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Abstract 

Thinking is among the main concepts recommended in Holy Quran as well as hadith 
books. On the other hand, the same words are abundantly used in Jido Krishnamorti works 
with a different perspective. Now the question is whether the two thinkers, Allameh 
Tabatabaee and Krishnamorti, share the same ideas on the issue or they have differences. For 
this research, descriptive–analytical methods have been used by studying the works of 
Allameh Tabatabaee and those of Krishnamorti. At first, Allameh looks absolutely 
supporting of thinking. On the other hand, Krishnamorti seems to be against it, but deep study 
shows that both Allameh and Krishna are in agreement about thinking. Both have somehow 
divided it into right and wrong and approved the former and rejected the latter. It should be 
noted that their views on thinking are not completely the same.They have similarities and 
differences. 

 
Keywords: Comparative study, thinking, correct thinking, Allameh Tabatabaee, 

Krishnamorti Jido 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - PhD Graduate, Faculty of Education, Teaching of Islamic Knowledge, Quran and Islamic books, 

University of Tehran (Pardis), (Corresponding Author),                                 p.noorikh@gmail.com 

2 - Associate professor, Department of Islamic Knowledge, Sahand University of Technology, Tabriz, 
ghahraman@sut.ac.ir 

3 - Master’s Graduate, Quran and Hadith Knowledge, University of Shahid Madani, Azarbaijan, 
Shahrbanomardani@gmail.com 



  و موانع آن» تفكر«مطالعه تطبيقي ديدگاه عالمه طباطبايي و كريشنامورتي در تبيين  ▪ ٥٦

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

  

  

  و موانع آن » تفكر«مطالعه تطبيقي ديدگاه عالمه طباطبايي و كريشنامورتي در تبيين 
  

  ٣يشهربانو مردان/ ٢مهدي قهرمان/ ١يخسروشاه ينور ايپر

  چكيده 

ها توصيه اكيد ترين مفاهيمي هستند كه در قرآن كريم و كتب روايي تفسيري به آنانديشه و تفكر از اصلي
خورد. تري به وفور به چشم ميجيدو كريشنامورتي نيز با زاويه نگاه متفاوتشده است. از طرفي همين واژگان در آثار 

چون عالمه طباطبايي و كريشنامورتي حال مسئله اين است كه آيا تفكر و انديشه در نگاه انديشمندان ديني هم
توصيفي و با مطالعه آثار عالمه -ي پژوهش در اين باره از روش تحليليهايي دارند. برايكسان است يا تفاوت

طور مطلق موافق تفكر و انديشه و در عالمه بهطباطبايي و نيز آثار مكتوب كريشنامورتي استفاده شده است. در ابتدا 
شود كه هم مي رسد؛ ولي با كمي تدقيق اين نتيجه حاصلمقابل، كريشنامورتي مخالف تفكر و انديشه به نظر مي

عالمه و هم كريشنا موافق تفكر و انديشه هستند، ولي هر دو به نوعي تفكر و انديشه را به صحيح و ناصحيح تقسيم 
كنند. البته ديدگاه عالمه طباطبايي و كريشنامورتي در مورد تفكر و انديشه كرده و نوع اول را تأييد و نوع دوم را رد مي

  هايي با هم دارند.وجوه اشتراك و افتراق كامالً منطبق بر هم نبوده و
  

  جيدو.مطالعه تطبيقي، تفكر صحيح، انديشه، عالمه طباطبايي، كريشنامورتي ها:كليدواژه
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  مقدمه -١

گيري از انسان موجودي متفكر بوده و سير صحيح در زندگي دنيوي و اخروي او نيز منوط به كمك
ها و مبدأ كسب بصيرت و انديشمندان اسالمي تفكر را كليد روشنايي ).١٨: ١٣٥٧اين قدرت است (فروم، 

 )، زير بناي حيات انساني١٩٣تا : ، بيفيض كاشاني ،٦١٥تا: ، بي(غزاليحقايق علوم و وسيله كسب معارف و 
دانند. نتيجه ) مي١٩١و ٦: ١٣٨١، (خميني نقطه شروع سير و سلوك اخالقي و )٢٥٩تا: ، بي(طباطبايي

رسيدن به معناي احكام شرع و آگاهي از كيفيت تخلص از طبيعت و منفعل شدن از مواعظ و نصايح تفكر، 
. كريشنامورتي )٦٠١: ١٣٨٠، (آشتياني بردن به طريق نجات استگرفتن از آيات آفاق و انفس و پيو عبرت

، تفاوت فاحشي ) به جايگاه تفكر در زندگي انسان پرداخته و بعد از ذكر مراحل انديشيدن١٨٩٥-١٩٨٦(
شود. اين پژوهش پس از بررسي مفهوم تفكر در لغت ي صحيح و صحيح انديشيدن قائل ميبين انديشه

عالمه طباطبايي (ره) در بستر  نظران، ديدگاه كريشنامورتي را با ديدگاهو اصطالح و نيز در نظر ساير صاحب
-اي مقايسه كرده و به روش توصيفيصورت تطبيقي و به روش كتابخانهآيات قرآن نسبت به تفكر به

كند و در پي پاسخگويي به آن است كه انواع تفكر در انديشه كريشنامورتي و عالمه تحليلي پردازش مي
شود؟؛ موانع تفكر صحيح در ديدگاه كريشنامورتي و عالمه طباطبايي  طباطبايي (ره) به چه صورتي تبيين مي

  چيست؟» تفكر«المه طباطبايي و كريشنامورتي در موضوع وجوه اشتراك و افتراق ديدگاه ع و(ره) 
 تفكرهاي آيات واكاوي گونه«از جمله مقاله  ي تفكر و انواع آن در آيات قرآنآثاري در حيطه

از  ،»آموزش تفكر در قرآن كريم«و ديگران، مقاله  كريمي نيااز محمد مهدي  »كريم قرآن در
مقاله  از عزيز اهللا افشار كرماني،» هاي تفكر در قرآنتحليل حوزه«، مقاله و ديگران مهدي مروجي

از  است.آمدهاز محمدعلي لساني فشاركي به رشته تحرير در  »نبررسي مفهوم تفكر در قرآ«
در فاضلي و بهرام دليري؛ ، نوشته قا»نقد افكار كريشنامورتي«طرفي آثار زيادي از جمله كتابهاي 

، »تأثيرپذيري سهرات سپهري از كريشنامورتي«، نوشته ريموند ماريتن؛ »تعاليم كريشنامورتي«
، نوشته هادي »انسان از منظر كريشنامورتي«نوشته مجتبي نيك قامت و مقاالتي همچون 

تي به واكاوي نگرش كريشنامور«و » سنخ شناسي عشق كريشنامورتي و عشق مولوي«وكيلي؛ 
هاي كريشنامورتي هر دو به قلم مهدي قهرمان، با موضوع بررسي انديشه» يدئولوژياعقيده و 

اند، هاي مختلف پرداختهبه عقايد كريشنامورتي در حيطهموارد مذكور است. نيز به چاپ رسيده
بزرگ  اما هيچ اثري به طور مجزا به بررسي تفكر در ديدگاه وي و تطبيق آن با ديدگاه دانشمند

است كه اين نوشته به مطالعه تطبيقي مفهوم شناسي عالمه طباطبايي، نپرداخته، جهان اسالم
  پردازد.صحيح و موانع آن از ديد كريشنامورتي جيدو و عالمه طباطبايي (ره) مي» تفكر«

» فكَر«و » فتَكَرإ«، »أَفًكَرَ «، »تَفَكَّرَ «، »فَكَّرَ«در كتب لغت عبارت از » ف ك ر«ي افعال مشتق از ماده
) كه از نظر ٢١٢، ٤: ج ١٤٢٠؛ فيروزآبادي،٦٤، ٥: ج ١٤١٤منظور، ؛ ابن٣٥٨، ٥: ج ١٤٠٩هستند (فراهيدي، 
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). طبق نظر ٢١١، ٥ج : ١٤١٤منظور،باشند (ابنمي» انديشيد و تأمل كرد«كتب لغت، همگي به معناي 
رساند و به است كه آدمى را از علم به معلوم مي به معناي نيروئى پويا و پياپى» الفِكْرَةُ «راغب اصفهاني، 

پردازد. وي معتقد است تَفَكُّر همان كوشش و جوالن آن نيرو به اقتضاى عقل و خرد است و اين آن مي
  ).٦٤٣: ١٤١٢نيرو ويژه انسان است و در حيوان نيست (راغب اصفهاني،

 تعريف تفكر از منظر عالمه طباطبايي و كريشنامورتي-٢

هر چند قرآن كريم « دارد كهفكرى دانسته و چنين اظهار مى طباطبايي حيات انساني را حياتيعالمه 
دهد كه كند، اما به اين هم رضايت نمىچون و چراى خدا و رسول دعوت مىبشر را به اطاعت مطلقه و بى

بلكه  .قّلى بپذيرندمردم احكام و معارف قرآنى را با جمود محض و تقليد كوركورانه و بدون هيچ تفكّر و تع
، ٢تا: ج (طباطبايي، بي» له، حقيقت امر كشف گرددئبايد فكر و عقل خود را به كار بگيرند تا در هر مس

)؛ بنابراين در تعريف اصطالحي تفكر با استنتاج از ديدگاه عالمه طباطبايي بايد قائل به كشف حقيقت ٢٠٥
يابي به امور مجهول دانسته شده امور معلوم براي دست عبارتي تفكر در نظر ايشان،در سايه تفكر بود. به

  كه در عين موجز بودن، جامع نيز است. 
هاي ايشان گويي و پيچيدگي خاصي در نوشتهتوان پي به ابهامبا اندكي تأمل در آثار كريشنامورتي مي

گويي ت است. ابهامآوردن برنامه و راهكار عملياتي از مطالب ايشان بسيار سخدستبرد؛ به طوري كه به
زند كه موضوع تفكر و انديشه نيز از اين قاعده مستثني ها و گفتگوهاي ايشان موج ميدر همه نوشته

در موارد زيادي باعث تناقضات فراواني شده است؛ لذا بيان نظر قطعي و يقيني ايشان در امر نيست؛ اين 
اي غير از بيان عين مطالب و واگذاري ارد چارههاي متعدد نياز به تأمل بسيار داشته و در برخي مومقوله

ماند. از ديد كريشنا فكر يك فرايند مادي و شيميايي و بازتاب دانش اندوخته فهم آنها به خواننده باقي نمي
اش در جهانِ چيزهاست؛ يعني تكنولوژي، آموختن، نيل و كسب شده در قالب تجربه و خاطره بوده و وظيفه

هايي است كه حاصلِ فرهنگِ از ديد ايشان فكر يك مركز روي هم انباشته از دانش هنر و ديدن و شنيدن.
كند خاص فرد و پاسخ و واكنش حافظه است و در موردي تفكر را به ساكت شدن كامل ذهن تعريف مي

تفكر يعني ذهن و مغز را بدون «گونه تعبير كرده است: ). در جايي ديگر اين١٦٦ : ١٣٨٢(كريشنامورتي، 
كه هوش نام دارد و بايد از حساسيت بسيار -شش، بدون هيچ نوع اجبار به حداكثر قدرت ذهني خويش كو

  ). ١٢٥ج:  ١٣٨٦رساندن است (كريشنامورتي،  -برخوردار باشد
با توجه به اينكه دو نوع تبيين متفاوت و ناسازگار از كريشنا در مورد تفكر در آثار ايشان آمده است، 

بدين معنا كه نه تنها در سطح خودآگاه در سكوت مطلق -اي ساكت شدن كامل ذهن تبيينِ تفكر به معن
چنان در سكوت كامل فرو رود تا جايي كه چنين در سطوح پنهان و مخفي ناخودآگاه آنبلكه هم ،فرو رفته

رتي تعبير تفكر ممدوح در ديدگاه كريشنامو -فكر آرام گيرد و از پرسه زدن به اين سو و آن سو بازايستد
رسد كه  تفكر به معني فرايند مادي و شيمايي و ) و به نظر مي١٤٧ج: ١٣٨٦است (كريشنامورتي جيدو، 
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بازتاب دانش اندوخته شده در قالب تجربه و ... ناظر به معني مذموم تفكر در انديشه ايشان است. در معني 
شيد، قادر به فكر كردن هم اگر صاحب حافظه نبا«مذموم تفكر ايشان معتقد به محدوديت فكر هستند. 

نيستيد. خاطرات در مغز به عنوان دانش و شناخت ذخيره مي شوند و اين خاطرات نتيجه تجربه است. 
كاربرد ذهن و نحوه عملكرد آن چنين است. ابتدا تجربه است. اين تجربه ممكن است كه از بشر اوليه در 

هاي اوليه به دست او رسيده است. اين تجربه با ذهن انسان مانده باشد، ميراث انسان باشد كه از انسان
آورد كه در مغز ذخيره شده است. از دانش و شناخت، خاطره ساخته خود، شناخت و دانش را به همراه مي

شود. فكر نيز عامل دست به عمل زدن ماست؛ ما با شود و از اين خاطره و ياد و حافظه فكر زاييده ميمي
آيد. يك چرخه آموزيم. بدين ترتيب يك دايره به وجود ميكردن نيز بيشتر ميكنيم. در عمل فكر عمل مي

شود. تجربه، دانش و شناخت، حافظه، فكر، عمل؛ پس فكر هرگز آزاد نيست؛ چرا كه بر اساس تشكيل مي
: ١٣٨٥كند و دانش و شناخت هم هميشه محدود و بسته است (كريشنامورتي، دانش و شناخت عمل مي

دانند؛ ولي از مطالبي كه در رسد كه ايشان هيچ فكري را آزاد نميلب ياد شده چنين به نظر مي). از مطا١٩
  توان استفاده كرد كه اين قيد ناظر بر تفكر مذموم است.ادامه اشاره خواهد شد، مي

احساس، تفكر؛ سپس در  تماس،، از: مشاهدهطبق نظر كريشنامورتي مراحل انديشيدن عبارت است 
شود؟ ابتدا مشاهده هست، بعد كند: انديشيدن چگونه آغاز ميجهت تبيين اين مسئله، سؤالي طرح مي

(كريشنامورتي، » اين يك گل است«گويد مي -فكر مبتني بر حافظه -تماس، بعد احساس، و سپس فكر
٧٩: ١٣٨٤ .(  

  
دست آوردن دانيم براي بهمنظم كردن آنچه مي عبارت است از» تفكر«از ديد عالمه طباطبايي (ره) 

نمودند كه اگر در بين مبادى بيّن يا مبيّن عقلى مورد بحث را طورى تفسير مى اتآي دانيم. ايشانآنچه نمي
بردارى شود دليل يا تأييدى وجود داشت از آن در خصوص معارف عقلى به عنوان استدالل يا استمداد بهره

تفكراحساستماسمشاهده

 دايره تفكر كريشنامورتي 

تجربه

دانش و 
شناخت

حافظه

فكر و 
عمل
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نمودند كه با هيچ دليل قطعى عقلى آيه را معنا مىآن ر آن باره ساكت بود، طورى هاى عقلى دو اگر بحث
دانستند؛ و حتي ايشان مخالف نباشد و هر وجه يا احتمالى كه با موازين قطعى عقلى مناقض بود، باطل مى

تا: ي، بيدانند نه حسّ و تجربه و نه صرف عمل (طباطبايمعيار و مبناي درستي انديشه و تفكر را عقل مي
  ). ٣٦، ١ج 

شمار آمده و توصيه از منابع تفكر به ٣هاي قرآنيو مَثَل ٢، تاريخ گذشتگان ١در آيات شريفه قرآن طبيعت
از جمله امور قابل اهتمام است. با استنادات قرآني، آيات  ٤ها و زميني آفرينش آسمانبه تفكر در زمينه

ورزى قرار گرفته آميز زناشويى نيز محل انديشهى محبتو رابطه ٥الهي جايگاه خردورزى معرفي شده
كند كه مالك سنجش عمل سوره بقره، تأكيد بر تفكري مي ٢٦٦ي عالمه طباطبايي در ذيل آيه ٦است.

داند (طباطبايي، انسان و تشخيص عمل نافع و مضر باشد و تفكر صحيح را مانع ارتكاب به اشتباه و خبط مي
  ).٣٢٠ ،٢تا: ج بي

  انواع تفكر در ديدگاه كريشنامورتي  -٣

كند. وي در جهت بندي ميتقسيم» تفكر صحيح و ناصحيح«را به دو قسِم » تفكر«كريشنامورتي 
صحيح تفاوتي وجود دارد؟ آيا ميان فكر صحيح و غير«نويسد: تبيين افتراق تفكر صحيح و ناصحيح مي

كنيد. مي» ناصحيح«را » صحيح«گذاريد، در واقع عمل يرا بين عمل و فكر م» صحيح«وقتي شما كلمه 
داريد. عقيده » ايعقيده«چه صحيح است بريد، از قبل در مورد آنرا به كار مي» صحيح«وقتي شما كلمه 

بر پايه تعصب، بر پايه » صحيح«است، زيرا اين» ناصحيح«است، » صحيح«داشتن در مورد چيزي كه 
هاي ويژه و خاص شخص، ايه فرهنگ، بر پايه اجتماع شما، بر پايه خصلتشرطي شدن، بر پايه ترس، بر پ

  ).٣٠و٢٩ج: ١٣٨٦(كريشنامورتي، » ها، منهيات مذاهب و از اين قبيل امور استترس
تعاريفي در عرض هم مطرح كرده و اين امر مانع از ارائه تعريف و » تفكر«كريشنامورتي در بحث 

شود؛ حتي در موارد زيادي هاي متضادي از وي ميز موجب توصيفتوصيف واحد در اين زمينه شده و ني
هاي وي كه تأكيد كند. ولي با تأمل بيشتر در نظريهرسد كه ايشان تفكر و انديشيدن را نفي ميبه نظر مي

توان به اين نكته رسيد كه ايشان نادرست انديشيدن را در بحث تفكر داشته، مي» صحيح«وافري بر واژه 
تفاوت فاحشي وجود دارد، بين صحيح انديشيدن و انديشه صحيح. صحيح «گويد كه د. او ميكننفي مي

هاي انديشيدن يعني هشياري، آگاهي مستمر؛ ولي انديشه صحيح عبارت است از انطباق با الگوها و قالب
است، عبارت آميز نسبت به آنها. فكر صحيح يك امر ايستا ها و واكنش مخالفتاجتماعي، يا طغيان عليه آن

شود و سپس دنبال آن آل ناميده مياست از تلفيق و سرهم كردن يك مقدار مفاهيم و تصورات كه ايده
ها رفتن. فكر صحيح چيزي است كه نگرش فروتر و برتر، مريد و مرشد، و طبقه و سلسله مراتب آلايده

اهي نسبت به اينكه ذهن دارد كند؛ حال آنكه انديشيدن صحيح عبارت است از آگاجتماعي را برقرار مي
رنگي تقليد، قبول و كند؛ عبارت است از آگاهي نسبت به كل جريان و مكانيسم انطباق و همچنين مي



 ٦١   ▪ يشهربانو مردان/  مهدي قهرمان / يخسروشاه ينور ايپر

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

تسليم يا طغيان. انديشيدن صحيح، برعكس انديشه صحيح، چيزي حاصل كردني نيست؛ بلكه نتيجه 
» خود«هاي عمل و فعل و انفعاالت وهشناسي است، حاصل آگاهي نسبت به شيبخود و طبيعي خويشتنخود

توان از كتاب يا از ديگري آموخت، بلكه نتيجه آگاهي ذهن است نسبت به است. صحيح انديشيدن را نمي
). با توجه به عبارات فوق كه مستنتج از عقايد كريشنامورتي ٨٧: ١٣٧٧(جاياكار،» خودش در عمل رابطه

در ابتداي نوشته آورده شد، ايشان صحيح انديشيدن را پذيرفته  است و نيز تعاريفي كه از وي در مورد تفكر
رنگي با تقليد و تسليم و طغيان دانسته ولي انديشه صحيح كه حاصل انطباق با الگوها و قالبها است را هم

توان گفت وي تفكر ناصحيح (كه در گفته هاي ايشان به انديشه صحيح تعبير و رد نموده است. پس مي
  كند. نفي ميشده است) را 

  در ديدگاه عالمه طباطبايي» تفكر«انواع  -٤

صحيح و «توان تفكر را به دو قسم با توجه به مباحث مطروحه از ديدگاه عالمه طباطبايي، مي     
تقسيم نمود؛ ايشان با استناد به آيات الهي، تفكر صحيح را مستخرج از كتاب و سنت دانسته و » ناصحيح

نيز طرق عقليه صحيح را چيزي جز مقدمات  .كنددو باشد را نهي مي قطعي آنچه مخالف صريح و نآ
فَبَشِّْر عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُوَن الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، « يداند كه آيهبديهي و يا متكي بر بديهيات نمي

) داللت واضح بر اين مطلب دارد. عالمه ١٨(زمر/  »أَلْبابأُولئِكَ الَّذِينَ َهداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْ
اند) را خارج طغيان يك يا چند غريزه و اميال دروني و خشم و حرص و .... (كه در آيات و روايات نهي شده

ي تفكر صحيح دانسته است. طبق نظر ايشان دوري فطرت از مجراي طبيعي در اثر انحرافات، از دامنه
). ايشان ١٤٠، ٥تا: ج شود (طباطبايي، بيتر و به مرور موجب كوري آن ميتعقل را تنگ ي تفكر ودايره

دور همچنين معتقد است كه دنياگرايي و دنيابيني مبتني بر منطق احساس بوده و از منطق تعقّل و تفكر به 
خردمندانه و از است. اين همان تعريف عالمه طباطبايي از تفكرِ ناصحيح است؛ تفكري كه شايد در ظاهر 

).  حال بعد از تعريف تفكر ٢٥٠، ٢تا: ج ولي كامالً غيرواقعي است (طباطبايي، بي ،سر عقل تلقي شود
  شود.به انواع تفكرِ صحيح از ديد ايشان اشاره ميصحيح و غير صحيح، 

  انواع تفكر صحيح در ديدگاه عالمه طباطبايي -٥

  تفكر در آخرت -١-٥
 ،طارسالك است (ع ييتذكار و راهنما جهنتي تفكر و است هادل يحكمت و زندگتفكر در آخرت، ثمره 

بر تفكر انسان درباره امور دنيا و آخرت و امور مرتبط با انسان سوره بقره  ٢٢٠و  ٢١٩ي . آيه)٢٨١: ١٣٨٣
چه يد و آناى است كه خدا آن را براى شما آفريد تا در آن زندگى كنو بفهميد كه دنيا خانه«كند. داللت مي

برايتان در خانه آخرت كه بازگشتگاه شما است نافع است كسب كنيد، چون در آخرت به سوى پروردگارتان 



  و موانع آن» تفكر«مطالعه تطبيقي ديدگاه عالمه طباطبايي و كريشنامورتي در تبيين  ▪ ٦٢

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

اين آيه شريفه حاوي دو » دهد.ايد جزا مىكنيد و خدا شما را در برابر اعمالى كه در دنيا كردهبازگشت مى
ود، معارف مبدأ و معاد و اسرار طبيعت و نكته مهم  است. اول؛ تشويق مردم به بحث پيرامون حقايق وج

بردارى دوم؛ دعوت به تفكر و تعقل به دور از جمود و تقليد كوركورانه؛ و گويا مراد از تبيين همان كشف و پرده
  ).٢٩٥، ٢تا: ج از علل احكام و قوانين و روشنگرى اصول معارف و علوم باشد (طباطبايي، بي

 تفكر در خدا (صفات خدا)-٢-٥

آسمانها و زمين  در آيات انديشيدن«تفكر و عمران،  سوره آل ١٩١ي قول خداوند متعال در آيه طبق 
و اختالف شب و روز در نظر كننده و انديشنده ذكر دائمى از خدا را پديد آورده و در نتيجه صاحبان اين نظر 

در خلقت آسمانها و زمين  شود كهكنند و نيز باعث مىو انديشه ديگر در هيچ حالى خدا را فراموش نمى
تفكر كنند و به اين وسيله متوجه شوند كه خداى تعالى به زودى آنان را مبعوث خواهد كرد و به همين 

اى را كه داده در حق آنان تحقق خواهند وعدهجهت از خداى تعالى درخواست رحمتش را نموده و از او مى
  ). ١٣٦، ٤تا: ج (طباطبايي، بي» بخشد

  خدا يهادر نعمتتفكر  -٣-٥
اول  )٢٣١ بقره/( »الْحِكْمَةِ  وَ الْكِتابِ  مِنَ عَلَيْكُمْ أَنْزَلَ ما وَ  عَلَيْكُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ اذْكُرُوا وَ«آيه شريفه  

هاي الهي را كه نعمت اخروي كند و سپس نزول كتاب آسماني و حكمتنعمت ظاهري را بيان ميتفكر در 
ي درست تفكر عالمه تشخيص فكر صحيح و طريقه .)٢٣٦، ٢ج  :تا(طباطبايي، بيكند ، مطرح مياست

سوره زمر،  ١٨سوره مائده و آيه  ١٦و  ١٥به حكم آيات و سپس  را به عقل فطري بشر احاله نموده است
نور و صراط مستقيم دانسته و معتقدند در اين مقوله آيات و اخبار بسيارى هست كه طريقه درست تفكر را 

كند؛ ايشان كتاب و سنت را از مصاديق احكام عقلى صريح دانسته و ها را به تفكر صحيح دعوت مىنسانا
وقتي چيزي طبق عقل حق دانسته شد، ممكن نيست برهان خود را نقض كرده و دوباره بر كه  معتقدند

اطبايي، بطالن آن برهان آورد؛ پس پيروي از كتاب و سنت قطعي، همان تفكر صحيح است (ر.ك: طب
استنباط كرد كه  توانتفكر و نيز طبق استنادات قرآني، مي يبندميع تقسانوابا توجه به ). ٤٠٠، ٥ج  :تابي

التتفكروا «...نقل شد:  )ص( ولكه از حضرت رس يثيبه حددقت با  ي؛ ول٧متعلق تفكر انسان است زيهمه چ
 زي) نعكه امام صادق (منع شده است. چنانتفكر در ذات خدا  )١٤١، ٣ ج :١٤٢٩كليني، ( »في ذات اهللا

 »إِلَّا تَحَيُّرا  صَاحِبَهُ يَزْدَادُ   اللَِّه لَا  فِي  اللَِّه فَإَِنّ الْكَلَامَ  فِي  لَا تَكَلَّمُوا  وَ   خَلِْق اللَّهِ  فِي  تَكَلَّمُوا«: ندفرماييم
 اَنّ اللّه فإَنّ التَّفَكَُّر في اللّه ال يَزيدُ إّال تِيهاً إيّاكُم والتَّفَكَُّر في اللّه «: اندفرموده زي) و ن٩٢، ١همان، ج (

مذكور  اتيپس با توجه به روا .)٥٠٣: ١٣٨٦ ه،بابوي ابن( »ال يُوصَفُ بِمِقدارٍ  ال تُدرِكُهُ األبصارُ و وجلّعزّ 
بلكه تفكر در ذات  ،ستيتفكر در مورد خدا ن ،شده است يكه تفكر در مورد آن نه يزيچ گفت توانيم زين

اَفْضَلُ الْعِبادَةِ اِدْمانُ التَّفَكُّر في اهللاِ و « :ندفرماييم گريد يو كنه خداست؛ چنان كه امام صادق (ع) در جا

  .)٥٥، ٢: ج ١٤٢٩ي، ني(كل »فِي قُدْرَتِهِ 
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   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِْكمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَِّتي  ادْعُ إِلى«آيه عالمه طباطبايي با استناد به 

قرآن كريم عقول بشر را به مرتب كردن هر آنچه ) بر اين اين اعتقاد است كه ١٢٥(نحل/  »هَِي أَحْسَنُ 
ز ديد ايشان عقل بشر مفطور به چند نوع كند. اداند، هدايت ميداند براي به دستيابي به هرآنچه نميكه مي

تفكر است. اول: ترتيب مقدماتي حقيقي و يقيني براي دستيابي به نتايجي تصديقي و واقعي كه همان 
برهان منطقي است؛ دوم: ترتيب مقدماتي مشهور و مسلم در برابر خصم و اقناع سازي او، كه همان جدل 

گيري ارشاد و هدايت به سوي ر و شر احتمالي، براي نتيجهاست؛ سوم: ترتيب مقدماتي ظني در موارد خي
خير مظنون و يا ردع و منع از شر مظنون، كه همان موعظه است و به شهادت اينكه حكمت در مقابل 

). از ديد ٤٣٦، ٥تا: ج (طباطبايي، بيموعظه حسنه و جدال قرار گرفته است، مراد از آن همان برهان است 
تا: اى است كه كافر و فاسق بر آن مسلط نيست (طباطبايي، بيفكر منطقى، طريقهي تعالمه (ره) طريقه

» ...وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً « ) و نيز فرموده: ١٣(غافر/  »وَ ما يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ «...)؛ ٤٤٠، ٥ج 

عَْن ذِكْرِنا َو لَمْ يُرِْد إِلَّا الْحَياَة الدُّنْيا ذلَِك مَبْلَغُهُْم مِنَ  فَأَعْرِْض عَْن مَْن تَوَلَّى« :) و فرموده٢ (طالق/

) و رواياتى كه داللت ٣٠(نجم/  »الْعِلِْم إِنَّ رَبََّك هَُو أَعْلَُم بِمَْن ضَلَّ عَْن سَبِيلِِه َو هَُو أَعْلَمُ بِمَِن اهَْتدى
 البته بايد اذعان داشت ٨آيد، بسيار زياد است.به دست مىكه علم نافع تنها با اعمال صالح كنند بر اينمي
وجود رابطه بين علم و تفكر با تقوا و عمل صالح به اين معنا نيست كه تقوا طريقى مستقل براى تفكر  كه

است. توضيح اينكه اثر تقوا، استقامت فطرى انسان و در نتيجه تفكر صحيح و منطبق با فطرت انسانى 
  ). ٤٥٠، ٤تا: ج ، بيباشد (طباطباييمى

در نهايت عالمه طباطبايي اوالً: تفكر توأم با طغيان يك يا چند غريزه و اميال دروني و خشم و حرص 
تا: ج و ....؛ ثانياً: تفكري كه در آن فطرت در اثر انحرافات از مجراي طبيعي خود خارج شده (طباطبايي، بي

) و رابعاً: تفكر در كنه ذات ٢٥٠، ٢تا: ج يابيني (طباطبايي، بي) ثالثاً: تفكر توأم با دنياگرايي و دن١٤٠، ٥
كند؛ ولي طبق تعاريفي كه و بقيه تفكرها را صحيح تلقي مي ٩داندمي» تفكري ناصحيح«خداوند متعال را 

داند و انديشه صحيح كريشنا از صحيح انديشيدن و انديشه صحيح آورد، تنها صحيح انديشيدن را درست مي
 پندارد.اي را نادرست ميطهدر هر حي

  از ديد كريشنامورتي و عالمه طباطبايي» تفكر«موانع -٦

شود. بنابراين هاي متعدد آلوده ميهاي بشري به انواع موانع و انحرافحجم وسيعي از افكار و انديشه
رخوردار براي صحيح انديشيدن و به تبع آن داشتن تفكر صحيح بازشناسي موانع تفكر از ضرورت بيشتري ب

است؛ لذا در اينجا ضروري است كه موانع تفكر در انديشه كريشنامورتي و عالمه طباطبايي مورد بررسي 
  قرار گيرد. 



  و موانع آن» تفكر«مطالعه تطبيقي ديدگاه عالمه طباطبايي و كريشنامورتي در تبيين  ▪ ٦٤

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

  
  در ديدگاه كريشنامورتي» تفكر«موانع -١-٦

با توجه به آثار كريشنامورتي برخي از مطالب ايشان مشعر به اين است كه اصل تفكر را نفي كرده؛ 
ماند؛ البته با اندك تأمل و حداقل تسامح صورت جايي براي بحث از موانع تفكر باقي نمي بنابراين در اين

توان نتيجه گرفت كه دليل نفي ايشان همان موانعي است در برخي از نكته نظرات وي در نفي تفكر، مي
ماند. با بررسي كه در مسير تفكر قرار دارد و در صورتي كه آن موانع رفع شوند، دليلي براي منع باقي نمي

  موانع تفكر از ديد كريشنا اين امر وضوح بيشتري پيدا خواهد كرد.
، وي به تفكري همراه با سكوت »تفكر«با توجه به تعاريف كريشنامورتي از  عدم تمركز ذهني: -١

). بنابراين ١٤٧ج: ١٣٨٦مطلق، فكري آرام بدون پرسه زدن به اين سو و آن سو معتقد است (كريشنامورتي، 
هاي اصلي وي در راستاي صحيح انديشيدن است؛ پس پرسه سكوت و سكون كامل ذهن از جمله شاخصه

  زدن و عدم تمركز ذهني از موانع تفكر طبق ديدگاه ايشان است.
از امور حاضر در ذهن، اعم سينا مراد از تفكر منطقي را حركت و تالش ذهني تالش مستمر:  ابن-٢

). نيز با توجه به تعريف ٩٤: ١٣٨٥سينا، داند (ر.ك: ابنر غيرحاضر در ذهن مياز تصورات و تصديقات، به امو
كسب بصيرت براي  تالش و وجو وبدان كه تفكر عبارت است از جست« گويد:ميكه عبد الرزاق كاشاني 
ي سرچشمه گرفته ئو تعريف فعاليت دانستن تفكر كه از عقل جز )٤٨ :١٣٧٠ (كاشاني،» دستيابي به حقيقت

نقش اساسي دارد، ولي عليرغم » تفكر«در بحث » تالش مستمر«توان گفت )، مي٩٧ :١٣٨١.ك: شوان، (ر
اكثر تعاريف كه تفكر را نوعي حركت و تالش ذهني و فكري معرفي كردند، كريشنامورتي نه تنها اعتقادي 

ج: ١٣٨٦كريشنامورتي ،داند (به نياز به تالش در تفكر ندارد، بلكه تالش و جستجو را مانع اصلي تفكر مي
) كه البته چنانكه قبال هم اشاره شد، ايشان در موردي تفكر را واكنش حافظه و مسبوق به ١٥١-١٥٠

داند كه اين تعريف ناظر به تفكر مذموم و تفكر بدون تالش مستمر ناظر به مشاهده، تماس و احساس مي
  تفكر ممدوح است.

تر اشاره شد، طبق ديدگاه كريشنامورتي طور كه پيشتبعيت و تقليد محض و عدم آزادي:  همان -٣
وي صحيح انديشيدن را به دليل آگاهي  ١٠تفاوت فاحشي بين انديشه صحيح و صحيح انديشيدن وجود دارد.

ذهن نسبت به كل جريان و مكانيسم، پذيرفته؛ اما انديشه صحيح كه مبتني بر انطباق با الگوها بوده، مورد 
واقع ايشان تقليد مطلق (قبول و تسليم يا طغيان) را مانع تفكر صحيح دانسته است؛ قبول ايشان نيست. در 

اي كند و تواند كوركورانه خود را وقف علتي يا نظريهكند كه هركس ميچه اينكه در جايي چنين بيان مي
ه كند. انزواي صرف در يك نظريدر آن به دنبال امنيت باشد. شكي نيست كه اين، مشكل را حل نمي

گويد: ) و نيز در جاي ديگري مي٣٥ب: ١٣٨٦(كريشنامورتي، » محصور كننده، خالصي از تعارض نيست
در چنين رابطه عشق و شفقت را ، گويد شاگرد بايد كوركورانه بپذيرداي كه در آن هرچه مرشد ميرابطه

اي مخرب است؛ اجباري است؛ در آن پذيرش كوركورانه است؛ نه انديشه واقعي؛ جايي نيست. چنين رابطه



 ٦٥   ▪ يشهربانو مردان/  مهدي قهرمان / يخسروشاه ينور ايپر

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

كنند تقليد )؛ پس چيزي كه ايشان نفي مي١٢٣: ١٣٧٢(كريشنامورتي، » نه قدرت خالقيت و ابتكار
كوركورانه است نه تبعيت معقول؛ چنانكه از نوشته هاي او معلوم است كه خود ايشان نيز در مواردي تابع 

اين «داند. كند و اين تبعيت را مذموم نميخود بوده و ديگران را نيز دعوت به تبعيت از استاد خود مياستاد 
كلمات به ما تعلق ندارند، اين كلمات را استاد من به من آموخته است. بدون وجود او من هيچ كاري 

هم مايليد در اين راه قدم  توانم انجام دهم، در حالي كه با كمك او من قدم در راه گذاشتم. اگر شمانمي
(كريشنامورتي، » گشاي شما نيز باشد.هاي استاد پيروي كنيد تا شايد راهها و گفتهبگذاريد، از آموزه

داند. او معتقد است: را مانع اصلي صحيح انديشيدن مي» عدم آزادي«پس كريشنامورتي  )؛٦-٥الف: ١٣٨٦
ي تفكر هستند؛ پس فكري كه آزاد ي تشكيل دهندهتجربه، دانش و شناخت، حافظه، فكر، عمل چرخه«

كند و دانش و شناخت هم شود؛ چرا كه بر اساس دانش و شناخت عمل ميوم شناخته ميمنيست، مذ
  ).١٩: ١٣٨٥(كريشنامورتي، » هميشه محدود و بسته است

  از ديد عالمه طباطبايي» تفكر«موانع -٢-٦
تفكر صحيح سخني به ميان نيامده و آن را به شناخت با اينكه در قرآن كريم از چيستي و چگونگي 

اما دقت در مفاد مجموعه آيات قرآن در باب )، ٢٥٥، ٦تا: ج فطري آدميان واگذار كرده است (طباطبايي، بي
در نگاه قرآن فرايندى روشمند و مبتنى » تفكر صحيح« پى خواهد داشت كهتفكر، اين نكته ظريف را در

 انجامدبه انحراف در تفكر مىمانع تفكر بوده و ها اى است كه تخطى از آنبر اصول و ضوابط ويژه
  ).١٣٩٠(كالنتري، 

 شودهشيارى بر انسان عارض مىتوجهى و عدمغفلت عبارت است از نسيانى كه به علت بىغفلت:  -١
اعراف،  سوره ١٧٩ي در آيه» غفلت«) و طبق انديشه عالمه (ره) منظور از ٦٠٩: ١٤١٢(راغب اصفهاني، 

تا: اند، از براهين و استدالل و تفكر است (طباطبايي، بيدوري آدميان و جنياني كه براي دوزخ آفريده شده
آدمي تنها ظاهري از زندگي دنيا را  شودهاست كه موجب مياز نگاه قرآن غفلت بنيان كژي) ٢٧٠، ٥ج 

). عالمه طباطبايي ٧ /باشد (روم كه همان آخرت است توجه نداشته درك كند و به باطن و حقيقت آن،
براى رسيدن به آنچه دوست دارند آنها تر هستند؛ زيرا معتقدند افراد غافل حتي از حيوانات درنده نيز بدبخت

 ،كنندو سازگار با خلقتشان هست افكارى داشته و چيزهايى براى خود تصويب و چيزهايى را تصويب نمى
  ). ٢٧١، ٥تا: ج دارند (طباطبايي، بيولى اين گروه اين مقدار فكر را هم ن

يكى از موانع جدى بر سر راه تفكر، پيروى از آراء و افكار هاي كوركورانه: عدم آزادي و پيروي -٢
شود اند. همين امر سبب مىبزرگانى است كه به نوعى در نگاه انسان از جايگاه فكرى برترى برخوردار شده

). ٨٩ :١٣٥٧ مطهّرى،د (ه خود را از دست بدهنداستقالل فكر و اراكه ديگران در مقابل آنان، آزادى و 
(طباطبايي،  هاي بزرگ الهي دانستهعالمه طباطبايي آزادي عقيده توأم با تفكر اجتماعي را از جمله نعمت

قيد و بند دروني و بيروني، آزادي  چكنند كه هي) و تفكر را آنگاه به صفت صحت متصف مي٢١٠، ٤تا: ج بي
را محدود نساخته و جريان طبيعي آن را با مخاطره رو به رو نكرده باشد. از ديد ايشان دعوت به تفكر و آن 



  و موانع آن» تفكر«مطالعه تطبيقي ديدگاه عالمه طباطبايي و كريشنامورتي در تبيين  ▪ ٦٦

 

  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

اين آزادى تعقل از سوي خداي متعال نشان از آزادي كامل انسان در تفكر در معارف دين است كه البته 
ت (طباطبايي، د انسان اسهاى اوليه تفكر در وجوهاى الزم و فراهم بودن زمينهمنوط به وجود صالحيت

  ). ١٢٧ـ١٢٨ ،٤تا: ج بي
، مشركين و طبقه رؤساء معتقد بر عمل بر طبق روش پدران و عدم زخرفسوره  ٢٣و  ٢٢ي طبق آيه

مخالفت با آنان بودند و براي همين بدون هيچ دليل، منطق و پشتوانه عقلي بر روش تقليد از پدران خود 
چون هر دو گروه در اصل  اينكه بايد از پدران تقليد كرد  ،ابي استتأكيد داشتند كه البته منطق ناصو

)؛ ٦٨، ٩: ج ١٣٧٢دانستند و اين منطق ناصواب است (طبرسي، مشترك بودند و راه ديگري را باطل مي
پرستى خود ندارند، نه عقلى و نه نقلى؛ بلكه خالصه دليلشان بنابراين مشركين هيچ دليلى بر حقانيت بت

كوركورانه از پدرانشان است. عالمه اساس دين اسالم را متكي به حفظ معارف الهي دانسته و  تنها تقليد
اند: آيد. حتي برگشت اين دو روش را چنين تبيين كردهمعتقدند آزادي تفكر از همين اساس به حساب مي

اً: در طرز تفكر خود ؛ ثانياوالً: بر مسلمانان واجب است كه در حقايق دين تفكر و در معارفش اجتهاد كنند
اى دهد كه نظريه شخصى خود را و يا شبههآزادند، به همان معنايى كه اين قسم از آزادى به ما اجازه نمى

) و به پيشوايان هدايت در بين مردم منتشر كنيم؛ صرا كه داريم قبل از عرضه به قرآن و به رسول خدا (
: ١٣٧٦به باطل و ايجاد اختالف بين مردم است (موسوى، در چنين زمانى، در حقيقت دعوت زيرا انتشار آن 

  ).١٣٦، ٤ج 
سوره يونس، تأكيد شده است كه به هيچ وجه گمان جاى حق را  ٣٦ي در آيه تكيه بر ظنّ:-٣
بخشد كه انسان علم به حقانيت آن داشته و از روى تفكر و معرفت گيرد، زيرا حق در صورتى نفع مىنمي

مان اين چنين نيست؛ زيرا ممكن است آنچه مورد گمان واقع شده بر خالف صحيح آن را بشناسد و گ
، ١١: ج ١٤١٩؛ فضل اهللا، ١٦٦، ٥: ج ١٣٧٢رو با علم و يقين برابرى نكند (طبرسي، حقيقت باشد و از اين

درباره خدا خيالى كردن كه درست  فرمايد، [منافقان]مىعمران لسوره آ ١٥٤). خداوند متعال در آيه ٣١٠
حق نبود، بلكه از پندارهاى جاهليت بود و خدا را به وصفى ستودند كه حق نبود، بلكه از اوصافى بود كه  و

ي فوق، ويژگي توان با استناد به آيهمي ).٤٦، ٤تا: ج ستودند (طباطبايي، بياهل جاهليت خداى را با آن مى
هاي قلب عالمه آن جا كه از بيماريمرحوم  اهل جاهليت را ظن به خدا دانست، كه مورد نهي الهي است.

مرض قلب تلبس به  .گونه شكي سازگار نيستكند كه ايمان با هيچبه خوبي اثبات مي ،گويدسخن مي
به آيات الهي كور  تفكر و اطميناناست كه چشم آدمي را در برابر ايمان به خدا و  و ظنّ نوعي شك

بيماري  .)٣٧٤، ٢ تا: جطباطبايي، بيرك با ايمان است (سازد. بنابراين از آثار مرض قلبي مخلوط شدن شمي
مانع عقدالقلب انسان نسبت به خدا  ،دل در عرف قرآن، همان شك است كه اگر بر ادراك انسان چيره شود

هايشان دل ،كنندهايي كه به هر صدايي توجه ميايمانشود. از نگاه قرآن، سستو ساير عقايد ديني مي
نند. خداوند نيز بيماري ايشان را افزود تا كبرند و به دروغ ادعاي ايمان ميه سر ميبيمار است، در شك ب

  ).٣٧٨، ٥ج  تا:د (طباطبايي، بيدر اثر انكار حق و استهزاي آن به هالكت رسيدن



 ٦٧   ▪ يشهربانو مردان/  مهدي قهرمان / يخسروشاه ينور ايپر

 

   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

عقل گرايي صرف: از ديد عالمه طباطبايي انحصار معرفت در علوم عقلي، انسان را به معرفت  -٤
ي زندگي بشر به وسيلهمعتقد است و داند ميحيات فكري را كند. ايشان حيات انساني حقيقي رهنمون نمي

شود و حتي ادراك و فهم علوم ي تفكر و تعقل حاصل ميوسيلهيابد و بسياري از علوم بهفكر سامان مي
ن به تنها راه دستيابي انسارا با اين وجود عقل و تفكر  .فطري منوط به تحصيل درست علوم عقلي است

. انسان داندميمعرفت الهي و تفكر با سير منطقي و صحيح (كه جهت نيل به سعادت حقيقي نياز است) ن
ساز اين برخي از معارف را بايد به طريق حضوري و نه حصولي دريابد. ايشان علم و تقواي الهي را زمينه

آيد. ديق شرك خفي به شمار ميانحصار معرفت به تفكر و تعقل از مصا كه نوع دريافت دانسته و معتقدند
ي فكر و استدالل واسطهطريق حضوري و بهاز ديد ايشان معرفت حقيقي به خدا معرفتي است كه بايد به

  ) تا راهي منطقي براي داشتن تفكر صحيح طي شود.٣٤٤، ٨تا: ج حاصل شود (ر.ك: طباطبايي، بي
وردن مشركين و نيز علت اين تهمتشان را سوره يونس، علت حقيقى ايمان نيا ٣٩زدگي: آيه شتاب -٥

چيزهايي است كه فرمايد: علت حقيقى آن تكذيب دارد و مىبيان مى» قرآن كالم خدا نيست«كه گفتند: 
اى ندارند؛ چون در قرآن كريم معارفى حقيقى از قبيل علوم واقعى وجود دارد، علومى به آگاهى از آن احاطه

علوم را ندارد، تأويل و شرح آن معارف هم هنوز به گوششان نخورده كه آگاهى و فهم آنان گنجايش آن 
هنوز تأويل آنچه كه تكذيبش كردند به آنان نرسيده، تا ناگزير از تصديق آن شوند.  ،است. به بيان بهتر

)؛ پس طبق آيه مذكور عدم آگاهي دقيق و ٦٦، ١٠تا: ج سياق، اين معنا را اقتضاء دارد (طباطبايي، بي
(ع) در راستاي نفي شتابزدگي  امام صادقكه چنانكنندگان است. زدگي تكذيبرآن در اثر شتابتكذيب ق

خداوند اين امت را به دو آيه در كتابش « :ندفرمود يونس ٣٩اعراف و  ١٦٩در تفكر با اشاره به آيات 
كه و ديگر اين زدگى در تصديق)اختصاص فرمود: يكى اينكه تا به چيزى علم نيافتند تصديق نكنند (شتاب

). ٤٢١: ١٣٨٦؛ ابن بابويه، ٦، ١: ج ١٤٢٩(كليني،  زدگى در انكار)دانند رد و نفى نكنند (شتابآنچه را نمى
ورزد كه انسان به خاطر طبع عجول آميز بر اين نكته تصريح مىقرآن كريم در جاى ديگر با لحنى مذمّت

زدگى در نگاه برخى از مفسّران، براساس اين آيه، هرگونه شتاب .)١١ /پردازد (اسراءها مىخود به طلب بدى
 بررسى و دقيق مطالعه زدگى در امورى كه نيازمنددر نگاه قرآن مذموم شمرده شده است؛ از جمله، شتاب

). عالمه طباطبايي در ذيل اين آيه چنين بيان ٥٥، ١٣تا: ج (طباطبايي، بي است مسائل گوناگون جوانب
است، چه به لفظ دعا » طلب«شود مطلق طورى كه از سياق آيه استفاده مىبه» دعا«مراد از  كه ندكنمي

و چه بدون لفظ دعا صورت گيرد؛ حتى اگر اين درخواست از كسى صادر شود كه به خدا معتقد نبوده و 
همچنان كه  توجهى به درخواست از خدا ندارد؛ چون در حقيقت غير از خدا معطى و مانعى وجود ندارد.

 »وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ « ) و نيز فرموده:٢٩(رحمن/  »يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ «فرمود: 
در دو كلمه: » باء«) پس به شهادت اين دو آيه، دعا به معناى مطلق طلب است و حرف ٣٤(ابراهيم/ 

ه مفعول آن است و مقصود اين است كه انسان به همان نحو براى چسباندن فعل ب» بالخير«و » بالشر«
انسان «كه فرمود: طلبد. بنابراين مقصود از اينكند كه خير را مىخواند و آن را درخواست مىشر را مى
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كند صبر نداشته، در جهات صالح و فساد خود اين خواهد بود كه او وقتى چيزى را طلب مى» عجول است
تا: ج كند راه خير برايش مشخص گردد (طباطبايي، بيچه طلب مىكند) تا در آنميانديشد (تفكر ننمى
٥٠-٥١: ١٣.(  

   گيرينتيجه -٧

رسد كه مرحوم عالمه طور به نظر ميكه در بدو نظر و با توجه به ديدگاه كريشا و عالمه (ره) اينبا اين
بعد از  ،كريشنامورتي مخالف تفكر و انديشه استمطلق موافق تفكر و انديشه و در مقابل، طورطباطبايي به

شود كه هم عالمه (ره) و هم كريشنا موافق تفكر و انديشه هستند؛ ولي تفكر و انديشه را تأمل معلوم مي
كنند. كنند كه نوع اول را تأييد و نوع دوم را رد ميبه دو نوع تفكر و انديشه صحيح و ناصحيح تقسيم مي

ديدگاه كريشنا در مورد تفكر و انديشه كامالً منطبق بر هم نبوده و داراي وجوه اشتراك  البته ديدگاه عالمه و
گيري تفكر صحيح و افتراق است. ايشان درباره اينكه عدم آزادي در تفكر و تقليد كوركورانه مانع شكل

د كه اين سخن كنكريشنامورتي تفكري كه كوركورانه و بدون آزادي باشد را نفي ميهستند اشتراك دارند؛ 
عمران، مراد از تفكر آلسوره  ١٩١ي طبق آيهكامالً منطبق با انديشه عالمه (ره) در مورد تفكر است. 

كه كريشنامورتي بعد است. در حالي» يقين«عبادت عظيم و عملي از اعمال به حساب آمده و منظور از آن 
ي ست. البته در تعريفي ديگر، عمل را نتيجهاز اشاره به مراحل انديشيدن، تفكر را آخرين مرحله دانسته ا

  تفكر دانسته است. 
وجه افتراق اصلي عقايد كريشنامورتي و عالمه طباطبايي (ره) در مورد تفكر اين است كه با استنادات قرآني 
و روايي، تفكر تحت هدايت عقل، ارزشمند است؛ اما كريشنامورتي مشاهده، تماس و احساس را عامل 

داند و نيز تفكر را با مغزي بدون كوشش معتبر دانسته و در تبيين مسئله تفكر، بحثي فكر ميتاصلي ايجاد 
خورد. ايشان با از عقل نكرده است. ولي در آثار عالمه طباطبايي، چنين فرايندي براي فكر  به چشم نمي

معرفي » معرفت اهللا«د) بركار ميهاي تدبر و تعقل به استناد به قرآن هدف از تفكر را (كه در كنار واژه
عنوان بال پروازي براي انسان در جهت رهايي از محسوسات و نيل به ماوراي طبيعت كرده و تفكر را به 

ي خورد. عالمه (ره) طريقهداند. در حالي كه در انديشه كريشنايي چنين قيدي در اين مورد به چشم نميمي
انسان سوره طالق) و بين  ٢دين نفي كرده (طبق آيه  اهل تقوا و پيروتفكر منطقي و صحيح را از غير 

كه كريشنامورتي تمايزي در اين ميان قائل نشده ولي بين انديشه مؤمن و كافر تمايز قائل شده است؛ در حالي
  كند.صحيح و صحيح  انديشيدن تفاوت قائل شده و انديشه صحيح را نفي كرده و صحيح انديشيدن را تأييد مي
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  هاپي نوشت

 .٣؛ رعد/ ١١نحل/  - ١
 .١٧٦اعراف/  - ٢
 .٢١حشر/  - ٣
 .١٩١عمران/ آل - ٤
  .٤٤؛ نحل/ ٢٤؛ يونس/ ٢١٩بقره/  - ٥
 ٢١روم/  - ٦
عالمه طباطبايي عدم تفكر و نبود سنجش عمل خويش و تشخيص عمل نافع و مضر را عامل اصلي بروز  - ٧

ي ايشان خداوند در عقيده). طبق ٦٠٣، ٢تا: ج داند (ر.ك: طباطبايي، بيخطاها و اشتباهات زندگي انسان مي
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي « :كالم مجيدش هم امر اجمالي به تفكر در آيات متشابه نموده كه فرموده است

و  ها و زمينكه در مواردى خلقت آسمان)؛ نيز امر تفضيلي ٥٣(فصلت/  »...الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ يَتَبَيَّنَأَنْفُسِهِمْ حَتَّى 
ها و الوان آنان را خاطر نشان ساخته است. هاى انسانها و درختان و جنبندگان و انسان و اختالف زبانكوه

همچنين سفارش فرموده تا در زمين سير نموده در احوال گذشتگان تفكر نمايند و در آياتى بسيار تعقل و تفكر 
اي از اين قسم دليلي تام مبني بر ). ادله٨٧-٨٨: ٣ تا، ج... (ر.ك: طباطبايي، بيرا ستوده و علم را مدح كرده

  متعلقاتِ اغلب امور، به تفكر انسان است.
لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا  :(صلي اهللا عليه و آله) : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ السالم)(عليهأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علي «روايت:  - ٨

: ١٤٢٩؛ كليني، ٢٢٢، ١ج : ١٣٢٧(برقي،  ؛يَّةٍ وَ لَا قَوْلَ وَ لَا عَمَلَ وَ لَا نِيَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِقَوْلَ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِ 
عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ قَالَ « و نيز روايت: )٣٣٧: ١٤١٣؛ طوسي، ٧٠، ١ج 

طَالِبُ دُنْيَا وَ طَالِبُ عِلْمٍ فَمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ سَلِمَ  مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ رَسُولُ اللَّهِ ص

نَجَا وَ مَنْ  بِعِلْمِهِ  وَ عَمِلَوَ مَنْ تَنَاوَلَهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا هَلَكَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ أَوْ يُرَاجِعَ وَ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ 

 ) از اين قبيل هستند.٥٣٩: ١٤١٣؛ طوسي، ٤٦، ١: ج ١٤٢٩(كليني،  »أَرَادَ بِهِ الدُّنْيَا فَهِيَ حَظُّهُ.

، ٢تا: ج (به نقل از سيوطي، بي .رسول خدا (ص) فرمود: در خلق خدا تفكر كنيد ولى در خود خدا تفكر مكنيد - ٩
). در الدر المنثور اين معنا را به طريقى ديگر از ٧٣١، ١تا: ج ؛ بحراني، بي٣٨٣، ٤: ج ١٤٠٦؛ فيض كاشاني، ١١٢
عمر از آن جناب نقل كرده و از طرق شيعه (به نقل از سيوطي، اى از صحابه از قبيل عبد اللَّه بن سالم و ابنعده
ا و يا بنا به روايتى ديگر تفكر در ذات خدا، ) نيز اين روايت نقل شده و منظور از تفكر در خود خد٧٣٠، ١تا: ج بي

) ١١٠(طه/  »وَ ال يُحِيطُونَ بِِه عِلْماً «تعالى در كالم مجيدش فرمود: تفكر در كنه ذات او است كه خود خداى
ابو الشيخ در كتاب عظمت از ابى هريرة روايت آورده كه گفت: رسول خدا (ص) فرمود: يك ساعت تفكر و 

 ).١١١، ٢تا: ج ؛ سيوطي، بي١٣٣، ٦: ج ١٤٠٣ل عبادت كردن بهتر است (مجلسي، انديشيدن از شصت سا
آميز ها و واكنش مخالفتهاي اجتماعي، يا طغيان عليه آنانطباق با الگوها و قالب«انديشه صحيح عبارت است از  - ١٠

مفاهيم و نسبت به آنها. فكر صحيح يك امر ايستا است و عبارت است از تلفيق و سرهم كردن يك مقدار 
 )٨٧الف: ١٣٨٦(ر.ك: كريشنامورتي، » ها رفتن....آلو سپس دنبال آن ايده -شودآل ناميده ميتصورات كه ايده
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  منابع

  قرآن كريم، ترجمه محمد مهدي فوالدوند.
، قم، انتشارات دفتر تبليغات شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحكم، )١٣٨٠، (آشتياني، سيد جالل الدين . ١

  .اسالمي
  .چهارده معصوم (س) ،قم، اماليش)، ١٣٨٦، (________________________________ . ٢
  دارصادر. بيروت، ،العرب لسانق)، ١٤١٤مكرم، ( بن محمّد منظور، ابن . ٣
حسن ملكشاهى، تهران،  :، ترجمه و شرحاالشارات و التنبيهات  ش)،١٣٨٥، (بن عبداللّهسينا، حسينابن . ٤

  .سروش
  ، قم، موسسه البعثة.البرهان في تفسير القرآنبحراني، سيد هاشم، (بي تا)،  . ٥
  اإلسالمية. الكتب دار دوم، قم، چاپ ،المحاسن ق)،١٣١٧خالد، ( بن محمد بن احمد برقي، . ٦
  ، ترجمه: ساسان حقيقي، چاپ اول، نشر محسن.سال زندگي كريشنامورتي ٩١تا)، جاياكار، پوپول، (بي . ٧
  ي.  نيو نشر آثار امام خم ميتهران، مؤسسه تنظ ،ثيشرح چهل حد، )١٣٨١( ،روح اهللا ،ينيخم . ٨
  الدار الشامية.-، بيروت، دارالقلممفردات الفاظ القرآنق)، ١٤١٢راغب اصفهاني، حسين بن محمد، ( . ٩

  ، بيروت، دارالفكر.الدرالمنثورتا)، الدين، (بيسيوطي، جالل . ١٠
حجت، تهران، دفتر پژوهش و نشر  نويم :ترجمه ،ياسالمگوهر و صدف عرفان ، )١٣٨١، (وفيتيشوان، فر . ١١

  ي.سهرورد
)، بيروت، ١٣و  ٨، ٦، ٥، ٤، ٢،  ١(مجلدات الميزان في تفسير القرآنتا)، طباطبايي، محمدحسين، (بي . ١٢

  موسسه األعلمي للمطبوعات.
چاپ ، يمحمد جواد بالغ :قي، تحقالقرآن ريتفس يف انيمجمع الب، )١٣٧٢، (فضل بن حسن ،يطبرس . ١٣

  .ناصر خسرو، تهران ،سوم
  ، بيروت، احياء التراث العربي.التبيان في تفسير القرآنق)، ١٤١٣طوسي، محمد بن حسين، ( . ١٤
  اساطير. و زوّار ، تهران، انتشاراتتذكرة االولياء)، ١٣٨٣عطار، فريدالدين محمد نيشابوري،  ( . ١٥
  .دارالهادي، بيروت، احياء علوم الدين، تا)، (بيغزالي، ابوحامد محمد . ١٦
  .قم، نشر هجرت ،نيكتاب الع، ق)١٤٠٩، (بن احمد ليخل ،يديفراه . ١٧
  .كشاورز، تهران، نشر كارگر ديمج ه:ترجم ،نيانسان راست يمايس ،)١٣٥٧، (كيفروم، ار . ١٨
  ، لبنان، دارالمالك.تفسير من وحي القرآنق)، ١٤١٩فضل اهللا، سيد محمد حسين،  ( . ١٩
 يمنشورات محمد عل هيدارالكتب العلم روت،يب ،طيالقاموس المحق)، ١٤٢٠، (عقوبيمحمد بن  ،يروزآباديف . ٢٠

  .ضونيب
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علي اكبر غفاري،  :، تصحيح و تعليقحياءجة البيضاء في تهذيب اإلحالم، تا)، (بيكاشاني، محمدفيض . ٢١
  .دفتر انتشارات اسالمي

  ، قم، دارالحديث.چاپ اول ،كافي، ق)١٤٢٩، (كلينى، محمدبن يعقوب . ٢٢
 .داريقم، انتشارات ب ،يةاصطالحات الصوف، )١٣٧٠، (عبدالرزاق ،يكاشان . ٢٣
 ترجمه نسرين زاهد، چاپ اول، تهران، نشر طاليه. ،گفتگو با كريشنامورتي)، ١٣٧٢، (دويج يمورت شنايكر . ٢٤
 ترجمه حبيب اهللا صيقلي ، چاپ دوم، تهران، نشر ميترا. ،حقيقت و واقعيت)، ١٣٨٢، (_______________ . ٢٥
  ترجمه جعفر مصفا، چاپ دوم، تهران، نشر قطره. شرح زندگي،)، ١٣٨٤، (_______________ . ٢٦
 . بهنام نشرچاپ دوم، تهران،  ،يلسان مرسده :ترجمه ،پرواز پر )،١٣٨٥، (_______________ . ٢٧
  ، ترجمه: مجيد آصفي، چاپ اول، نشر كالم شيدا.در محضر استادالف)، ١٣٨٦( ،_______________ . ٢٨
  .ديمج نشرچاپ ششم، تهران،  ،يريكب قاسم :ترجمه ،ييرها نيآخر و نياول ب)،١٣٨٦، (_______________ . ٢٩
  ، ترجمه: قاسم كبيري، چاپ دوم، انتشارات مجيد. پرواز عقابج)، ١٣٨٦، (_______________ . ٣٠
  . ١٦٤، شماره معرفت نشريه، »موانع تفكر صحيح از ديدگاه قرآن كريم«)، ١٣٩٠كالنتري ابراهيم، ( . ٣١
  ، دار احياء التراث العربي.بيروت دوم، چاپ، بحاراألنوارق) ، ١٤٠٣، (محمدتقى بن محمدباقر مجلسى، . ٣٢
  .دوم، تهران، صدرا اپ، چانسان و ايمان، )١٣٥٧، (مطهّرى، مرتضى . ٣٣
قم، دفتر ، چاپ پنجم، قم، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه ترجمه الميزان)، ١٣٧٦موسوي، محمد باقر، ( . ٣٤

 انتشارات اسالمي.

  

  

  

  

   


