ُالر ُ
وح م ْن أ ْمر َربی (اسراء .)85 :درباره ماهیت روح و انواع آن ،مطالبی را مالیتالوان از روایالات باله دسالت آورد؛ از جملاله
َ
ک َعن ُالر ُ
قال سألته عن قولهَ :و َی ْسأ ُل َون َ
وح ...قال :التی هی فالی الالدواف و
این روایت« :عن ابی بصیر عن احد هما
الناس .قلت :و ما هی؟ قال :هی من الملکوت من القدرٍ» (مجلسی :1403 ،ج .)42 ،61در این روایت ،روح از سنخ ملکوت
و قدرت الهی خوانده شده است.
نکته مهم این است که براساس روایالات ،انبیالا و اولیالای الهالی هالر کالدام دارای چنالد نالوع از روح هسالتند .باله عنالوان نموناله،
روایتی از تحف العقول (  )133نق میکنیم« :فی قوله تعالی :و السابقون السابقون ،اوللک المقربون  ...فانهم انبیاء
َ
مرسلون و غیر مرسلین ،جع اهلل فیهم خمس ارواح :روح القدس و روح االیمان و روح القوٍ و روح الشهوٍ و روح البدن».
از امام صادق نیز روایتی آمده است که براساس آن ،اولیای الهی حتی از روح شهوت هم در می باله اطاعالت الهالی بهالره
میبرند« :و ایدهم بروح الشهوٍ فیه َ
اشت َهوا طاع اهلل و کرهوا معصی » (کلینی :1363 ،ج.)273 - 272 ،1
در روایت دیگر از امام باقر بر این نکته تأ کید میشود که انبیاء و اوصیاء با روح القدس از عوام مختلف آ گاه میشوند و
بر آنها تسل دارند« :إن فی االنبیاء و االوصالیاء خسالم ارواح ،روح القالدس و روح االیمالان و روح الحیالوٍ و ...فبالروح القالدس
عرفوا ما تحت العرش الی ما تحت الثری  ...ان هذه اال ربع ارواح یصالی ُبها الحالدثان االروح القالدس فِنهالا التلهالو و التعلال »
(همو .)272 :همانطور که از این روایت برمیآید ،آن روحی که دچار غفلت و آلودگیهای مادی نمیشود روح القدس است
و همان روح باعث دسترسی و تسل اولیای بر عالم میشود.
همچنین در روایتی دیگر ،حاالت مختلفالی بالرای روح بیالان شالده اسالت« :إن للجسالم سالت احالوال :الصالح و المالرض و ...و
ُ
ُ
قظ ُتهالا ُ
غفلتهالا و ی َ
جهلها و ُ
نومهالا ُ
شکها و صالح ُتها یقی ُنهالا و ُ
کذلک الروح ،فحی ُاتها ُ
مرضها
علمها و مو ُتها
حفظهالا» (مجلسالی،
 :1403ج .)40 ،61براساس ایالن روایالت و روایالات مشالابه ،روح در حالالت علالم و ایمالان و اطاعالت و عبالادت اسالت کاله قالدرت
مییابد و قدرت و حیات واقعی دارد .این مطلال بالرای آن ذکالر شالد کاله مالیبینالیم آنچاله در کالالمهالا و روشهالای مربالوط باله
فرضیه جذف و قدرت ذهن و جریانات شبهعرفانی مشاهده میشود ،بردن افراد به تخی و تلقین و گاهی حالالت تخالدیر و
دور شالدن از واقعیالت هالای زنالالدگی و ...اسالت .بنالالابراین نمالیتالالوان از ایالن راههالالا باله مسالیر قالدرت معنالالوی روح دسالت یافالالت؛
صر نظر از این که آن توسعه علمی و قدرت روحی مطلقی که در اولیای الهی دیده میشود خا آنهاسالت و دیگالران باله
آن دسترسی ندارند.
َ
َ َ
ََ َ َ َُْ َ َْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ .3وأن ل ْی َس لال َنسان إال ما سعی * وأن سعیه سو یرى ؛ و برای انسان بهرهای جالز سالعی و کوشالش او نیسالت و باله زودی



 .2ا گالالر ادعالالا شالالود ایالالن حالالالت خالقیالالت ذهالالن و تأثیرگالالذاری ذهنالالی بالالر جهالالان ،حالالالت عمومیالالت
دارد ،می گوییم این ادعالا بالا واقعیالت خالارجی سالازگار نیسالت و در ایالن جهالان _ کاله حاصال زنالدگی
انسانها به صورت ملموس و تجربه شده وجود دارد _ افراد به بسیاری از خواستهها نمیرسالند و

خواستههای آنها نیز در تضاد است و امکان تحقق خواستههای متضاد و متزاحم وجالود نالدارد.
ا گالالر هالالم منظالالور آن اسالالت کالاله انسالالانهای خالالا و متکام ال بالاله ایالالن موقعیالالت میرس الند ،میتالالوان

همگالالان و قابال ال درک و تف الالویض ب الاله عم الالوم انس الالانها نیس الالت؛ در ح الالالی ک الاله م الالدافعان ق الالانون راز
گفتهاند« :حکمرانان و بزرگان ،این راز را میدانستند و تالش کردند مالردم آن را نفهمنالد؛ چالون در
1
آن صورت همه میخواستند از آن استفاده کنند .اما بزرگان این راز را مخفی داشتند».

چنانکه گفتاله شالد ،ایالن در حالالی اسالت کاله در آیاله آمالده اسالت ایالن خلقالت ،خلقالت آخالر اسالت و

خداوند ،خود را به دلی آن تحسالین فرمالوده ،در حالالی کاله ا گالر ماننالد قالوانین کشالف نشالد مالادی
قاب دسترسی بشالر بالود _ کاله بنالابر ادعالای مالدعیان ،در حالال کشالف اسالت _ دیگالر جایگالاه تمجیالد
اینچنینی نداشت.

 .2دو نکته تکمیلی در نقد کلی مدعیان مربوط به قدرت ذهن و جذب

2

الف) آنچه در آیه  14سوره مؤمنون مورد تحسالین قالرار گرفتاله اسالت ،در برخالی آیالات دیگالر نیالز

عاملی برای دستور خداوند بر سجده به انسان و عرضه امانت الهی (خالفت الهی) بر او باله شالمار

میآید؛ 3در صورتی که حتی ا گر فرض کنیم افرادی با استفاده از قالانون جالذف باله مراحلالی خالا

تالش او دیده میشود (نجم.)40- 39 :
َ َ
ُ
َ
َ
اص ْوا ب ْال َحق َو َت َو َ
الصال َحات َو َت َو َ
إ َن ْاس َنس َان َلف ُخ ْسر * إال الذ َ
اص ْوا بالص ْبر ؛ انسانها همه در زیان هستند،
ین َآم ُنوا َو َعملوا
مگر کسانی که ایمان آوردند و عم صالح انجام دادند و یکدیگر را به حق سفارش کردند و همدیگر را به استقامت توصیه
کردند (عصر.)3 - 2 :
 .1قسمتی از فیلم مستند راز .این فیلم چندینبار از شبکه چهارم صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شده و در آرشی و
آن وجود دارد و البته قاب دانلود از سایتهای مختلف است:

http: // www. Tebyan. net/ index. apx?pid= 77644.
www. Njavan. Ir/foruvm/ show thread. Phpp=238689.

 .2علت ذکر این نکته آن است که این مدعیان و گروه های مشابه ،خواسته یا ناخواسته در برابر والیت تکوینی ائمه و جایگاه
خا حجت و واسطه فیض الهی ،رقی یا جایگزینی قرار میدهنالد کاله باعالث میشالود تصالور شالود انسالانها همگالی خالود
می توانند از راه عملی به دستورات مدعیان به اهدا مادی و معنوی خود برسند و جایگاه امام در اینجا فراموش میشود
و این انحرا با سوء تفسیر آیات قرآن انجام می گردد.
َ .3و إ ْذ َق َال َر ُب َك ل ْل َمالئ َک إنی َخالق َب َش َرا م ْن َص ْل َصال م ْن َح َمِ َم ْس ُنون * َفِ َذا َس َو ْی ُت ُه َو َن َف ْخ ُت فیه م ْن ُروحی َف َق ُعوا َل ُه َساجدی نَ
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وجود والیت تکوینی در معصالومین را تصالور کالرد کاله در ایالن بخالش مالد نظالر قالرار گیالرد ،امالا ماهیالت
والیت تکوینی با قانون جذف متفاوت است .در این آیه هم ا گر مقام انسان کام و خلیفال اللهالی
مدنظر قالرار گرفتاله باشالد ،کالالم مالدعی بالا توجیهالاتی قابال دفالاع اسالت ،ولالی ایالن قابلیالت در اختیالار
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رسیدهاند ،بر اساس مستندات و فیلمهایی که برای قانون راز میآورند ،غایت کار آنها ،رسیدن
َ
به ثروت و مقام و موقعیتهای مادی ویژه است و مسلما چنین امکاناتی را ظالمان و مستکبران
_ امثالالال فرعالالون ،قالالارون ،نمالالرود _ در طالالول تالالاریخ داشالالتهاند؛ ولالالی مالالیبینیم کالاله در قالالرآن بالالا بیالالان
َ
داستانهای پیامبران و برخورد آنها با ایالن ظالمالان ،شالدیدا باله نفالی و مبالارزه بالا آنهالا پرداختاله

است .از ایالنرو درمییالابیم کاله حتالی ا گالر آیاله ،بالر اسالتفاده از قالانون جالذف و راز هالم دال لالت داشالته

باشالد ،نبایالد محصالول اسالتفاده از ایالن قالالدرتها ،صالر منالافی دنیالوی و امکانالات زیالاد مالالالی و...

شالود ،در حالالی کاله همالان کسالانی کاله از ایالن آیالات ،تفسالیری خالا

ارائاله میدهنالد ،افالالراد را در آن

کالسها به رسیدن به ثروت و منافی و امکانات دنیوی فرامیخواننالد و آنهالا را تشالویق می کننالد

که این خواستهها را اساس تفکر خود قرار دهند.
ف) اه بیت

1

که دارای والیت تکوینی و تأثیرگذار بالر طبیعالت بودنالد ،باله حالد کفالا از دنیالا

بسنده کردهاند و از آرزوها و آمال دنیوی دوری جستهاند.

2

در ای الالن ج الالا بای الالد تأ کی الالد کن الالیم ایال الن ق الالانون ب الاله ن الالوعی ن الالافی ت الالالش ،تق الالوا و دیگ الالر سال الیرههای

ائمالاله

اسالالت و بالاله نالالوعی در تقاب ال بالالا توس ال  ،تکام ال روح و مباحالالث انسالالان کام ال قالالرار دارد؛

در حالی که در ادعیه و زیارات در مواردی که آرزو ،رغبت ،تمنی و  ...مطرح شده ،باله همالراه ایالن
عناصر بوده است.

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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َ
* َف َس َج َد ْال َمالئ َک ُ ُک ُل ُه ْم أ ْج َم ُع َ
ون (حجر .)30 - 28 :در این آیات اشاره میشود که پس از نفخ روح الهی ،دستور سجده بالر
َ ََ َْ َ ََ
انسان داده شده است و در آیه  72سوره احزاف نیز بحث عرضه امانت الهی بر انسان مطرح شده است :إنا عرضنا اِلمان
اِلرضَ ...و َح َم َل َها ْ
َع َلی َ
اسن َس ُان إ َن ُه َک َان َظ ُل َ
الس َم َاوات َو ْ
وما َج ُهوال .
 .1آیالاتی کالاله دربالالاره طییالان فرعالالون و دیگالالران آمالالده اسالالت و نی الز آیالاتی کالاله دربالالاره ثالالروت قالالرآن بی الان میفرمایالد کالاله عالالدهای در
حال حرکت قارون در معابر عمالومی باله ثالروت او حسالرت میخوردنالد؛ شالبیه حسالرت ثالروت کاله در کالسهالای قالانون جالذف
مطرح میشود.
در آیه  79سوره قصص بیان میشود که قارون با داراییها و تجمالت خود در شهر حرکت می کرد و دنیاطلبان آرزو می کردند
کاش مث او داشتند و او را انسان دارای بهره فراوان میدانستند.
َ ُ
َ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ
َ َ
َ ُ ُ َ َُ
َ َ
َ َ
ون إن ُه لذو َح َعظیم .
ون ال َح َیاٍ الد ْن َیا َیا ل ْی َت ل َنا م ْث َما أوت َی قار
فخ َر َج َعلی ق ْومه فی زینته قال الذین یرید
ُ
ْ
َ
 .2در آیه  28سوره کهف نیز پیامبر را از توجه به زینتهای دنیوی منی می کندَ :وال َت ْع ُد َع ْی َن َ
اف َع ْن ُه ْم ُتری ُد زی َن ال َح َیاٍ الد ْن َیا
و نیز امام زمان که جور حکومت جهانی و رفاه عمومی را فراهم میآورد زندگی بسیار سادهای دارند و نان جالوین و پوشالا ک
خشن دارند.
امام رضا فرمود« :و ما لب ُ
الاس القالائم اال الیلالی و مالا طعاماله اال الجشال » (مجلسالی :1403 ،ج .)351 ،52البتاله در ایالنجالا
منظور آن نیست که زندگی راحت و آسوده تقبیح شود و فقر و نداشالتن را تحسالین کنالیم ،بلکاله منظالور از ایالن اسالتنادات آن
است که اگر آیه خلقت خود را تحسین می کند ،به دلی عظمت روح است و این عظمت در انسان کام و خلیف اهلل جلوه
دارد که انسانهای کام هم ،اینچنین زندگی کردهاند و می کنند ،نه آنکه شبیه آنچه در قانون جذف توصیه میشود ،
در حسرت و آرزو و تصور و خیال امکانات مالی بیشتر به سر ببرند.

 .3اثباتناپذیری قانون جذب

پذیرش قانون جذف در قلمرو جهان ،دشوار است و در اینجاست که در اوهام و خرافالات فالرو

مالالیغلت الد .بنالالابراین بایالالد بپرسالالیم آیالالا ب اله راسالالتی انسالالان هرچالاله مالالیاندیشالالد و احسالالاس مالالیکنالالد را

میتواند خلق یا جذف کند؟ آیا کائنات و جهان هستی گوش به فرمان ما ایستادهاند؟ انسالان باله
تدریج ،با افزایش تجربه و کس دانش و رشد علمی از یالکسالو و تالالش و پشالتکار از سالوی دیگالر،

میتواند از امکانات جهان هسالتی اسالتفاده کنالد و حتالی باله پدیالدههایی کاله ا کنالون در تصالور کسالی
نمیگنجد ،دست یابد .اما این سخن تازهای نیست و بشر همواره با کسال تجرباله و خالردورزی و
است که به هر چیز با احساس مثبت بیندیشید و آن را باور و تجسم کنید ،دست خواهید یافت.

برای پالذیرش تأثیرگالذاری قالانون جالذف در جهالان ،الزم اسالت اثبالات شالود کاله قالدرت تجسالم و

احساس انسان بر سایر نیروهای جهان غلبه میکند .اما آیا تا کنون این موضالوع در آزمایشالگاهی

اثبالالات شالالده اسالالت؟ بی گمالالان اندیشالاله و احسالالاس انسالالان قدرتمنالالد اسالالت و مالالیتوانالالد نیروهالالای
الکتریکی را که در سلولهای عصبی منتق میشوند ،کنترل کند؛ اما هالیچکالدام از ایالن امالور کاله از

نظر علمی نیز اثبات شده ،به ابعاد گسترده ادعای راز قانون جذف نمیرسد.

همانطور که در فالیلم راز نمالایش داده شالده اسالت ،در کتالاف راز نیالز مالردی معرفالی مالیشالود کاله

تصویر خانه دلخواه خود را روی تخته آرزوهایش نص کرده و هر روز به آن مینگریسالته و خالود
را در آن تجسم میکرده است .اما پس از سالها وقتی فرزندش پالس از اسالبافکشالی ،یالک جعباله

قدیمی را باز میکند و عکسهای آرزوی پدر را میبیند و میپرسد :اینها چیست ،پدرش متوجه

میشود که ا کنون در همان خانه آرزوها زندگی میکند! به نظر شما کسی که مدتها عکس خانه

آرزوهالالای خالالود را در برابالالر چشالالم قالالرار داده و بالاله آن نگریسالالته و بالالا احساسالالات مثبالالت ،آن را تجسالالم
کرده ،وقتی در واقعیت آن خانه را میبیند ،آرزو و تصوراتش را به یاد نمیآورد؟ آیالا بایالد فرزنالدش

عکسهای چند سال پیش را به او نشان دهد که متوجه شود خانهای که در آن زنالدگی مالیکنالد،

همان خانهای است که مدتها در فکر خود در آنجا زنالدگی کالرده اسالت؟ ایالن در حالالی اسالت کاله

حافظالاله انسالالان وقتالالی بالالا احساسالالات همالالراه مالالیشالالود ،بسالالیار قالالدرتمنالالد عم ال مالالیکنالالد و خالالاطرات
کوچک و ناچیز با کوچکترین اشاره و نشانهای به یاد میآید .بنابراین مثالهالایی کاله در فالیلم و
کتاف راز مطرح شده ،نیاز به تحقیقی بیشتر دارد که درستیشان اثبات شود.

از جملاله اصالول مهمالی کاله دیالالن اسالالم بالر آن تأ کیالد مالیکنالالد ،اندیشاله و خالردورزی اسالت .قالالرآن

کریم کسانی را که به افکار سست و ظن و گمان عم میکنند ،مورد سرزنش قرار میدهد (انعالام:
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دانشانالدوزی پیشالرفت کالرده اسالت .در حالالی کاله قالانون جالذف چیالز دیگالری مالیگویالد؛ ادعالا ایالن
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 .)116اثبالالاتناپالالذیری و غیرعقالنالالی بالالودن ادعاهالالای قالالانون جالالذف ،پالالذیرش آن را بالالا آموزههالالای
ق الالرآن ناس الالازگار م الالینمای الالد ،مگ الالر زم الالانی ک الاله ش الالواهد علم الالی و آزمونه الالای حس الالاف ش الالدهای روی

آن صورت گیرد.

 .4ابطالناپذیری قانون جذب

انسان در دو قلمرو به شناخت و آ گاهی دست مییابد؛ در حوزه امالور مالادی و در امالور معنالوی.

ا گر در امور مادی دچار بدفهمی شود ،به آن خطالا مالیگوینالد و در رونالد تجربالهها و بالا سالعی و خطالا

مالیتوانالد آ گالاهی و شالناخت خالود را از امالور مالادی اصالالح کنالد و توسالعه دهالد .امالا بالدفهمی در امالور

معنوی را خرافات مینامند؛ چه در باورها و اندیشههای معنوی باشد و چه در اعمالال و آیینهالا.
َ
تفالالاوت خطالالا در شالالناختهای مالالادی بالالا خرافالالات در امالالور معنالالوی ایالالن اسالالت کالاله خرافالالات معمالالوال
ابطالپذیر نیست و انسان نمیتواند با خرافات باله آ گالاهی دسالت یابالد؛ زیالرا ایالدهها و پدیالدههای

معنوی به سادگی آزموده نمیشوند و نتایج آنها صریح و سریی به دست نمیآید .بنابراین کسی

که در دام خرافات میافتد و آن را میپذیرد ،به بالنبسالتی خودخواسالته و خودسالاخته مالیرسالد .از

همینجالا معلالوم مالیشالود خرافالات باله راسالتی راهالزن حقیقالت اسالت و پالذیرش یالک خرافاله مالانی از

درک درست حقیقت میشود.

درباره فرضیه راز که میگوید :هر کس با اندیشاله و احسالاس مثبالت مالیتوانالد باله آرزوهالای خالود

دست یابد ،از آنرو که زمانی برای تحقق رویاها مشخص نشده ،هیچگالاه نمالیتالوان ایالن فرضالیه
را ابطال کرد؛ زیرا تا آخرین لحظه عمالر ،یالک نفالر بایالد منتظالر باشالد شالاید روز بعالد ،روز رسالیدن باله
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آرزویالالش باشالالد .بنالالابراین هنگالالامی مالالیتالالوان ایالالن فرضالالیه را ابطالالال کالالرد کالاله یالالک نفالالر بالالا اندیشالاله و

وجود ندارد .از اینرو با پذیرش این قانون ،امکان تجربۀ آن از دست میرود و کسی که بخواهالد
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گرفتار میشود.

احسالالاس مثبالالت نسالالبت بالاله آرزویالالش ،نا کالالام بمیالالرد .بالاله ایالالن ترتی ال بالالرای هالالیچ کالالس در ایالالن دنیالالا

امکان سعی و خطا و تجربه کردن قانون جذف وجود نالدارد؛ زیالرا بالا سالعی اول تالا پایالان عمالر بایالد

برود و با مرگش خطای آن کشف میشود .بنابراین قانون جذف در طول زندگی خطاپذیر نیست
و این که در قانون جذف ،برای حد نصاف احساسات مثبت و تجسالم خالالق ،شالاخص و معیالاری

بدون تکیه بر عق یا وحالی و تنهالا از راه تجرباله ،درسالتی آن را دریابالد ،در بالنبسالت علالم و آ گالاهی
در کنار این موضوع ،مواردی که ما در متون دینی و ادعیه و زیارات مطالرح کالردیم ،هالم دارای

دالی عقلی هستند؛ چرا که به قدرت بینهایت الهی متصال اند و هالم نموناله واقعالی تحقالق آمالال

در دوران ظهور در پیش روی ماست و هم تحقق آرزوها مبتنی بر نظالام خالا

و قیالود و شالروط و

مصالح معقول است و بدون معیار و تخیلی نیست.
نتیجهگیری
نقالالاط اشالالتراک روایالالات و ادعیالاله و زیالالارات و نیالالز تلالالوری راز در بحالالث آرزو عبارتانالالد از اهمیالالت

مثبتاندیشی ،اعتماد به نفس ،توجه و تمرکز بر خواستهها و تحقق انگیزه برای فعالیت و تالش
و نیز اهمیت توک و اعتماد به قوانین الهی (در شاخه مسلمانان معتقد به راز).

نقاط افتراق نیز از این قرار است که آرزو در دیدگاه اسالمی بر اساس خواست و مصلحت الهالی

برخال این که در تلوری راز ،بر فردگرایی در اینباره تأ کید شده است.

آرزو در متالالون اسالالالمی و بالالهویژه مهالالدوی ،تحقالالق حا کمیالالت موعالالود و ظهالالور امالالام زمالالان

و

کرامت دنیا و آخرت در این راستاست و مجموعه دنیا و آخرت با هم دیده میشود ،امالا در تلالوری
َ
راز ،نوعا از ثروت و کامیابی دنیوی بحث میشود و معنویت نیز در همین راستا تعریف میگردد.

تحقق آرزوها در متون دینی ،تابی شروط و اقتضائات الهی و مصالح عام است و حالت قطعالی

و یقینالی بالالرای تمالالام خواسالالتههای شالالخص و مطالالابق امیالالال انسالالان نیسالالت؛ امالالا در تلالالوری مالالذکور،

قطعیت ،همیشگی و یقینی بودن تحقق عین آرزوها و امیال شالخص مالورد تأ کیالد قالرار مالیگیالرد.

بنابراین با وجود نکات مثبت و روشهای مفیدی که از نظر روانشناسی در این تلوریها وجالود

دارد ،به دلی زیربنالای اعتقالادی مخالدوش ،تناقضالات در عمال و اجالرا و نیالز نادیالده گرفتاله شالدن

خواستههای اصلی و مهمی همچون معنویات ،خواستههای آرمانی جامعه موعود و برخی موارد
دیگر مانند تفسیر به رأی در متون دینی ،نمیتوان به صورت کلی آنها را پذیرفت.
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و در طول آن ،ولی خدا شک میگیرد و تنهالا وابسالته باله اشالخا

و آمالال شخصالی آنهالا نیسالت؛
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