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 : چکیده

های گوناگون مطرح  قانون جذب موضوعی است که امروزه در بسیاری از کتب و فیلم

است آسیب.  شده  به  مقاله  این  عرصهدر  در  قانون  اصطالح  به  این  حساس  شناسی  ی 

 پردازیم. مهدویت می

هایی مانند الحاد و کنار نهادن خداوند و دین، از دست دادن عمر و تلف کردن  آسیب

ناوقت، شکست به سوی  تدریجی  و حرکت  زندگی  در  متوالی  رفتن های  بین  از  امیدی، 

 تر از همه،مهای دور و دراز و کسب حداقل نتیجه و مهوزایجاد آرهمت و نیروی جوانی،  

 .و ظهور حضرت صاحب الزمان تضعیف باور به مهدویت، انتظار

باشد آنچه مهم است آگاهی افراد جامعه از اهداف نشر این ادعا به صورت گسترده می

 رد. تا مانعی شود که این ویروس خطرناک فکری قربانیان کمتری بگی 

 .های نوظهورقانون جذب، مهدویت، احساس مثبت، عرفان: واژگان کلیدی
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مهدویت، موضوعات مختلفی مطرح شده و به    ۀشناسی مباحث اندیشر بخش آسیبد

اخیر،   سال  در چند  که  موضوعاتی  از  یکی  و  است  تبیین شده  کاربردی  و  کامل  صورت 

قانون   پدیده  به خود مشغول کرده،  را  آن میافراد جامعه  و مصادیق  باشد که در جذب 

 شناسی مهدویت به آن پرداخته نشده است.بحث موضوعات آسیب

قانون جذب به صورت کامل و بسیار دقیق نقد و تبیین شده    ۀالزم به ذکر است پدید 

ت به آن پرداخته خواهد شد،  نوشتار  این  اندیشه أاست. مطلبی که در  بر  این پدیده  ثیر 

 باشد. در جامعه منتظر می راهبردی مهدویت

به اصل بحث الزم است مقدمه از پرداختن  شناسی مسائل ای در خصوص آسیبقبل 

 مهدویت ارائه شود.

 

 شناسی انتظار و آسیب شناسی ظهورآسیب

انتظار، آسیب ظهور هم این دو مفهوم تشابهات و تفاوت  هایی دارند یعنی هر آسیب 

ظهور،   آسیب  هر  ولی  نمیهست،  انتظار  آسیبآسیب  دشمنان باشد.  طرف  از  که  هایی 

 گیرند فقط آسیب ظهور است نه آسیب انتظار.مهدویت در مسیر ظهور قرار می

جامعآسیب و  منتظر  شخص  با  مستقیم  ارتباط  در  انتظار  آسیب    ۀهای  است.    منتظر 

مسا به  نسبت  نگرش  و  تفکر  نوع  زندگی،  و سیاق  و سبک  روش  با  و انتظار  ئل شخصی 

آسیب اگر  البته  دارد  ارتباط  منتظر  به عنوان آسیباجتماعی  انتظار  های ظهور هم های 

بیشتری برای رسیدن به    ۀتلقی شود نگاه منتظر را به اوضاع موجود تغییر داده و انگیز

کند این فراهم میسازی ظهور و در نهایت تحقق ظهور حضرت  وضع مطلوب یعنی زمینه

های انتظار، منتظران را جهت رشد و تقویت شدن  الزم به ذکر است که آسیب  نکته هم

را به قیام مهدی   شما»   فرمود:  دهد همانطور که پیامبرهای الهی قرار میدر فراز و نشیب

سختی )تفرقه شدید( پدید آید،    ۀکه مردم به جان هم افتند و زلزلدهم، هنگامیمژده می

 . ر شده باشدر کند چنان که از ظلم و جور پ و زمین را از عدل و داد پ    او ظهور خواهد کرد

 1« های بندگان خدا را از عبادت لبریز نماید و سایه عدلش همه آنها را فرا گیرددل
 

 472ص   2علی بن عیسی ، کشف الغمه ، جلد 1
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 :شناسی و موانع ظهورآسیب

تر موانع انتظار که در آیات و روایات هم گفته شده، بیشتر  موانع ظهور و از همه مهم

تحلیلی   ۀها جنبشناسی آنای دارند؛ اما شناخت این موانع وآسیباخباری و گزاره  ۀجنب

ها همان موانع ظهور موجود در با وضع موجود جامعه منتظر دارد؛ یعنی بخشی از آسیب

منتظر است و در واقع بررسی موانع مانند خواندن یک نظریه و تئوری است و فقط  ۀجامع

های این موانع و ارائه راه حل برای کنار گذاشتن این د اما شناخت آسیبذهنی دار   ۀجنب

ها، آنها توان با شناخت ضعفباشد که میمیعلمی  ۀعملیاتی دارد و یک پروژ  ۀموانع جنب

 را جبران نمود.

آسیب از  یکی  اجمالی  بررسی  به  نوشتار  جامعاین  و  انتظار  موانع  و  منتظر   ۀ ها 

 پردازد. می

 

 : اهمیت انتظار در روایات معصومین

انتظار فرج از خداى    ،برترین اعمال امّت من»فرمود:    (صلى اهلل علیه و آله)رسول خدا  

 2« . باشدیعزوجل م

خدا کدام است؟    نزدترین اعمال  ب محبو  :ال کردؤس   (علیه السالم)مردى از امام على  

 3« رجظار فانت»فرمود:  (علیه السالم)ام ام

امیرالمؤمنین  ا ما »  :نقل شده که فرمود  (السالم  علیه)ز  و فرمان  امر  کسى که منتظر 

 4« یده است طخون خود غلهباشد، همانند کسى است که در راه خدا ب

از شما بمیرد در حالى که منتظر حکومت اگر  »:  امام صادق علیه السالم فرمود کسى 

زمان  قائم  امام  امام  با  که  است  کسى  همانند  خیمه  (م السلا  هیلع)  بوده،  بوده  در  اش 

فرمود« است و  کرد  درنگ  اندکى  سپس  کنار  »  :،  در  که  است  کسى  همانند  بلکه  نه، 

 
 122، ص 52بحاراألنوار، ج 2
 همان 3
 496ص  / منتخب األثر4
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ه در کنار  نه، به خدا قسم، بلکه مانند کسى است ک»، سپس فرمود:  «جهاد کند حضرت  

 5. «رسول خدا به شهادت برسد 

مفهوم انتظار به دو معنای عام و خاص قابل تقسیم است. در معنای عام، انتظار برای  

با هر   فرج امام عصر  ۀامیدی است که ممکن است در زمینس و ناأ روح امیدواری و رفع ی

و محدود فردی خارج های سطحی  ای شکل بگیرد انتظار در معنای خاص از جنبهانگیزه

 شده و امری گسترده، عمیق و اجتماعی خواهد بود.

به دارد که فرد  نوعی خودخواهی وجود  عام  معنای  به  انتظار  از دنبال گره  در  گشایی 

برسد و مشکالت شخصی خود را    کند تا فرج امام عصرمشکل خود است و مدام دعا می 

از   هرگز  بسا  چه  منتظری  چنین  نماید  نمیحل  ظهور  خود  موانع  و  مشکل  که  پرسد 

 خواهد تا مشکالت خودش حل شود.چیست؟ بلکه همواره فرج را می

انتظاربی و   شک  عدالت  سعادت،  انتظار  بلکه  شخصی،  زندگی  بهبود  انتظار  فقط  نه 

همه  برای  امام صادقمعنویت  که  همانطور  است  و جهان  جامعه  افراد  ی  ا»  فرماید:می  ی 

که منتظر ظهور او در زمان غیبتش و مطیع   ابابصیر خوشا به حال شیعیان قائم آل محمد 

خدا اولیای  آنان  بود  خواهند  ظهورش  زمان  در  آنان ونداو  بر  ترسی  و  هیچ خوف  که  ند 

 6« نیست

یعنی   است  فعال  و  پویا  انتظاری  است  نقل شده  معصومین  روایات  در  که  انتظاری  اما 

ان تر بخشد که به تالش و کوشش برای رسیدن به وضع مطلوب گیزه می جامعه منتظر را 

و   انفعال  در  را  انتظار  که  دارد  انحرافی وجود  نگاه  این دیدگاه یک  مقابل  اما در  بپردازد 

امور خود به خود اصالح    ۀبیند یعنی یکجا نشستن و منتظر ماندن تا همنشینی میگوشه

 شود و ظهور اتفاق بیفتد.

اع که  طبیعتاًزمانی  شد  آفت  دچار  منتظر  جامعه  نگرش  و  مقوله    تقاد  در  جامعه  این 

ریزی برای ایجاد  شود لذا دشمنان در حال طرحانتظار و ظهور نیز دچار آفت و انحراف می 

 
 .126، ص 42بحاراألنوار، ج 5
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منتظران و تقویت این نگاه انحرافی است. این نوشتار سعی دارد یکی    ۀانحراف در عقید

 ج این نگاه را مورد بررسی قرار دهد. دشمن برای تروی ۀاز هزار حرب

 

 :تاریخچه قانون جذب

شود، ابتدا با پخش مستند راز در صدا و تئوری راز که از آن به قانون جذب هم یاد می

اسالمی  یسیما زبان  جمهوری  سر  کشوربر  در  البته  افتاد.  اصطالح  ها  به  این  دیگر  های 

گفت و  بحث  مورد  بیش  و  کم  برخی  گو  وتئوری  ایران،  ما  کشور  در  و  است  گرفته  قرار 

مهم این    ۀپردازند. نکتسخنرانان و نویسندگان به صورت گسترده به تبلیغ این نظریه می 

ها این ایده را با عنوان مرام معنوی و عرفانی به  ها و گارگاهاست که در بسیاری از کتاب 

می  آموزش  زندیگران  معنوی،  حیات  نام  با  و  الهی،  دهند  نیروی  با  اتصال  عرفانی،  دگی 

 کنند.تکنولوژی فکر و ... تبلیغ می

کردن این ایده  ای و بازاریی رسانهدر پ   « راندا برن »  هنرمند استرالیایی  2006در سال  

اما قبل از موج جدید تبلیغات برای    این هدف را پیگیری کرد  «راز»   برآمد و با تولید فیلم

قانون جذب در جهان  »ویلیام والکر اتکینسون در کتابی با عنوان    1906اولین بار در سال  

ایده را مطرح کرد هم   «تفکر از   «علم ثروتمند شدنش »  چنین واالس والتز در کتاب این 

 فن قانون جذب نام برد و از آن برای پولدار شدن استفاده کرد. 

 

 :تعریف قانون جذب

شود که اگر انسان به خواسته و چیزی که در ذهن میدر به اصطالح قانون جذب ادعا  

مورد   ۀ)دنیا( خواست  دارد انرژی یا احساس مثبت دهد و مدام آن را تجسم کند کائنات 

می فراهم  را  فکر  نظر  موضوعی  به  دائم  طور  به  اگر  دارند  عقیده  ادعا  این  مبلغان  کند. 

به یا  افتاد  اتفاق خواهد  ک  کنی، همان  نویسنده  راندا برنقول  راز  امور    :تاب  به  اگر دائم 

به آن خواهی رسید و این قانون خلقت است    و چه منفی  چه مثبت  ،دلخواهت فکر کنی
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اجسام می به  تبدیل  افکار  که   7شود که  است  این  نام جذب  به  ایده  این  نامگذاری  علت 

بزرگ را  انسان  ادعا ذهن  این  زمین میمبلغان  و عقیده  ترین دکل مخابراتی روی  دانند 

دارند قوای ذهنی انسان به حدی باالست که اگر به امری احساس مثبت نشان دهد و با 

 . شودیل میآن مأنوس باشد آن احساس به یک امر حقیقی در جهان بیرونی تبد

خواهی از حالت نامرئی به  خواهد هرآنچه را می ر دلت میگا  گوید:لف کتاب راز می ؤم

درآوری مرئی  می صورت  را  آنچه  کن  امتحان  را  میانبر  این  حقیقت ،  عنوان  به  خواهی 

محض ببین وقتی چیزی را در ذهنت به تصویر کشیدی، بدان که آن حقیقت است و جای  

 8.ای در آشکار شدن آن وجود نداردشبهه هیچ شک و

کتاب  در  لوسیر  مایکل  مثال  طور  می  «قانون جذب»  به  وصول  پیشنهاد  جای  به  کند 

اسکناس یا  و  شو  خیره  آن  به  و  دار  نگه  را  آن  بانکی  چک  یک  در  کردن  را  خود  های 

تر ذهن راحتها را ببینی تا  یخچال بگذار که هرزمان درب یخچال را باز کردی اسکناس

بتواند عمل تصویرسازی را انجام دهد و در نتیجه به تحقق آن در دنیای بیرون از ذهن  

 9. موفق شود

می پیش  ذهن  در  سوالی  تحویلحال  بانک  به  نیست  قرار  که  چکی  شود   آید،  داده 

می نقد  راه  !؟شودچطور  نوع  مقصودحلاین  به  رسیدن  برای  قدرت    ،ها  و  شعور  توهین 

اختیار انسان است انسانی که با تالش و کوشش خود توانسته به این درجه از پیشرفت  

علم و تکنولوژی برسد اکنون با القای تفکر مثبت و تصویرسازی ذهنی خواسته خود را  

 باشد. بدون تالش و کوشش محقق کند این جفایی بزرگ در شأن انسان و انسانیت می

فیلم   در  میمر  «راز »همچنین  معرفی  خاندی  تصویر  که  روی    ۀشود  را  خود  دلخواه 

کرده اما بعد  نگریسته و آن را تجسم می آرزوهایش نصب کرده و هر روز به آن می  ۀتخت

سال اسباب از  از  پس  فرزندش  که  وقتی  جعبها  یک  می  قدیمی  ۀکشی  باز  و را  کند 

می عکس را  پدر  آرزوی  میهای  و  این بیند  می پرسد  متوجه  پدرش  که ها چیست؟  شود 

 کند. آرزوها زندگی می ۀاکنون در همان خان

 
 34راندا برن ، راز ، ص7
 196همان ص 8
 122مایکل لوسیر قانون جذب ص 9
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می پیش  سوال  این  مدت حال  که  کسی  خانه آید  عکس  مدام  ها  را  خود  آرزوهای  ی 

آورد و باید  ود را به یاد نمیبیند آرزوی خکرده وقتی در واقعیت آن خانه را میمجسم می

ای که در آن  های چند سال پیش را به او نشان بدهد تا متوجه شود خانه فرزندش عکس

  ۀ ها آرزویش بوده این درحالی است که حافظای است که مدت کند همان خانهزندگی می

کند و خاطرات کوچک شود بسیار قدرتمند عمل میانسان وقتی با احساسات همراه می

نشانه و  اشاره  کوچکترین  با  ناچیز  میو  یاد  به  مثالای  بنابراین  و آید  فیلم  در  که  هایی 

 ها اثبات نشده است. آید و درستی آنکتاب مطرح شده است با عقل و منطق جور در نمی

 کند.می ان این مراحل را معرفیبه طور کلی قانون جذب به مخاطب

 : آینددست میآرزوها در سه گام به ر کتاب راز آمده است:د

 « به دنیا فرمان بده» خواستن .1

 «ات رسیده ایباور داشته باش که به خواسته»باور  .2

 « ای ات رسیدهساس کن که به خواستهاحم »سوم، تجس .3

ات را توانی خواستهتصور نمیبخشد دنیا حسی است و تنها با  احساس به فکر نیرو می

اما نکته اینجاست هیچگاه   دست آوری پس از همین حاال احساس خوبی داشته باش.  به

یک   یا  رسید  نخواهد  آن  به  گرم  و  لذیذ  غذایی  به  کردن  فکر  با  آفریقایی  گرسنه  یک 

 اول آن را بدست نخواهد آورد. ۀآموز کنکوری با فکر کردن به رتبدانش

 

 گوید؟ جذب چه میقانون 

 قانون جذب بر سه اصل استوار است:

پدیده-1 بر  انسان  میذهن  تاثیر  انسان  وجود  از  خارج  میهای  انسان  با گذارد  تواند 

 نیروی خالق ذهن به امور بیرون تصرف کرده و جهان بیرون را به سود خویش تغییر دهد. 

چه  -2 اتفاقی  و  هرموضوع  به  انسان  قطع  ذهن  طور  به  بیندیشد  منفی  چه  و  مثبت 

 اتفاق خواهد افتاد.
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 کند. دین، ایمان، باید نباید، در تصویر ذهنی تاثیری ندارد و آن را محدود نمی-3

روان مکاتب  میان  در  جذب  قانون  روانهمچنین  فنون  و  جایگاهی  شناسی  شناختی 

 10باشد. ... نمیو دیشیان ب تلقین، خودتلقینی، مثبتندارد و مراد از قانون جذ

می را  مطلب  این  جذب  قانون  خالصه  طور  کند به  فکر  که  هرچیزی  به  انسان  گوید: 

یابد. حتی اگر در فکر و ذهن انسان  همان تصویر ذهنی در عالم بیرون عینیت می  دقیقاً

ها کافیست  آن  تر تصویرسازی آرزوها در ذهن و فکر کردن بهپرداخته شود به زبان ساده

توان تا این آرزوها به حقیقت تبدیل شوند. فقط با فکر کردن و عدم تالش و کوشش می

با سیستمی عقیده  این  رسید  آرزویی  هر  به    به  ساده  و  مطلوب  ظاهری  با  ولی  پیچیده 

ه  مستقیم خواسته یا ناخواستای را مستقیم یا غیرمردم ارائه شده است و متاسفانه عده

 درگیر خود کرده است.

وارد  هنگامی انسان  ذهن  به  موضوعی  ذهن  میکه  در  آن  ابعاد  درستی  به  اگر  شود 

شود. سپس این تصویر  پردازش نشود منجر به ثبت یک تصویر اشتباه از آن موضوع می 

زندگی،  شود و در نتیجه تاثیر مستقیم بر روی اهداف، سبک  اشتباه، تبدیل به اعتقاد می

 گذارد.اخالق، رفتار و تمام ابعاد جاری در زندگی می

شود یعنی آن مسأله قطعیت دارد و  زمانیکه واژه قانون به مساله یا موضوعی اطالق می

امکان بهبدون شک  این گزارش در ذهن شخصی  به پذیر است وقتی  ناگزیر  بیاید  وجود 

می پیدا  میل  اهدآن  تمام  و  برنامه کند  و  پی اف  اساس  این  بر  را  خود  زندگی  ریزی های 

 کند.می

جهان نظام  در  تفکر  میاین  نفی  را  خداوند  حضور  و  وجود  الهی  خداوند بینی  کند، 

اصطالح قانون  ه  دهد این یکی از انحرافات بجایگاه خود را به کائنات و ذهن تصویرگر می

ا به  تبدیل  را  موحد  انسان  که  است  میجذب  مشرک  انسان  نسان  که  صورتی  در  کند 

طلبد همان  موحد به خداوند اعتقاد و اعتماد دارد هرگز از کسی غیر از او حاجتی را نمی

کسانی که اهل تقوا باشند، خداوند راه خروج از تنگنا و  »:  فرمایدطور که قرآن کریم می
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آن بن بر  را  بازبست  گها  که  جایی  از  و  کرد  نمیخواهد  تمان  را  ایشان  روزی  مین  أکنند 

 11. «خواهد نمود

قانون جذب دارای تناقضات بزرگی است. اگر صرف تصور، باعث تحقق خارجی شود، 

عدالت دیگر مفهومی نخواهد داشت. شاید شخص الف یک خواسته را در ذهنش پرورش  

خواسته ب  و شخص  کدهد  تصویر  خود  ذهن  در  الف  خواسته شخص  مقابل  حاال ای  ند 

جهان بیرونی یا کائنات باید به کدام صورت تغییر کند؟ شاید خواسته و تصویرهای ذهنی 

ستمی و  ظلم  هر  با  هرکس  که  است  عدالت  این  آیا  باشند  یکدیگر  مقابل  در  که  افراد 

که می هر چیزی  به  به  مرتکب شده  دارد  و خیر  نیک  اعمال  که  و هرکس  برسد  خواهد 

 خود برسد؟های خواسته

مثبت   مدام  و  کرد  فکر  منفی  صورت  به  نباید  که  قانون  اصطالح  به  این  به  توجه  با 

قانون  کند  فوت  ناگهانی  به طور  عزیز شخصی  یا  مادر  پدر  اگر  مثال  به طور  بود  اندیش 

ندیشی  اجذب و نظریه پردازان این ایده چه پاسخی برای این مساله دارند؟ چرا این مثبت

اندیشی  را نمیان  جلوی مرگ عزیز با مثبت  امروز شخصی  بطور مثال  یا  کار    %100گیرد 

می فوت  سکته  اثر  بر  و  کند  شروع  را  مثبتخود  چرا  را شود  مرگش  جلوی  او  اندیشی 

 نگرفت؟ 

با توجه به این به اصطالح قانون انسان چرا باید تالش کند؟ چرا باید حرکتی دینامیک  

ها را  این کار   ۀشود هماندیشی می؟ با مثبتخارجش کار کندداشته باشد و برای خرج و م

و هم به همه چیز  است  قرار  اگر  داد  مثبت  ۀ انجام  با  باید  اتفاقات  نگاه کرد چرا  اندیشی 

 ! کند گارد بگیریم و برخورد کنیم؟نسبت به کسی که به حریم خصوصی ما تجاوز می

واهد به ما ظلم کند یا سر ما کاله بگذارد چرا با او خشویم کسی مییا وقتی متوجه می

دهد و همه چیز در دایره مقابله کنیم؟ در این تفکر، خیر و شر معنای خود را از دست می

تعریف میمثبت می اندیشی ذهنی شخص  را  نگرش  دارای چنین  و شخص  به  تواشود  ن 

ی ظلم ستیز است و اصرار دارد  خداوند و دین اسالم دینهای گوناگون گمراه کرد.  روش

فرماید: و لقد کرمنا بنی آدم... و اگر کرامت انسانی افراد حفظ شود و در قرآن کریم می
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های امنیتی است چه نیازی  قرار است همه خوب باشند پس چه نیازی به پلیس و ارگان

وامبه ضمانت کارهای ضمانت جهت  سازو  و  میها  آن  اقساط  و  بانکی  اینبهای  ها  اشد؟ 

 ها ندارد.سواالتی است که این به اصطالح قانون پاسخی برای آن

 

 : قانون جذب در نگاه صاحب نظران غربی

قانون علمی به عنوان  به گونه  قانون جذب هنوز  نشده  در   ای که گروهی صرفاًاثبات 

 12اند و برخی دیگر آن را تخیل و توهم دانسته اند.حد فرضیه به آن پرداخته

روان  در مختلف  علمیمکاتب  لحاظ  از  قانون  این  و   شناسی،  نیست  پذیرش  مورد 

دانان نیز پس از ادعای کارشناس فیلم راز در باب فیزیک کوانتوم، به تعدادی از فیزیک

غیرعلمی را  آن  و  کردند  اعتراض  گفته  محیطدانسته  این  در  نظریه  این  های اند. 

دالیلی که »الکساندر خرولف گفته است:    اوانی دارد چنانکهدانشگاهی غرب مخالفان فر

 « .است پایه و غیرعلمیدر فیلم راز آمده یکی در میان بی

شخصیت )از  یوفه  رسانهامیلی  سرشناس  آمرهای  میای  صراحت  به  گوید: یکا( 

 13  «استبراستی که راز مزخرف »

 

 پردازد؟ یت میاما این تفکر چگونه به مقابله با مهدو

وارد کشور شد  دلیل  این  به  اسالمی14قانون جذب  متون  و  احکام  با  که   و  توجیه شد 

دینامیک و محرک بودن را از افراد جامعه منتظر سلب کند و تالش و کوشش برای    اساساً

مهم این است که فرد منتظر برای تحقق این    ۀرسیدن به اهداف را مخدوش کند حال نکت

 
 46راز راز، ترجمه عادله ناصری، ص12
 34همان ، ص 13
ها درتخریب این اعتقاد و از همه مهمتر وارد کردن ضربات  هدف اصلی آن های فرهنگی دشمن نسبت به تفکر انقالب اسالمیبا رصد فعالیت 14

دشمن برای نیل به این هدف از  . باشدیعنی آرمان مهدویت و تشکیل جامعه منتظر و حکومت مهدوی می تفکر انقالب اسالمیمهلک به اساس 

زد  سا یطریق گلوله و جنگ فیزیکی نتوانست راهی از پیش ببرد. اما از طریق جنگ نرم و ابزارهای آن، راه را برای رسیدن به این هدف شوم هموار م

توان به واسطه آن اعتقادات راسخ را هم تضعیف و تغییر داد معرفی بدل یا جایگزین است که در خصوص انتظار پویا و  هایی که مییکی از راه

معه منتظر وارد  تواند ضربات مهلکی بر پیکره جاو محتوی الحادی جهت یکجا نشستن و عدم تالش میدینامیک معرفی تفکری با ظاهری علمی 

 باشد. کند لذا پدیده قانون جذب جایگزینی برای انتظار دینامیک می
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زمینها و  تالش  به  می مر  کند  سازی  پیدا  اعتماد  و  اعتقاد  قانون جذب  به  اگر  اما  پردازد 

توان با تصویر سازی و فکر  بیند و میسازی نمیدیگر نیازی به حرکت و تالش برای زمینه

ای نیست کردن به اصل ظهور و ابعاد آن موانع را از پیش روی برداشت اما ظهور مساله 

هز و  تالش  بدون  افرادی که  نیازمند  بلکه  بیفتد  اتفاق  خوردن  دل  خون  و  دادن  ینه 

ها  مشکالت و ضعفشناس در جهت اصالح  شناس و دشمننیرومند، صبور، معتقد، عرصه

تمامی اقتصادی میزمینه  در  اجتماعی، فرهنگی،  از سیاسی،  اعم  ان ش ها  تا  اهلل  اء  باشد 

 تر به ظهور حضرت نایل شویم. هرچه سریع

 

 کارهای مقابله با این تفکر و امثال آن راه

را  ۀالزم این  تاکتیکهکارشناخت  های دشمن است در عصر حاضر ها، شناخت دقیق 

می  سر  به  نرم  جنگ  میدان  میانه  در  قلبکه  نبرد  این  میدان  و  ذهن بریم  و  های ها 

هاست باید دانست که هر جنگ سالح و ابزار خاص خود را دارد و سالح این نبرد انسان

با شناخت کامل عمل    حب و بغض و شک و یقین است پس باید در حوزه فکر و احساس

 کرد. 

هدف را دنبال    ها طراحی نموده یکخداوند متعال در نقشه راه زندگی که برای انسان

ناب می تفکر  همان  یا  نقشه  این  است  جهان  تمام  بر  صالحان  حکومت  هدف  آن  و  کند 

و    احساسیمهدویت با جامعیتی که در خود دارد هم از بعد فکری و عقیدتی و هم از بعد  

ایجاد شور بسیار غنی است پس دشمن برای مقابله با این منبع ناب معرفتی از دو جناح 

دهد. یک از جناح اعتقادی که ابزار آن ایجاد شبهه و امثال  تفکر را مورد حمله قرار می

 باشد.آن است و دیگری جناح احساسات که ابزار آن ایجاد شور بدون شعور می

با دشمن در  برای ر باید اصول آن را دانست، اصول مبارزه  ابتدا  این نبرد  ویارویی در 

 جنگ نرم مشتمل بر پنج مؤلفه است: 

 الف( شناخت دشمن 

طور کامل و همه جانبه انجام شود تا بتوان  او باید به   ۀشناخت ماهیت دشمن و پیشین

با حریفش مسابقه    آن که  والیبال  تیم  مثل یک  نمود.  تحلیل  را را  مقابل  تیم  ابتدا  دارد 
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کند در عرصه جنگ نرم نیز باید افسران و  های موثر را شناسایی میکند، مهرهآنالیز می

 ان دشمن را شناسایی کرد. هفرمانده

 ب( شناخت هدف دشمن

را دنبال می باید  دشمن هدفی  این مرحله  تبیین شود. در  باید کامل  کند و آن هدف 

 و نوع عملکردش را شناسایی کرد.   گذاری دشمنابزار تاثیر

 ج(عدم حمله به دشمن

بعد از شناسایی دشمن و نیت او باید توجه داشت که نباید خود دشمن را مورد هدف 

و  مدیریت قلب  نرم،  نیست، جنگ  فیزیکی  میدان درگیری  نرم،  میدان جنگ  داد.  قرار 

 ذهن است.

 د(حمله به نیت و هدف دشمن

ف دشمن برای ما تبیین شد، در این مرحله نوبت حمله به نیت و  که نیت و هدهنگامی

 رسد یعنی باید هدف و تاکتیک او را ناکارامد کرد.روش دشمن می

 و(جایگزین تفکر مطلوب بجای تفکر دشمن

های دشمن را آشکار ساختیم، نوبت این  هنگامی که ضعف و سستی اهداف و تاکتیک

نظر مورد  عقیده  و  فکر  که  ذهن  است  و  فکر  در  را  حمله دشمن    خود  دچار  که  افرادی 

شدند جایگزین کنیم و به مرحله تثبیت در ذهن رسانده و از قربانیان این نبرد پیچیده  

 . بکاهیم

 

 چه باید کرد؟ 

های  باید در خصوص قانون جذب این نکته را یاد آور شد که این تفکر یکی از تاکتیک

با تفکر مهدویت قرار دارد پس وقتی که این عقیدت-دشمن است که در کارزار فکری ی 

افراد تبیین و   باید فکر و عقیده صحیح را برای  افراد تببین شد  تفکر شناسایی و برای 

 جایگزین کرد.
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 : روش مقابله در جنگ نرم 

اسالمی   جمهوری  اقدام سیاست  سیاست  اقتصاد،  سیاست،  فرهنگ،  عرصه  در 

 باشد.  متقارن مینا

شود مثل زمین والیبال دو  اقدام نامتقارن بدین صورت است که زمین بازی طراحی می 

تیم    در  «ب»و    «آ »تیم   هستند  یکدیگر  با  رقابت  خاص    «آ»حال  تاکتیک  یک  دارای 

در زمین خود با تاکتیک خود بازی    «آ»هم به همین شکل. اگر تیم    «ب »  باشد و تیممی

 در زمین خود با تاکتیک تیم  «آ»کند اقدام متقارن مثبت صورت داده است حال اگر تیم  

 بازی کند اقدام متقارن منفی صورت داده است.  «ب»

تیم تیم  «آ»  اگر  زمین  با  «ب»  در  خودش  تاکتیک  مثبت  با  نامتقارن  اقدام  کند  زی 

حال حاضر زمین بازی را دشمن برای ما طراحی کرده است پس   صورت داده است پس در

ما باید با تاکتیک خودمان در زمین دشمن بازی کنیم به این صورت که این پدیده توسط  

و   ایرادات  که  باشد  بدین شکل  باید  ما  مقابله  روش  و  وظیفه  است  دشمن طراحی شده 

ت این پدیده را تبیین و برجسته نمود تا دشمن به واسطه تفکر طراحی شده خود تناقضا 

 شکست بخورد.

 

 سخت فرهنگ سازی کارِ

)مد ظله العالی( باید در جامعه فرهنگ کار سخت    ایبنا به فرموده رهبری امام خامنه

خصوصاً مردم  برای  باید  بیفتد  کوشش    جا  و  تالش  بدون  که  بیفتد  جا  سختی جوانان 

توان به اهداف خود رسید در کوتاه مدت به شغل آسان یا به اصطالح پشت  کشیدن نمی

قانون جذب بر روی همین نکته با قوت و با ظاهری   میزی و پول فراوان رسید که دقیقاً

جامعه علمی   افراد  و  جوانان  که  است  گذاشته  عدم  دست  انفعال،  سمت  به  را  منتظر  ی 

 دهند و در یک کالم یک شبه ره صد ساله رفتن. و توهم پنداری سوق میتفکر و حرکت 
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 سخت مهمترین مانع کارِ

برای جوانان است چراطوفان مدرک از مهمترین موانع  اخذ    گرایی یکی  انگیزه  به  که 

دانشگاه در  میمدرک  وارد  کارشناسی  ها  و  کارشناسی  رساندن  پایان  به  از  بعد  و  شوند 

مراتب   و  نیستندارشد  هرکاری  انجام  به  حاضر  دیگر  مدرک   باالتر،  این  مقابل  گرایی  در 

به  یعنی جوانان  دنبال عالقه خود و شغلی که مناسب باید عالقه محوری جایگزین شود 

 هاست بروند. آن

 

 تعمیم یافتن انسان شناسی اسالمی 

جامعه  در  که  شوند  آگاه  و  بدانند  همه  یعنی  یافتن  کالنتعمیم  هدف  که  را    ای  خود 

داند در امر خودشناسی باید بسیار قوی وارد شوند.  رسیدن به ظهور و وضع مطلوب می

می مطرح  را  واهی  ادعای  این  جذب  قانون  جا  اگر  یک  و  فکر  ذهن،  قدرت  با  که  کند 

می فکر،  نشستن  مقابله،  برای  باید  کرد  پیدا  دست  خود  ذهنی  تصویر  و  هدف  به  توان 

این موارد به صورت علمیذهن، روح، جسم   انسان و کارکرد  به کالم  و نفوس  با توجه  و 

بیت   اهل  و  پذیرد  وحی  صورت  جانبه  همه  و  دقیق  صورت  به  کار  این  اگر  شود  تبیین 

 دچار نخواهند شد.اصطالح علمیه هیچگاه جوانان به این نوع توهمات ب

 

 های جایگزین شاخص

کند برای ها را در وضعیت احساس خوشی کاذب غرق میمتاسفانه قانون جذب انسان

 گذاری نمود. هایی را پایهخنثی سازی این هجوم باید شاخص

 عدم کوتاهی در عمل  .1

مقابل  و  نکند  کوتاهی  هرگز  و  کند  تالش  بسیار  دارد  که  هدفی  راه  در  باید  انسان 

صبر پیشه کند شود مقاومت و  تر مینامالیمات که به نسبت بزرگی و تقدس هدف سخت

 دارد. چراکه غرق شدن در آرزوها انسان را از عمل و تالش باز می 
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 15« شود.هرکه آرزویش گسترده شود، عملش محدود و کوتاه می»

 تناسب آرزو و تحقق آن با واقعیت  .2

انسان هدف و آرزویی را که مد نظر خود دارد باید با مقدار توان خود در مسیر تالش  

چرا کند  ایجاد  تناسب  و  تعادل  واقعیت  در  آن  تحقق  و  هدف  این  به  رسیدن  که    برای 

دهد و خود را اسیر رفتار و انسان منتظر هیچگاه بدون تحقیق و عقل کاری را انجام نمی

 کند. کارهای ناشایست نمی

و   انسان منتظر هدفی مقدس و حقیقی دارد که هیچگاه خود را اسیر آرزوهای پست

کند. چراکه وقتی آرزوها تمام فکر انسان را  ارزش که سودی در آن نداشته باشد نمیبی

باز می  از کارهای مهم  به هر کاری بگیرد  آرزو دست  به آن  برای دستیابی  انسان  و  ماند 

شود، عملش   کسی که آرزویش دور و دراز »فرماید:  می  زند به این علت امیرالمومنینمی

 16« شود بد و ناشایست می

 امیدی عدم نا .3

گاه ناامید  باشد انسان منتظر هیچیکی از آثار انتظار و تفکر مهدویت امیدزا بودن می

که هدف او بسیار بزرگ،   کند که ناامیدی را از جامعه پاک کند چراشود و سعی مینمی

ها و دچار غم شود  کند که غرق آرزوی زندگی نمیمقدس و جهانی است و هیچگاه طور

اتفاق   قطعاً  شود. زیرا ایمان دارد که ظهور حضرت حجتامید نمیانسان منتظر هیچگاه نا

کند اما کسانی که پیرو قانون جذب خواهد افتاد و در این راه از هیچ تالشی مضایقه نمی

ش به تصویر ذهنی خود نخواهند رسید و نتیجه آن غم و اندوه شوند بدون تالش کوش می

رزوهایی که توهم است و با واقعیت تفاوت دارد و بعد  آ فراوان است چراکه غرق شدن در  

 شود.از دیدن اصل موضوع در دنیای واقعی بسیار افسرده و غمگین می

 17« شود کسی که از آرزوهایش پیروی کند رنجشش بسیار می»

 
 241ص77،،بحاراالنوار ج304ص 1ارشاد شیخ مفید ج15
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متاسفانه در قانون جذب این غم و اندوه همراه با احساس خوشایندی است که باعث 

به  می اصلی  مشکالت  زدن  دور  و  فرار  برای  ناخودآگاه  و  ناخواسته  طور  به  انسان  شود 

 همان آرزوها و توهمات خود پناه ببرد. 

 عقل وبصیرت جایگزین جهل  .4

تفکر باعث شده تا افراد آن را بپذیرند اما حقیقت قانون جذب با روکش علمی به این  

باشد که با ظاهری نوین و جدید در فکر این چنین است که این تفکر، نوعی جاهلیت می

میانسان قرار  میها  مبارزه  جهل  با  منتظر  انسان  ویژگیگیرد  از  و  آخرالزمان کند  های 

مزنده شدن جاهلیت می انسان  نمیباشد. پس  نوین  تکلیف نتظر دچار جاهلیت  و    شود 

اوست که با سالح عقل و بصیرت با جهل مبارزه کند و حقیقت شیطانی این نوع تفکرات  

را برمال سازد متاسفانه کسانی که به این تفکر اعتقاد دارند بصیرت خود را از دست داده 

برد که  دلپذیر فرو می  توهمی  را در هااند و این نتیجه تجسم و تخیل آرزوهاییست که آن

 شود. مانع درک مسائل واقعی می

 18« . کندآرزوها، چشم انسان را کور می»

 

 ؟ آرامش فکری یا مخدر فکری

انسان همواره بدنبال آرامش روحی، روانی و فکری است اما این آرامش فکری تنها از 

شود هر راهی غیر از  ایمان و توکل داشتن به او حاصل میراه حقیقی آن یعنی یاد خدا و  

مثال  بطور  است  مخدر  بلکه  نیست  آرامش  داده  قرار  انسان  آرامش  برای  خداوند  آنچه 

فرماید آرامش را در ازدواج انسان قرار داده است  خداوند در قرآن در خصوص ازدواج می

کند  د را از راهی غیر از ازدواج تامین می که کسی نیاز جنسی، روحی و عاطفی خوزمانی

پیدا نمی آرامش دست  به  بلکه دچار بیاو  ناآرامیکند  و  البته روحی می  قراری  شود که 

قراری را انکار کند این خود یک نوع بیماری است لذا خداوند یادش  ممکن است این بی 

می  آرام  را  او،  انسان  به  توکل  و  بیکند  قدرت  به  مسیر ایمان  در  را  آرامش  او  انتهای 

سوره مبارک توبه خداوند آرامش و    26کند و طبق آیه  رسیدن به هدف بر انسان نازل می 
 

 275نهج البالغه حکمت 18
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می سکینه نازل  مؤمنین  و  رسول  به  را  تصویرسازی اش  نوع  این  و  جذب  قانون  اما  کند 

به رؤیاهای کاذب و زندگی در عالم دیگری تنها مخدری است برای   ذهنی و فکر کردن 

 انسان که حقیقی نیست و تنها اثری که دارد بیمار کردن روح و روان آسان است. 

 

 : سخن پایانی

ای که منتظر ظهور است و هدفش جهانی است باید بزرگ و جهانی فکر کند و جامعه

های اجتماعی خود را درمان کند تبیین و تبلیغ صحیح تفکر مهدویت برای افراد بیماری

 های دشمن خواهد شد.جامعه موجب واکسیناسیون جامعه برای تمام حمالت و فتنه

و نمی به خودمان  وظیفه دشمن، دشمنی است  باید  بلکه  به دشمن خرده گرفت  توان 

خرده بگیریم و نهیب زنیم چرا که دشمن قدرتی ندارد بلکه قوت دشمن در ضعف ماست  

ها مبتال  شوند و مردم به آنی نوپدید وارد جامعه می هاپس اگر امثال این تفکرها و عرفان

میمی ما  کوتاهی  خاطر  به  ریشهشوند  و  بردن  بین  از  برای  که  جاهلیت باشد  کردن  کن 

می تالش  کم  همهمدرن  گفت  باید  نیز  انتها  در  شیطان کنیم  جانب  از  تهاجمات  این  ی 

آرزوهای واهی است و قانون جذب   ها بهاست چراکه کار شیطان مشغول ساختن انسان

نیز حاصل تفکر شیطان است که تنها خاصیت این پدیده غرق کردن مردم در رؤیاهای  

ی تداوم نظام سلطه و ستم های تغییر و رشد و تقویت زمینهموهوم و از بین بردن انگیزه

از   است هم چنین نیروی مقاومت، صبر، تالش و کوشش و امیدواری و تحول در جامعه را

میانسان را  میها  وقتی  دارای شهرت  گیرد  جامعه  در  که  افرادی  و  هنرمندان  که  بینیم 

پی   نکته  این  به  بدهند  به خورد مردم  را  توهمات  این  تا  بریم که میهستند در تالشند 

ظهور حضرت حجت در  انداختن  تاخیر  برای  سلطه    شیطان  زیر  در  انسان  دادن  قرار  و 

 کند و ما هنوز خوابیم.ای میهای گستردهقیق و تالش های دخود چه برنامه
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 نتیجه گیری 

باشد به طور  ای کوچکی از پازل دشمن میهایی که در این مقاله ذکر شد تکه  آسیب

 هایی که عنوان شد.کلی آسیب

 دور شدن انسان از خداوند و اعتقادات دینی.  •

 مشرک شدن تدریجی جوانان به صورت ناآگاهانه. •

 جامعه نسبت به نظام و تفکر ناب مهدویت.  ۀعیف اعتقادات بدنتض •

 از بین رفتن تالش و کوشش نسل جوان و جایگزین شدن راحت طلبی. •

 تغییر ماهیت انتظار و وظایف فرد منتظر نسبت به جامعه.  •

ای مهلک به  این قانون به صورت بلند مدت طراحی شده است و اگر مهار نشود ضربه

آینده در  کرد.  خواهد  وارد  منتظر  جامعه  به  پیکر  توجه  با  مساله  این  دور  چندان  نه  ای 

از  جریان یکی  است  شده  مضاعف  قدرتشان  تازگی  به  که  کشور  در  موجود  خاص  های 

بزرگ مهدویت می اعموانع  با  که  افراد سروباشد  اعتقاد  تقاد  و اصالح  تطهیر  و  دارد  کار 

سخت از  جامعه  میافراد  کارها  مقابله  ترین  و  گرفتن  جبهه  باعث  است  ممکن  که  باشد 

کردن افراد جامعه در خصوص این تفکر شود لذا بسیار باید مراقب بود و ابعاد این مساله  

را از این تهاجم آگاه و تدبیرهای   را به صورت تحلیلی روشن نمود و افراد جامعه منتظر

 .الزم را اندیشید

 ...شوددارد زمان آمدنت دیر می

 علیرضا پورمسعود
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