
فرضیه جذب
امروزه فرضیه ای ُخرافی به نام »تِئوری راز«))) كه از آن به نام 
»قانون جذب«))) نیز یاد می شود با هیاهوی زیاد به  عنوان یک 
ُمنجی مطرح گردیده، تا انسان غربِی لِه شده در چرخ ُمدرنیسم 
را نجات داده و به او ارمغان شــادی، آرامش و غایت سعادت 
انسان اُومانیستی - یعنی ثروت - را بدهد. فرضیه ای كه تأثیر 
به سزایی در فضای معنوی، علمی و فرهنگی جهان داشته تا 
جایی كه در سال ۰۰۷)م مجلة نیویورک تایمز نویسنده كتاب 
جین فرضیه جذب- را در لیست صدنفری  راز - یکی از مروِّ

كه دنیا را تغییر داده اند، قرار داد.
جین فرضیة جذب در ایران، درصدد بومی ســازی آن  مروِّ
با نامهای قانون جذب، تکنولوژی فکر، روانشناسی پیروزی، 
جــادوی تفکر مثبت، قدرت درون، تحول معنــوی، راز و... 
هستند. نویسندگان و گویندگانی در ایران هستند كه می كوشند 
فرضیة جذب را، مطابق فرهنگ مخاطبان مذهبی بیان كرده و 

موجب انحراف در اعتقادات آنان شوند.

چیستی فرضیه جذب
در فیلــم راز، فرضیة جذب را به قانون جاذبه افکار معرفی 

كرده اند.
»قانون جاذبة نیوتن می گوید: ُكره زمین همه اجســام را به 

1. The Secret
2. law of attraction

سمت خود می كشد؛ اما قانون جذب می گوید: تمام چیزهایی 
كه ما تصور می كنیم، به سوی ما جذب می شوند.«)))

در تعریفی دیگر از فرضیة جذب، قدرِت خداگونه به ذهن 
داده  شــده و گفته می شــود: »با تصور و افکار شما، تمام دنیا 
یک كاتالوگ در دست شما می شود. انگار شما دارید به جهان 
سفارش می دهید. هر انتخاب كه بکنید درست است. قدرت 

تماماً در اختیار شماست.«)))
در تعریــف غلّو آمیز دیگری، فرضیة جذب اینگونه مطرح 
می شــود: »افکار ما به اجســام تبدیل می شــوند. هر چیزی 
در فکــرت بگذرد، به زودی آن را در ُمشــت خواهی گرفت. 
ُحکمرانان و بزرگان، این راز را می دانســتند و تالش كردند 
مردم آن را نفهمند؛ چون در آن صورت، همه می خواستند از 

آن استفاده كنند. بزرگان این راز را مخفی داشتند.«)))

برخی از اشكاالت فرضیه جذب
1. آمال پروری به جای اقدام محوری

برنامه ریزی، مدیریت و حركت و تالش، الزمة روندی فّعال 
و پویا در جهت رســیدن به كامروایی اســت. كسب روزی، 
تحصیل، كار و فعالیت اجتماعی، ازدواج و زناشــویی، روابط 
اجتماعی، صلةرحم، اجرای وظایف اجتماعی و مسئولیتهای 
فردی و گروهی، اموری هســتند كه هر كس موظف است با 
برنامه ریزی دقیق، برای موفقیت در آنها به تالش و كوشــش 

بپردازد.
شــاه كلیِد فرضیة جذب، تمركز و تجّسم مطلوب است، نه 
مشــورت و برنامه ریزی و اقدام عملی. انرژی ها نه در میدان 

3. فیلم راز، قسمت ۱.
4. آزمندیان، cd مقدماتی کالس تکنولوژی فکر.

5. فیلم راز، قسمت ۱.

می گویند به بدیها ننگرید و نیندیشید كه این بهترین راه مبارزه 
با آن اســت؛ درحالی كه نمی گویند با كسانی كه به این بدیها 
می اندیشــند و بدی می كنند چه باید كرد؟ لوئیز هی و افراد 
دیگری كه فرضیه جذب را آموزش می دهند می گویند حتی 
به اخبار هم گوش ندهید)۷)) تا ذهن وزندگی تان زشت نشود! 
و چه پیامی بهتر از این می تواند شــرایط را برای تداوم ستم 

و فساد فراهم كند.
به راستی چه كســانی از این سخنان بیش از همه منفعت 
می برند؟ این تئوریها به نفع سلطه گران و ستم پیشگان است یا 
مظلومین جهان؟ مگر امام علی به امام حسن توصیه 
نفرمود كه دشمن ظالم و یاور مظلوم باش؟ آیا جنگهایی كه 
در دنیا به راه می افتد به خاطر این است كه مردم به جنگ فکر 
می كنند؟ یا عده ای سلطه گر به كسانی حمله می كنند كه نه به 

جنگ فکر می كردند و نه آمادگی جنگیدن داشتند؟
ری فکری است كه مردم را در اُوهام و  فرضیه جذب، مخدِّ
آرزوها فرومی برد تا دزدان هوشیار، با آسودگی تمام، هستی 
آنان را به تاراج برند. ازاین رو امام علی فرموده اند: »آرزو، 

سلطة شیاطین بر دلهای غافالن است.«)1))

۱7. شفای زندگی، ص ۱۶۶.
۱۸. غررالحکم، ص ۱۸۲۸.



عمل و تالش كه در كنج خلوت و انزوا به كار گرفته می شود. 
خیال پردازی، جایگزین ارتباط منطقی با دنیای خارج  شده و 
عملیاتــی كردن طرحها و ایده ها، جای خود را فقط به تمركِز 
محض بر آمــال و آرزوها و اهداف می دهد و نوعی رضایِت 
خاطرِ وهمی ایجاد كرده و از انگیزه حركت و تالش می كاهد. 
امام علی در این بــاره می فرمایند: »آرزوهایتان را دروغ گو 
بدانید و عمرتان را برای پرداختن به بهترین كارهایتان، غنیمت 
بشمارید و ُچونان صاحبان تشخیص و ِخرد ]به عمْل[ مبادرت 
كنید.«))) و نیز می فرماید: »كسی كه از رؤیاها و تخیاّلت كمک 

بگیرد، بیچاره می شود.«)۷) 
جان فرضیة جذب، به غلط بودن  هری لوریــن یکی از مروِّ
ایــن فرضیه پی برده و در كتاب قــدرِت ذهن، می گوید: »اگر 
اندیشة شما، حالِت رؤیا و خیال داشته باشد، بدانید كه به جایی 
نمی رسید. حرف مرا به اشتباه نگیرید. اگر رؤیاها و خیالها سازنده 
باشند و اگر منتهی به عمل و اقدام شوند، مولّد و مفید هستند؛ 
اما اگر رؤیا و خیال جای اقدام و عمل را بگیرد، وضع خراب 
است. روزی از »ریچارد هیم بر« ]شعبده باز معروف[ خواستم 
موفقیت را در یک جمله تعریف كند. وی گفت: كار زیاد كه 
به  درستی انجام شود و اندیشیدن، اگر به شکلی سازمان یافته 
باشــد، به موفقیت منتهی می شود. نمی توان منکر درستی این 
حرف شد. سخت كوشــی و كار زیاد، در واقع، یک دارایی و 

سرمایه است.«)1) 
بیچارگی و بی خانمانی بسیاری از افراد در دوران ما، به خاطر 
اعتمادِ به شــركتهای گلدكوئیستی بوده و هر جا اسمی از این 

۶. دانش نامه میزان الحکمه، محمد محمدی ری شهری، ج 5، ص 3۹5.
7. غررالحکم، حکمت ۹۲۰۸.

۸. قدرت ذهن، هری لورین، ترجمه: مهدی قراچه داغی، ص ۱.

شركتها مطرح می شود، كتاب راز، تکنولوژی فکر و دیگر كتب 
فرضیه جذب، بیش ترین خدمت را در راســتای شستشوی 
ذهنی افــراد انجام  داده اند و این از نمونه هــای آرزو  پرورِی 

فرضیة جذب در جامعه است.
2. تبلیغ غیرمستقیم ظلم پذیری

طرفداران فرضیه جذب مدعی هستند زندگی باید با تفکرات 
مثبت اداره شــود، نه تفکرات منفی. به همین جهت توصیه 
می كنند: »به  جای اینکه علیه تروریسم و جنگ اعالم انزجار 
كنید، طرفداران صلح باشید... اگر شما علیه چیزی باشید و با 
آن دشمنی نمایید، نفاق و اختالف در ضمیر شما نقش خواهد 
بســت... مقابل هرچه بایستید، همان چیز مقابل شما خواهد 

ایستاد.«)))
شــعارِ مذكور، خواســته یا ناخواســته در خدمت آمال و 
نقشه های متجاوزان و جنگ طلبان و نظام سلطه جهانی است و 
بیش از همه، ایشان از آن سود خواهند برد و به خوبی انسانهای 
معنویت گرا را ظلم پذیر نموده و بسترســاز تداوم بی عدالتی 
موجود خواهد بود. این ایده كه »بر ضد هیچ چیز جبهه گیری 
نکنید«)۰)) دست تبهکاران را در چپاول و ظلم بازتر نموده و 

زمینة سلطة جهانی استکبار را فراهم می نماید.
3. نظام ُسست اخالقی

نظام معرفتی كه مرّوجیــن فرضیة جذب معرفی می كنند، 
انسان را محور هستی دانسته و لذت و امیال او را اصیل ترین 
اصل می داند.)))) بنابراین، طبیعی است كه در این تئوری، نظام 

۹. عرفان، وین دایر، ص ۲۲۸.
۱۰. همان، ص ۲33.

و  آمال  در خدمت  تکوین هم  نظام  بلکه  تشریع،  نظام  نه فقط  فرضیه،  این  در   .۱۱
آرزوهای انسان و خواسته های اوست. عبارت »فرمان بردارم« و »سرورم«، به عنوان 
زبان حال کائنات، بارها در این تئوری تکرار می شود و به عنوان »قانون هستی« و 

ارزشی ای فراتر از میل و طلب انسان تصویر نشود.
زیرا زمانی كه آرزوها تمام فکر و قلب انسان را فرا می گیرد، 
از تمام امور دیگر، مهم تر و ارزشمندتر می شود و انسان برای 
دســت یابی به آن، هر كاری را انجام می دهد. به همین دلیل 
است كه امیرالمؤمنین علی می فرماید: »كسی كه آرزوهایش 

دور و دراز شود، عملش بد و ناشایست می گردد.«))))
ُمبلّغاِن فرضیة جذب، خدامحوری را مانع سودجویِی نظام 
ُسست معرفتی خود دانسته و مدعی می شوند باید محبت به 
انسان و عدالت را جانشین خدا نموده و سخن از خدا را كنار 

گذاشت.))))
4. فقدان پشتوانه علمی

فرضیة جذب دارای پشتوانه علمی و تجربی نبوده و مالک 
ســنجش معتبری برای صدق و كذب ادعاهــا در آن وجود 
ندارد.)))) در این فرضیه، علت ناكامی پس از عمل به فرضیه را، 
با عدم كافی بودن قدرت تجّسم یا احساس مثبت توجیه كرده 
و هر كس موفق نشــود، بدون دلیل و برهان به او می گویند: 
قدرت تجّسم یا احساس مثبت تو كافی نبوده است؛ غافل از 
اینکه در بسیاری موارد تمركز ذهنی مطرح در فرضیه جذب، 
برای رسیدن به اهداف آن منجر به مشغولیت ذهنی، ناكامی در 
وصول به مطلوب و صدمه روحی به جوانان شده و برخی از 

»قوی ترین قانون کائنات« از آن یاد می شود.
۱۲. نهج البالغه، حکمت 3۶ و همچنین در کتاب خصال، ص ۱5 از امام صادق و 

در تحف العقول از امام کاظم این جمله نقل شده است.
۱3. فلسفه آفرینش، عبداهلل نصری، ص 35۸ به نقل از اِریک ِفروم یکی از مبلغان 

فرضیه جذب.
۱4. درحالی که آراستگی علمی هر نظریه ای، به سنجش پذیری آن است، در فیلم راز، 
به  صراحت چنین عنوان می شود: »هیچ قانون ثابت و مستندی در این زمینه وجود 
ندارد که رسیدن به مطلوب چقدر طول می کشد.« به راستی چرا هیچ راهی برای اثبات 

قطعی و دائمی این فرضیه وجود ندارد؟

جان آن را مجبور به اعتراف به ناكارآمدی این فرضیه كرده  ُمروِّ
است.

5. بصیرت زدایی
غرق شــدن در آرزوها و رؤیاهــا - به نوعی كه در مطالب 
و مثالهای مبلغاِن فرضیة جذب مطرح می شــودـ  انسان را در 
دنیایــی موهوم و دل پذیر فرو می برد كــه مانع از درک جهان 
واقعی و رویدادهای آن می شــود.)))) در این شرایط، شخص 
مظاهر زندگی دنیوی را بر افکار و احساسات خود حاكم كرده 
و دنیامداران را در اوج شایستگی و ارزشمندی دانسته و بدین  
ترتیب، ظلمها و پلیدیهای آنها را نادیده گرفته و چه بسا قدرت 
و ثروت را نشانة لیاقت آنها به شمار  آورد. در كنار این پیامدهای 
طبیعی غرق شدن در آرزوها، توصیه های سخنگویان فرضیه 
جذب - درباره توجه نکــردن به اخبار و ندیده گرفتن بدیها 
و اینکــه توجه به آنها موجب رخ دادن آنهاســت -)))) روند 
بصیرت زدایی و خام كردن مردم را آســان  و گسترده می كند. 
ضمن اینکه شخص به آرزوهای رنگارنگ دلخوش می شود؛ 
غافل از اینکه دیگرانی هستند كه برای دست یابی به آرزوهای 
ظالمانه خود دســت به هر كاری می زنند و زمین را از فساد و 
ستم پركرده اند. همان افرادی كه با سرمایه گذاری روی فرضیة 
جــذب، آن را با هزار زبان و هزار چهره، به مردم دنیا القا كرده 
و می آموزنــد تا بدون مزاحمت بــه كار خود ادامه دهند. آنها 

نهج البالغه،  می کند.«  کور  را  انسان  چشم  »آرزوها،  می فرماید:  امیرالمؤمنین   .۱5
حکمت ۲75.

تولید  بیش تری  جنگ  جنگ،  ضد  جنبش  می گوید:  راز  کتاب  در  کانفیلد  جک   .۱۶
]راز، ص ۱5۶[  تولید می کند.  بیش تری  مواد مخدر  مواد مخدر،  می کند. جنبش ضد 
مادر ترزا زنی بی کم وکاست بود او می گفت »من هرگز در راهپیمایی های ضد جنگ 
شرکت نمی کنم، اگر برای صلح راهپیمایی داشتید مرا هم دعوت کنید. او راز را درك 

می کرد.« راز، ص ۱57.


