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المحفل الثيوصوفي :مهمته ومستقبله

يتواصل تدفق اﻷفكار واﻷسئلة المتعلقة ببرنامج محفل
الثيوصوفيين المتحد ،لذا أصبح من الضروري تلخيص أصل
وتاريخ وعمل وهدف برنامج المحفل.
العديد من هذه التساؤﻻت تأتي من أعضاء من مختلف
المنظمات والجمعيات الثيوصوفية والصوفية والغيبية القائمة
حالياً ،والتي قد بدأت في التشكيك في صحة ادعاءات قادتهم.
التساؤﻻت الثانية تأتي من أعضاء سابقين في مثل هذه
المنظمات التي تركوها بسبب اﻻدعاءات الطائفية والفساد
ولكنهم ظلوا مخلصين بشدة للمبادئ اﻷساسية للثيوصوفيا
والذين يتمنون إيجاد منظمة للثيوصوفيين المخلصين لﻸصل.
الدافع للحركة الثيوصوفية .أيضا ً هناك أسئلة ثانية تأتي من
أولئك الذين يعتبر التعاليم الثيوصوفية والتاريخ الثيوصوفي
بأنها مواضيع جديدة ومثيرة لﻼهتمام.
على أمل إعﻼم ومساعدة كل أولئك الذين قد يكونوا ،أو يكونوا
فعﻼً مهتمين بالثيوصوفيا ،وبالحركة الثيوصوفية ،وبالدراسة
والعمل الثيوصوفي ،فإنه قد ت ﱠم إعداد البيان التالي.

4

الحركة الثيوصوفية

يُعد محفل الثيوصوفيين المتحدة جزءا ً ﻻ يتجزأ من الحركة
الثيوصوفية ،التي تضم الطبيعة بأكملها من أجل هدفها ،وتهتم
بالتطور بكل جوانبه ،المرئي وغير المرئي.
كبير بين الحركة
يجب اﻻعتراف بوضوح بوجود
فرق ٍ
ٍ
الثيوصوفية وبين أي جمعية ثيوصوفية.
بدأت الحركة الثيوصوفية في الماضي البعيد في ليالي الزمن
وتطورت منذ ذلك الحين في العديد من الشعوب واﻷماكن
والبيئات المتنوعة .يجب أن تكون موجودة في جميع اﻷزمنة
وبين جميع اﻷمم .أينما كان الفكر يناضل من أجل أن يكون
حراً ،أينما تم نشر اﻷفكار الروحية ،على عكس اﻷشكال
والعقائدية المتحجرة ،يجب تمييز الحركة العظيمة ..الحركة
الثيوصوفية هي مناقبية وأخﻼقية وروحية وعالمية وغير
مرئية إﻻ في الواقع وفي اﻻستمرار.
أية جمعية ثيوصوفية هي منظمة مرئية ،وهي مكونة من
مجموعة من الطﻼب الذين يعملون في وئام وفهم أكثر أو أقل.
لذلك ،يجب على المنظمات الثيوصوفية أن تتنوع وتتغير حسب
المكان والزمان والمتطلبات والظروف .وهي من صنع البشر
من أجل تعاونهم اﻷفضل ،يجب أن تتغير البنية الثيوصوفية
المنظمة ،من وقت ﻵخر بحسب وبمقدار ظهور العيوب
البشرية ،وحسب تغير اﻷزمنة ،والحركة الروحية الكامنة
الكبرى تفرض مثل هذه التعديﻼت.
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لذلك ﻻ يجب السعي لتحقيق الوحدة واﻻنتشار
الحقيقيين  -اﻷممية الحقيقية  -للحركة الثيوصوفية
تحت أي شكل من أشكال المنظمات ،ولكن يجب البحث
عنها .توجد في تشابه الهدف ،والطموح ،والهدف،
والتعاليم ،واﻷخﻼق.
كل من يحبون اﻷخوية اﻹنسانية هم جزء من هذه المجموعة
العظيمة التي تسمى الحركة الثيوصوفية .الحركة مدعومة من
قبل المنظمات العمل ،لكنها فوقها كلها ،ﻷن وحدتها ﻻ تتألف
من وجود وعمل منظمة وحيدة ،بل تعتمد على تشابه العمل
وعلى تطلعات أولئك الذين يعملون من أجلها في العالم.
وقد سميت الحركة الثيوصوفية "هذا المحفل العالمي من
الثيوصوفيين المستقلين الذين يحتضنون كل صديق للجنس
البشري.
وفقا ً لروح الحركة الثيوصوفية ،يعتبر المحفل الثيوصوفي
المتحد" أن جميع أولئك الذين يشاركون في الخدمة الحقيقية
لﻺنسانية ،بأنهم ثيوصوفيًين ،دون تمييز بسبب العرق أو
العقيدة أو الجنس أو الظروف أو المنظمة .ويرحب في جمعيته
بجميع أولئك الذين يتفقون مع أهدافه المعلنة والذين يرغبون
في التكيف معها ،من خﻼل دراستهم أو غير ذلك ،ليكونوا أكثر
قدرة على مساعدة اﻵخرين وتعليمهم.
إن المواضيع الحقيقية والدائمة للحركة الثيوصوفية ،والهدف
والواجب الحقيقي للثيوصوفيين وللجمعيات الثيوصوفية ،هي
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مطروحة بشكل كامل وواضح في كتاب "الرسائل الخمسة إلى
الثيوصوفيين اﻷمريكيين" بقلم هـيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي.
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المعلمين ورسلهم

ﻻ يمكن فهم الحركة الثيوصوفية دون اﻻعتراف بوجود
المعلمين كحقائق في الطبيعة ،وليس فقط ك ُمثُل بل أيضا ً بأنهم
يقومون بدور نشط في "إدارة النظام الطبيعي لﻸشياء".
يجب اعتبار التطور بأنه ثﻼثي :روحي وعقلي وبقدر ما هو
جسدي .اﻹنسان والطبيعة هما أكثر من مجرد شيء مرئي .هم
ثالوث الروح ،النفس )أو العقل( والجسد أو المادة .لذلك ،فإن
"التطور" هو التنمية المنظمة بموجب قانون الطبيعة الثﻼثي
للكائن الروحي الخالد ،من خﻼل سلسلة طويلة من التقمصات.
مثلما أن اﻹنسان قد طور روحا ً ذكية واعية تفوقت بشكل كبير
على المخلوقات التي هي أدنى منه ،كذلك هناك أيضا ً كائنات
متطورة يتجاوز ذكائها ذكاء اﻹنسان الذي يتجاوز ذكاءه ذكاء
الخنفساء السوداء  -كما اقترح البروفيسور هكسلي في أحد
اﻷيام.
هؤﻻء المعلمين أو المهاتما )النفوس العظيمة( يعملون من
أجل الجنس البشري بعدة طرق مختلفة .في أوقات مختلفة
ظهروا كحكماء كبار ،فﻼسفة ،مصلحين ،معلمين ،وعلى فترات
دورية أكبر ،كمنقذين ومؤسسين لﻸديان العظيمة المختلفة.
هذا سيفسر:
)أ( اﻷساطير والسير اﻷسطورية التي نشأت عنها والتي
تبلورت ﻻحقا ً في عقائد دينية مختلفة ،مثل التجسد اﻹلهي،
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"الحبل بﻼ دنس"" ،الدين الموحى"" ،التكفير عن الخطايا
بالوكالة"" ،المعجزات" ....إلخ.
)ب( الهوية اﻷساسية لﻸخﻼقيات والمبادئ الحيوية التي تقوم
عليها جميع اﻷديان.
في معناها اﻷساسي ،تشير الحركة الثيوصوفية إلى هؤﻻء
اﻹخوة البكر لﻺنسانية وإلى حقيقة أن اﻹنسانية لم تبقى من
دون مساعدتهم .وفي معناها الثانوي ،تشير الحركة إلى
الحكماء والشيﻼ )التﻼميذ( في محفل المعلمين الكبير الذين
يعيشون ويعملون في العالم ،معروفين أو غير معروفين ﻷولئك
الذين يعملون بينهم.
الجانب الثالث للحركة يتعلق بجميع الرجال والنساء الذين
يريدون أن تكون رغبتهم وجهودهم في خدمة إخوانهم من
البشر.
محفل الثيوصوفيين المتحد"مخلص للمؤسسين العظماء
للحركة الثيوصوفية  ،لكنه غير مهتم بالخﻼفات أو اﻻختﻼفات
في الرأي .إن عمله والغرض منه هو نشر المبادئ اﻷساسية
لفلسفة الثيوصوفيا وتطبيق هذه المبادئ من خﻼل تحقيق أكثر
عدﻻ ً للذات ،وقناعة أعمق لﻸخوية العالمية " ويهدف إلى
تعزيز وحدة الهدف والغرض والتعليم بين جميع أولئك الذين
يطلقون على أنفسهم اسم ثيوصوفيين ،من أجل تحقيق وحدة
الفكر واﻹرادة والشعور في أقرب وقت ممكن ،والتي تشكل
الخطوة اﻷولى في تكوين نواة هذه اﻷخوة العالمية التي يكون
فيها المعلمين مثال.
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من أجل سرد موجز عن المعلمين ،ودينهم الحكمة أو
الثيوصوفيا ،ورسالتهم إلى اﻹنسانية في زماننا ،فإنه من
الضروري أن ندرس بعناية كتاب أصداء الشرق ،وموجز
الثيوصوفيا ،ومحيط الثيوصوفيا ،بقلم ويليام كوان جودج.
ولﻼطﻼع على دراسة شاملة لنفس المواضيع ،فإن كتاب
إيزيس مكشوفة النقاب وكتاب العقيدة السرية ،وكﻼهما لهيلينا
بتروفنا بﻼفاتسكي ،هم اﻻطروحات اﻷصلية.
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الجمعية الثيوصوفية اﻷم

الجهد العام المباشر للحركة الثيوصوفية للقرن التاسع عشر
والسنوات والمائة الﻼحقة ،قد افُتتحت بتشكيل الجمعية
الثيوصوفية اﻷم  -الرئيسية في نيويورك في عام  ،1875من
قبل بﻼفاتسكي والذين ارتبطوا معها هم وليام ك .جودج
وهنري س .أولكوت وغيرهم .كان للجمعية اﻷم ثﻼثة أهداف
عظيمة ،تقابل اﻷقسام الثﻼثة للحركة الثيوصوفية.
هذه اﻷشياء هي:
 -1تشكيل نواة لﻸخوية اﻹنسانية العالمية ،دون تمييز بسبب
العرق أو العقيدة أو الجنس أو الطبقة أو اللون  -أكثر الفروق
اﻻنفصالية صنعًا في العالم.

.

 - 2دراسة اﻷديان والفلسفات والعلوم القديمة والحديثة
وإظهار أهمية هذه الدراسة  -للكشف عن المبادئ الحيوية
المشتركة للجميع ،وبالتالي القضاء على الطائفية والحصرية.
 - 3التحقيق في قوانين الطبيعة غير المفسرة والقوى النفسية
الكامنة في اﻹنسان  -لتدمير أفكار "الخلق الخاص" وكذلك
"المعجزات" من خﻼل اﻻعتراف بسيادة القانون في جميع
الظروف وفي جميع اﻷحوال ،واستعادة المعرفة الروحية
والنفسية وقدرات الذات الخالدة.
كان على الجمعية الرئيسية اﻷم أن تخدم هدفا ً ثﻼثيا ً:
11

)أ( رابطة المساعدة المتبادلة والتسامح والدراسة من جانب
جميع أعضائها
)ب( وسيلة لنقل ونشر التعاليم الثيوصوفية التي تشكل رسالة
المعلمين إلى اﻹنسانية في هذه الدورة الكونية
)ج( مدرسة تدريب ﻷولئك الذين يمكنهم القيام بذلك بتصميمهم
اﻷساسي على التكيف مع قدرتهم على مساعدة اﻵخرين
وتعليمهم من خﻼل أن يصبحوا شيﻼ)تﻼميذ( تحت اﻻختبار
للقسم اﻷول والثاني من الحركة الثيوصوفية.
من بين أولئك الذين أصبحوا أعضاء في الجمعية الثيوصوفية
كانت الموافقة على الهدف اﻷول هو الشرط الوحيد المطلوب
ولكن أولئك الذين كانوا يطمحون إلى أن يصبحوا شيﻼ تحت
اﻻختبار ،فقد كانوا مطالبين بأداء يمين رسمي لﻺخﻼص
لﻸهداف الثﻼثة في الجمعية ،وكذلك بعض المتطلبات الثانية.
قاعدة الجمعية الثيوصوفية كانت ديمقراطية .كانت ادارتها
محكومة بالدستور ،واللوائح ،والمسؤولين ،واﻻشتراكات،..
إلخ
أساس "المدرسة الباطنية"  -اﻹختباريين - 1كان أبويا ً
بإدارته ،والطاعة الطوعية لمن هم تحت اﻻختبار للقواعد
واﻻنضباط في المدرسة .كانت منصة الجمعية الثيوصوفية
منتدى مفتوح ،كان الزمﻼء أحرارا ً في القبول أو الرفض
للدراسة أو عدم الدراسة ،ﻷي نظام فكري أو موضوع.

التﻼميذ تحت اﻻختبار.

1
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تتألف منصة "القسم الباطني" )أو المدرسة الباطنية( من
دراسة وإعﻼن الثيوصوفيا والتزام كل مرشح "بالسعي لجعل
الثيوصوفيا قوة حية في حياته".
ظل وجود "القسم الباطني" سرا ً في اﻷصل ،ولكن في عام
 ،1888بمناسبة السنة الرابعة عشرة للجمعية الثيوصوفية
وصفت بﻼفاتسكي هذه الجمعية بأنها "مهزلة" و "فشل ذريع"
فيما يتعلق بارتباطها بالهدف اﻷول لها ،ثم أعلنت علنا ً عن
وجود " قسم باطني نظري" لصالح جميع أولئك الذين يرغبون
في اﻻنضمام إلى جهود ترميم الجمعية وفقا ً للمبادئ المحددة
في اﻷصل.
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اضطراب في الجمعية الرئيسية

توفيت بﻼفاتسكي في عام  ،1891وفي وقت ﻻحق ،اشتد
الخﻼف واﻻنقسامات .في عام  ،1909وجدت العديد من
الجمعيات من خارج كوكب اﻷرض .بعضها كان لها أسماء
متطابقة واستفاد جميعهم من اﻹلهام اﻷصلي للحركة
الثيوصوفية.
قرن من الزمان ،عانت الحركة الثيوصوفية في
وهكذا ،في ثلث ٍ
عصرنا من نفس التقلبات التي عانت منها رسالة يسوع بعد
ثﻼثة قرون  -وكل الجهود العامة السابقة التي بذلها المحفل
الكبير ،حتى "القسم الثالث"  -العالم كله  -كان معنيا ً باﻷمر.
كان السبب الجذري لﻼضطرابات واﻻنقسامات في "القسم
الثالث" من الحركة الثيوصوفية في القرن التاسع عشر هو
نفسه لجميع اﻹخفاقات السابقة  -النزاعات "الخلفاء ،"2حتى
عندما تم تسليط الضوء على اﻷسباب البسيطة.
أولئك الذين اجتذبتهم طبيعة الرسول ،مدام هيلينا بﻼفاتسكي
والثيوصوفيا التي علمتها ،كانوا جميعهم من الطﻼب  -التﻼميذ
تحت اﻻختبار أكثر أو أقل كفاءة ومتفانين في فهم وتطبيق
رسالتها .وكان البعض طموح للقيادة .يريد الكثيرون اﻵخرون
أيضا ً أن يقودهم شخص ويعتمد عليهم كسلطة.

تنازع على من سيكون رئيس الجمعية بعد وفاة بﻼفاتسكي.
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وفقا لتعاليمها الثيوصوفية ،كان ينبغي أن يكون واضحا ً أن
بﻼفاتسكي لم يعد من الممكن أن يرث أحد طبيعتها ،ومعرفتها
وقدراتها أكثر مما يمكن لبوذا أو أفﻼطون أو يسوع أن يرثهم
أحد.
بمجرد إزالة فكرة "الخﻼفة الرسولية" ،من الممكن الحصول
على منظور واضح عن الحركة الثيوصوفية ،وعن اﻷشخاص
الرئيسيين الحاليين والسابقين المنخرطين في دراستها
ونشرها.
محفل الثيوصوفيين المتحد ليس محفل واحدا ً أو "الجمعية
الثيوصوفية" .على العكس من ذلك ،فهو مدرسة ثيوصوفية -
رابطة غير رسمية وطوعية تماما ً لطﻼب الثيوصوفيا ،والتي لم
تعد مهتمة بمختلف المؤسسات الثيوصوفية أكثر من اهتمامها
بجمعيات وطوائف مماثلة من الديانات الشعبية المختلفة.
إنه ﻻ يتعامل إﻻ مع اﻷفراد الذين يهتمون بالثيوصوفيا
والحركة الثيوصوفية أو قد يكونوا مهتمين بها.
يجب على الطﻼب المهتمين بتاريخ تقلبات الجمعية الثيوصوفية
وانحطاطها إلى طوائف وتعاليم وممارسات طائفية ،استشارة
الحركة الثيوصوفية وتاريخها واستقصائها وسردها للحقائق
وللفلسفة اﻷصلية التي يمكن التحقق منها من عام  1875إلى
أيامنا.
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روبرت كروسبي مؤسس م .ث .م
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لقد نشأ "محفل الثيوصوفيين المتحد" من تجربة روبرت
كروسبي الثيوصوفية وتفانيه مدى الحياة نحو المعلمين
ورسالتهم ورسلهم .كان روبرت كروسبي )(1919-1849
مقتنعا ً في سن السادسة عشر بأنه ﻻ يمكن العثور على الحقيقة
في الطائفية .منذ تلك اللحظة ،أصبحت حياته بحثا ً عما ضاع.
قام بالتحقيق في السحر والتنويم المغناطيسي والروحانية
والكتابات الصوفية والفلسفات حتى وصل إلى الثيوصوفيا بعد
عودة السيدة بﻼفيتسكي إلى إنجلترا في عام .1887
بحسب توجيهاتها ،تم وضع كروسبي تحت إشراف وليام ك.
جودج .السيد كروسبي هو واحد من أوائل اﻷعضاء
الثيوصوفيين اﻷمريكيين في الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية .لقد
أقام السيد كروسبي صلته التي وجدها ،وعمل بﻼ كل ٍل من أجل
الحركة في قنواتها الظاهرية والباطنية .كان لسنوات عديدة
دعامة المحفل في بوسطن ،ماساتشوستس .وضع من قبل
السيد جودج كمسؤول عن أعضاء الوﻻيات المتحدة في
بوسطن ،وأخيرا نيو انغﻼند .عﻼقته مع بﻼفاتسكي ومع السيد
جودج كانت وثيقة وحميمة ،لكن بحذر شديد لدرجة أن القليلين
كانوا يشكون في أن هذه العﻼقة كانت أكثر من عرضية
وروتينية للدعاية الثيوصوفية.

محفل الثيوصوفيين المتحد.
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طوال الفترة المزعجة لعام  ،1896-1893شارك كروسبي
السيد جودج ثقته بدرجة غير معروفة وغير متوقعة من قبل
اﻵخرين.
في المؤتمر الذي انعقد في أبريل عام  1895في بوسطن ،كان
عمل السيد كروسبي السري ولكنه فعال إلى حد كبير بالنسبة
للنتائج التي تحققت :إنشاء الجمعية الثيوصوفية في أمريكا
لتحل محل القسم اﻷمريكي السابق وتبني برنامج ذو جهد
ثيوصوفي نقي.
عند وفاة السيد جودج في عام  ،1896بذل السيد كروسبي كل
ما في وسعه لتحريض أبرز اﻷشخاص في وﻻية تكساس ﻷخذ
باﻻعتبار كلمات جودج اﻷخيرة" :يجب أن يكون هناك هدوء.
تماسكوا جيدا ً وسيروا ببطء".
لكن التأثيرات نفسها كان لها نفس التأثير كما كان الحال عند
إنتاج جميع المسارات السيئة القديمة.
أدى الطموح والرغبة في القيادة من قِبل البعض إلى عرض
السيدة كاثرين تينغلي على العضوية بصفتها "خليفة" السيد
جودج ﻷن السيدة آني بيزانت ادعت أنها "خليفة" لبﻼفاتسكي.
بما أن ثمانية وتسعين في المائة من اﻷعضاء قبلوا العروض
المقدمة ،لم يتمكن السيد كروسبي من اﻻنضمام إلى اﻷغلبية
إﻻ في حالة نكرانه وتخليه عن العمل الذي قام قبله بفضل
تضحيات بﻼفاتسكي وجودج .ثم تأتي بعدها سنتين من التنافس
المؤلم ،اﻷولى بين الجمعية الثيوصوفية في أمريكا ،بقيادة
السيدة تينغلي ،وجمعية بيزانت  -اولكوت.
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ثم حدثت انقسامات عنيفة بين السيدة تينغلي وأولئك الذين
التحقوا بها واعطوها الثقة كأعضاء بالجمعية الثيوصوفية في
أمريكا.
هذه الحرب اﻷخيرة من الطموحات والمظاهر المتناقضة
للسلطة الرسولية بلغت ذروتها في مؤتمر شيكاغو في فبراير
عام  ،1898والتي ،بأكثر من تسعين في المئة من اﻷصوات
اسم الجمعية الثيوصوفية في أمريكا قد تم تغييره إلى "اﻷخوية
العالمية والجمعية الثيوصوفية" وصدر دستور جديد يمنح
السيدة تينغلي السيطرة اﻻستبدادية المطلقة على جميع أنشطة
الجمعية.
حفنة من المندوبين  -أولئك الذين دافعوا أصﻼً عن السيدة
تينجلي " -أغلقوا" اﻻتفاق ودعوا أنفسهم ﻻحقا ً الجمعية
الثيوصوفية في أمريكا.
في كل هذه اﻷحداث ،كان السيد كروسبي شاهد لها ،وكما كان
من قبل ،فإنه لم يجد طريقة للبقاء منفتح على قرار اﻷغلبية.
على مدى السنوات الستة المقبلة ،كان يعمل بكل ما في وسعه
للحفاظ على روح اﻷخوية والدعاية الثيوصوفية.
في عام  ،1904كان اﻷعضاء الذين كانوا يتمتعون سابقا ً
بأقوى قوة تحت قيادة السيدة تينغلي المشوشة ،قد تناقصوا
حتى لم يبقى سوى مئات اﻵﻻف .ولذلك فإن بذل جهود إضافية
كان غير طائل ،وبالتالي فقد غادر كروسبي جمعية تينغلي
وانتقل إلى لوس أنجلوس ،في كاليفورنيا.
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ً
رجﻼ يبلغ من العمر  55عاماً ،تخلّى عنه الحظ
كان حينها
واﻷصدقاء والفرصة؛ مكروه ومحتقر من أولئك الذين حاول أن
يصبح أصدقاء لهم.
لقد أمضى عامين يقاتل من أجل لقمة العيش ،ثم في عام
 ،1906قام بإحياء الجهود الثيوصوفية الثابتة التي ﻻ
تتزعزع ،ولم يثبط همته كل ما تعرض له أو كان من المقرر
أن يعانيه.
إعﻼن في إحدى الصحف قدم إجابات لعدد من اﻷعضاء
واﻷعضاء السابقين في مختلف المجتمعات .عقدت المؤتمرات
وأخيراً ،مرة ثانية ،وتلبية لرغبة اﻷغلبية ،تم الحصول على
ميثاق جديد عن الجمعية الثيوصوفية في أمريكا.وبدأت
اﻻجتماعات في غرفة صغيرة في فبراير .1906
بعد ذلك بعامين ،فإن الجمعية الثيوصوفية في أمريكا قد غيرت
دستورها واسمها ،وسميت "الجمعية الثيوصوفية"  ،وهو
اﻻسم الذي تستخدمه بالفعل ثﻼث جمعيات مختلفة ومتمايزة.
بفضل جهود السيد كروسبي ،عارضت محفل لوس انجلوس
التغييرات وقرر اﻻستمرار كما كان من قبل .لذلك فإن أولئك
الذين شاركوا بالفعل في تشكيل المحفل قد قدموا استقاﻻتهم.
بقي السيد كروسبي وسبعة أشخاص آخرين ،أربعة منهم جدد
على الثيوصوفيا وبالتالي لم يرتبطوا بأي من هذه الجمعيات.
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أصل وتاريخ محفل الثيوصوفيين المتحد
تحت قيادة السيد كروسبي ،بدأت هذه النواة الصغيرة على
الفور في العمل للحصول على تعليم ثيوصوفي كأساس
للتضامن الدائم .في غضون ذلك ،عقدت اجتماعات عامة
مرتين في اﻷسبوع .ألقى السيد كروسبي محاضرات بسيطة
عن التعاليم اﻷساسية الثيوصوفية البحتة .التطبيقات المقدمة
كانت تشمل جميع مشاكل الحياة ،واﻹجابة على اﻷسئلة من
حيث الدروس المستفادة.
في ربيع عام  ،1909كان التضامن والتفاهم كافيين لتبرير
محاولة متواصلة ،ليس لزيادة جمعية واحدة إضافية إلى
الجمعيات الطائفية الثيوصوفية القائمة ،بل لوضع موضع
التطبيق ونشر فكرة الوحدة بين مختلف الثيوصوفيين بغض
النظر عن هيكلها التنظيمي في اﻻنتماءات أو اﻻختﻼفات -
إجراء دقيق يجب أن يتبع الخطوط المعروفة ويعمل بها السيد
كروسبي من البداية  -ﻷنه رأى بوضوح أن الثيوصوفيا نفسها
قد أُهملت في حين تم إتباع الزعماء وأنه ﻻ يمكن ﻷي اتحاد
محتمل بين الثيوصوفيين أن يأتي على أساس الشخصيات:
كانت هناك شعاب غرقت فيها الجمعية وكان من الضروري
العثور على قاعدة :عدم استبعاد أحد ،قاعدة يمكن أن تكون
واسعة بما يكفي لتشمل أعضاء من جميع المنظمات.
نتيجة لذلك ،تم وضع بيان للمبادئ والسياسة بدءا ً من
تصريحات السيد جودج واعتُمد تعبيرا ً استخدمه " -محفل
الثيوصوفيين المتحد "  -كإسم للجمعية.
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تم تأسيس المحفل اﻷم  -اﻷساسي في  18فبراير .1909
ضمن السيد كروسبي في المنهاج الدراسة الفردية والعمل غير
الشخصي كطريق أكيد للثيوصوفي الحقيقي الذي يسعى إلى
الحفاظ على أساس وطريقة الخطوط المحددة في اﻷصل في
رسائل المعلمين ،وفي القسم الباطني وفي رسائل بﻼفاتسكي
الخمسة إلى الثيوصوفيين اﻷمريكيين  -الطريق الذي يظهره
ويوضحه المعلمين ورسولهم وزميله .وهكذا تم تأسيس محفل
الثيوصوفيين المتحد اﻷساسي.
تقدمت الحركة ببطء وبثقة .في عام  ،1912تم نشر وتوزيع
مجلة الثيوصوفي ،التي صدر العدد اﻷول منها في نوفمبر من
نفس العام ،وتم تعزيزها وتطويرها بشكل كاف] .في الهند
بدأت الحركة الثيوصوفية نشرها في عام  1930وبرنامجها
وسياستها متطابقة مع برامجها المعاصرة في لوس أنجلوس[.
هذا سمح بتحقيق ثﻼثة أشياء مهمة للغاية:
 -1إعادة طبع كتابات المجلة القديمة لـبﻼفاتسكي وجودج
لتوضيح سبب معاناة مختلف الجمعيات لتختفي تماما ً.
 - 2إعادة إصدار وتوزيع كتب السيد جودج التي كانت غير
معروفة نهائيا ً للجيل القادم من الطﻼب الثيوصوفيين.
 - 3تبرير واستعادة السمعة المشوهة لبﻼفاتسكي من خﻼل
جعل كتاباتها في متناول الطﻼب من جديد ونشر الحقائق
الحقيقية للتاريخ الثيوصوفي  -حقائق ت ﱠم تجاهلها أو نسيها أو
محرفة في كل مكان.
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كان نشر المجﻼت والكتب واللقاءات العامة والمراسﻼت ذات
الصلة تقام جنبا ً إلى جنب مع الدراسات الفردية واجتماعات
مجموعة من الزمﻼء من أجل الحفاظ على تضامنهم ،ورعاية
أنفسهم بشكل أفضل  -قد ساهم بزيادة الطلبات وطلبات
المساعدة واﻹرشاد الثيوصوفي.
وقد تم الحفاظ على كل هذا العمل بناء على خطوط بناءة بحتة
وكانت الدعاية محمية بجد من الطموحات التأملية العبثية.
تم تقديم فلسفة الثيوصوفيا في نقاوتها .تم تقديم وقائع
التاريخ بدقة ترافقها اقتباسات يمكن التحقق منها من مصادر
أصلية .توفي السيد كروسبي في عام  .1919طوال حياة فندق
المحفل الثيوصوفي  ،كان هو دائما ً قلبه الملهم ،وروحه
التوجيهية والمثال الحي للتكريس غير الشخصي للقضية.
السنوات العشر للمحفل وسبع سنوات من المجلة التي كان
يديرها ،هما شهادة على اﻹخﻼص الذي اتبعه في المسار الذي
أظهرته التعاليم الممثلة بحياة بﻼفاتسكي وجودج.
تم نشر مجموعة من الرسائل التي كتبها والمحاضرات التي
ألقاها تحت عنوان الفيلسوف الصديق .ونشرت ردوده على
أسئلة فصل دراسة  -محيط الثيوصوفيا  -في مجلد مصاحب
من الكتاب كدليل مرشد .خﻼل هذه السنوات ،انتشر الزخم حتى
أصبح ثيوصوفيو العالم شركاء في الجمعية اﻷساسية ،وقراء
المجﻼت ،والطﻼب وعمال الحركة الثيوصوفية.
لم يميز السيد كروسبي أبدا ً أولئك الذين توحدوا معه في هذا
العمل وبين شركاء المملكة المتحدة البريطانية ،وليسوا
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أعضاء .لم تبذل أي محاولة على اﻹطﻼق للتبشير لﻸعضاء أو
لتشكيل منظمة من أي نوع.
كان الموقف الذي تم اتخاذه منذ البداية والمحافظ عليه بحزم
هو أن رسالتهم ورسولهم عند المعلمين ،هم الطريق الحقيقي
للحركة الثيوصوفية الذي يجب أن يتم العثور عليه ودراسته
واستيعابه والسير عليه من قبل كل الذين يحبون اﻷخوية
ويطمحون إلى أن يصبحوا ثيوصوفيين حقيقيين.
ومن هنا كان العمل المستمر ﻷعضاء المحفل يهدف ﻻكتساب
ونشر المعرفة بالتعاليم الثيوصوفية باعتبارها شرطا ً ﻻ غنى
عنه في جوهر اﻷخوية العالمية هذه التي كانت وما تزال
الهدف اﻷول للحركة الثيوصوفية.
منذ وفاة السيد كروسبي ،تمت متابعة العمل الذي بدأه ورعاه
بتفان ثابت ﻻ تشوبه شائبة للخط الصارم المتمثل في الدافع
ٍ
اﻷولي وبالتعاليم اﻷصلية.
في مجرى السنوات التي مرت ،زاد عدد اﻷفراد المنتسبين
بشكل كبير ،وت ﱠم تدريب مجموعات ثانية من الطﻼب في مراكز
مختلفة بنفس اﻻعﻼن ،كتابات الرسول العظيم وزميله مطلوبة
أكثر من أي وقت مضى.
أصبحت الضجة الكبيرة للتحقيق واﻻستقصاء واضحا ً في
مختلف الجمعيات الثيوصوفية وغيرها من الجمعيات الصوفية
والسرانية ،وم ّد الحركة أظهر في كل مكان ،العﻼمات المتنامية
للعودة إلى المنبع اﻷصلي.
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قصة حطام الجمعية اﻷم في الهند 4هي شبكة متشابكة .بدأت
الحطام برحيل بﻼفاتسكي من الهند في عام  .1885أعطيت
ﻹدارة أعمال الجمعية في  -أديار  -اتجاه مختلف .انحرفت عن
البرنامج اﻷولي لبﻼفاتسكي وللمعلمين المهاتما ،وبالتالي لم
يستفيدوا من الدافع اﻷصلي .دراسة الثيوصوفيا التي يعلمها
معلمي بﻼفاتسكي ،انخفضت بدرجات في اﻹهمال التام .فقط
عدد قليل من اﻷفراد درسوا بجدية كتب بﻼفاتسكي.
وحتى بشكل أقل لم يحاولوا نشر الحقائق العظيمة التي
علموها .إذا تم إهمال تعاليم الرسول ،فإن وجود تعاليم تلميذه
وزميله ،وليام كوان جودج ،بقيت مجهولة لدى عموم السكان
من أعضاء أديار .تم تحية اسمه خﻼل حياته ونسيت ذكراه بعد
وفاته عام .1896
سجلت
تم تنفيذ مهمة دراسة ونشر رسالة الثيوصوفيا ،التي ُ
في كتابات بﻼفاتسكي و جودج ،في الهند في عام  1929في
بومباي ،حيث بدأت بﻼفاتسكي عملها في عام .1879
أول محفل ثيوصوفي تأسس كان في  17نوفمبر  1929في
 ،51شارع المهاتما غاندي ،فورت ،بومباي.

4

الجمعية اﻷساسية التي أنشئتها بﻼفاتسكي والتي استلمت رئاستها
ﻻحقا ً مدام بيزانت وكانت هي السبب في تشويه التعاليم الثيوصوفية
اﻷصلية.
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التحضير الفردي

إن سرد موجز للطرق المتبعة في الجمعية الرئيسية ،فإن محفل
الثيوصوفيين المتحد يمكنه أن يساعد اﻷشخاص اﻵخرين في
جهودهم ﻻكتساب التعليم الثيوصوفي ودفع عمل الحركة
الثيوصوفية.
تم اﻻعتراف على أن الدراسة والعمل الفردي قد ترسخوا
كحجر اﻷساس وطرق فعالة في محفل الثيوصوفيين المتحد
5
لذلك ﻻ يقدم أية جاذبية لطالب الباحث عن الذات الشخصية .
يجب على كل طالب أن يرى بنفسه ما إذا كان ﻻ يريد أن يبقى
مجرد مزمار بسيط 6أو تلميذا ً واقع تحت نفوذ اﻵخرين.
"بالنسبة للكذابين الكسولين أو المنفرجين ،يجب أن تظل
الثيوصوفيا لغزا ً".
في سياق التعلم ،يكتشف كل عضو بنفسه ،كم يجب أن ينسى
ما تعلمه بحياته.
في محاولة للعمل من أجل الثيوصوفيا يكتشف كل عضو بنفسه
أنه قبل أن يُ َعلم ،يجب عليه أن يتعلم أوﻻً.
"ليس من الضروري تعليما ً رفيع المستوى ،ولكن فقط
اﻹخﻼص لﻺنسانية ،واﻹيمان بالمعلمين ،وبالذات العليا ،وفهم
من يبحث عن مكاسب شخصية )طاقات نفسية ،تضخيم اﻷنا الفردية.(..
أي مجرد ألعوبة أو خاضع لسلطة غير صادقة6 .
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5

الحقائق اﻷساسية للثيوصوفيا ،ومحاولة ،وإن كانت صغيرة
صادقة لتقديم هذه الحقائق اﻷساسية إلى الناس الذين هم في
أمس الحاجة إليها".
اﻻكتفاء الذاتي وتطوير الحدس  -وهما من العوامل الرئيسية
في تطور الروح الفردية  -يعتمدان كليا ً على جهود المنتسب
نفسه لفهم وتطبيق تعاليم الثيوصوفيا في كل المعاني .لذلك يتم
دائما ً تشجيع كل مشارك على متابعة دورة معينة للتغلب على
واحدة من أكثر العيوب شيوعا ً للعقل العنصري :الكثير من
القراءة وقليل من التفكير.
هذه الدورة هي:
فهم شامل للمقترحات اﻷساسية للعقيدة السرية وجهد مستمر
ﻹدراك تطبيقاتها العالمية .تحقيقا ً لهذه الغاية ،يسمح الكتيب
المعنون نصوص اﻻجتماع الثيوصوفي والكتيبات الثانية ،لكل
زميل بتكوين تصورات ومفاهيم عقلية واضحة ونقية ،مع
تحرير عقله بنفس الوقت من العديد من اﻷفكار المسبقة
المتأصلة.
ثانياً ،دراسة التعاليم اﻷكثر شموﻻ ً في ضوء المقترحات
اﻷساسية  -هذه هي الطريقة اﻷفﻼطونية التي تعتمد عليها
بﻼفاتسكي .يتم استخدام كتاب محيط الثيوصوفيا وكتاب مفتاح
الثيوصوفيا باستمرار .اﻷول هو التكثيف الحقيقي للعقيدة
السرية ،والثاني هو مساعدة قيمة لدراسة سير عمل ضميره.
وبالتالي ،فمن الممكن أن نبدأ في فهم الهوية الكونية والخاصة
في مبادئ وعمليات ك ٍل منها.
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في دراسة الفرد وتطبيقاته ستكون كتابات مجﻼت المعلمين
وأعمال موجز  -إيزيس مكشوفة النقاب  -وكتاب العقيدة
السرية ،بشكل طبيعي ،أكثر إلهاما ً كمجموعة من اﻷفكار التي
يمكنه من خﻼلها تصحيح اﻷخطاء بدون عيب .وكذلك تصحيح
سوء الفهم وسوء التطبيق ،وتوسيع وإثراء رأيه بشكل مطرد
مع حكمة المعلمين  -ليصبح هو نفسه ،إلى حد ما ،التجسيد
لها.
على الرغم من أنه ﻻ يمكن ﻷي شخص أن يكون معلماً ،إﻻ أن
كل عضو بالمحفل يمكنه أن يتعرف على النظريات الثيوصوفية
الرئيسية وينقلها إلى الذين يتسألون عنها.
"ﻻ يوجد ثيوصوفيين في الحركة ككل غير قادرين على
مساعدته بتصحيح اﻻنطباعات الخاطئة عن اﻷمور الغريبة ،إن
لم يكن عن طريق نشر اﻷفكار بنفسه".
الحقيقة المحزنة هي أن اﻵﻻف من الناس في جميع أنحاء
العالم يربطون بين اسم الثيوصوفيا وبين تعاليم خاطئة للغاية.
آخر الباحثين ذوي النفسية الزائفة ،بدﻻ ً من الرسالة المرسلة
إلى العالم مباشرةً من قبل المعلمين من خﻼل بﻼفاتسكي ،فإنه
فقط عندما يكتسب العضو ،من خﻼل الدراسة والتطبيق
والجهود المبذولة ،القناعة والمعرفة التي هي خاصة به يصبح
بقلبه وعقله تلميذا ً.
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طرق الفصل الدراسي في الدراسة والعمل

جنبا ً إلى جنب مع الجهود الفردية لكل عضو ﻹعداد أنفسهم
ليكونوا أكثر قدرة على مساعدة وتعليم اﻵخرين ،يجب على
العضو اﻻنخراط في هذا العمل الجماعي الذي بدونه يتم الحكم
على جميع المحاوﻻت الفردية لتكون عقيمة أو أنانية.
نتيجة لذلك ،يتم تشجيع الزمﻼء باستمرار على حضور جميع .
اجتماعات المحفل المتحد على أساس منتظم .يتم تدريس هذا
كمادة أولية للمسؤولية الفردية ،كوسيلة ﻹعادة الضبط
والتحفيز من خﻼل اﻻتصال مع النفوس الثانية بنفس الطريقة
كمكان للقاء الثيوصوفيين وللتكرار لصالح اﻵخرين ما تم
جمعه من خﻼل الدراسات واﻷفكار الخاصة.
جميع اجتماعات محفل الثيوصوفيين المتحد لها غرض صارم
وهو  -دراسة وممارسة ونشر الثيوصوفيا ،دون أي مشكلة
ثانوية ،ﻻ جدال ،ﻻ ثرثرة ،أو أي مسألة مادية أو شخصية.
ﻻ يوجد مكان في برنامج الجناح لﻸنشطة اﻻجتماعية،
والهدف من ذلك هو العمل الثيوصوفي ،وليس اللعب .وبنا ًء
على هذا المبدأ ،يتم وضع أساس جديد وصحيح للتواصل
اﻻجتماعي.
يرأس الطالب ﻷكبر سنا ً جميع دورات الدراسة ،ويتم استخدام
أي كتاب كنص للمتابعة .أظهرت سنوات الخبرة أنه ،لﻸغراض
العامة ،كتاب محيط الثيوصوفيا يلبي بشكل أفضل متطلبات
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وحدود العقل المتوسط ،لكن الفصول الدراسية تجري أيضا ً في
كتاب مفتاح الثيوصوفيا ،وكذلك في كتاب البهاغافاد غيتا
والمﻼحظات ذات الصلة.
يتم اﻹعﻼن عن الدورات بانتظام في اﻻجتماعات العامة وجميع
الذين يرغبون في الحضور والمشاركة ،مرحب بهم .باﻹضافة
إلى اﻷنشطة الفردية والجماعية الثانية للمحفل ،فقد تبين أنه لم
يكن من الممكن عمليا ً اضافة أكثر من دورتين.
تستمر اجتماعات الفصول الدراسية من ساعة إلى ساعة
ونصف ،ولم تكن أكثر أبداً .طالب يعطي المقترحات اﻷساسية.
يبذل أربعة أو خمسة متحدثين بدورهم قصارى جهدهم ﻹعطاء
دروس الفصل أو الموضوع .المتحدثون محدودون بعشر
دقائق على اﻷكثر .جميع المحاوﻻت الخطابية أو قراءة الكتب
أو المخطوطات أو حفظ التﻼوات أو استخدام المﻼحظات ،هي
أمور غير مشجعة ،بحيث يمكن للمرء أن ينمي الثقة في القدرة
الكامنة لكل فرد على التعبير عما يعرفه.
يسمح الحد الزمني المفروض لﻸعضاء اﻷقل ثقة واﻷقل خبرة
بالمحاولة دون فرض الكثير من العوائق بالنسبة للمتحدثين
اﻵخرين ،يميل إلى تركيز اﻻنتباه على الموضوع ويثبط اﻻتجاه
العام لمواجهة التأمﻼت النظرية العبثية ،أو ذكريات شخصية
إعﻼنات منتشرة سابقا ً أو متكررة.
لقد حان الوقت لطرح اﻷسئلة دائماً ،ويُدعى السائلون
والمحاضرين إلى أن يكونوا موجزين وواضحين ومحددين.
الموقف المعتمد هو أن اﻹجابة يجب أن تكون التعليم
الثيوصوفي حول السؤال المطروح ،وليس رأي المحاضر
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والجواب يكون على السؤال ،وليس للسائل ،وهذا يجعل اﻷمور
دقيقة وغير شخصية.
أظهرت التجربة أن الطريقة المستخدمة في الفصل هي
الطريقة اﻷنسب للحفاظ على اﻻهتمام وضمان السرعة والدقة
وتسمح لكل مشارك بتصحيح نقاط ضعفه بطرق وتعابير
وتفهم .على الرغم من اختﻼف الطﻼب في الفصل بشكل كبير
في قدراتهم وتعليمهم وطاقتهم وتفانيهم ،إﻻ أنهم يستفيدون
جميعا ً من الطريقة المستخدمة.
لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن المحفل والفصول
الدراسية عبارة عن هيئة طﻼبية وأن العضو اﻷكثر تواضعا ً
والذي يحاول أن يجرب ،هو أكثر وفاءا ً لوعده من أكثر
الموهوبين الذين ﻻ يفعلون شيئا ً أو ينتقدون جهود أولئك الذين
هم أقل قدرة .في الممارسة العملية ،نجد أن الطﻼب اﻷكبر سنا ً
يساعدون الشباب اﻷصغر سنا ً وأن أكثر المؤهلين عقليا ً غالبا ً
ما يستمدون فضائل متفوقة من أولئك اﻷقل حظا ً من الناحية
الفكرية.
الكل يتعلم من خﻼل المﻼحظة وتجربة أن الخلل ليس أفضل
من خلل آخر .وبالتالي ،يتم تقليل أو تجنب اﻷخطاء البشرية
السائدة في النقد والتظاهر والمقارنة الضارة وتأكيد الذات
واﻻستعاضة عنها باﻻعتبار المتبادل وحسن النية والتسامح
واﻻحترام.
سيكون من السهل أن نرى أن اﻷهداف اﻷساسية لجميع
الدراسات الخاصة وجميع الفصول هي مساعدة كل عضو على
تجسيد اﻹعﻼن بأمانة أكثر فأكثر ،من خﻼل التثقف بالعمل
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الفردي والجماعي على أساس اﻻتحاد المعلن عنه لتوحيد
وحدة الفكر واﻹرادة والشعور التي ستشكل محفﻼً موحدا ً من
الثيوصوفيين.
وبالتالي ،فإن جميع أعمال المحفل هي مدرسة  -مدرسة
تدريب للزمﻼء إلى الحد الذي يشارك فيه الجميع  -وكذلك
مدرسة تدريب لتعميم المعرفة بالثيوصوفيا في بلدٍ ،حيث
الجماهير كما الطبقات ،تحتاج بشدة إلى فوائده.
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اﻻجتماعات العامة والمحاضرات

يتم تنظيم اجتماعين عامين كل أسبوع .يوم اﻷحد ،يتم تقديم
عرض مرتجل حول موضوع ثيوصوفي .يتم استخدام نفس
الموضوع لعرض افتتاحي موجز في مساء اﻷسبوع .ثم يتم
تخصيص الوقت لﻸسئلة واﻷجوبة حول الموضوع والمواضيع
ذات الصلة .في كل اجتماع عام ،يتم إصدار إعﻼن عن أهداف
المحفل ويُدعى الزوار إلى طلب نسخة من اﻹعﻼن .يقدم
الطالب قراءة مختصرة ومناسبة للموضوع  -عادةً من الكتب
التالية :البهاغافاد غيتا ،صوت الصمت ،نور على الدرب
الرسائل التي ساعدتني ،وفي بعض اﻷحيان أعمال تعبدية
ثانية .يتم تقديم بيان موجز ولكن واضح حول ماهية
الثيوصوفيا وأصلها ،ويتم تقديم المقترحات اﻷساسية كأساس
للعﻼج في أعمال المساء ،تليها محاضرة عن الموضوعات
المعلنة.
تستمر هذه اﻻجتماعات من ساعة وربع إلى ساعة ونصف
ويتم إغﻼقها دائما ً بالوقت المحدد .الزوار واﻷجانب مدعوون
لفحص الكتب والنشرات للبيع واﻻقتراض ،ومقابلة الزمﻼء إذا
رغبوا في ذلك ،والعودة إلى اﻻجتماعات وجلب أصدقائهم.
جميع اﻻجتماعات العامة قريبة من العمل الجاري مثل فصول
الدراسة .من المسلم به أن الحاجة الماسة للعالم هي نشر
التعاليم اﻷساسية للثيوصوفيا على نطاق واسع وأن الناس
يحضرون اجتماعات لﻼستماع إلى الثيوصوفيا وما هي وما
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الذي تعلّمه حول الموضوعات الرئيسية من مصلحة اﻹنسان.
أظهرت التجربة أن الزائرين وأصدقائهم من اجتماعات مساء
اﻷحد يحضرون إلى حد كبير اجتماعات اﻷسئلة واﻷجوبة ،وأن
اهتمامهم حقيقي.
اللباقة والمهارة وكذلك المعرفة الثيوصوفية ضرورية بالطبع
ﻹدارة اجتماع لﻸسئلة واﻷجوبة.
تظهر اتجاهات الهيمنة بشكل خاص في اجتماعات اﻷسئلة
واﻷجوبة هذه :حيث المشي في القضايا الموازية ،وحقن
اﻷفكار واﻵراء من اﻷنظمة الثانية يؤدي ﻹثارة مواضيع
مجردة ومثيرة للجدل ومتناقضة.
يجب تلبية جميع هذه اﻻتجاهات والمحاوﻻت العرضية التي
يقوم بها زائر ﻻحتكار اﻻجتماع ﻷغراضه الخاصة ،تحت ذريعة
أحد اﻷسئلة.
يكفي عادة تذكير هؤﻻء المحاورين بأن اﻻجتماعات هي
لغرض وحيد هو تقديم التعاليم الثيوصوفية وأن المحفل ليس
منتدى مفتوح .يتم الحفاظ على غرف المحفل فقط بغرض تقديم
المبادئ اﻷساسية للثيوصوفيا.
لذلك ،ما لم يتمكن من اﻻمتثال لهذا الهدف ،فإنه يجب عليه
استئجار أماكن العمل الخاصة به.
اﻻجتماعات العامة في المحفل المتحد خالية تماما ً من التبشير،
هدفهم هو تعريف أولئك الذين يرغبون في المجيء ،عن بعض
اﻷفكار الرئيسية للثيوصوفيا ،والترحيب بجميع الذين يرغبون
بذلك ،وتيسير دراساتهم بكل الطرق الممكنة.
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في جميع اﻻجتماعات ،لعامة الناس وفصول الدراسة ،يؤخذ
دائما ً في اﻻعتبار أن الثيوصوفيا هي بنية من المعرفة وأن كل
جمعية ثيوصوفية هي ،أو ينبغي أن تكون ،مجموعة من طﻼب
الثيوصوفيا.
تمت كتابة هذا المبدأ اﻷساسي في مدرسة الثيوصوفيا ،والتي
تنص على التعليم الثيوصوفي لﻸطفال والشباب.
للبالغين أيضا ً فصولهم التابعة لمدرسة الثيوصوفيا ،وفيها
يتعلمون الحفاظ على الهدف ليصبحوا آباء "عالميين" .يمكن
اﻻطﻼع على برنامج التاريخ والعمل لمدرسة الثيوصوفيا ،في
دليل المعلم ودليل الحقائق اﻷبدية.
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دعم وإدارة المحفل المتحد
في البداية ،تولى السيد كروسبي اﻷعضاء اﻷصليون القﻼئل
المسؤولية الكاملة عن نفقات وإدارة المحفل الرئيسي .هذا
المبدأ لم يُلغى أبداً .لقد تم اﻹقرار بأن تحمل المسؤولية دون
سلطة أو معرفة يمكن أن يؤدي فقط إلى تبديد الطاقات وظهور
الخسارة الناتجة عنها.
إن المساعدة الطوعية لجميع أولئك الذين يرغبون في
المشاركة في المساهمات الﻼزمة في الوقت والمال والعمل
كانت دائما ً موضع استقبال جيد وقد تم دائما ً ذكر أساسيات
صيانة المحفل .لم يتم التماس أي مساهمة من أي نوع ،بشكل
مباشر أو غير مباشر.
كانت السياسة المتبعة هي تبيان الحقائق ،ثم السماح بعدها
لكل عضو أو أي شخص آخر يرافقه ،بتحديد بنفسه ،في حالة
الضرورة ،مدى مشاركته .إلتزم مؤسسو المحفل اﻷساسي
بالتعهد بدعم المحفل بإرادتهم الطوعية الخاصة ،وكانوا
مقتنعين بأن كل شريك جديد يجب أن يكون عليه التزام واحد
وفقا ً لما تحدده إرادته.
على مر السنين ،انضم شركاء آخرون إلى قبول نفس
المسؤولية ،بالنسبة لدعم وتوجيه المحفل ،ولكن اﻷساس الذي
يقوم عليه عمله ،ومبادئ إنشائه ،واﻷشياء التي هي من أجلها
كل سياسة معتمدة تجعل من المحتم ،مثل أي جهد إنساني
بحت ،أن يعتمد محفل الثيوصوفيين المتحد في النهاية على
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دعمه وتوجيهه من قبل اﻷقلية التي عقدت العزم على إعطاء
اﻷولوية للثيوصوفيا.
أصبح وجود ،ونمو واﻻلتزام الثابت ﻹعﻼنه على مر السنين،
ممكنا ً من قبل الثيوصوفيين اﻷفراد الذين يعرفون الخطوط
الصحيحة للمحفل وعلى استعداد على ابقاءه مستعدا ً وعلى
استعداد لدفع التكلفة.
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تشكيل محافل متحدة جديدة

ت ﱠم تشكيل محافل جديدة من وقت ﻵخر في مدن ثانية ،وجميعهم
يتبنون إعﻼن المحفل الرئيسي ،وجميع المحافل كانت مرتبطة
معه بأخوية ،ويرحبون في ارتباطهم وفي أنشطتهم بجميع
اﻷشخاص الذين يرغبون في أن يكونوا جزءا ً منه على أساس
اﻹعﻼن .7يتم تسجيل المنتسبين لكل هذه المحافل محليا ً ومن
قِبل المسجل العام المحفل اﻷصلي .اﻻرتباط بين المحافل
المختلفة في الوﻻيات المتحدة هو نفس اﻻرتباط بين المنتسبين
أنفسهم ،وهو الهدف المشترك والغاية والتعاليم.
من المهم أن نفهم أن كل محفل هو مستقل بالكامل وقائم على
أقدامه الخاصة .8يشارك محفل الثيوصوفيين المتحد الرئيسي
في لوس انجلوس ،بسبب خبرته الطويلة والمرافق اﻷكبر ،عن
طيب خاطر بكل طريقة ممكنة في تدريب وعمل المحافل
الثانية ،وكذلك في الجهود التي يبذلها الزمﻼء اﻷفراد ،مهما
كان مكان إقامتهم.
وينطبق الشيء نفسه على محفل بومباي 9الذي يعمل عن كثب
مع المحفل الرئيسي لتوفير الوقت وتسهيل العمل ،ويتم
مساعدة اﻷفراد والمحافل الواقعة في دائرة نفوذه .وهذا ،مع
التقيد الصارم بالخطوط التي يتبعها المحفل الرئيسي ،فهو
في نهاية الكتاب يوجد اﻹعﻼن.
أي بإمكانياته ووسائله الخاصة.
في الهند9 .

7
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يتنازل بطريقة محددة ومطلقة عن أي سلطة أو مسؤولية عن
أي محفل أو شريك آخر .وهذا لسببين ،من بين أمور ثانية:
)أ( القضاء على جميع نزعات السلطة في المجاﻻت الروحانية
واﻷخﻼقية والفكرية البحتة.
)ب( ربط كل شريك وكل محفل )أو مجموعة من المنتسبين(
بمسؤولياتهم الخاصة بموجب اﻹعﻼن والتزام الشركاء.
"الثيوصوفي هو ما تفعله الثيوصوفيا" ،وﻻ يمكن ﻷي درجة
من اﻹشراف أو اﻹجراء الرسمي ،وﻻ اﻻرتفاع المهني ،أن
تلغي قانون الطبيعة .أحدهما هو عضو مرتبط بالقدر الذي
يجسد فيه الثيوصوفيا ،المحفل يكون متحد بقدر توافقه مع
اﻹعﻼن.
ﻻ يمكن لمراكز المحافل أن تنتشر بنجاح إﻻ من خﻼل تشكيل
مجموعة أساسية من الزمﻼء اﻷفراد الذين قاموا بتدريب
أنفسهم على الخط الصحيح للفكر والدراسة ،وذلك بمساعدة
متاحة دائما ً من قبل عمال المحفل اﻷكثر خبرة.
ﻷن أسرار الطبيعة البشرية متعددة ،وسيكون من السهل
دائما ً نبذ النية وإلقاء اللوم على اﻵخرين ،ما لم يكن هناك
سيطرة مستمرة ،بنفس الوقت من خﻼل الثيوصوفيا وبالخبرة
ومن خﻼل معرفة الذين ضحوا ،ومن خﻼل اﻻختبارات الﻼزمة
والخبرات المشتركة.
تُعد بطاقات العضوية وسيلة للتمسك بشكل فردي بمبادئ
اﻹعﻼن .إنها شكل من أشكال الوعد والشرف الفردي .مجموع
اﻻنتسابات الفردية يجعل الجسم متماسكا ً.
38

إذا تم تدريب الطﻼب الفرديين بشكل صحيح على التعليم
والتضامن الثيوصوفي ،فستظل المحافل الفردية دائما ً متحدة
وسيعمل مجموع المحافل المستقلة دائما ً في وئام ومضاهاة
حقيقيين ،وليس في التنافس.
وبالتالي ،فإن عمل المحفل الرئيسي لم يتم توجيهه إلى إنشاء
محافل جديدة أو جمعية جديدة من أي نوع كان ،ولكن تم
توجيهه دائما ً إلى:

)أ( الدعاية العامة للثيوصوفيا.

)ب( تمكين الطﻼب وجميع الطﻼب اﻵخرين في الثيوصوفيا من
اﻻلتحاق بخطوط دراسية جيدة والعمل مع زمﻼئهم ،بغض
النظر عن العضوية التنظيمية أو الميول.
قوة اﻻستدامة تكون بوجود غاية محددة ،وليس مجرد مثالية
للترفيه .تنمو هذه القوة ،منفردة ومجتمعة ،بما يتفق تماما ً مع
صحة المبادئ المعلنة واقتناع المنتسبين بحقيقة هذه المبادئ.
نرحب دائما ً باﻷشخاص المهتمين حول أي موضوع من
الموضوعات التي يتم تناولها في هذه الوثيقة ويتم تقديم أي
مساعدة محتملة إلى المراسلين .يجب توجيه جميع هذه
اﻻتصاﻻت إلى:
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The United Lodge of Theosophists
Theosophy Hall, 40 New Marine Lines,
Mumbai, 400020
India
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إعﻼن محفل الثيوصوفيين المتحد

إن سياسة هذا المحفل هي تكريس مستقل لقضية الثيوصوفيا
دون إعﻼن ارتباطه بأي منظمة ثيوصوفية .مخلصا ً لمؤسسي
الحركة الثيوصوفية العظماء ،لذلك فهو ﻻ يهتم لﻼنشقاقات أو
اﻻختﻼفات في الرأي.
إن العمل الذي يقع تحت يديه به والغاية التي يحتفظ بها نصب
عينيه ،هي كثيرة اﻻمتصاص ونبيلة للغاية ،بحيث ﻻ تسمح له
بوقت أو ميل للمشاركة في المشكﻼت الثانوية .هذا العمل وهذه
الغاية هما نشر المبادئ اﻷساسية لفلسفة الثيوصوفيا والتمثيل
العملي لهذه المبادئ من خﻼل إدراك حقيقي للذات :.قناعة
أعمق لﻸخوية العالمية.
يقول اﻹعﻼن أن اتحاد الثيوصوفيين ،أينما كانوا وأينما كانت
اقامتهم ،يعتمد على "تشابه الغرض والهدف والتعليم".
وبالتالي ﻻ يوجد لديه دستور أو لوائح أو مسؤولين رسميين.
وهكذا فإن الرابط الوحيد بين أعضاءه قد ت ﱠم تأسيسه .وهو
يهدف إلى نشر هذه الفكرة بين الثيوصوفيين في السعي
لتحقيق الوحدة .إنه يعتبر ثيوصوفيين جميع أولئك الذين
يشاركون في الخدمة الحقيقية لﻺنسانية ،دون تمييز بسبب
العرق أو الدين أو الجنس أو الحالة أو المنظمة ،ويرحب في
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جمعيته بجميع أولئك الذين يتفقون مع أهدافه المعلنة والذين
يريدون التسجيل ،من خﻼل الدراسة وغيرها من الوسائل
ليكونوا أكثر قدرة على المساعدة والتعليم.

الثيوصوفي الحقيقي ﻻ ينتمي إلى أي دين أو
طائفة ،بل ينتمي إلى ك ٍل منها وإلى الكل.

42

 ........................... 4المحفل الثيوصوفي :مهمته ومستقبله
 ................................................ 5الحركة الثيوصوفية
 ................................................... 8المعلمين ورسلهم
 ........................................ 11الجمعية الثيوصوفية اﻷم
 ................................. 14اضطراب في الجمعية الرئيسية
.............................. 16روبرت كروسبي مؤسس م .ث .م
 ...................... 20أصل وتاريخ محفل الثيوصوفيين المتحد
 .................................................. 25التحضير الفردي
 .................... 28طرق الفصل الدراسي في الدراسة والعمل
 ............................... 32اﻻجتماعات العامة والمحاضرات
 ...................................... 35دعم وإدارة المحفل المتحد
 ...................................... 37تشكيل محافل متحدة جديدة
 .............................. 41إعﻼن محفل الثيوصوفيين المتحد

43

