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 2005ن گفتگـو در اوت سـال    یـ ا: یشنامورتیدو کر یدربارهء ج  BBC در شبکه     گفتگو'
  . انجام شده است

  ها اندیشه

  گفتگوي رامین جهانبگلو با اندیشمندان

 "جیدو کریشنامورتی"ها به چهره عارف بزرگ هندي   برنامه این هفته اندیشه   :جهانبگلو
 در شهر کـوچکی واقـع در     1895 می   11تی در   جیدو کریشنامور . اختصاص یافته است  

پدر او از کاست برهمن بود .  کیلومتري شمال مدرس در هند دیده به جهان گشود   150
 سالگی از دست 10کریشنامورتی مادر خود را در سن      . و در اداره مالیات اشتغال داشت     

 نزدیـک   Helena Blavatskyخـانم  Theosofical Societyداد و پدر او که بـه  
    واقـع در Adyarبود براي نزدیـک بـودن بـه ایـن گـروه خـانواده خـود را بـه شـهر             

Chennai  کریـشنامورتی نوجـوان توسـط    1909به دنبـال ایـن نقـل مکـان در         .  برد 
Annie Besant و CW Lidbiteبـدین گونـه   .  به عنوان منجی جدیدي کشف شد

 مجمـع تـصوف خـانم       کریشناجی و برادرش اینتیناندا از پدرشان جدا شـدند و توسـط           
Besant                بزرگ شدند و سپس هر دو براي ادامه تحصیل به انگلستان فرسـتاده شـدند 

 کریشناجی جوان   1925ولی با مرگ برادر کریشنامورتی، به دلیل بیماري سل در سال            
دچار توهم زدایی شدیدي درباره سرنوشت پیامبرگونه خود شد و مجمع عرفانی سـتاره       

بدین گونه کریشنامورتی تـا زمـان       .  به عهده داشت، ترك کرد     شرق را که رهبري آن را     
مرگ خود زندگی خود را به تدریس و سخنرانی درباره مسائلی چـون شـناخت، آزادي،           

حـضور در   "هاي متعددي چون      او کتاب . حقیقت و عشق در هند، اروپا و آمریکا گذراند        
 را به چاپ "ون استآینده اکن"و "بصیرت"، "نگاه در سکوت"، "شرح زندگی"، "هستی

. کننـدگان اسـت   هـا مطالـب و گفتگوهـاي زنـده او بـا سـوال       رساند کـه بـسیاري از آن   
هـاي هنـري، ادبـی و      بر بسیاري از شخصیت1970 و 1960هاي   کریشنامورتی در سال  

لی و دیوید بـوهم تـاثیر گـذار بـود و بـه              ها، بروس   علمی قرن بیستم افرادي چون بیتل     
.  نام بردند1960ها در دهه   هاي هیپی   ترین گروه   نوان یکی از مهم   همین دلیل او را به ع     

ولی تصورات غلط و اشتباهی نیز درباره تفکر و اندیشه کریشنامورتی نیز وجود دارد که               
از این جهـت  . کند بینی خود او فاصله فکري میان او و شاگردانش را زیاد می بنا به پیش 

پذیر نیستند و او   تعلیمات کریشنامورتی تبلیغها و شاید به درستی بتوان گفت که گفته     
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هـاي او را   خود بر این عقیده بود که هیچ جانشینی ندارد و هیچ کس مجاز نیست گفته         
 در اوهاي واقع در کالیفرنیا دیـده  1986 فوریه 17کریشنامورتی در . تعبیر و تاویل کند   
  .از جهان فرو بست

 کریشنامورتی وجود دارد یـا ایـن   "سیستم"نام اي به     آقاي عاقلی، آیا پدیده    :جهانبگلو 
که کریشنامورتی یک معلم و متفکر پر رمز و راز اسـت کـه آشـنا شـدن بـا چهـره او و            

  تعلیماتش مستلزم یک آمادگی روحی و روانی خیلی خاص هست؟

اش   جنبه قابل بررسی و مطالعه هست و شناسایی3 کریشنامورتی به طور کلی از :عاقلی
یکی از حیث سرگذشتش که سرگذشـت بـسیار         .  خاصی برخوردار است   از یک جذابیت  

اش   یکی از حیث عوالم و تجربیـات بـاطنی و شخـصیت فـردي             . جذاب و خواندنی دارد   
و یکی هم از حیث تعالیمی کـه در قـرن بیـستم    . هست که جاي بررسی و مطالعه دارد   

اما . تم به شمار آوردهاي اثرگذار مهم قرن بیس شود ایشان را جزء چهره مطرح کرد و می
بندي کلی بگنجانیم نه به آن معنا در        اگر بخواهیم آقاي کریشنامورتی را در یک تقسیم       

توان ایشان را عارف به حساب آورد در حالی که عـارف هـم بودنـد     اش می  مفهوم سنتی 
یعنی صاحب تجربیات باطنی یا به تعبیر جدید تجربیات دینی بودند و از طرف دیگر نه      

هـاي   بندي این است که جاي دادن ایشان را در طبقه . د ایشان را عارف نشناخت شو  می
کند این است که معموال کریشنامورتی به عنوان آموزگار جهانی  مختلف کار مشکلی می  

شود و این اصطالح را هـم ابتـدا انجمـن تئوسـوفی کـه مـورد اشـاره آقـاي                       معرفی می 
ر گرفته بودند کـه کـم کـم ایـن اسـم روي              جهانبگلو هم قرار گرفت براي ایشان در نظ       

کریشنامورتی بر خالف سایر عرفـا کـه معمـوال دسـتگاه و سیـستمی               . ایشان باقی ماند  
دینی خاصی را براي بیان تجربیات و -شناسی و دیدگاه فلسفی داشتند و زبان و اصطالح

فـان را  شود گفت که براي اولین بار عر        کردند ایشان می    هاي خودشان استفاده می     آموزه
یعنی زمانی  .  مطرح کرد  یاش درآورد و آن را با زبان عقالنی قرن بیستم           از شکل سنتی  

بینیم که هـر انـسانی صـرف نظـر از             گیریم می   که مخاطب کریشنامورتی را در نظر می      
و ایـن گویـاي ایـن نکتـه     . تواند مخاطب کریشنامورتی قرار بگیرد      اي که دارد می     عقیده

حدود به سیستم و قالب خاصی از لحاظ فکري و عقیـدتی         هست که ایشان خودش را م     
  .نکرده بود



 3

 اتفاقا در ادامه فرمایشات شما سوالی که من از آقاي مصفا داشتم که بحث را                 :جهانبگلو
کند، این است که یکی از مبانی فکري کریشنامورتی   مییشنامورتیوارد مبانی فکري کر

و دانستگی یعنـی رنـج و انـدوه و          . تاین است که دانستگی بسیار محدود و کوچک اس        
و او . هـا هـست   تـر از دانـستگی و دانـسته        آنچه که وراي دانستگی هست، بسیار وسـیع       

 ایـن  "اندیشد اندیشد کسی است که نمی آن کسی که همیشه می   "گوید که     خودش می 
دانستگی حکـم یـک قـایقی را    "کند که  و اضافه می. جمله معروف کریشنامورتی هست 

  "ها هست  روي یک اقیانوس ناشناختهدارد که بر

او . هاي فیزیکی و علمـی نیـست    بدیهی است که منظورش از دانستگی، دانستگی    :مصفا
اي را بـه نـام    هایی که در مجموع تشکیل پدیده هاي علمی را از دانسته   اصال بحث دانش  

ال دانم که مث من می. خود حاصل نوعی دانستگی است. دهند، سوا کرده است  می"خود"
دهند بـه حقیـر،    آیند من را تقلیل می   ها از یک پدیده وسیع می       آدم حقیري هستم این   

گویـد، مـن در       به همین معنا است که صحیح مـی       . عرضه، باعرضه و غیره     متشخص، بی 
اي درباره خودم نداشـته باشـم    اقیانوس زندگی باز هستم یعنی اگر من هیچ نوع اندیشه   

ولی بعد از این که . یعنی وصلم به کل عالم هستی . مکه چنین یا چنان هستم، باز هست      
بـه همـین معناسـت کـه     . گفتم من حقیرم، مصفا تقلیل پیدا کرده به حقیر، به حقارت      

 selfهاي تشکیل دهنـدهء   هاي تعبیري یا اندیشه گوید اندیشه محدود است، اندیشه     می
  ."خود"ا ی

کنم که باید به این مسئله   فکر می اتفاقا در ادامه مطلبی که شما فرمودید من:جهانبگلو
هم توجه کرد و این سوالی است که من از آقاي عاقلی خواهم کرد که کریشنامورتی در            

میریم یک  شویم تا زمانی که ما می گوید که زندگی از زمانی که ما متولد می حقیقت می
نیـست  و آموزش الزاما خواندن یک کتاب یا گذراندن یک امتحـان          . روند آموزشی است  

و . گیـریم  مـان مـی   بلکه در حقیقت آموزش آن چیزي است که ما در تمام طول زندگی           
کند که زندگی کردن یعنی آن چه که ما هر روز به نوعی به آن اتکـا داریـم و    اضافه می 

سر و کار داریم و آزادي از دانستگی خودش یک مرگ است ولی خـودش یـک زنـدگی         
  .جدید هم هست

  :ا یاد شعر معروف موالنا انداخت که نکته شما من ر:عاقلی

   تا نباشد زحمت جان کندنت      رو بمیر اي خواجه قبل از مردنت«
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  » نی چنان مرگی که در گوري روي         آن چنان مرگی که در نوري روي

بلـه،  . کنـد  اي که شما درباره کریشنامورتی عنوان فرمودید تطبیق می     که دقیقا با نکته    
ل به نوعی شناخت هست که این شـناخت بـا شـناختی کـه بـه طـور            کریشنامورتی قائ 

کریشنامورتی معرفـت را در واقـع بـه عنـوان           . شود، متفاوت است    معمول از معرفت می   
توانـد حجـاب عـارف یـا      شناسد که به قول عرفاي خودمان مـی  هاي حافظه می   اندوخته

لحظه خودمان و دنیاي  و توصیه ایشان این است که ما باید لحظه به           . سالک قرار بگیرد  
خودمان را زیر نظر داشته باشیم و با یـک ادراك مـستقیم شـهودي کـه ادراکـی مثـل          

اي از  ادراك دیدن هست جهـان را مـورد کـاوش قـرار بـدهیم، سـوال بکنـیم و لحظـه                  
گوید که انسان از مـدار راسـتین         در واقع کریشنامورتی می   . نگریستن به جهان نایستیم   

و براي این که انسان . خواهد راه درست زیستن را به ما بیاموزد خودش خارج شده و می  
که انسان باید لحظه بـه لحظـه در      کند به این    به مدار اصلی خودش بازگردد، توصیه می      

در واقع این کلید تعالیم کریشنامورتی . حال نگریستن باشد، در حالت توجه به سر ببرد        
دهـد    کریـشنامورتی توضـیح مـی     چـون . است که فهمش براي بسیاري هم دشوار است       

هایی کـه   همان ویژگی. هایی برخوردار است    انسانی که در مدار قرار گرفته از چه ویژگی        
از طرف دیگر زمانی که . یابیم ما در ادبیات کهن عرفانی خودمان در نزد انسان کامل می

ویـد  گ پرسند، به جاي این که روش و متـد پیـشنهاد بکـن،د مـی                از او راه و رسم را می      
الزمهء این کار این است که ما دانا به احوال خویشتن و به جهان هستی باشیم و حضور     

و مرادش از یادگیري همـین ارتبـاط مـستقیم          . لحظه به لحظه در هستی داشته باشیم      
که از این ادراك یا دریافت، به دانـستن     . لحظه به لحظه و شهوداً با جهان هستی هست        

 کـه مـراد کریـشنامورتی اسـت بـا           يا  ن یـادگیري  یلذا باید ب  . کند  یا یادگیري تعبیر می   
و در واقع همـین  . شود، تفاوت قائل شد  که به طور معمول در زبان مراد می       يا  یادگیري

  .دهد مسئلهء یادگیري است که کلید تعالیم کریشنامورتی را تشکیل می

ی مـورد اشـاره   شود از مسئله یـادگیري و دانـستگ    کنم نمی    اتفاقا من فکر می    :جهانبگلو
کریشنامورتی صحبت کرد بدون این که اشاره بکنیم، آقاي مصفا، بـه مـسئلهء عـشق و          

شما در یکی از کتبی که      . ها تواما با همدیگر هستند      آزادي که از نظر کریشنامورتی این     
، آن جا کریـشنامورتی بـه       "شرح زندگی "اید تحت عنوان      از کریشنامورتی ترجمه کرده   

ثمر است و مثـل یـک     دازد و معتقد است که زندگی بدون عشق بی        پر  مسئلهء عشق می  
کند این است کـه در عـشق         ولی یک بحث خیلی جالبی که می      . ماند  زار می   زمین شوره 
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چون آن جایی که فشار و اجبار وجود داشته         . تواند فشار و اجبار وجود داشته باشد        نمی
  .باشد، عشق وجود ندارد

گویـد مـا      کند و آن این کـه مـی         تر صحبت می    شق کلی  کریشنامورتی در مورد ع    :مصفا
بهتـرین طـرز برخـورد بـا        . توانیم در مورد عشق به یک شکل مثبت صحبت بکنیم           نمی

مـثال آیـا حـسادت    . یعنی ما باید ببینیم چه چیزهایی عشق نیـست     . عشق، منفی است  
، نـه : ورزي عشق است؟ و بعد می گویـد  عشق است؟ آیا وابستگی عشق است؟ آیا رشک       

گوید وقتی که ما کشف کردیم که چه چیزهایی عـشق نیـست،               می. ها عشق نیست    این
آن . شود به نام انـرژي عـشق   اي متبلور می ها زائل شدند، پدیده   گوید وقتی تمام این     می

اصالت دارد و آن عشقی است که وابسته نیست، نیاز به تجلی نـدارد، اگـر چـه متجلـی      
دوسـتت  "در حال حاضر من اگر به کسی نگویم .  نداردشود، ولی لزوما نیاز به تجلی     می
ولی عشق به . یعنی حتما باید یک جلوه برونی پیدا کند! کنم عشق ندارم ، فکر می"دارم

یعنـی یـک کیفیـت    . معناي اصیل اوال جلوه برونی ندارد، ثانیا این کـه محـدود نیـست       
فـسم را بـه تـو     مـن ن  "گویم    من نمی . مثل نفس کشیدن  . وجودي است براي من انسان    

بـه  " همان قدر غلط است که بگویم      "کشم  من نفسم را به تو می     "اگر بگویم   . "کشم  می
شور هـستی   . کیفیتی از وجود من است    . عشق متوجه چیزي نیست   . "ورزم  تو عشق می  

حال . کنیم ورزي را عشق تلقی می    در حال حاضر ما مثال رشک     . است، شور زندگی است   
هـاي    ها و دوسـتی     من در عشق  . عامل اسارت است، یعنی ضد آزادي     ورزي    آن که رشک  
اصال .  نداردObjectچون عشق به معناي واقعی . این یعنی آزاد نبودن. ام کنونی وابسته

  .یک کیفیت باز است در یک انسان. باز است. آزادي جزء ماهیتش است

 مـن یـک جـایی     این خیلی صحبت جالبی بود که شما کردید براي این کـه     :جهانبگلو 
گوید که مسئله دوست داشتن یا عشق، نبایـد بـه             خواندم که کریشنامورتی خودش می    

اي که شما ذکر کردید و مـن      رساند به آن نکته     و این ما را می    . صورت یک تجارت باشد   
خواستم که بـا آقـاي عـاقلی ادامـه بـدهیم و آن مـسئله فردیـت و فـرد اسـت کـه                     می

هـاي خـودش بـا        کریشنامورتی در یکـی از منـاظره      . کند  کریشنامورتی به آن اشاره می    
آقاي عاقلی که اگر ما بنیادهاي بزرگی بـر اسـاس          . کند  معلمین به این مسئله اشاره می     

 خواهیم شـد کـه بـاز دومرتبـه یـک معلـم          شویم و ناچار     فرد بسازیم، گرفتار می    "من"
بنـابراین  . ایـم، آزاد کنـد   دیگري بیاید و او ما را از آن معبدي که براي خودمان سـاخته        

خواهند افراد معروفی بشوند  کند این است که همهء افراد می بحثی که کریشنامورتی می
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ما . دهند افتد دیگر آزادي خودشان را به کلی از دست می اي که این اتفاق می و از لحظه
ونـه  جا به این مسئله اشاره بکنیم که پس اندیـشه کریـشنامورتی بـا هرگ                توانیم این   می

  .کند گرایی، هرگونه نگاه ایدئولوژیک و هرگونه رهبري معنوي شدیدا مخالفت می جذم

هاي عرفانی یا در سیر و سلوك سـنتی، همیـشه یـک             بله، به طور کلی در سنت      :عاقلی
اما کریشنامورتی از معدود عرفایی    . مرشدي، قطبی، راهبري بود و یک سالکی و رهروي        

گرایی در سیر و   که خیلی با اتوریته و آموزگار یا قطب   هست یا شاید یگانه عارفی هست     
گوید که هر کسی خودش باید راه خویش را پیـدا   ورزد و می سلوك باطنی، مخالفت می  

تواند خیلی  که همیشه اعتقاد بر این بوده که یک راهبر، یک معلم می و به رغم این  . کند
که فرد از    گفت که نهایت این     یسالک را در رسیدن به آن مقصود یاري برساند، ایشان م          

گیـرد و ایـن فراگیـري         هایی را به نحو دست دوم فرا می         طریق مرشد یک سلسله حرف    
هایی که  شود و این مجموعهء دانسته اش سپرده می هایی است که به حافظه   جزو دانسته 

 در آن نگاهی که مـورد نظـر   -تواند فرد را  شود چندان کمکی نمی  به حافظه سپرده می   
چرا که کریشنامورتی همان طور که قـبال خـدمتتان   .  یاري برساند -یشنامورتی بوده   کر

اي برسد که صاحب دیـد شـهودي    عرض کردم قائل به این بوده که انسان باید به مرتبه     
لحظه به لحظه بشود، که در این لحظه به لحظه به سر بردن، فرد لحظهء حال را تجربه             

آید و لحظه به لحظه حـضور خـودش را در    ایی میکند و یک خردي، یک نیروي دان       می
دهد و این خیلی شباهت دارد به بعضی از اشاراتی        این لحظه به لحظه زیستن نشان می      

آوریم چرا که او هم همیـشه در پـی آگـاه کـردن انـسان بـر           که ما از سقراط به یاد می      
زیـستن را  گفت که در این وقوف بر جهل است که انسان راه درسـت          جهلش بوده و می   

اگر سقراط معترف بر وقوف بر جهل بوده و اعتقـاد داشـته کـه انـسان فقـط                 . آموزد  می
کـه دیگـر    شـود؟ بـراي ایـن    تواند بر جهلش واقف بشود پس آگاهی یا دانایی چه می   می

در البالي . ماند فقط جا براي وقوف بر نادانی باقی می. ماند جایی براي دانستن باقی نمی  
بینیم که انسان زمانی که بر محفوظاتش، بر معلومـاتش و بـر     ما می نظریات سقراط هم    

ها وقوف پیدا کـرد،،       هایش وقوف پیدا کرد، یعنی نسبت به جهل و نادرستی این            دانسته
افتد که در این موتاسیون، انسان به کلی برخـوردش     در انسان یک موتاسیونی اتفاق می     
هـاي فکـري و      طریـق فکـر و قالـب       شود و دیگـر از      با خود و جهان هستی دگرگون می      

بلکه یک ارتبـاط حـضوري شـهودي      . کند  هاي قبلی نیست که ارتباط برقرار می        آموخته
کند که انسان در کمال اختیار تحت یک خرد راهبري به رفتـار و بـه       واسطه پیدا می    بی
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ه خواست افراد را بر این نکته آگاه بکنـد کـ   و کریشنامورتی در واقع می. آید عمل در می  
توانـد صـاحب    انسان غیر از معرفت یا معلومات از طریق یـک ادراك شـهودي هـم مـی             

  .یادگیري و درك و فهم بشود

ما فقط کارمان این است که "سقراط گفته که .  چیزي که از قول سقراط فرمودید:مصفا
گویـد    این سوال مثل این است که مولوي می"جهل را زائل کنیم، پس کی یاد بگیریم؟   

حـاال کـافی   . بینـیم  ایم، بنابراین دنیا را نمـی      نگشتمان را روي چشممان گذاشته    که ما ا  
این یعنی آگاهی، . بینیم وقتی انگشتمان را برداریم، می. است که ما انگشتمان را برداریم

چـه بـاقی    جواب سقراط این است که وقتی تو جهـل را از بـین بـردي، آن           . یعنی دیدن 
  .دف با توهم استجهل مترا. ماند روشنایی است می

ها و معلومات  کنید، از نوع یا جنس دانسته    این روشنایی که شما به آن اشاره می        :عاقلی
نیست، بلکه یک جور درك شهودي است که انسان مثل این که صاحب چـشم دیگـري     

براي افراد عادي شاید درك این مطلب مـشکل باشـد        . بیند  شود که با این چشم می       می
ولـی زمـانی کـه سـقراط و     . ه مـا بـا چـشم دیگـري ببینـیم     که چطور ممکن اسـت کـ      

هاي   بینیم که ما موقعی که دست از معلومات و آموخته           خوانیم، می   کریشنامورتی را می  
داریم؟ مـوقعی     اشتباهمان برداشتیم، دست از جهل و توهم برداشتیم، کی دست بر می           

 است موقعی که پی چون انسان خود به خود تابع حقیقت    . که وقوف بر جهل پیدا کنیم     
کند، خـود بـه خـود دسـت از جهـل بـر                گیرد یا رفتار می     برد به جهل دارد تصمیم می     

هایش  در ارتباط با وقوف یافتن بر جهل هست که انسان دیگر از طریق آموخته       . دارد  می
بلکه از طریق نوعی ادراك شهودي بـه درك  . کند جهان هستی را درك بکند       سعی نمی 

ها، تفکـرات و   گیري رسد و این ادراك شهودي راهبر او در تصمیم  خود جهان هستی می   
  .احساساتش هست

اي که براي من جالب        آقاي مصفا، اتفاقا در ادامه فرمایشات آقاي عاقلی جنبه         :جهانبگلو
کنم براي شنوندگانمان هم جالب هست ایـن اسـت کـه کریـشنامورتی                بود که فکر می   

 آیا شما هیچ تشابهی بین تعلیمات  .ي را حذف کنخواهد هر نوع رابطه مرید و مراد می
  بینید؟ کریشنامورتی و تعلیمات عرفاي ما ایرانیان می

 بله، از جمله در رابطه با همین مسئله مرید و مرشد بازي مولـوي خیلـی صـریح                   :مصفا
  :گوید می
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  سر  منگر از چشم سفید خیره            چشم داري تو، به چشم خود نگر«

  که عصایم کش که کورم اي اخی         ش فرو بندي که چی؟چشم چون نرگ

  » خود بدان کاو هست از تو کورتر             آن عصاکش که گزیدي در سفر

بـه خـودت   . گوید خودت باش، خودت راه برو، چشمی که دیگري دارد تو هـم داري       می
 به ایـن نتیجـه   را که تفسیر کردم"با پیر بلخ"من کتاب  . این یک بعد موضوع   . اتکاء کن 

هاي عجیبی در رابطه با اصول، نه حتی فروع، بین کریشنامورتی   رسیدم که یک شباهت   
گویـد از     نست که می  یهاي کریشنامورتی ا    مثال یکی از اصول حرف    . و مولوي وجود دارد   

اي که به نام  گوید وقتی از دوگانگی خارج شدي، این پدیده    می. دوگانگی باید خارج شد   
selfحاال ببینید دقیقا مولوي چه . کند، دیگر قابل استمرار نخواهد بود  پیدا می استمرار

. اي یک غالم احول، یعنی دوبین، داشت گوید یک خواجه می. تمثیلی در این رابطه دارد    
غـالم رفـت و برگـشت گفـت دو تـا      . به غالم گفت برو در پستو یک بطري هست بیـاور   

غـالم  . بینـی   ، یکی را دو تا می     یول هست خواجه گفت نه، پسر تو چون اح      . بطري هست 
هـا را     خواجـه گفـت بـرو یکـی از آن         . دو تا بطري هـست    . گفت به من طعنه نزن ارباب     

ایـن دقیقـا   ! وقتی رفت یکی را شکست، دید آن یکی هم از چشمش ناپدید شد           . بشکن
 The observer is the: گوید که درك کن که می. یعنی همین حرف کریشنامورتی

obserevd  وقتـی مـن   . دو تا پدیده نیست. شونده است کننده همان مشاهده   ، مشاهده
هـا    ایـن .  یک پدیدهء دیگر   "حقارت" یک پدیده نیست و      "من"،  "من حقیرم "گویم    می

  :گوید  مولوي می"جستجو"یا دربارهء مثال . اند و آن یک توهم است هر دو یک پدیده

  »جوید ندید همان چیزي که می جز                طالب هر چیز اي یار رشید«

 You wil find whatگوید  این ترجمهء دقیق این عبارت کریشنامورتی است که می
you seek "کنی یابی که جستجو می تو آن چیزي را می" .  

هایش این است کـه تمـام    ترین تئوري  یا در رابطه با اندیشه، کریشنامورتی از اصولی    
. گویـد  اي کـه بـه آن تعبیـري مـی       آن اندیـشه  . دیشه است  انسان مبتنی بر نوعی ان      رنج

  :گوید مولوي هم می

  اند دل و غم پیشه  زین سبب خسته            اند جمله خلقان سخرهء اندیشه«
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  »شود چون از این دو رست، مشکل حل                فکرتت از ماضی و مستقبل بود

وید که درد انسان ایـن اسـت کـه          گ  کریشنامورتی هم می  . گوید  ببینید چقدر روشن می   
و اگر از این دو تا رها شـد، رنجـی           . کند، یا در آینده     اش یا به گذشته نوسان می       اندیشه

  .نخواهد داشت

گویـد همیـشه در        رهایی این است که می     يیا یکی از اصول نظریات کریشنامورتی برا       
م و در ادبیـات  و ایـن در آئـین اسـال   . زندگی حضور پیدا کنید، یا حضور داشـته باشـید   

مـثال مولـوي   . اسالمی، خود همین حضور به قدري رویش تکیـه شـده کـه حـد نـدارد               
  :گوید می

  » الصاله تم اال باالحضور              بشنو از اخبار آن صدر صدور«

براي حضور بیـشترین  . گوید حتی نمازت معنایی ندارد، کامل نیست، مگر با حضور           می 
  .اهمیت را قائل شده

کنـد بـا تـاثیر      سوال آخر را از آقاي عاقلی داشتم و آن سوال ارتباط پیدا مـی       :گلوجهانب
کریشنامورتی در دنیاي امروز و آن چیزي که از کریـشنامورتی بـه نظـر شـما در قـرن                   

توانیم بگوییم    ویکم باقی خواهد ماند و تعلیماتی که از او باقی خواهد ماند که می               بیست
  .تواند تاثیر گذار باشد می

انـد کـه تحـت تـاثیر        اوال خدمتتان عرض کنم که بزرگان فرهنگی زیـادي بـوده           :عاقلی
داران و    براي مثال هاتس لی آدم کوچکی نبـود و از دوسـت           . کریشنامورتی قرار داشتند  
هـاي برجـستهء زیـاد        و شخـصیت  . طـور   یا هنري میلر همین   . پیروان کریشنامورتی بود  

در معرفی کریشنامورتی به او اشاره کردید، که دیگري از جمله دیوید بوهم که شما هم         
امـا در مـورد ایـن    . ها در زمینه فیزیک کوانتوم هست ترین نظریه صاحب یکی از معروف 

کنم که کریشنامورتی جـزو   که از کریشنامورتی چه به میراث خواهد ماند، من تصور می 
ایـدار بـراي   اش بـسیار عمیـق و پ   معدود متفکران این قرن اسـت کـه تـاثیرات اندیـشه       

که االن موجی در جهان به راه افتاده تحت عنـوان             براي این . هاي آینده خواهد بود     نسل
New Ageهـا دنبـال معنویـت هـستند و      کنند، کـه ایـن    که به موج سوم ترجمه می

اش فراتـر     اي رسیده که االن دیگر باید از نیازهـاي مـادي            گویند که انسان به مرحله      می
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کـه انـسان    عنویات بپردازد و در ارتباط با پرداختن به معنویت و این  برود و به باطن یا م     
در آن مدار تعادل روحی و روانی و معنوي خودش قرار بگیـرد، سـخنان کریـشنامورتی         

  .تواند بسیار آموزنده و راهبر باشد می
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