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 مقدمة
 

 

أقل من . في 1879وصلت بالفاتسكي إلى الهند في يناير عام 
التي صدر  -عام، أسست أول مجلة ثيوصوفية ـ الثيوصوفي 

العدد األول منها في أكتوبر. سرعان ما أصبح واضحاً أن هذه 
المجلة ستعمل على شرح معنى وهدف الحركة الثيوصوفية 

الفلسفي الذي شغل  -وتسجيل أمثلة أساسية عن البحث الديني 
.فكر الباحثين عن الحقيقة عبر التاريخ  

يكون النشاط الواضح لهذه الهيئة هو إعطاء بالتعاريف. س
، مقاالت 1879نتيجةً لذلك، تضمن العدد األول، بتاريخ أكتوبر 

عن األسئلة التالية: "ما هي الثيوصوفيا؟ " و "من هم 
.الثيوصوفيين؟ "  

مع وليام كوان جودج الذي كان مرتبطاً بالسيدة بالفاتسكي  
اية بحجم المشروع الذي كانت منذ البداية، لم تكن على در

 تتخيله وكل ما يتعلق به.

عتقد أولكوت أن الجمعية الثيوصوفية كانت في المقام األول ا 
منظمة مكرسة ل "البحوث الغيبية الخفية"، في حين أن 

لحركة كبيرة من اإلصالح األخالقي والتي  بالفاتسكي خططت
ستعمل لها بال كلل من أجل األخوية البشرية. في رسالة إلى 

، استعرضت ألولكوت النية 1887ديسمبر  6أولكوت، بتاريخ 
:العالية للحركة، قائلة  
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تم تكوين الجمعية، ثم تم دمجها تدريجياً لتطوير مالحظات "
ة العلوم الغيبية في العالم العقيدة السرية ألقدم مدرسة لفلسف

صالحها والتي من أجلها تم في النهاية ظهور تم اوهي مدرسة 
المبجل اللورد غوتاما. ال يمكن إعطاء هذه التعاليم بشكل 

".مفاجئ. كان ال بد من غرسها تدريجياً   

بصرف النظر عن بعض المقاالت المبعثرة التي نشرت في 
تاب إيزيس مكشوفة المجالت األرواحية األمريكية، كان ك

 1877النقاب، العمل المؤلف من مجلدين والذي نشر في عام 
 هو التعبير األولي من قبل بالفاتسكي عن األفكار الثيوصوفية.

معتمدة على موارد العلم والدين إلظهار واقع قوانين التطور  
وعما كشفه العلم فيما يتعلق بالتطور  الفكري والروحي،

إن هدف بالفاتسكي من إيزيس مكشوفة الفيزيائي والعضوي، ف
النقاب كان هو بمثابة مقدمة لمعاملة أكثر شمولية لعمليات 

التجديد الفردية واالجتماعية التي كانت تخطط لنشرها في وقت 
 الحق. 

مجلة  - اكما يرى القارئ، كانت المقاالت في مجالته
عناصر أساسية في هذا  -ثم مجلة لوسيفر  أوالً،الثيوصوفي 

).1889( الصمتصوت  كتاب البرنامج، ومن ثم  

 ما هي الثيوصوفيا؟ 

أُعلن على الفور المعنى العام لـ "للثيوصوفيا" ككلمة لوصف 
رغبة األجداد من البشر في العثور على الحقيقة ومعرفتها. 

وهكذا يزيل نطاق الثيوصوفيا أي احتمال للطائفية في 
التعبيرات األصيلة للحركة الثيوصوفية، مما يؤسس مثاالً 
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ا الهدف يصعب احترامه لإلنسان الضعيف. ومع ذلك، حول هذ
أنه ال يمكن  مشيرة إلىفإن بالفاتسكي لم تكن تساوم مطلقاً، 

تحقيق المثال األعلى للكمال اإلنساني طالما ظل البشر راضين 
 عن الحقيقة األقل بدالً من الحقيقة العالمية الشاملة.

بمعنى ما، تصبح دراسة الثيوصوفيا طريقة لتعلم كيف يمكن  
 ً أن يحتفظ بفكرة ،  وعرضة للخطأللفرد، رغم كونه دائماً ناقصا

.مخلصة عن هذا الهدف وأال يكون قانعاً بأقل من ذلك  

 

" هم الثيوصوفيين؟ نم " 

تجسيد تعريفاً حول هذا الموضوع، يظهر حماقة افتراض أن  
أي ارتباط بشري يمكن أن يكون أكثر من مجموعة من 

يتم تعريف  -في تجسيدها  -الباحثين. في أعلى معانيها 
جوهر البحث  -الثيوصوفيا على أنها "المعرفة الروحية ذاتها 

ن الفلسفي واإليمان اإللوهي". ال يمكن أن يكون لمنظمة م
الناس الذين يطلقون على أنفسهم ثيوصوفيين، عقائد، وأيضاً 
ليس فقط عقائد بل أيضاً إيمان محدد و "مستكشفين" بدالً من 
"مؤمنين". في هذا البحث، فإن المرشدين هم جميعهم معلمون 
عظماء في تاريخهم، ودور بالفاتسكي هو إعطاء مقدمة طويلة 

والتقاليد التي تستند  بشكل غير عادي للموارد الهائلة لألدب
.إليها البحوث الروحية للبشرية  

. 1887بالفاتسكي أتت إلى إنكلترا لتبقى هناك في مايو عام 
أسست من جديد مجلة ثيوصوفية، لوسيفر، والتي سرعان ما 

عاماً من الخبرة في مجال  12أصبحت تعبيرها النضالي. بعد 
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حكام المسبقة بدأت تعالج اآلن قضايا التحيز واأل الثيوصوفيا،
والمفاهيم الخاطئة حول الثيوصوفيا وتحث قرائها على فهم 
التحدي الهائل الذي تشكله الثيوصوفيا على العقيدة الدينية 

.والرأي العلمي التقليدي  

عالوة على ذلك، لم يكن كافياً تقديم محتوى الدين الفلسفي 
 القديم بمعنى حديث. كان البد من شرح التشوهات والفساد في

.التعاليم الدينية   

في مقالة "هل الثيوصوفيا ديانة؟"، نُشرت تحت المرجع 
، أدلت بالفاتسكي ببيان نوه له في 1888لوسيفر في نوفمبر 

 كثير من األحيان:

"إن الثيوصوفيا، نحن نقول، ليست ديناً. . . بل هي الدين  
."نفسه  

وتحول  -وتفسر سبب تراجع الحركات الدينية العظيمة  
 إلهامها األصلي إلى ادعاءات ضيقة بـ "الوحي الحصري"

ولكن بالفاتسكي ال تفعل ذلك  -والتي تنتهي أخيراً بالخرافات 
لقوانين التواصل بإدانة البشر األشرار، بل عن طريق سرد 

الروحي والصعوبات التي ال يمكن التغلب عليها تقريباً والتي 
يفرضها الوضع اإلنساني العادي في عملية انتقال المؤمنين 

للحقيقة الروحية. هذا المقال يسلط الضوء على واجب 
.عمل على فهم عام لهذه المشاكلفي الالثيوصوفيين   

القة بين الحركة دعوا كل إنسان يثبت عمله" يوضح الع"
الثيوصوفية وعمل الصدقة واإلصالح االجتماعي. ال يوجد 

رفض لهذه الجهود، وفي الواقع، فإن محاوالت التي تهدف 
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لتخفيف عبء الفقر والحاجة يجب أن تكون هي الثمار 
 الطبيعية للفهم الثيوصوفي.

ومع ذلك، فإن "الخير المادي" يتضمن ألغازاً نفسية وأخالقية  
ها حتى تؤتي أعمال المحسنين واإلصالحيين ثماراً يجب فهم

دائمة. في هذه المقالة، التي نُشرت في لوسيفر في نوفمبر 
، أعلنت بالفاتسكي أنها تقبل حكم النقاد الصادقين، وفي 1887

الوقت نفسه، تلفت االنتباه إلى فشل المعتقدات الدينية القوية 
هذه المقالة هو أن  والغنية في تطبيق أخالقياتهم المعلنة. عبء

 ً .المعرفة هي عنصر أساسي في العمل الخيري العملي حقا  
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؟ماهي الثيوصوفيا  
 

تم طرح هذا السؤال في كثير من األحيان، وكان هناك اعتقاد 
خاطئ على نطاق واسع، لدرجة أن محرري المراجعة المكرسة 

العدد األول لعرض فلسفة العالم لن يكونوا مرتاحين لو نُشر 
من هذا الكتاب دون التوصل إلى تفاهم كامل مع قرائهم1. لكن 

لزاويتنا الصحفية سؤاالن آخران: ما هي الجمعية الثيوصوفية؟ 
.ومن هم الثيوصوفيين. لكل سؤال سيتم إعطاء إجابة  

وفقًا لمعجم المصطلحات، يتكون مصطلح الثيوصوفيا من 
 كلمتين يونانيتين: ثيوس "هللا"، وسوفوس "الحكمة2".

 هي بعيدة لتهالغاية اآلن، هذا صحيح. لكن التفسيرات التي ت 
عن إعطاء فكرة واضحة عن الثيوصوفيا. كل البعد  

األصل على أنها "عالقة مفترضة  في -وبستر  -لقد َعّرفها  
مع هللا واألرواح العليا مما يؤدي في نهاية المطاف إلى 

اكتساب اإلنسان للمعرفة الخارقة ما فوق اإلنسانية، من خالل 
عمليات مادية، مثل العمليات السحرية الخفية لبعض 

األفالطونيين القدامى، أو عن طريق العمليات الكيميائية 
.لمانلفالسفة النار األ  

هذا، على أقل تقدير، هو تفسير متواضع وفاضح. إلسناد مثل 
هذه األفكار إلى رجال مثل أمونيوس ساكاس، أفالطون، 

فهذا يُظهر إنه إما  -تشوس، بورفير، بروكلوس  -جامبلي 

                                                           
 نُشر المقال في مجلة الثيوصوفي – اوكتوبر – 1879. 1

 هذا يعطي – ثيوصوفيا، الحكمة اإللهية. 2
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جهل السيد ويبستر بفلسفة ودوافع أعظم  متعمداً أوتحريفاً 
 عباقرة المدرسة اإلسكندرية األخيرة.

نعزو إلى أولئك الذين أطلق عليهم معاصروهم وكذلك إن  
أن  -األجيال القادمة " ثيودونتاكتوا" معلمي التعاليم اإللهية 

عملية تطوير تصوراتهم النفسية والروحية، هو من خالل 
"عمليات جسدية" يعني وصفهم بأنهم ماديون. أما بالنسبة 

حديثين أبرز علماءنا ال يتجاوزون آلخر فالسفة النار، فهم
هؤالء، الذين يضع القس جيمس مارتينو في فمه التفاخر 

الذرات وحدها وسوف  أعطناالتالي: "المادة هي كل ما نريد، 
.نوضح الكون  

يقدم فوغان تعريفاً أفضل وأكثر فلسفية. "الثيوصوفي"، كما 
يقول "هو الشخص الذي يعطيك نظرية عن هللا أو أعماله التي 

در إلهام خاص بها." ليست وحياً، ولكن من مص  

في هذا المنظور، كل مفكر وفيلسوف عظيم، خاصة أن أي 
مؤسس لدين جديد أو مدرسة فلسفة أو طائفة، هو بالضرورة 

 ثيوصوفي.

وهكذا، وجدت الثيوصوفيا والثيوصوفيين منذ التنوير األول  
للفكر الوليد الذي دفع اإلنسان إلى البحث غريزياً عن وسائل 

.ئه المستقلةالتعبير عن آرا  

كان هناك ثيوصوفيون قبل العصر المسيحي، على الرغم من  
أن المسيحيين قد أرجعوا بدء تطور النظام الثيوصوفي 

االصطفائي إلى أوائل القرن الثالث من وقتهم. يالحق ديوجين 
إلى عصر ما قبل األسرة البطلمية.  اليرتيوس خطى الثيوصوفيا
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وتسمي مؤسسها المحب للبشرية والحكمة، مصرياً يُدعى بوت 
آمون، وهو اسم قبطي ويعني كاهناً مكرساً آلمون إله  -

 الحكمة.

ظهر أنه قد تمَّ أحياء الثيوصوفيا من قبل لكن التاريخ يُ  
أمونيوس ساكاس، مؤسس مدرسة األفالطونية الجديدة. ودعا 

أي عشاق الحقيقة، في  -تالميذه أنفسهم "الفيليليين" هو و
حين دعاهم آخرون "التناظريين"، بسبب الطريقة المستخدمة 

واألساطير والخرافات  المقدسة،لتفسير جميع األساطير 
بحيث تم  والتناظر وقواعد التماثل أو التطابقات الرمزية،

عمليات اعتبار األحداث في العالم الخارجي بمثابة تعبير عن 
 وتجارب الروح البشرية.

كان غرض وهدف أمونيوس هو التوفيق بين جميع الطوائف  
االعتقاد بأن  -والشعوب واألمم في ظل إيمان مشترك واحد 

القوة العليا، األبدية، غير المعروفة والمجهولة، تحكم الكون 
 بقوانين أبدية وثابتة.

، والذي كان غرضه هو إثبات وجود نظام بدئي للثيوصوفيا 
كان في البداية مشابهاً بشكل أساسي في جميع البلدان، 

لتشجيع جميع البشر على تنحية مناقشاتهم وخالفاتهم جانباً 
والتوحد في نهاية واحدة والتفكير بأنهم أطفال من نفس األم 
وتطهير األديان القديمة، الفاسدة تقريباً والتي تمَّ اظالمها من 

ن خالل توحيد ونشر المبادئ العليا كل قذارة العنصر البشري م
للثيوصوفيا. لذلك، تم تدريس األنظمة البوذية والفيدانتية 

.والمجوسية والزرادشتية  
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في المدرسة الفلسفية اإلصطفائية مع كل فلسفات اليونان. 
ومن هنا تميزت أيضاً بسمات وخصائص البوذيين والهندوس 

يحترمون  بين الثيوصوفيين القدامى واإلسكندرية الذين
الوالدين والمسنين، ولديهم المودة األخوية للجنس البشري 

.البكماء بما فيهاكله، والشعور بالرحمة للحيوانات   

كل ذلك مع السعي إلقامة نظام من االنضباط األخالقي الذي 
يفرض على الناس واجب العيش وفقاً لقوانين بلدانهم، لتمجيد 

الحقيقة الوحيدة المطلقة والتأمل عقولهم من خالل البحث عن 
.فيها  

كان هدفه الرئيسي، كما كان يعتقد ليحقق جميع األهداف  
الثانية، أن يستخلص من التعاليم الدينية المختلفة، أداة ذات 

العديد من األوتار، لحن كامل ومتناغم، من شأنه أن يجد 
.تجاوباً في كل قلب محب للحقيقة  

لحكمة القديمة، وهي العقيدة ا -الثيوصوفيا إذن هي دين 
الباطنية التي كانت معروفة سابقاً في جميع البلدان القديمة 

وركائز الحضارة. هذه "الحكمة" التي تظهر لنا جميع الكتابات 
القديمة باعتبارها انبثاقاً للمبدأ اإللهي، والفهم الواضح لها 

يتميز بأسماء مثل بوذا الهندوسي، نيبو بابل، تحوت ممفيس 
 -يرميس في اليونان، وفي تسميات ثانية أيضاً لبعض آلهة ه

الفيدا، المشتقة  -ميتيس، نيثا، أثينا، الغنوصية صوفيا وأخيراً 
".من كلمة "أن يعرف   

تحت هذا التصنيف، ضم جميع الفالسفة القدماء في الشرق 
والغرب، ومحبي الحكمة في مصر القديمة، والريشي 
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األريافارت، الثيوديداكتوا3  في اليونان، حاضناً كل معرفة 
.األشياء الغيبية واإللهية بشكل أساسي  

عند الحاخامات العبرانيين، السلسلة العلمانية  -مركافا  -كذلك 
والشعبية، التي تمَّ اعتبارها الوسيلة الوحيدة، وهي القشرة 

.الخارجية التي تحوي بداخلها المعرفة الباطنية العليا  

ين اتباع زرادشت يتلقون التعاليم كان المجوس والمعالج 
وكانوا نطاسين مساررين4 وقد بدأوا في الكهوف السرية 

 ومحافل "بكتريا5". 

المصريين واليونانيين  -هيروفان  - وكان لمحبي الحكمة
"أبوريتا" أو الخطاب والحوار السري، حيث خاللها يصبح 

ً  –الميستا "إبوبتا  ".رائيا  

 -االصطفائية  -كانت الفكرة المركزية للثيوصوفيا االنتقائية 
 -هي وجود جوهر واحد سامي غير معروف وال يمكن معرفته

"كيف يمكن معرفة العارف؟" يسأل برهادارانياكا  -ألن 
 أوبانيشاد.

                                                           
هو عمل يوناني، ويعني حرفيا ً "علم هللا" أو "العلم الذاتي" (على  3

عكس طريقة التعلم من قبل معلم أو غورو)، وكان هذا المصطلح هو أحد 
.أمونيوس ساكاس -أسماء   

 يتلقون األسرار الغيبية. 4
 بلد قديم في آسيا الوسطى، حالياً أفغانستان. 5
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لقد تميز نظامهم بثالث خصائص مميزة لنظرية الجوهر  
انبثاقها من  -شرية السامي المذكورة أعاله، عقيدة النفس الب

 ذاك الجوهر، وبالتالي من نفس الطبيعة، والعالج اإللهي6. 

هذا هو العلم األخير الذي قاد األفالطونيين الجدد إلى أن يكون  
ممثالً بشكل سيئ للغاية في عصرنا ذو العلوم المادية. نظراً 

ألن العالج اإللهي كان أساساً فن تطبيق القوى اإللهية لإلنسان 
فإن أتباعه كانوا في البداية  للطبيعة،تبعية القوى العمياء على 

سحر"، وهو  -فساد لكلمة "ماج  -يطلق عليهم اسم السحرة 
ما يعني رجالً حكيماً أو الباحث، والذي حول إلى سخرية. كان 

المتشككون في القرن الماضي سيكونون بعيدون للغاية لو 
سخروا من فكرة الفونوغراف أو التلغراف. عادة ما يصبح 

ر" من جيل واحد، حكماء وقديسين في الجيل األطباء و "الكفا
.القادم  

تؤمن  والروح،ما يتعلق بالجوهر اإللهي وطبيعة النفس 
الثيوصوفيا الحديثة اآلن كما فعلت الثيوصوفيا القديمة. كان 

" الكلدانيين "ديو" الشعبي لألمم اآلرية متطابقاً مع "إياو
وحتى كوكب المشتري من الرومانيين األقل فلسفية، وكان 

أو "ثيو" أو "ثيوسكو" من  السامريين،مطابقاً تماماً "ليهوه" 
 بأنه ،وزوس التراقيون البريطانيين،الدوف عند ، بشر الشمال

.وهر المطلقالج نظير  

الكابالية الواحد والكل، سواء قبلنا فلسفة فيثاغورس اليونانية، 
الكلدانية أو اآلرية، فسوف نصل لنفس النتيجة. الموناد في 

                                                           
 الثيورجي هي تدخل عامل إلهي فوق طبيعي في شؤون البشر. 6
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النظام الفيثاغوري، الذي ينسحب إلى الظالم وهو نفسه الظالم 
.األشياء(بالنسبة للعقل البشري) قد تم خلقها في قاعدة كل   

أن نجد الفكرة بكل محتواها في النظم الفلسفية  ويمكن 
إذا وافق الثيوصوفي مع الكابالي لسبينوزا واليبنيتز.  لذلك، 
صوف"، يسأل السؤال التالي:  -الذي، عند حديثه عن "آين 

  .؟"الال موجود"من يستطيع أن يفهم ذلك، ألنه بال شكل و

 129(النشيد -فيدا  -التذكير بهذا النشيد الرائع للريج  أو مع
:االستفسارات –الكتاب العاشر)   

." الخلق العظيم؟من يعرف من أين جاء هذا   

صامتاً.إذا تم إنشاء إرادته أو كان    

.أو حتى ربما ال يعرف ذلك -إنه يعرف ذلك     

الذي يُمثل في األوبنشاد "بال أو يقبل المفهوم اإللهي لبراهما 
ال واعي، ألن براهما هو "الوعي  "،حياة، بال روح، نقي

.المطلق"  

يكاس في أو، حتى في نهاية المطاف، إلى جانب السفابهاف 
نيبول، الذي يجادل بأنه ال يوجد شيء ما عدا "سفابهافات" 

.(المادة الجوهرأو الطبيعة) الموجودة بذاتها  

بدون خالق. ال يمكن لكل من المفاهيم المذكورة أعاله أن تؤدي 
هذه الفلسفة التي دفعت البشر  -إال إلى فلسفة نقية ومطلقة 

بعمل الفالسفة  مثل هيجل وفيتشه وسبينوزا إلى االضطالع
األلوهة، اإللهي  -اليونانيين القدامى والتكهن بالجوهر الوحيد 

غير المفهومة والمجهولة وال  -المنبثقة من الحكمة اإللهية  //
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بأي فلسفة دينية قديمة أو حديثة، باستثناء المسيحية  -اسم لها
.والمحمدية  

األلوهية "التي وبالتالي، فإن أي ثيوصوفي، منتمي إلى نظرية 
ليست وحّي، ولكنها مصدر إلهام خاص بها" يمكنه قبول أحد 
التعاريف المذكورة أعاله أو ينتمي إلى أي من هذه الديانات 

.من خالل البقاء بدقة في حدود الدين، حدود الثيوصوفيا  

بالنسبة لهذه الثيوصوفيا، إنه اإليمان باأللوهة بكونها الكل  
لالنهائي الذي ال يمكن فهمه أو مصدر الوجود الكامل، ا

معرفته، الكون وحده يكشفه، أو، كما يفضل أن يقول البعض 
"له"، وبالتالي إعطاء صفة الجنس7 "لذاك8" مجسماً أو 

وهذا هو التجديف. من المسلم به أن  طبيعة المطلقمؤنسناً 
.الثيوصوفيا تتراجع أمام المادية الوحشية  

المستغرقة فيه، بأن روح  إنه يفضل أن يعتقد، من األبدية
األلوهة ال ترغب وال تخلق، لكن كل ذلك هو الناتج من 

االنهيار9 غير المحدود الذي يخرج من المركز الكبير في كل 
مكان والذي ينتج كل األشياء المرئية وغير المرئية، وهو ليس 

سوى شعاع يحتوي في ذاته على القوة المولدة والمفاهيمية 
كادمون ما يدعوه اإلغريق تيكون أو آدم التي بدورها تنتج 

النموذج وبوروشا عند اآلريين، براهما المتجلي أو  اإلنسان
.الذكر اإللهي  

                                                           
 إعطاءه صفة المذكر. 7

 ذاك – هو مصطلح لإلشارة للمطلق. 8
 بمعنى االنبثاق. 9
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أو الوجود المستمر  - باآلناستاسي -تؤمن الثيوصوفيا أيضاً 
وفي االنتقال (التطور) أو في سلسلة من التغييرات في 

النفس10 والتي يمكن الدفاع عنها وتفسيرها وفقاً لمبادئ 
فلسفية صارمة، وفقط من خالل التمييز بين "بارا آتما" 

(الروح المتعالية، العليا) و "جيفا آتما" (النفس الحيوانية أو 
.ينالواعية) عند الفيدانتي  

لتعريف الثيوصوفيا بشكل كامل، يجب علينا النظر فيها من 
جميع جوانبها. لم يتم إخفاء العالم الداخلي عن الجميع من قبل 
الظلمات التي ال يمكن اختراقها. بواسطة هذا الحدس المتفوق 

الذي جعل  المعرفة –أو عن اإلله  -المكتسب من الثيوصوفيا 
 شكل، يُسمح أحياناً روح عالم الشكل في روح عالم بال

بإدراك األشياء في العالم  بلد،لإلنسان، في كل عصر وفي كل 
 الداخلي أو غير المرئي. 

ومن هنا "السمادهي" أو ديان يوغ سمادهي، الزاهدون 
فوتي" أو االستنارة الروحية  -الهندوس، " الديمونيون 

تباع جمعية االرتباط الفلكي للروح" أل"الجدد، لألفالطونيين 
لصليب الوردي أو لفالسفة النار، وحتى نشوة الصوفيين ا

واألرواحيين المعاصرين هي من طبيعة   الروحية والمسمريين
 متطابقة، على الرغم من أن تجلياتها مختلفة. 

                                                           
في سلسلة من المقاالت التي تحمل عنوان "ثيوصوفيو العالم  10

العظماء"، نعتزم إظهار أن فيثاغورس، الذين وجد حكمته في الهند، إلى 
أفضل فالسفتنا وثيوصوفينا األكثر شهرة بالعصر الحديث، ديفيد هوم 

لقد آمن الكثيرون  -رواحيين في فرنسا وشيلي، الشاعر اإلنكليزي، واأل
وما زالوا يؤمنون بتناسخ الروح أو بتقمص الروح، ومع ذلك، لم يتم 

.يمكن اعتباره صحيح فقطلكن تطوير النظام األرواحي، و  



17 
 

كان البحث عن "الذات" اإللهية لإلنسان، في كثير من األحيان 
إله شخصي  وبشكل خاطئ تُفسر على أنها اتحاد فردي مع

هدف كل المتصوفين، ويبدو أن اإليمان بإمكانية حدوثه قد 
اختفى من تكوين اإلنسانية الحديثة، وكل شعب يعطيه اسم 

 آخر.

اسم "العمل العقلي"  عليه ايطلق وافلوطين حتى أفالطون 
ويسميه اليوغيين والشروتريا، فيديا. "من خالل التفكير 

، يمكن أن ترتفع الروح والمعرفة بالنفس واالنضباط الفكري
 -إلى رؤية الحقيقة األبدية والخير والجمال، التي هي رؤية هللا 

قال اإلغريق. كما أي "اإليبوتيا"  

يقول بورفير: "لتوحيد روح الفرد مع الروح الكونية، ال  
 ً ."نحتاج إال لعقل نقي تماما  

من خالل تأمل الذات، والعفة الكاملة، ونقاء الجسد، نقترب " 
 ونتلقى، في هذه الحالة، المعرفة الحقيقية والبصيرة الرائعة". 

ساراسفاتي، الذي لم يقرأ بورفير وال الكتّاب  اسوامي داياناند
بهشيا دا يفاليونانيين اآلخرين، ولكن هو باحث فيدي، يقول في 

.)9 -ك (أوباسنا براكارو آن فيدا  

 –(اليوغا  واليوغ السامية)للحصول على ديكش (المساررة 
عليك أن تمارسهما وفقاً للقواعد. . . يمكن أن تنجز  االتحاد)

الروح في جسم اإلنسان أعظم العجائب من خالل معرفة الروح 
الكونية (أو هللا) ومن خالل التعرف على خصائص ونوعية 
(غيبية) كل األشياء في الكون. يمكن لإلنسان (ديكشي أو 
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ات المسارر) اكتساب القدرة على الرؤية والسماع من مساف
.بعيدة  

أخيراً، أعلن ألفريد ر. واالس، وهو أرواحي، ومع ذلك عالم 
:طبيعي اعتُرف بأنه مبشر عظيم، بصراحة وشجاعة   

تسب المعرفة تكفكر، وتدرك وتشعر، وت اوحده التيالروح" "[
توق ... يحدث غالباً أن بعض األفراد يتم تكوينهم تعقل وتو

بهذه الطريقة بحيث يمكن للروح اإلدراك، بشكل مستقل عن 
األعضاء الجسدية الحاسية، كلياً أو جزئياً، مغادرة الجسم 

لفترة من الوقت ومن ثم الرجوع إليه مرة ثانية... الروح... 
.]تتواصل مع الروح بطريقة أسهل من اتصالها بالمادة  

يمكننا اآلن أن نرى كيف، بعد آالف السنين، بين عصر العبي 
الجمباز11 وعصرنا المتحضر للغاية، أو ربما ببساطة بسبب 
هذه االستنارة التي تلقي نوراً ساطعاً على علم النفس وكذلك 

على المادية في مجال ممالك الطبيعة، يؤمن أكثر من عشرين 
القوى الروحية التي مليون شخص اليوم، بشكل متباين، بنفس 

.عام 3000يين، منذ ما يقرب ثيدين بها اليوغيين والفيثاغور . 

وهكذا، في حين يدعي الصوفي اآلري القدرة على حل جميع  
مشاكل الحياة والموت، فقد حصل بالفعل على القدرة على 

"الذات"  -التصرف بشكل مستقل عن جسمه، من خالل آتمان

                                                           
لقد أكد العديد من الكتاب اليونانيين والرومان حقيقة قوة العبي  11

 سترابون لوكانالجمباز، الذين يطلقون عليهم اسم  اليوغيين، بواسطة 
...بلين –توسكلوم  -شيشرون  بلوتارك،  
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أو 'الروح'. وذهب اإلغريق القدماء بحثاً عن اآلتمو (اآلتمان) 
.أو الروح اإلله لإلنسان -المختفية  -  

مع مرآة رمزية من أسرار الكون. وهكذا، يؤمن علماء 
واحية اليوم بقدرة األرواح، أو بنفوس األشخاص غير راأل

المتجسدة، للتواصل بطريقة واضحة وملموسة مع أولئك الذين 
م على األرض.يحبونه  

ويؤكد كل هؤالء، اليوغيين اآلريين، الفالسفة اليونانيين  
لمعاصرين، هذا االحتمال على أساس أن سوء واألرواحيين ا

ال  -الذات الحقيقية  -حالة المتجسد وروحه التي ال تتجسد أبداً 
تنفصل عن الروح الكونية لألرواح الثانية بواسطة الفضاء، بل 

ييز بين صفاتهم. كما هو الحال في ببساطة عن طريق التم
 حدود تمدد الكون، ال يمكن أن يكون هناك أي قيود.

وفقاً  -وعندما يتم حذف هذا االختالف مرة واحدة ولألبد  
لليونانيين واآلريين، بالتأمل التجريدي، المنتج لالنعتاق 

المؤقت للنفس المسجونة، ووفقاً لألرواحيين، عن طريق 
يصبح هذا االتحاد بين األرواح المتجسدة  -الوساطة األرواحية 

 وغير المتجسدة ممكناً. 

وهكذا، كان األمر بالنسبة لليوغي باتانجالي، وتقليداً 
لخطواتهم، أكد أفلوطين وبورفير وغيرهم من األفالطونيين 

الجدد، خالل ساعات النشوة واالستغراق، أنهم كانوا متحدين 
.مع هللا خالل حياتهم أو باألحرى لم يكونوا أكثر من واحد  
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هذه الفكرة، التي قد تكون خاطئة كما قد تظهر في تطبيقها 
على الروح الكونية، كانت مطلوبة وغالباً ما يطالب بها الكثير 

 من الفالسفة العظماء لتترك جانباً باعتبارها خيالية تماماً.

 في حالة " الثيوديداكتوا12"، النقطة الوحيدة المثيرة للجدل 
المظلمة لفلسفة التصوف المتطرفة هذه، هي ادعاءها  النقطة

بتضمين ما هو مجرد استنارة بنشوة روحية أو استغراقية 
تحت رأس اإلدراك الحسي. في حالة اليوغيين، الذين حافظوا 
على قدرتهم على رؤية ايشفارا "وجهاً لوجه"، تم عكس هذا 

لق التأكيد بنجاح بسبب منطق "كابيال" المتشدد. فيما يتع
باالفتراض نفسه الذي تم على أتباعهم اليونانيين، وكثير من 

أصحاب النشوة الروحية المسيحية، وأخيراً، للباحثين األخيرين 
يعقوب بوهم  -عن "رؤية هللا" على مدى المائة عام الماضية 

هذا االدعاء كان من الممكن التشكيك به من  -وسويدنبورج 
كان بعض رجالنا العلميين الناحية الفلسفية والمنطقية، لو 

العظماء، والعلماء األرواحيين، قد أصبحوا مهتمين بالفلسفة 
.أكثر من اهتمامهم بالظواهر األرواحية الخالصة  

مساررين وثيوصوفيو اإلسكندرية منقسمين إلى مبتدئين كان 
ومعلمين أو محبي الحكمة واإلنسانية. وتم نسخ قواعدهم من 

األسرار األورفية القديمة، والتي، وفقاً لهيرودوت، استعاروهم 
تالميذه بقسم اليمين على  ساكاس من الهند. أجبر أمونيوس

عدم الكشف عن عقائده العليا، باستثناء إلى أولئك الذين أثبتوا 
تماماً، والذين تعلموا أن ينظروا أنهم يستحقون ومساررين 

                                                           
  Theodidaktoiانظر الحاشية رقم 3.  12
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إلى آلهة ومالئكة وشياطين الشعوب الثانية  واحترام باعتبار
  .أو المعنى الخفي وفقاً "لهيبونيا" الباطنية

يقول إبيقورس: "اآللهة موجودة، لكنهم ليسوا ما يفترض 
الجمهور غير المتعلم أن يكونوا، ". "ليس ملحد من ينكر 

من قبل الجموع، ولكنه الشخص الذي وجود اآللهة المعبودة 
يعلق على هذه اآللهة رأي الجمهور". بدوره، يعلن أرسطو أن 

 "الجوهر اإللهي الذي يتخلل عالم الطبيعة كله، أو ما يُسمى
".لهة هو ببساطة المبادئ األولىباآل  

يخبرنا أفلوطين، تلميذ أمونيوس "الذي علمه هللا"، أن 
صوفيا لها ثالث درجات: الغنوص السري أو معرفة الثيو

الرأي، العلم، واالستنارة. "الوسيلة أو األداة األولى هي المعنى 
أو اإلدراك، الثانية هي الجدلية، الثالثة، الحدس. بالنسبة 

لألخيرة، فإن العقل خاضع لها. ألنها المعرفة المطلقة التي 
".تستند إلى تماثل العقل بالشيء المعروف  

العلم الصحيح الدقيق لعلم النفس، إذا جاز الثيوصوفيا هي 
التعبير، إنها تتوضع بعالقتها بالوساطة األرواحية الطبيعية 

وغير الناهية، إنها معرفة تيندال بالمقارنة مع تلميذ في 
الفيزياء. إنها تطور في اإلنسان رؤية مباشرة، أو ما يسميه 
 شيلينج "تحقيق لهوية الموضوع والغرض في الفرد" بحيث

أنه تحت تأثير ومعرفة هيبونيا، فإن اإلنسان يفكر في األفكار 
اإللهية، ويفكر في كل األشياء كما هي، وأخيراً، "يصبح متلقياً 

.لروح العالم"  

وبأخذنا ألحد أجمل تعبيرات أمرسون الذي يقول في مقالته  
الرائعة عن الروح: "أنا، غير الكامل، أعبد كمالي ". باإلضافة 
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نفس هذا، أو الحالة الذهنية، قامت الثيوصوفيا إلى علم ال
بتنمية جميع فروع العلم والفنون. كانت تعرف جيداً ما يُسمى 

.بالمسمرية  

االحتفالي تم التخلي عن العالج اإللهي العملي أو "السحر  
 الدين الكاثوليك في كثير من األحيان من رجالاستخدمه  الذي
يد الذي، بتفوقه على كل طرد الشياطين. جامبليك هو الوح أجل

  .اإلصطفائيين، قد أضاف إلى الثيوصوفي عقيدة العالج اإللهي

متجاهالً المعنى الحقيقي للرموز اإللهية الباطنية للطبيعة، يميل 
اإلنسان إلى التقدير الخاطئ لقوى روحه، وبدالً من التواصل 

روحياً وعقلياً مع أسمى الكائنات السماوية، األرواح الصالحة 
(آلهة العالج اإللهي من المدرسة األفالطونية)، سوف يستدعي 

دون وعي القوى الشريرة والمظلمة التي تختبئ في جميع 
المخلوقات الخالدة والشريرة للجرائم والرذائل  -أنحاء البشرية 

البشرية - وبالتالي يسقط من العالج الروحي13 (السحر 
.(أو السحر األسود، الشعوذات السحرية األبيض) إلى غوتيا  

ال السحر األبيض وال السحر األسود هو ما تعنيه  ذلك،مع  
الخرافات الشعبية بهذه المصطلحات. إمكانية "رفع األرواح " 
وفقاً لمفتاح سليمان، هو ذروة الخرافات والجهل. نقاء الفعل 

والفكر وحدهما يمكن أن يوصلنا إلى عالقة "مع اآللهة" 
يسمح لنا بتحقيق الهدف الذي نريده. كانت الخيمياء، التي و

                                                           
الثيورجي هي تدخل إلهي في شؤون البشر بما فيه العالج اإللهي  13

 ومن هنا سماها البعض بالسحر األبيض.
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يعتبرها الكثيرون فلسفة روحية وعلوماً فيزيائية، جزءاً من 
.تعاليم المدرسة الثيوصوفية  

وال أورفيوس  وال بوذا،وال إنها لحقيقة رائعة أن ال زرادشت، 
أمونيوس ساكاس  وال سقراط وال كونفوشيوسوال فيثاغورس 

السبب واضح.، وأي شيءلم يكتبوا   

الثيوصوفيا هو سالح ذو حدين وغير مناسبة للجاهل أو  
لألناني. مثل جميع الفلسفات القديمة، فهي لديها مؤمنين بين 
المعاصرين. لكن حتى وقت قريب، كان تالميذها قالئل، نظير 

الطوائف واآلراء األكثر تنوعاً. "إنهم متكهنون تماماً ولم 
راً صامتاً على يؤسسوا أي مدرسة، لقد مارسوا دائماً تأثي

عندما يحين الوقت، فإن العديد من أنه الفلسفة، وال شك، 
اقتراح بصمت ال يزال من الممكن أن يعطي توجيهات  األفكار

يالحظ كينيث آر. ماكنزي التاسع ...  -جديدة للفكر اإلنساني "
وهو نفسه صوفي وثيوصوفي، في عمله الضخم والقيم، 

االت الجمعية الثيوصوفية في (مق الماسونيةالموسوعة الملكية 
 نيويورك ومجلة الثيوصوفيا، ص 731)14.

 جمعياتمدارس ومنذ زمن فالسفة النار، لم يتحولوا أبداً إلى  
يصطادها رجال الدين المسيحي مثل الوحوش الشرسة  لكيال

ً  ليُعرفوا باسم ثيوصوفيين، وفي كثير من األحيان، بالكاد  الحقا
.يتم ايصالهم إلى عقوبة الموتكان منذ قرن،   

                                                           
الموسوعة الملكية الماسونية، التاريخ والطقوس والرمزية والسيرة  14

الذاتية. نشره كينيث ر. ماكينزي التاسع (اسم المستخدم المشفر)، هون. 
ج. اسكتلندا. نيويورك.  ،2عضو في محفل كانونغات كيلوينينغ، رقم 

.1877.706،.ندبليو. بوتو  
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عاماً، تم حرق ما ال يقل  150تشير اإلحصاءات إلى أنه لمدة 
من الرجال والنساء في أوروبا بسبب أعمال  90،000عن 

 السحر المزعومة. 

، خالل 1660إلى عام  1640من عام  فقط،في بريطانيا 
شخص باإلعدام بسبب إبرام  3000عشرين عاماً، ُحكم على 

 اتفاق مع "الشيطان".

كان لدى بعض  فقط 1875في نهاية القرن، في عام  
الصوفيين والروحيين نظريات وتفسيرات أرواحية التي بدأها 

 أتباعها، أثبتت أنها أبعد ما تكون عن تغطية مجموعة كاملة
 من الظواهر التي تشكلت في نيويورك. 

جمعية تعرف اآلن باسم الجمعية الثيوصوفية.  هناكفي أمريكا، 
واآلن بعد شرح ماهية الثيوصوفيا، سنشرح في مقالة منفصلة 

ما هي طبيعة جمعيتنا، وتُسمى أيضاً "األخوية العالمية 
".اإلنسانية  

.1879مجلة الثيوصوفي   
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الثيوصوفيين؟ما هم   
 

.1879مجلة الثيوصوفي، تشرين األول (أكتوبر)   

 

هل هم ما يدعونه؟ طالب القانون الطبيعي، الفلسفة القديمة 
والحديثة، أو حتى العلم الدقيق؟ هل هم الربوبيون، الملحدون، 
االشتراكيون، الماديون، أم المثاليون؟ أم أنهم يشكلون انشقاقاً 

يثة، وهل هم أكثر من مجرد رائون؟ في الحركة األرواحية الحد
عتبار، حيث أنهم قادرون على أن يُنظر لهم باهل يستحقون 

ونشر العلم الحقيقي، أم ينبغي معاملتهم  الفلسفة،مناقشة 
 بالتسامح الرحيم الممنوح "للعشاق األبرياء"؟ 

لقد اتُهمت الجمعية الثيوصوفية بشكل غير مسؤول باإليمان 
المعجزات" وتحقيقها، ومتابعة هدف سياسي مثل ب"

مجموعة من الجواسيس في خدمة القيصر  وبأنهاكاربوناري، 
لمذاهب االشتراكية والعدمية والمذاهب األوتوقراطي، للتبشير با

الفرنسيين لديها عالقات خفية مع اليسوعيين والميرابية، 
.األرواحية الحديثة، من أجل مصلحة خاصة لتهديم  

مع حدة على قدم المساواة، دعّي الثيوصوفيين بأنهم حالمين 
من قبل الوضعيين األمريكيين. وأنهم مشركين من قبل بعض 

ك. مرممي ومجددي "الخرافات المنحطة" الصحف في نيويور
من قبل األرواحيين، كفار، ومبعوثو الشيطان من قبل الكنيسة 

الذباب" من قبل البروفسور دبليو.ب.  ملتهمي "المسيحية، 
كاربنتر، عضو في الجمعية الملكية، وأخيراً، وهو من أغرب 

األمور واألكثر عبثية، أن بعض األعداء الهندوس، بهدف 
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فوذهم، اتهموهم عالنية باستخدام الشياطين إلنجاز تقويض ن
بعض الظواهر. من هذه المجموعة من اآلراء، تبرز حقيقة 
واحدة واضحة وهي: الجمعية، وأعضائها، وبدا أن أفكارها 

مهمة بما فيه الكفاية لمناقشتها وانتقادها. اآلن حيث، أن 
البشر ال يشوهون سوى أولئك الذين "يكرهونهم أو 

".ميخشونه  

ولكن إذا قابلت الجمعية األعداء والمدعين، إال أنه كان لديها 
 ً  أصدقاء وأنصار. بعد أن بدأت بمجموعة مكونة من أيضا

عشرة أشخاص متحمسين، زاد عدد أعضائها، بعد شهر، إلى 
درجة طلب استئجار قاعة اجتماعات عامة. بعد عامين امتلكت 

قت الحق، تحالفت فروع في العديد من الدول األوروبية. في و
الجمعية مع آريا ساماج هندي، برئاسة داياناند ساراسواتي 

سوامي، وهو باحث مثقف، وبوذي من سيالن، تحت إشراف 
كلية  ورئيسالعالمة ه. سومانغاال، رئيس كهنة آدامز بيك، 

.ويديودايا، في كولومبو  

كل من يرغب بجدية في تعميق العلوم النفسية يجب أن يذهب 
إلى األرض المقدسة ألريافاتا القديمة. ال توجد دولة ثانية 

تمتلك الحكمة الباطنية منذ العصور القديمة العظيمة، وكلها 
سقطت كظلها: الهند الحديثة. النظر في هذا البلد باعتباره 

ة الفلسفية الالحقة، فقد الدفيئة التي انبثقت منها جميع األنظم
ذهب بعض أعضاء جمعيتنا إلى مصدر كل علم النفس 

والفلسفة، لدراسة حكمتها القديمة، والتعلم منها أسرارها 
 الغريبة.
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أحرز فقه اللغة تقدماً كبيراً للمطالبة حتى في هذه األيام  
بإظهار وحدة الجنسية البدائية بين اآلريين. إن الفرضية غير 

مغرضة في التسلسل الزمني الحديث ال تستحق المثبتة وال
لحظة اهتمام، وسوف تختفي مع مرور الوقت، مثل الكثير من 

الفرضيات األُخرى غير المثبتة. يمكن تتبع فرع الميراث 
إلى جيمس ميل، ومن  بأبيقور،الفلسفي منذ كابيال، مروراً 

باتانجالي إلى افلوطين، إلى جاكوب بوهم، مثل مجرى النهر 
.الريففي   

كان أحد أغراض الجمعية هو دراسة المفاهيم المتسامية 
البعيدة لألرواحيين فيما يتعلق بقدرات األرواح المنفصلة. وبعد 
أن أخبرتهم، حسب رأينا على األقل، بأن العديد من ظواهرهم 
.لم تكن كذلك، كان من واجبنا أن نوضح ماهية هذه الظواهر .  

من المسلم به جيداً أنه في الشرق، وخصوصاً في جزر الهند 
يجب البحث عن مفتاح ما يُسمى بظواهر الروحانية "الخارقة 

أغسطس  11للطبيعة"، بحيث يكون "رائد" هللا أباد (رقم 
) قد وافق للتو مؤخراً، ومن المعروف أن هذه الصحيفة 1879

بحكمة. األنجلو هندوسية تتظاهر بعدم قول أي شيء إال   

تشير هذه المجلة إلى إلقاء اللوم على رجال العلوم الذين 
"ركزوا على االكتشافات الجسدية لعدة أجيال، وكانوا يميلون 
إلى إهمال التحقيقات الفائقة في الطبيعة" وتشير هذه الجريدة 
إلى "الموجة الجديدة من الشك" (األرواحية) التي "أزعجت 

".مؤخراً قناعتهم  

وتضيف: "بالنسبة للكثير من الناس، بمن فيهم أشخاص 
يتمتعون بذكاء وثقافة عالية، فقد أثبت الخارق للطبيعة مرة 
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ثانية أنه موضوع يستحق الدراسة والبحث. وهناك فرضيات 
معقولة تؤيد فكرة أنه من بين الحكماء في الشرق ... نلتقي 

طلوبة بدرجة أكبر من شعوب الغرب الحديثة، بالخصائص الم
".كشروط خاصة إلنتاج ظواهر خارقة للطبيعة   

بعد ذلك، بطريقة غير مدركة أنه يدعو إلى قضية أحد أهداف 
األشياء الرئيسية في جمعيتنا، يالحظ الناشر أنه "االتجاه 
الوحيد الذي يبدو لنا أنه يمكن توجيه جهود الثيوصوفيين 

ون في الهندوسيين إليه بشكل مفيد. يُعرف األعضاء البارز
الجمعية الثيوصوفية في الهند بالطالب المتقدمين في ظواهر 

غيبية، ويمكننا فقط أن نأمل في أن اهتمامهم بالفلسفة الشرقية 
".يخفي نية سرية لمتابعة الترتيب الذي أبلغنا وأشرنا إليه  

 كما أشرنا، هذا أحد أهدافنا، ولكن هناك العديد من اآلخرين
عمل أمونيوس ساكاس، وتذكير واألهم من ذلك هو إحياء 

مختلف األمم بأنهم أبناء "أم واحدة". أما بالنسبة للجانب 
فقد حان الوقت ألن تشرح  القديمة،المتسامي للثيوصوفيا 

الجمعية الثيوصوفية نفسها عن ذلك. إلى أي مدى تعترف 
الجمعية بعلم البحث عن هللا والتحقيق في الطبيعة الذي ينتمي 

ن القدماء والصوفيون اليونانيين، وكذلك واقع إلينا من اآلريي
قوى الوساطة األرواحية الحديثة؟ نجيب: "تماماً". ولكن إذا 
ُسئلنا ما هو معتقدها، فسنقول: "كمنظمة، ليس لديها شيء" 

ال يوجد لدى الجمعية عقائد، ألن العقيدة هي فقط األجسام 
المعرفة المحيطة بالمعرفة الروحية، والثيوصوفيا لديها ثمرة 

الروحية، والجوهر الخالص للبحث الفلسفي واإللهي. كممثل 
.مرئي للثيوصوفيا العالمية  
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ال يمكن أن تكون الجمعية طائفية أكثر من جمعية جغرافية 
يجب عليها اإلبالغ عن أي استكشاف جغرافي، دون القلق 

بشأن معتقدات المستكشفين الذين يقومون بها. دين الجمعية 
هو معادلة جبرية، يمكن لكل عضو فيها حسب رغبته، استبدال 

و غيرها من قيمة تتوافق بشكل أفضل مع المتطلبات المناخية أ
 أالمتطلبات بلده، لخصائص جنسه، أو حتى مع بلده، بشرط 

يغفل = عالمة المساواة. نظراً لعدم وجود اعتقاد مقبول، فإن 
جمعيتنا هي دائماً على استعداد للعطاء والتلقي والتعلم 

بدالً من إرضاء نفسها بالعقائد  ،ةالعمليوالتدريس بالتجربة 
.المفروضة بشكل سلبي ومفروض  

إنها تعترف بسهولة بنتائج المدارس واألنظمة المذكورة أعاله 
 شريطة أن تظهر هذه النتائج من خالل المنطق والخبرة. ولكن

من ناحية ثانية، فإنه ال يُقبل أي شيء على مجرد إشاعات، أيا 
.كان مصدر المعلومات  

لكن، إذا نظرنا إلى أعضاء الجمعية بشكل فردي، فإن السؤال 
اً. يتم تمثيل معظم الجنسيات واألعراق المختلفة مختلف تمام

هناك، وقد نشأ أعضاؤها في أكثر المعتقدات تبايناً، وفي 
 الظروف االجتماعية األكثر تنوعاً. يؤمن البعض بشيء ما
اآلخرين يؤمنون في شيء آخر. يميل البعض نحو السحر 

القديم، أو الحكمة المقدسة التي تم تدريسها في المعابد 
.قدسة، وأن كل ذلك هو عكس ما هو خارق وشيطانيالم  

يؤمن آخرون باألرواحية الحديثة، أو يتصلون بأرواح  
، بالمسمرية أو راألموات، وال يزال يؤمن البعض اآلخ

بالمغناطيسية الحيوانية، وهي قوة ديناميكية غيبية بسيطة 
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للطبيعة. ولم يكتسب عدد من األعضاء بعد اعتقاداً محدداً 
.ويقفون في مرحلة انتظار  

 

وهناك بعض الذين يُطلقون على أنفسهم اسم الماديين، بطريقة 
 ما.

لكن ال يوجد ملحدين أو طوائف دينية في الجمعية، ألن مجرد  
االنتماء إليها ال يثبت أن المرء يسعى إلى الحقيقة المطلقة فيما 

.يتعلق بالجوهر النهائي لألشياء  

ي، وهو ما سينكره الفالسفة، فيجب إذا كان هناك ملحد تأمل
عليه رفض كل من السبب والنتيجة، سواء في عالمنا المادي 

 مثل الشاعر شيللي األعضاء،أو في عالم الفكر. تمكن بعض 
من كبح جماح خيالهم، واالنتقال من سبب إلى آخر، واإلعالن 
إلى حقيقة تحول كل منهم منطقياً إلى نتيجة تتطلب سبباً سابقاً 

 حتى لقد خفضوا الرب إلى مجرد سراب. 

لكن حتى هؤالء ليسوا ملحدين، بالمعنى النظري للكلمة، ما إذا 
لههم كانوا يحددون الوظائف التي ينسبها المؤمنون إلى إ

بالقوى المادية للكون، وما إن يتحدوا مع المثال المجردة 
للطاقة والسبب والضرورة والنتيجة، لم يعد من الممكن 

اعتبارهم ملحدين إال فيما يتعلق باإلله الشخصي، وليس فيما 
 يتعلق بالروح الكونية لتالميذ وحدة الوجود. 

ي عقيدته من ناحية ثانية، فإن التعصب الطائفي، الذي ينغلق ف
الضيقة وبدون مخرج، ال يمكن أن يخرج صومعته، للدخول 

من جانبها، ال تستطيع أيضاً  التي،إلى الجمعية الثيوصوفية، 
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الترحيب بأولئك الذين يدافع دينهم عن الفحص المجاني. الفكرة 
.األساسية للجمعية هي البحوث الحرة والجريئة  

أي مفكر أصلي، أن تُعلم الجمعية الثيوصوفية، ككائن حي، أن 
يكون مادياً، أي أنه  للطبيعة،أي محقق على الجانب الخفي 

يرى في المسألة "الوعد الكامن من كل الحياة األرضية " أو 
الروحاني، الذي يقر بأن الروح هي مصدر كل الطاقة، كما هو 

الحال بالنسبة لجميع المواد، ويتحدث بشكل صحيح، هو 
.ثيوصوفي  

وصوفي، ليس بالضرورة أن يعترف بوجود لكي يكون المرء ثي
هللا، أو اإلله الخاص. يكفي عبادة روح الطبيعة الحية ومحاولة 

التماهي معها، يكفي تبجيل هذا الحضور، هذا "السبب" أو 
العلة التي تتجلى، في شكل غير مرئي، في آثارها المستمرة 
الذي يكون غير ملموس، والقادر على الوجود في كل مكان 

القابل للتجزئة في جوهره، متجنباً كل األشكال، ومع ذلك غير و
يتجلى في كل أشكاله الحالية، والذي يظهر في كل مكان وليس 
في أي مكان، من هو الكل ومن هو ال شيء، الذي يمتلك هبة 

هذا الجوهر يمأل ويوحد ويحد  واحداً،ومع ذلك يبقى  الوجود،
ً  الكل،ويحوي  .ويتضمنها جميعا  

أن مثل هذه الكائنات، سواء كانوا يعتبرون  نعتقد،كما  سنرى،
 كانوا "مؤمنين بالربوبية" أو "مؤمنون بوحدة الوجود" أو

.ارتباطاً وثيقاً ببقية البشريةفهم مرتبطون  "،"ملحدين   

بمجرد أن يتخلى الطالب عن المسار  إيمانه،بغض النظر عن 
لفكر المستقل الروتيني القديم وينخرط في الطريق االنفرادي ل
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باحث عن الحقيقة  أصلي،مفكر  ثيوصوفي،يصبح  هللا،تجاه 
.األبدية ، ويمتلك "إلهام شخصي" لحل المشاكل العالمية  

الثيوصوفيا هي حليف كل إنسان يسعى بجدية، بطريقته 
وعالقات اإلنسان به  اإللهي،إلى معرفة المبدأ  الخاصة،

ومظاهره في الطبيعة. وهي أيضاً حليفة العلم الصادق، وهو 
الدقيقة ينطبق على العلوم الفيزيائية  عماأمر مهم للتمييز 

.أنها ال تتعدى على مجاالت علم النفس والميتافيزيقيا طالما  

وهي ال تزال حليفة كل دين صادق، أي كل دين يقبل أن يحكم 
ايير نفسها المطبقة على اآلخرين. تعتبر عليه وفقاً للمع

الثيوصوفيا أن الكتب التي تحتوي على حقيقة بديهية هي 
مصدر إلهام، ولكن لم يتم الكشف عنها. ترى أن جميع الكتب 
 أدنى من كتاب الطبيعة، بسبب العنصر البشري الذي تحتويه.

من أجل قراءة كتاب الطبيعة، وفهمه بشكل صحيح، يجب  
.ى الفطرية للروح بشكل كبيرتطوير القو  

ال يمكن تصور القوانين المثالية إال من قبل قدرة حدسية  
يتجاوزون نطاق الجدال والجدلية، وال يمكن ألحد أن  ألنهم

على  آخر،يفهمهم أو يقّدرهم تماماً من خالل تفسيرات ذكاء 
تلقى تعاليم من  أنه قدالرغم من أن هذا الذكاء اآلخر يدعي 

اشر. الوحي المب  

وبما أن جمعيتنا، في الوقت الذي تفتح فيه أوسع اآلفاق في 
مجال المثالية البحتة، تقوم على أساس متين في عالم 

الحقائق، واحترامها للعلم الحديث ولممثليها المخلصين لم يتأثر 
.أو يتشوه  
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يدين العالم بقدر كبير من التقدير لممثلي العلوم الفيزيائية 
الحديثة، على الرغم من عدم وجود إلهام روحي متفوق بينهم. 

هذا هو السبب في أن الجمعية الثيوصوفية تشيد باالحتجاج 
النبيل والسخطي لهذا الواعظ الموهوب، القس ب. فرينثهام 

ات علماء الطبيعة ضد أولئك الذين يحاولون االستهانة بخدم
العظماء. "كيف يمكن للمرء أن يقول أن العلم غير متدين 

  وملحد؟

في إحدى محاضراته األخيرة، التي ألقاها في  حوقد صر
نيويورك، "العلم منشغل بخلق فكرة جديدة عن هللا. بالنسبة 

للعلم، يجب أن نكون قد وصلنا رغم كل شيء إلى تصور معين 
ع في اإللحاد، في أحد هذه األيام، في ظل لإلله الحي. وإذا لم نق

التأثير المخيف للبروتستانتية، فال يزال أننا سندين العلم، ألنه 
هو الذي ينقذنا من األوهام الرهيبة التي تزعجنا وتحرجنا، من 

خالل وضع أنفسنا على طريق التفكير، حول األشياء المرئية 
.التي تحيط بنا  

لمستشرقين مثل السير دبليو وكذلك بفضل الجهود الدؤوبة ل 
جونز، وماكس مولر، وبورنوف، وكولبروك، وهاوغ، وسانت 

 ، فإن الجمعية، كمؤسسةمن العلماء هيلير، وغيرهم الكثيرون
نحو األديان الفيدية أو البوذية أو  وتبجيلتشعر باالحترام 

الزرادشتية أو غيرها من األديان القديمة في العالم، وتظهر 
ماثلة تجاه أعضائها الهندوس أو السنغالية أو مشاعر أخوية م

الفارسية أو الجاين أو العبرية أو المسيحية، الذين يُعتبرون 
.في الطبيعةلأللوهة و لطبيعة،لوطالباً فرديين "للذات"،   
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ُولدت الجمعية في الواليات المتحدة األمريكية، وتم تشكيلها 
هللا في على غرار بلدها األم. هذا األخير، مع حذف اسم 

 دستوره، خشية أن يصبح يوماً، ذريعة إلنشاء دين الدولة
ومنح في قوانينه، المساواة المطلقة لجميع األديان. كل ذلك 

يدعم الدولة، وكٍل بدوره يحميها. يمكن تسمية الجمعية، التي 
"."جمهورية الضمير بعقالنية،تم نسخها على هذا الدستور،   

لقد أثبتنا اآلن، لماذا نعتقد أن أعضائنا، كأفراد، أحرار في 
بشرط أال يزعموا أنهم  البقاء في الخارج، أو في أي دين،

يتمتعون بامتياز الحرية بمفردهم بحرية الضمير، وال يحاولون 
.فرض آرائهم على اآلخرين   

فإن قواعد الجمعية صارمة للغاية. تسعى  الصدد،في هذا 
جاهدة إلى التصرف وفقاً للحكمة البديهية القديمة: الجمعية 

هي و "،"احترم إيمانك، وال تتحدث ضد إيمان اآلخرين
البديهية التي كررها في قرننا "إعالن المبادئ" لبراهمو 

ساماج، الذي ينص على أنه "لن يتم تهميش أي طائفة أو 
السخرية منها أو كرهها." في القسم السادس من النظام 
األساسي المنقح للجمعية الثيوصوفية، المعتمد حديثاً في 

:المجلس العام في بومباي، نجد المقالة التالية  

 الرئيسية التعبيرمن غير المناسب لمسؤول في الجمعية [
بالكلمة أو بالفعل، عن العداوة أو التفضيل ألي قسم من أقسام 

التقسيم الديني أو الجماعة في الجمعية. يجب اعتبار  -الجمعية 
كل هذه المجموعات ومعاملتها جديرة بنفس القدر بالجهود 

الجميع بالحق  التي تبذلها الجمعية في التعامل. يتمتع
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المتساوي في رؤية السمات األساسية لمعتقداتهم الدينية، التي 
].يتم كشفها في محكمة عالم محايد  

بشكل فردي، قد ينتهك األعضاء، عند الهجوم عليهم، هذه 
الالئحة، لكن كقادة، ال يحق لهم ذلك، ويجب التقيد الصارم 

هي فوق كل بهذه القاعدة أثناء االجتماعات. ألن الثيوصوفيا 
الطوائف البشرية وفي شكلها التجريدي هي شاسعة للغاية 
بحيث ال يمكن احتواؤها في أي منها، ولكن من السهل أن 

 ً .تحتويها جميعا  

الجمعية الثيوصوفية هي أوسع  إنفي الختام، يمكننا أن نقول 
من أي جمعية علمية بحتة  آرائهابكثير وأكثر عالمية في 

إيمانها بإمكانية الوصول، من  العلم، ولديها، باإلضافة إلى
خالل إرادة مثابرة، إلى هذه المناطق الروحية غير المعروفة 
 والتي يضعها العلم الدقيق خارج مجال تحقيق المؤمنين بها. 

ولها نوعية ال يوجد منها في أي دين. ال تعمل أي فرق بين 
جمعية الوثنيون أو اليهود أو المسيحيين. بهذه الروح تم بناء ال

.على أساس األخوية العالمية  

ال تتدخل في السياسة، معادية لألحالم الحمقاء لالشتراكية 
والشيوعية، والتي تنبذها، ألنها ليست سوى مؤامرة متخفية 

بالقوة الغاشمة والكسل، تم تثبيتها ضد العمل الصادق. الجمعية 
الخارجي للعالم لديها القليل من االهتمام في التنظيم البشري 

المادي. يتم توجيه جميع تطلعاتها إلى الحقائق الغيبية من 
.العالمين غير المرئي وكذلك المرئي  



36 
 

ماذا يهم إذا كان اإلنسان يعيش في ظل نظام جمهوري أو  
إمبراطوري، فال يتأثر بذلك سوى الجسم المادي وحده. هذا 

ان الحق الجسم يمكن ربطه بالسالسل. بالنسبة لروحه، فلإلنس
في الرد على الطغاة، وهو ما رد عليه سقراط بفخر على 

".قضاته. ليس لديهم سلطة على الرجل "الداخلي  

هذه هي الجمعية الثيوصوفية، وهذه هي مبادئها وأهدافها 
المتعددة ومواضيعها. هل يجب أن نشعر بالدهشة ألن لدى 
 عامة الناس الكثير من األفكار الخاطئة حول هذا الموضوع

وأن العدو كان لديه الحظ السعيد في التقليل من شأن ذلك في 
رأي المواطن العادي؟ لقد كان الطالب الحقيقي دائماً بمثابة 

 منعزل، كائن صامت وتأملي.

لديه القليل من األذواق والعادات المماثلة لتلك التي في العالم  
يه النشط، لدرجة أنه أثناء دراسته، يمكن ألعدائه االفتراء عل
ومهاجمته دون أن يزعجهم. ولكن الوقت اآلن هو للعالج 

خالدة.العظيم، واألكاذيب سريعة الزوال. الحقيقة وحدها هي   

سنتحدث الحقاً عن بعض أعضاء الجمعية الذين حققوا 
اكتشافات علمية رائعة، وعدد قليل من اآلخرين الذين يحتاج 

م بأخذ نظرة علماء النفس وعلماء األحياء إليهم ليتعلموا منه
 جديدة على المشكالت المظلمة لإلنسان الداخلي.

كان هدفنا المباشر هو أن نثبت للقارئ أن الثيوصوفيا لم تكن  
"عقيدة تم اختراعها حديثاً"، وال جمعية سياسية، وال واحدة 

 من جمعيات المتحمسين الذين ولدوا اليوم ليموتوا غداً.
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تقدون ذلك هو أن والدليل على أن جميع أعضائها ال يع 
الجمعية قد نظمت في شعبتين كبيرتين: الشرقية والغربية 

والتي تنقسم بدورها إلى العديد من األقسام، وفقاً لألجناس 
البشرية ونقاط االهتمام بوجهات النظر الدينية. فكر إنسان 

واحد، مهما كانت تجلياته متنوعة وبال حدود، ال يمكنه التفكير 
.في كل شيء  

أن الوجود والحضور الكلي قد ُرفضت لها، فلذلك من بما 
الضروري على الفكر أن يتخصص بالضرورة في اتجاه واحد 
وبمجرد أن يتجاوز حدود العلوم اإلنسانية الدقيقة، قد يستطيع 

التجول للمغامرة، ألن التفرعات الوحيدة من نوعها للحقيقة 
 المطلقة المركزية، ال حصر لها.

ي أننا نرى أحياناً حتى أعظم الفالسفة وهذا هو السبب ف 
يضيعون في متاهة التكهنات وبالتالي يثيرون انتقادات األجيال 

.القادمة  

وبما أننا تعمل جميعاً من أجل هدف واحد: تحرير الفكر 
اإلنساني، والقضاء على الخرافات واكتشاف الحقيقة، فالكل 

.يكون موضع ترحيب وعلى قدم المساواة  

موماً أن هذه األهداف ال يمكن تحقيقها إال من من المقبول ع
خالل وجود سبب مقنع، عن طريق إشعال حماس الجيل الجديد 
من الذكاء الشباب الذين يصلون إلى مرحلة النضج، واالستعداد 

.لتحل محل والديهم، المحافظين في العالم على األفكار المسبقة   

يق الملوكي ومثل كل شيء، يسافر األطفال والكبار على الطر
الذي يؤدي إلى المعرفة، وإننا نولي اهتماماً لما يقوله الجميع 
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ونعترف بالشباب والكبار في جمعيتنا. ألنه ال يوجد طالب 
صادق يعود خالي الوفاض، وبإمكان الشخص الذي يتمتع بأقل 

خدمة من الجمهور أن يضع عرضه المتواضع على مذبح 
.ةالحقيقة الواحد  

 

بتروفنا بالفاتسكي.هيلينا   
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 هل الثيوصوفيا دين؟
 

.1888مجلة لوسيفر، نوفمبر   

 

ليس من قبيل المبالغة أن نقول إنه لم يكن هناك، على األقل 
تم التحدث عنها خالل القرن الحالي، حركة اجتماعية أو دينية 

بشكل رهيب، أو حتى يساء فهمها بشكل سخيف أو محرج مثل 
عتبر من الناحية النظرية قواعد للسلوك. أي الثيوصوفيا التي تُ 

وضوعي، بمعنى الجمعية أخالقياً أو عملياً في تعبيرها الم
.المعروفة بهذا االسم  

سنة بعد سنة ويوماً بعد يوم، قام مسؤولينا وأعضائنا بمقاطعة 
الخطب حول الحركة الثيوصوفية، واحتجوا بقوة أو أقل بقوة 

على حقيقة أن الثيوصوفيا تُسمى "الدين" وأن الجمعية 
فية هي كنوع من الكنيسة أو كهيئة دينية.والثيوص  

كثير من األحيان  عنها فيوأ من ذلك، أنهم يتحدثون واألس 
بكونها "طائفة جديدة"! هل هو تحامل عنيد أم خطأ أم كليهما؟ 

هذا األخير، هو األرجح. إن أضيق الناس تفكيراً وحتى 
الظالمين يحتاجون دائماً إلى ذريعة معقولة، اعتصام يقومون 

ينة. وما هو فيه بتعليق مالحظاتهم القاسية واالفتراءات المش
الكاحل األقوى لهذا الغرض، أكثر عملية من "لقب" أو 

"طائفة". الغالبية العظمى ستكون آسفة جداً ألن تشعر بخيبة 
األمل بسبب التالعب، وتُجبر أخيراً على قبول حقيقة أن 

.الثيوصوفيا ليست كذلك  
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االسم يناسبهم جيداً، وهم يتظاهرون بتجاهل زيفه. ولكن هناك 
خاص آخرون، أكثر أو أقل ودية، يعملون بإخالص في أيضاً أش

نفس الهذيان. نقول لهم: إن العالم حتى اآلن قد لعن بما فيه 
الكفاية مع طفايات الفكر المعروفة باسم اإليمان العقائدي 

المتحجر، دون إلحاق شكل جديد من اإليمان! الكثير من الناس 
كن كنمط "ول ريحملون بالفعل إيمانهم، كما يقول شكسبي

قبعته" يتغير باستمرار "مع الكتلة التالية". عالوة على ذلك 
فإن منطق الجمعية الثيوصوفية كان، من البداية، لالحتجاج 

بصوٍت عاٍل وقيادة حرب مفتوحة ضد أي عقيدة أو أي اعتقاد 
.قائم على اإليمان األعمى  

قد يبدو هذا غريباً ومتناقضاً، لكن من الصحيح القول إنه حتى 
ذلك الحين، كان األكثر مالءمة للعمل في الثيوصوفيا العملية 
وأعضاؤها األكثر اخالصاً وتفانياً هم أولئك الذين تم تجنيدهم 

من صفوف الملحدين وحتى الماديين. ال يمكن أبداً العثور على 
طالب صادق أو مخلص للحقيقة بين المؤمنين األعمى في 

، سواء قيل إنهم قادمون من هللا أو براهما أو ""الكلمة اإللهية
ألن: اإليمان  ..يهوه، أو من كل من القرآن والبورانا واألناجيل

.ليس بعمل العقل بل بإراحته  

كل من يؤمن بدينه بأنه اإليمان الصحيح سيعتبر أن أي إيمان 
إنسان آخر هو كذبة ويكرهه بنفس الطريقة. عالوة على ذلك 

ويعمي تماماً تصورنا لكل شيء خارج إيماننا  ما لم يعيق العقل
الخاص، فإنه ليس إيماناً على اإلطالق، بل هو اعتقاد مؤقت 
وهّم نحن نعمل من خالله في مرحلة ما في الحياة. باإلضافة 

إلى ذلك "اإليمان بدون مبادئ هو مجرد تعبير ممتع عن 
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 ً  اإليجابية الطوعية أو األحاسيس الجسدية المتعصبة"، وفقا
.لتعريف كوليردج الالذع  

ما هي الثيوصوفيا إذاً، وكيف يمكن تعريفها في آخر عرض 
 لها في هذا الجزء األخير من القرن التاسع عشر؟

انة.ليست دي –نحن نقول  –الثيوصوفيا   

ومع ذلك، كما يعلم الجميع، بعض المعتقدات المعينة، فلسفية 
"ثيوصوفيا" في  ودينية وعلمية، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكلمة

السنوات األخيرة لدرجة أن الجمهور العام أعتبرها الثيوصوفيا 
 نفسها.

عالوة على ذلك، سيتم إخبارنا أن هذه المعتقدات قد تم  
تطويرها وشرحها والدفاع عنها من قبل نفس المؤسسين الذين 
أعلنوا أن الثيوصوفيا لم تكن ديانة. ما هو تفسير هذا التناقض 

الواضح؟ كيف يمكن تسمية مجموعة معينة من المعتقدات 
الثيوصوفيا" والتعاليم، وهي عقيدة مصاغة إنسانياً، بـ "ب

وقبولها ضمنياً على أنها "ثيوصوفية" من قِبل تسعة أعشار 
أعضاء الجمعية الثيوصوفية، إذا كانت الثيوصوفيا ليست 

.نحن نسأل ديانة؟  

 شرح هذا، هو الغرض من هذا المقال. قد يكون من الضروري
أوالً وقبل كل شيء، القول بأن الحديث بأن "الثيوصوفيا ليست 

تثني بأي حال حقيقة أن "الثيوصوفيا هي دين" ديانة" ال يس
بحد ذاتها. الدين بالمعنى الحقيقي والصحيح هو الرابط الذي 
يوحد البشر مع بعضهم البعض، وليس مجموعة معينة من 

.العقائد والمعتقدات  
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اآلن، الدين، بمعناه األوسع، هو ليس ما يربط بين جميع  
ألنواع في الكون البشر فحسب، بل جميع الكائنات وجميع ا

ككل. هذا هو تعريفنا الثيوصوفي للدين. لكن نفس التعريف 
يتغير مرة ثانية مع كل إيمان وكل بلد، وال يوجد مسيحي يقبل 
أن يأخذه باالعتبار. نجد هذا في أكثر من مؤلف بارز. وهكذا 

عّرف كارليل الدين البروتستانتي في عصره، بعيون نبؤية 
.المتزايد في عصرناملحوظة على هذا الشعور   

شعور حكيم وحذر، يستند فإن الدين هو ، ربالنسبة للجزء األكب
ومثل كل اآلخرين اآلن، إنها مسألة فرصة  بسيط،إلى حساب 

بفضله يمكن استبدال كمية أصغر من المتعة األرضية ووفائدة 
 للحصول على كمية أكبر بكثير من المتعة السماوية.

الدين هو أيضاً عملية ربح، وظيفة مدفوعة  وهكذا، فإن 
.خوفال هو دافعهااألجر، وليس احترام، ولكنها مبتذلة األمل و  

كانت تضع  هاوبدورها، السيدة "ستووي" بوعّي أو ال، بدا أن
في اعتبارها الكاثوليكية الرومانية بدالً من البروتستانتية، قائلة 

:عن بطلتها أن  

التذكرة (مع العدد الصحيح من الدين الذي تعتبره في ضوء 
التساهل الذي تم شراؤه ودفعه)، والذي تم تخزينه بشكل مريح 

في محفظة، كان يجب إنتاجه عند البوابة السماوية ومن ثم 
.ضمان الدخول إلى الجنة  

نتكلم هنا  ننالكن بالنسبة إلى الثيوصوفيين (من المفترض أن
الثيوصوفيون الحقيقيون) الذين ال يقبلون أي وساطة  عن
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بالوكالة، وال الخالص عن طريق إراقة دماء بريئة، ولن 
يفكروا في "العمل مقابل أجر" في دين العالم شامل، التعريف 

الكامل الذي يمكنهم االشتراك والقبول به مقدم بشكل كامل 
:بواسطة ميللر. كما يصفها حقاً وفلسفياً، يوضح أن  

الحقيقى دائماً لطيف ومالئم ومتواضع. ال يلعب مع  ن.. الدي
الطاغية، ال يزرع اإليمان بالدم، ال يتحمل الدمار على عجالت 

يتواضع وينقذ ويصحح، ويبني عظمته  الحربية، ولكنمركبته 
.على الصالح العام  

ما سبق هو تعريف صحيح لما هو أو ينبغي أن تكون 
بين المعتقدات، البوذية وحدها هي  الثيوصوفيا الحقيقية. (من

الفلسفة الملزمة والمقيدة، ألنها ليست ديناً  من صميم القلب
 ً ).عقائديا  

 الوجوبفي هذا الصدد، حيث أن واجب كل ثيوصوفي هو  
هي  قبول وتطبيق هذه المبادئ، ألن الثيوصوفيافي مهمة الو

.الدين والمجتمع، كنيستها العالمية الوحيدة  

معبد حكمة سليمان15 في بنائه "لم يكن هناك مطرقة أو فأس  
 التوراة. سفر(أو أداة حديدية سُمعت في البناء أثناء بنائه" 

                                                           
بالمناسبة، فإن 700 امرأة و300 محظية، ليسوا سوى تخصيص  15
السمات، والمشاعر، والعواطف والقوى الغامضة المختلفة لإلنسان: 

ذلك جيداً. عالوة على ذلك، فإن سليمان  3و 7يظهر الشكالن القبليان 
الشمس"،  -نفسه، هو مجرد كونه مجرد شعار "سول "، أو " المسيح 

) المجردة (الشمسهو تبادل موازي لمصطلح عن "فيكارتانا" الهندوسي 
الذي يلقنه األسرار)، والتي تقص  (معلمهمن أشعتها من قبل فيففاكارما 

مساررة إلشراقها الذهبي وللتاج الكريستوس المرشح للشروع في عمل 
"تاج الشوك". (انظر "العقيدة السرية" للحصول على  -ذو هالة سوداء 
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 ) ألن هذا "المعبد" لم يتم بناؤه بأيدي بشر6 ة. اآلي1الملوك.
تم  قد الحقيقة، ولكن في -وال مبني في أي مكان على األرض 

تشييده فقط في الحرم الداخلي لقلب اإلنسان، حيث تسود 
.وحدها الروح المستنارة  

ليست ديناً، كما نقول، ولكنها الدين  وهكذا، فإن الثيوصوفيا
نفسه، هو الرابط الوحيد الذي يوحد، والذي هو عالمي للغاية 

ويحتضن الجميع، بحيث ال يوجد إنسان، وال نقطة، وال آلهة أو 
 لغاية وصولنا إلى العشب وإلى الذرة .وحيوانات، وهكذا.بشر 

ن ... يمكن أن تكون خارج نورها. لذلك، يجب أن تكو نفسها
.أي منظمة أو هيئة بهذا االسم هي بمثابة أخوية عالمية  

إذا كان األمر خالف ذلك، فستكون الثيوصوفيا مجرد كلمة 
تضاف إلى مئات الكلمات األُخرى الطنانة والخاطئة. تعتبر 

الثيوصوفيا في نظرتها العملية فلسفة الخيميائي في العصور 
لكل عقيدة طقوسية الوسطى. إنه ينقل المعدن الذي يبدو أساساً 

وعقائدية (بما في ذلك المسيحية) إلى ذهب الحقائق والحقيقة 
.وبالتالي ينتج حقاً عالجاً عالمياً لجميع األمراض   

لهذا السبب، عند التقدم للقبول في الجمعية الثيوصوفية، ال 
يُسأل المرء عن الدين الذي ينتمي إليه أو ما هي آرائه اإللهية. 

ك شخصي له وليس لها عالقة بالجمعية. ألن هذه اآلراء هي مل
الثيوصوفيا يمكن أن تُمارس من قبل مسيحي أو وثني، يهودي 

مادي، أو حتى من إنسان أو اتباع الال آدرية  أو أممي، من قبل
قبل الملحد، شريطة أال يكون أي منهم متعصباً، يرفض أن 

                                                           
شرح كامل.) لم يكن سليمان أبًدا رجالً حياً، كما هو موضح في سفر 

.الملوك، ألن حياته وأعماله هي قصة رمزية للتجارب ولمجد المساررة  
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يعترف كأخ له، أي رجل أو امرأة، بصرف النظر عن عقيدته 
.و معتقده الخاصأ  

ال يؤمن الكونت ليو تولستوي بالكتاب المقدس أو بالكنيسة أو 
وحتى اآلن لم يتفوق عليه أي مسيحي في بألوهية المسيح، 

تطبيق المبادئ التي كان قد تم التبشير بها على الجبل. وهذه 
المبادئ هي مبادئ ثيوصوفية، ليس ألنه قد تم النطق بها من 

بل ألنها تشكل أخالقيات عالمية وقد  قبل المسيح المسيحي،
بشر بها بوذا وكونفوشيوس، وكريشنا، وجميع الحكماء 

 العظماء، قبل آالف السنين من موعظة المسيح على الجبل.

لذلك، بمجرد أن نصل إلى هذه الثيوصوفيا، فإنها تصبح حالً  
سحرياً عالمياً، ألنها تشفي الجروح التي تسببت بها الفظائع 

الجسيمة "لعقائد الكنيسة" للروح الحساسة لكل إنسان متدين 
 بشكل طبيعي.

كم من هؤالء، الذين تم رفضهم بالقوة من قبل الدافع التفاعلي  
لخيبة األمل في المجال الضيق من اإليمان األعمى في صفوف 
الغفلة القاحلة، أعيدوا إلى الطموح المأمول من خالل االنضمام 

.نعم، ناقصة -ة ببساطة إلى األخوي  

إذاً، للتعويض عن هذا، فإننا نتذكر أن العديد من األعضاء 
البارزين تركوا الجمعية بخيبة أمل من الثيوصوفيا كما هو 

 الحال في الجمعيات الثانية، وهذا ال يمكن أن يخيفنا على األقل.

ألنه مع استثناءات قليلة للغاية، في بداية أنشطة الجمعية  
در البعض ألنهم لم يجدوا التصوف الذي الثيوصوفية، غا
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يُمارس في الهيئة العامة كما فهموه أو ألن "القادة يفتقرون 
".إلى الروحانية"، "وليسوا ثيوصوفيين   

لذلك، فإن القواعد خاطئة، "كما ترى، فإن الغالبية قد غادرت 
ألن معظمهم كانوا خجولين أو معتبرين جداً ذاتهم فوق اللزوم 

 المثال قطعدة معصومة في حد ذاتها. على سبيل كنيسة وعقي -
البعض عالقتهم بالجمعية، تحت ذرائع سطحية للغاية "ألن 

المسيحية (على سبيل المثال المسيحية أو المسيحية الخاطئة 
كما لو أن  -ستكون أكثر عدالً) عوملت بوحشية في مجالتنا" 

اظ ديانات متعصبة ثانية قد عوملت بطريقة أفضل أو تم الحف
عليها! لذا، فإن كل من غادروا كان بخير في المغادرة ولم 

.يندموا أبداً   

باإلضافة إلى ذلك، يجب على المرء أيضاً إضافة هذا: ال يمكن 
مقارنة عدد األشخاص الذين غادروا بالكاد بأولئك الذين وجدوا 

كل ما كانوا يأملون به في الثيوصوفيا. إن عقائدها، إذا تمت 
دراستها على محمل الجد، تستحضر، عن طريق تحفيز قوى 

كل هذه القوة كانت حتى التفكير واليقظة لإلنسان الحيواني، و
اآلن نائمة من أجل الخير فينا، باإلضافة إلى إدراك الحقيقة 

مع الوهمي وغير الواقعي. بتعارضه والواقعي،  

العلمية، التي تم تعلمها بالرمزية الخفية عبر  إن الثيوصوفيا 
العصور، تمزق بأيديها الحجاب الكثيف للحرف الميت الذي 

يغطي جميع الكتابات الدينية القديمة، وتكشف للحكمة القديمة 
أصل الديانات وعلوم العالم وتفتح آفاقاً جديدة تتجاوز اآلفاق 

المعتقد األعمى القديمة لألديان المتبلورة والمستبدة، وتحول 
وهو العلم  -إلى معرفة عقالنية تستند إلى قوانين رياضية 
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الذي يوضحها، في ظل جوانب أكثر جوهرية  -الدقيق الوحيد 
وفلسفية، لوجود ما، صده ثقل رسالته الميتة، قد انتهت منذ 

 وقت طويل، إنها قصة حضانة بائسة.

ية للحياة الثيوصوفيا توفر غرضاً واضحاً ومعرفة جيدة ومثال 
في  ما لكل رجل أو امرأة مخلصين ينتمون إلى أي منصب

 المجتمع، مهما كانت ثقافتهم ودرجة ذكائهم. 

الثيوصوفيا العملية ليست علماً ولكنها تشمل جميع علوم 
.الحياة، األخالقية والفيزيائية  

باختصار، يمكن اعتبارها بحق "المدرب" العالمي، وصية  
يع أنحاء العالم، وباحثة تساعد طالبها المعرفة والخبرة من جم

وتوجههم فقط الجتياز امتحانهم لكل خدمة علمية أو أخالقية 
منجزة في العالم، في الحياة األرضية، ولكن تناسبهم أيضاً 

لحياة المستقبل، إذا كان هؤالء الطالب يعملون على دراسة 
الكون وأسراره في أنفسهم، بدالً من دراستهم من خالل 

.ت العلوم واألديان األرثوذكسيةنظارا  

ال تدع أي قارئ يسيء فهم هذه العبارات. إنها فلسفة في حد 
ذاتها، وليست عضواً فردياً في الجمعية، وال حتى شخصاً 

ثيوصوفياً، يُدعى باسم هذا العلم الشامل. ال ينبغي الخلط بين 
كل من الثيوصوفيا والجمعية الثيوصوفية زهرية األلوبودريدا 

حتواة فيها. األولى، كمثال، الحكمة اإللهية، الكمال نفسه الم
والثانية شيء فقير ناقص، يحاول أن تركض تحتها، إن لم يكن 

 في الداخل، وهي ظلها على األرض.
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ال يوجد رجل مثالي. لماذا، إذن، يتوجب على كل عضو في  
الجمعية الثيوصوفية األمريكية أن يكون نموذجاً لكل فضيلة 

ولماذا يجب انتقاد المنظمة بأكملها وإلقاء اللوم عليها  إنسانية؟
على أخطاء حقيقية أو وهمية من بعض "زمالئها"، أو حتى 

من قادتها؟ أبداً، الجمعية، كهيئة ملموسة، دون لوم أو خطيئة 
وال أي من أعضائها.  -منزه عن كل شيء -  

ومعظمهم ال تقودهم  -بالجمعية لذلك، فهم باألحرى األعضاء 
.من يجب أن يالم - الثيوصوفيا  

الثيوصوفيا هي روح الجمعية الثيوصوفية. األخيرة هي الجسم 
الصلب وغير الكامل لألول. لذلك، فإن هؤالء السليمانيين16 

المعاصرين الذين سيجلسون على مقعد الحكم ويتحدثون عما ال 
يعرفونه، مدعوون قبل االفتراء على الثيوصوفيا أو أي 

للتعرف على كليهما، بدالً من الدعوة إلى ثيوصوفي آخر، 
هي " خليط من  ، الثيوصوفيا،األولى إنالجهل والقول 

هي " طائفة من  ، الجمعية،المعتقدات المجنونة "والثانية
".المحتالين والسفهاء  

بغض النظر عن هذا، يتحدث األصدقاء واألعداء عن 
ف الثيوصوفيا كدين عندما ال تكون طائفة. دعونا نرى كي

أصبحت المعتقدات الخاصة المرتبطة بالكلمة ملزمة للغاية 
ومدى حقهم في هذا االدعاء، حتى أن أياً من قادة الجمعية لم 

 يفكر أبداً في التخلي عن عقائده. 

                                                           
 نسبة للملك سليمان. 16
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نؤمن بوحدة الطبيعة المطلقة. تشير الوحدة إلى  إنناقلنا  
إمكانية اتصال وحدة واحدة على مستوى معين بوحدة ثانية 

ذلك.من مستوى أخر. نحن نؤمن ب -أو  -على   

ستظهر "العقيدة السرية"، التي تم نشرها للتو، ما هي أفكار 
العصور القديمة فيما يتعلق بالمعلمين األوائل للرجل البدائي 

سه البشرية الثالثة السابقة. نشأة هذا الدين الحكيم، الذي وأجنا
 يعتقد به جميع الثيوصوفيين، يعود إلى هذه الفترة.

يجب أن يُعزى ما يُسمى ب "علوم الغيبيات"، أو باألحرى  
قد  رما،االعلم الباطني، إلى أصله إلى الكائنات التي، بقيادة الك

  .تجسدت في إنسانيتنا

ت النغمة المفتاح الرئيسية لهذا العلم السري وبالتالي فقد ضرب
الذي امتد منذ ذلك الحين إلى كل عصر من قبل أجيال ال حصر 

لها من الحكماء، الذين قاموا بعد ذلك بالتحقق من ذلك من 
التي  -خالل المالحظة الشخصية والتجربة. معظم هذه المعرفة 

اآلن  هي ما نسميه -ال يمكن ألي إنسان امتالكها بكاملها 
الثيوصوفيا أو "المعرفة اإللهية". يمكن للكائنات من عوالم 

يمكننا فقط ف ،نحنأما بالكامل، ثانية أعلى أن تحصل عليها 
.الحصول على معظمها  

وبالتالي، فإن وحدة الكّل في الكون يتضمن ويبرر إيماننا 
بوجود المعرفة العلمية والفلسفية والدينية، مما يدل على 

وفاعلية اتصال اإلنسان وجميع األشياء في الكون مع ضرورة 
بعضها البعض. وهي المعرفة التي تصبح بالضرورة ديناً 

ويجب أن تُدعى، في كليتها وشموليتها، باالسم المميز 
."الدين-"الحكمة   
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الحكمة" ولدت كل "الديانات" المختلفة (التي  -من هذا "دين 
كلت بدورها تشعبات يُطلق عليها هذا االسم خطأ)، والتي ش

على أساس تجربة  الثانوية،وفروع، وكذلك جميع المعتقدات 
شخصية في علم النفس ودائماً في أصلهم. بدأت كل من هذه 

الديانات أو الفروع الدينية، سواء كانت أرثوذكسية أو 
هرطقية، حكيمة أو غبية، في األصل كدفق واضح دون تغيير 

األساسي. -من المصدر  

الجميع أصبحوا ملوثين على المدى الطويل بتكهنات حقيقة أن 
بشرية بحتة وحتى باالختراعات، ألسباب مثيرة لالهتمام، ال 

تمنع أي شخص من تطهير نفسه في البداية. هناك هذه 
والتي تمت تغطيتها اآلن  -لن نسميها األديان  -المعتقدات 

بالعنصر البشري بدون أي اعتراف بها، اآلخرين ال تظهر 
يهم سوى عالمات التحلل المبكر. وليس واحد الذي نجا من عل

 يد الزمن.

لكن كلهم من األلوهية، ألن األصل الطبيعي والحقيقي يعين:  
المازدية، البراهمانية، البوذية بقدر المسيحية. إنها العقيدة 

والعنصر اإلنساني لهذه العوامل التي أدت مباشرة إلى 
.الروحانية الحديثة  

 إنكون هناك ضجة على كال الجانبين، إذا قلنا بالطبع، سي
الروحانية الحديثة على هذا النحو، تم تطهيرها من التكهنات 
غير الصحية التي كانت تستند إلى إمالء فتاتين صغيرتين و 

فهي مع ذلك كبيرة جداً  -"أرواحهم" غير الموثوق بها للغاية 
.وأكثر واقعية وفلسفية من أي عقيدة كنسية   
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احية المجنونة تجني اآلن الكارما. نشأت بداياتها األرو
المبتكرة، المسماة "فتاتان صغيرتان17" في روتشستر، وهي 

مركز للروحانية الحديثة، وأصبحت نساء أكبر سناً منذ أن 
بدأت الضربات األولى التي أنتجتها في فتح األبواب بين هذا 

...العالم واآلخر  

ط التفصيلي لألرض في شهادتهم "البريئة"، بدأ المخط
النشطين من  -األرواح  -الصيفية الفلكية، مع عدد من سكانها 

المستوى النجمي، ال يزالون موجودين على الجناح بين 
"أرضهم الصامتة" وأرضنا الثرثارة18، وبدأ االتصال المتبادل 

 بين األرضين. 

فإن المرأتين المحمديتان في األرواحية الحديثة ارتدتا  واآلن،
ذاتياً ولعبتا زوراً دور "الفلسفة" التي ابتكرتاها ووصالها إلى 

 العدو.

يفضحون ويدينون األرواحية العملية كنوع من االحتيال في  
(باستثناء بعض االستثناءات  -جميع األوقات. ابتهج األرواح 

جانب أعدائنا وتفتيتنا، عندما قام  بالفرح والوقوف إلى -فقط) 
هؤالء بخداعنا، والذين لم يكونوا ثيوصوفيين أبداً، وأظهروا 

لنا أقدامهم المسمرة بالمسامير19 وهم يشتكون على مؤسسي 
                                                           

فتاتان صغيرتان ادعتا اتصالهما بعالم األموات من خالل جلسات  17
الوساطة األرواحية التي تجلت بسماع ضربات منتظمة غامضة على 

 الطاولة.
إشارة سخرية إلى األحاديث الكثيرة التي يوجهها الوسطاء  18

 األرواحيين ألرواح الموتى.
لغة مجازية تشير إلى أنهم يحاولون أن يظهروا أنهم مظلومين وقد تم  19

 صلبهم وغرز المسامير بأقدامهم كما حدث مع السيد المسيح.
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الجمعية الثيوصوفية بوصفهم محتالين ومتالعبين. هل 
سيضحك الثيوصوفيين اآلن بعد أن أصبح "رواد" األرواحية 

ر"؟األصليون "ثوا   

أبداً! ألن ظواهر األرواحية هي حقائق، وخيانة "بنات فوكس" 
تجعلنا نشعر بالشفقة على جميع الوسطاء األرواحيين، ونؤكد 

للعالم كله بياننا المستمر بأنه ال يمكن التذرع بأي وسيط 
 أرواحي.

لن يضحك أي ثيوصوفي حقيقي أو يفرح من ذلك االلتباس  
:بسيط السبب، والذي يسود حتى الخصم  

ألننا نعلم أن الكائنات من العوالم العليا الثانية تختلط بالبشر 
المختارون، كما هو الحال دائماً، على الرغم من أنها اآلن هي 

أكثر ندرة من ذي قبل، حيث تتدهور البشرية مع كل جيل 
.متحضر  

في الواقع بسبب رفضها لمزاعم كل أرواحّي  - الثيوصوفيا"
أوروبا وأمريكا إلى أن الكلمات األولى المنطوقة، وأن كل 

بعض البشر ل ميتة الذكاء المتواصل هو بالضرورة روح
لم تقل بعد كلمتها األخيرة عن  -السابقين من هذه األرض 

".واألرواحاألرواحية   

هذه األثناء، تعلن  . فيستقول كلمتها األخيرة ربما يوماً ما
رئيسة التحرير المتواضعة، مرة ثانية، إيمانها بالكائنات 

األعظم واألكثر حكمة ونبل من أي إله شخصي، والتي تتجاوز 
"."روح األموات  
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دعونا نتعاطف مع أي عصر وعمر لنستبعد حساسيات نادرة 
غالباً ما تكون منفصلة تماماً عن الكنيسة أو  -من حين آلخر 

ية أو حتى الثيوصوفيا. وإليمانها بالكائنات الروحية األرواح
العالية والمقدسة، يجب عليها أيضاً أن تؤمن بوجود أعدائها 

"األرواح الدنيا" الجيدة، والسيئة، والالمبالية والمحايدة. لهذا 
.السبب تؤمن باألرواحية وظواهرها، وبعضها بغيض لها  

ة على أن هذا، كمالحظة عرضية وكاستنباط، يدل ببساط
كما ينبغي أن تكون، وليس كما  -الثيوصوفيا تشمل االرواحية 

على معرفة وخبرة ال  بين علومها، بناءاً  - هي عليه اآلن
حصر لهما من العصور. ال يوجد دين يستحق االسم الذي بدأ 

.بخالف نتيجة زيارات الكائنات على المستويات العليا  

وهكذا ولدت جميع الديانات ما قبل التاريخ، وكذلك جميع 
 األديان التاريخية، المازدية والبراهانية، البوذية والمسيحية

اليهودية، الغنوصية، والمحمدية. باختصار، كل "ية20" أكثر 
أو أقل نجاحاً. كلها صحيحة بالعمق وكلها كاذبة على السطح. 

كان الكاشف، الفنان الذي طبع جزءاً من الحقيقة حول عقل 
الرائي، في كل حال فناناً حقيقياً، أعطى حقائق حقيقية، لكن 

أنه مجرد إنسان. الحاالت،األداة أثبت، في جميع   

اين واطلب منه أن يلعب قطعة موسيقية سوناتا ادع روبنشت 
لبيتهوفن على بيانو تم ضبطه تلقائياً، نصف المفاتيح في حالة 
شلل مزمن، بينما كان الخيط معلقاً، ثم اعرفوا ما إذا كان، على 
الرغم من عبقرية الفنان، سوف يكون قادراً على التعرف على 

سواء أكان  -جل سوناتا. إن أخالقيات ناسج رواية، هي أن الر
                                                           

 المحمد(ية) البوذ(ية) المسيح(ية) ...وهكذا. 20
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هو مجرد إنسان، والرجل تُرك  -أعظم نبي أو نبي طبيعي 
لنفسه والتكهنات يجب أن نختلف مع الحقيقة المطلقة، في 

.حين أنه يمكن التقاط بعض من فتاتها . 

ألن اإلنسان ليس إال مالكاً ساقطاً، إلهاً داخلياً، ولكن مع  
انبعاث وجود دماغ حيواني في رأسه، أكثر عرضة للبرد و

النبيذ عندما يكون في صحبة رجال آخرين على األرض، ولكن 
.اإللهي ال يتزعزع استقبال الوحيفي  -فقط  -  

ف لومن هنا كانت العقائد متعددة االلوان للكنائس. ومن هنا أ
فلسفة "وفلسفة" (بعض النظريات الالهوتية متناقضة) 

ومختلف "العلوم" والمخططات الروحية والعقلية والمسيحية 
 والعلمانية. 

الطائفية واالنغالقية، وال سيما الغرور الشخصي والثقة بالنفس 
قد طغت  ،لدى جميع "المبدعين" تقريباً منذ العصور الوسطى

وهو الجذر  -قة" وأخفتها هذه جميعها على حقيقة "الحقي
المشترك للجميع. هل سيتخيل منتقدونا أننا نستبعد التعاليم 

ذه التسمية؟ ال على اإلطالق. وعلى الرغم من هالثيوصوفية 
عنها من أن العقائد الباطنية لجمعيتنا كانت على وشك الكشف 

أنها ليست انطباعات عقلية أو روحية لـ "مجهول، من  إال
ثمرة التعاليم التي يعيشها البشر وما أُعطي  األعلى"، بل هي

لهم، من جديد، باستثناء ما تم إمالئه وكتابته. هذه العقائد 
.غالباً ما تكون غير مكتملة وخاطئة كما يرغب جميع أعدائنا   

العمل الذي يعطي كل ما يمكن تقديمه في هذا "العقيدة السرية" 
ث المشترك القرن هو محاولة لوضع جزء من األساس والترا

لجميع األنماط الدينية والفلسفية الكبيرة والصغيرة. لقد كان 
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من الضروري القضاء على كل هذه المجموعة من المفاهيم 
الخاطئة والتحيزات الملموسة التي تخفي اآلن الجذع الرئيسي 

 لـ:

 (أ) جميع الديانات الرئيسية في العالم

(ب) الطوائف الصغيرة و   

.شكلها الحالي (ج) الثيوصوفيا في   

أيا كان السبب، فنحن نحجب الحقيقة العظيمة، بأنفسنا  
أ سميكة، حتى لو وضعت من ومعرفتنا المحدودة. قشرة الخط

قبل أي جهة. وألننا حاولنا شخصياً إزالة بعضها، فقد أصبح 
هذا الجهد موضع انتقادات دائمة ضد كل الكتاب الثيوصوفيين 

.وحتى ضد الجمعية  

فشل عدد قليل منهم في وصف  فقد ائنا وقرائنا،من بين أصدق
 محاولتنا لكشف خطأ مجلة الثيوصوفي ومجلة لوسيفير

"للهجمات غير الودية بعض الشيء والصغيرة جداً على 
إلخ.  إلخ،المسيحية" "والتهجمات غير الثيوصوفية"،   

، وحتى أنه ال غنى عنها. علينا أن نضع األشياء ةروريضإنها 
كالعادة. من العبث الوعد  -مستعدون للمعاناة نحن عارية و

سبب بإعطاء الحقيقة، ومن ثم ترك األمر مختلطة بالخطأ ب
الضعف الشديد. إن نتيجة هذه السياسة يمكن أن تؤدي فقط 

.إلى طمس تدفق الحقائق بشكل واضح  

بعد اثني عشر عاماً من العمل المتواصل والصراع مع أعداء 
من جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من صحفنا الشهرية 
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الثيوصوفي، الدرب، لوسيفر، اللوتس  -الثيوصوفية األربعة 
احتجاجاتنا اللينة، وإعالناتنا الخجولة، وسياستنا  -الفرنسية 

المتقنة "الخمولة" ولعب الغميضة في ظالل الميتافيزياء 
القاتمة قد أدى إلى االعتقاد بأن الثيوصوفيا تعتبر طائفة على 

 درجة خطيرة بين الطوائف الدينية.

للمرة المائة، قيل لنا، "ماذا تفعل الثيوصوفيا؟" و "انظر ماذا  
".ل الكنائستفع  

ومع ذلك، فمن الحقائق المثبتة أن اإلنسانية ليست أفضل في 
األخالق، وفي بعض النواحي، أسوأ بعشر مرات مما كانت 

عليه في الوثنية. عالوة على ذلك، فمنذ بداية نصف القرن منذ 
هذه الفترة التي استحوذت فيها على التفكير الحر والعلوم على 

المسيحية كل عام عدداً أكبر من  أفضل ما في الكنائس، تفقد
المنتمين إلى الطبقات المثقفة أكثر مما تكسب من التبشير في 

 الطبقات االجتماعية الدنيا، رغوة الوثنية.

من ناحية ثانية، الثيوصوفيا أرجعت الكثير من المادية واليأس  
إلى االيمان (استناداً إلى المنطق واألدلة) بالذات اإللهية 

ود اإلنسان، أكثر من أي من تلك التي فقدتهم لإلنسان وخل
الكنيسة من خالل العقيدة، وطرد اإليمان والطغيان. وإذا ثبت 
أن الثيوصوفيا ال تنقذ إال إنسان واحد على ألف ممن فقدتهم 

العامل األول أفضل بكثير من الخير  أليس، بالتالي، أن الكنيسة،
 الذي يجمعه كل المبشرين؟

كما ذُكر مراراً وتكراراً في كتاباتها وشهاداتها  الثيوصوفيا،إن 
الشخصية من قِبل أعضائها ومسؤوليها، تعارض تماماً فكرة 
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الكنيسة، الثيوصوفيا ترفض أساليب العلم، ألن طرقها 
 االستقرائية يمكن أن تؤدي فقط إلى المادية الجسيمة. 

دين" و ومع ذلك، بحكم الواقع، تزعم الثيوصوفيا أنها "
"علم" ألن الثيوصوفيا هي جوهر كليهما. من أجل حب ومحبة 

التجريدين اإللهيين، أي الدين والعلوم الثيوصوفية، أصبحت 
جمعيتها النيمسيس21 الطوعي للدين األرثوذكسي والعلوم 

الحديثة، وكذلك العدو الذي ال هوادة فيه ألولئك الذين تدهورت 
شخصية، والذين طلقوا بعنف الحقيقتين النبيلة إلى غاياتهم ال

بعضهم البعض22، على الرغم من كليهما يجب أن يكون واحداً. 
.إثبات هذا هو أيضاً أحد أهدافنا في هذه الوثيقة  

يصر المادي الحديث على وجود فجوة ال يمكن اجتيازها بين 
االثنين، مؤكداً أن "الصراع بين الدين والعلوم" انتهى بانتصار 

ول.األخير وهزيمة األ  

على العكس من ذلك، يرفض الثيوصوفي الحديث عن رؤية  
الهوة. إذا زعمت الكنيسة والعلوم أن كل منهما يتبع  همثل هذ

فإن أحدهما أو اآلخر مخطئ  الحقيقة،الحقيقة وال شيء غير 
.ويقبل تزييف الحقيقة أو كليهما يفعالن ذلك  

يجب اعتبار أي عقبة ثانية أمام المصالحة هي وهمية.  
الحقيقة واحدة، حتى لو تم السعي وراءها أو متابعتها لغرضين 

 امختلفين. لذلك، تدعي ثيوصوفيا التوفيق بين األعداء. إنه
األولية والروحية الحقيقية، مثلها فترض أن الديانة المسيحية ت

                                                           
 الكارما. 21

 الدين والعلوم الثيوصوفية. 22
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 -نور الحقيقة  -مثل الفلسفات األقدم واألقدم، التي سبقتها 
"."حياة ونور اإلنسان  

ولكن هذا هو النور الحقيقي للعلوم. لذلك، بعد تعتيمه على 
العقيدة التي تم فحصها من خالل النظارات المدخنة بالخرافات 

إن هذا النور ال يكاد التي تنتجها الكنائس بشكل مصطنع، ف
يخترق أشعة أخيه ويلتقي به في العلم، بقدر ما تتناقض مع 

سفسيات المادية في هذا العصر. تعاليم االثنين فالمفارقات و
غير متوافقة وال يمكن أن تتفق كثيراً على أن الفلسفة الدينية 
وعلوم الطبيعة الفيزيائية والخارجية (في الفلسفة، هذا خطأ) 

ال  ..عصومية "إرادة الحكمة" الخاصة بكل منهماتصر على م
يمكن الثنين من األنوار، التي لها نفس الطول من حيث 

الخصومات الكاذبة، إال أن تنطفئ وتنتج ظالم أكثر خطورة. 
.ومع ذلك، يمكنهم المصالحة  

ومع ذلك، يمكن التوفيق بينهما بشرط أن ينظف كالهما 
خ اإلنسانية في القرون منازلهما، أحدهما ضد الخبث واألوسا

 واآلخر ضد النتاج الهائل للمادة المادية واإللحاد.

وبينما يتراجع كالهما، فإن الشيء األكثر استحقاقاً وأفضل ما  
القيام به  يجب عمله هو بالتحديد ما تستطيع الثيوصوفيا

والقيام به بمفردها: أي اإلشارة لألبرياء الذين أسرهم غراء 
في الحقيقة اثنين تنانين من الزمن، واحدة تلتهم  -الراكبين 

األفكار والنفوس، والثانية، أرواح البشر، وعندها يكون الخليج 
 المفترض هو مجرد شرك بصري، هذا، بعيداً عن كونه واحداً 

ة من القمامة، التي أقامها العدو على ألنه مجرد كومة ضخم
.التوالي، كحصن ضد الهجمات المتبادلة  
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وهكذا، إذا كانت الثيوصوفيا تؤكد فقط وتلفت انتباه العالم 
بجدية إلى حقيقة أن الخالف المزعوم بين الدين والعلم 

مشروط من ناحية الماديين األذكياء الذين يتحدون العقائد 
ناحية آخرون وهم  ومنرر، البشرية السخيفة بشكل مب

المتعصبين العميان ورجال الدين المهتمين الذين، بدالً من 
الدفاع عن أرواح البشر، يحاربون باألسنان واألظافر من أجل 

لماذا، حتى في هذه الحالة  -خبزهم الشخصي والزبدة والنفوذ 
.ستثبت الثيوصوفيا أنها تكون منقذ اإلنسانية  

، ما هي الثيوصوفيا الحقيقية ومن هم نأمل ذلك ،واآلن أظهرنا
أتباعها. األولى هي العلم اإللهي ومدونة أخالق سامية بحيث ال 

يستطيع أي ثيوصوفي أن ينصفها، البشر اآلخرين، أتباعها 
 ضعفاء ولكن صادقين.

لماذا، إذاً، يجب الحكم على الثيوصوفيا على أساس نقاط  
؟ 150نا الـ الضعف الشخصية ألي مسؤول أو عضو في فروع

يمكننا أن نعمل بأفضل ما في وسعنا، ولكن لن نصل إلى ذروة 
دعوتها وتطلعاتها. إنها محنتها، وليس خطأ الثيوصوفيا، وال 
حتى الجسد المادي23 لها بشكل عام. ال يدعي مؤسسوها أي 

 ميزة ثانية غير أنها أطلقت العجلة الثيوصوفية األولى.

م عليهم من خالل عملهم إذا تم الحكم عليهم، فيجب الحك 
.وليس ما قد يفكر به أصدقاؤهم أو يقول أعداؤهم عنهم  

ال يوجد مجال للشخصيات في عمل مثل عملنا، ويجب أن يكون 
لسحقهم  األمر،إذا لزم  المؤسسون،الجميع مستعدين، وكذلك 

                                                           
 الجمعية الثيوصوفية. 23
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لما فيه خير الجميع. إنه فقط في  بشكل فردي مركبة جاجيناث
األيام المظلمة من المستقبل، عندما يكون الموت قد وضع يده 
 الباردة على المؤسسين دون أي رحمة، ويضع جانباً نشاطهم
ومزاياهم وعيوبهم، وأعمالهم الصالحة والسيئة، فإن عملهم 

 الثيوصوفي سيكون وزنه على مقاييس األجيال القادمة.

، بعد تحقيق التوازن بين الميزتين بتهمهما عندئٍذ فقط 
المتناقضة وعندما يصبح طابع النتيجة الصافية المتبقية 

واضحاً للجميع من حيث قيمته الكاملة والجوهرية، عندئٍذ 
قضى يجري تحديدها مع شيء ما مثل  تكون طبيعة الحكم

 العدالة. 

عثرة في الوقت الحالي، ما عدا في الهند، فإن هذه النتائج مب
للغاية على سطح األرض، وتقتصر على حفنة من األفراد ال 

 يمكن الحكم عليهم بسهولة.

ناهيك عن سماعها  محسوسة،هذه النتائج ال تكاد تكون  اآلن، 
في خضم ضجيج أعدائنا المتنافسين والمقلدين الجاهزين: غير 

 المبالين.

بمجرد أن يثبت فومع ذلك، وبغض النظر عن صغر حجمها،  
يهتم بالتقدم األخالقي ال يزال حتى اآلن،  الذي نفسه،إنسان كل 

يدين بامتنانه للثيوصوفيا في هذه النتائج. ، فإنهللبشرية  

إحياء الثيوصوفيا وعرضها على العالم، وخدامها  يتموحينما  
الذين ال يستحقون، "المؤسسون" ، فإذا كان عملهم مفيداً 

صرف النظر عن الحالة فيجب أن يكون المدافع الوحيد عنهم، ب
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الحالية لميزانهم في حسابات المصروفات الرصيدية في 
.االجتماعي "االحترام"مبدأ الكارما، التي دخلت فيها   
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 دع كل شخص يثبت عمله الخاص
 

 

.1887مجلة لوسيفر، نوفمبر،   

 

هذا هو عنوان خطاب تلقاه محرري مجلة لوسيفر. إنه مقال 
جاد للغاية بحيث يمكن جعله موضوًعاً في المقال االفتتاحي 

لهذا الشهر. بالنظر إلى الحقائق المعلنة في هذه السطور 
القليلة، أهميتها وتأثيرها على الموضوع الغامض للغاية من 

جمعية بهذا لا -ة الثيوصوفيا، وعلى وكيلها أو مركبتها المرئي
ً  -االسم  .تستحق الرسالة بالتأكيد اإلجابة األكثر انتباها  

[فيات جوستيسيا، روات كيلوم!]24. سيتم تحقيق العدالة لكال 
الطرفين في النزاع، أي الثيوصوفيين وأعضاء الجمعية 

الثيوصوفية من ناحية25، وأتباع الكلمة اإللهية (أو 

                                                           
24 Fiat justitia, ruat cælum. 

جميع أعضاء المجتمع الثيوصوفي ليسوا ثيوصوفيين، كما أن أعضاء  25
يُسمى بالكنائس المسيحية ليسوا جميعهم مسيحيين بأي حال من ما 

حقيقيين، هم نادرون لاألحوال. الثيوصوفيين الحقيقيين، والمسيحيين ا
جداً وهناك ثيوصوفيون عمليون في حضن المسيحية، كما يوجد 

مسيحيون عمليون في الجمعية الثيوصوفية، بصرف النظر عن كل 
يا رب   ي:المسيح "ليس كل من يقول ل الطقوس المسيحية. يقول السيد

يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل يدخل الملكوت أولئك الذين يفعلون 
) "ال تؤمن بي، بل أمن بالحقيقة. 21إرادة أبي." (انجيل متى، السابع، 

.)أنا أنطقها. "(من أمثال بوذا  
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المزعومين، من ناحية ثانية. نعيد كريستوس) والمسيحيين 
:نسخ هذه الرسالة  

  

 إلى محرري لوسيفر

 

ما هي الفرصة العظيمة المتاحة اآلن في هذا البلد لممثلي  
الديانة النبيلة والمتقدمة (إذا كانت هذه هي الثيوصوفيا 

الحالية26) إلثبات قوتها وعدالتها وحقيقتها للعالم الغربي من 
قة ومضيئة لنورها المعلن على المشاكل خالل إلقاء أشعة مختر

 العملية المفجعة والمربكة في عصرنا.

واحدة من أنقى واألصغر من واجبات اإلنسان هو  ال شك بأن
؟رفيقهتخفيف معاناة   

من خالل ما قرأته وما أنا على اتصال يومي به، من الصعب 
أن أظن أنه من الممكن المبالغة في تقدير التأمل  عليّ 

والحرمان الشديد والمعاناة المؤلمة التي تسود في هذه 
اللحظة. دعنا نقول ذلك، من خالل نسبة كبيرة من إخواننا 

                                                           
هذه" الثيوصوفيا ليست دين، بل الدين ذاته - إن وجدت. حتى اآلن، " 26

نحن نفضل أن نسميها فلسفة. عالوة على ذلك، يحتوي الواحد على 
  .جميع األديان، ألنه جوهر وأساس الجميع. المادة الثالثة. من ثيوس

الجمعية: "إن الجمعية ال تمثل أي عقيدة دينية معينة، فهي  -تقول الهيئة 
.غير طائفية على االطالق وتتضمن معلمين من جميع األديان  



64 
 

وأخواتنا، نصل إلى حد كبير من حقيقة أنهم ال يملكون الوسائل 
.الالزمة للحصول على الضروريات الالزمة لوجودهم  

الدين  -ن المؤكد أن الديانة السامية التي ولدت في السماوات م
الذي يدعي أنه تلقى المعرفة المتقدمة ونورها من "أولئك 

الذين تعلموا أكثر في علم الحياة"، يجب أن تكون قادرة على 
إخبارنا بكيفية التعامل مع مثل هذه الحياة، من حالتها البدائية 

بالحضارة!المحيطة  من الخضوع العاجز، إلى الظروف  

إذا كان أحد واجباتنا الرئيسية هو ممارسة محبة غير أنانية 
نحو األخوية اإلنسانية، فإن أولئك "األكثر تعليماً" سواء في 

إذا ناشدهم  ويريدون،الجسد أو خارج الجسد، يستطيعون 
المنادون، لمساعدتهم على اكتشاف طرق لتحقيق هذه الغاية 

للتعامل بشكل صحيح مع قضايا مثل هذا وتنظيم أخوية كبيرة 
التعقيد المروع، والتي يجب عليها ممارسة مثل هذه الضغوط 

التي ال تقاوم على جميع أولئك الذين يمارسونها ويسعون 
 جاهدين لتحقيق أهدافهم. إرادة المسيح في بلد مسيحي؟

.ف. ف. ف. اكتوبرل.   

 

ن، اتهام تحتوي هذه الرسالة المخلصة والصادقة على بياني
ضمني ضد "الثيوصوفيا" (أي الجمعية لتي تحمل هذا االسم) 

أو دياناتها الطقوسية  -واالعتراف الفعلي بأن المسيحية 
تستحق نفس التوبيخ وحتى أشد قسوة. ألنه إذا  -والعقائدية 

كانت "الثيوصوفيا"، التي يمثلها أساتذتها، تستحق على 
ى اآلن في نقل المظهر الخارجي العتاب بسبب فشلها حت
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الحكمة اإللهية لمنطقة الميتافيزياء وإلى العمل العملي، فإن 
المسيحية "أي اعتناق المسيحيين وعلماء الدين والعلمانيين "

.لها فقط، تستند بوضوح إلى اتهام مماثل   

الثيوصوفيا" بالتأكيد لم تنجح في اكتشاف وسائل معصومة 
"المحبة الالمبالية للمصلحة لجلب جميع المؤمنين لممارسة 

الشخصية" في األخوية، ولم تستطع حتى اآلن تخفيف معاناة 
اإلنسان بشكل عام، ولكن المسيحية ليست كذلك أيضاً. وحتى 
مؤلف الرسالة أعاله، وال أحد غيره، يمكنه تقديم عذر كاٍف 

.للمسيحيين في هذا الصدد  

ون بجدية وبالتالي، فإن االعتراف بأن "أولئك الذين يسع
لتحقيق إرادة المسيح في أرض مسيحية" يحتاجون إلى 

مساعدة "أولئك الذين هم أكثر تعليماً"، (سواء كانوا وثنيين) 
خارج الجسد". هو موحٍ للغاية  -األرواح؟ -في "الجسد أو 

ألنه يحتوي على الدفاع عن سبب وجود الجمعية الثيوصوفية 
.وسبب وجودها   

، وبمجرد أنه يأتي من قلم ف ضمنياعتراعلى الرغم من أنه 
مسيحي صادق، الذي يتطلع إلى تعلم بعض الوسائل العملية 

لتخفيف معاناة الجماهير الجائعة، يصبح هذا االعتراف أعظم 
اعتراف كامل  ..وأكمل تبرير لوجود األخوية الثيوصوفية

بضرورة مطلقة لمثل هذا العضو، مستقل وبدون عوائق عن 
ه معاً، وفي الوقت نفسه يؤكد االفتقار العقيدة التي تربط

.الصارخ للمسيحية للحصول على النتائج المرجوة  

أعلن كوليردج حقاً أن "األعمال الصالحة يمكن أن توجد بدون 
حفظ (؟) المبادئ، وبالتالي ال يمكن أن تحتوي في حد ذاتها 
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على مبادئ الخالص، لكن مبادئ الخالص لم تكن موجودة 
".أن توجد على اإلطالق بدون أعمال جيدة أبداً، وال يمكن   

يعترف الثيوصوفيون بالتعريف وال يختلفون مع المسيحيين إال 
 حول طبيعة "مبادئ الخالص" هذه.

تؤكد الكنيسة (أو الكنائس) أن مبدأ الخالص الوحيد هو  
اإليمان بيسوع، أو المسيح الذي يحث العقيدة التي تقتل 

.الروح  

الثيوصوفيا، غير العقائدية المتحجرة وغير الطائفية، ليست 
كذلك. المبدأ الخالصي الوحيد يكمن في اإلنسان نفسه ولم 

خالدة، أي أنه هو يعش أبداً بعيداً خارج ذاته اإللهية ال
النور اإللهي الذي  الحقيقي،مثل بوذا  الحقيقي،كريستوس 

يأتي من "المجهول األبدي" الذي ال يُعبر عن نفسه أو ال 
 -وال يمكن الكشف عن هذا النور إال من خالل أعماله  ،يتجلى

يجب أن يبقى اإليمان بها أعمى في كل شيء باستثناء اإلنسان 
.لنور في روحهنفسه الذي يشعر بهذا ا  

وبالتالي، فإن القبول الضمني لمؤلف الرسالة المذكورة أعاله 
يغطي نقطة ثانية ذات أهمية كبيرة. يبدو أن الكاتب شعر بما 

شعر به الكثيرون، من بين أولئك الذين يسعون جاهدين 
 للمساعدة في تخفيف معاناة البشر. 

حكمة عقائد الكنائس قد فشلت في توفير النور الفكري وال
الحقيقية الالزمة لجعل األعمال الخيرية الملموسة من قبل 
أتباع المسيح الحقيقيين والمؤمنين حقيقة واقعة. يستمر 
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األشخاص "العمليون" في "فعل الخير" عن غير قصد 
 وبالتالي غالباً ما يؤذون بدالً من ذلك. 

أو الذين يشعرون بالفزع من المشكلة المروعة التي تنتظرهم 
جدون أي فكرة أو أمل في الحل في "كنائسهم"، فإنهم وال ي

ينسحبون من ساحة المعركة ويسمحون ألنفسهم أن يصابوا 
.بالعمى في ظل التيار الذي ولدوا فيه  

منذ بعض الوقت، أصبح من المألوف بالنسبة لألصدقاء وكذلك 
لألعداء، أن يوبخوا الجمعية الثيوصوفية لعدم قيامها بأي عمل 

 عملي، بل بضياعها في غيوم الميتافيزياء.

لقد أخبرونا، أن الميتافيزيائيين، من أولئك الذين يحبون تكرار  
م منذ بضعة الحجج التي تقادم عليها الزمن، قد تعلموا درسه

 آالف من السنين، وقد حان الوقت اآلن لبدء عملهم العملي. 

حسناً، ولكن بما أن الكنائس المسيحية موجودة منذ ما يقرب 
من تسعة عشر قرناً، والجمعية الثيوصوفية وإخوانها هم جسد 

النظر مرة ثانية بال يكاد تبلغ من العمر اثني عشر عاماً، و
من  ة لديها ثروة وعدد ال يُصدقلواقع أن الكنائس المسيحي

مئات الماليين ، في حين أن األخوية الثيوصوفية يُقدر ب  األتباع
مكونة من بضعة آالف فقط وليس لديها أموال تحت تصرفها 

٪ من أعضائها فقراء وغير مؤثرين بقدر تأثير 98لكن 
أرستقراطية الكنيسة المسيحية الغنية والقوية، بالنظر إلى كل 

ك الكثير مما يمكن قوله إذا اختار الثيوصوفيين هذا، هنا
 اإلصرار فقط على موضوع الرأي العام.
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في الوقت نفسه، فإن أشد منتقدي "قادة" الجمعية  
الثيوصوفية ليسوا غرباء على اإلطالق، ولكن بما أن هناك 

أعضاء في هذه الجمعية يجدون دائماً ذريعة لعدم الرضا، فنحن 
  نسأل:

ز األعمال الخيرية المعروفة للبشر دون المال؟ هل يمكن إنجا"
بالتأكيد ال. ومع ذلك، على الرغم من كل هذا، فإن أيا من 

باستثناء عدد قليل من موظفي الخدمة  )،أعضائها (األوروبيين
المدنية المتفانين المسؤولين عن الجمعيات، لن يقوموا بعمل 

خاصة أولئك الذين لم يرفعوا  منهم،ملموس، لكن البعض 
أصابعهم أبداً لتخفيف المعاناة ومساعدة إخوانهم األشد فقراً 

من الخارج، هم الذين يتحدثون بأعلى األصوات وأكثرهم 
مرارة في شجبهم لال الروحانية وعدم وجود مؤهالت كافية 

 لدى "قادة الثيوصوفيا.

الخارجي د هذه هي الطريقة التي ينشغلون بها في دائرة النق 
المتفرجين في المسرحية الذين يسخرون من الممثل الذي  مثل

يمثل هاملت إلى حد كبير، عندما ال يستطيعون المشي على 
 المسرح مع خطاب على صينية.

فتح الثيوصوفيين للفقراء نسبياً عيادات  الهند،بينما في  
مجانية للمرضى والمستشفيات والمدارس وأي شيء آخر 

وا فيه، دون مطالبة الفقراء بمقابل، كما يفعل يمكن أن يفكر
دون التخلي عن دين أسالفهم، كثمن باهظ والمبشرون، 

التي تلقوها. أو العناية للمصالح   

هل قام الثيوصوفيون اإلنكليز، كقاعدة عامة، بعمل الشيء 
نفسه بالنسبة للجموع التي تعاني والذين تُسمع صرختهم 
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اء السماء لالحتجاج على واقع الشديدة اإليالم في جميع أنح
 المسيحية؟

ننتهز هذه الفرصة للرد على البعض وعلى مراسلنا على حد 
سواء، بأن طاقات الجمعية حتى اآلن تعمل بشكل رئيسي في 
تنظيم وتوسيع وتوطيد الجمعية نفسها، التي كان لها وزنها 

بوقتها، والطاقات والموارد إلى حد تركها أقل قوة مما كنا 
لجمعية خيرية ملموسة. ومع ذلك، على الرغم من  نتمنى

تأثيرها والوسائل المالية المتاحة للجمعية، فإن عملها الخيري 
العملي، حتى لو كان غير معروف جيداً، سيكون بالتأكيد 

مقارنة إيجابية مع اعتناق المسيحيين، بمواردهم الهائلة من 
ننسى أن المال والعمال والفرص من جميع األنواع. يجب أال 

لجمعية. ل الصدقة العملية ليست من األهداف المعلنة  

وغني عن القول، وال تحتاج إلى "بيان"، بأنه يجب أن يكون 
كل عضو في الجمعية محباً للخير إذا كان فعالً ثيوصوفياً 

وعملنا المعلن هو في الواقع أكثر أهمية وأكثر فاعلية من 
ثر وضوحاً وفورياً، ألن العمل اليومي والذي ينتج عنه ثماراً أك

التقدير المباشر للثيوصوفيا له تأثير محب على أولئك الذين لم 
يكن لديهم من قبل. الثيوصوفيا تخلق صدقة تتجلى بعد ذلك في 

 األعمال27.

                                                           
قالت بالفاتسكي أن عمل الجمعية هو انارة الناس من خالل التعاليم،  27

وأنها ال تعمل على فتح مستشفيات أو أقسام لمساعدة الفقراء. أي عملها 
نحو الفقراء كعمل جماعي باسم الجمعية هو غير موجود، بل أن عمل 

الثيوصوفيين للفقراء يكون بشكل فردي وبالفاتسكي حثت الثيوصوفيين 
المحتاجين من قبل كل ثيوصوفي وبإسمه الشخصي وليس  على مساعدة

الجمعية. مبإس  
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رغم أنها، في هذه الحالة بالذات  -إن الثيوصوفيا هي بدقة 
 تُسمى "ديانة سماوية عالية". يُزعم أنه -ومن المفارقات 

نظراً ألنها تعلن أنها تتلقى معرفتها ونورها المتقدمين من 
"أولئك الذين تعلموا أكثر في علوم الحياة"، فيجب على هؤالء 

األخيرون، وينبغي عليهم، إذا تم تطبيقها من قبل المؤمنين 
(الثيوصوفيين)، أن تساعدهم على اكتشاف الطرق والوسائل 

.إلخ رائع،وتنظيم مشروع أخوي   

تم التخطيط للمشروع، وتم إعطاء القواعد والقوانين لتوجيه 
مثل هذه األخوية العملية من قبل "أولئك الذين تعلموا أكثر في 

اإليثار)". في الواقع، إنهم قد  اليومية،علم الحياة (الممارسة 
"تعلموا أكثر" من أي إنسان آخر منذ زمن غوتاما بوذا 

.والغنوصيين األسينيين  

ن إخطط" إلى سنة تأسيس الجمعية الثيوصوفية. يعود "الم 
كل من يقرأ قوانينها الحكيمة والنبيلة المجسدة حتى يومنا هذا 
في النظام األساسي للجمعية ويحكم بنفسه على ما إذا كان هذا 

"المشروع" الذي ُطبق بصرامة ويُطبق على الحياة العملية، لم 
خاصة ألشقائنا يكن هو األكثر فائدة لإلنسانية بشكل عام، و

".األشد فقراً من "جموع الجياع  

تُعِلّم الثيوصوفيا روح "الال انفصالية" وتالشي وهّم العقائد 
اإلنسانية، وبالتالي غرس المحبة واإلحسان الشاملين للبشرية 

 جمعاء بغض النظر عن العرق واللون، الطبقة أو المعتقد. 

أليس هذا هو األفضل لتخفيف معاناة البشرية؟ لن يرفض 
ثيوصوفي حقيقي قبول رجل أو امرأة أو طفل في مستشفى أو 
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مؤسسة خيرية، بذريعة أنه ليس ثيوصوفي، كما يفعل الروم 
 الكاثوليك إلى البروتستانت، والعكس بالعكس.

لن يفشل أي ثيوصوفي حقيقي في القواعد األصلية في تطبيق  
لسامري الصالح" أو تقديم المساعدة فقط إلغواء مثل "ا

 الطائشين الذي يأمل أن يصبحوا منحرفين إللهة أسالفهم.

ال أحد سيشوه سمعة أخاه، وال أحد سيترك إنساناً محتاجاً  
دون مساعدة، وال يستطيع أحد أن يتحدث جيداً بدالً من 

.ممارسة المحبة والعمل الخيري  

من خطأ تعاليم السيد  أكثرليس  ؟هل هو إذن خطأ الثيوصوفيا
إذا كانت غالبية أعضاء الجمعية الثيوصوفية، غالباً  .المسيح

الدخول إلى  دما يغيرون وجهات نظرهم الفلسفية والدينية عن
يبشرون  كانوا جمعيتنا، ويظلون كما هم عملياً كما كانوا عندما

واعدنا هي نفسها التي أعطيت بالمسيحية بشفاههم؟ قوانيننا وق
لنا منذ البداية، هل كان أعضاء الجمعية العامة هم الذين 

.  ً؟عملياسمحوا لهم بأن يصبحوا فاسدين   

إن القلة الذين هم على استعداد دائًما للتضحية بوقتهم والعمل 
من أجل الفقراء، والذين يفعلون ذلك، دون امتنان أو شكر على 

ث يمكنهم، غالباً ما يكونون فقراء للغاية العمل الجيد حيلمحبة 
بحيث ال يستطيعون أن يبذلوا قصارى جهدهم بمشاريع خيرية 

.في شكل موضوعي، مهما كانت إرادتهم صافية  

قال أحد الجراحين البارزين في لندن مؤخراً ألحد المحررين 
"إن الخطأ الذي أجده في الجمعية الثيوصوفية هو أنه ال 

أياً من أعضائها يقلد حقاً حياة المسيح". يمكنني اكتشاف أن  
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اتهام خطير للغاية لرجل ليس فقط في طليعة مهنته، ويُقدر  
لطبيعته الخيرية، من قبل مرضاه والمجتمع، ومعروف عن 

الكثير من أفعاله الصالحة. كان الجواب الوحيد الممكن هو أن 
حياة المسيح هي بال شك المثال األعلى لكل من يستحق اسم 
ثيوصوفي، وإذا لم يتم العيش هكذا، فذلك ألنه ال توجد قوة 
كافية لفعل ذلك. . بعد بضعة أيام، تم تقديم االتهام نفسه في 

.شكل تصويري أكثر من قبل فنانة مشهورة  

ال يفعلون ما يكفي لي ". وفي  لقد قالت إن الثيوصوفيين
حالتها، هناك أيضاً الحق في الكالم، نظراً لحقيقة أنها تعيش 

كشخصان: أحدهما، كوجود فراشة في المجتمع، واآلخر، 
جدّي، مما يجعل هناك القليل من الضجيج، ولكن مما يعطي 

.الكثير من المعنى  

أولئك الذين يعتبرون الحياة مهنة عظيمة، مثل منتقدي  
الحركة الثيوصوفية التي ذكرناها للتو، لهم الحق في المطالبة 

بهذه الحركة أكثر من مجرد كلمات. إنهم أنفسهم يسعون 
بهدوء شديد لقيادة "حياة المسيح" وال يستطيعون فهم عدد 
من األشخاص الذين يتحدون في جهدهم لتحقيق هذه الحياة 

نفس دون أن تظهر أي نتائج عملية. قال ناقد آخر له 
الشخصية وله الحق األفضل في االنتقاد، المحسن والمحب من 

الناحية العملية والخيرية في آن واحد، عن الثيوصوفيين أن 
ومباشر  خالص،حديثهم وكتابتهم قد تم حلها في ترف فكري 

.جداً بالعالم  

نقطة االختالف بين الثيوصوفيين (عندما نستخدم هذا 
الجمعية، بل األشخاص الذين  المصطلح، فإننا ال نعني بأعضاء
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يستخدمون المنظمة فعلياً كأسلوب لتعلم دين الحكمة الحقيقي 
الموجود كحقيقة حيوية وأبدية، وراء كل هذه الجهود) 

والمحبين لإلنسانية العمليين، دينيين أو علمانيين، يمثلون 
مشكلة خطيرة للغاية. والجواب هو أن أيا منهم ربما ليس قوي 

اية ليعيش "حياة المسيح". وهذا ليس سوى جزء بما فيه الكف
 من الحقيقة. يمكن التعبير عن الوضع بوضوحٍ شديٍد.

لدى محب الخير الديني موقفاً ال يستطيع بأي حال من األحوال  
االهتمام به أو التأثير عليه. إنه ال يفعل الخير لمجرد فعل 
لجانب الخير، ولكن أيضاً كوسيلة لتحقيق خالصه. إنها نتيجة ل

األناني والشخصي للطبيعة البشرية، التي تلّونت وأثرت على 
ديانة عظيمة لدرجة أن أتباعها ليسوا أفضل من عابدي األوثان 

من الطين أن يجلب لهم الحظ  المصنوع الذين يسألون إلههم
في العمل، ودفع ديونهم. إن المحسن المحب الديني الذي يأمل 

الصالحة، هو ببساطة أن ينقذ نفسه من خالل األعمال 
ً  (سأقتبس ما  كلمة من العقل تم صيانتها جيًدا، ولكنها غالبا

.العالم المادي بعالم مادي آخر قد بدلإنسان جديدة) تكون   

المحسن العلماني هو في األساس اشتراكي وليس شيئاً آخر 
إنه يأمل أن يجعل الرجال سعداء وجيدين بتحسين وضعهم 

 البدني. 

ال يمكن ألي طالب جاد من ناحية الطبيعة البشرية أن يصدق 
 هذه النظرية للحظة. ليس هناك شك في أنه أمر طيب للغاية

فهناك عمل فوري وبسيط للقيام به. "لديك  قبوله،ألنه إذا تم 
دائما الفقراء معك." السببية التي أنتجت هذه الطبيعة البشرية 
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لم والتدهور، وفي الوقت هي نفسها أنتجت الفقر والبؤس واأل
 نفسه أنتجت الثروة والراحة والفرح والمجد.

إن محبي الخير منذ أمد بعيد، الذين بدأوا عملهم باقتناع  
فرحي شبابي بأنه من الممكن "فعل الخير"، قد اعترفوا للكاتب 
الحالي، دون أن يخففوا من عادة العادة الخيرية، بأن ال يمكن 

وهو  صر حيوي في الطبيعة البشريةإنه عن البؤس.حل مشكلة 
.أمر ضروري لحيويات معينة نظير ضرورة المتعة لآلخرين  

من الغريب أن نرى كيف يصل المحبون لإلنسانية العمليون 
أخيراً، بعد تجربة طويلة ومريرة، إلى استنتاج الذي، بالنسبة 

لعلماء الغيبيات، هو من البداية مجرد فرضية عمل. وهذا يعني 
س ليس محتمل فحسب، بل إنه ممتع بالنسبة للكثيرين أن البؤ

الذين يعانون منه. أعلنت امرأة نبيلة، كرست حياتها إلنقاذ 
الطبقة البائسة، قبل بضعة أيام فقط، أن أولئك الذين يبدو أنهم 

كانوا مدفوعين للخطيئة بسبب الحاجة، أنه من المستحيل 
أكثر سعادة  للكثير من هؤالء المنبوذ أن يرتفعوا إلى قدر

 ظاهرياً.

إنها تقول ذلك بوضوح (ويمكنها أن تتحدث بنفوذ، بعد أن و 
ليست من أجل  جيداً) إنهاقضت حياتها حرفياً بدراستهم 

الرذيلة بقدر ما هي محبة تلك الحالة بالذات التي تطلقها 
الطبقات الغنية على البؤس. . إنهم يفضلون الحياة البرية 

صفه بمالبس، دون سقف ليالً ودون لمخلوق حافي القدمين، ن
.طعام خالل النهار، على الراحة التي يمكن تقديمها لهم   

للراحة، نحن ال نتحدث عن منزل العمل أو مركز للعالج، ولكن 
عن راحة المنزل الهادئ، ويمكننا أن نعطي فصالً وبعض 
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يات، إذا جاز التعبير، إلظهار أن هذا هو الحال، ليس فقط اآل
مع أطفال المنبوذين، الذين قد يُفترض أن يكون لديهم وراثة 

.سيحيومبرية، ولكن مع أطفال شعب لطيف ومثقف   

تخبأ مدننا الكبرى في مدن األكواخ الخاصة بها، آالف الكائنات 
التي سيشكل تاريخها لغزاً ال يمكن تفسيره، وصورة أخالقية 

  مفهومة؟حتى تكون  بوضوح،مربكة تماماً، هل يمكن كتابتها 

لكنهم معروفون فقط للعاملين المتفانين من الطبقات المهمشة 
 ً  وفظيعاً بعدم حلهم، وبالتالي ال تتم والذين يصبحون لغزاً حزينا

مناقشتهم. أولئك الذين ليس لديهم أي فكرة عن علم الحياة 
ملزمون برفض هذه الصعوبات بهذه الطريقة، وإال فإنهم 

سوف يسقطون، محطمون تحت فكرهم. المسألة االجتماعية 
كما يُطلق عليها، المياه العميقة العظيمة للبؤس، والالمباالة 

يجب أال تواجه  -ألولئك الذين لديهم القوة والممتلكات  القاتلة
هذه األشياء بروح كريمة لم تصل بعد إلى فكرة التطور العظيم 

.ولم تخمن اللغز الرائع للتنمية البشرية  

يتم وضع الثيوصوفي في وضع مختلف عن كل هؤالء الناس 
ألنه سمع عن االمتداد الهائل للحياة الذي يتعامل معه جميع 

كتاب والمعلمين بالغيبيات والصوفيين، وكان قريباً جداً من ال
السر العظيم. في الواقع، ال يمكن تسمية أي شخص، على 

الرغم من تسجيله كعضو في الجمعية، بالثيوصوفي الجاد حتى 
يبدأ في تذوق نفس السر العظيم في شخصه، الذي هو، في 

نفسه تدريجياً الواقع، قانون ال يرحم، ومن خالله اإلنسان يرفع 
.من كونه وحشاً إلى مجد هللا  



76 
 

تختلف السرعة التي يتم بها ذلك مع كل روح حية. والتعساء  
الذين يحتضنون طليعة المهام البدائية، البؤس، يختارون السير 

ببطء على طريق يمنحهم حيويات ال حصر لها من األحاسيس 
سواء كانت لطيفة أو مؤلمة، وهي محبوبة ألنها  -الجسدية 

ب في الدخول ملموسة بأدنى حد. يأخذ الثيوصوفي الذي يرغ
في العلوم الغيبية بين يديه بعضاً من امتيازات الطبيعة 

ويكتشف قريباً أن تجاربه تصل إليه بسرعة مضاعفة. وتتمثل 
مهمته في إدراك أنه يخضع لقانون جديد للتنمية، بشكل أسرع 

.واستيعاب الدروس التي يتم تقديمها له  

إنه يرى أن  ولكن، مع إدراكه لهذا، يقوم أيضاً باكتشاف آخر.
األمر يتطلب رجالً حكيماً جداً للقيام بعمل خيري جيد دون 

 المجازفة بإيذاء ال يُحصى.

 يمكن لحكيم متطور للغاية في الحياة إمساك القراص28 
وبواسطة قوته البديهية الحدسية الكبيرة، يعرف من يخفف 

األلم ومن يترك في المستنقع الذي هو أفضل معلم لهم. سيخبر 
ء والمؤسفون أي شخص قادر على كسب ثقتهم الفقرا

باألخطاء الكارثية التي يرتكبها أولئك الذين يأتون من طبقة 
 مختلفة ويحاولون مساعدتهم.

اللطف والمعاملة اللطيفة تبرز في بعض األحيان أسوأ الصفات  
لرجل أو امرأة عاش حياة جميلة إلى حد ما، ولكنها أحيانا 

.ليأسكانت محطمة بسبب األلم وا  

                                                           
 نوع من النباتات ذو األشواك يتمسك باليد التي تلمسه. 28
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آمل أن يغفر لنا سيد الرحمة لقوله مثل هذه الكلمات لجميع 
المخلوقات البشرية، وكلنا جزء منها، وفقاً لقانون األخوية 

اإلنسانية، الذي ال يمكن أن يدمره أي إنكار. لكن الكلمات 
صحيحة. ال أحد منا يعرف الظلمات التي تكمن في أعماق 

ة وغير معروفة الكائن طبيعتنا الخاصة حتى توقظ تجربة غريب
.كله في العمل. لذلك مع أولئك الذين يبدو أنهم أكثر بؤساً مننا  

بمجرد أن يبدأ في فهم ما يمكن أن يكون عليه صديق ومعلم 
مؤلم، يشعر الثيوصوفى بالذهول من المشكلة الغامضة للحياة 
اإلنسانية، وحتى إذا كان يتوق إلى القيام بأعمال جيدة، يخشى 

قيام بذلك بطريقة حتى يكتسب هو نفسه قوة ومعرفة أيضاً ال
 أكبر.

يمكن أن يكون تجاهل األعمال الصالحة ضاراً للغاية، كما  
يعترف كل شخص أعمى بحبه لإلحسان. وبهذا المعنى، فإن 

إجابة ثيوصوفيين عن غياب حياة شبيهة بالمسيح، مفادها أنه 
ربما ال يوجد أي شيء قوي بما يكفي للعيش فيه، صحيح 

.تماماً ويغطي السؤال برمته  

فس أو اإلخالص أو الرغبة في ليست روح التضحية بالن
المساعدة هي التي نفتقر إليها، بل القوة الكتساب المعرفة 

والطاقة والحدس، بحيث تكون األعمال المنجزة هي: حقاً في 
".ذروة روح "بوذا المسيح   

لهذا السبب ال يستطيع الثيوصوفيين التظاهر بأنهم من محبي 
على طريق األعمال  اإلنسانية، حتى لو استطاعوا المغامرة سراً 

الصالحة. يزعمون ببساطة أنهم مجموعة من المتعلمين 
ملتزمون بمساعدة بقية البشرية، بقدر ما يرتكزون، على فهم 
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أفضل لسر الحياة ومعرفة أفضل، بالسالم الذي يخفي وراءه 
.ذلك  

ولكن بما أن هذا القانون ال يُطاق، عليك أن تمهد التربة لجني 
وصوفيون على العمل بال انقطاع في العالم الفوائد. يجبر الثي

وفي كثير من األحيان، يرتكبون أخطاء جسيمة، مثلهم مثل 
 جميع عمال الفاديين المخلصين غير المتجسدين.

قد ال تندرج جهودهم تحت عنوان األعمال الصالحة، ويمكن  
إدانتها كمدرسة ثرثرة، لكنها تتويجاً وإدراكاً لتلك اللحظة 

يتم الترحيب باألفكار التي عبرت عنها الجموع بالذات، حيث 
بفائدة ومصلحة. وهكذا يكون عملهم جيداً، حيث أن زهرة 

.اللوتس جيدة عندما تتفتح على شمس الظهيرة  

ال أحد يعرف أكثر عمقاً وتأكيداً بأن هناك ضرورة إلى أعمال 
جيدة. فقط أن هذه ال يمكن أن تتحقق بشكل صحيح دون 

ء أنماط اإلخاء العالمي وخالص اإلنسانية معرفة. يمكن إعطا
بوفرة من قبل كبار المحبين للحياة، ولكنها ستكون مجرد 

إذا ظل األفراد جاهلين وغير  وتصريحات للرسالةبيانات 
.قادرين على فهم المعنى الكبير لمعاني وأهداف معلميهم  

إلى الثيوصوفيين الذين نقول لهم، دعونا نطبق القواعد التي  
أُعطيت لنا ولجمعيتنا الثيوصوفية قبل أن نسأل عن أنماط أو 

قوانين ثانية. نقول للجمهور وللمنتقدين: حاولوا فهم قيمة 
الصالحة قبل مطالبة باآلخرين بها، أو عدم االقتراب األعمال 

واضح. وإدراكمنهم بال مباالة   
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ومع ذلك، فمن الحقائق المطلقة أنه بدون األعمال الصالحة  
سوف تموت روح األخوية في العالم، وهذا ال يمكن أن يكون 

أبداً. هذا هو السبب في أن النشاط المزدوج للتعلم والممارسة 
ورة، يجب علينا أن نفعل الخير، ويجب أن نفعل هو األكثر ضر

.ذلك بشكل صحيح، مع امتالك المعرفة  

 

من المعروف أن القاعدة األولى للجمعية تتمثل في تحقيق 
قد قاموا  أعلنوهاهدف تكوين نواة األخوة العالمية. من 

:بتوضيح العمل العملي لهذه القاعدة، وهي  

 

الذي ال يمارس اإليثار29، ومن ليس على استعداد لمشاركة 
قطعة الخبز مع إنسان أضعف منه أو أكثر فقراً منه، من يهمل 

 مساعدة إخوانه، بغض النظر عن العرق أو األمة أو المعتقد
عند كل مرة وفي كل مرة يلتقي بإنسان يتألم، والذي يدير أذنيه 
عن صرخة األلم البشرية هو ليس ثيوصوفي. ذاك الذي يسمع 

 يحة، نحو ثيوصوفي أو غير ثيوصوفيباتهامات غير صح
بشكل متكرر، وال يُسارع للدفاع عنه كما يفعل للدفاع عن 

.نفسه، هو ليس ثيوصوفي  

 

 

                                                           
 الغيرية، محبة اآلخرين. 29



80 
 

 3 ................................................................ مقدمة

 8 .................................................. ماهي الثيوصوفيا؟

 25 ............................................. ما هم الثيوصوفيين؟

دين؟هل الثيوصوفيا   ............................................. 39 

 62 ..............................دع كل شخص يثبت عمله الخاص
 




