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 كلمة الناشر
 

 

مؤلف النص المنشور هنا كان مع  جودج،ان ووليام ك
بالفاتسكي الكولونيل المتقاعد اولكوت والسيدة هيلينا بتروفنا 

من المؤسسين الرئيسيين الثالثة للجمعية الثيوصوفية في  واحد
1875نيويورك في عام   

بعد رحيل في عام  المتحدة،تُِرَك عملياً وحده في الواليات 
وقد َكَرَس جودج  الهند،األكبر منه إلى  االثنانأصدقائه  ،1878

أمريكا كل طاقاته إلنشاء وتوسيع الحركة الثيوصوفية في 
وللدعم الدؤوب لعمل مدام بالفاتسكي الذي كانت قد وكذلك 

قدمته في كتاباتها عن التعاليم الثيوصوفية التي كان العالم، في 
.رأيه، في حاجة ملحة وضرورية في أواخر هذا القرن  

فقد سعى جودج بال  كامل،هذه العقائد بشكل  مننه متمكناً وبكو
كلٍل لنشرها على أوسع جمهور ممكن. ومن ذلك جاءته فكرة 

االستفادة من أعمدة أسبوعية لتقديم مجموعة واسعة من 
المقاالت القصيرة للقراء حيث ال يظهر التعميم البسيط أبداً في 

ير عادي غ وما هوحيث ينجذب الفضول إلى  سطحي،مظهر 
الشرق" سوى لتوجيه المفكر الجاد من من هذه "أصداء 

ه.وإيقاظ حدس  

فإن البساطة الظاهرة للغة ال ينبغي أن تخدع  ذلك،ومع 
بالفاتسكي القارئ. بالنسبة للقارئ المطلع على أعمال مدام 

أسطر جودج هذه هي رائعة: فمن المستحيل بالفعل أن  فإن
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نقول المزيد من األمور الدقيقة عن الثيوصوفيا في كلمات قليلة 
 الجمهور أوجداً بدون أن تضيف شيء لها بغية إرضاء 

هي صدى مخلص لعمل  فقرة،كل  كلمة،طرحها مسبقاً. كل 
ة وخاصة في كتاب العقيد مبررها،بالفاتسكي، ويمكن أن تجد 

1888الذي يعرفه جودج حتى قبل نشره في عام  السرية، . 

بعد وفاة جودج بوقت  -أصبح  قد العالم الثيوصوفيرغم أن 
 ً قاد بعض الوقت إلى ومُ  - وهناكهنا  لنفسه، قصير متروكا

 مكانهامسارات خيالية حيث لم يبقى للثيوصوفيا األصلية 
 قدالعشرين في العقود األولى من القرن إال أنه  الحقيقي،

في الموجودة ضرورة "العودة إلى بالفاتسكي"  ظهرت فكرة
 ضرورةكل مكان في الوقت الحاضر يرافقها بطبيعة الحال 

مكانة رفيق  لهمتساوية إلى العودة إلى جودج، الذي ال يزال 
ً هو و مخلص، يقظ لقيادة المبتدئين والباحثين الخبيرين  دائما

تهدف الطبعة  الثيوصوفيا الحقيقية.مصدر يجدون فيه نحو 
الذي تم نشره بشكل خاص في  الكبير،الحالية من هذا الرواد 

إلى  1896مارس  21والتي وقعت في  لوفاته،الذكرى المئوية 
في حين أنها تقدم بنفس الوقت  العودة،المساهمة في هذه 

من  مساعدةمع جادة للجمهور، المواد الالزمة لدراسة 
المالحظات التوضيحية المفيدة للقارئ المعاصر ومزود بدليل ال 

.غنى عنه للعمل المتعمق  

.الناشرين -1996مارس  21باريس   

 إهداء لمدام هيلينا بتروفنا بالفاتسكي

ج.... جودمع كل المحبة واالمتنان  
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 مقدمة المؤلف
 

 

 

عندما  تم اختيار عنوان هذه المقاالت من قبل اآلنسة كيت فيلد
كيت فيلدز  -تم إرسالها إليها لنشرها في مجلتها الجديدة 

ولها يعود الفضل للعثور لهم على  ،1890في يناير  -واشنطن 
ً أيض تكان .اسم مناسب اقترحت اسم  من هي فيلدكيت اآلنسة  ا
"المخفي" ألنه كان من المفهوم أن شخصية  حامل القلم

.المؤلف ستبقى مخفية حتى يتم نشر سلسلة المقاالت بالكامل  

إن الطابع الشعبي للصحيفة األسبوعية حيث نُشرت المقاالت 
بدا أنه منع امكانية عرض الموضوع بأكبر قدر من التفصيل 

ذلك في دورية فلسفية أو والتطور ألنه كان من الممكن تحقيق 
دينية. ال أستطيع االدعاء بأنني تعاملت مع موضوع ثيوصوفي 

هم  الحكماء، الذينألنني أؤمن بأن  الشرق،كما هو مفهوم في 
قد أمضوا ماليين السنين في البحث والتعمق في  ،الحراس
وأعتقد أنه ال يستطيع أي مؤلف أن يفعل  الثيوصوفية،الحقيقة 

.أكثر من تكرار بعض األصداء التي تصل إلى أذنه  

 

 وليام. ك. جودج

1890سبتمبر  –نيويورك   
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 الفصل األول: المعلمين والحركة الثيوصوفية
 

 

كما لو ويبدو ( الهندفي  منتشر على نطاق واسع اعتقادهناك 
بشخصيات رائعة  تتعلق )للعقل الغربياً جدأنه خرافة غريبة 

 العالم عن انعزلتعمر كبير وقد  عنها،كما يقولون  لها،كان 
وقد استمر  العادي.أماكن يصعب الوصول إليها للمسافر  في

واالسم الذي يُطلق على هذه  طويلة،فترة  منذ هناكهذا التقليد 
كلمة المهاتما وهي  وهيمعروف باللغة السنسكريتية  الكائنات

  (كبير) ومن آتما(روح) أي الروح العظيمة.ماها –تتألف من 

الجهلة إن االعتقاد بوجود مثل هذه الكائنات ال يقتصر على 
 الطبقات.المثقفين من جميع  بل هو مشترك بين كل ،فقط

 نويبجلو اآللهة، من  نوعفالطبقات الدنيا تعتبر أن المهاتما هم 
.المتقدمةالرائعة وأعمارهم  قدراتهم  

والهندوس  المميزة)ولكن البانديت (أي الطبقة المتعلمة 
 إنفهم يقولون  ثانية.لديهم فكرة  عام،المثقفون بشكل 

على معرفة غير محدودة  قد حازتنفوس  أو بشرالمهاتما هم 
اإلنسان.عن القوانين الطبيعية وعن التاريخ وعن تطور   

 ويزعمون أيضاً أن هؤالء المهاتما - أو الريشي1 كما 
قد احتفظوا بمعرفة كل قوانين  -في بعض األحيان  ميسمونه

                                                           
مصطلح الريشي يشير للرائيين الروحيين، أو للحكماء الملهمين، من  1

 الكبار.مختلف الطبقات. تُنسب األناشيد الفيدية القديمة لهؤالء الريشي 
 (هناكبعنوان  الثاني)من شهر كانون  1891(عام الدرب بمجلةفي مقال 

الذين  العظماء،يشير جودج إلى أن هؤالء الحكماء  حيث كانوا الريشي)



12 

 

ليس فقط عن طريق التراث الذي  قديمة،الطبيعة منذ عصور 
ات ومكتبات طبل أيضا على شكل مخطو تالميذهم،نقلوه بين 

حقيقية موجودة هنا وهناك في العديد من المعابد والصاالت 
  الهند.المحفورة تحت األرض في 

ً أيويقول  بعض المؤمنين أن هناك مجموعات من الكتب  ضا
ء المجهول واألرشيفات في بعض األماكن النائية في الجز

إال للمهاتما  اوالتي من المتعذر الوصول إليه تببالتلألوروبيين 
.والنطاسين   

الهندوسية  اإليمان بهذه النظرية الشاملة يستند على العقيدة
وبعبارة  –التي تعتبر أن اإلنسان هو كائن روحي  القديمة

تلبس أجساد مختلفة من حياة لحياة التي - أخرى، نظير نفس
بعد سلسلة طويلة من  -لكي تصل بالنهاية  األرض،على 

بالتجسد في  اإلى معرفة تامة تسمح له -المتكررة الخبرات
أو روح وصلت  مهاتما،لجسم جدير بان يكون مكان تقمص 

هذه الروح المميزة  أن:لذلك فإن هذه العقيدة تؤكد  الكمال.إلى 
.تصبح مساعدة روحية للبشرية  

حصول هذه النفس على حالة عند  هوعالوة على ذلك فإن
من المتوقع حتماً أن تمتلك الحقيقة حول نشأة  الكمال فإنه

وكذلك حول تطور اإلنسان على  الشمسية،واألنظمة  العوالم
.على غيره من الكواكب أو كوكبنا  

                                                           

يتجسدون  عظيم،قد عاشوا بالماضي على األرض وأعطوا دفق روحي 
األحيان. مرة أخرى في بعض  
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فإنه سيكون من الطبيعي  الهند،لو لم يُبَشر بهذه العقائد في 
عدم الخوض طويالً في هذا الموضوع. ولكن عندما نرى أن 

جالية كبيرة من الناس في أمريكا وأوروبا يتمسكون بنفس هذه 
فإنه من المثير لالهتمام النظر في تطور هذه األفكار  المعتقدات،

.البعيدة عن النمط الغربي  

مع  1875الجمعية الثيوصوفية في نيويورك في عام  تأسست
ويؤكد  .الكونيةالغرض المعلن لتشكيل نواة لألخوية اإلنسانية 

ها اقتناعهم بأن المهاتما هم الذين أرشدوهم إلى سومؤس
الجمعية الثيوصوفية  استطاعتوقد  األخوية.تأسيس مثل هذه 

الذين هم من  الدول،كل  في أعضاء اكتسابتأسيسها منذ 
 اجتماعيعن أعضاء ينتمون إلى وضع  األفراد األثرياء، فضالً 

.أفراد ذوي ثقافة عالية من وكذلكمتواضع،   

معتقدات المهاتما بالهند على نطاق واسع  انتشرتفي صفوفها 
  الكارما. التوأم،وعقيدتها  بالتقمص يتعلقفيما 

ألي قدرة إنسانية أو إلهية أن تنقذ  نال يمكوالكارما تؤكد بأنه 
ً كائن هذه  في  اآلنوالعواقب التي ارتكبها، وأننا النتائج  من ا

من اآلثار الناجمة عن األفعال واألفكار التي كانت  الحياة نعاني
.لنا في التجسد أو التقمص السابق  

 

وقد أنتجت هذه الجمعية الثيوصوفية آداب شاسعة على شكل 
كتب ومجالت في الواليات المتحدة وانجلترا والهند وغيرها2 

                                                           
في ذلك الوقت (1890)، ُعممت ثالث مجالت ثيوصوفية مهمة وهي  2

نشرها جودج في  الدرب، ،1879عام  الهند،الثيوصوفي، أطلقت في 
أنشأتها  )حامل النور (وتعنيو لوسيفر  ،1886 عام المتحدةالواليات 
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 ً  قديمة باللغةلذلك بهدف إحياء عبادة  وقد نشرت الصحف دعما
حتى أن  لسيالن.وأيضاً في البلد القديم  لهندوستان،العامية 

  الهدف.اليابان نفسها لديها مجلة دورية مكرسة لنفس 

فإن عدم معرفة شيء عن مثل هذه الحركة المنتشرة  ولذلك،
شأنه أن يثبت جهلنا بشأن العوامل التي  واسع، منعلى نطاق 

.التطورعلى  التي قد تساعدناتدخل في األسباب   

عندما ينص نفوذ الباحث الفرنسي الكبير السيد إميل بورنوف3 
أن الحركة الثيوصوفية يجب أن ينظر إليها على أنها بإعالنه 

 وماليتمثل واحدة من التأثيرات الدينية الثالث الكبرى في عالم 
عن عدم تقديم شيء  لالعتذار وجيهلن يكون هناك سبب إنه ف

الذين تغذوا وتشربوا من  للقراء  التفصيليةحول الخصائص 
.الحضارة الغربية  

  

                                                           

 وبالنسبة لبعض الكتب. 1887السيدة بالفاتسكي في لندن ، منذ عام 
.انظر الببليوغرافيا في نهاية المجلد المذكورة،  

3
انظر هذا المستشرق البارز في مقال "البوذية في الغرب" المنشور في  

1888 باريس، ،88المجلد  العالمين،مجّلة   
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ثيوصوفيةال زالفصل الثاني: المراك  
 

 

 

لم يكن سوى مجرد تلميح إلى  السابقة،في مقالتي  هما قدمت
عقيدتين من العقائد الرئيسية المنتشرة عن طريق الجمعية 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن بدايات الجمعية قد  الثيوصوفية.
قد تكررت  -منذ ذلك الحين  -والسخرية والتي  بالضحك قوبلت

.أكثر من مرة على مر السنين  
 

 المتقاعد فإن رئيسها الكولونيل إطالقها،بعد وقت قصير من 
خالل الحرب  كان شخصية معروفة في واشنطن اولكوت (الذي

األخيرة لدينا4) قد وجد عضواً  جديداً   في البارون هنري لويس 
 دو بالم.

األخير، أثناء الموت، ترك جسده للكولونيل اولكوت  وهذا   
.من أجل أن يتم حرقه  

وقد  نيويورك،مراسم الجنازة عقدت في إحدى القاعات في 
جذبت انتباه الرأي العام بقوة5 فقد كان لديها الطابع والسمة 

.الثيوصوفية  

                                                           
 حرب االنفصال، التي مزقت الواليات المتحدة، من 1861 إلى 1865 4

 5مايو 20المراسم بعد وقت قصير من وفاة البارون (تم االحتفال بهذه 
  -ديسمبر)  6(في ) ، ولكن تم حرق الجثة بعد عدة أشهر فقط 1876

وهو الوقت الذي بنيت فيه محرقة الجثث األولى المتاحة على األراضي 
 األمريكية
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وقدم أحد  الجنازة،وقد ترأس الكولونيل اولكوت مراسم 
ً  الرثاء،ين يّ األرواح بالطبع، كل  .بينما قرأ أحد الماديين خطابا

 للجمعية كبيرة خدمةولكنه قدم  الصحافة،هذا أثار سخرية 
  الثيوصوفية الفتية كدعاية لها.

ً فإن تاريخها كان  الحين،ومنذ ذلك   ويمكن القول على  ،رائعا
في قرننا التاسع عشر أي جمعية  دال يوجوجه اليقين أنه 

مماثلة تمتلك هذا القدر الكبير من االعتبار أو تحفز الجمهور 
 منبأسرع  ونََمت أو تطورت الباطنية،على التفكير بالمواضيع 

االهانات  وذلك على الرغم من كل تلك الثيوصوفية،الجمعية 
غضون في والتي أصابتها  عنفاً،والمعارضة األكثر  الصاخبة

.الخمسة عشرة القصيرةنوات الس  

   
في الوقت الذي كانت تطلق فيه الصحافة السخرية وكان 

كان تالميذ الجمعية الثيوصوفية يفتتحون  يتآمرون،األعداء 
وحتى اليوم أيضاً اليزالون  العالم،مراكز في جميع أنحاء 

داب الثيوصوفية إلى كل ركن من يعملون باستمرار إلرسال اآل
إن إلقاء نظرة خاطفة على الخريطة  األمريكية.أركان الواليات 

سلط الضوء على سلسلة ساطعة من الثيوصوفية في أمريكا يُ 
فروع الجمعية التي تغطي البالد كلها، من نيويورك الى ساحل 

هذا التكتل يتوسع  الطرفين،لهادئ. وفي أقصى هذين المحيط ا
سان مدينة ليشمل نطاق بوسطن ونيو أورليانز إلى الشرق، و

ً  في حين يظهر الغرب،فرانسيسكو وسان دييغو في  تراكم  أيضا
.للمراكز في وسط البالد  

 باطني ومنومن منظور  بحتة.هذا التوزيع له قيمة ثيوصوفية 
حيث أنه يوجد جهود حثيثة مبذولة في طرفي هذا الخط 
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يوجد تكتل من النوى فإنه السحري وفي نقطته المركزية، 
فروع الجمعية في أمريكا تنمو  بأن  واقعإنه أمر  النشطة.
.مائةالتتجاوز لبسرعة   

لفترة ما، كان هناك فرع يسمى "الغنوصية"6 في واشنطن 
تم حله  الجميلة،لكنه لم يكن يعمل بشكل نشط. في أحد األيام 

وترك  ذلك،الذي انسحب بعد  رئيسها،على الفور من قبل 
سحب مجلس مديري  الظروف،الرئاسة في يد آخر: في هذه 

وانضم  رسمياً.الثيوصوفيين األمريكيين ميثاق فرع الغنوصيين 
واشنطن  أعضاؤه إلى الفروع األخرى. ولكن يوجد اآلن في

تم اإلشادة  (الذيفرع جديد لم يخشى أن يعطي لنفسه االسم 
بالفاتسكي.وهو فرع  كثيراً)وكذلك قد تم أيضاً شجبه  به،  

فإن الخريطة الثيوصوفية تكتشف تراكم  ذلك،باإلضافة إلى  
التأثيرات في واشنطن مما يجعلها تسرع بإنشاء فرع جديد. 

من مصادر رسمية تكشف  فإن المعلومات الواردة الواقع،وفي 
.أن المسألة قيد النظر بالفعل  

 الخريطة الثيوصوفية7 التي تحدثت عنها هي فضول وشذوذ
                                                           

6  

الذي أصيب بخيبة أمل في  كويس،البروفسور إليوت  الفرع،منظم هذا 
وأغتاب السيدة   ضد الثيوصوفيا انقلب األمريكي،القسم  طموحه لرئاسة

 بالفاتسكي في الصحافة
هذه "الخريطة" الحية والمتصلة باألخبار اليومية، تسبق بشكل غريب  7

الشاشات الحديثة التي تسمح بالمعلوماتية بمعاينة واضحة جميع البيانات 
ذات الصلة بالوضع المتغير، أو يعطي وجهة نظر األقمار الصناعية 
الديناميكية عن الظروف الجوية. العديد من " القصص الغامضة " 

) يذكر مثل هذه األجهزة المشاهدة 1889لجودج (نشرت عام 
 للزمن)السحرية  (الشاشةوضوعية، سواء كان ذلك في تاريخ العالم الم

أو الصحة النفسية والروحية لمجموعة كاملة من األتباع من جميع أنحاء 
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في هذا القرن التاسع عشر. قليل من األعضاء من يُسمح لهم 
.برؤيتها  

عنها لكن أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إليها يقولون  
يوماً بعد يوم  الفعلية،نوع من الصور التي تسجل الحالة  إنها

تشير إلى  الطقس،نوع من خريطة  -للقسم األمريكي بأكمله 
.مع كل النزعات ،مناطق الضغط والرطوبة الثيوصوفية  

فإن البقعة أو السطح  جيدة،وبصحة  بقوة،عندما يتم زرع فرع 
يعرض للرؤية الوضوح واالستقرار.  يقابلهالحساس الذي 

 تكوينبالنسبة لبعض األماكن التي تكون فيها األمور في حالة 
ً مختلففإن المظهر يكون  ً ويظهر نوع ،ا من الزوبعة التي قد  ا

ً   منهايولد  في حين أنه حيثما تتسلل جرثومة  جديد،فرع  قريبا
التي كانت  المضيئة،فإن النقاط  موجودة،ة التفكك إلى منظم

اً.مضطرباً ودخاني اً تأخذ مظهر قبل،ساطعة وثابتة من   
يستطيع أولئك الذين  الخريطة،بمتابعة هذا المظهر لهذه 

يديرون النمو الحقيقي للحركة أن يقولوا كيف يتصرفون 
.ويمكن أن يساعدوا بذكاء  

ً كل هذا سيبدو سخيف الواضح،من  الحالي.  بعصرنا لنابالنسبة  ا
فإن هناك العديد من  خيال،سواء حقيقة أو  ذلك،ومع 

.الثيوصوفيين الذين يؤمنون به  
من المستصوب وجود حكم مماثل في مجاالت نشاط حضارتنا 

النظريات العظيمة للثيوصوفيا حول تطور األجناس  نخرى. إاألُ 
                                                           

يونيو  -معرض الصور). في هذه المقالة األخيرة (الدرب  (غاليريالعالم 
بالتخصص  يسمح مقصود)، ويقول جودج بأن ذلك هو جهاز بناء 1889

انظر  األخير،النجمي. (بالنسبة لهذا  من العديد من الوظائف للنوربواحدة 
أفاد المؤلف أن أنظمة المعلومات  المقال،). وفي نفس 21القسم  أدناه،

.الهند) التبت،الدائمة هذه ال تزال تعمل اليوم في الشرق (  
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باإلضافة إلى حالة  عام،والحضارة بشكل  األديان، البشرية،
يجب أن  ،اإلنسان المستقبلية والكواكب المختلفة التي يسكنها

عن هذه األسئلة أقترح التحدث  .باهتمام أكثر جديةمنا تحظى 
في وقت الحق.مرة ثانية   
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العالمية ةالفصل الثالث: األخوي  
 

 

 

 

القديم  الشرقيعود إلينا من  أن الصدى األول الذي يجب
هو جعل صدى  الصفحات،لكي يترك أثره في هذه  والغامض

.ة األساسية لألخوية العالمية تتعالىطالنو   
 هذه الفكرة عموماً تعتبر غامضة ومثالية عصرنا،بين بشر 

كذلك  بها،على الرغم من أنها ال تكلفهم أي شيء لالشتراك 
بنفس السرعة في إنكارها من  بها،يسارع الناس إلى االلتزام 

خالل العمل في اتجاه معاكس. ألن الميل الكامل للحضارة 
هو التأكيد على  المتحدة،وال سيما ميول الواليات  الحديثة،

الفرد وتمجيده. إن اإلعالن المتكرر في كثير من األحيان بأن 
أي مواطن أميركي يمكنه أن يطمح إلى احتالل أعلى منصب 

هو دليل على ذلك ، وعلى المهاتما، الذين  في نطاق األمة
يسهرون على الحقيقة عبر العصور ، في حين أن األمم تقع 

أن رد الفعل لن يتأخر في حدوث  افي االنحالل ، أن يؤكدو
.االنتكاس وفي حدوث أسوأ أشكال الفوضى  

الطريقة الوحيدة لتجنب مثل هذا االنتكاس هي أن يمارس  
فعلياً وأن يعلنوا أنفسهم أنهم مستعدين    البشر اإلخوة اإلنسانية

بكلمة شرف.لقبولها   
هذه الكائنات المجيدة تعلن أيضاً ، كحقيقة علمية وديناميكية  

وأن  -بها أم ال  اعترفواسواء  -أن جميع البشر يشكلون وحدة 
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 ىكل أمة تعاني ، أخالقياً وجسدياً ، من أخطاء الجميع ، وتتلق
، سواء أحبوا ذلك أم ال. ويرجع ذلك  نفس الفوائد من اآلخرين

وغير قابلة للتغلغل تخترق العالم وهشة إلى وجود بيئة ضعيفة 
بجميع األفعال واألفكار لكل إنسان الفرد ويُشعر فيها  ه،ربأس

.وتترك بصماتها لكي تنعكس في العالم  
 العقائدو األفكار،بأن  الحكماءفإن تأكيد  وبالتالي، والمعتقدات

ألنها تسود بين  قصوى،هي ذات أهمية  للبشر،الخاصة 
األشخاص ذوي الطبيعة السفلية وألنها تنعكس بنفس السهولة 

يشغلون مرتبة أعلى فراد أ ومعتقدات أفكارنظير على األرض 
.من منظور الثقافة  

ألنه إن  - الواقعإذا كانت تتوافق مع  -هذه نقطة مهمة للغاية 
بها العلم مؤخراً اعترف  اعتمدنا على أساس االكتشافات التي

فإنه يمكننا أن نعاين على الفور  المغناطيسي،في مجال التنويم 
آلة هائلة للتنويم المغناطيسي. وبالنظر  هما يشبأنه لدينا هناك ب

 آكاشا بإسم التي دعاها الشرقيون -البيئة الضعيفة  هإلى أن هذ
هي  –ور النجمي من قبل فالسفة العصور الوسطى النُدعيت بو

 الصورتلك فإننا نجد أنفسنا تحت رحمة  سيطرتنا،تماماً خارج 
.علينا التي، بالتالي، ستنعكسوتمَّ طباعتها  التي  

 لالهتمامعقيدة التقمص المثيرة  لماسبق،إذا قمنا بإضافة 
وإذا تذكرنا أيضاً أن الصور المطبوعة في النور  للغاية،

فإنه يظهر على الفور أنه عند  عديدة،النجمي تستمر لقرون 
فإننا نتأثر بالخير أو بالشر عن  األرضية،عودتنا إلى الحياة 

  .طريق السلوك والعقائد وتطلعات األمم والبشر الذين سبقونا



22 

 

نحن  المثال،على سبيل  .البلدطريق تجسدنا في هذا  في
باالنطباعات التي تُركت في النور  علمنا،بدون  متأثرون،

النجمي في الزمن الذي كان يعيش فيه الهنود واألسبان 
.على هذه األرض األقوياءوالبيوريتانيون   

 كلمات الخالد شكسبير :

  الشر الذي عمله البشر سيلحقهم

 غالباً ما يتم دفن الخير مع رفاتهم8

 قد ثُبَت صحتها بشكل الفت بواسطة هذه العقيدة. 

وبالتالي  مادية،بما أن األفكار واألفعال السيئة هي األكثر  ألنه،
في حين أن  النجمي، ورفهي تشكل أقوى االنطباعات في الن

فنحن  بسهولة،هي روحية وتتبدد  الصالحة،األفكار واألفعال 
حمة الشر الُمنجز.في الواقع تحت ر  

من  ،منهدون علم  له،أن شكسبير كان موحى  ويؤكد الحكماء 
.سوف أعود إلى هذا الموضوع في وقت الحق منهم.واحد   

هي  وتالميذهم،قدمته هذه الكائنات  الذي التطور،رؤية إن 
بحيث أن العقل العادي  جداً،وشاسعة  وعميقة،واسعة جداً 

تمتد لمليارات زمنية يبقى مرتبكاً. فهي تحتضن بسهولة فترات 
وباليين المليارات من السنين. إنها تؤكد أن اإلنسان كان 

موجوداً على األرض منذ ماليين السنين وقبل وقت طويل من 
 الحقبة التي ال يزال العلم نفسه مستعداً لالعتراف بها

                                                           
 من مسرحية يوليوس قيصر  8



23 

 

للتسلسل ا ال يقتصر على اإلطار الضيق إن مفهوم التطور هذ
التاريخي للكتاب المقدس9، وال يتراجع أمام العصر الهائل الذي 

.يجب أن يُعزى إلى الحضارات التي اختفت منذ فترة طويلة  

حراس هذه العقيدة يؤكدون أنهم وأسالفهم قد عاشوا في 
ولكن  ،العصور القديمة وقد حافظوا ليس فقط على الذكريات

أيضاً على سجالت كاملة. لنالحظ أن هذه المحفوظات ال يتم 
تسجيلها فقط على مواد قابلة للتغيير (مثل األوراق أو سعف 

.ولكن أيضاً على الحجر غير القابل للتلف النخيل)  

فإنهم يستحضرون تماثيل جزيرة  البعيد،وكأمثلة لبقايا الماضي 
الفصح التي يبلغ ارتفاعها عشرة أمتار)10 وهي صفوف من 

بسبب أبعادها  والتي،التماثيل الضخمة التي تُرى في آسيا 
جنباً إلى  اإلنسان،تظهر تناقص تدريجي من حجم  المتغيرة،

 ذلك هوهو األهم من كل  وما االنحطاطات.جنب مع غيرها من 
 الشرقفي  الحاضر،أنهم يؤكدون أنهم يمتلكون في الوقت 

من المحفوظات من جميع  بعناية،محروسة  هائلة،مجموعات 
فإن هذه السجالت ال تتعلق فقط  أقوالهم،وحسب  .األنواع

 .والروحي النجميأيضاً بتطوره  ، بلبالتاريخ الطبيعي لإلنسان
يمكنني فقط أن أقول بضع كلمات  المقالة،قبل االنتهاء من هذه 

حول واحدة من النقاط األساسية في عقيدتهم فيما يتعلق 
فإن إعداد الشكل الداخلي النوراني  لهم،: بالنسبة بالتطور

واستمر لعدد كبير  لتطور،لقد تمَّ في الترتيب األول  لإلنسان،
                                                           

إذا تمسكنا بحرفية الكتاب المقدس، فإن تاريخ إنشاء العالم يرجع إلى  9
ق.م 3760حوالي   

فيما يتعلق بهذه التماثيل الضخمة وغيرها، انظر لكتاب العقيدة السرية 10
236 ،224 الثاني، صفحة المجلد   
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قبل أن يتم بناء هيكله المادي على أساس  السنوات،من 
 األول11.

ً  - هذا هو أمر  -إلى جنب مع نقاط أخرى من العقيدة  جنبا
ضروري للغاية وينبغي أن يساعد العديد من الناس على فهم 

سواء  البشري،المشاكل المعقدة التي قدمها لنا تاريخ الجنس 
إال  دأيضاً ال يعتمفيما هو معروف عنها وفيما هو بنفس الوقت 

.على التخمينات  

  

                                                           
هذا يعني أن الجسد النوراني للجنين في الرحم يتشكل في بادئ األمر 11

 وبعده يتشكل الجسد المادي حسب النموذج النوران 
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حكمة والمهاتماالفصل الرابع: سجالت ال  
 

 

قد ُحفظت كانت مشيراً إلى أنها  عنها،السجالت التي تحدثت 
هم ئمن قبل الحكماء، وهي اآلن في أيدي ممثليهم وخلفا

فقط بنشوء كواكب  تتعلقال  -الذين هم أيضاً حكماء  -الحاليين 
الذي  ونموه، اإلنسان،بل أيضاً بتطور  الشمسي،هذا النظام 

حتى يصل أخيراً إلى  المختلفة،يجعله يمر عبر ممالك الطبيعة 
.الحالة األكثر كماالً التي يمكننا تخيلها  

فقط نشأة جهازه العضوي  لال يشمتطور الكائن اإلنساني هذا  
الفاني، بل أيضاً تاريخ الكائن الداخلي الذي اعتاد الحكماء على 

.تسميته باإلنسان الحقيقي  

الحكمة. إنه  -إلى تأكيد مثير لالهتمام قدمه دين  هذا يقودنا
ليس فقط على العواطف  الضوء،يسلط  بالواقع أنهيدعّي 

بل أيضاً على الحاالت التي يعيش  لإلنسان،والقدرات العقلية 
لها أعلى  حالة،هي في كل  الموت، والتيفيها قبل الوالدة وبعد 

.الفوائد ولها األهمية القصوى  

إن أسئلة مثل "من أين أتيت؟" و "ماذا سيحدث لي بعد 
سواء كانوا  البشر،الموت؟" تزعج وتشوش عقول جميع 

.جهلة أو مثقفين  

نظريات سخيفة  الزمن،على مر  والمفكرون،لقد صاغ الكهنة  
.إلى حد ما حول هذه الحاالت السابقة للوجود والالحقة له  
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أن العلم المعاصر يتهكم لفكرة أنه باإلمكان عمل أبحاث فيما  
.في هذا المضمار، ما  

بما  ، بحسب رأيهم الخاصفقطقدم الالهوتيون تفسيرات تتعلق 
السؤال  إجابة،دون أدنى  جانباً،وتركوا  الموت،ينتظرهم بعد 

 الطبيعي: "ماذا كنا قبل والدتنا على األرض؟"

وإذا ما أمسكناهم في ميدانهم الخاص12، فإنهم يجدون أنفسهم 
ألنهم بعد أن افترضوا الخلود  تماماً،في وضع غير منطقي 

فإنه لم يعد بإمكانهم رفضه بأي  -اإلنسان الحقيقي  -للروح 
.شكل من األشكال  

فإن هذا الخلود ال يمكن أن يكون له  خالداً،إذا كان اإلنسان 
فإن  لذلك،وإال فإنه يتوجب أن يكون له نهاية. ونتيجة  بداية،

وسيلتهم الوحيد ة للتهرب من هذه المعضلة هو أن يعلنوا أن 
كل نفس هي نتاج خلق خاص. لكن في هذه العقيدة الخاصة 

 نوال يعطو لكهنة،اال يصر  أرضي،بخلق روح في كل مولود 
حيث أنهم قرروا أنه من األفضل تركها بهدوء في  لها،التفسير 
.الخلفية  

الحكمة منطقياً من البداية  -ال يزال دين  ذلك،بالعكس من 
وهو ال  روحي،وللنهاية. فهو يقول إن اإلنسان هو كائن 

يعترف بأي حل لالستمرارية في سلسلة حياة أي شيء بمجرد 
.إعالنه أنه خالد  

                                                           
 أي على أرضيتهم الفكرية الالهوتية التي يستندون لها 12
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 اإليغو العميقة13 لكل إنسان هي خالدة، "كانت موجودة على 
وستظل موجودة دائماً وال يمكن أن تتوقف أبداً عن  الدوام،
 اتوتعود للظهور مر متتالية،فهي تظهر على فترات  "الوجود

.مرةكل  مختلفاً فيمرتدية جسداً  ،ثانية  

فهناك دائماً  ذلك،ومع  فانية، االنطباع بأنهاإنها فقط تعطي  
األساس والدعم للشخصية التي تعمل على خشبة مسرح الحياة  

واألسئلة المطروحة  فاني،وهذه الظهورات لإليغو في شكل 
هي  الوفاة،بعد  الوالدة وما لما قبأعاله، فيما يتعلق بظروف 

جهل عرف أو يُ للبشر ذات مصلحة حيوية ألنه، بحسب إن كان يُ 
كممثل على خشبة المسرح  اإلنسان كفإن أفكار وسلو أجوبتها،

ستتغير ، وليس أقل ضرورة أن تكون لديه هذه المعرفة حتى 
يتمكن من العيش من خالل تقديم مساعدته للحركة العظيمة 

.الصاعدة للموجة التطورية  

منذ عصور طويلة يتابع الحكماء تجاربهم العلمية وتحقيقاتهم 
.بشأن هذه المواضيع  

فإنهم لم يكتفوا  عالي،نظام ل ينتمون ومن حيث كونهم رائون
المادة موجود وراء حجاب  هو لمابتسجيل تجاربهم الحقيقية 

بل  الحجاب،خالل االقتراب من األشياء على جانبي هذا  من
عملوا أيضاً على تجميع ومقارنة وتحليل لشهادات من تجارب 

                                                           
في اللغة الحديثة، اإليغو تعني دائماً -األنا النفسية - المرتبطة بتاريخ  13

وفًقا للثيوصوفيا، تشير إلى ما نعتزم أن  اإليغو،في حين أن  الشخص،
 يتنا،لهوهذه اإليغو العليا هي مبدأنا الدائم  العليا.نطلق عليه جاللة اإليغو 

بغض النظر عن الزمان  الفردي، -أنا  -وهي مصدر إحساسنا لمصطلح 
.والمكان  
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شهادات  -ن أقل درجة يرائالمماثلة أدلى بها مئات اآلالف من 
وقد استمرت هذه  .وذلك لحفظ أثر لها - بالذاتتالميذهم 

.سحيقٍ  العملية دون انقطاع منذ زمنٍ   

ولكن الحكماء هم العلماء الحقيقيون  يشاء،فليضحك العلم كما 
ألنهم يأخذون في االعتبار جميع العوامل المتضمنة  الوحيدون،

 الدماغمحدود بسبب طاقة هو العلم أن في موضوع ما، بينما 
وبسبب العجز الكامل عن إدراك  أدواته،وعدم كمال  والظروف،

.تظهرها المادة تحت سطح الظواهر البسيطة التي شيء،أي   

ن من يجميع المعلومات المتعلقة برؤى وتجارب هؤالء الرائ
 ولكنجميع المستويات على مر العصور ال تزال متاحة اليوم. 

في هذه المجموعة من األدلة، لم يتم قبول أي شيء لم يتم 
 قبل الماليين من المالحظات منه منمراقبته والتحقق 

.المستقلة  

هذا هو السبب في أن الحكماء في الحقيقة هم في موقع أولئك  
الذين لديهم معرفة تجريبية حقيقية حول ما يسبق "والدة" 

وما يحدث عندما يتم التخلي عن  إنساني،اإليغو في شكل 
 الغالف الفاني.14

ألن  ال يزال تسجيل الخبرات هذا مستمراً بشكل دائم لغاية اليوم
 التوقفتعرف  ال المتطورةالنهائية التحوالت في الطبيعة 

أو أي استنتاج نهائي. "،وتمنع نطق أي "كلمة أخيرة  

بدون  فإنها تمر الشمس،في حين أن األرض تدور حول  
مقادة  أيضاً،ولكنها  لمسارها،توقف بنقاط جديدة في متابعتها 

                                                           
  الجسد المادي  14
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ماليين  من الشمس في مدارها األكبر (الذي يتطلب هي، كما
عليها أن تكمل ذلك في  إلكماله) ويجبالماليين من السنين 

تدخل مجاالت جديدة في الفضاء وتجد أن و الكبيرة،هذه الدائرة 
.هناك ظروفاً لم تواجهها من قبل  

يذهب الحكماء إلى أبعد من ذلك  المالحظة،انطالقاً من هذه 
كما تختلف ظواهر المادة اليوم عما كانت عليه  أنه،ويؤكدون 

ً  ستعرضكذلك فإن المادة  سنة،قبل مليون   ظواهر أيضا
مختلفة بعد مليون سنة من المستقبل. في الحقيقة، إذا كان 

بإمكاننا أن نرجع رؤيتنا للوراء لهذه الفترة المبكرة من تاريخ 
ختلف فإننا سنرى ظروف وظواهر في العالم المادي ت كوكبنا،

كثيراً عن تلك التي تحيط بنا اآلن وسيكون من المستحيل علينا 
تقريباً االعتقاد بأننا قد عشنا في حالة مثل تلك التي كانت تسود 

.في ذلك الوقت  

والتغييرات التي تؤدي إلى ظروف ستسود في وقت بعيد عنا 
في المستقبل (تغييرات لن تكون أقل أهمية من تلك التي حدثت 

) هي جارية اآلن. ال شيء في العالم المادي يبقى في الماضي
حتى  تجليه،أو في حاالت  اإلطالق،على حاله دون تغيير على 

.خالل أصغر جزء من الزمن الذي يمكن تصوره  

كل شيء موجود يميل بشكل أبدي ليصبح شيئاً آخر. هذه 
ليست مجرد فلسفة متعالية بسيطة15، لكنها تعبر عن عقيدة 

                                                           
مدرسة فلسفية أمريكية (ممثلة في األساس من قبل أمرسون)  15

تميل إلى إذابة  باطنية،وقد تخللتها أفكار  األلمانية،مستمدة من المثالية 
 هللا والطبيعة واإلنسان ببعضهم البعض



30 

 

وُدعيت في الشرق "عقيدة الممر  طويلة،تأسست منذ ذلك فترة 
 الثابت واألبدي للذرات من حالة إلى أُخرى"16 

  

                                                           
في اللغة السنسكريتية تُدعى نيتيابرااليا. انظر كتاب جودج - محيط  16

39-38صفحة . الثيوصوفيا.  
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الصيرورة األبدية للتجديد الدورات، الخامس:الفصل   
 

 

هذه العقيدة القديمة للتغير األبدي لحالة كل ذرة تستند على 
تنتج عن هذا المبدأ). إنها الفرضية مبدأ آخر (أو باألحرى 

.القائلة بأنه ال يوجد شيء يمكن أن يُسمى بالمادة الميتة   

 اال يمكنن حيويات:في كل نقطة يمكن تصورها في الكون يوجد 
وكل حياة من هذه  ميتة،نقطة  - وال في أي مكان -جد نأن 

أبدية.الحيويات تنشط في حركة تطورية تصاعدية   

ب علينا بالطبع أن نقبل أنه ليس بإمكاننا أبداً يج ذلك،لقبول  
.أو بواسطة أي أداة أُخرى العين،إدراك المادة عن طريق   

ليست سوى  الحواس،بواسطة  اإدراكنا له ميت المواضيع التي
كما يقول  السبب،ولهذا  للمادة،أو التجليات الظاهرة] الظواهر [
الشيء الذي نطلق عليه إسم "المادة" هو وهّم.  فإن الحكماء،

 حتى بروتوبالسما المدارس العلمية ليست هي المادة األصلية

مختلفة. مجرد مثال آخر لظاهرةوهي   

وصف باراسيلوس (وغيره) هذه المادة البدائية األصلية بأنها 
هو  الشرقية،في المدرسة  باألكثر،وما يقاربها  األولية،المادة 

 الكلمة السنسكريتية موالبراكريتي17.

                                                           
موال تعني الجذر، براكريتي تعني المادة ، وبالتالي فإن الكلمة  17

وننوه بأن اطالق صفة موالبراكريتي تعني جذر المادة ( جذر براكريتي) . 
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والتي هي غير مرئية وال يمكن  للمادة،هذا هو الجذر [موال]  
وزنها أو قياسها أو دراستها باستخدام أي أداة من اختراع 

المادة الحقيقية الوحيدة والتي هي  هي ذلك،البشري. ومع 
اً أصل كل الظواهر التي نسميها بهذا االسم بشكل خاطئ. وبعيد

.فهي تعج بالحياة التي تحدثنا عنها ميتة،عن أن تكون مادة   

يمكننا اآلن اعتبار نظامنا فإنه  االعتبار،ع أخذ ذلك في م
ً الشمسي بأنه شاسع ً شاسع - ا فقط إذا لم نقارنه بمجموعة أكبر  ا

من النجوم والكواكب المحيطة به. فالسنة الفلكية الكبيرة التي 
تغطيها الشمس عبر مرورها بعالمات البروج الفلكية اإلثني 

عشر18 وتشمل أكثر من 25000 سنة أرضية كل منها تساوي 
365  ً .يوما  

ام فإن الشمس تجذب معها النظ الهائل،عملها هذا الدوران ب
الشمسي بأكمله في المسار الدوري الهائل الخاص بها ويمكننا 

الموضوع) تمثيله في الخيال (ألنه ال توجد مالحظات حول هذا 
سنة من العبور حول األبراج   25000خالل هذه  أنه، بالقول

سوى مسافة فعلياً فإن تقدم النظام الشمسي بأكمله لم يتجاوز 
.قصيرة في المدار الشمسي  

                                                           

مادة على براكريتي ، اليعني المادة التي نراها على المستوى المادي 
 األرضي ، بل هي مادة أثيرية نورانية

بطبيعة الحال، ليست الشمس، بل هي النقطة البدائية (نقطة المجال  18
السماوي حيث تكون الشمس في لحظة الربيع بالضبط) التي تتحرك كل 

ر بطيء في البروج. السنة الفلكية هي دورة مهمة جدا وهو انحدا عام،
.من كتاب محيط الثيوصوفيا128في الثيوصوفيا : انظر صفحة   
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فإنه يجب  التقدم،لكن بعد ماليين السنين التي قضاها في هذا 
أن يحدث في نهاية المطاف أن تقود الشمس مجموعة الكواكب 
في مساحات نجمية لم تعبرها من قبل: فربما هناك فعالً ظروف 

سمع بها علماءنا روف وحاالت لم يُ ظ - ثانية وتجمعات للمادة
فالظروف الكوكبية  -لي لها والتي لم نلحظ أبداً أدنى تج أبداً،

ستصبح عندئٍذ مختلفة تماماً عما هي عليه اآلن لدرجة أنه 
ما هو موجود في الوقت مع حينها لن نعود نالحظ أقل تشابه 

.الحاضر  

ذا جانب من جوانب القانون الدوري المألوف تماماً لحكماء ه
بعد قيامهم بأبحاث في هذا المجال وتسجيلهم الوقائع فالشرق. 

واحتفاظهم بها بعد مالحظتهم لحيويات ال تُحصى من خالل 
دورات ودورات ماضية، وتدوينهم لكيفية تصرفاتهم في ظل 

عنها ظروف مختلفة ُعِرضت في أماكن نجمية ثانية تمَّ التخلي 
من  التي -فترة طويلة، فقد أصبح لديهم بعض األسس  منذ

في استنتاجاتهم إلى حالة األشياء في  يستندون -خاللها 
.األزمنة القادمة  

هذا يقودنا إلى نظرية مثيرة لالهتمام قدمتها الثيوصوفيا عن 
عن وكذلك  موته، وفي اإلنسان،في كما تتجلى  نفسها،الحياة 

 النوم19. وتشير أيضاً إلى ما يُ سمى عموما "التعب". 

التفسير األكثر شيوًعا لظاهرة النوم هو أنه عندما يصبح 
فإنه يفرغ حيويته إلى حد ما ويبحث عن الراحة.  تعباً،مُ الجسم 

                                                           
 انظر في هذا الشأن كتاب محيط الثيوصوفيا – صفحة 38 19
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ً  للثيوصوفيا20، فإن ذلك هو عكس الحقيقة تماماً، ألنه بدالً  وفقا
 في نهاية اليوم الجسم،فإن  الحيوية،من المعاناة من نقص 

جودة أثناء الصحوة. أثناء يحتوي على حياة أكثر مما هي مو
تغمر موجات الحياة الجسم بكثافة تزداد ساعة  اليقظة،حالة 

غير قادرين على الصمود لفترة نصبح وحيث أننا  ساعة،عد ب
فإنها تهيمن  االستيقاظ،وقت  فيأطول من الفترة المعتادة 

.وتدفعنا للنومعلينا   

يحدث هناك تعديل منسجم بين موجات الحياة  ،أثناء غفوتنا
فإننا نستيقظ مرة  التوازن،وجزيئات الجسم. وعندما يتحقق 

أخرى الستئناف الصراع مع الحياة. إذا لم يحدث هذا التكيف 
فإن التيار الحيوي سيدمرنا. أي اضطراب في الجسم  الدوري،

ً  األرق،يكون هو سبب س التعديل،يميل إلى كبح هذا   وأحيانا
.الموت  

فإن موت الجسد ينجم عن المعركة غير المتكافئة الذي  أخيراً،و
ً إن لها حق النهاية،يتم شنها ضد الطاقة الحيوية: في  علينا  ا

تجبرنا على النزول إلى القبر. وهي  

ال تفعل سوى  البشري،الخواص المشتركة للجنس و المرض، 
كما  فاألطفال، تخفيض قدرة الجسم على التكيف والمقاومة.

إلى النوم في  الكبار ويحتاجونيقول الحكماء، ينامون أكثر من 
اليافع والهش كما هو عليه  وقت مبكر أكثر، ألن آلة الجسم

                                                           
انظر رد بالفاتسكي عن السؤال: - ما هي عملية النوم - في تعليمها  20

48-47ص  الداخلية،األحالم واليقظة  -العام عن األحالم في كتاب  ] 
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ر على يخضع بسهولة للحياة ، ويُجَب  العمر،الحال في هذا 
.النوم  

ال أستطيع  للغاية،في مثل هذه المقالة القصيرة  الحال،بطبيعة 
أن  المحتملالرغم من أنه من غير بولكن  النظرية،تطوير هذه 

إال أنه سيتم القبول  ،اليوم للقبول بها يكون العلم مستعداً 
.بصحتها في يوم ما   

كذلك  األشياء،أن الكهرباء تخترق كل  تفكيرنا فيونظير 
لالعتراف بأن الحياة عالمية  طويلة، قبل فترة ربما،سنصل، 

.المادة الخاملةبسميه عادة ن فيماحتى   

فمن الواضح ألي عقل مراقب أنه يبدو أن  ذلك،وفضالً عن 
في عمليات هذه  يشاركمن الذكاء ، اً كثيرً أو  قليالً  قدراً،هناك 

وبالتالي فإننا نصل بطبيعة الحال إلى عقيدة  الطاقة الحيوية ،
 التراتيبثيوصوفية  أُخرى مثيرة لالهتمام تتعلق بالكائنات و 

.الهرمية التي توجه تلك الطاقة  
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 الفصل السادس: التراتيب الهرمية البناءة للكون
 

 

 القديمةندما يدرس المرء هذه األفكار التي تعود إلى العصور ع
يجب عليه بالطبع أن يتوقع أن يجدها في تناقض مع العديد من 

 األفكار العميقة المجذرة.

ولكن بما أن العلم ليس لديه سوى قدر ضئيل من التخمين  
ليقدمه لنا عندما يحاول حل المشكالت العظيمة في التكوين21 

عندما يريد دحض النظريات  لذلك، ، وإضافةالكونونشوء 
ً فإنه يعتمد دائم القديمة، ولكن الثيوصوفي يقف  فرضية.على  ا

.جيداً على أرضية صلبة . 

مثل تلك المتعلقة بدرجة حرارة الشمس أو  مهمة،ي مسائل ف
فإنه ال يوجد اتفاق بين العلماء أو بين علماء  القمر،تاريخ 

كذلك الفلك. ويختلف كل من نيوتن وبوييه وزولنر وسيشي و
 يتعلق تقديراتهم فيمافي  ،وغيرهمفيزو واترستون وستارت 

والفرق بينهم في تقدير درجات الحرارة القصوى  ،بالشمس
 التي يقترحونها يمكن أن تصل إلى 8998600 درجة.22

كثير من  الذي فيعلم اللذلك يجب علينا أال نخاف من تهكمات 
استنتاجاته  يؤكد فيهو غير مؤكد وغير مضمون كما  الحاالت،
عندما يؤكد الحكماء أن القمر ليس كتلة ملفوظة من  وخاصة

                                                           
 يقصد جودج مسألة نشوء اإلنسان وتطوره 21

 .انظر كتاب: العقيدة السرية ( بالفاتسكي) . التنويه صفحة 1484 22
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قبل األرض وقد تبردت ، ولكن على العكس من ذلك ، فهو مثل 
 .أم لكوكبنا

ه بحديثي فقط إلى أشخاص إذا كان يتوجب علّي أن أتوج
مثقفين في المدارس والذين يلتزمون دائماً بالكلمة األخيرة 

فلن أسعى أبداً بمهمة التحدث  العلم،التي خرجت من أفواه قادة 
عن الكائنات وعن التسلسل الهرمي للكينونات التي توجه 

الحياة التي ذكرتها في مقالتي األخيرة. سوف يسقط القلم من 
بسبب إنكارهم. لكن المعتقدات الروحية للناس  مشلولة ،يدي

  المادي.العاديين ستظل على قيد الحياة عندما يختفي العَاِلم 

:قال إيمانويل كانط العظيم   

أعترف بأنني أميل بشدة إلى التأكيد على وجود طبيعة غير ( 
وأن أضع نفسي في هذه الفئة من الكائنات  العالم،مادية في 

أن النفس  -أنا أجهل ذلك  ومتى،أين  -ثبت يوماً ما سوف يُ و
في عالقة ال تنفصم مع  الحياة،حتى أثناء هذه  مثبتة،البشرية 

معها تتفاعل  النفس وأن الروح،كل الطبيعة غير المادية لعالم 
 بالتبادل وتستقبل انطباعات منها)23.

غالبية البشر يعتقدون الشيء نفسه.  هذا االعتقاد بأن الكون 
محكوم بواسطة كينونات ذات تراتيب هرمية ليس فكرة جديدة 

.ويمكن العثور عليه بسهولة اليوم في الكنيسة المسيحية   

                                                           
23 Traüme eines Geisterseher.مقتطف من 
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عنها الرسول وقد تحدث  يعلمونها،آباء الكنيسة األوائل كانوا 
 بولس24 

الكاثوليكية قد حافظت عليها بالتأكيد في الكنيسة أن  كوال ش
 كتابها الطقسي عن أرواح النجوم25. 

يمثل رؤساء المالئكة األربعة الذين يحرسون النقاط األربع 
القديم مجموعات الوصاية المشار إليها في النظام  األساسية،

رؤساء كل من هذه المجموعات. في النظام الذي أتحدث  أو
.صياء " ديان شوهان"األو هؤالءسمى يُ  عنه،  

 إلهوجود  على الرغم من أن الفلسفة الثيوصوفية ال تفترض 
فال  -سواء أكان ذلك خارج الكوسموس أو داخله  - شخصي

في عملها: بل  ذاتهايمكن أن تقبل بفرضية أن الطبيعة تُترك ل
في  باستمرارويشاركون  يساعدونها،تؤكد أن الديان شوهان 

توجيه حركة الحياة التطورية أينما وجدت. بالحديث عن هذا 
الموضوع في كتابها العقيدة السرية26 ، فإن السيدة بالفاتسكي 

  :)4 ،5(السورة ن القديم يقد قدمت هذا االقتباس من كتاب دز

الليبيكا  زاوية،جيش من أبناء النور يتوضع في كل ((
)).موجودون في العجلة الوسطى  

                                                           
تكلم بولس عن الرؤساء واإلمارات والسلطات السماوية (رسالة  24

)10 ،3أفسس  .] 
انظر لمقالة مدام بالفاتسكي (عبادة مالئكة النجوم) من مجلة لوسيفر  25

365-355صفحة  1888من عام   
 انظر كتاب العقيدة السرية – الجزء األول – ص 118 26
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و "العجلة  األربعة،الزوايا األربع هي الجهات األساسية 
 مكانالوسطى" هي مركز الفضاء. لكن هذا المركز هو في كل 

والمركز يجب أن يكون في كل مكان  محدود،الفضاء غير  ألن
 حيث يتواجد الوعّي اإلدراكي.

المؤلف نفسه فإن  للتلميذ،وفي اشارة الى التعليم المسيحي   
:يكتب  

(ما هو األبدي؟  الفضاء، أنوباداكا - بدون والدين-27.  ما هو 
دائماً ويذهب؟  الذي يأتيالبذرة في الجذر. من  دائماً؟الذي كان 

الثالثة هم واحد.  ال،النفس العظيم. هل كان هناك ثالثة أزلية؟ 
ما هو دائماً  ،واحدما كان دائماً هو  ،هو واحدما هو دائم 

) العقيدة السرية نه الفضاءيكون ويصبح هو واحد أيضاً. إ
11الجزء األول. ص   

توجد "العجلة  واألبدي،دون والدين الب الفضاء،هذا في 
الوسطى" حيث يتمركز الليبيكا28 (التي ال أستطيع الرهان 

التي تحقق و شوهان،عليها) في الزوايا األربعة وهناك الديان 
.المهاتما –الحكماء  هماألرض على بين البشر إرادتهم   

                                                           
أنوباداكا مصطلح يُطلق على كائنات نورانية تُوصف بأنها بدون  27

أي تمَّ خلقهم بطريقة سرانية –بدون أهل  –والدين   
كلمة سنسكريتية مقابلة لكلمة الكتبة، الناسخين، وفقاً لبالفاتسكي.  28

هؤالء "الكتبة" يمسكون بنوع  )،(انظر معجم المصطلحات الثيوصوفية
حيث يتم االحتفاظ بأثر كل كلمة تنطق وكل فعل  السماوية،بالسجالت  ما،

الكارما  هم وكالء الغيبيات،يقوم به اإلنسان المتجسد على األرض. في 
.قانون العقاب والثواب . 
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ولهذا الصوت يطيع كالً من  القانون،تناغم األفالك هو صوت 
بطريقة طوعية عندما  جانبهم،من  -الديان شوهان والمهاتما 

والمخلوقات الثانية ألن  ،البشروكذلك  -يجسدون القانون 
  يفهموه.  ال يمكن أن الذيالجميع ملزمون بسالسل القانون 

فإنني كنت  الليبيكا،ول شيء عن ورغم التأكيد بأنه ال يمكن ق
  أشير تلميحياً إلى طبيعتهم السرية وإلى قدراتهم غير المفهومة

من المستحيل معرفة ما يكفي عنهم لتأكيد أي شيء معقول أو 
الديان  تلك مؤكد يتعلق بهم. ولكن يمكننا أن نعرف شيئاً عن

شوهان وعن الحكماء المهاتما، وحتى أنه في كثير من األحيان 
 همأدلة ملموسة على وجودهم. ألن -إذا جاز التعبير  -نتلقى 

مماثلة ألجسادنا. الذين يستخدمون أجساد األحياء،من البشر   

 وهم وبين جميع األمم العالم،في جميع أنحاء  إنهم منتشرون
 بسيطةليس على أساس أشكال ولكن  البعض،يعرفون بعضهم 

إال إذا كنا نسمي  السرية،أو نظير عالمات التعارف للجمعيات 
نورانية.الجسدية والطبيعية والعالمات تلك ال" سرية "   

لديهم أوقات حيث يجتمعون مع بعضهم البعض: ثم يرأسهم  
بعض من هم أكثر تقدماً من اآلخرين في المعرفة والقوة. في 

هؤالء الحكماء األعلى لديهم اتصاالت مع بعضهم  المقابل،
وفي هذا  األعلى،البعض حيث يكون الشخص الذي يرأس هو 

.المستوى األعلى يبدأ التواصل مع الديان شوهان  

يكملون العمل  منهم،يعهم، وفي الدرجة الخاصة لكل واحد مج
وعلى الرغم من أنه ال يمكن أن  الدرجة،الذي ينتمي إلى هذه 

يعزى إال للحكيم األعلى بعض السلطة للحكم أو لتوجيه الطبيعة 
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فإن أقل واحد من بينهم يحتل مكاناً  ذلك،إال أنه مع  واإلنسانية،
.هاماً في المخطط الشامل  

من المحتمل أن أتباع الجمعيات السرية والكثير من األتباع 
المزيفين لجمعية الصليب الوردي الذين يزدهرون اليوم لن 

خاصة وأن هؤالء  األفكار،يكونوا متفقين كلهم على قبول هذه 
 الحكماء لم يخضعوا لطقوسهم. 

ولكن ليس من الصعب اكتشاف أو إثبات أنه كان هناك دائماً 
حول ) أحياناً غير معترف به تم،ئش وإن(ع النطاق اعتقاد واس

.هذه الكائنات وهذه الجمعيات  

 

.  
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فكرة اإلله الشخصيرفض الفصل السابع:   
 

 

هناك حجة قديمة لصالح وجود إله شخصي ومتعالي عن الكون 
والذي يُستنتج  بالطبيعة،وهو ذلك الذكاء الذي يبدو أنه منبث 

هو فيه يكون ما، من ذلك هو أنه يجب أن يكون هناك كائن 
 المرشد الذكي للكون.

ألنه ليس ضرورياً وال  اإلله،لكن الثيوصوفيا ال تعترف بهذا  
ممكناً. هناك العديد من اإلشارات الواضحة على عدم المرونة 

اإلله هذا تمسك بفكرة تدفعنا لعدم الالتي تعمل بها الطبيعة 
 الشخصي.

نرى العواصف تطلق العنان لنفسها وتسقط على الصالحين  
والزالزل ال تميز بين الناس بالعمر أو بالجنس أو  والطالحين،

فإنه  يتصرف،رتبة: كلما توجب على القانون الطبيعي أن بالم
.يفعل ذلك دون أن يقلق بشأن آالم أو يأس البشر  

من خالل افتراض وجود تسلسالت هرمية29 كتلك التي ذكرتها 
فإن دين الحكمة ال يطرح صورة إله شخصي.  قبل،من   

وبين  على سبيل المثال - يهوهنظير  -الفرق بين هللا الشخصي 
.هو مثال كبير جداً  شوهان،مع جيوش الديان  الليبيكا،   

                                                           
تسلسالت هرمية لكائنات نورانية عليا نظير المالئكة في الديانات  29

 اإلبراهيمية
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والتقدم يخضعون  قإن القانون والنظام والحس السليم والتناس
وقد يتم محوهم في بعض األحيان إذا كانت هذه  ليهوه،جميعاً 

فإن  -دين الحكمة  بحس -هي إرادته الصالحة، في حين أنه 
التي  الثابتة،لقوانين سوى إتباع ا مال يمكنهالديان شوهان 

وهم يفعلون ذلك بطريقة  ،الكونيُخططت منذ األبدية في العقل 
ذكية ألنهم في الواقع كانوا بشر ومن ثم أصبحوا آلهة. ولما 

والطبيعة نفسها  كبيرة،كانت هذه القوانين األبدية ذات أهمية 
الجيوش التي  -فإنه يتوجب على التسلسالت الهرمية  عمياء،

.أن توجه التقدم التطوري للمادة -تقف عند الزوايا األربع   

من أجل فهم أفضل للعقيدة، دعونا نأخذ فترة من التجلي30 مثل 
تلك التي نحن فيها اآلن. لقد بدأت منذ ماليين الماليين من 

أو السبات التي  م،اإلظالبعد تعاقبها لفترة شاسعة من  السنين،
نسميها الَعماء31 في التعليم المسيحي. وقبل هذه الفترة من 

فترات ثانية من النشاط (أو من التجلي) عليها  النوم تعاقبت
.عضها البعض في األبديةتتابع ب  

والنشاط انتشار الطاقة عملية خالل هذه المراحل السابقة من 
 خرجت كائناتالعملية التطورية نفسها والتي منها  استمرت
وأصبحوا ما نعتبرهم  الكمال،بشر ارتقوا إلى حالة  -عظيمة 

                                                           
يُ ستخدم في األدب الثيوصوفي كلمة - تجلي - في معنيان متقاربان،  30

و  عالم،) العملية التطورية لظهور وتطور 1 بالفرنسية:وهو غير شائع 
( أصبح هو نفسه مرئياً ) . تتضمن "فترة التجلي"  -المتجلي  -) العالم 2
.وقت المنقضي بين ظهور الكون ودماره النهائيال  

 الشواش، بمعنى العدم، أي عدم وجود كون متجلي 31
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بعد أن تعاونوا مع فترات تطورية ال  - اآللهةنحن بأنهم أشباه 
.تُعد وال تُحصى في هذا الماضي األبدي  

أصبحوا ديان شوهان، وشاركوا في جميع مراحل التطورات 
هذا هو الهدف الكبير الذي يجب أن تميل إليه النفس  الالحقة.
.البشرية  

ة والمستحيلالبخسة  فإن مكافأة الجنة المسيحية وبالمقارنة، 
.تتقلص إلى القليل جداً   

 فقط هذه الفترات التطورية العظيمة تحديدنقع في خطأ  أاليجب 
.وبهذه الكائنات التي تكلمت عنهاإطار أرضنا البائسة  في  

أماكن  ثانية،نحن لسنا سوى جزء من السلسلة: هناك أنظمة 
.ثانية بالفضاء حيث تعمل الطاقة والمعرفة والقدرة  

للغاية شاسعة  تمجاالفي مجرة درب التبانة الغامضة توجد  
حيث يوجد هناك  تصورها،وعلى مسافات ال يمكن  أبعادها،في 

وفي اللحظة التي نراقب  .مكان للعديد من األنظمة مثل نظامنا
السماء حيث  فيهناك نقطة  توجد هنا أو النجوم،فيها جميع 

تمتد ليلة الموت الهائلة بشكل محتوم على نظام كان قد وصل 
.فيما سبق إلى قمة ازدهاره  

 ولكن الحالي،صحيح أنه بخضوعهم للقانون بحسب وضعهم 
الكائنات العظيمة يمكن أن تبدو في بعض األحيان بأنها بال  هذه

.رحمة  
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يمكن أن نعتبر أن حكم أو قرار إنسان فاني    الحاالت،في بعض 
أو جنس بشري  االنحطاط،أو أمة من  الدمار،إنقاذ مدينة من ب

.بأنه قرار حكيم أو عادل من االنقراض الكلي   

أو  سابقة،يجة طبيعية ألفعال ولكن إذا كان هذا المصير هو نت
فال شيء يمكن أن  الدوري،هو خطوة ضرورية في التطور 

 يغيره.

كما كتب أحد معلمي هذا العلم النبيل:   

ن على قيادة دول كاملة في هذه و"لم نّدعي أبداً أننا قادر
على الرغم من المسار العام للعالقات الكونية  تلك،األزمة أو 

للعالم. يجب أن تتبع الدورات مسارها. فترات من النور 
تبع بعضها البعض كما يتبع النهار ت واألخالقي، والظالم العقلي

الليل ويجب على اليوكا32 الرئيسية والصغرى أن تكتمل وفقاً 
."لألشياء للنظام المعمول به  

ال نستطيع أن نعدل ونوجه إال  القوي،مد ونحن، المحمولين بال
 بعض تياراته الصغيرة.

 تلك وإذا كانت الخيالي،إذا كان لدينا قدرات اإلله الشخصي 
فعالً  فعندئٍذ، فإنه أيدينا،القوانين الثابتة هي فقط لعبة بين 

سيكون بإمكاننا خلق ظروف تجعل من هذه األرض أركاديا33 
 لألرواح العليا.

                                                           
 كلمة سنسكريتية بالمعنى العام للدورة التطورية، األرضية أو الكونية 32

أركاديا منطقة باليونان، وتقول الميثولوجيا واألساطير أن اإلله زوس  33
.قد ولد هناك  
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وهو نفس الشيء بالنسبة للحاالت الفردية (بدون استثناء  
الحاالت المرتبطة مباشرة مع حكيم أو مع آخر): ال يمكن 

ذاك انتهاك القانون. يتطلب الكارما أن يحدث هذا األمر أو 
أو الحكيم األكثر تواضعاً ال يستطيع أن  وأن هللا األعظم للفرد،

.يرفع إصبعه لمنعه   

يمكن أن يحدث أن أمة قد راكمت في حسابها كتلة ضخمة من 
ويمكن أن يكون هناك  كأمة،توم حالكارما السيئة. مصيرها م

وربما  - ساميةأرواح  -األفراد النبالء من من رعاياها عدد 
وسوف تختفي  ينقذها،ولكن ال شيء يمكن أن  -حتى حكماء 

.مثل شعلة مغموسة في الماء  

التي ال يعرف أي إنسان معاصر أي  القديمة،هكذا انتهت مصر 
 شيء عن مجدها الماضي.

على الرغم من أنه بالنسبة لنا هي تظهر في سماء التاريخ  
ولكن كان لها فترة نمو حيث اعتلى  ذروتها،مثل الشمس في 
.وأرشدوا الناس العرش،الحكماء األقوياء    

وبعدها  القوة،وصلت أخيراً إلى درجة عالية من  فشيئاً،وشيئاً 
 وعندها انسحب الحكماء وحلَّ  المادة،سقط شعبها تحت تأثير 

 ، إلىالعظيم وتالشى تدريجياً مجدها مزيفون،مكانهم حكماء 
.نور مصر إلى ظالم دامس أخيراً  أن تحول  

وكذلك على  وآشور،كررت نفس القصة في بالد الكلدان وقد ت 
ازدهرت حضارة عظيمة رائعة في  هنا،أرضنا األمريكية. 

ومن ثم اختفت بدورها. وحقيقة أن التطور الرائع  الماضي،
للحضارة التي تبدأ من جديد هنا يوضح في نظر الثيوصوفي 
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ولكنه ال يمثل سوى  والكامل،لكارما العادل أحد أنشطة قانون ا
واحدة من العمليات الغامضة للعناية اإللهية غير المسؤولة 

الذي يخصص للمسيحيين  شخصي،ألولئك الذين يؤمنون بإله 
 الطيبين األرض التي تنتمي إلى بشر آخرين34.

ولكنها حقيقية  غامضة،صعود األمة األمريكية لديه عالقة 
مع الماضي المدهش لألطلنطيين.  وقوية،  

هذه واحدة من القصص العظيمة التي تمَّ إيجازها في كتاب 
.المصير من قبل الليبيكا التي تحدثت عنهم األسبوع الماضي  

 

 

 

 

  

                                                           
إشارة تلميح إلى معتقدات المستوطنين المسيحيين األتقياء الذين  34

مقتنعين بالعثور في هذه األراضي (التي غالباً ما  أمريكا،استقروا في 
.وهي كنعان جديدة -تنتمي إلى الهنود الحمر) باعتبارها "أرض الميعاد"   
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ظهور واختفاء القارات الثامن:الفصل   
 

 

فإن صعود وسقوط األمم والحضارات كان من  الحكماء، حسب
تمت دراستها في عالقتها بالحركات الدورية قد المواضيع التي 

توجد عالقة ال تنفصم بين اإلنسان  لهم،ألنه بالنسبة  العظيمة،
ليس فقط تغييرات  -أي حدث يحدث على الكرة األرضية بين و

كل ما ي فأيضاً  بل -عادية في السياسة والحياة االجتماعية 
.يحدث في الممالك المعدنية والنباتية والحيوانية  

خالله ومن  لإلنسان،التبدالت التي تحدث في الفصول تحدث 
الهائلة وتحركات الكتل الجليدية  للقارات،العظيمة  االنتفاضات

والفيضانات المفاجئة لألنهار  المرعبة،البركانية  واالنفجارات
سواء كان واعّي  تأثيره،تحدث لإلنسان وتحت  العظيمة، كلها

سواء كان حاضراً أو غائباً.  ال،لذلك أم   

نحراف محور اويتحدث الحكماء عن التغييرات الكبيرة في 
هي دائماً  - والمستقبليةالتغيرات الماضية  -األقطاب األرضية 

.بسبب اإلنسان  

ألن  الغربي،هذه العقيدة غير مفهومة في القرن التاسع عشر 
تتعارض مع  ألنها المراقبة،الحقائق المنوه لها تفلت من 

 التقاليد وتتناقض مع التعليم الحالي.

لكن الثيوصوفي الذي اجتاز المراحل األولية يعرف مع ذلك  
  .الحقيقةأنها 
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ما العالقة التي يمكن أن (ناً دييسأل الشخص الذي يجعل العلم 
أو سقوط الغبار  تشارلستون،توجد بين اإلنسان وبين زلزال 

.ال يوجد أية عالقة ).الكوني الذي يغزو غالفنا الجوي؟  

الذي يقف على المرتفعات الشاهقة التي يتأمل  الحكيم،لكن 
المتأثرة  والثانوية،يرى تتابع الدورات الرئيسية  القرون،منها 

.خبرته ونموه مكافأته، لعقابه،نتجة ثوراتها وم باإلنسان،  

ليس من الضروري في هذه اللحظة محاولة شرح كيف تؤثر 
ولكن المادية أفكار وأفعال البشر في عمل تغييرات في األشياء 

وسيتم توضيح ذلك  التعبير،إذا صح  كعقيدة،أضعها هنا  سوف
.في وقت الحق  

للتٍو  االتطرق إليهالموضوع الرئيسي للدورات التي تم إن 
يقودنا إلى النظر في واحدة من أكثر الحقائق إثارة للقلق التي 

.يؤكدها الحكماء الثيوصوفيون   

تعمل على إظهار الحالي فإن الدورات في مسارها  ،ملهوفقاً  
عام وفي أمريكا بشكل  المتحدة،في الواليات  السطح،على 

فضالً عن  .أكثر سنة أو 11000 منذعظيمة منسية  حضارة
الذين  أولئك (أو اإليغو، كما يسمونها) وموناد أنفسهم،البشر 

في هذا الماضي السحيق، في تطويرها وإيصالها إلى  ساهموا،
 تألقها النهائي35.

حيث نتعلم  عشر،في هذا القرن التاسع  -نحن  الواقع،ي ف
 ونحلم بتحقيق تقدمٍ  يوم،اكتشافات واختراعات جديدة كل 

                                                           
أي أن الموناد أو بشر تلك الحضارة العريقة، سيعودون للتقمص مع  35

.ودة حضارتهم للحياة بالوقت الحاضرع  
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نحن نفس األفراد  -في الفن وفي العلم  شيء،عظيماً في كل 
تجسدهم في الجنس البشري األطلنطي ، القوي  تمَّ قد الذين 

كذلك شرير ، والذي تمَّ كان والمدهش أيضاً بالرغم من أنه 
 تخليد اسمه إلى األبد بواسطة المحيط36 األطلسي37.

لكن و البشري.األوروبيون هم أيضاً موناد من هذا الجنس  
القيامة أو  جديد،في هذه الوالدة من  التعبير،إذا جاز  الزهرة،
ويجب أن تزدهر في القارة األمريكية. ال أقول الواليات  ستظهر

لن  أخرى،عندما تشرق شمس قوتنا مرة  ربما،المتحدة ألنه 
.ةستناركي تصبح متكون هناك الواليات المتحدة ل  

لكي نكون قادرين على قبول هذه النظرية في أقل  لطبع،با
فإنه من الضروري أن نؤمن بالعقائد الثيوصوفية  تقدير،

.الكارما والتقمص تؤام،ال   

ً واضحاألمر يبدو  لي،بالنسبة  لدي انطباع برؤية  تماماً: ا
وهم غافون وغير  األمريكيين،األطلنطيين في هؤالء المواطنين 

ولكن بسبب امتالء هؤالء  عليه،مدركين تماماً لما هم 
أدى لمنعهم من التعبير بشكل  فإن ذلك قد األطلنطيين باألفكار،

                                                           
الصفة - األطلسية - تشير إلى أطلس، التيتان الضخم الذي، وفقاً  36

كان يسند أعمدة السماء. اسم أتالنتيس ، ابنة أطلس ، يشير  لهيسيود،
أيضاً إلى تسمية المحيط ، فضالً عن جزيرة المحيط التي تحدث عنها 

آخر بقايا القارة  الجزيرة،أفالطون في تيماوس. لنالحظ أن تدمير هذه 
سنة (تشير  11000وقع في فترة تعود إلى أكثر من  الكبرى،األطلسية 

مؤرخة  الباطنية)كتاب البوذية  (مؤلفيم إلى السيد سينيت رسالة من حك
.سنة") 11446، إلى أن الحدث قد وقع "فقط منذ  1882عام   

ألن كلمة األطلسي تُلفط األتالنتيك باللغة األجنبية وهذا إشارة لقارة  37
.اطالنتيس  
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 الجسدي والعقلي الحالي ميراثهماضح بسبب تأثير وكامل و
 الذي يشل ويقيد اإلنسان القوي المختفي فيهم.

التي تُطهرنا  هي نيميسيس -فإن كارما أُخرى،مرة  وهنا
 كابتةوبواسطة هذه التحديات المهينة ومسببة الشلل لقوتنا 

.لطموحاتنا بالوقت الحاضر  

عند تجسدنا في أجسام سكان و السابق،في  ألنه،وذلك 
وليس مجرد خبث مزدرى  الشر،فقد قمنا بعمل  س،يأطالنت
 نظير تلك التي شر،لبابل هي أفعال عظيمة  عصرنا،حسب 

نسبها القديس بولس لكائنات روحية غير معروفة تعيش في 
 األماكن المرتفعة38.

بتطبيقها على كذلك وقمنا  ر األشياء الروحيةولقد سببنا تده 
لقد فعلنا بقمة  الطبيعة.استخدامات حقيرة للقوى العظيمة على 

تمجيد الثروة والسلع المادية في التطرف ما يتوافق اليوم 
والتقليل من  الروحي،لى حساب الجانب "الفرد" ع تعظيمو

.اإلنسانية –شأن اإلنسان في عظمته   

نريده إننا نعاني اآلن من عواقب عجزنا الحالي عن تحقيق ما 
إبعاد مجتمعنا من عبء الفقر المدمر. ما زلنا في طور  أو

حتى لو كنا نميل إلى الثناء على تطورنا األمريكي   اإلعداد،
.الذي ال يزال مع ذلك فظاً للغاية  

تحضيرية وفي ذلك يكمن المعنى األساسي لدورتنا. إنها مرحلة 
ألنه  الضروري،أن تشتمل على جزء كبير من التدمير  يجب

                                                           
إشارة محتملة في رسالته إلى أفسس 6،12، مشيرا إلى "األرواح  38

ة".الشريرة التي هي في المناطق السماوي  
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فإنه يتعين علينا أن نمر بمرحلة تدمير  البناء،قبل الشروع في 
نحن منخرطون في إعداد جنس بشري  أمريكا،ا في معين. هن

يتم جلبه  ،كما قلت ،الذيالبهاء كمال إلى إظهار  يتجهجديد 
من أعماق ماضي في طي النسيان منذ زمن  السطحببطء إلى 

.طويل  

لهذا السبب أننا نرى األمريكيين في هيجان أبدي. إنه الغليان 
والصعود  التكريرالقديمة في بوتقة  البشرية والتخمير لألجناس

.البطيء للسطح للمواد الالزمة للجنس الجديد   

هناك رجال ونساء من جميع  آخر،وليس في أي مكان  هنا،
يُحكمون معاً، ويواجهون معاً عقبات  معاً،األجناس يعيشون 
وينجبون األطفال الذين منهم يتكون  الحياة،الطبيعة ومشاكل 

.في كل مرة جنسان بشريان  

سيتم تكوين  عديدة،في أجيال  حيث،سوف تستمر هذه العملية 
وميول  جديدة،جنس جديد كلياً في القارات األمريكية بأجسام 

ال  مذهلة،وقدرات نفسية  للعقل،وقوى جديدة  جديدة،فكرية 
االستثنائية وى المادية باإلضافة إلى الق بوجودها،يُشك أحد 

عن حواس جديدة واستطالة غير متوقعة اليوم للحواس  فضالً 
وكذلك  الجسم،الحالية. عندما يتم إنشاء هذا النوع الجديد من 

ستقوم  بنا،أو الموناد الخاصة  األخرى،فإن الموناد  العقل،
 100000بإحيائها وتعرض على شاشة الزمن صور تعود إلى 

.عام  
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 الفصل التاسع: التطور الدوري التصاعدي لإلنسانية
 

 

 

من وقت آلخر  ملزمون،نحن ف العقائد،لهذه  معالجتناعند 
 وبالتالي بتوسيع نطاق ومعنى الكثير من الكلمات في مفرداتنا.

مصطلح "الجنس البشري" هو واحد من هؤالء.فإن   

 هناك سبعة الشرق،في النظام الثيوصوفي الذي قدمه حكماء  
عظيمة. كل واحد منهم يتضمن العديد  -أو أعراق  -أجناس 

األجناس في علم األعراق الحديثة. ومن هنا تبرز بيسمى  مما
وأجناس فرعية  رئيسية،الحاجة إلى التمييز بين سبعة أجناس 

.وفروع عرقية ال حصر لها عائلية،وأجناس    

والتي  فرعية،الجنس البشري الرئيسي يتشعب إلى أجناس 
ولكن جميعها متضمنة في  عائلية،بدورها تنقسم إلى أجناس 

.التطور على قيدالجنس البشري الرئيسي الكبير الذي يكون   

 دائماً بالضبطإن ظهور هذه األجناس الجذرية العظيمة يحدث 
 عالم يتشكلعندما يسمح بذلك مدى نمو العالم. عندما كان ال

ولم يكن له جسم  ما،كان الجنس األول الرئيسي أثيرياً إلى حد 
 مثل ذلك الذي نعيش فيه حالياً. 

 الثاني.ظهر الجنس  كثافة،وعندما أصبح الوسط الكوني أكثر 
اختفى األول تماماً. ثم جاء الثالث على  قصير،وبعد ذلك بوقت 

وذلك بعد فترة هائلة من الزمن عندما طور الثاني  الساحة،
.تدريجياً األجساد المناسبة للثالث  
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يُقال إن الشكل  الرابع،عند ظهور الجنس البشري الرئيسي 
البشري كان متقناً، على الرغم من كونه عمالقاً هائالً وكان 

 مختلفاً عنا في بعض وجهات النظر.

يبدأ النظام  -الرابع من الجنس  -وبدءاً من هذه النقطة  
.الثيوصوفي بالتحدث عن اإلنسان كما هو عليه النحو اآلن  

هنا تورد السيدة بالفاتسكي كيف يفسر الكتاب القديم39 هذه 
:الحقيقة  

والجنس البشري الثالث  السبعة،اثنين بعد اثنين على المناطق (
يعطي والدة الرابع .... وأول جنس على كل منطقة كان لونه 

 حمرأأصفر مثل الذهب. الثالث  الثاني،نظير لون القمر.  
 والرابع أسمر- وقد أصبح أسود بسبب الخطيئة40).

في كتابه عن اإلناسة41، يذهب توبينارد في هذا االتجاه عندما 
ساسية في الكائن البشري: األحمر يعلن أن هناك ثالثة ألوان أ

واألصفر واألسود. العرق أو الجنس األسمر الذي أصبح أسود 
يشير إلى جنس السحرة األطلنطي الذي ذكرته  الخطيئة،بسبب 

من الناحية  كبير،في مقالتي األخيرة (ممارساته الضارة بشكل 
 العقلية والبدنية42) مما أدى إلى تغير في لون الجلد.

                                                           
 كتاب دزين والذي منه اشتقت بالفاتسكي كتاب العقيدة السرية 39

 كتاب العقيدة السرية – الجزء الثاني. ص 227 40
األنتروبولوجيا أو اإلناسة، علم اإلنسان، هو علم يبحث في أصول  41

.األجناس البشرية  
انظر كتاب محيط الثيوصوفيا – ص138 حول مسؤولية األطلنطيين  42

.األنثروبويد أو القردة الشبيهة باإلنسان ظهور في . 
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السنين ويغطي تطور هذه األجناس السبعة العظيمة ماليين 
أال ننسى أنه عندما يتم تطوير جنس بشري جديد  ويجب

به قد  الخاصةألن الموناد  يختفي،فإن الجنس السابق  بالكامل،
 تقمصت تدريجياً في أجسام الجنس الجديد. 

الجنس الرئيسي الحالي الذي ننتمي إليه هو الجنس الخامس43 
ان الجنس الفرعي أو العرق الذي قد نجد أنفسنا فيه في أيا ك

نهاية المطاف. لقد أصبح جنساً بشرياً منفصالً ومتميزاً ومحدداً 
وما زال أمامه سنوات طويلة  سنة،بالكامل منذ حوالي مليون 

قبل أن يظهر السادس على الساحة. هذا الجنس الخامس يشمل 
ً حيث أنهم يشكل أوروبا،أيضاً جميع دول  هذا الجنس  ون معا

.البشري، وال ينبغي اعتبارهم منفصلين عن بعضهم البعض  

هذه العملية التي أدت إلى تشكيل األساس (أو العمود الفقري 
العظيم) للجنس البشري المدعو إلى إحضار العرق السادس 

هي  كتينراألميفي  قلت،والتي تستمر كما  -على مسرح الحياة 
.عملية بطيئة -بالنسبة لنا    

عدم قدرتنا على الحكم أو االعتماد على  محدودين بسببألننا 
شيء ما بخالف اإلشارة أو المرجعية إلى معايير محددة: 

والتمازج المتكرر من قبل  واالندماج لألمم،التجمع التدريجي 
وكل  ةالبشري السلسلةأدى إلى إنتاج شيء جديد في  أحفادهم،

المرء انطباع أنه ال  يعطيقد  أنه و بشكل تدريجي بحيثهذا ه
هذا التطور بدون انقطاع، ويمكن  يستمر .يوجد تقريباً أي تقدم

حقيقة واحدة هناك للمراقب اليقظ أن يدرك العالمات الكاشفة. 

                                                           
نحن بالجنس البشري الخامس الرئيسي وبالجنس الخامس الفرعي  43

.منه  
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التي يمتلكها األمريكيون.  االختراعتستحق االهتمام. إنها قدرة 
لكن دارسي العلوم  ذلك،نا أهمية كبيرة على ؤال يعلق علما

الخفية يرون فيه دليالً على أن دماغ هؤالء المخترعين أكثر 
لدى  كانت تقبالً لتأثيرات وصور العالم النجمي من تلك التي

 األمم القديمة.

يان فت أطفال،لقد أبلغني أشخاص مختصون مختلفون بحاالت  
ولدوا ولديهم قدرات غير طبيعية تماماً (في مجال اللغة  وبنات،

لقد شهدت بنفسي بعضاً منهم. كل هذا  ).والذاكرة وما إلى ذلك
في الغرب.أيضاً وفي الغالب  أمريكا،يحدث في   

مما كان موجوداً في األمم  أكثر هناك المزيد من التوتر هنا 
.القديمة  

تعود للحياة المحمومة والمثيرة  إنهانعطي سبباً لذلك بالقول 
ألن  له،هذا التفسير ال معنى  الواقع،في  لكن،لحضارتنا. 

ً السؤال يبقى مطروح : "لماذا هناك الكثير من االندفاع والدفق ا
والتغيير في الواليات المتحدة؟" هذه الحجج المعتادة تدور في 

 وهو سبب الظل،ألنهم يتركون السبب األساسي في  دوائر،
مألوف جداً للثيوصوفي: إنه التطور البشري الذي يحدث هناك 

.وفقا للقوانين الدورية أعيننا،تحت   

يدعي  فيمالكن ليس  بالتطور،يؤمن الحكماء الثيوصوفيون 
قادر تماماً  وكوني،واسع  نظامهم،بأنه يمنحنا قرداً كسلف. 

على األخذ بالحساب وجود العضالت البدائية وآثار األعضاء 
دون  الحيوانية،ي لم يتم تطويرها بالكامل إال في المملكة الت
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الحاجة إلى اللجوء إلى مخلوق بيتوكواد44 كجد لإلنسان، ألنهم 
يكشفون عن العملية التدريجية لبناء المعبد لتستخدمه اإليغو 

العصور عبر  صمت،في  باستمرار،الذي يتتابع  اإللهي،
الطبيعة بشكل حلزوني لولبي من خالل جميع أشكال  ويتطور

هذا هو التفسير  علواً.من المعدن إلى األكثر  مملكة،كل  في
التي تقول  والعتيقة،السرية  القديمة،الحقيقي للعقيدة اليهودية 

وأنه ال يُسمع أبداً  اإلنسان،هيكل الرب ال يُبنى على يد  إن
.ضجيج البناء  

   

                                                           
 قردوي – ما يشبه القرود 44
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الرحمة وعملهم يمعلمالعاشر: الفصل   

 

 بضعيجب أن يقال اآلن بشكل أوضح أنني لم أكتب حتى اآلن 
تمت مناقشة إحداها كثيراً في  الكائنات،كلمات حول فئتين من 

األدب الثيوصوفي، وكذلك من قبل أشخاص من خارج الحلقة 
الثيوصوفية (الذين تعاملوا مع الموضوع على محمل الجد أو 

حسب كل حالة). هاتان الفئتان من الكائنات السامية  السخرية،
.والنيرماناكاياجداً هما المهاتما    

هناك الكثير من المفاهيم د إنه يوجف بالمهاتما،فيما يتعلق 
 فيولكن أيضاً  ،ليس فقط بين الجمهور المعممة،الخاطئة 

.أوساط الثيوصوفيين في جميع أنحاء العالم  

األيام األولى للجمعية الثيوصوفية، لم يكن هناك أي ذكر في 
لإلشارة إلى أنهم  "،للمهاتما: كان يُقال عنهم آنذاك "اإلخوة

.نتمون إلى أخوية في الشرقي ريشكلون مجموعة من البش  

ولئك الذين يؤمنون بوجودهم كانوا يعزون لهم القدرات األكثر ا
إدهاشاً، وأحياناً الدوافع غير العادية. كانوا قادرين في غمضة 

.عين على نقل أنفسهم إلى جميع أنحاء العالم   

 فقد البلد،فصل الهند عن هذا وعبر المسافة العظيمة التي ت
استطاعوا تجسيد رسائل موجهة إلى أصدقائهم وتالميذهم في 

.نيويورك  
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عتقد الكثير من الناس أنهم إذا كانوا قد فعلوا هذه األشياء فإن ا
فإن ذلك  لآلخرين،وبالنسبة  ،المعرضذلك كان بهدف تسلية 

 كان بهدف وضع المخلصين لهم على المحك.

وال يزال آخرون أيضاً يفترضون أن المهاتما يتصرفون هكذا  
لمجرد التسلية البحتة لممارسة قوتهم. األرواحيون45، البعض 

 السيدةاعتقد بحقيقة الظواهر المدهشة التي تعزى إلى  ،منهم
وال شيء  أرواحية،وأكد أنها ليست سوى وسيطة  بالفاتسكي،

اإلخوة الذين تحدثت عنهم كانوا أرواحاً مألوفة  وأنذلك سوى 
.بجلسات الوساطة األرواحية  

لكن  ذلك،سخرت الصحافة بشكل عام من  الوقت،خالل هذا 
عملهم استمروا في  ها الثيوصوفيينءمدام بالفاتسكي وأصدقا

الذين بدأوا في مناداتهم  باألخوة،التخلي عن إيمانهم  دون
.بضع سنوات بعد -المهاتما  -باسم    

 مصطلحالقد اعتمدنا أيضاً نحن ف الكلمة،دون تمييز مع هذه 
الشائع "الحكماء46" لتسمية هذه الكائنات، بالرغم من أننا 

قد مما  دقيقة،نرى أن هذين العنوانين يُستخدمان بطريقة غير 
.الفوضىيؤدي إلى   

                                                           
استخدمنا مصطلح – األرواحيين – لإلشارة للوسطاء الذين يؤمنون  45

بحضور أرواح المتوفين في جلسات الوساطة األرواحية، بعكس مصطلح 
 الروحيين الذي يشير لكل من يؤمن بالروحانية الحقيقية.

 باللغة العربية مشايع، مؤيد، مريد، خيميائي.. ولكن بالثيوصوفيا 46
تمدنا مصطلح الحكماء. تعني حكيم ولذلك فقد اع Adepte-كلمة  
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تستحضر مهارة خبير. إنها كلمة مستخدمة  -حكيم  -لمة ك
بحيث إذا تم استخدامها لتطبيقها  الكفاية،بشكل معتاد بما فيه 

.فإنه يجب أن تكون مصحوبة ببعض األوصاف اإلخوة،على    

في  -الحكماء الثيوصوفيين  -ولهذا السبب استخدمت تعبير 
بل هو أكثر من ذلك  حكيم،مقالة سابقة. المهاتما ليس مجرد 

 بكثير.

ويكشف أصل هذا المصطلح مهاتما (وهو اللغة السنسكريتية  
 ماها)(ة كلممن  العظيمة،البحتة) عن نطاقه: فهو يعني الروح 

.) وتعني الروح(آتماكلمة ومن  العظيم،ويعني   

بل هو كائن  نبيل،ذا ال يعني ببساطة أنه إنسان لديه قلب ه
وقد بلغ الحالة التي كثيراً ما وصفها المتصوفين  مثالياً،أصبح 

السرانيون47 (ونفاها رجال العلم، بكونها استحالة)، وهي 
الحالة التي يتوقف فيها الزمان والمكان عن كونهما عقبة أمام 

.أو الوعيّ  ةو المعرفأ لأو العمالرؤية   

ن على تنفيذ أمور غير يقادر نهمبأ يقال ههذا هو السبب في أن
 وكذلك متعددون،التي أوردها عنهم أشخاص نظير تلك  عادية
بما  الطبيعةمعلومات عملية للغاية حول قوانين ل همامتالك حول

 نفسها فيفي ذلك هذا السر الذي هو بالنسبة للعلم هو الحياة 

                                                           
في سياق هذه المقاالت، كلمة "السراني - أو الصوفي" ، التي قد  47

تشير إلى القديس التأملي في األديان الغربية أو الشرقية ، تشير أيضاً بال 
شك إلى التلميذ الذي ينخرط في المسار الخفي لليوغا الروحية ، مما 

.مساررة في تلقن األسرارلل الوصول يؤدي به إلى . 
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فضالً عن نشأة كوكبنا  -في عملياتها وفي بنيتهاو معناها،
.واألعراق التي تسكنه  

االنتقاد الرئيسي ضد  توجيهت هذه االدعاءات الواسعة إلى أد
الحكماء الثيوصوفيين من قبل مؤلفين من خارج الجمعية 
الثيوصوفية ممن عالجوا السؤال التالي: كيف يمكن لهذه 

أن تظل في حالة من الهدوء  بالفعل،إن وجدت  الكائنات،
 األناني البارد عند رؤيتها البؤس وسماعها ألناة العالم

و كان لعدد قليل محابين؟ حتى ل المساعدة،ويرفضون مدَّ يد 
بعد معرفتهم للمبادئ العلمية أو االستعدادات الطبية  وكيف،

فإنهم يحتفظون بها لهم فقط بدون نقلها  المعالجة،القادرة على 
 الذين يرغبون األغنياءأو إلى الرأسماليين  متعلمين،إلى رجال 

في تطوير التجارة مع استرداد األرباح الشريفة التي  بحماس
عليها؟صلون سيح  

على قوة األدلة  -رغم أنه، من جهتي، أعتقد اعتقاداً راسخاً 
المقدمة لي48 - حول جميع القدرات الُمسندة لهؤالء الحكماء 

فإنني أؤكد أن الشكوى المرفوعة ضدهم ال أساس لها من 
  المتهمين.ومدركاً أن ذلك يعود لنقص المعرفة حول  الصحة،

ليسوا نتاج تطور اعجازي، وال خلفاء الحكماء والمهاتما 
على حقائق  رونعثيس كانواوالذين  ،أنانيين لبعض الكائنات

يحتفظون أنهم بينما  ،ملهإلى المخلصين  ونهاقلينعظيمة و
 بالحقوق الحصرية للملكية.

                                                           
  من قبل السيدة بالفاتسكي نفسها خاصة48
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لمدة ال تغطي  مثقفة، طورة،تم مدربة، بشرية،إنهم كائنات  
متابعين دائماً  طويلة،الحيويات من الوجوداً واحداً بل سلسلة 

ومتطابقين تماماً مع ما يرونه يحدث بين رجال  التطور،قوانين 
.العالم أو العلم  

إنسان ولكنه يبقى دائماً  الهمجي،كما أن تيندال هو أعظم من 
أيضاً فهو  إنسان،بدون أن يتوقف عن اعتباره  المهاتما، كذلك

 ال يزال أعظم من تيندال49 

 .معجزةوليس نتاج  طبيعي،المهاتما هو نتيجة لنمو  -الحكيم 
مألوفة لنا، ولكنها  نال تكوالتي تبعها ليصبح مهاتما قد  ةالعملي

.تتوافق بدقة مع ترتيب الطبيعة  

قبل بضع سنوات، طلب أحد األنجلو الهنديين المعروفين50 
كتابة من الحكماء الثيوصوفيين حول ما إذا كانوا قد طبعوا 

وهو يشك في أنهم قد فعلوا ذلك.  التاريخ،بصماتهم على نسيج 
قيل له51 أنه ليس لديه محكمة يمكن من خاللها استدعاؤهم 

 البشريةوأنهم قد كتبوا أكثر من سطر مهم في صفحة الحياة 
شكل مادي  األرض فيوهذا ليس فقط عندما حكموا على 

                                                           
فيزيائي أيرلندي (1820-1893)، جون تيندال، الذي تعتبره السيدة  49
" بالفاتسكي "واحداً من العظماء، إن لم يكن أعظم رجال العلم في أوروبا

جذب انتباه الثيوصوفيين من خالل تأمالته في العلوم واإلنسان. وعلى  قد
   مجلةالسرانية واستعالئية". انظر  بجوهرها"يعتبرها  المادة التي

1-260ص  ،1883يوليو  -تموز  لشهر -الثيوصوفي   
 هو إنكليزي- السيد هوم - الذي كان يعيش آنذاك في الهند 50

جواب المعلم قد نُسَخ في كتاب السيد سينيت "العالم الخفي" في  51
. سيشير " جودج" مرة 91. صفحة«الفصل "الظواهر الخفية األخيرة 

6-5ص . ،"أخرى إلى هذا الجواب في كتابه "محيط الثيوصوفيا  . 
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كما كانوا يفعلون ذلك  األخيرة،منظور، بل أيضاً في هذه األيام 
.حيث يؤدون عملهم من وراء الكواليس طويلة،لقرون   

بارات أكثر وضوحاً، فإن هؤالء البشر المدهشين قد أثروا عوب
غون األحداث. إن ووما زالوا اليوم يص األمم،دوماً على مصير 

أو المنقذين  بسمارك،مثل صناع الحرب نظير  السالم،أسوار 
بارتقائهم مدينون  وغرانت،لدول مثل واشنطن ولينكولن 

الفريدة وسيطرتهم المذهلة على بشر قادرين على  وقوتهم
 عقلهم أوليس للتدريب المندفع من  مشاريعهم،مساعدتهم في 

بل ألولئك  زمنهم،لتحضير لفترة طويلة في مدارس بسبب ا
وال يطلبون  شرف،الذين ال يدعون أي  المرئيين،الحكماء غير 

.وال يحتاجون إلى إقرار بالجميل دعاية، ةأي  

كل واحد من هؤالء العظماء قادة البشر الذين ذكرتهم للتٍو كان 
اخلي حول الدحدس بال هدعا ما –في سنواته المظلمة  -لديه 

.مع أحداث بارزة في تاريخ وطنه هارتباطأو  مستقبله،عظمة   

ُ بطريقة أو  أنه،لطالما شعر لينكولن  يجب أن يخدم  خرى،بأ
 يوماً ما كأداة لمهمة عظيمة. 

تلميحات لهذه اللحظات  بسمارك،في كالم  وهناك،هنا  ونجد،
من الصمت (التي لم يتحدث عنها عالنية) حيث كان يشعر في 

نفسه بوجود الدافع الذي سيقوده إلى تحقيق كل ما يمكن قرارة 
 اعتباره جيد في عمله.

ن األمثلة التي تبين أن الحكماء يمكنني أن أذكر قائمة طويلة م 
.قد تركوا عالمة ال تُمحى مطبوعة على عصور مختلفة  
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حتى خالل االنتفاضة العظيمة التي وقعت في الهند وهددت 
 الحكم البريطاني في البالد52.

قد شهدوا في وقت مبكر التأثير  الحكماء المهاتما وبما أن 
مية من خالل الذي سيكون إلنكلترا والهند في الشؤون العال

تأثير االضطرابات التي تحدث على وجه التحديد اليوم على 
المستويات النفسية والميتافيزيائية، فإنه يحدث في كثير من 

األحيان أنهم يستخدمون أساليبهم الخاصة والخفية غير العادية 
إلى  - خبر نجاح القوات البريطانية -لنقل بطريقة أسرع 

المناطق وسكانها في الداخل الذين كان من الممكن دفعهم لحمل 
التي تعلن  والمزيفة تأثير االتصاالت الخياليةبدالً من السالح 

.الكوارث اإلنجليزيةحجم    

في أوقات ثانية، كانت المخاوف الغامضة تنتشر على الفور 
.الهندوسبين أعداد كبيرة من   

ا في النهاية أن تبقى هي استطاعت إنجلتر الشكل،وبهذا  
 هندي في حين أن أكثر من مواطن الوضع،المسيطرة على 

 وطني في الهند كان يرغب في الحصول على نتيجة مختلفة.

 

 

                                                           
تلميح إلى ثورة - سيباي - وهم الجنود الهنود األصليين في الجيش  52

قبل أن يُهزموا  )،1857ستولوا على دلهي و هللا أباد (الذين ا البريطاني،
.1858في   
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أو الكتساب سيطرة  البشر،لكن الحكماء ال يعملون ليمجدهم  
بل يعملون ألجناس بشرية مستقبلية  واحد،عابرة ومؤقتة ليوم 

 وألفضل وأعلى خير لإلنسانية53 

  

  

                                                           
انظر، لكل هذا المقطع، مقالة لجودج بعنوان "الحكماء في أمريكا في  53

). هذا النص المنشور في عام 151" (الكتيب الثيوصوفي رقم 1776
وبعد أن أثار أكثر التحفظات الصريحة  -الثيوصوفي  -في مجلة  ،1883

حققت السيدة بالفاتسكي العدالة لهذه اإلنتقادات، من  هندي،الللقارئ 
في مقال له أهمية كبيرة في هذا السياق خالل توفير التفاصيل الالزمة 

كانون  "في مجلة الثيوصوفي من شهر ديسمبر والسياسة،("الحكماء 
.)80-79ص.  ،1883األول من عام   
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في التاريخ وتدخالتهمن والفصل الحادي عشر: المعلم  
 

 

والنيرماناكايا والمهاتما  الحكماء،إن دراسة شاملة لموضوع 
أكثر من مجلد واحد. إن التطور الفردي الذي حققوه  ستتطلب
يبدو غريباً جداً على العقل المعاصر، وهو  ،يُحتذى كنموذج

بحيث أن  العالمية،الرداءة  ذاتغير عادي للغاية في هذه األيام 
القارئ العادي سيدرك بصعوبة األفكار المطروحة في مثل هذه 

يمكن أن يُقال عن المقالة المكثفة. ونظير كل شيء تقريباً 
فإن ذلك يتطلب التفسير  -ناهيك عن النيرماناكايا  -الحكماء 

الكامل للقوانين الخفية واألسئلة العويصة، ألن هناك احتمال 
.حتى لو توجب علينا تكريس مجلدات لهذا األمر للفهم،ضئيل   

تطورها وظروفها  إنيجب القول  الكائنات،فيما يتعلق بهذه 
المعيشية وقدراتها ووظائفها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنظام 

التطور بأكمله، ألنه، كما قال السرانيون54، فإن "المهاتما" هو 
 االزدهار لعصر.

يمكن للمرء أن يفهم بشكل غامض في الوقت الحاضر ما  
يمكن أن يكون الحكماء أما بالنسبة للنيرماناكايا، فلم يأتي على 
ذكرهم إال بشكل متفرق، في حين أن المهاتما قد اسيء فهمهم 

ومن قبل أولئك الذين ينكرون  ممن قبل أولئك الذين يؤمنون به

                                                           
انظر المالحظة 47. هؤالء بالطبع، هم الباطنيين ودارسي العلوم  54

.الذين هم على دراية بمراحل المسار الروحي األكثر سمواً  الخفية، . 
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وال  تفسيره،هناك على األقل أمر واحد سهل  ولكن .وجودهم
 ينبغي أن يكون من الصعب فهمه: إنه القانون الذي يحكمهم.

؟الكارمابالتدخل   

 التدخلينبغي عليهم  وال يريدون ذلك وال ذلك،أنهم ال يفعلون  
حتى  -أي أنهم لن يذهبوا لمساعدة الفرد بالطريقة المرغوبة 

إذا لم تسمح له الكارما بذلك.  -لوكان يبدو أنه مستحق ذلك 
فرض أنفسهم في مجال الفكر  نال يريدو الحكماء فضالً عن أن

ة من خالل إظهار القوة التي اإلنساني من أجل ادهاش اإلنساني
.يمكن اعتبارها في كل مكان بكونها معجزة  

وقد جادل البعض بأنه إذا عمل الحكماء الثيوصوفيون بعض 
الظواهر تحت نظر أوروبا55 ، فإنهم سيكسبون على الفور 

 ، ولكن ذلك لن يكونفوراً  حشود ضخمة من الناس وستتبعهم
كنا سنرى دوغمائية وعبادة أصنام أسوأ  ذلك،. بدالً من مفيداً 

من أي شيء كان موجوداً، مع ردة فعل ذات طبيعة ضارة من 
.المستحيل تحييدها  

ولكن  -وقت طويل وهم يعرفون التنويم المغناطيسي  مرَّ لقد 
تحت اسم آخر. في كثير من األحيان كانت الحالة المغناطيسية 

البشر باالعتراف تخدم أغراض الكهنة والكنائس. لكن إلزام 

                                                           
في بداية عالقته الرسائلية مع المهاتما (أي في تبادل الرسائل معهم،  55

تخيل السيد سينيت  المهاتما)رسائل  - الحقاً بكتاب نُشرت الرسائل وقد
، نُشر  -التايمز  -أنه إذا تمظهروا جسدياً في الهند وأن عدد من جريدة 

لحكماء  في الحال في لندن ، فإن األوروبيين سيصبحون مقتنعون بوجود ا
السيد وبقدراتهم. الجواب (السلبي) الوارد في الرسالة األولى التي تلقاها 

.يحدد بالتفصيل األخطار األخالقية لمثل هذه التجربة سينيت،  
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ألن  الحكماء،طريقة عمل هؤالء  يه تبالعقيدة الحقيقية ليس
.تنويم مغناطيسياإلجبار هو   

إطعام جمهور مع خمسة أرغفة فقط56 سيكون من السهل 
بل  العواطف،ولكن ألنهم ال يتصرفون أبداً من خالل  عليهم،

فهم ال  باستمرار،من خالل إطاعة القوانين الكونية العظيمة 
يأتون في وضح النهار وأيديهم مليئة بالمساعدة المادية 

 الفورية للفقراء.

يؤثرون على  الطبيعية فإنهم قواهمفإنه باستخدام  ذلك،ومع  
ليس فقط بين األغنياء والفقراء في أوروبا  يوم،العالم كل 
ميع البلدان الثانية أيضاً، بحيث أن ما يحدث بل في ج وأمريكا،

في حياتنا هو أفضل مما كان سيحدث لو أنهم لم يأخذوا أي 
.دور  

أما الطبقة األخرى التي ذُكرت - وهي النيرماناكايا57 - فهي 
تكرس نفسها باستمرار لمهمة تعتبرها أكثر أهمية من جميع 

المشاريع األرضية: فهي ملتزمة بتحسين روح اإلنسان، وبكل 
من خالل  ها النيرماناكاياحققتالفائدة التي يمكن أن  مما يعم

.وسطاء بشريين  

على  النيرفانا، كثيراً عنم في قلب السؤال الذي تمَّ مناقشته إنه
بشكل واضح في هذه المشكلة.  باالعتبارأنه لم يؤخذ  الرغم من

                                                           
إشارة إلى معجزة تكثير يسوع المسيح لألرغفة الخمسة (وسمكتين)  56

.)21-16 ،14 متى،شخص ( 5000إلطعام أكثر من  .] 

النيرماناكايا مصطلح يُطلق على إنسان وصل للنيرفانا ولكنه رفض  57
بهدف  –بجسد نوراني خاص  –دخولها وبقي بمحيط كوكب األرض 

.بوذا مساعدة البشرية. وهذه هي حالة غوتاما  
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إذا كان رأي ماكس مولر (الذي يعتبر أن النيرفانا تعني الفناء) 
فإن النيرماناكايا تصبح استحالة. صحيحاً،  

 النيرماناكايا موجودين إنيمكننا القول  مفارقة،لكي نستخدم  
.في هذه الحالة وخارجها بنفس الوقت  

إنهم كائنات يمتلكون النيرفانا ولكنهم يرفضونها من أجل 
اليتيمة المتألمة: اإلنسانية. وقد اتبعوا الوصية تلك مساعدة 

الموجودة في كتاب الوصايا الذهبية58: "اسحب نفسك من 
".أمام اآلخرينأكثر الشمس إلى الظل إلفساح مجال    

يلعب النيرماناكايا دوراً أكبر مما يعتقده  األمم،في تاريخ 
 المرء. 

هناك البعض من الذين لديهم تحت حضانتهم أفراد معينين في 
 يصبحوامقدراً لهم أن  ونيكون الوالدة،من  والذين،كل أمة 

عوامل مهمة في المستقبل: فهم يوجهونهم ويسهرون عليهم 
 لغاية الوقت المناسب.

 بهما يعلم هؤالء "المحميين" أن هذا التأثير يحيط ونادراً م 
 خاصة في هذا القرن التاسع عشر.

العالم بهذه  اعترافالنيرماناكايا ال يحتاجون إلى  هؤالء لكن 
ألنها يعملون خلف الحجاب  أو تقديرها،المساعدة الضئيلة 

.ويهيئون األمور لغرض محدد   

                                                           
انظر كتاب (صوت الصمت) القسم 2، ص 49. انظر، في هذا الكتاب،  58

،  93،  58،  50الصفحات  الرحيمة،مقاطع مهمة عن هذه الكائنات 
.26.44والمالحظات   
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ً من الممكن أيض النيرماناكايا  هؤالء أن يكون في عهدة نفس ا
العديد من األشخاص المختلفين (رجال أو نساء) يوجههم في 

فإن  األجساد،. وكما يقول باتنجالي: "في كل هذه الوقت نفس
 عقالً  واحداً  هو القوة الدافعة"59 

فإنه قد حدث أكثر من مرة  غريباً، ذلك يضاً، ومهما كان يبدوأ
ً أشخاصأن  قد تمَّ مساعدتهم. كائن مثل  ،مثل نابليون بونابرت ا

نابليون لم يكن من الممكن له أن يظهر مصادفة على المسرح 
والدته وقدراته الغريبة كانت يجب أن تكون بحسب  العالمي.

 ترتيب نظام الطبيعة.

اقب بعيدة في الفلسفة الثيوصوفية الشرقية، فإن العو ولكن
 عملالطبيعة التي تشابه طبيعة  االمدى التي تصاحب العمل ذ

 تتطلب مراقبتها -والتي ال نستطيع أن نقدر أهميتها  - نابليون
 ومعالجتها.

لكن ذلك لم يكن  ،إليهفليكن لألسف بالنسبة  سيئاً،إذا كان رجالً 
ليمنع النيرماناكايا من دفعه لخدمة األهداف التي كان يسعى 

إليها. ربما كان ذلك من خالل تحويل اإلمبراطور من مسار كان 
وكان سيؤدي في النهاية إلى  البؤس،سيغرق العالم في هاوية 

لم يفكر بها ونتائج وخيمة ال مفر منها في السنوات الالحقة 
ال يمكن للخوف مما قد يفكر فيه العالم من لكن ونابليون أبداً. 

                                                           
59  

طبعةالانظر   Patañjali's Yoga Aphorisms 
التي نشرها جودج  .  

 v.5 .. انظر الكتاب الرابع
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يمنع أن  معينة،في لحظة  لوحش،خالل تشجيع النيرماناكايا 
رجالً حكيماً يهدف إلى أفضل ما يمكن. تصرف  

هناك العديد من الحقائق التي تكشف في  نابليون،وفي حياة  
 أوقات معينة عن تجلي تأثير60 لم يكن له سيطرة عليه.

م فكرة مسيرته المجنونة على موسكو هي من بما كان تصمير
باإلضافة إلى ذلك تراجعه  الصامتين،قبل هؤالء اإلستراتيجيين 

 المفاجئ والكارثي.

ال يوجد  ؟فرنساكان يمكن أن يتحقق لو كان قد بقي في ذا ما 
لديه القدرة على قول ذلك. معاصرمؤرخ   

القصة المتنازع عليها في كثير من األحيان حول الرسالة التي  
سلمها له الرجل األحمر الغامض61، في وقت معين عندما كان 

ربما تكشف ما يمكن أن يكون بمثابة  تردد،نابليون في حالة 
 تشجيع تّم إعطاؤه له في لحظة تحول معينة في حياته.

                                                           
 تأثير خارجي من النيرماناكايا على نابليون 60

إشارة محتملة إلى "الرجل األحمر لمنطقة التويلري"، وهي رواية  61
ب. كريستيان. (وهو أمين مكتبة سابق غزاها  المؤلف،حيث يقوم فيها 

شيء قبل كل  الوردي.. الخ)،في العلوم الخفية وكتب جمعية الصليب 
عجائب علم التنجيم المعصوم عن الخطأ في التنبؤ بالمصائر  بإظهار

تمَّ مساعدته من نابليون قد  إنالكبيرة. أخذ ذريعة أسطورة شعبية تقول 
كما تم تحديدها بشخص "الرجل األحمر من  مألوفة،قبل عبقرية 
ويقوم المؤلف بإظهار هذا األخير في مالمح وشكل  الغامض،التويلري" 

الهرمسية أسرار  مساررة فينوع من المجوس، الذي علم بونابرت 
النصيحة والتحذيرات. تشير الرسالة المذكورة هنا بال شك إلى  ومنحه

لمخطوطة السرية التي سلمها المجوسي، إلى الجنرال الشاب بونابرت ا
.القلق بشأن مستقبله  
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فإنهم يجعلونهم  يخسروا،ريد اآللهة أن ت"أولئك الذين 
واترلو معركة  نابليون في ولن نفهم أبداً هزيمة .مجانين"

.بعد عالقتها باألمر توضحطالما أن النيرماناكايا لم   

بما أن الوصول للتغير في تفكير شعب ينجرف نحو إلحاد 
فمن المفترض أن  الحكمة، - صارم كان دائماً رغبة حكماء دين

جداً بطريقة واضحة  اآلن،واهر الروحية التي تؤدي موجة الظ
قد تلقت مساعدة  بالروح،الميل للعودة إلى اعتراف عالمي  إلى

.من النيرماناكايا  

يقومون بتفعيل تطور  ويرافقونها:إنهم في هذه الموجة  
طوفان النفسانية التي تُطغى على أعداد كبيرة من الناس. 

األدب والدين  كٍل من والنتيجة قد تمَّ اإلحساس بها اليوم في
  والمسرح.

ولكن بشكل مؤكد، يرتفع المد ويغطي الشواطئ الجافة  ببطء،
وعلى الرغم من أن الكهنة يستطيعون الصراخ بصوت  للمادية،

بيد قوية" وأن الصحافة  اطالبين "بقمع الثيوصوفيم عاٍل،
فإنه ال  تساعدهم،أن من واجبها تعتبر أنه يمكنها أن المرتشية 

أحد يمتلك السلطة أو المعرفة التي من شأنهما أن يجعل من 
ألن يد المعلم  المعاكس،الممكن إنتاج أدنى تموج في االتجاه 

تدفعها قوة هائلة تعمل وراء  العلم،موجهة من قبل ذكاء كلّي 
.الكواليس  
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 الفصل الثاني عشر: الحكماء والتراث الباطني
 

 

 

كانت هناك العديد من الجمعيات السرية  المسيحي،خالل العصر 
وبالتالي فإن  الخفية،التي ادعت امتالك معرفة قوانين الطبيعة 

 السؤال الذي يُطرح هنا هو التالي:

"بماذا يختلف حكماء الشرق الثيوصوفيون في الشرق عن  
الكثير من أتباع جمعية الصليب الوردي (وغيرهم) الذين غالباً 

؟"ما يتم التحدث عنهم  

 ناحتياطيات الكتب القديمة مليئة بالمنشورات ع ألمانيا،في 
عمال مكتوبة من قبل الذين بأجمعية الصليب الوردي، أو 

ها، أو حتى من قبل كتاب حقيقيين يزعمون أنهم أعضاء في
ليس من النادر أن  الحاضر،الوقت  يالجمعية. وفمنتمين لهذه 

نلتقي بأشخاص لديهم جرأة كافية إلعطاء أنفسهم لقب الصليب 
.الوردي  

بين الطقوس و والوهم،لفرق هو الذي يوجد بين الواقع ا
تطبعها على التي البسيطة والعالمات التي تدل على أن الطبيعة 

تتقدم بشكل ال رجعة فيه نحو حاالت  ،كل األشياء وكل الكائنات
.أعلى من الوجود   

 التاريخفي  والمعروفين الوردي،الصليب  األخوية،الجمعيات 
عالمات التعارف على يرتكزون على العالمات الخارجية و

شخص  نظامهم وبافتقارللتمييز بين درجة تقدم األعضاء في 
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نه كشخص عادي غير وفإنهم يعتبر األدلة،إلى مثل هذه 
 مسارر62.

يحملون في  وتالميذهم، ،عنهملكن الحكماء الذين نتحدث 
وكالمهم يقول الكلمات  تُمحى،داخلهم عالمة التعارف التي ال 

المعروفة جيداً التي تثبت أنهم من الذين قد تطوروا وفقاً 
بعد خضعوهم  -الذين  من وليس مجرد أشخاص للقوانين،

.حصلوا على دبلوم -لبعض االختبارات الصبيانية    

يمكننا أن نقول عن الحكيم أنه من البلوط الخام دون أي ولكن 
الذي يتالعب  المتطور،غير  في حين أن اإلنسان زائف،مظهر 

هو مجرد حمار  ،المشبوهة الماسونيةبالمصطلحات والصيغ 
.يرتدي جلد األسد  

وجميعهم  العالم،هناك العديد من الحكماء الذين يعيشون في 
يعرفون بعضهم البعض. لديهم وسائل اتصال غير معروفة 

وبفضلها يمكنهم نقل واستقبال الرسائل بين  الحديثة،للحضارة 
دون ب وذلكهائلة عضهم البعض في أي لحظة وعلى مسافات ب

.وسيلة ميكانيكية ةاستخدام أي  

ن هناك جمعية من الحكماء، شريطة أال نربط إيمكننا أن نقول  
هذه الكلمة بالمعنى العادي الذي نعطيه لها. إنها في الواقع 

أيضاً و رسوم،ال تتطلب أية و لالجتماع،جمعية ليس لها مكان 
 .األبديةليس لديها دستور وال قوانين غير قوانين الطبيعة 

ال وليس لديها شرطة وال جواسيس في خدمتها، وال تقدم و
تتلقى أي شكوى، وذلك لسبب وجيه هو أن كل مرتكب لجنحة 

                                                           
 أي أنه لم يمر بالمسارة وتلقن األسرار الكونية الخفية 62
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سيُعاقب عليه بالقانون، الذي يفلت كلياً من سيطرته، ألنه يفقد 
.السيطرة على القانون من اللحظة التي ينتهكه  

تحفظ جمعية الحكماء تحت حمايتها ومساعدتها وتوجيهها كل 
التالميذ من أعضائها. وينقسم هؤالء التالميذ إلى درجات 

يتم مساعدة األقل تقدماً  التطور،مختلفة تقابل مختلف مراحل 
يتم مساعدتهم بطريقة  وهؤالء، سبقوهم،من قبل هؤالء الذين 

بح العالقة المباشرة لغاية بلوغ رتبة التلميذ حيث تص مشابهة،
.مع الحكماء ممكنة  

يضع كل حكيم تحت نظره كل تلميذ من  نفسه،في الوقت و
 تالميذه.

يتم إنتاج العديد من التأثيرات في  الحكيم،ومن خالل تالميذ  
حيث أنه من الدرجات العليا  اإلنسانية،مجال الفكر والشؤون 

 الحقيقية همودون الكشف عن عالقت وكالء،غالباً ما يتم إرسال 
بالباطنية السرانية63 ، فإنهم يؤثرون على أفراد معروف عنهم 

على وشك مهمة أنه يتوجب عليهم لعب دور مهم في أحداث 
.الحدوث  

فكرة التي نوهنا لها هي أن الجمعية الثيوصوفية تحظى ال
الحكماء قبل من  تأثيرها،وفي توسيع  نموها،بمساعدة في 

المقبولين.وتالميذهم   

ألنه إذا لم تكن هناك قوة  ذلك،يبدو أن تاريخ الجمعية يثبت  
كانت قد ل ،فمن وقت طويل لصالحها،تعمل  قوية،خفية ولكنها 

                                                           
الباطنية - السرانية" هنا تشير إلى الطريق المساري لدارس العلوم " 63

.الروحية  
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إهانات كان عليها وودمرتها عاصفة سخيفة  الظالم،غرقت في 
.أن تتحملها  

ت لها وعود بمعنى مثل هذه مَ دِ قُ  الجمعية،في بداية تاريخ 
لها بشكل عام أنها ستصبح  التنبؤوتم  المستمرة،المساعدة 

 ناهاتهدفا للتشهير وهدف كبير للمعارضة. وقد تحققت 
ً االنبوءت .ن حرفيا  

أللماس المنحوت الذي يشهد ويعكس العمل الذي افس طريقة بن
أعطاه قيمة وتألق، كذلك اإلنسان الذي اجتاز جميع مراحل 

يحمل بداخله عالمات  الحكماء،االختبار والتعليم تحت سيطرة 
.ال تُمحى  

التي تفتقر إلى الخبرة في هذا المجال  العادية،لنسبة للعين با
لكن أولئك و النوع،رؤية أي عالمة من هذا  هاال يمكن فإنه

 هي الذين لديهم القدرة على الرؤية يعلنون أن هذه المؤشرات
.وتفلت تماماً من إرادة الشخص الذي يرتديها تماماً،واضحة    

إذا كان الفرد قد تقدم على طريق التلمذة أنه، لسبب هو  وهذا
لها لنقول ثالث درجات، فإنه سيكون لديه ثالث عالمات مقابلة 

بأن رتبته هي درجة أعلى التلميذ  دعاءاال طائل من  وبالتالي،
.بدرجة  

فإن العالمة الرابعة ستكون هناك  صحيحاً،ألنه إذا كان ذلك  
.ستظهر في نفس الوقت مع نمو الكائن احتماً ألنه  

 تزويرها فإنوبما أن هذه العالمات األصيلة ال يمكن تقليدها أو 
عمل أسرار أو  سوىاألخوة الداخلية، في مجملها، ليس عليها 

 وسائل مخفية للتعارف.
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ال يمكن ألحد أن يخدع الحكماء أو استخراج منهم أسرار  
الدرجات األعلى بواسطة عالمات وكلمات السر الموجودة في 
كتاب، أو مقابل دفع جزء من رسوم العضوية. وال يمكن ألحد 
الحصول على امتياز أي منحة ُمسبقة طالما أن طبيعة اإلنسان 

.ةالتطور المطلوبا ال تتطابق بالضبط مع نقطة بكليته  

السرية المنتشرة في  الحكماء والجمعياتإن الفرق بين أخوية 
هذا العالم األرضي تم تأكيده على نحو مضاعف: في طريقة 

المباشرين وفي عالقاتهم مع تالميذهم  األمم،تصرفهم مع 
.يستثمرون في مهمة خاصة الذين   

حظوة مجانية. يتم كمنح اجبارياً، وال شيء يُ ال شيء يكون 
مع األخذ بعين  األمة،ترتيب كل شيء وفقاً ألفضل مصالح 

ودون  معين،االعتبار التأثيرات الدورية التي تسود في وقت 
.االندفاع بأي شيء قبل الوقت المرغوب  

صياغتها بقوة تمَّ إذا كانوا يرغبون في تدمير السالسل التي 
ن الحكماء ال يرتكبون خطأ الظهور بشكل الدوغماتية، فإ

مفاجئ أمام أعين الجمهور المندهشة. ألنهم يعرفون جيداً أن 
طريقة التصرف هذه لن تؤدي إال إلى تحويل االعتقاد العقائدي 

إلى قبول أحمق ال معنى  األفكار،المرتبط بمجموعة معينة من 
اس أنهم الذين سيعتبرهم الن للحكماء، -وأيضاً عقائدياً  -له 

ما لم يولد في أذهان الكثيرين، اليقين في أنهم متواجدون  آلهة،
.بحضور الشيطان  
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 الفصل الثالث عشر: التالميذ والحج
 

إن التدريب المفروض على التلميذ من قبل معلمي المدرسة 
التي ينتمي إليها الحكماء الثيوصوفيون هو أمر خاص وال 

.السائدة في التعليميتطابق مع األفكار الحديثة    

هو مثال توضيحي خاص للحج الذي يتم  المعاني،بمعنى من 
فإن  هنا،ولكن  -وهو شائع جداً في الهند  -إلى مكان مقدس 

هي الروح  السفر،ألوهية المحراب المقدس التي هي هدف 
ألنه بالنسبة إلى هؤالء الحكماء، فإن وجود الروح هو  نفسها،

.ي يجب أخذها بعين االعتبارأحد المبادئ األولى الت  

ليس فقط  حج،يُنظر إلى حياة اإلنسان على أنها  الشرق،في 
بل أيضاً خالل الفترة الهائلة التي تمتد  اللحد،من المهد إلى 

ماليين وماليين السنين، من بداية المانفنتارا64 إلى نهايتها أو 
واستمرارية  روحي،فترة تطور. يجري اعتبار اإلنسان ككائن 

تولد األمم والحضارات وتنمو وتتقدم  أبداً.وجوده ال تتوقف 
ولكن الكائن يبقى على قيد  ،المطافوتنحدر وتتالشى في نهاية 

.شاهد على التغيرات في البيئة التي ال حصر لها الحياة،  

بدءاً من "الكّل الكبير" المنبثق65 كنظير شرارة النار المركزية   
فإنه يحصد الخبرات في جميع العصور وتحت كل ظروف 

                                                           
 لمعرفة معنى هذه الكلمة، انظر الفصل التالي 64

مثلما هو الحال في نيران متقدة تنبثق " :انظر مونداكا اوبانيشاد 2 65
كذلك  من هو غير قابل  النار،آالف الشرارات التي تحافظ على طبيعة 

للتغيير (آكشارا) ، منه تأتي إلى الوجود العديد من المخلوقات ، وهي إليه 
".أيضاً تعود  
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مواصالً حجه بدون توقف  والعادات،الحكومات والحضارات 
.إلى المحراب المقدس الذي منه قد جاء  

هو في ذروة  اليوم،و في بعض األحيان المعلم، وأحياناً العبد. ه
سقط في قد وربما  السلم،هو في أسفل  غداً، والقوة،الثروة 

.البؤس الذليل، ولكنه دائماً نفس الكائن  

  

فإن كل الهند مرصعة بأضرحة مقدسة التي  لذلك،رمز يُ لكي  
يذهب إليها الناس للحج، وهي نذور كل انسان في هذا البلد 

مرة  الرحلة،للقيام بهذه  جاهل،الذي يزعم البعض أنه بلد 
يفي  أن حدأل يمكنألنه ال  يموت،واحدة على األقل قبل أن 

ألماكن ر مثل هذه ازُ تماماً بواجباته الدينية في الحياة إذا لم يَ 
.المقدسة  

من األسباب الرئيسية التي قدمها  اً ضافة إلى ذلك، فإن واحدإ
أولئك الذين يفهمون المعنى الباطني هو أن هذه األضرحة هي 

الروحية التي تشع منها تأثيرات التعظيم التي  ىالقومن مراكز 
.النبيذ وشاربال يمكن أن تجمع معها المسافر أكل اللحوم   

في معظم مواقع  هفي الواقع، هناك الكثير ممن يجادلون بأن
يوجد حكيم من نفس النظام الذي ينتمي  هذه،الحج الشهيرة 

 إليه الحكماء الثيوصوفيون، والذي هو على استعداد دائم
جزء من الرؤية الداخلية  الروحاني،لمنح، على المستوى 

.ومساعدة اإلنسان الصادق الذي يمكنه الذهاب إلى هناك  

ولكن  الحج،تم تعليمه حول  مماكثير من الخرافات قد ولدت 
ليس ألن هذه اإلساءات لديها الكثير من االحتماالت أن تحدث 



80 

 

المقدسة فإنه يجب إلغاء هذه األماكن  عصرنا،في عصر مثل 
فإن البشر  الخريطة،إذا أزيلت تلك المراكز الروحية عن  ألنه

قادرين على بعدها لن يعودوا  الخرافة،الطيبين الذين لم تعميهم 
يدة التي يمكنهم العثور عليها الحصول على المساعدة المف

.اآلنهناك   

أسسوا هذه األماكن للحج من أجل الحفاظ  هم الذينحكماء ال
فكرة أن العلم والتعليم  الناس،على فكرة الروح حية في عقول 

الحديث كان من الممكن أن يحل من زمان محل الال أدرية66 ، 
.لو كان قد تُرك أن يفرض نفسه دون رادع  

 طبيعته والحكيملكن تلميذ الحكيم يعلم أن مكان الحج يرمز إلى 
وبأية  التقدم،وكيفية  علمية،كيفية البحث بطريقة  يدله على

طرق، وفي أي اتجاه يسير67. من المفترض التركيز على 
كل الخبرة وعلى  الوجود،الحقل المحدود لعدد قليل من 

والممارسة التي سيوجب على اإلنسان العادي أن يضعها بعدد 
.ال يُحصى من التجسدات للحصول عليها  

صعبة في أماكن  تحدث األخيرة،مثل خطواته  األولى،طواته خ
 ً الطريق يرتفع باستمرار «الواقع ما تكون خطيرة. في  وغالبا

                                                           
 الال غنوصية 66

انظر في هذا الشأن مقال سوبا روو ( ثيوصوفي براهمان هندوسي )  67
بعنوان "أماكن الحج في الهند" (= أماكن الحج في الهند) ، في مجلة 

.المجلد السابع -الثيوصوفي  . 
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في األربطة الحادة"68 وبإلزام نفسه به، فإنه يترك وراءه كل 
 أمل في المكافأة - وهو أمر شائع في جميع المشاريع69.

ولكن  مجانية،ال شيء يتم الحصول عليه كإمتياز أو كحظوة 
ف الذي كل شيء يعتمد على االستحقاق الحقيقي. وبما أن الهد

مع  فقط،يجب تحقيقه هو القدرة على االعتماد على النفس 
البداية منذ  هو،فإن التلميذ  الرؤية،الصفاء التام ووضوح 

.إلى الوقوف بمفرده مدعو  

وغالباً ما يولد نوعاً  صعب،أمر هو  لمعظمنا،بالنسبة  وهذا، 
وال يمكنهم التفكير دون قلق  الرفقة،من اليأس. البشر يحبون 

بدالً من أن يكون التلميذ  وهكذا،من إمكانية تركهم لوحدهم. 
ً دائماً محاط كما هو الحال في  -ن وبمركز يسكنه زمالء مبتدئ ا

 جبر علىيُ فإنه  -المجتمعات السرية العادية في هذا العالم 
كذلك يجب عليه وحده  العالم،كما دخل وحده إلى  أنه،رؤية 

ومن ثمَّ يتركه فيما بعد كما سبق  هناك،فقط أن يتعلّم العيش 
.وفي رفقة نفسه فقط وجاء،  

ألن هذا التعلم ينطوي  أنانية،ال يولد أية  هذافإن  ذلك، عوم
التي فإن المعرفة وبالتالي  المرئي،على تأمل مستمر على غير 

                                                           
مستعارة من قصيدة كريستينا روسيتي "اوفيل" (السطر 1)، وقد  68

نضباط اُقتبس منها أكثر من مرة في األدب الفلسفي فيما يتعلق بمسار اال
التي  "،أو النظام الخفي. انظر على سبيل المثال مقالة "التقدم الروحي

 1885شهر أيار من عام  -نشرتها بالفاتسكي في مجلة الثيوصوفي 
.188-187صفحة   

 مشاريع روحية 69
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العزلة التي يشعر بها هي محدودة فقط هذه تأتي إليه هي أن 
.واألرضية الدنيا، الشخصيةبالذات   

 التالية: االمتناعتعليمات أخرى فرضت على هذا التلميذ وهي 
ومن هنا  اسبة،منوفي أي  شيء،عن كسب المجد من أي 

 القاعدة التي يجب حفظها:

إذا كان هناك انسان يتحدث عن طاقاته، كحكيم، أو يفتخر  
فيمكننا دائماً أن نكون على يقين من أنه ليس  الروحي،بتقدمه 
.تلميذاً  الحكيماً و  

قد أخبروا العالم  الثيوصوفية أفراداً كان هناك في الجمعية 
بأنهم كانوا بمرتبة حكماء أو كانوا قريبين جداً من ذلك، وأنهم 

 يمتلكون طاقات عظيمة.

يمكن للمرء أن يستنتج بأن هؤالء الناس لم  قواعدنا،بحكم  
يكونوا سوى من المتبجحين الذين ال تخفي ادعاءاتهم الغبية 

عف سوى الغرور ، مع معرفة موثوقة بما فيه الكفاية بض
الطبيعة البشرية وعدم مصداقيتها  (والتي يعمل هؤالء الناس 
على إساءة استعمالها واستغاللها لربحهم أو لمتعتهم). ولكن 

الذين يختبئون  العالم،هناك العديد من التالميذ الحقيقيين في 
.يجذبون االنتباه لكيالالمظاهر الخارجية  وراء  

 إنهم يدرسون قلوبهم وقلوب بشر آخرون70. 

                                                           
هذا النوع من الوحي المثير للضجة القوية، ينبغي - لسوء الحظ - أن  70

في صفوف الجمعية الثيوصوفية برئاسة السيدة  1925يتكرر في عام 
بيزانت، حيث ادعت مجموعة من الثيوصوفيون عن وصولهم إلى 

.مستوى الحكماء الكبار(آرهات)  
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وعّي من المساعدة  ولكن يوجد فيهم شهادات،ليس لديهم 
ومعرفة واضحة  الحقيقي،المستمرة التي يقدمها لهم المحفل 

عما هو هذا المحفل71، الذي يجتمع في مكان سري حقيقي ولم 
.ينوه عنه على اإلطالق في أي دليل  

عن أثر الروح ومتتابع  حياتهم كلها ليست سوى بحث مستمر 
المتحركة تحت المظاهر غير  يمكن،والتي  -دفقة بسرعة المت
وموتهم ليس سوى خطوة جديدة  - تسير أسرع من البرق أن

والتي سيتم كسبها في أجساد  أكبر،إلى معرفة وإلى األمام 
.في سياق حيويات جديدة أفضل،بدنية   

 

 

  

                                                           
كلمة محفل تعني مكان تجمع ألشخاص (شرفة مسرح.. مركز..) وهي  71

محفل القديسين. –. وفي المسيحية يوجد مصطلح ةقديملعصور تعود   



84 

 

هائلة من التطور تعشر: فتراالفصل الرابع   
 

 

الماضي عندما يدير نظره إلى  عشر،مؤرخ القرن التاسع   
ضباب سوف يتحول قريباً إلى حبر للن يتأخر برؤيته  فإنه

.غامق  

التي ال تمنح  السخيفة،مقيداً في الواقع بتأثير الدوغماتية 
فإنه  سنة،سوى ستة آالف  األرضلإلنسان من الحياة على 

لمصريين لكٍل من اسيصعب عليه قبول التسلسل الزمني القديم 
  والهندوس.

كانت ضرورية  ومع اعترافه بالفرضية القائلة بأن فترات هائلة
يخاف من مكمل تقريبي  إال أنه الجيولوجية،إلنجاز التحوالت 

لبضعة ماليين من السنين لتضاف إلى المدة التي ساهمت فيها 
.على كوكبنا في التكاثرالبشرية   

فإن من يدرس "الثيوصوفيا" ليس لديه أي سبب  ذلك،ومع  
يقوله المعلمون عن هذا الموضوع. فهو يعلم أن  فيماللشك 

 " ألنها تمتدفترات التطور ال تنتهي. نحن نسميها "مانفانتارا
 بين "اثنين من مانو" وهذا يعني اثنين من "البشر"72 

هذه الفترات73 يمكن اعتبارها موجات تتبع بعضها البعض إلى 
تشمل جميع التطورات الطفيفة  رئيسية،ماالنهاية. كل فترة 

                                                           
 انظر كتاب - نور على الدرب - 1 قاعدة 16 وكذلك 2 قاعدة 12-10 72
يتم تقديم كلمة مانفانتارا أيضاً من خالل مصطلح مان "بمعنى فترة  73

".من مانو " وأنتارا بمعنى "المحتوى الداخلي  
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تحت رعاية  بشرية،سنة  311،040،000،000،000تغطي و
مانو واحد، ويمر 306،720،000 سنة بشرية، واليوكا74 (أو 

تشمل  أكثر، التي تتعلق بنا بشكل مباشر الصغيرة، العصور)
 4،320،000 سنة شمسية75. 

األجناس البشرية في كل تستمر  الشمسية،خالل هذه الثورات 
.جوالتها أو دوراتها على كوكبنا   

سكان وكذلك  ،البحيراتمدن سكان أو  الكهوف،إن سكان 
يظهرون ويختفون  آخر،العصر الحجري الحديث أو أي عصر 

الذين  نحن،كنا  األجناس،وفي كل من هذه   .مراراً وتكراراً 
كنا أنفسنا تلك  ،تلك األجناس فيها، هينقرأ ونكتب ونفكر 
.ماضيها علىالعثور اآلن اإليغو التي نحاول   

يبدأ المرء  عميقة،لكن عندما يتم البحث في طبقات جيولوجية 
بالشك في أن اإلنسان كان معاصراً  للبلصور76 حيث ال توجد 

.في الطبقات المقابلةالهومو  أحافير من جنس  

. هنا تتدخل النظريات الثيوصوفية لتوفير مفتاح السر  

كان  ما،تُعَلم في الواقع بأنه قبل تطوير أي جسم مادي فهي 
مدام بالفاتسكي في  السبب،ولهذا  نجمي،اإلنسان يرتدي شكل 

                                                           
اليوكا (مصطلح يختلف عن مصطلح اليوغا التأملية) هي بمثابة  74

عصر يمتد لآلالف من السنين وهناك عدة أنواع من اليوكا مثل يوكا 
.العصر الذهبي وغيرها  

لمدة هذه الفترات المختلفة، انظر الجدول المعطى ص 133 من كتاب  75
. 70-68 ،2 ،36 ،1 السرية،انظر أيضاً كتاب العقيدة  الثيوصوفيا.محيط 

.مانو في قوانين للهندوس،ني يتم تقديم هذا التسلسل الزم . 67-79 

 البلصور هي زحافة بحرية منقرضة 76
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 الثاني) تقدمالجزء  - ةصليالنسخة األالسرية (كتابها العقيدة 
المادي عقيدة "والدة الجسم النجمي قبل وهي  نقطة ارتكاز،

".هو نموذج للثاني واألول  

 ما قبل الطوفاناتوجودة فيمالحيوانات العمالقة الفي زمن 
مجموع الكثير من  الهائلة،تتشرب في أجسامها  ههذ كانت

من المواد الخشنة لتشكيل بنية الكائنات المتاحة  الكتلة الكلية
 الماديالحسية التي بقي اإلنسان النجمي محروماً من الشكل 

 وبالتالي لم يرتدي حتى اآلن "مالبس جلدية"77.

استطاع أن يتعايش على األرض مع هذه  السبب،ولهذا  
ون أن يكون لديه ما د الضخمة،الطيور الهائلة والزواحف 

.يخشاه  

وكمية الطعام  بالرعب،أحجامهم الضخمة لم تبث يه اإلحساس 
الهائلة التي امتصوها لم تقلل شيء من مؤنته الغذائية. وبما 

أنه يتكون من مادة ال تترك أي أثر على الصلصال أو على 
يتبعه موت  واحد،فإن موت جسم نجمي  البالستيكي،الصخر 

لم يترك أي حفرية متحجرة أو عالمة يمكن أن  آخر،جسد 
لزواحف والطيور التي كانت بمرافقة ا النهار،نعيدها إلى وضح 

.معاصرة له  

كان اإلنسان في مرحلة اكتساب القدرة  الوقت،خالل كل هذا 
على اكتساء جهاز عضوي حي كثيف. كان يلقي جانباً جسم 

                                                           
تُغطي هذه المدة ما يُسمى ماها يوكا (اليوكا الكبيرة) والتي هي مع  77

والتي  "،ذلك تُعتبر دورة "ثانوية" مقارنة بالفترة العظيمة "عمر براهما
مالبس  –ومصطلح  – رقًما 15يتم التعبير عن عدد سنواتها هنا مع 

.تعني جلد اإلنسان الصلب ، أي جسد مادي –جلدية    
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كان  وكل جهدٍ  المستمر،في تطوره  نجمي،نجمي بعد جسم 
في ابراز  التعبير،إذا جاز  بدأ،يعطيه كثافة أكثر قليالً. ثم 

ظالل78 وبدأ عالم الحيوانات الشاسع والثقيل (نظير الممالك 
أكثر وأكثر باآلثار التي تُمارس عليه من قبل  يشعر الثانية)

.اإلنسان الوليد  

بدأت الحيوانات في االنكماش  صالبة،وعندما أصبح أكثر  
في أي طبقة من األرض  اً بحجمها، لكن بقاياها لم تترك آثار

.ساق الكافيتاال لىيفتقر إطالما أن جسمها كان   

لم يكتشف علماء األنثروبولوجيا المعاصرين في أية حقبة  
ذلك.زمنية قد حدث   

ولكن كما  نهائية،إنهم يسارعون إلى التوصل إلى استنتاجات  
هو الحال في األبحاث العلمية ، هناك مفاجآت تنتظرهم ، في 

.مستقبل ليس بعيداً   

في حين أن الباحثين في الحفريات يعملون بشكل دوري  كذا،وه
على تحديث بقايا الحيوانات والطيور والزواحف في الطبقات 

بأُخرى بطريقة أو  البشري،المحددة للجنس  السابقة للحقبة
لم يكتشفوا أبداً أي هيكل عظمي من جنسنا. فإنهم  

م لفي مرحلة  وجوده، علىكيف يمكن لإلنسان أن يترك أثراً  
يستطيع فيها بعد أن يقولب نفسه في الطين79 ، أو أن يلف 

  نفسه في حمم بركانية أو كتل من الغبار البركاني؟

                                                           
 المقصود بدايات تشكل الجسم الصلب 78

  أي لم يكن له بعد جسد مادي  79



88 

 

 

أن حقبة البلصور هي حقبة اإلنسان الممتلك  ذلك،مع  أعنيال 
 جسماً نجمياً محروماً من غالف مادي80.

من الممكن تأجيل مسألة الفترة الزمنية بالضبط إلى عرض 
االنتباه  بهدف لفتما تمَّ كتابته أعاله هو فقط و اكتماالً،أكثر 
وتفسير سبب غياب الرفات البشرية في الطبقات  القانون،إلى 

.الجيولوجية القديمة جداً   

الحقيقة هذه يصّر الحكماء الثيوصوفيون على  حال،على أية  
 التالية:

عظام تؤجل ظهور اإلنسان للمرة  األرض،في  هناك،ال يزال  
األولى في جسم كثيف إلى ماليين السنين التي سبقت الفترة 

وهذه األحافير البشرية سوف تُكتَشف  اآلن،التي قُبلت حتى 
.قبل مرور الكثير من الوقت  

ستكون إحدى النتائج األولى لهذه االكتشافات هي العكس تماماً 
عصور التي يتم تدريسها مما يمكن أن أسميه نظريّة تتابع ال

وكذلك تقدير أهمية مختلف الحضارات التي  حالياً،وقبولها 
 أثروالتي لم يترك شهودها أي  -اختفت من على وجه األرض 

نحن  ،ألننا وفقا للحكماء الثيوصوفيين - الداخليةإال في بنيتنا 
 اً أنفسنا هم هؤالء الكائنات (الذين يسكنون اليوم أجساد

مختلفة) والذين عاشوا وأحبوا وماتوا على كوكبنا ، منذ فترة 
.طويلة  

                                                           
 جسد مادي صلب 80
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ومنذ ذلك الحين نحن  الكارما،في تلك األيام، بدأنا في خلق  
 نتأثر بها.

كما يبدو لي أن يتم  تستحق،هذه العقيدة الهامة للكارما  
.ناسبة ثانية لمزيد أعمق من الفحصتناولها في م . 
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 الفصل الخامس عشر: الكارما، لحظة الموت

 

 

مختلفة جداً  وعقابها،العقيدة الشرقية لمكافأة اإليغو اإلنسانية 
عن الفكرة الالهوتية المقبولة في جميع أنحاء العالم المسيحي  

ألن البراهمان والبوذيين يثبتون على أرضنا مكان المكافأة 
.والتعويض ، بينما يضع المسيحيون "محكمة هللا" في اآلخرة  

لن يكون هناك فائدة كبيرة في التوقف لمناقشتهم على أساس 
في إنجيل  المكتوبةير إلى كلمات يسوع بل يكفي أن نش منطقي،

:القديس متى وفي المزمور  

  "بالكيل الذي تكيلون به، يُكال لكم"81 قال ذلك يسوع

وأعلن اإلنجيلي متى82 أننا سنضطر إلى اإلجابة عن كل كلمة 
.وفكروفعل   

قد أنشد أن أولئك الذين  الملكي،الشاعر  داود،بينما أن  
يخدمون الرب لن يضطروا أبداً إلى التسول للحصول على 

 خبزهم83 

                                                           
  إشارة إلى سفر التكوين، 3.21 81

 متى، 827.2
 متى، 12،36 83
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فكرة مغفرة  انحذفي ،نياألخيرن ياالثنن يالتأكيدكلنا نعرف أن 
فهو قد  اليهودي،الخطايا. أما بالنسبة لما يحتفل به المنشد 

.ثُبَت بطالنه كل يوم في جميع مدن نصفي الكرة األرضية  

تُسمى هذه العقيدة كاما [في  سيالن،البوذيين في في أوساط 
].لغة بالي  

.تُسمى الكارما [في اللغة السنسكريتية] الهندوس،وبين   

فإنها "التصرفات الجيدة  الديني،إن نظرنا للعقيدة من جانبها 
من خالل  واعية،والسيئة التي يتم إنجازها من قبل كائنات 

والتي بواسطتها  الخطأ،التأثير أو النتيجة المعصومة عن 
ينالون، وفقاً لما يستحقونه، مكافأتهم أو عقابهم84 ، في واحدة 

".الكائن حيوياتأو غيرها من   

كتلة من  لتعبير،اإذا جاز  يبث،فإنه  ما،عندما يموت شخص 
القوة أو الطاقة التي ستشكل الشخصية الجديدة عندما يتجسد 

 مرة ثانية.

في هذه الطاقة يتراكم المجموع الكلّي للحياة التي تم التخلي  
أن بمن جهة أولى،  لزمة،مُ وهذا يعني أن اإليغو  للتو،عنها 

ً  ومن جهة ثانية، تكون محدد،تلبس جسم جديد  لزمة مُ  أيضا
وكل هذه الشروط تشكل وسائل لتنفيذ  مناسبة،ئة بيبالوالدة في 

.األحكام الكارمية  

الجحيم ليس مكاناً أو حالة أسطورية فيما بعد فإن  وبالتالي،
ومهيئة بشكل خاص من قبل  معروفة،في منطقة غير  الموت،

                                                           
 المزامير، 37،25 84
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في الحقيقة هو ، الجحيم هللا عز وجل لمعاقبة أطفاله ، ولكن
الحصرية، كوكبنا85 ألنه على هذه األرض ، في سياق الوجود 

بر في األجساد البشرية ، سنُعاقب على األفعال ختَ الدنيوي المُ 
السيئة التي ارتكبناها في الماضي ، وسوف نتلقى السعادة 

 والفرح كمكافآت سابقة ُمستَ حقة86 

إنسان نبيل يعاني  األحيان،كما يحدث في كثير من  نرى،عندما 
فإننا نطرح بشكل طبيعي السؤال التالي:  الحياة،الكثير في هذه 

"هل للكارما دور ما في ذلك؟  وهل من العدل أن يعاني هذا 
"؟مصيرالشخص هذا ال  

تماماً فإن ذلك هو عدل  بالكارما،بالنسبة ألولئك الذين يؤمنون 
هذا اإلنسان قد عمل في حياة سابقة بعض األفعال التي  ألن

  تستحق مثل هذا العقاب اليوم87.

                                                           
على حد تعبير القسيس تيرونانس، الكاهن األكبر (بوذي) لدوداندوا  85

تكون حاالت الكائن هذه متعددة ، وفقاً  الظاهرية،في البوذية (في سيالن :
"للعالم" الذي يتم فيه العودة للوالدة : الجحيم ، الشياطين ، الموتى 

).الحيوانات ، البشر أو اآللهة  
انظر كتاب "صوت الصمت"، ص 99، الحاشية 45، حول الكلمة  86

وتسمى بحق  أرضنا،التي تعني الجحيم: "ميالبا هي  - ميالبا -التبتية 
ألنها أعظم العوالم السفلية. ال  الباطنية،الجحيم "من قبل المدرسة "

باستثناء  للعقوبة،أو مكان  الجحيم،تعترف العقيدة الباطنية بوجود 
.مل بشر. آفيتشي هي حالة وليست مكانتح ،أرضأو  كوكب،  

كونه قانون غير شخصي، فإنه ال يمكن أن يقال أن الكارما تعاقب  87
السكران عن طريق إصابته بالمرض أو قتله في نوبة من الهذيان: إنه 

من خالل وطئه تحت قدمه للقوانين  الذي،في الواقع هو اإلنسان نفسه 
هو المسؤول الحقيقي عن هذه النتائج  الجسدية،الطبيعية للنظافة 

.المؤسفة  
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فإن اإلنسان الشرير الذي هو في مأمن من  الطريقة،وبنفس 
في  أنه،بالحقيقة ذلك يدين له  بالحياة،سعيد وناجح  المعاناة،

أو أنه قد  زمالئه،عومل معاملة سيئة من قد  سابق،وجود 
.عانى الكثير  

 حالته: والعدالة المثالية للكارما ال تزال موضحة بشكل جيد في
حتى لو كان قدره اآلن يحابيه، إال أن شره هو في حالة إنتاج 

ستبدأ بالعمل لمعاقبته على  جديد،عندما يولد من  التي،أسباب 
.رتكبه اآلنيالشر الذي   

ولكن  الموت،قد يفترض البعض أنه يجب معاقبة اإليغو بعد 
هذا االستنتاج غير منطقي. ألنه بالنسبة لألخطاء المرتكبة هنا 

وفقاً  يمكن،ال ف الموضوعي،على المستوى المادي  ،باألسفل
أن تُعاقب على مستوى تجريدي  أخالقي،ألي منطق علمي أو 

.بحت  

صغاراً  المتزنين، ولهذا السبب رفض الكثير من األشخاص
بسخط عقيدة نار جهنم حيث سيعاقب المرء أبدياً على  وكباراً،

كبت على األرض. على الرغم من أنهم غير الخطايا التي ارتُ 
إال أنه  ميتافيزيائية،قادرين على صياغة السبب في مصطلحات 

قد تبين لهم غريزياً أنه سيكون من المستحيل نقل مشهد جبر 

                                                           

 1 الجزءالسرية،ولهذا السبب كتبت مدام بالفاتسكي في كتابها (العقيدة 
): "لذلك ، ليست الكارما التي تكافئ أو تعاقب  ، ولكن نحن 643صفحة 

مع الطبيعة ، ومن خاللها   أنفسنا من نكافأ أو نعاقب ، بحسب إن كنا نعمل
قتها، بتوافقنا مع القوانين التي يعتمد عليها التناغم ، أو ومن خالل مراف
".إذا كنا نتجاوزها   

إنها تقدم فقط لنا فرصة  تعاقب،"كارما ال  أيضاً،كما قال روبرت كروسبي 
ن".إلعادة تعديل التواز   
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 آخر غير المكان الذي ارتكبت فيه الخطيئة األخطاء إلى مكان
.قد ولد كالرتبااوحيث   

عندما سأل تالميذ يسوع فيما إذا كان األعمى من الوالدة قد 
جاء إلى األرض منكوباً بهذا المصير بسبب خطيئة ما كان من 

الممكن أن يكون مذنباً بسببها88 ، فقد كان في ذهنهم عقيدة 
مثل أي هندوسي أو بوذي الذي يرى أحد زمالئه  هذه،الكارما 
.لبصرأو مشوه، أو محروم من ا بالشلل،مصاب   

والتي وفقاً  أعاله،النظرية التي يتم عرضها بشكل موجز  
تنبعث منه عناصر الشخصية  موته،للفرد، فإنه أثناء 

 التعبير حتىإذا جاز  معلقة،والتي ستبقى  الجديدة،[األرضية] 
اللحظة التي يحين فيها موعد عودة اإليغو إلى األرض بحثاً 

توضح قانوناً عاماً يعمل في هذه النظرية  جديد.عن جسد 
.حاالت كثيرة أُخرى غير والدة كائن أو موته  

ومن خالله يشرح الثيوصوفيون العالقة بين القمر واألرض. 
وبالتالي، فإنهم يعتبرون القمر كوكباً عشنا عليه89 قبل مجيئنا 

وحتى قبل أن تكون األرض موجودة في أي شكل  األرض،إلى 
فإن كل  التابع،من األشكال: عندما مات ما نسميه اآلن بالقمر 

بثها في الفضاء لتبقى معلقة ب يمتلكها، يقومالطاقة التي كان 
الطاقة  تزويد هذهم إلى أن يت الفريدة،هناك كنوع من الدوامة 

يوجه هذا القانون  الطريقة،وبنفس  أرضنا. -بجسم جديد 

                                                           
في كتاب محيط الثيوصوفيا يضيف جودج أن سوء حظ الشخص يمكن  88

تتحمل اإليغو مسؤوليته وتقبله للقضاء على  "أن ينتج أيضاً عن "انضباط
.أو الكتساب قوة الروح والرحمة العيوب،  

 انظر إنجيل يوحنا - جان، 9، 2 89
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تجمع شاسع  تنتمي إلىكل واحد منهم هو وحدة  البشر، حيث
 معروف بين الثيوصوفيين المتقدمين بأنه مانو العظيم90 

البشر الذي يعود أصل غالفهم الخارجي المادي91 إلى القمر 
وهذا هو السبب في  األصل،أن يتبعوا قانون هذا  عليهم جبيتو

ما  أن الكاهن البوذي المنوه له أعاله يعلن: "عند وفاة كائن
ال شيء منه يذهب إلى العالم اآلخر لوالدته من جديد  فإنه

أو (الستخدام تعبير مصور  القدرة،بالمستقبل؛ ولكن بفضل 
يتم إنتاج  الكاما، فإنهأكثر) بسبب تأثير الشعاع المنبعث من 

ي ف مشابه جداً للذي مات " ألنه اآلخر،كائن جديد في العالم 
 هذا "الكائن الجديد" يتم االحتفاظ بكل حياة المتوفى.

يمكن أن يؤدي بنا إلى  عليه،مصطلح "كائن " المطبق  
.افتراض أنه يتمتع بصفات معينة  

كتلة من الطاقة محرومة من  صحة،على نحو أكثر  هو،و
واألمر  منه،ومليئة برغبات الشخص الذي انبثقت  الوعّي،

متروك له شخصياً بأن ينتظر لحظة عودة [تجسد]الفردية وأن 
.يشكل لها الجسم الجديد الذي سيختبر فيه الفرح أو المعاناة  

هكذا يكون كل إنسان هو الخالق الخاص لنفسه، وفقاً و
الكونية العظيمة التي تحكم جميع الخلق. إن أفضل للقوانين 

لحياة من حياة  نشارك، " ألننامصطلح "للخلق" هو "التطور
عملية مستمرة ثابتة، باستخدام المواد المقدمة في هذه  في

                                                           
 منذ مليارات السنين قبل تشكيل نظامنا الشمسي الحالي 90

  الجسد المادي 91
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المانفانتارا92 ، لتطوير أو تشكيل أجساد جديدة، في كل دورة 
.من عجلة الوالدة الجديدة  

في هذا العمل هي الرغبة واإلرادة. األدوات التي نستخدمها 
 المادية الرغبة تحرض اإلرادة على تركيز نفسها على الحياة

في هذا المستوى، وهي تسبب انبثاق القوة التي  الموضوعية،
.منها تأتي المادة في شكلها الموضوعي  

 

 

 

 

  

                                                           
المانفانتارا هو مرور دورة الحياة على السلسلة الكوكبية األرضية  92

.راجع كتاب محيط الثيوصوفيا المترجم إلى اللغة العربية –سبع مرات   
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الفردية والجماعية لكارمااعشر: الفصل السادس   
 

يقول العديد من الغربيين إن هذه العقيدة الشرقية الكارما 
يصعب فهمها وهي ليست في متناول اإلدراك إال لألشخاص 

وفي  سيالن،في جزيرة  الهند،المثقفين والمتعقلين. لكن في 
فإن كل الجماهير الشعبية  أُخرى،دون ذكر دول آسيوية  بورما،

إلى حقيقة أن هؤالء  تقبلها ويبدو أنها تفهمها. ربما يرجع ذلك
الناس يؤمنون أيضاً بشدة بالتقمص، والتي يمكن أن تُسمى 

.بالعقيدة التؤام للكارما  

ال يمكن عرض إحداهما بشكل صحيح دون األخذ  الواقع،في 
سواء كانت تعتبر عقوبة أو  -الكارما ألن  الثانية،باالعتبار 

اإليغو ال يمكن أن يكون لها عمل عادل وحقيقي على  -مكافأة 
.وفر لها التقمص وسائل للعمليإذا لم   

كل ما استحققناه قد ُخصَص لنا بينما نحن مرتبطون مع اخوتنا 
وليس عندما نكون وحدنا أو بمعزل عن  الحياة،البشر، في هذه 

.اآلخرين  

نا للسلطة في أمة ئفعل ارتقا - مكافأة -ندعو إذا افترضنا أننا 
فإن التجربة ستكون عديمة  الثروة،على  حصلناإذا أو ما 

 بنابشر يرتبطون أو  يُحَكم،القيمة إذا لم يكن هناك شعب 
ن على ينكون قادرلكي  ثروتنا،والذين بهم ومن خاللهم ننفق 

.مساعدة أنفسنا في تلبية رغباتنا المتعددة  
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حياة كذا يعيدنا قانون التقمص إلى األرض، حياة بعد وه
تي اإليغو المختلفة ال تُحصى،مرات ال تُعد وال في  معنا، حاملين

.في الحيويات الماضيةعرفناها   

التي تم  -أو جميع األسباب  -ذا لكي يمكن استنفاد الكارما وه
ألنه سيكون من المستحيل وغير  اإليغو،خلقها برفقة هذه 

نوعاً من  مجهول لتلقيلقى بنا بمفردنا في جحيم يُ  عادل أن
.للحصول على مكافأتنا هزلية،أو ارتقاء الى سماء  العقاب،  

فإنه ال يمكن للقاتل الذي شنق للتو أن يفلت من  لذلك،تيجة ن
حتى لو حصل على غفران كاهن ألنه أشاد  تصرفاته،عواقب 

جنباً  األرضسيتعين عليه العودة إلى بل بيسوع قبل أن يموت. 
كٍل منهم لمساعدة اآلخر الستعادة  ضحيته،إلى جنب مع 

العملية تقود الجميع لتقديم التعويضات  هذه .التوازن المقطوع
.الالزمة  

فإننا نعيد العدالة إلى مكانها الصحيح في قيادة  العقيدة،بهذه 
فإن القتل القانوني للمجرم بعد إدانته  الكارما،البشر: إذا نسينا 

ألن الدولة ال تأخذ في االعتبار مصير  عالج،ليس سوى نصف 
الذين قد تكون  أولئكأو من  جسدها،الضحية التي نُزعت من 

تركتهم وراءها والذين يعتمدون عليها93. ولم يتم فعل أي 
شيء ألفراد عائلة القاتل الذين بقوا على قيد الحياة وكانوا 

.يعتمدون عليه  

الحكماء الثيوصوفيين من جميع العصور يوسعون نطاق ولكن 
عقيدة الكارما إلى أبعد من مجرد تأثيرها على البشر 

                                                           
 عائلته وأوالده 93
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ن. إنهم يعتبرون أن كل العوالم مترابطة مع بعضها يالمتجسد
. وكما يقول الكتاب الهندوسي ومحكومة بالكارماالبعض 
تخضع  براهما،"كل العوالم حتى عالم  غيتاالبهاغافاد  القديم،

 للكارما"94. إذاً، تعمل الكارما على جميع المستويات الكونية.

فإن هؤالء الحكماء يقولون إن  ،على هذا الشكلفي النظر فيها 
هو النتيجة المباشرة لما أصبح  اآلن،كما هو محدود  عالمنا،

عليه في بداية البرااليا95، أو الموت العظيم، الذي حدث منذ 
.المليارات ومليارات السنين  

الفكرة هنا هي أن العالم يتطور بنفس الطريقة التي يتطور  
ينمو ويهرم ويموت ويتجسد مرة ثانية.  يولد،بها اإلنسان. 

فإنه يعاني  لتجسدات،اوخالل هذه  عديدة،وهذا يتكرر مرات 
 ويفرح بطريقته الخاصة كنتيجة لتطوراته السابقة.

التطوري تتكون المكافأة من تقدم إضافي بالمعنى  له،بالنسبة  
.هو دخوله في حالة متدهورة وعقابه  

فإن هذه الحاالت  سابق،كما قلت في مقال ووبطبيعة الحال، 
ألنه هو تاج كل  نفسه،وهدفها، اإلنسان  سببها،المختلفة يكون 

 التطور.

                                                           
  إشارة للفصل. 8 من البهاغافاد غيتا: يؤكد النص 94

(v.16)  ًلتناوب على أن كل هذه العوالم تخضع للوالدة من جديد ، وفقا
، ولكن من الواضح أن العملية برمتها  (v. 17) أيام وليالي براهما

.محكومة بالكارما  (V.3) 
يمكن أن تنطبق الكلمة السنسكريتية برااليا، بمعنى االنحالل، على  95

كما هو الحال بالنسبة لجميع  الشمسي،وعلى النظام  العظيم،الكون 
.عندما تتحلل المركبة،األشياء   
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من هذه االعتبارات العالية إلى الظواهر العظيمة  بانحداره ثم، 
يتعلم تطبيق  فإن الثيوصوفي الهائلة،والمساحات الكونية 

قوانين الكارما والتقمص هذه على كل ذرة من الجسم على 
.وبشكل مستقل عن الكارما الكلية الخصوص،وجه   

فإن  ،الحيويات ألننا مكّونون من مجموعة كبيرة من و  
 الحيوياتأفكارنا وأعمالنا لها تأثير على هذه الذرات أو هذه 

.وهم يطبعون عليها كارما خاصة بهم  

هناك لحظة دون أن  دال توجكما يقول المفكرون الشرقيون: " 
تموت وتتجسد من  الكارما،وتتلقى تأثير من  فينا،تولد كائنات 

".جديد  

الكارما هناك ثالث فئات رئيسية من الكارما. احداها تشير إلى 
وتنتج كل  الحاليين،تعمل اآلن في حياتنا وجسمنا  التي

الظروف والحاالت وتقلبات الوجود. ونحن نرى كل يوم أمثلة 
توضيحية، مع، من وقت آلخر، حاالت غريبة استثنائية جداً 

.ثر لمعاناً على العقيدةوالتي تسلط ضوء أك  

وقد ُخلد مثل هذا المثال في الهند من خالل بناء نصب تذكاري 
كما قد يسميها المرء. هكذا حدثت  المفضل،الحظ  ابنبناه 

أثار إعجابه لدرجة أنه  جداً،األشياء. كان لدى راجا حلم غريب 
.دعا أتباعه إلى التأويل  

) (الراجاوقد قالوا له انه وفقا لألبراج، فإنه يجب على الملك  
في صباح اليوم التالي، أن يعطي كمية كبيرة من المال ألول 

بأن يقدم يتمثل والنذر في التنبؤ  يستيقظ،شخص يراه عندما 
.نفسه في ساعة مبكرة جداً في اليوم التالي  
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الملك في وقت سابق بكثير من  نهضفي اليوم التالي،  
المعتاد ومشى إلى النافذة وفتحها: كان هناك، تحت ناظريه 

 شانداال96  ينظف الغبار. 

وبالتالي رفعه في لحظة من البؤس الدنيء إلى  ثروة،أعطاه  
شيد شانداال نصباً هائالً إلحياء ذكرى خالصه  بعد،البذخ. فيما 

.المفاجئ من سالسل الفقر المؤلمة  

هو الذي في االحتياط وال يتصرف ووع آخر من الكارما هناك ن
في الوقت الحاضر ألن الكائن ال يقدم الوسائل المناسبة لجعله 

غير  الجوي،واضحاً. يمكن مقارنته بالبخار المعلق في الغالف 
مطر على  هطول شكلعلى  لالندفاعولكنه جاهز  مرئي للعين

.بمجرد أن تصبح الظروف مواتية لذلك األرض،  

والتي  اآلن،آخر فئة رئيسية من الكارما هي التي نخلقها 
سوف نعاني من أثارها في والدتنا في المستقبل. الرمز 

 المناسب الذي يمثله هو السهم الذي يرميه النبال97 في الهواء.

   

                                                           
كلمة السنسكريتية تشير للناس من خارج الطبقات االجتماعية بالهند.  96

.أي ليس لهم أي اعتبار بالمجتمع  
 رامي السهام 97
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األسباب والنتائج الكارما،لفصل السابع عشر: ا  
 

 

في أي وقت أو تحت أي ظرف من  بالكارما،الروح ال تتأثر 
وبالتالي فإن الحكماء الثيوصوفيين ال يستخدمون  الظروف،

".أبداً عبارة "ثقافة الروح  

إن الروح في اإلنسان، التي يطلقون عليها اسم إيشفارا98  
وهي  -أبدية وغير قابلة للتجزئة  للتغيير،هي غير قابلة 

.األساس الجوهري لكل شيء  

غير  )األشياءالجسم وكل (يعلنون أن  الحكماء فإن لذلك، 
فهي تخدع الروح في كل مرة يأخذونها بأنها  دائمة وبالتالي

وفيما  المستوى،ن إال على هذا يالواقع. إنهم ليسوا حقيقي
هذا  وخالل الوقت الذي يدرك الوعيّ  ذا المستوى،يتعلق به

المستوى هنا ألخذ المعرفة عنه. فهم بالتالي هم حقيقيون 
.مطلقة تبطريقة نسبية وليس  

نفقد كل نحن  األحالم،حالم تثبت ذلك لنا بسهولة. في حالة األ
وفي  اليقظة،معرفة باألشياء التي نعتقد أنها حقيقية في حالة 

نشارك في تجارب ممتعة أو غير سارة.  الجديدة،هذه الحالة 

                                                           
تشير الكلمة السنسكريتية إيشفارا (= الرب) إلى اللوغوس ، مصدر  98

غيتا مع الشمس التي يكون نورها -فاداويُقارن بالبهاغالكون وداعمه ، 
 18و 13-33-غيتا -البهاغافاد في قلب كل إنسان. انظر على سبيل المثال

،  27-24،  1انظر أيضا األمثال اليوغا باتنجالي ،  ..وما إلى ذلك 61و
.حيث يظهر ايشفارا كمصدر للعلم الكلّي في اإلنسان  
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تشارك ونحن نرى في الحلم أن الوعّي يُطبق على األشياء التي 
الحال، بطبيعة الخبرات في حالة اليقظة، ولكنها تنتج  بطبيعة

.حاسيس من اللذة واأللم طيلة وقت وجودهمأ بنفس الوقت  

 تقارب نتخيل شخص الذي سيكون جسمه في حالة سبات لمدةل
 مؤلملطيف أو  حلمفي حين أن ذهنه سيقع في  عاماً،عشرين 

تماماً والتي تختلف  الحياة،وسنكون لدينا فكرة عن ماهية هذه 
.حياة كائن مستيقظ عن  

حقيقة األشياء المعروفة خالل حالة  الحالم، فإنبالنسبة لوعّي 
ولكن بما أن الوجود المادي هو شر  تدميرها.االستيقاظ يتم 

وهو الوجود الوحيد الذي يمكن من خالله الحصول  ضروري،
ولهذا  قصوى،فبالتالي هو ذو أهمية  الخالص،على التحرر أو 

والمراسم واألحكام  تحكمه،السبب يجب أن تكون الكارما التي 
ومن ثم  جيداً،مفهومة  التحرر،التي تجعل من الممكن تحقيق 

.يتم قبولها واطاعتها  

ناقصة لى إنتاج بنية مشوهة أو ها الكارما التي تعمل عإن
. التصرف في الشر والعكس صحيح سليم، بحريةجسم  لتزويد

أو تجلب  والمتاعب،وهي التي تنتج األمراض والجروح 
.الملذات والظروف المواتية للجسم المادي  

روح من أنبل  مقيت،هكذا نجد أحياناً في جسم مشوه أو 
سيئة الكارما المادية  الحالة،األرواح وأكثرها استنارة. في هذه 

.العقلية مواتية والكارما  

ا الوضع األخير يقودنا إلى التفكير في نوع الكارما التي هذ
تعمل على المستوى العقلي. في نفس الوقت الذي ظهر فيه أحد 
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كان هناك  المادي،األسباب الكارمية غير المواتية في الجسم 
قادر على إظهار  ضل،أفمن نوع  الكارما،آخر من  عأيضاً نو

نفسه في العقل والصفات، أو ليلعب دوراً في إعطاء الفرد في 
ً النهاية عقل متوازن ً وهادئ ا ً وعميق اً وسعيد ا .اً ومستنير ا  

بينها وبين  بحتة للتمييزلذلك نرى أن هناك كارما مادية 
 الكارما العقلية تماماً.

ً الكارما  على  تأتي،يمكن أن  جسدية، تكون المواتية وأساسا
الذي كان  الرصيف،بعد إزالة قشر الموز من  المثال،سبيل 

مما قد يتسبب ذلك في  غريب،يمكن أن يسبب سقوط شخص 
إصابته. ويمكن أن تكون هناك كارما مواتية ذهنية محضة 

إلخ... الفلسفي،بسبب حياة ماضية قضاها في هدوء الفكر   

في أحد الكتب الهندوسية99 ، هناك عبارة غريبة، والتي تشير 
إلى هذا الجزء من الموضوع: "كمال الجسم أو القوى فوق 

واألعشاب السحرية  الوالدة،الطبيعية، تنتج عن طريق 
والكفارة عن األخطاء أو التأمل " والتعويذات،  

من بين االضطرابات العقلية التي تعتبر أسوأ من أي جروح أو 
ا من الحياة السابقة التي تنتج وجد الكارمت جسدية،خسارة 

ظلمات في الفكر وبحيث تسبب في فقدان أي قوة لتصور حقيقة 
.وهذا يعني، المادية -أو وجود الروح  الروح،  

يمكن تعيين الحقل األخير من الفعل لهذا القانون على أنه 
طبيعة نفسية. نجد العديد من األمثلة في أمريكا مع الوسطاء 

لجالء البصري، وخبراء السماع الفوقي األرواحيين وأصحاب ا
                                                           

 االمثال من يوغا باتنجالي، 4، ل، ص 91 99
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والمستنارين  األفكار،ن الذين يقرؤون يواألفراد الحساس
ن من ذوي الحساسية غير يالهستيريين والعديد من اآلخر

.الطبيعية   

في  نيلن يكون هناك مثل هؤالء الرائ الشرقي،وفقاً للنظام 
كما أعتقد المصطلح  هنا،وأنا استخدم  -محنتهم بهذه الطريقة 

تطوير في لو لم ينفقوا الكثير من حياتهم السابقة  -الصحيح 
جانب واحد من الطبيعة النفسية100 ، مما يؤدي اآلن إلى 
إظهار القوى التي تجعل أولئك الذين يملكونها شواذ في 

.المجتمع  

ندوس هو أن اإلنسان لديه هناك اعتقاد غريب جداً بين اله
اإلنسان الذي كان  يصبح،إمكانية تغيير حالته إلى درجة أن 

ً ، أو ما يمكن أن يطلق عليه اسم ديفا101، أو إله  عليه سابقا
ثانوي. إنهم يقسمون الطبيعة إلى عدة مجاالت حيث يوجد فيها 

.لتبسيط اسمها ديفا،وتُسمى  بالوعّي،أو كينونات تمتاز  قوى،  

فإن هذه العقيدة ال تنحرف عن أفكار بعض  ذلك،عالوة على 
الذين يعبرون عن الرأي بأنه ال يوجد أي  لدينا،أفضل العلماء 

كائنات  الشمسي،في كل شعاع من الطيف  وجود،سبب يمنع 
.غير مرئية ألعيننا  

                                                           
هناك فرق بين هؤالء الذين ال يسيطرون على قدراتهم وبين الحكماء  100

.المتمرسين  
كلمة سنسكريتية تشير ألحد تلك الكائنات السماوية ("المنيرة") التي  101

العوالم غير المرئية. يمكن أن تكون طبيعتها جيدة أو سيئة أو غير  تمأل
.مبالية. انظر لهذه الكلمة: معجم كتاب مفتاح الثيوصوفيا  
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وقد  إن المفكر الهندوسي قد قبل بهذه الحقيقة منذ قرون عديدة
نتيجة  يمكنه،عندما أعلن أن اإلنسان  ذلك،ذهب إلى أبعد من 

لتذوق  الكائنات،لكارما معينة، أن يصبح واحداً من هؤالء 
المتعة والتحرر من جميع المخاوف التي تنطوي عليها هذه 

 التراجعمن اضطراره إلى  ذلك،مع  اليقين،الحالة، ولكن مع 
في نهاية المطاف، الستئناف دورة شاقة من الوالدات102 من 

.جديد   

سمى عقيدة تحييد الكارما هو تطبيق في هذا ما يمكن أن يُ 
التوازن ينتج  إنالمجال للقانون المعروف في الفيزياء القائل 

.عن تطبيق قوتين متساويتين ومعاكستين في نفس النقطة  

 قد يكون لإلنسان في حسابه الكارمي سبباً غير مواٍت للغاية
وفي نفس الوقت يكون هناك سبب ذو نوعية معاكسة. إذا جاء 

فيمكنهما عمل  الوقت،االثنان للتعبير عن نفسهما في نفس 
التوازن  ويكون ظاهر،توازن جيد بحيث ال يصبح أي منهما 

.الذي تم التوصل إليه يعبر عن نتيجة االثنين  

                                                           
في عدة نصوص نُشرت في مجلة - الثيوصوفي - أشار البراهمان 102

هذا االحتمال المتصاص روح إنسانية من  روو) إلىالثيوصوفي (سوبا 
قبل ديفا. إن الثمن الذي يجب دفعه مقابل السعادة المؤقتة التي تم حصول 

هو أمر هائل: اإليقاف الكامل لكل تطور الروح لماليين  عليها،الروح 
يمكن أن يستفيد الساحر القوي  ذلك،حتى نهاية المانفنتارا. ومع  السنين،

من  الشخصي وذلكن فترة راحة هائلة من الخلود من هذه الفرصة لتأمي
خالل التماثل مع واحد من هذه الديفا الشريرة الموجودة في هذه 

 الذي( الفناءكم سيكون  المعلمين،وكما نوه أحد  ذلك،المستويات. ومع 
. ؟أفضل بكثير من هذا الخلود )لن يهرب منه السحرة على أي حال  
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من السهل فهم التعليم بالكتاب المقدس  الطريقة،وبهذه 
المسيحي، "الحب يستر العديد من الخطايا"103، باعتباره 

يتعلق بالتأثير الملطف لألعمال الخيرية التي تعاكس أعمال 
 الذي والذي يشرح موقف الفارس في العصور الوسطى الشر،

.توزيع الصدقاتفي سنوات من حياته  ةخصص بضعيُ   

حظى باحترام عالمي في وهو كتاب يُ  غيتا،في كتاب البهاغافاد 
أو دين إنجاز  يوغا،يُمنح أعلى مكان لما يسمى كارما  الهند،

أعماله األعمال والواجبات. نقرأ فيه "الذي ال يتعلق بثمار 
هو على حد سواء متجرد [سامنيازي]  ينبغي،كما  وينجزها

وليس من ال يضيء نار التقدمة وال  ]،وشخص ُمكرس [يوغي
من خالل تقييد  نشط،الذي يظل غير  يؤدي أية طقوس. (...)

متحرراً من أي  بقلبه،أعضاء الفعل، ومركزاً بنفس الوقت 
ويكرس نفسه للتفاني النشط بمساعدة أعضاء  بالعمل،مصلحة 

 الفعل، هذا اإلنسان يستحق الثناء"104 

 

  

                                                           
   رسالة بطرس األولى 4 ،103.8

هذه المقاطع مأخوذة من ترجمة البهاغافاد غيتا من قبل كوكبرن  104
3و (v.1-2) ،6مأخوذة من الفصل.  )،1855ثورسون (  (v.6-7).  كان

جودج يقدم للجمهور ترجمته الخاصة للغيتا بعد وقت قليل جداً من نشر 
.من الشرق) على شكل كتاب (أصداءمقاالت   
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حتميةالكارما ليست الالفصل الثامن عشر:   
 

 

عادلة أولئك الذين يعارضون عقيدة الكارما يزعمون أنها غير 
وحتمية، لكن التجربة بين الشعوب التي تؤمن بها ال  باردةو

واالعتراضات التي أثيرت ال تصمد  االستنتاجات،تدعم هذه 
.أمام تدقيق جديّ    

ن بأن ال ومقتنعو بالكارما،ن يعتقدون بحزم والهندوس والبوذي
حياة  ةسيعاقبهم أو يكافئهم في هذه الحياة أو في أيأحد غيرهم 

هم ال يشعرون بالبرودة وال نراهم أن نجد ذلك،ومع  ثانية،
.عاجزين عن التعاطف الرحيم  

في العالقات  الهندوسي،أن جيداً من المعروف  الحقيقة،في 
وهناك العديد  األمريكي،ودود ومحب مثل أخيه  االجتماعية، هو

في  هي الذاتية البطولية في تاريخهم كما من حاالت التضحية
.تاريخنا  

ويذهب بعض المراقبين إلى أبعد من ذلك ويقولون إن اعتقاد 
 األوروبيينبالكارما والتقمص جعله أكثر وداعة من  يالهندوس

أكثر روحانية في حياته كذلك و والحيوان،في معاملته للبشر 
.اليومية  

فإننا نرى أن هذا االعتقاد  الهند،إذا قمنا بالتعمق بتاريخ  
وما زالت بقاياها  كبير،حجم  مادية ذاتبالكارما مرتبط بأعمال 

.تثير دهشتنا وإعجابنا واحترامنا  
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من المشكوك فيه أن نتمكن يوماً ما من إظهار مثل هذه 
االنتصارات على الطبيعة مثل تلك التي شهدتها في كل وقت 

هندوستان المنحوتة في الصخر. معابد  

ليست  الثيوصوفيين،التي هي عقيدة  العقيدة،لذا يبدو أن هذه  
على الناس الذين ة وموهنمن النوع الذي ينتج تأثيرات ضارة 

.يقبلون بها  

حيث إنها حتمية. القائل  االنتقاداتاعترضت على أحد  نيولكن
 سأنال العقابوإذا كنت  كارما،إذا كانت الكارما يقول االنتقاد (

 السواء شئت ذلك أم  سيحدث،فإن هذا  الطريقة،بهذه 
أفعل  وال "يجب أن أقول مثل التركي بأنها: "قسمة  وبالتالي،

 ً ).شيئا  

 على الرغم من أن عقيدة القسمة اإلسالمية قد تم تفسيرها
فإن النبي  وبسيطة،على أنها حتمية نقية  بشكل خاطئ

ألنهم علموا أن هذا هو  يعتبروها كذلك،وتالميذه الكبار لم 
القانون وليس القدر المميت. كارما لم تعد موضوع لهذا 

.االعتراض  

أنهم  اعتقدوا الذين،هذا يبدو أنها حتمية فقط في نظر أولئك 
 .ياة واحدةبأن الكارما تنطبق على ح -بشكل مبهم  - فهموا
هذه العقيدة مداها الحقيقي المهيب وغير  يال يعطهذا ولكن 

.المحدود  

 إذا اعتبرنا، من ناحية ثانية، أن كل إنسان بأنه هو الشخص 
فإنه  التالية،الذي يحدد مصير شخصيته األرضية الزائلة  نفسه
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ال يمكننا أن نرى في الكارما أية حتمية، ألنه في يد الفرد نفسه 
.تتواجد األحكام الكارمية  

لقد قام هو بنفسه بتحريك األسباب التي ستؤدي حتماً إلى  
نتائج معينة. ولكن كان بإمكانه بسهولة أن يخلق أسباباً 

.مختلفة وبالتالي تتسبب في نتائج مختلفة  

لديهم انطباع بأن هذه  حياتهم،الذي يفهم منطقية حكم  بعض،ال
العقيدة التي تفرض العدالة الجامدة وتجبرنا على أن نفقد إلى 

بمجرد أن يغلق الموت  المحبوبين،األبد أصدقائنا وأقاربنا 
.هي ذات برودة بغيضة وفيها عدم الرقة الباب،  

أن الشعور ورغباتنا ليست قوانين  ذلك،يجب أن نتذكر، مع  
ى عندما نضع أنفسنا في حقل إرشادية للطبيعة. ولكن حت

.فإنه ال يوجد سبب لدعم هذا االعتراض واألحاسيس،الشعور    

إنها تأتي من معرفة غير مكتملة للعقيدة: عندما يتم استيعابها  
بكامل سعتها، يدرك المرء أنها تقدم العديد من الفرص إلشباع 

.ميول القلب مثل أي نظرية حياة ثانية  

نفس القانون الذي يجعلنا نولد في هذه الحياة، لتجربة كما أن  
يصدر أحكام بأن  هو نفسه الستحقاقاتنا،المعاناة أو الفرح وفقاً 

لم  -حتى معاً األصدقاء واألقارب المتشابهين يجب أن يتجسدوا 
الفروق الواضحة بين الشخصيات ، من  بتأثير بإمكانهم يعد

البقاء في الرفقة مع  من -خالل اللعب بقانون الجذب المتبادل 
.بعضهم البعض  
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وهم ال ينفصلون عن بعضهم البعض ما لم يصبحوا مختلفين  
 ً وليس قبل ذلك. من يرغب في البقاء مرتبطاً أبدياً مع  -تماما

ك حادث ميالد؟األهل أو مع معارف منفرة بحجة أنه كان هنا  

بهدف مساعدتنا يعمل هذا القانون بشكل فإنه  ذلك،وة على عال
الذين تساعدهم  ولئكألقد قيل بالفعل " توقف.جيد وبدون 

".سوف يساعدونك في حيويات ثانية  

كائنات قد  بعيدة،من الممكن أن نكون قد عرفنا، منذ عصور  
 وصلت منذ فترة طويلة إلى مستويات عليا.

 تقمصاتنا منمسيرة من خالل استمرارنا ب اقترابنا،منذ لحظة  
فإنهم يمنحوننا  حجهم،الوصول إلى النقطة التي يواصلون فيها 

على  سواء على المستوى المادي أو مساعدتهم،على الفور 
.األخالقي المستوى  

أو من  يساعد،الواحد أو اآلخر يعرف من موضوع أن وأن 
ال يغير شيء باألمر. القانون الثابت يوجه التيار  يُساعد،

.ويحقق النتائج  

يتفاعل أعضاء األسرة البشرية بأكملها مع بعضهم  وهكذا،
ن على فعل ذلك بواسطة قانون جيد بقدر ووهم مجبر البعض،
ي يوم من والذي يحول االزدراء الذي شهدناه ف عظيم،ما هو 
وفي الفرص الحالية لمساعدة  اليوم،إلى احترام وتبجيل  األيام،

.اخوتنا البشر  

محاباة ممكنة في الطبيعة. ال أحد يتمتع بامتياز أو هبة  ديوج ال
سواء كمكافأة أو تعويض. وبالنظر إلى الحياة  يستحقها،ال 

 نجد أي أالالحاضرة التي تمتد أمام رؤيتنا المحدودة، قد يمكن 
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سبب مشروع إلعطاء مكافأة إلنسان غير مستحق لها ولكن 
عليها لكل  بما يتوجالكارما ال تعرف الخطأ أبداً وتدفع دائماً 

.إنسان  

ولكن أيضاً األمر متروك لها وحدها  تكافئ،وليس فقط إنها 
إلى طلبها.  االنتقام،بروح من  نسعى،لفرض التعويضات التي 

من هذا المنظور يجب أن نقرأ الكلمة التوراتية: "لي االنتقام. 
ً  ما يستحقه "105 ألنه مثلما أنه عندما يجرح  سأقدم لكلٍ  وفقا

ً إنسانإنسان  .ستضرب يوماً ما المذنب اخر فان الكارما ا   

ألنه  المذنب،ولكن ليحذر الضحية من رغبته في معاقبة 
.الكارماقبل سيُعاقب بدوره أيضاً من   

حيث تدور العجلة التي  هذه،وهكذا، في كل شبكة الحياة  
وتعطينا وسائل  الخالص،تقدم لنا الكارما  باستمرار،تربطنا 

.والتقمص يعطينا الوقت الكافي لتأمين هذا الخالص الخالص،  

 

 

  

                                                           
كلمة في سفر التثنية (32،35) بالتوراة، التي تُترجم عادة: "لي 105

" مقتبس من قبل القديس بولس (رسالة إلى القصاص،لي  االنتقام،
) ، لتعليم 30،  10، ورسالة إلى العبرانيين ،  19،  12الرومانيين ، 

.البشر لترك | يعاقب الجرائم ، وعمل الخير مقابل الشر الذي يصيبهم   
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 الفصل التاسع عشر: حاالت الوعّي بعد الموت
 

يصف الفصل التاسع المكان الذي  المصري،في كتاب الموتى 
في درجاتها  الموت،بعد  المتجسدة،تسكن فيه األرواح غير 

المختلفة من الكمال. ويمثل البعض وهم يحصدون قمح بطول 
 القمح وهو بالتقاطفي حين أن البعض اآلخر يقوم  أذرع، ةثالث

"لقد التقط في حقول آنرو ".  لهم:الشيء الوحيد المسموح به 
حين أن  الروحي فيوهكذا، بعض النفوس تتمتع بكمال النعيم 

تلك  المكان أواآلخرين ال يصلون إال إلى درجات أدنى في ذلك 
 الحالة السماوية، حيث يقاس العدل اإللهي بدقة لكٍل منهم106.

مجال النتائج الروحية. تشير كلمة و الثوابديفاخان هي أرض 
ويجب استخدامها  المجسدة،"روحاني" هنا إلى الحالة غير 

.فقط في مقابل تعارضها مع وجودنا المادي  

في به  المحيطةيوضح المسيحي هذه الحقيقة بواسطة المواد  
 :قائلة "كتبت "بالفاتسكي "جنته. في كتابها "العقيدة السرية

"الموت نفسه غير قادر على تخليص اإلنسان من الكارما ألن 
إلى حياة جديدة  اإلنسان الموت هو الباب الوحيد الذي يمر به

".على األرض بعد فترة قليلة من الراحة على عتبة ديفاخان  

ن هي عتبة الحياةوهكذا ، فإن ديفاخا .  

                                                           
فيما يتعلق بهذا المقطع، راجع مقال للسيدة بالقاتسكي، الذي ُنشر  106

المجلد الثالث صفحة  اللوتس،) في مجلة 1888باللغة الفرنسية (في 
النفس في مصر القديمة) وقد أُعيد نشره  (علمتحت عنوان  206 -202
.102كتيبات ثيوصوفية رقم  سلسلة:في   
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 كلمة [في اللغة السنسكريتيةالتشير  الهندوسي،في النظام 
سماء اإلله  اآللهة،اشتقاقاً إلى مكان إقامة  لوكا) -ديفا  تُدعى:
.إندرا  

إندرا هو حاكم الجنة الذي يمنح ألولئك الذين ينجحون في  
.الفوز بمملكته الهدايا من السعادة والقوة لمدة طويلة األمد  

يقول البهاغافاد غيتا: "بعد االستمتاع بالسعادة لسنوات ال  
يولد اإلنسان من جديد على  إندرا،في منطقة  لها،حصر 
."األرض  

ألغراض احتياجات هذا المقال، نفترض أن ذلك هو اإلنسان 
ولكن هذا  ديفاخان،الجسد) الذي يذهب إلى  باستثناء(بأكمله، 

 ً .ليس صحيحا  

الثيوصوفيا كما قدمته  السباعية،التقسيم ما بعد الوفاة لبنيتنا 
دقيق ومحدد.  هو  

إنه يبرز ما هو أساس الحياة والموت والتقمص. ويعرض 
الكائن المركب الذي هو اإلنسان، في تناظر مع هذا المركب 

.اآلخر: الطبيعة  

قسم يُ  الطبيعة،كالهما وحدة في التنوع. اإلنسان، المعلق في 
تماماً كما الطبيعة. سوف نعالج هذا التقسيم السباعي  د،وحَ ويُ 

.في مقالة مستقبلية  

بعد  المطولة،اخان، من حيث أنها حالة من السعادة الذاتية ديف
.مع فارق مع ذلك المسيحيين،فإنها بال شك جنة  الجسد،موت   
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إنها جنة أصبحت علمياً ممكنة. ألن السماء نفسها يجب أن  
 تكون في انسجام مع القوانين اإللهية المنبثة في الطبيعة. 

من التي نحقق  الجسد،كما أن النوم هو استرخاء لروابط 
كذلك األمر بالنسبة للموت الذي هو الفصل  األحالم،خاللها 

وبعدها نحلم في ديفاخان حتى نتقمص من  التام،والخالص 
ما نسميه وقتها نستعيد ل األرض،جديد في جسد جديد على 
.بالوجود في حالة اليقظة  

حتى النفس البشرية سوف تتعب من هذه الدورة المستمرة من 
مهيئة لها لكي  حالة،أو  ،مكانالوالدة الجديدة إذا لم يكن لديها 

وإن لم يكن لطموحاتها في حالة  هناك،تتمكن من االستراحة 
الفرصة  األرضية،الكمون، المعاق تفتحها من قبل الحياة 

.للوصول إلى نموها الكامل  

وعلى األخص الطاقة النفسية ويجب  طاقة،ال يمكن إبادة أي  
ديفاخان  يكون فيأن تجد في مكان ما طريقة للخروج. هذا 

لنفس. هذا هو المكان لوهذا التحقيق يشكل راحة  وجدته،الذي 
وتجد رضاها في احتياجاتها  العميقة،الذي تتمتع فيه برغباتها 

.األكثر سمواً   

والمجد. وإلطالة أمد هذه  لأزهر الكماكل أمل يتفتح في  ناك،ه
التعويذات تقدم الكتب الهندوسية العديد من  المباركة،الحالة 
عدداً ال يُحصى من االحتفاالت والتضحيات التي تكون  وتقترح

الحصول على إقامة  استثناء هونهايتها والغرض منها بدون 
.طويلة في ديفاخان  



116 

 

لسماء االمسيحي يفعل بالضبط نفس الشيء. إنه يطمح إلى  
ويقدم | الطقوس واألعمال التشفعية  فيها،ليتم قبوله  ويصلي

والفرق الوحيد هو أنه ال  واألفضل،التي تبدو له أنها األمثل 
.الهندوسي نظيريفعل ذلك بطريقة علميّة   

هذا األخير لديه أيضاً تصور أكثر حيوية عن سمائه من 
 الحاالتأو  األماكن،المسيحي. إنه يفترض وجود العديد من 

.التي تتكيف مع االختالفات الطاقية والكيفية بين األرواح  

حيث يمكن أن تعطي  وغيرها،هناك حاالت، مثل كاما لوكا  
في  الجسدية،محدودة من قبل الحياة  محددة،بحرية رغبات 

حين أن بعض مجاالت تريبهوفانا107 تسمح للمفكرين 
.التجريديين ولمحبي البشر أن يتذوقوا أفراح عالية الفكر  

تجاهل حقيقة ت أنها جنة المسيحي لم توفر هذه االختالفات. كما
وستكون  -أن الرتابة الثابتة للوجود السماوي سيستنفذ الروح 

.لها السماء حالة من الركود وليس من النمو  

الطموحات، التي تمر عبر  شمل الحياة في ديفاخان على تطورت
من الحمل حتى الوالدة  -كلها متغلغلة بالغبطة  -مراحل مختلفة 

مما يفسح المجال تدريجياً  التجارب،ومن ثم إلى نمو تراكم 
ثانية. حالةإلى والعبور  من التدهور تبدأ لحركة  

                                                           
العوالم الثالثة لخبرة الوعّي - األرضي والنفسي (أو نجمي)  107

في المعجم الثيوصوفي ، مصطلحات تريبهوفانا  انظر،والروحي. 
لوكا  مصطلح كامانالحظ أن  األخيرة،وتريلوكيا . فيما يتعلق بهذه الكلمة 

 ً .هو أكثر المفردات البوذية شيوعا  
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شيء في حقيقة أن الموت يمكنه أن يجدد الروح. إنه  ديوج ال
يتألف من مجموعة من الطاقات النفسية التي يجب أن يكون 

وإال لماذا تنجذب نحو هذه  مشترك،لدى السماء معها شيء 
  الحالة؟

ديفاخان النفوس تختلف عن بعضها البعض مثل البشر. في 
استيعابها  هكل شخص حصته من الغبطة التي يمكن يتلقى

.ودرجة تطوره الخاصة هي التي تحدد نوعية مكافأته  

ضع المسيحي جميع القديسين القدامى في مقام عاٍل كاألرواح ي
مقلل من العبقرية إلى مرتبة مجموع و األخرى،المقّدسة 
في حين أن الهندوسي يطرح تنوع ال حصر  المتوّسط،الشعب 

تكيف مع كل إنسان، سواء ي والوجود،له من أساليب اإلقامة 
.سواء روح عبقري أو شاعر مرح،قاسي أو   

وال أن يغني  به،أحد ملزم بأن يشغل مكاناً لم يرغب ال 
وال أن يعيش في مدينة ينتهي بها  يحبها،المزامير التي لم 

األمر بأن تشعره بالملل إذا كان قد أُجبر بشكل أبدي على 
  المشي في شوارعها المرصوفة بالحجارة الكريمة108.

 حول من أن يكون ديفاخان رتيبتين السبب والنتيجة قوان
متناسبة مع الطاقات التي  تكونالنتائج التي تم جمعها و وممل،
 خلقتها.

وتجد في كٍل من  األرضية،الروح تتذبذب بين ديفاخان والحياة  
التي تلبي احتياجات تطورها المناسبة هذه الحاالت الشروط 

في النهاية، ومن خالل الجهد الذي بذلته تصل المستمر، حتى 
                                                           

 إشارة لوصف المسيحيين للجنة 108
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 الفعلإلى الكمال الذي يتوقف عن أن يخضع لقوانين الفعل ورد 
.تصبح متعاونة واعية بالعكس، بحيث،  

ولكن فقط بمعنى ما يمكن أن نسمي الحياة  حلم،اخان هو ديف
يدومان لغاية أن  سواء،الموضوعية. الواحد واآلخر على حد 

الكارما تصبح مرضية في اتجاه معين وتبدأ في تجلي ذاتها في 
.اآلخر  

الكائن اإلنساني في ديفاخان ال يوجد لديه أية فكرة عن المكان 
وبصرف النظر عن الفكرة التي يصنعها لنفسه  الزمان، أو

.عنهما  

ويجد نفسه مع جميع أولئك الذين  الخاص،إنه يخلق عالمه  
وليس في القرب المادي ولكن في  األيام،أحبهم في يوم من 

 التقارب الذي هو حقيقي وحميم ونعيمي بالنسبة له.109

 الكل.ما يموت الكائن اإلنساني، فإن دماغه ينطفئ آخر عند
على الرغم من اإلعالن بأن  هناك،ولكن الحياة ال تزال نشطة 

 اإلنسان قد مات. 

الماضية تستعرض الروح جميع األحداث  اللحظة،في هذه 
ظهر الميل العام لإلنسان إلى النور يأهميتها العامة. و وتجسد

ويظهر األمل المهيمن للحياة للوعيّ 110. كل النكهة األخيرة لكل 
                                                           

في ديفاخان يرى الميت كل أحباؤه – األحياء واألموات – وهذه  109
، ولكن اإلنسان يعتقدها حقيقية. أما أحباؤه كثيف الرؤية هي تخيلية كحلم

على كوكب األرض، فهو أحياء  االذين ال يزالو –الفعليين والحقيقيين  –
..ميت أنه ... يشيء عنهم فعلياً ألنه أساساً ال يدر يال يدر  

حول تجربة المحتضرين (التي تعطي قصصاً حديثة كثيرة عن  110
أو أقل دقة بالوصف) ، انظر األعمال التالية:  " أكثر"الناجين من الموت
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 ديفاخان.العالمة التنشيطية لوجوده في تشكل  الرؤية،هذه 
الرجل الفاتر ال يذهب إلى الجنة وال إلى الجحيم: الطبيعة 

.تتقيأه  

ية ال يمكن الوصول لحاالت إيجابية أو موضوعية أو ذات
إال من خالل دفق إيجابي. ما يتلقاه اإلنسان في  تجريدية،

.ديفاخان يعتمد على الدافع المهيمن للروح  

مأل قلبه الكراهية تالذي  يمن خالل رد الفعل، الكائن اإلنسان
ولكن الالمبالي ليس لديه  مغناطيس،يمكن أن تصبح الكراهية 

.ال شيء لكي يجعله ينمو دافع،أي   

   

                                                           

)  105-104) ، محيط الثيوصوفيا(ص 177مفتاح الثيوصوفيا (ص 
.)103-102البهاغافاد غيتا (صفحة  حولومالحظات   
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 الفصل العشرون: بنية اإلنسان السباعية
 

 

 ً للباحث غير المتحيز أنه لسبب أو آلخر، فإن  من الواضح تماما
المركبة  بعناية، الطبيعة المسيحيين، يتجاهلونرجال الدين 

 قد لإلنسان، على الرغم من أن سلطتهم الكبيرة، القديس بولس
.بوضوحلها نوه   

 بينما هو يتحدث عن الجسد والنفس والروح111 ، فهم ال 
يتحدثون إال عن الجسد والروح. لقد أعلن بولس أننا نمتلك 

جسداً روحانيًا112 ، ولكنهم يبقون غامضين فيما يتعلق بجسد 
 النفس، ويتمسكون بهراء قيامة الغالف المادي113.

الثيوصوفيين لفت انتباه المفكرين  كل لقد أصبح من مهمة
لبنية البشرية ألنه لإلى التقسيم الشرقي من جديد،  ،المعاصرين

فقط على هذا األساس يمكن للمرء أن يدرك ما هي الحاالت 
.المعاشة قبل وبعد الموت  

التقسيم الذي يعطيه القديس بولس هو ثالثي. أما التقسيم 
الهندوسي فله طبيعة سباعية.  التقسيم الذي عرضه القديس 

                                                           
 رسالته األولى إلى تسالونيكي5، 23 111

كورنثوس، 15، 44: "إذا كان هناك جسم نفساني، فهناك أيضاً  112
".جسم روحاني  

الكنيسة تبشر بقيامة األموات بجسدهم المادي رغم أن بولس قد  113
الملكوت  –ماهو غير فاسد  –الجسد المادي  -الفاسد ثقال: (الير
.)السماوي  
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بولس هو موجه ألولئك الذين يريدون الحصول على فكرة 
.الخوض في التفاصيل منولكن ال داعي للقلق  عامة،  

يشمل مجموع  والجسد،والنفس  الثالوث، الروحفإن  ذلك،ومع 
.والذي يمثل تحليالً أكثر اكتماالً لإلنسان السباعي،التقسيم   

من جهة ثانية، فإن الكثير من المفكرين المتعمقين يعتقدون  
أن القديس بولس كان يعرف النظام ككل ولكنه أبقاه سراً 

.ألسباب وجيهة خاصة به  

يكشف تحليل الجسم عن بنية أكثر من كونها بنية جزيئية 
على الحفاظ  قادرة وقوة وحياةألنها تكشف عن طاقة  بسيطة،

.عليها في تماسك ونشاط خالل فترة وجودها الطبيعية  

في كتابه البوذية الباطنية، حيث حاول أن يقدم  سينيت،السيد  
ا هذه دع الشرقي،فيه لمواطنيه بعض المعرفة عن النظام 

الحياة برانا أو جيفا114 ومع ذلك، فإن البعض، يتحدث عن 
ألن الجانب البشري  مالءمة،والذي يبدو أكثر  فقط،البرانا 

.الَنفَس البرانا،لقوة الحياة يعتمد على   

روح بحسب القديس بولس يمكن أن تؤخذ هنا باعتبارها ال
المقابلة للسنسكريتية آتما115 [الذات]. الروح هي كونية وغير 

.ومشتركة بين الجميع للتجزئة،قابلة   

                                                           
في كل هذا الكتاب تمَّ استخدام مصطلحات سنسكريتية في البوذية  114

 للجسم والمبدأ الحيوي المحّي  النََفس، التنفس،برانا تعني  هنا،الباطنية: 
(من الجذر اللفظي  جيف= يحيا ) ومن هنا: حياة  الحّي جيفا لديه معنى 
.الحياةروح على قيد   

 يستخدم الكتاب المعاصرين الكلمة بشكل: آتمان 115
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لكل  ةواحد روح -رواح لألوبعبارة ثانية، ليس هناك تعدد  
يشع على جميع البشر  وحيد،روح واحد هناك بل  -إنسان 

بقدر  - بطريقة عامة -بدون تمييز، ويوجد عدد من النفوس 
.ماهناك من كائنات في العالم  

 نقولأن يمتلك الروح أداة، أو إذا كنا نفضل  اإلنسان،في 
التي يمكن أن يعمل و كماالً،أكثر  األدوات،كاملة من  مجموعة

.من خاللها  

هذه الهوية الروحية [لجميع الكائنات] هي أساس الفلسفة 
  كله.وعليها يستند المبنى 

وتكريس روح خاصة لكل إنسان، وتكون  الروح،إن فردنة 
ومفصولة عن أرواح الكائنات  وحده،خاصة بالنسبة له 

رمي جميع الفلسفة الثيوصوفية لألسفل، ويدمر  األخرى، هو
.فهاضد هد وتسيرأخالقياتها للعدم   

على الروح الحاوية  -إذا أخذنا الهند كنقطة انطالق لـ آتما 
لنا نظرية  الهندوسي يقدمفإن  - ودعمهلكل، والمشكلة أساسه ا

(أو أغلفة اإلنسان الداخلي).  الروحاألغماد أو أغلفة   

بمجرد أن يبدأ التطور تتجلى األشياء  ضرورية،هذه األغماد 
.بحيث يتم تحقيق هدف الروح باالتحاد مع الطبيعة المرئية،  

نصل إلى  المقالة،بهذه الطريقة، وببرهنة تتجاوز نطاق هذه 
.تصنيف يجعل من الممكن تفسير ظواهر الحياة والوعيّ   

من قبلالمعتمدة  مصطلحاتال (حسبإن المركبات الستة   
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  السيد سينيت)116 والمستخدمة من قبل الروح، والتي بفضلها 
:هي التالية الخبرة،تحصل اإليغو على   

أو الهيكل الخشن الجسم،  

أو برانا الحيوية،  

أو لينغا شاريرا النجمي،الجسم    

أو كاما روبا الحيوانية،النفس    

أو ماناس اإلنسانية،النفس    

أو بودهي الروحية،النفس   

كجسم أكثر شفافية من الهيكل  ضرورة،شاريرا لها لينغا 
بكون أن هذا األخير هو في الحقيقة ليس سوى جسم  المادي،

.وخاملثقيل   

أو تراكماتهم. والرغبات،كاما روبا هو جسد المشاعر    

العقل. الكلمة،بكل معنى  ماناس،يمكن تسمية    

ل وبودهي هو مبدأ العقل األعلى الذي يتجاوز الدماغ والعق 
.التمييزملكة هو أساس و  

ويتبدد  الطاقة،يعود برانا إلى خزان  الجسم،عندما يموت 
ولكن غالباً ما يحدث (إذا  أطول،الجسم النجمي، بعد فترة 

ساعدته طاقات ثانية) أنه يعود ، مرتبطاً بالكاما روبا ، إلى 

                                                           
انظر في كتاب (موجز الثيوصوفيا)، التحفظ المقدم من وليام كوان  116

.جودج على هذا التقسيم الذي ال يزال تقسيم ظاهري وليس باطني  
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عي أنه اإلنسان المتوفي أو دَ جلسات الوساطة األرواحية حيث َي 
.وهذا يشكل كذبة دائمة وفخ دائم -روحه   

ثم تصل النفس اإلنسانية والنفس الروحية إلى الحالة التي  
حيث تكون مدة  السماء،سبق وتكلمنا عنها بأنها ديفاخان، أو 

وفقاً للطاقات المناظرة لهذه الحالة والتي  أقل،البقاء أطول أو 
 تولدت117 أثناء الحياة الدنيوية.

عندما تبدأ هذه الطاقات في النفاذ، يتم إرجاع اإليغو118 
من خالل  األرضية أوبالتدريج عن طريق االنجذاب إلى الحياة 

مع أدوات  جديد،تأخذ جسد هناك و البشري،عملية التكاثر 
.جسم نجمي وحيوي ونفس حيوانية جديدة:  

هذه هي "عجلة الوالدات الجديدة" ال يستطيع أحد أن يهرب 
ويكتسب  الحقيقية،إال إذا كان يتالءم مع األخالق  منها،

في حين أنه اليزال متقمصاً في  الحقيقيين،المعرفة والوعّي 
.الجسد  

فإن  دائمة،ومن أجل وقف هذه العجلة التي تكون في ثورة  
وهذا هو ما يسعى إليه  الكامل،بوذا كان يبشر بقانونه 

الثيوصوفي الحقيقي: أن يعمل على تدوير "عجلة القانون" 
.العظيمة والمضيئة من أجل شفاء األمم  

  

                                                           
 المقصود هو الطاقات التي تولدت أثناء الحياة األرضية 117

بالنسبة للثيوصوفيا، تتكون اإليغو الدائمة، التي تتجسد من حياة إلى  118
.مع أتمان التي تظللهم بودهي،ماناس و  العلويين:من المبدئين  حياة،  
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النجمي رالثعبان،النوالفصل الحادي والعشرون: رمزية   
 

 

عظيم هو االحترام الذي منحه الهندوس للثعبان ،  كرمز 
وكمخلوق حّي على حد سواء. من خالل حركته المتموجة فإنه 

يمثل ثورة الشمس الواسعة في الفضاء األبدي ، حيث تجذب 
.إلى مدارها األصغر ،األرض التي تدور بسرعة على نفسها   

الحياة توضيح مرئي لتجديد  ذامن خالل دورتها التعاقبية ، فه
للتقمص. أو  

ض ليضرب ، فإنه يذكرنا عندما يلتف على نفسه مثل الناب 
نيميسيس، الذي ، استناداً إلى أعمالنا  -بنشاط قانون الكارما 

.السابقة ، يضربنا ضربة معصومة عن الخطأ  

كرمز ، الممثل بالذيل في الفم ، وفقاً الستعارة دائرية ، فإنه 
يدل على األبدية ، دائرة الضرورة ، الزمن الذي يلتهم كل 

 شيء.

القدماء ، فهو يمثل أيضاً النور النجمي وهو بالنسبة للحكماء  
.شيطاني وإلهي على حد سواء  

ال يوجد شيء مثير لالهتمام في مجال الدراسة  األرجح،ى لعو
 الثيوصوفية أكثر من دراسة النور النجمي.
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 عند الهندوس، هو معروف باسم آكاشا119 ، والتي يمكن أيضاً 
ترجم بمصطلح األثير. والهندوس يؤكدون ، من خالل يُ أن 

ن الشرقيين ينفذون جميع يمعرفتهم لخصائصه ، أن اليوغي
.ظواهرهم الرائعة بواسطته  

ضاً ، الفكرة المتقدمة هي أن الجالء البصري ، والسماع يأ
الفوقي والوساطة األرواحية ، والرؤية المزدوجة ، كما يعرفها 

.ن تحقيقها إال من خاللهالعالم الغربي ، ال يمك  

ذا النور النجمي هو السجل الذي يحتفظ بآثار تصرفاتنا ه
وأفكارنا ، المعرض العظيم للوحات األرض ، حيث يستطيع 

الرائي العثور دائماً على أي حدث ما ومراقبته ، سواء جرى 
.في الماضي ، أو سيجري في المستقبل  

هناك ، إذا جاز ائنات ذات تراتيب ودرجات مختلفة تسبح ك
التعبير ، كما لو أنها في البحر ، حيث يبقى هناك أيضاً بقايا 

 نجمية120 من الرجال والنساء المتوفين.

المتصوفين ومعظم الوردي -وقد دعا أتباع جمعية الصليب 
أو السيلفي ، الساالمندر باألوروبيين اآلخرين هذه الكائنات 

.الجن ، اوندين ، كينونات عنصرانية  

                                                           
تُعتبر آكاشا عموماً بأنها العنصر الخامس - وبالتالي: األثير -. ومع  119

لدى  األيثير  – في جوانبها العليا ، فإنها تقابل في جزء منها ذلك،
مفتاح الثيوصوفيا" ، ولكلمة آكاشا ،  معجماليونانيين. انظر لهذه الكلمة "
  .انظر المصطلحات الثيوصوفية

 تُدعى هذه البقايا باألصداف أو القواقع 120
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(أو  الهندوسي ، من جانبه، يطلق عليها اسم غانداهارفا 
.الموسيقيين السماويين) ياكشا، راكشاسا... الخ  

خاطئ بشكل  -ن واألرواحيأشباح الموتى التي اعتبرها إن 
ومنذ  األكاشية،هذه المادة  تطفو في -المتوفين أرواح  بأنها
سماها الصوفي الهندوسي باسم بهوتا (وهو أيضاً  عديدة قرون

  .اسم لكائن شيطاني) أو بيساشا (شيطان رهيب)

وال حتى الجسم النفسي للروح  -شيء من هذه الكينونات ال 
األرض والمتبقي بالقرب من  -المتوفى  الذي ُطرح من قبل

ً موهوب يكون .باستثناء الشر قوة،أية  كأو يمتلبالوعّي  ا  

الحظ أن مصطلح "النور النجمي " (وهو مصطلح غير جديد) ن
عن طريق  هو من أصل غربي محض. ألمح إليه بروكلوس

ً استحضار الجسم السماوي أو جسد روحي للنفس  له  التي وفقا
".خالدة ومضيئة و "مثل النجوم هي  

تحت  النجمي حدد هذا النورفقد  جانبه،باراسيلس، من أما  
في وقت الحق، وصلنا إلى تسميته واسم "النور الفلكي". 

.أو روح العالم -أنيما موندي  -بالنجمي. وقد تم تحديده مع   

قترب العلماء المعاصرون من هذا الواقع عندما يتحدثون عن ي
 "األثير المضيء" و "المادة المشعة". 

عالم الفلك الكبير كميل فالماريون (الذي كان عضواً في 
النجمي في  النورالجمعية الثيوصوفية خالل حياته) يتحدث عن 

كتب: حيث أورانيا،روايته   
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النور المنبعث من جميع الشموس التي تكتظ بالعظمة، فإن ( 
النور المنعكس في الفضاء من قبل جميع العوالم التي تنيرها 

تحمل عبر السماء الالنهائية كل الصور  الشمس،هذه 
 .لحظاتالفي كل و األيام،الفوتوغرافية لكل العصور، في كل 

 الفضاءي فإن تاريخ كل العوالم يسافر اآلن ف لذلك،ونتيجة 
وأن جميع األحداث الماضية  اإلطالق،دون أن يختفي على 

 موجودة في حضن الالنهائي وغير القابل للتدمير121).

من الصعب  مألوفة،ظير كل األشياء التي هي خفية وغير ن
".النور"اسم خاصة ألنه يطلق عليه  النجمي،تحديد النور    

يتعلق باألكثر بالظالم.  ال يتعلق األمر بالنور كما نعرفه وال 
طلق عليه "النور" ألنه عندما يكون لدى العرافين ربما كان يُ 

فإن األجسام التي يرونها على  خالله،بصرية من  ادراكات
.مسافة تظهر لهم كما لو أنها مضاءة بالنور  

من الممكن أيضاً إدراك األصوات التي تأتي من  ذلك،مع و
ويمكن رفع األجسام الثقيلة والروائح التي تنتقل  بعيدة،مصادر 

 .عبر آالف الكيلومترات خالله، أو يمكن قراءة األفكار البشرية
الوسطاء  أولئككل الظواهر المختلفة التي ينتجها  باختصار،

األرواحيين تتم عن طريق مناشدة النور النجمي: لهذه األسباب 

                                                           
يورانيا، ص. ٤٩-٥٠. نالحظ أن فالماريون يتحدث هنا عن النور  121

أو ينعكس في األجسام السماوية غير  النجوم،الطبيعي الذي يشع من 
المضيئة. هذا "النور الفلكي" الذي يتساءل علماء الفلك حوله لفك تشفير 
تاريخ الكون البعيد ال يتطابق بشكل واضح مع "النور النجمي" للمعلمين 

.ما يقترح جودج في الفقرة التاليةك -السرانيين   
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ن أنه ال مفر منه على الرغم م "،فإن استخدام مصطلح "النور
.ليس أقل خطأ  

يجب أن يشتمل على جميع فإنه  دقيق،لكي يكون  عريف،الت
وظائف وقدرات هذا النور، ولكن بما أن معرفتهم ال يتم تبنيها 

هو وضع التستر ففبالتالي  -السراني بشكل كامل حتى من قبل 
المتخفي122 تماماً للباحث - وسيكون علينا أن نكتفي بتحليل 

.جزئي  

إنها ماهية يمكن تخيلها بسهولة كأثير غير متوازن وينبثق من 
ويغلف األرض ويخترق كل ذرة من الكرة األرضية  النجوم،

.وكل جزيء يشّكلها  

أو  دائم،مطيعاً لقوانين الجذب والتنافر، فإنه في اهتزاز  
.ويصبح إيجابي وسلبي بالتناوب تذبذب،  

.يرمز لها بالثعبان ودائرية،وهذا يعطيه حركة نابضة   

المحرك البدئي األولي، من وجهة  العظيم،إنه العامل األسمى 
ولكنه يحافظ  فقط،والذي ال يجعل النبات ينمو  الكونية،النظر 

.عضلة القلب البشري وانقباضأيضاً على تناوب انبساط   

كما  يسجل،ابه جداً للوحة التصوير الحساسة. هذا النور مش
ويبقيهم فيه بشكل ال يُمحى ثانية،صور كل  فالماريون،يقول   

                                                           
 كأرض مجهولة لم تطئها بعد قدم إنسان 122
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على أنه أمين  القدماء أشار إليه المصريون فقدالسبب ولهذا  
المحفوظات. ولدى المسيحيين، هو مالك العدالة123، وبمعنى 

ألن  الهندوسي،قاضي الموتى في معبد اآللهة  ياما،هو  ما،
.الكارما تحكم علينا من خالل الصور التي نطبعها هناك  

النور النجمي يكون معلق فوق األرض مثل شاشة أو عاكس  
وبالتالي يشكل كنوع من المنوم المغناطيسي الكوني  هائل،

 القوي للبشر.

والتي قام  ،سيئةسواء كانت جيدة أو  األفعال،بما أن صور كل  
 الداخليتظل موجودة دائماً في كياننا  نحن،بها أسالفنا وكذلك 

مغناطيسي كما لوكان ذلك إيحاء  مستمر، باندهاشفإننا نشعر 
.فنحن منجذبون لعمل نفس األمر وبالتالي،   

قال السراني الفرنسي الكبير (والكاهن  الموضوع،حول هذا 
:أليفاس ليفي )،السابق  

من خالل األفكار  المجتمع،في  نُهاجم،كثيرا ما نندهش بأننا (
السيئة التي لم نعتقد أنها ممكنة وال نعرف أننا مدينون لها 

 لبعض األحياء المجاورة المريضة.

هذا السر له أهمية كبيرة ألنه يؤدي إلى تجلي الوعّي  
 .وهو واحد من أكثر القوى رعباً في فنون السحر ر،يالضم

ها فإن النفوس المريضة لها نفس سيء وتفسد محيط وهكذا،

                                                           
في اللغة اإلنجليزية= المالك الذي يحتفظ بسجل أعمال كل واحد.  123

) مشهد الدينونة 15-11 ،20انظر سفر رؤية نهاية العالم في اإلنجيل (
.بما في ذلك كتاب الحياة الكتب،مع فتح العديد من   
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أي أنها تمتزج مع النور النجمي الذي يخترقها  األخالقي،
.)بانعكاسات غير نقية ويثبت فيها تيارات ضارة  

لديه أيضاً وظيفة مفيدة. كما أنه يحفظ صور النجمي هذا النور 
كل األحداث واألشياء الماضية، وبما أنه ال يوجد شيء جديد 

التقنيات  -فإنه يحدث أن كل إنجازات الماضي  الشمس،تحت 
واألفكار والفلسفات والفنون والعلوم وثمار الحضارات التي 

 صور منتنعكس باستمرار على شكل  -اختفت منذ فترة طويلة 
.النور النجمي على أدمغة البشر األحياء  

وهذا ال يفسر فقط "الصدفة" المتكررة التي تحدث عندما 
الوقت في نفس  )،يكتشف مخترعان أو عالمان (أو حتى أكثر

مستقل عن بعضهما ، أفكاراً أو اختراعات متطابقة   وبشكل
.وكذلك أيضاً غير ذلك من األحداث والوقائع الغريبة  

يتحدثون بسلطة  عالم،مدعين لقب  الناس،ض قد رأينا بعل
التخاطر والظواهر األخرى، من دون تقديم سبٍب كاٍف يستند 

على أساس فهم الطبيعة، لشرح انتقال الفكر، أو الظهورات أو 
العرافة، أو آالف الحقائق المتنوعة من النظام الخفي، وقد 

لوحظ هذا االدعاء في جميع األوقات وبين جميع طبقات 
.جتمعالم  

من الجيد والمفيد بأن نعترف بأن الفكر يمكن أن ينتقل مباشرة 
من دماغ إلى دماغ آخر، ولكن كيف  اللغة،وبدون مساعدة من 

  يحدث هذا االنتقال بدون بيئة وسيطة؟

النجمي هو بالضبط هذا الوسيط. بمجرد أن يتشكل الفكر  النور
فإنه ينعكس كصورة في ذلك النور النجمي، ومن  الدماغ،في 
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هناك، يمكن ألي دماغ حساس بما فيه الكفاية استخراجه لتلقيه 
ً سليم .ا  

الخصائص الغريبة للمستوى النجمي وعارفين المصير  ينارفع
لتي ناقشناه في مقال الحقيقي الذي يعاني منه غالف النفس ا

آخر، فإن الحكماء الثيوصوفيين في كل العصور لم يعطوا أي 
.صحة إلى ما يُسمى عودة الموتى   

ليفي قد كتب ما يلي: فإن إليفاسلتعلمه بشكل جيد،    

"إن النور النجمي مع تجمعه مع السوائل األكثر لطافة  
كما كتب  فلكي،جسد أثيري أو شبح  وشفافية، يشكل

."باراسيلس  

له يجذب  الموت،هذا الجسم الفلكي، عن طريق انفصاله نتيجة 
انعكاسات  ،لفترة طويلة بواسطة التعاطف المتجانس ويحفظ

 الحياة الماضية. 

ً إذا كان منجذب فإنه يتجلى  معين،إلى تيار  قوية توجههبإرادة  ا
. الظهورات. هذه هي الطريقة التي تحدث بها ..بشكل طبيعي

حساسية  يوذ حساس، ئ). ولكن في وجود أمر102 صفحة
وسيط أرواحي (وجميع  أخرى،وبعبارة  طبيعي،بشكل غير 

ن عصبياً) يأولئك الذين ينتمون إلى هذه الطبقة هم غير متوازن
ألن النور النجمي  ضرورية،فإن هذه اإلرادة القوية ليست 

والجسم النجمي للوسيط الحّي يستدعون تلقائياً هذه األشباح 
مع تجويداتها ونغماتها  أصواتهم، روح ويستخلصونبال 

من نفس الخزان، بحيث يتم خداع  الشخصية،وخصائصها 
المؤمنين الذين ينخرطون في هذه الممارسة المهينة، من خالل 
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لشخص هو الصديق أو هذه الظهورات ويتخيلوا أن هذا ا
.القريب المتوفي الذي عاد  

فإن كل ما أشرت إليه للتو ال يزال مجرد أمثلة قليلة  ذلك،مع و
 عن الخصائص المتنوعة للنور النجمي.

النور النجمي هو في كل  إنيمكن القول  بعالمنا،فيما يتعلق  
األشياء.مكان ويخترق بشكل وثيق كل   

األفكار من خاللها صور بها ويلتقط  تصويرية،أنه يمتلك قوة  
.واألحداث، واألصوات، واأللوان، وكل األشياء واألفعال،  

بمعنى أنه يعكس نفسه في عقول البشر  ،االنعكاسولديه قوة  
وهو مثير لالشمئزاز من جانبه اإليجابي وجذاب من جانبه 

طة عندما ينجذب قادر على تحمل الكثافة المفر وهو السلبي،
ويتركز حول الجسم بإرادة قوية، أو في بعض الحاالت غير 

ى النقطة التي ال يمكن ألية قوة فيزيائية أن ، إلالطبيعية للجسم
.تخترقه  

رح هذا الجانب من نشاطه بعض الحقائق المسجلة رسمياً يش
 خالل وباء السحر في سالم124.

                                                           
مدينة ماساشوسيتس ، التي تأسست في عام 1626 ، كانت سالم في  124
نهاية القرن السابع عشر ، مسرح للعديد من الظواهر النفسية ، مما أدى 

إلى "مطاردة قاسية الساحرات" ، التي قادتها طائفة "المتشددون 
3م البوريتانيين المتزمتين" ، المذكورة أعاله ، القس  
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وهكذا تبين أنه حتى عندما كانت الحجارة والمقذوفات األخرى  
أخذت موجهة إلى الفرد الممسوس، فإن جميع هذه األجسام قد 

.مثل الجاذبية، عند أقدام الشخص ،بالسقوط  

يوغي الهندوسي يعطي مثاالً على استخدام هذا التكثيف للنور ال
النجمي125 عندما يتم مضايقاته باألسهم والمقذوفات األخرى 

وتقّدم  ،مهما كانت طاقتهم الحركية قدميه،التي تقع كلها عند 
سجالت الظواهر الروحية األصيلة في الواليات المتحدة أدلة 

.تجريبية مماثلة  

النور النجمي هو عامل فإن  المغناطيسي،لتنويم افي عمليات 
وقد تجاهله العلم. قوي،  

بينيه  -يمكن لعمله أن يفسر العديد من المشاكل التي أثارها  
وال سيما هذه الفئة من الظواهر التي يبدو  وغيرهم، - وشاركو

 أكثرأو  مميزتان،أن اإلنسان يعتقد ويظهر أن له شخصيتان 
في كل من هذه الحاالت، سوى أشياء  أبداً،ال يتذكر لكنه و

لى هذه الطبقة إحصراً وخصائص تعبيرية خاصة تنتمي 
المحدودة والمتميزة من تجربتهم. هذه األشياء الغريبة ترجع 

.نجميالإلى التيارات الموجودة في النور   

يتم طباعة سلسلة محددة من  التيارات،في كٍل من هذه 
والتي يتم أخذها بعين االعتبار من قبل اإلنسان  االنعكاسات،

على مستوانا  وفعل، إلى كالمالباطني، الذي يترجمها فيما بعد 
ً  ..لو كان كل هذا يخصه بالضبط كماتماماً  األرضي،  وأيضا

                                                           
انظر، على سبيل األمثلة على ضغط السائل النجمي حول شخص،  125

.80-378، 1لجعل درع منيع يحيط به. كتاب إيزيس مكشوفة النقاب   
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يبدو أن  واعيةولكن بطريقة غير  التيارات،وباللجوء إلى هذه 
العرافين126 وأصحاب ملكة الجالء البصري يقرؤون في 

.صفحات الحياة المخفية  

في الختام: يمكن للنور النجمي أن يحصل على بصمة الصور 
والتي تنعكس في كل حالة في العقل الباطن  السيئة،الجيدة أو 

لكل كائن بشري: إذا قمنا بملئها بالصور السيئة، حيث أن 
سيصبح شيطاننا فإنه قرننا الحالي هو سيد في فن إنشائه، 

.وعامل تدميرنا  

ولكن إذا، على سبيل المثال، حتى لوكان هناك عدد محدود من  
فئة جديدة من  تحولوا إلى الخير، فإنقد الرجال والنساء 

أحداث ذات طبيعة أكثر نقاء، تأتي لرسم صورتها على هذه 
الكنفة األبدية، وسيصبح هذا النور النجمي العامل اإللهي 

.لرفعنا لألعلى  

 

 

                                                           
 العرافون والرائون 126
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هذا الكتابلشكراً لكم لقراءتكم   
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