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ﻣﻘﺪﻣﺔ
في العدد الثاني من لوسيفر )أكتوبر  ، (1887نوهت
بﻼفاتسكي بشكل خاص ﻷجواء ذلك الوقت ،حيث وجدت دليﻼً
على أن العلوم الغيبية "تتجاوز عالم التسلية المتهورة وتدخل
في عالم تحقيق جدي " .الفروع المختلفة أسفل الجانب الخفي
للطبيعة "أصبحت" مهمة في جميع أنواع اﻷداب " .في ضوء
"عﻼمات العصر" هذه ،أظهرت بعد ذلك أن اﻻتجاه الموصوف
لم يكن نعمة غير ممزوجة .وتعطي تحذيرات مفصلة حول
النتائج غير المعروفة من "الفن اﻷسود" من التنويم
المغناطيسي .وقالت إن تسارع انتشار ممارسات التنويم
المغناطيسي ،يمثل نهاية "دورة نفسية" ويشير إلى ظﻼم
"روح العلوم الغيبية" ،مع كل اﻷخطار التي ترتبط بها وهي
غير مهيأة.
في الربيع التالي ،في لوسيفر ،في أبريل عام  ،1888نشرت
مقاﻻ ً عن ذلك الوقت ،بعنوان "العلوم الغيبية العملية" بعنوان
فرعي "مهم للطﻼب" .هنا ،كانت التحذيرات قوية أيضاً ،رغم
أنها تحت مفتاح آخر .تحدثت إلى الثيوصوفيين حول الخطورة
القصوى للمسار الغيبي.
مع التأكيد على أوامرها ،أكدت المتطلبات اﻷخﻼقية الصارمة
التي تواجهها المعرفة الطموحة للغيبيات .باعتبارها مسؤولة
عن تسليط الضوء على إمكانية هذه المعرفة في العالم الغربي
شددت على المخاطر الكامنة.
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في شهر مايو ،في الشهر التالي ،نشرت رسالتين توضحان
صعوبة فهم القراء ﻷهمية "العلوم الغيبية العملية" .يتم
استنساخ هذه الرسائل ،جنبا ً إلى جنب مع ردود بﻼفاتسكي،
هنا مباشرةً بعد "العلوم الغيبية العملية" ،مع مﻼحظة مرفقة
بعريضة وصلت إلى لوسيفر بعد أكثر من عام.
أيضا ً في مجلة لوسيفر مايو ) ،(1888نشرت بﻼفاتسكي مقاﻻ ً
ثانيا ً عن العلوم الغيبية ،بعنوان "العلوم الغيبية في مواجهة
الفنون الغيبية " ،في رد ،كما قالت ،على اﻻهتمام المتزايد
الذي أبداه القراء .مرة ثانية ،نوهت لتحذيرات ضرورية ،كما
كتبت بﻼفاتسكي ،ﻷن هذا يبدو اﻵن واضحاً ،تحسبا ً للعجز
العملي لمعظم الغربيين على إدراك اﻻلتزام التام المتوقع من
الطامحين للمعرفة الغيبية .وبهذه الطريقة كانت تأمل في تجنب
هؤﻻء الذين سمعوها ،اﻵثار الشديدة المفروضة على
الممارسين المستقبليين لـ "الغيبيات" الذين يتخيلون أنهم
يستطيعون التحرك في هذا اﻻتجاه دون نقاء شخصي أو وجود
نية اﻹيثار للتضحية بأنفسهم .ومع ذلك ،وبالتوازي مع
التحذيرات ،فإن هاتين المادتين تؤسسان مثاﻻً مثاليا ً للتنمية
البشرية المجيدة ،والتي كان الغرض منها أيضا ً اﻹيحاء لها.
وصلت مدام بﻼفاتسكي إلى إنكلترا في مايو عام  1887وبقيت
أربع سنوات فقط .ومع ذلك ،كانت تتمتع بفترة إنتاجية ﻻ
تصدق تقريباً ،وهناك أسست خﻼلها لوسيفر ،وأتمت كتابة
العقيدة السرية وكتبت مفتاح الثيوصوفيا وكتاب صوت
الصمت .لقد كانت دورة عمل مكثفة ،توفر استجابة فعالة في
كل من أوروبا وأمريكا .استجابت مناقشاتها حول العلوم الغيبية
في لوسيفر لهذه اﻹجابة .ومع ذلك ،فإن المقاﻻت التي نشرتها
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سابقا ً في مجلة الثيوصوفي ،بدت بنفس الطريقة وطورت
اﻷسس الفلسفية والعقائدية للمعارض التالية .في مقال في
مجلة الثيوصوفي في يوليو  ،1884مقالتها "هل الرغبة في
الحياة هي أنانية؟" تجيب على اﻷسئلة التي أثارها المحتوى
الغريب لـمقالة "إكسير الحياة" ،الذي نُشر في العددين
السابقين .في شرحها لمعنى البيانات التي ألقيت في هذه
الرسالة غير العادية التي تتناول القوانين العملية للخلود
الفردي ،أوضحت بﻼفاتسكي نطاق العلوم الغيبية في مجال
التطور الروحي لﻺنسان .هذه هي إحدى الحاﻻت النادرة التي
يتم فيها شرح المبادئ الثيوصوفية في تطبيقها على النفوس
المتقدمة جدا ً.
توضح المقالة المعنونة "التقدم الروحي" ،المنشورة في لشهر
أيار بمجلة الثيوصوفي من عام  ،1885أنه أصبح من
الضروري في بداية تاريخ الحركة الحفاظ على جاذبيتها
الفلسفية ضد انحرافات المقلدين الذين وعدوا بالكشف عن
)مقابل ثمن( أسرار "التنمية الشخصية" .تقول بﻼفاتسكي:
"في حين أن قوانين النمو الداخلي هي جزء من التعليم
الثيوصوفي" ،فإن الجمعية الثيوصوفية قد تم تأسيسها لتعليم
طرق جديدة وسهلة ﻻكتساب الطاقات.
وأضافت أن مهمتها الوحيدة هي "إعادة إشعال شعلة الحقيقة
التي انقرضت منذ زمن بعيد للجميع تقريبا ً ،والحفاظ على هذه
الحقيقة الحية من خﻼل تشكيل اتحاد أخوي للبشرية ،وإيجاد
التربة الوحيدة التي يمكن أن تنمو فيها البذور الجيدة.
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إن مقالة "العبقرية" التي نُشرت في لوسيفر لشهر نوفمبر من
عام  ،1889تجعل التحقيق اﻷخﻼقي هو اﻷساس الذي ﻻ غنى
عنه ﻷي تصور للتميز البشري والنجاح .السرد المقدم هنا عن
العبقرية هو ضروري ﻷي علم نفس جدير باﻻسم ،والفرق بين
اﻷرواح العليا والسفلى ،وبين إنتاجات كل منهما ،هو أيضا ً أمر
بالغ اﻷهمية ﻷي نقد مفيد بشأن اﻷداب والفنون.
يضيء محتوى هذه المناقشة ويتنور بمقالين آخرين من
تأليف بﻼفاتسكي " -الحضارة ،موت الفن والجمال" و "هل
الثيوصوفيا دين؟" وقد نُشر كﻼهما في لوسيفر.
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العلوم الغيبيﺔ العمليﺔ
هام للطﻼب الثيوصوفيين

مجلة لوسيفر ،أبريل 1888
كما تظهر بعض الرسائل من المراسﻼت لهذا الشهر ،فإن
الكثير من الناس يبحثون عن التعليم الغيبي العملي .لذلك
يصبح من الضروري التأكيد مرة واحدة وإلى اﻷبد:
)آ(  -الفرق اﻷساسي بين العلوم الغيبية النظرية والعملية ،أو
ما يُسمى بشكل عام الثيوصوفيا ،من ناحية ،وبين العلم الغيبي
من ناحية ثانية.
)ب(  -طبيعة الصعوبات التي يتم مواجهتها في دراسة هذه
اﻷخيرة.
من السهل أن تصبح ثيوصوفي .أي شخص لديه قدرات فكرية
متوسطة ويميل نحو الميتافيزياء ،وذو حياة نقية ونكران
للذات ،والذي يجد المزيد من الفرح في مساعدة جاره من تلقي
المساعدة بنفسه ،من هو مستعد دائما ً للتضحية برغباته من
أجل مصلحة اﻵخرين ،ومن يحب الحقيقة والعطف والحكمة
ﻷنفسهم وليس من أجل المنفعة التي يمكن أن يضفيها  -هو
ثيوصوفي.
لكن اﻷمر مختلف تماما ً عندما يضع المرء نفسه على الطريق
الذي يؤدي إلى معرفة ما هو جيد لفعله ،مثل التمييز الصحيح
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بين الخير والشر ،وهو طريق يقود اﻹنسان أيضا ً إلى تلك
القوة التي يستطيع من خﻼلها فعل الخير الذي يرغب فيه
وغالبا ً حتى دون رفع اﻹصبع.
باﻹضافة إلى ذلك ،هناك حقيقة واحدة مهمة يجب أن يكون
للطالب معرفة بها .وهي المسؤولية الضخمة غير المحدودة
تقريبا ً التي يتحملها المعلم لصالح الطالب .هناك معلمو الشرق
الذين يعلمون علنا ً أو سرا ً لبعض القباليين ) الكاباليين(
الغربيين الذين يلتزمون بتدريس اﻷساسيات.
العلم المقدس لتﻼميذهم  -هؤﻻء الهيروفان الغربيون هم
أنفسهم غالبا ً ما يجهلون الخطر الذي يتعرضون له  -يخضع
كل من هؤﻻء "المعلمين" لنفس القانون الذي ﻻ يُنتهك
حرمته .من اللحظة التي يبدأون فيها التدريس فعﻼً ،ومن
اللحظة التي يمنحون فيها أي سلطة  -سواء كانت نفسية أو
عقلية أو جسدية  -لطﻼبهم ،فإنهم يأخذون على أنفسهم خطايا
ذلك الطالب ،فيما يتعلق بالعلوم الخفية ،سواء كان بسبب
اﻹغفال أو ﻷخذ العمولة ،حتى اللحظة التي يصبح فيها التلميذ
معلم مسؤول بدوره.
يوجد قانون ديني غريب وغامض ،يحظى باحترام وتبجيل كبير
من قبل اﻹغريق ،نسي الروم الكاثوليك نصفه وانقرض في
الكنيسة البروتستانتية تماماً .يعود تاريخه إلى اﻷيام اﻷولى
للمسيحية ويجد أساسه في القانون الذي تم إعﻼنه للتو ،والذي
كان رمزا ً وتعبيراً .هذه هي عقيدة القدسية المطلقة للعﻼقة بين
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العرابين والعرابات الذين يرعون الطفل .1إنهم يضمنون ضمنا ً
كل آثام الطفل المعمد حديثا ً ) -الممسوح ،كما في البداية ،لغزا ً
حقيقيا!(  -حتى اليوم الذي يصبح فيه الطفل وحده مسؤول،
في معرفة الخير والشر .وبالتالي ،فمن الواضح أن
"المعلمين" مترددون للغاية وأن "الشيﻼ" يجب أن يخضعوا
لفترة اختبار مدتها سبع سنوات ﻹثبات قدرتهم وتطوير
الصفات الﻼزمة لسﻼمة المعلم والتلميذ.
العلوم الغيبية ليست السحر .من السهل نسبيا ً معرفة مصير
التعويذات وطرق استخدام قوى الطبيعة الجسدية اﻷكثر دهاء
ولكن مع ذلك ،يتم إيقاظ قوى الروح الحيوانية في اﻹنسان،
ويتم تطوير قوى الحب ،والكراهية ،وشغفه وشهواته يمكن أن
تتطور .لكنه السحر اﻷسود ،ومن أعمال السحر .ﻷن الدافع
والدافع فقط ،هو الذي يجعل أي ممارسة للقوة سحر أسود
خبيث ،خبيث أو أبيض .من المستحيل استخدام القوى الروحية
إذا ظل هناك أدنى ظﻼل من اﻷنانية في اﻹنسان .في الواقع ،ما
لم تكن النية مجردة تماماً ،فإن الروحية سوف تتحول إلى
نفسية ،وتتصرف على المستوى النجمي وتنتج نتائج هائلة.
يمكن أيضا ً استخدام قوى الطبيعة الحيوانية وقواتها من قِبل
اﻷشخاص اﻷنانيين والمنتقمين ،مثل اﻷشخاص اﻷنانيين
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إن الرابطة التي تشكلت على هذا النحو ،والتي ت ُعتبر هكذا في الكنيسة
اليونانية ،هي مقدسة لدرجة أن الزواج بين العرابين لنفس الطفل يُعتبر
أسوأ أنواع زنا المحارم ،ويعتبر غير قانوني ويتم حله بواسطة القانون،
ويمتد هذا الحظر المطلق حتى ﻷوﻻد أحد العرابين فيما يتعلق بأوﻻد
اﻵخر.
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والمتسامحين ،إن القوى وقوى الروح ﻻ تُضفى إﻻ على القلب
النقي تماما ً  -وهذا هو السحر اﻹلهي.
ثم ما هي المتطلبات لتصبح طالب من "سابينتيا اﻹلهي"؟ ﻻحظ
أنه ﻻ يمكن إعطاء مثل هذه التعليمات إﻻ إذا تم استيفاء هذه
الشروط وتطبيقها بدقة خﻼل سنوات الدراسة .هذا شرط ﻻ
غنى عنه .ﻻ يستطيع أحد السباحة إذا لم يدخل المياه العميقة.
ﻻ يستطيع أي طائر أن يطير إذا كانت أجنحته غير نامية ولديه
مساحة أمامه والشجاعة للثقة بالهواء .يجب على اﻹنسان
الذي يمسك سيفا ً ذا حدين ،إتقان السﻼح تماماً ،إذا كان ﻻ يريد
إيذاء نفسه  -أو ما هو أسوأ  -إيذاء اﻵخرين ،في الضربة
اﻷولى.
ﻹعطاء فكرة تقريبية عن الظروف التي يمكن بموجبها متابعة
دراسة الحكمة اﻹلهية بأمان ،أي دون أي خطر بأن تفسح
اﻹلهية المجال للسحر اﻷسود ،يتم إعطاء صفحة من "القواعد
الخاصة" التي توجد عند كل معلم ومدرب .في الشرق هي
منتشرة ،وسيتم اختيار المقاطع القليلة التالية من عدد كبير
ويتم شرحها بين قوسين:
 - 1يجب أن يكون المكان الذي تم اختياره لتلقي التعليمات
مدروسا ً بدقة لتلقي التعاليم بحيث ﻻ يسبب تشتيت الذهن
ويكون مليئا ً باﻷجسام )المغناطيسية( المتطورة في تأثيراتها.
يجب أن تكون اﻷلوان الخمسة متجمعة في دائرة موجودة من
بين أشياء ثانية .ويجب أن يكون المكان خاليا ً من التأثيرات
الخبيثة الموجودة في الهواء.
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]يجب أن يكون المكان متباعداً وﻻ يُستخدم ﻷي غرض آخر.
الخمسة "اﻷلوان المقدسة" هي ظﻼل المنشور المرتبة بطريقة
معينة ،ﻷن هذه اﻷلوان هي مغناطيسية للغاية .نحن نعني بكلمة
"التأثيرات الخبيثة" جميع اﻻضطرابات الناجمة عن النزاعات
والمشاجرات والمشاعر السلبية ،وما إلى ذلك ،ﻷنها تثير
انطباعاتها على الفور في النور النجمي ،وهذا يعني في جو
المكان ،وتتسكع في الهواء" .هذا الشرط اﻷول يبدو سه ً
ﻼ بما
يكفي للوفاء به ،وبعد الفحص ،نعاين أنه يُعد من أصعب
الظروف[.
 - 2قبل أن يُسمح للتلميذ أن يدرس "وجها ً لوجه" ،يجب عليه
أن يحصل على فهم مسبق برفقة مختارة من التﻼميذ اﻵخرين،
والذين يجب أن يكون عددهم فرديا ً.

]"وجها ً لوجه" تعني في هذه الحالة دراسة مستقلة أو منفصلة
عن اﻵخرين ،عندما يواجه التلميذ وجهه التدريسي وجها ً
لوجه مع ذاته )صاحب الذات اﻹلهية العليا( أو مع معلمه.
عندها فقط يتلقى كل شخص معلوماته وفقا ً لﻼستخدام الذي
استخدمه لعلمه .يمكن أن يحدث هذا فقط في نهاية الدورة
التدريبية[.
 - 3قبل أن ينقل )المعلم( إلى الﻼنو )التلميذ( الكلمات
)المقدسة( الجيدة لـ  -ﻻمران  -أو يسمح له "بالتحضير" لـ -
الدوبجيد  -يجب أن يضمن أن يكون عقله نظيفا ً تماما ً وفي
سﻼم مع كل شيء ،وخاصة مع "ه" ومع اﻷنفس الثانية.
خﻼف ذلك ،فإن كلمات الحكمة والشريعة اﻹلهية سوف تتبدد
وسيتم حملها بعيدا ً بواسطة الرياح.
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]"ﻻمران" هو كتاب تعليمات عملية من المصلح البوذي
الكبير  -تسونغ  -كابا  -في جزئين ،أحدهما ﻷغراض كنسية
وظاهرية ،واﻵخر لﻼستخدام الباطني" .التحضير" لل
"دوبجد"هو إعداد اﻷوعية المستخدمة للتصور ،مثل المرايا
والبلورات .يشير مصطلح "اﻵخرون" إلى الطﻼب اﻵخرين .ما
لم يكن هناك تناغم أكبر بين المتعلمين ،لن يكون هناك نجاح.
المعلم هو الذي يحدد اﻻختيارات بنا ًء على الطبيعة
المغناطيسية والكهربائية للطﻼب ،حيث يجمع ويضبط بعناية
فائقة العناصر اﻹيجابية والسلبية[.
 - 4اﻷوباساكا  -أثناء دراستهم يجب أن يتأكدوا من أن يتحدوا
مثل أصابع اليد الواحدة .سيتم اخبارهم أن كل ما يؤلم ،هو
يؤلم اﻵخرين أيضاً .وإذا لم يجد فرح أي صدى في صدر
اﻵخرين ،فإن الشروط الضرورية غائبة ومن ثم ﻻ يمكن
اﻻستمرار.

]يمكن تحقيق ذلك بصعوبة إذا كان الخيار اﻷولي متسقا ً مع
المتطلبات المغناطيسية .من المعروف أن الشيﻼ الذين كانوا
يبشرون بالخير ويستعدون ﻻستﻼم الحقيقة كان عليهم اﻻنتظار
لسنوات بسبب مزاجهم واستحالة اتصالهم بأصحابهم من
أجل.[..
 - 5يجب أن يكون تﻼميذ المعلم كأوتار اللوث ،يختلف كل منهم
عن اﻵخرين ،ولكن كل صوت ينبعث في وئام مع الجميع.
بشكل جماعي ،يجب أن يشكلوا لوحة مفاتيح تستجيب في
جميع أجزائها إلى لمسة خفيفة )لمسة المعلم( .وبالتالي ،فإن
عقولهم ستتفتح على تناغم الحكمة ،لتهتز كمعرفة من خﻼل
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الجميع ،وتنتج تأثيرات ممتعة لﻶلهة التي ترأس )الوصي أو
المﻼئكة الواقية( ومفيدة لﻼنو .سيكون اﻷمر نفسه بالنسبة
لحكمة القانون وانسجامه.
 - 6يجب على أولئك الذين يرغبون في الحصول على المعرفة
التي تؤدي إلى السيدهي )القوى الخفية( أن يتخلوا عن كل
مغامرات الحياة والعالم )وهنا تعداد السيدهي(.
 - 7ﻻ يمكن ﻷحد أن يشعر بالفرق بينه وبين زمﻼئه الطﻼب
مثل قوله "أنا اﻷكثر حكمة"" ،أنا أكثر قداسة وأكثر متعة
للمعلم ،أو في مجتمعي ،من أخي" ..إلخ - ،و يبقى بعدها
أوباساكا .يجب أن تكون أفكاره مثبتة بشكل أساسي على قلبه
مع إبعاد كل اﻷفكار العدائية تجاه أي كائن حي .يجب أن يكون
)القلب( مليئا ً بالشعور بعدم انفصاله عن بقية الكائنات كما في
جميع الكائنات الطبيعية ،خﻼف ذلك ﻻ يمكن أن يكون للنجاح
أي استمرار.
 - 8يجب على الﻼنو )التلميذ( أن يخشى فقط التأثير الخارجي
الحي )اﻻنبعاثات المغناطيسية للكائنات الحية( .لهذا السبب
بينما هو واحد مع الجميع ،في طبيعته الداخلية ،يجب عليه أن
يحرص على فصل جسده الخارجي )البراني( عن أي تأثير
خارجي :ﻻ ينبغي ﻷحد أن يشرب أو يأكل في كوبه سواه .يجب
تجنب أي اتصال جسدي )ﻻيلمس أحد وﻻ يلمسه أحد( مع
إنسان ،كما هو الحال مع اﻹنسان العادي.

]ﻻ يُسمح باصطحاب الحيوانات اﻷليفة ،ويُحظر لمس بعض
اﻷشجار والنباتات .يجب أن يعيش التلميذ ،إذا جاز التعبير ،في
جوه الخاص ﻹضفاء الطابع الشخصي عليه ﻷغراض غيبية[.
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 - 9يجب أن يظل العقل غير مشغول بشيء ما عدا بالحقائق
الكونية للطبيعة ،وإﻻ فإن "عقيدة القلب" سوف تصبح فقط
"عقيدة العين" )أي ،طقوس ظاهرية خارجية(.
 - 10ﻻ يجب أن يتناول التلميذ أي طعام للحيوانات من أي
نوع ،ﻻ شيء يحتوي على الحياة .يجب عدم استخدام النبيذ أو
الكحول أو اﻷفيون ،ﻷن هؤﻻء هم مثل "اللهاماين)اﻷرواح
الشريرة( ،التي تتشبث بأولئك الذين ليسوا يقظين أو حذرين
فهي تلتهم اﻹدراك.

]من المفترض أن يحتوي النبيذ والمشروبات الروحية على
المغناطيسية السيئة لجميع البشر الذين ساهموا في صنعها
وتحافظ عليها ،لحم كل حيوان ،يحافظ على الخصائص النفسية
لنوعه وفصيلته[.
- 11إن التأمل ،واﻻمتناع عن ممارسة الجنس بشكل عام
ومراقبة اﻷخﻼق ،واﻷفكار الجميلة ،واﻷفعال الصالحة
والكلمات الطيبة ،وإرادة طيبة تجاه كل شيء وإلى نكران
الذات ،هي أكثر الطرق فعالية للحصول على المعرفة ،وذات
اﻻستعداد اﻷمثل ﻻستقبال الحكمة العليا.
 - 12فقط من خﻼل التقيد الصارم بالقواعد المذكورة أعﻼه
يمكن لﻼنو أن يأمل في الحصول على سيدهي اﻵرهات في
الوقت المناسب ،وهو النمو الذي يجعله تدريجيا ً واحدا ً مع الكل
الكوني.
هذه المقتطفات اﻻثني عشر مستمدة من حوالي سبعين قاعدة
لتعداد ما سيكون عديم الجدوى ،حيث لن يكون لها أي معنى
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في أوروبا .لكن حتى هؤﻻء اﻷشخاص القﻼئل يكفي ﻹظهار
ضخامة الصعوبات التي تتخلل مستقبل "أوباساكا" ،الذي ولد
ونشأ في الدول الغربية.2
كل التعليم الغربي ،وخاصة اﻹنكليزي ،غريزي بمبدأ المحاكاة
والصراع ،كل صبي مدعو للتعلم بسرعة أكبر وأن يسبق رفاقه
وتجاوزهم بكل طريقة ممكنة .ما يُسمى خطأ "التنافس الودي"
يزرع بجد ويتم تشجيع الروح نفسها وتعزيزها في كل تفاصيل
الحياة.
مع مثل هذه اﻷفكار "المتعلمة" فيه منذ الطفولة ،كيف يمكن
أن يشعر الغربي بأنه يشعر تجاه طﻼب زمﻼء "كأصابع اليد
الواحدة"؟ هؤﻻء الطﻼب الزمﻼء أيضاً ،ليسوا خيارا ً له ،وﻻ
يتم اختياره بنفسه من أجل التعاطف والتقدير الشخصيين .يتم
اختيارهم من قبل معلمهم وفقا ً لمعايير مختلفة تماماً ،ويجب أ
على من يريد أن يكون طالباُ ،أن يكون بالفعل طالبا ً أوﻻً .قوي
بما يكفي لقتل في قلبه كل مشاعر الكراهية والحقد تجاه
اﻵخرين .كم من الغربيين مستعدون حتى لمحاولة ذلك بجدية؟
ثم تفاصيل الحياة اليومية ،وصية عدم لمس حتى يد أقربائه.
كيف يتعارض مع المفاهيم الغربية من المودة والرفاه! كم هو
بارد وصعب وستقول الناس عنه أنه أناني أيضاً ،وأنه يمتنع
عن إرضاء اﻵخرين لمصلحة تطوره الخاص .حسناً ،اسمح
2

دعونا نتذكر أن جميع "الشيﻼ" ،حتى التﻼميذ العلمانيين ،يُطلق عليهم
اسم  -أوباساكا  -لغاية مساررتهم اﻷولى ،عندما يصبحون )ﻻنو -
أوباساكا( حتى يومنا هذا .حتى أولئك الذين ينتمون إلى اﻷديرة الﻼماوية
والذين وضعوا جانباً ،يُعتبرون "علمانيين".
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ﻷولئك الذين يعتقدون أنه يجب تأجيل اﻷمر لحياة ثانية
بمحاولة الدخول إلى المسار بالفعل .لكن دعهم ﻻ يتباهون
بمشاعرهم الشخصية.
ﻷنه في الواقع ،فإن المظاهر الواضحة التي يسمحون بها هي
لخداعهم فقط ،والمشاعر التقليدية ،القائمة على العاطفة
التقليدية والنفاق ،أو ما يُسمى بالمجاملة ،هي أشياء من الحياة
غير الواقعية ،وليس تلك التي في الحقيقة.
ولكن حتى لو وضعنا جانبا ً هذه الصعوبات الصعبة ،والتي
يمكن اعتبارها "خارجية" ،على الرغم من أن أهميتها ليست
أقل أهمية من غيرها ،فكيف "يوافق" الطﻼب الغربيون على
اﻻنسجام ،نسأل هنا؟ نمت الشخصية كثيرا ً في أوروبا وأمريكا
لدرجة أنه ﻻ توجد حتى مدرسة للفنانين ﻻ يكره أعضاؤها
بعضهم بعضا ً وﻻ يشعرون بالغيرة من بعضهم البعض.
"أصبحت المهنة والغيرة هما المثل .يسعى البشر إلى الربح
بأي ثمن ،وحتى مجامﻼت الحياة المزعومة ما هي إﻻ قناع
أجوف يغطي شياطين الكراهية والغيرة هذه.
في الشرق ،تُغ َرس روح "عدم اﻻنفصال" منذ الطفولة ،ولكن
في الغرب ،هناك روح التنافس .ﻻ يتم تشجيع الطموح
الشخصي والمشاعر والرغبات الشخصية على التطور
بسهولة .عندما تكون التربة جيدة بشكل طبيعي ،فإنها تُزرع
بالطريقة الصحيحة ويصبح الطفل رجﻼً تكون فيها عادة تبعية
الفرد لنفسه العليا قوية ومتينة .في الغرب ،يعتقد البشر أن
أذواقهم الخاصة وكراهيتهم ﻷشخاص وأشياء ثانية ،هي
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مبادئ توجيهية يجب عليهم التصرف فيها ،حتى أنهم يجعلونها
قانون حياتهم ويسعون إلى فرضها على اﻵخرين.
فليأخذ أولئك الذين يشكون من أنهم لم يتعلموا سوى القليل في
الجمعية الثيوصوفية ،الكلمات المكتوبة في مقالة في مجلة -
الدرب  -لشهر فبراير" :المفتاح لكل درجة هو الطامح نفسه".
ليس "الخوف من ﷲ" هو "بداية الحكمة" ،ولكن معرفة
الذات هي الحكمة نفسها.
إلى أي مدى يبدو هذا عظيما ً وصحيحا ً لطالب الدراسات الغيبية
الذي بدأ يدرك بعض الحقائق السابقة ،اﻹجابة التي قدمها -
وحي معبد دلفي  -لجميع الذين جاءوا بحثا ً عن الحكمة الغيبية
ّ
 كلمات تكررت وطبقت مرارا ً ومرارا ً من قبل الحكماءسقراط - :أيها اﻹنسان ،اعرف نفسك.
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ﺑعﺾ المراسﻼت

سؤال :في مقالة شيقة للغاية في عدد الشهر الماضي بعنوان
"العلوم الغيبية العملية" يُذكر أنه ،منذ اللحظة التي يبدأ فيها
المعلم "بتدريس" شيﻼ " ،فإنه يحمل على عاتقه كل ذنوب هذا
الشيﻼ في العﻼقة مع العلوم الغيبية حتى لحظة وصول الشيﻼ
لمرحلة معلم ويصبح مسؤول بدوره.
بالنسبة للعقل الغربي ،المشبع بالفردية منذ أجيال ،من الصعب
للغاية اﻻعتراف بالعدالة وبالتالي اﻻعتراف بصحة هذا البيان
ومن المستحسن للغاية تقديم تفسيرات جديدة" .هناك حقيقة
أن القليل من الناس يمكن أن يشعروا بشكل حدسي ،ولكنهم ﻻ
يستطيعون إعطاء سبب منطقي" - .س .إ.
الرد من المحررين :أفضل سبب منطقي لذلك هو حقيقة أنه
حتى في الحياة اليومية ،يتحمل اﻵباء والممرضون والمعلمون
والمدربون المسؤولية بشكل عام عن عادات وأخﻼقيات الطفل
المستقبلية .الطفل السيء الحظ الذي جره والديه إلى التسول
في الشوارع ليس مسؤوﻻ ً عن الخطيئة ،لكن آثاره تثقل كاهل
أولئك الذين جعلوه يفهمون أنه كان الشيء الصحيح الذي
ينبغي عمله .دعونا نأمل أن العقل الغربي ،على الرغم من
غرقه في الفردية "لم يشعر بالملل لدرجة أنه لم يرى أنه لن
يكون هناك منطق وﻻ عدالة إذا كان اﻷمر خﻼف ذلك .وإذا
كانت القوالب العقلية للطفل البﻼستيكي ﻻ تزال غير عقﻼنية
ويجب أن تتحمل المسئولية ،في هذا العالم من النتائج ،عن
خطايا اﻹغفال والتكليف التي ارتكبت خﻼل طفولته واﻵثار
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الناتجة عن تكوينها المبكر في بعد الحياة ،كم سيكون ذلك أكثر
"للمعلم الروحي"؟ هذا اﻷخير ،مع أخذه للطالب باليد ،فإنه
يقوده إلى عالم مجهول للغاية للطالب.
ﻷن هذا العالم هو عالم  -السببية واﻷسباب  -غير المرئي
ولكن القوي دائماً ،الخيط الخفي ولكن غير القابل للذوبان
والذي هو العمل وقوة الكارما ،والكارما نفسها في مجال
الروح اﻹلهية .بمجرد التعرف على هذا ،ﻻ يستطيع أي خبير
الترافع عن الجهل في حالة حدوث نفس العمل ،وهو عمل جيد
وجدير باﻻهتمام ،مما يؤدي إلى نتائج غير متوقعة ،بقدر ما
تتيح معرفة هذا المجال للطالب الغيبي وسيلة لتوقع المسارين
اللذين يفتحان قبل كل عمل متعمد كعمل غير متعمد ،وبالتالي
يمكّنانه من معرفة اليقين بالنتائج في الحالة الثانية .طالما أن
الطالب يتصرف وفقا ً لهذا المبدأ ،ولكنه جاهل جدا ً بحيث أنه ﻻ
يتأكد من رؤيته وقوته في التمييز ،وبالتالي ،أليس من
الطبيعي أن يكون المرشد هو المسؤول عن خطايا الشخص
الذي قاده في هذه المناطق الخطرة؟
أﻻ يوجﺪ هناك أﻣل؟

سؤال :بعد قراءة الشروط الﻼزمة لدراسة العلوم العيبية في
عدد أبريل من لوسيفر ،أعتقد أنه سيكون من الجيد أيضا ً أن
يتخلى قراء هذه المجلة عن أملهم في أن يصبحوا أخصائيين
في الغيبيات .في بريطانيا العظمى ،ما عدا داخل الدير ،ﻻ أعتقد
أنه من الممكن أن تتحقق مثل هذه الظروف .كطبيب )إذا كانت
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اﻵلهة حميدة( ،فإن الحالة الثامنة ستكون حصرية تماماً ،إنه
أمر مؤسف للغاية ،ﻷنه يبدو أن دراسة الغيبيات ضرورية
بشكل خاص لنجاح ممارسة المهنة الطبية.3.
ديفيد كريتشون ،كلية ماريشال ،أبردين.
الرد من المحررين :إنها رؤية متشائمة للغاية للترفيه .العلوم
الخفية يمكن دراستها بشكل مربح دون التسرع في الغيبيات
العالية .في حالة مراسلنا على وجه الخصوص ،وكجزء من
واجباته المستقبلية كفاحص طبي ،فإن "المعرفة الخفية
بالقدرات البسيطة والمعدنية والعﻼجية لبعض اﻷشياء في
الطبيعة" هي أكثر أهمية وفائدة من الغيبيات أو الثيوفاني
الميتافيزيائية والنفسية .وهذا يمكن أن يفعله بشكل أفضل من
خﻼل دراسة ومحاولة فهم باراسيلسوس وفان هيلمونتس عن
طريق مساواتها مع باتنجالي وأساليب تاراكا راجا يوغا.
من الممكن دراسة "الغيبيات" )العلوم أو الفنون الغيبية هم
اﻷكثر صواباً( في بريطانيا العظمى ،كما هو الحال في أي نقطة
ثانية من الكرة اﻷرضية ،على الرغم من الظروف غير المواتية
للغاية التي أوجدتها اﻷنانية الشديدة السائدة في البﻼد
والمغناطيسية التي تدفع مظهرا ً حرا ً للروحانية ،فإن الوحدة
هي أفضل شرط للدراسة.

من خﻼل "الممارسة الناجحة" ،أعني النجاح لجميع المعنيين.
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3

ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻻﺣﻘﺔ

]في لوسيفر في يونيو  ،1889طبعت بﻼفاتسكي خطابا ً يشكك
في "التطبيق العملي" لبعض متطلبات تشايلشيبس ،كما هو
موضح في "الغيبيات العملية" .وقد أجابت على النحو التالي
في حاشية[:
مرتبة الشيﻼ ﻻ عﻼقة له بسبل العيش أو أي شيء من هذا
القبيل ،ﻷن اﻹنسان يمكن أن يعزل عقله تماما ً عن جسده
وبيئته .مرتبة الشيﻼ هي حالة ذهنية وليست حياة وفقا ً لقواعد
صارمة وسريعة على المستوى المادي .وهذا ينطبق بشكل
خاص على فترة اﻻختبار السابقة ،في حين أن القواعد
المنصوص عليها في لوسيفر في أبريل الماضي تتعلق بمرحلة
ﻻحقة ،وهي مرحلة التكوين الغيبي الفعلي وتطوير القوى
الخفية والبصيرة .ومع ذلك ،تشير هذه القواعد إلى طريقة
الحياة التي يجب على جميع الطامحين اتباعها قدر اﻹمكان
ﻷنها مفيدة للغاية لهم في تطلعاتهم.
يجب أﻻ ينسى المرء أبدا ً أن الغيبيات تتعلق باﻹنسان الداخلي
الذي يجب تقويته وتحريره من هيمنة الجسد المادي وبيئته
والتي يجب أن تصبح خادما ً له .لذلك ،فإن الضرورة الرئيسية
لمرتبة الشيﻼ هي روح عدم اﻻهتمام المطلق والتفاني في
الحقيقة ،ثم اتباع المعرفة الذاتية والتحكم الذاتي على الرغم
من أن المﻼحظة الخارجية لقواعد الحياة الثابتة هي مسألة
لحظة ثانوية.
بﻼفاتسكي Blavatsky
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العلوم الغيبيﺔ في ﻣواجهﺔ الفن الروﺣي
لقد سمعت عنها كثيراً ،لكنني لم أصدق أبداً حتى اﻵن
هناك من يستطيع ،من خﻼل نوبات قوية
أن ينحازوا إلى هدفهم المشوه ،قوانين الطبيعة
ميلتون
لوسيفر ،مايو . 1888
في "المراسﻼت" لهذا الشهر ،تشهد عدة رسائل على اﻻنطباع
القوي بأن بعض مقاﻻتنا قد ظهرت في مقالتنا الشهر الماضي
"العلوم الغيبية العملية" .مثل هذه الرسائل تثبت وتعزز
استنتاجين منطقيين:
)أ( -هناك المزيد من البشر المثقفين والمفكرين الذين يؤمنون
بوجود العلوم الغيبية )وكﻼهما يختلفان بشكل كبير( عن أحﻼم
المادية الحديثة ،و
)ب(  -أن معظم المؤمنين )بما في ذلك العديد من
الثيوصوفيين( ليس لديهم فكرة واضحة عن طبيعة الغيبيات
ويخلطونها مع العلوم الغيبية بشكل عام ،بما في ذلك "الفن
اﻷسود".
إن تمثيلهم للقوى التي يضفيها على اﻹنسان والوسائل التي
يجب استخدامها ﻻكتسابها هي متنوعة وخيالية .يتخيل البعض
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أن المعلم في الفن ،ﻹظهار الطريق ،فإن كل ما يحتاجه هو أن
يصبح رواقي .ﻻ يزال البعض اﻵخر يعتقد أنه يكفي عبور قناة
السويس والذهاب إلى الهند ليتطور إلى روجيه بيكون أو حتى
إلى الكونت سان جرمان .يأخذ الكثيرون الحلم المثالي مع
أحﻼمهم ،وﻻ يهتمون كثيرا ً بالروح ﻷن الثمن قد دفعته .كثير
من الناس ،يخلطون بين "سحر التنويم" النقي والبسيط ،مع
الغيبيات " -من خﻼل اﻷرض الحزينة لميدان ستيجيان ،المدعو
الشبح النحيف ذو التنزهات المضيئة" ويريدون ،بقوة هذا
العمل الفذ ،أن يتم اعتبارهم حكماء كاملين" .السحر
اﻻحتفالي" وفقا ً للقواعد التي سخر منها إليفاز ليفي ،هي
تخيﻼت سمو اﻹيغو لفلسفة اﻷرهات الساميين جداً.
باختصار إن الموشور التي تظهر من خﻼله الغيبيات ،بالنسبة
ﻷولئك اﻷبرياء من الفلسفة ،متعدد اﻷلوان ومتنوع مثل الخيال
البشري الذي يمكن أن يصنعه.
هل سيشعر هؤﻻء المرشحون للحكمة والقدرات بالسخط
الشديد إذا قيل لهم الحقيقة؟ هذا ليس مفيدا ً فقط ،بل أصبح من
الضروري اﻵن التخلص من معظمهم وقبل فوات اﻷوان .يمكن
قول هذه الحقيقة بكلمات قليلة :ﻻ يوجد نصف دزينة في الغرب
من بين ألف ممن يطلقون على أنفسهم اسم"علماء الغيبيات"
والذين لديهم حتى فكرة جيدة عن طبيعة العلم الذي يسعون
ﻹتقانه .مع بعض اﻻستثناءات ،فإن كلهم في طريقهم إلى
السحر .دعوهم يستعيدون بعض النظام في الفوضى التي تسود
في أذهانهم ،قبل اﻻحتجاج على هذا اﻻدعاء .دعوهم يتعلموا
أوﻻ ً العﻼقة الحقيقية بين الغلم الغيبي والغيبيات ،والفرق
بينهما ،ثم ليشعروا بالغضب إذا ما زالوا يعتقدون أنهم على
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حق .في هذه اﻷثناء ،دعوهم يتعلمون أن الغيبيات تختلف عن
السحر والعلوم السرية الثانية ،ﻷن الشمس المجيدة تجعلها
نورا ً ساطعا ً للروح اﻹنسانية الثابتة ،وهي انعكاس للمطلق
الذي ﻻ علة له والمجهول من الطين المميت ،جسم اﻹنسان.
في غربنا المتحضر للغاية ،حيث تم صياغة اللغات الحديثة
واختراع الكلمات نتيجة لﻸفكار والتفكير -كما حدث من لغة إلى
ثانية  -كلما ازدادت مادية هذه اﻷخيرة في الجو البارد من
اﻷنانية الغربية وسعيها المتواصل لثروات هذا العالم ،كلما كان
اﻹحساس أقل إلى ضرورة إنتاج مصطلحات جديدة للتعبير عما
يعتبر ضمنيا ً "خرافات" مطلقة وصاخبة .يمكن لمثل هذه
الكلمات أن تجيب فقط على اﻷفكار التي يفترض بالكاد أن
يؤمن بها رجل مثقف.
"السحر" مرادف لكلمة "شعوذة" أي ما يعادل الجهل الجسيم.
و "الغيبيات" ،اﻵثار المحزنة للفﻼسفة العظماء في العصور
الوسطى ذوي العقل المتشقق ،لجاكوب بوهم وسانت مارتن
هي تعبيرات يُعتقد أنها أكثر من كافية لتغطية الحقل الواسع
للتزوير اﻻصطناعي ،ولبقايا العصور المظلمة وحاﻻتها السابقة
من الوثنية .لذلك ،ليس لدينا مصطلحات في اللغة اﻹنجليزية
لتحديد وتخفيف الفرق بين هذه القوى غير الطبيعية أو العلوم
التي تؤدي إلى اكتسابها ،مع براعة ممكنة في اللغات الشرقية
على سبيل المثال السنسكريتية .ماذا تعني عبارة "معجزة"
و"سحر" )الكلمات ذات المعنى نفسه ،ﻷن كﻼهما يعبران عن
فكرة إنتاج أشياء رائعة عن طريق تحطيم حواجز الطبيعة كما
أوضحها وقبلها أصحاب النفوذ المعرفي( لمن سمعها أو
نطقها؟ مسيحي  -ينتهك "قوانين الطبيعة" ،وعلى الرغم من
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كل شيء  -يؤمن إيمانا ً راسخا ً بالمعجزات ،ﻷنه تم إنتاجها من
قبل ﷲ من خﻼل موسى ،وسوف ينير سحر سحرة فرعون أو
يعزوهم إلى الشيطان .هؤﻻء هم اﻷخيرون أعداؤنا اﻷتقياء
الذين يربطون ذلك بالغيبيات ،بينما يسخر أعداؤهم الكفار ،من
موسى والسحرة وأخصائي الغيبيات ،ويخجلون في التفكير
الجاد في مثل هذه "الخرافات".
هذا ،ﻷنه ﻻ يوجد مصطلح ﻹظهار الفرق ،وﻻ توجد كلمات
للتعبير عن الظﻼل واﻷضواء ورسم خط الترسيم بين السمو
والحق والعبثي والسخيف.
هذه هي التفسيرات الﻼهوتية التي تُعلم "انتهاك قوانين
الطبيعة" من قبل اﻹنسان أو ﷲ أو الشيطان.
اﻷولى " -المعجزات" العلمية وسحر موسى والسحرة ،وفقا ً
للقوانين الطبيعية ،هي تم تعلمها في كل أنحاء حكمة المعابد
المقدسة ،والتي كانت لدى "الجمعيات الملكية" في ذلك الوقت
 وهي في الواقع الغيبيات .هذه الكلمة اﻷخيرة هي بالتأكيدمضللة ،وترجمت من كلمة غوبتا فيديا "المعرفة السرانية".
لكن معرفة ماذا؟ بعض المصطلحات السنسكريتية يمكن أن
تساعدنا.
هناك أربعة )من بين العديد من اﻷسماء الثانية( من أنواع
مختلفة من المعرفة أو العلم الباطني المعطى ،حتى في كتب
البورانا الهندوسية الظاهرية أو الخارجية .هناك:
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)" – (1ياجنا فيديا" 4أو معرفة القوى الخفية المستيقظة في
الطبيعة عن طريق أداء بعض اﻻحتفاﻻت والطقوس الدينية.
)- (2ماها فيديا" ،المعرفة العظيمة" ،سحر عبادة القباليين
والتانتريكا ،وغالبا ً ما تكون سحرا ً من أسوأ وصف.
) - (3غوهيا فيديا ،معرفة القوى السرانية الموجودة في
الصوت )اﻷثير( ،وبالتالي في المانترا )صﻼة منشودة غنائيا ً أو
التعويذات( ووفقا ً لﻺيقاع واللحن المستخدم .بمعنى آخر ،أداء
سحري قائم على معرفة قوى الطبيعة وعﻼقتها المتبادلة.
) - (4آتما فيديا ،وهو المصطلح الذي يترجم ببساطة إلى
"معرفة الروح" ،الحكمة الحقيقية للمستشرقين ،ولكنها
بالحقيقة تعني أكثر من ذلك بكثير.

4

يقول البراهمان أن "الياجنا" موجودة منذ اﻷبد ،ﻷنها تأتي من السامي
المطلق ...الذي كانت نائمة فيه منذ "الﻼ بداية" .هذا هو مفتاح التري
فيديا ،علم الثﻼثي التقديس الموجود في آيات الريج ،التي تعلم
"الياغوس" أو أسرار اﻷضحية .ياجنا 'موجودة كشيء غير مرئي في
جميع اﻷوقات ،فهي تشبه الطاقة الكامنة للكهرباء في آلة كهربائية،
والتي تتطلب فقط تشغيليها .من المفترض أن تمتد من  -اﻵهافانيا  -أو
من النيران القربانية إلى السماء ،وتشكيل جسر أو سلم من خﻼلها يمكن
للكاهن التواصل مع عالم اﻵلهة واﻷرواح وحتى عندما يعيش في منزله
" -أيتاريا براهمانا من مارتن هوج" هذا ياجنا ﻻ تزال أحد أشكال أكاشا
والكلمة الصوفية السرانية التي تدعوها إلى الوجود ويتم نطقها عقليا ً من
قبل الكاهن المسارر ،هي الكلمة المفقودة التي تتلقى الدفق بواسطة
اﻹرادة" .إيزيس مكشوفة النقاب" المجلد اﻷول .انظر إيتاريا براهمانا
هوج.
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هذه اﻷخيرة هي النوع الوحيد من الغيبيات التي يجب على أي
ثيوصوفي يعجبه النور على الدرب والذي سيكون حكيما ً وغير
أناني ،أن يبحث عنها .كل ما تبقى هو فرع من "علوم
الغيبيات ،أي الفنون المبنية على معرفة جوهر كل شيء في
عالم الطبيعة  -مثل المعادن والنباتات والحيوانات  -وبالتالي
اﻷشياء التي تقع داخل عالم الطبيعة المادية .مهما كان هذا
الجوهر غير مرئي ،فقد نجا حتى اﻵن من العلوم ،مثل الكيمياء
وعلم التنجيم ،وعلم وظائف اﻷعضاء الغيبي.
قراءة الكف موجودة في الطبيعة ،والعلوم الدقيقة  -ربما كانت
كذلك ،ﻷنها عكس هذه الفلسفة المتناقضة  -اكتشفت بالفعل
معظم أسرار الفنون المذكورة أعﻼه .لكن اﻻستبصار ،الذي
يرمز إليه في الهند بـ "عين شيفا" ،والذي يُطلق عليه في
اليابان اسم "الرؤية الﻼنهائية" ،ليس التنويم المغناطيسي
اﻻبن غير الشرعي للمسمرية ،ويجب أﻻ يتم اكتسابه من مثل
هذه الفنون .يمكن إتقان جميع الفنون الثانية وتحقيق النتائج
سواء كانت جيدة أو سيئة أو غير مهمة ،لكن اﻵتما فيديا
تمنحهم قيمة صغيرة .إنها تشملهم جميعا ً وربما تستخدمهم من
حين ﻵخر ،ولكن بعد تطهيرهم من الشوائب ،وذلك ﻷغراض
خيرية ورعوية لحرمانهم من أي عنصر تحفيزي أناني .دعنا
نفسر :يمكن ﻷي رجل أو امرأة تكريس نفسه لدراسة واحدة أو
كل من "الفنون الغيبية" المذكورة أعﻼه دون الكثير من
اﻻستعداد المسبق ،وحتى من دون تبني أسلوب حياة مقيدة
للغاية .يمكننا حتى اﻻستغناء عن مستوى عال من اﻷخﻼق .في
الحالة اﻷخيرة ،بالطبع ،سيصبح الطالب ساحرا ً مقبوﻻً ،ولكنه
سيقع في السحر اﻷسود .ولكن ماذا يمكن أن يهم هذا؟ الفودو
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والدوغبا يأكلون ويشربون وهم سعداء على قبور الموتى من
ضحايا فنونهم الجهنمية.
وينطبق الشيء نفسه على السادة اخصائي التشريح و
"المنومين المغناطيسيين" الذين تخرجوا من كليات الطب.
والفرق الوحيد بين الفئتين هو أن الفودو والدوغبا هم واعين
وأن طاقم شاركو -ريشيه 5هو غير واعي ،مسحور .وبالتالي
بما أن كﻼهما يجب أن يجني فوائد عمله وإنجازاته في الفن
اﻷسود ،فﻼ ينبغي أن يتمتع الممارسون الغربيون بالعقاب
والسمعة دون الفوائد والمستمتعات التي يمكنهم الحصول
عليها.
كما نكرر ،التنويم المغناطيسي والتشريح ،كما تُمارس في مثل
هذه المدارس ،هي سحر بحت وبسيط ،دون المعرفة التي
يتمتع بها الفودو والدوغبا ،6وأنه ﻻ يوجد "شاركو-ريشيه"
يمكنه شراء هذه المعرفة في خمسين سنة من الدراسة
والمﻼحظة التجريبية .ثم اسمح ﻷولئك الذين ينغمسون في
السحر ،سواء فهموا الطبيعة أم ﻻ ،ولكنهم يجدون القواعد
مفروضة للغاية على الطﻼب ،ونتيجة لذلك ،اتركوا "اﻵتما
فيديا"أو الغيبيات جانباً ...لنتجاوز الموضوع .ليصبحوا سحرة
بأي وسيلة ،حتى لو أصبحوا فودو ودوغبا للتقمصات العشرة
التالية.

أطباء فرنسينن كانوا من المستخدمين للتنويم المغناطيسي في عﻼج
مرضاهم.
الفودو هي قبائل تستعمل السحر ،والدوغبا هم السحرة السود6 .
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5

لكن من المحتمل أن يتركز اهتمام قرائنا على أولئك الذين
ينجذبون بشكل ﻻ يُقهر إلى "الغيبيات" ،لكن الذين ﻻ يدركون
الطبيعة الحقيقية لما يطمحون إليه ،وﻻ هم محصنون من
العاطفة ،هم اﻷقل اهتماما ً بالفعل.
ماذا عن هؤﻻء اﻷشخاص المساكين ،سوف يُسألوننا ،الذين
تمزقهم القوى المتصارعة في هذه الحالة؟ لقد قيل مرارا ً
وتكراراً ،ومن الضروري التكرار ،والحقيقة واضحة ﻷي
مراقب ،بأنه عندما تستيقظ الرغبة في العلوم الغيبية فعليا ً في
قلب اﻹنسان ،فﻼ أمل له في السﻼم ،وﻻ مكان للراحة والهدوء
في جميع أنحاء العالم .يتم مطاردته في المناطق البرية
والمقفرة من الحياة عن طريق تحريض أكثر وأكثر كثافة بحيث
أنه ﻻ يمكنه قمعها .قلبه مليء بالشهوات والرغبة اﻷنانية
للسماح له بالمرور عبر البوابة الذهبية ،ﻻ يستطيع أن يجد ﻻ
راحة وﻻ سﻼم في الحياة العادية .هل يجب عليه بعد ذلك
الوقوع في الشعوذة والسحر اﻷسود ،ومن خﻼل العديد من
التقمصات ،تتشكل له كارما رهيبة؟ أليس هناك طريق آخر
بالنسبة له؟
في الواقع ،نحن نجيب .ﻻ يطمح أعلى مما يشعر بأنه قادر
على تحقيقه .ﻻ تدعوه يتحمل عبء ثقيل جداً .دون أن يصبح
"مهاتما" أو بوذا أو قديسا ً عظيماً ،ليدرس الفلسفة و "علم
الروح" ،وبالتالي يمكنه أن يصبح أحد المفيدين المتواضعين
لﻺنسانية دون الحاجة ﻻمتﻼكه أي قوة خارقة .إن السيدهي
)أو طاقات اﻵرهات( مخصصة فقط ﻷولئك القادرين على
"قيادة الحياة" ،واﻻلتزام بالتضحيات المطلوبة لمثل هذا
التدريب واﻻلتزام بالرسالة .فليعلموا على الفور ليتذكروا دائما ً
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أن الغيبيات الحقيقية هي "التجرد الكبير عن النفس" ،دون قيد
أو شرط ،ومفكرا ً كما هو الحال في العمل.
إنه اﻹيثار ،7وهو يرمي الشخص الذي يمارسه خارج حساب
صفوف اﻷحياء" .إنه يعيش ،ليس لنفسه ،ولكن من أجل
العالم" ،بمجرد أن يشارك في العمل .يتم التسامح كثيرا ً خﻼل
السنوات اﻷولى من اﻻختبار .لكن ،ما أن يصبح "مقبول"8
حتى يتوجب عليه أن تختفي شخصيته وأن يصبح قوة رابحة
بسيطة في الطبيعة .لديه قطبين له بعد ذلك ،طريقين وﻻ مكان
للراحة بالوسط .يجب عليه ،إما أن يرتفع بشكل شاق ،خطوة
بخطوة )وفي كثير من اﻷحيان عن طريق التجسد وبدون قطع
ديفاخاني (9على السلم الذهبي المؤدي إلى مرتبة المهاتما
)حالة اﻷرهات أو البوديساتفا( أو  -سوف ينزلق على السلم
من أول خطوة خاطئة ،ويميل لكي يصبح بمرتبة الدوغبا.
كل هذا إما غير معروف أو ضائع تماماً .في الواقع ،غالبا ً ما
يجد الشخص القادر على متابعة التطور الصامت للتطلعات
اﻷولية للمرشحين أفكارا ً غريبة تستحوذ على العقل .هناك
أولئك الذين تشوهت قدراتهم اﻹدراكية بسبب التأثيرات
اﻷجنبية لدرجة أنهم يتخيلون أن الشهوات الحيوانية يمكن أن
تكون مرتفعة وسامية لدرجة أن غضبهم وقوتهم وغيرتهم
يمكن أن تتحول ،إذا جاز التعبير ،داخلياً ،وأنه يمكن تخزينها
وحبسها في الصدر حتى ﻻ يتم تطوير طاقتها ،بل يتم توجيهها
7

اﻹيثار ،الغيرية ،محبة اﻹنسانية.
تلميذ مقبول عند الحكماء بعد قضاءه  7سنوات تحت اﻻختبار.
أي ﻻ يمر – بعد الموت – بمنطقة ديفاخان وبذلك يتنازل عن الغبطة
فيها لكي يتقمص بسرعة.
8
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نحو أهداف أعلى وأقدس :أي ،حتى تسمح قوتها الجماعية
وغير المنشورة لصاحبها بدخول الحرم الحقيقي للروح!
والبقاء هناك في حضور المعلم  -الذات العليا!
تحقيقا ً لهذه الغاية ،لن يقاتلوا أحاسيسهم ولن يذبحونهم .إنهم
ببساطة يذهبون ،بجهد كبير من اﻹرادة ،ﻹطفاء النيران
الشرسة وإبعادها عن طبيعتهم ،مما يسمح للحرائق بأن تحترق
تحت طبقة رقيقة من الرماد .لحسن الحظ خضعوا لنظير عذاب
الصبي المتقشف الذي سمح للثعلب بالتهام كل اﻷمعاء بدﻻ من
جزء منها .يا فقراء الرؤى واﻻستبصار العميان!
آمل أيضا ً أن يتم حبس مجموعة من منظفي المداخن في حالة
سكر ،وهم ساخنين ودهنيين نتيجة عملهم ،في ملجأ مغطى
بالكتان اﻷبيض النقي ،وبدﻻ ً من تلويثه وتحويله إلى كومة من
الخرق القذر ،سوف يصبحون أسياد الترفيه المقدس
ويخرجون طاهرين مثل هذا .لماذا ﻻ نتخيل أن العشرات من
الظربان المحاصرين في الجو النقي لدير  -دغون با  -يمكن أن
يخرج منه ُمشرب بكل روائح البخور المستخدمة؟ انحراف
غريب عن روح اﻹنسان .يمكن أن يكون كذلك؟ دعونا نناقش.
"المعلم" في قدس أرواحنا هو "الذات العليا"  -الروح اﻹلهية
التي يستند ويُستمد الوعي فقط )على اﻷقل خﻼل الحياة
البشرية لﻺنسان الذي هو أسير فيها( من الروح التي اتفقنا
على تسميتها النفس اﻹنسانية )"النفس الروحية" هي مركبة
الروح( .في النهاية ،اﻷولى )الروح الشخصية أو اﻹنسانية(
هي ُم َركبة ،في أعلى أشكالها ،من الطموحات الروحية
واﻹرادة ،والحب اﻹلهي .وفي وجهها السفلي ،تضفي عليها
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الرغبات الحيوانية والعواطف اﻷرضية من خﻼل ارتباطها
بمركبتها ،مقر كل هذه .وبالتالي ،فإنها تشكل صلة وصل ودعم
بين الطبيعة الحيوانية لﻺنسان التي يسعى العقل اﻷعلى إلى
اخضاعها له ،وبين طبيعتها الروحية اﻹلهية ،التي تنجذب إليها
في كل مرة تنتصر فيها بصراعها مع الحيوان الداخلي .هذا
اﻷخير هو "الروح الحيوانية" الغريزية ومقر تلك الشهوات
التي ،كما رأينا للتو ،تم هزيمتها وحبسها في الصدر من قبل
أتباع غير حكيمين بدﻻ ً من أن يتم قتلها.
هل ما زالوا يأملون في تحويل التيار الموحل لمجاري
الحيوانات إلى مياه الحياة البلورية؟ وأين ،وعلى أي أساس
محايد يمكن أن يسجن المرء حتى ﻻ يلمس إنسان؟ إن
المشاعر الشديدة للحب والشهوة تظل حية دائما ً ويسمح لها
بالبقاء في مكان وﻻدتها :هذه الروح الحيوانية ذاتها ،بالنسبة
لﻸجزاء العلوية والسفلية من "النفس اﻹنسانية" أو الروح
ترفض هؤﻻء السجناء ،على الرغم من أنهم ﻻ يستطيعون
تجنب أن يدنسوا معهم كجيران" .الذات العليا" أو الروح ،ﻻ
تستطيع أيضا ً استيعاب أو هضم المشاعر مثل الماء المخلوط
بالزيت أو الشوائب السائلة.
لذلك هو العقل وحده ،الرابط الوحيد والوسيط بين عالم اﻷرض
والذات العليا  -هو الضحية الوحيدة وهو في خطر ﻻ ينضب
من التعرض لتلك الشهوات التي يمكن أن تستيقظ في أي لحظة
ويهلك في هاوية المادة .وكيف يمكن أن ينسجم اتفاقه مع
المبدأ اﻷعلى ،عندما يتم تدمير هذا اﻻنسجام من خﻼل الوجود
البسيط ،في الحرم ،لمثل هذه المشاعر الحيوانية؟ كيف يمكن
أن يسود اﻻنسجام ويتغلب عليه ،عندما تنجرف الروح وتشتت
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انتباهها بسبب اضطرابات المشاعر والرغبات اﻷرضية
للحواس الجسدية ،حتى "لﻺنسان النجمي"؟
ﻷن هذا "النجمي"" ،المزدوج" المظلم )في الحيوانات كما في
البشر( ليس رفيق اﻷنا اﻹلهية ،بل رفيق الجسم اﻷرضي.
إنه الرابط بين الذات الشخصية ،وعي ماناس الدنيا والجسم
ومركبة حياة عابرة وغير خالدة .مثل الظل الذي يعكسه
اﻹنسان ،يتبع تحركاته ودوافعه بطريقة خادعة وميكانيكية
وبالتالي يميل نحو المادة دون أن يرتفع إلى الروح.
يتم ذلك فقط عندما تكون قوة الشهوات ميتة بالكامل ،وعندما
يتم سحقها وتدميرها من قبل إرادة ثابتة ،وعندما ﻻ يقتصر
اﻷمر على شهوات ورغبات الجسد الميت فقط ،بل يتم تدمير
الذات الشخصية ويتقلص "النجمي" بالنتيجة وفقا ً لذلك إلى
رقم ،فإن اتحاده "بالذات العليا" يمكن أن يحدث.
لذلك عندما ﻻ يعكس النجمي سوى اﻹنسان المهزوم الشخصية
التي ما زالت حية ولكن لم تعد الشخصية اﻷنانية ،فإن الذات
اﻹلهية المضيئة ،يمكن أن تهتز بتناغم واعي مع قطبي الكيان
اﻹنساني  -إنسان المادة النقية والنفس الروحية النقية دائما ً-
والوقوف بحضور "الذات  -المعلم" ،وكريستوس الغنوصي
10
الصوفي السراني ،المختلط ،والمندمج ،وهو  -واحد -لﻸبد .

أولئك الذين سيشعرون بالميل لرؤية ثﻼثة إيغو في إنسان ،لن يكونوا
قادرين على إدراك المعنى الميتافيزيائي .اﻹنسان هو ثالوث يتكون من
الجسد والنفس والروح .لكن اﻹنسان ليس سوى واحد ،وبالتأكيد ليس
جسده .هذا اﻷخير هو المالك ،المﻼبس الجاهزة لﻺنسان .اﻹيغو الثﻼثة
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كيف يمكن للمرء إذن التفكير في أن إنسان يمكن أن يدخل
"الباب الصحيح" للغيبيات عندما ترتبط أفكاره اليومية وأوقاته
بأشياء العالم ،وبرغبات الحيازة والسلطة ،والطمع ،وبالطموح
والواجبات ،والتي هي مع ذلك مبجلة من اﻷرض اﻷرضية؟
حتى حب المرأة واﻷسرة ،هو اﻷكثر نقاء ونكران للذات.
عواطف اﻹنسان  -هي عائق للعلوم الغيبية الحقيقية .في
الواقع ،سواء كنا نأخذ على سبيل المثال الحب المقدس لﻸم
بالنسبة لطفلها أو زوج لزوجته ،حتى في هذه المشاعر التي
تم تحليلها من أعلى إلى أسفل ومنخلة بعناية ،بقيت أنانية في
اﻷول واﻷنانية في الحالة الثانية .من هي اﻷم التي لن تضحي
دون تردد بمئات اﻵﻻف من الحيويات من أجل طفل قلبها؟ وأي
حبيب أو زوج حقيقي ﻻ يكسر سعادة جميع الرجال والنساء
من حوله ﻹرضاء رغبة من يحب؟ هذا أمر طبيعي فقط ،هكذا
سيقال لنا .في ضوء قواعد العواطف البشرية ،أقل قليﻼً في
الحب اﻹلهي الكوني .في الواقع ،في حين أن القلب مليء
باﻷفكار لمجموعة صغيرة من الناس القريبين واﻷعزاء ،كيف
ستستمر بقية البشرية في نفوسنا؟
ما هي النسبة المئوية من الحب واﻻهتمام التي ستبقى "لليتيم
العظيم"؟ وكيف سيتم سماع "الصوت الصغير" في روح
تشغلها بالكامل المستأجرين المميزين؟ ما هو المكان المتبقي
ﻻحتياجات البشرية ككل لتنطبع ،أو حتى للحصول على
استجابة سريعة؟ ومع ذلك ،فإن كل من يرغب في اﻻستفادة
هم اﻹنسان في جوانبه الثﻼثة على المستويات النجمية والفكرية أو
النفسية والروحية.
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من حكمة الروح الكونية يجب أن يصل إليها في كل البشرية
بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الوضع
اﻻجتماعي .إن اﻹيثار ،وليس اﻷنانية ،حتى في مفاهيمها
النبيلة والقانونية ،هي التي يمكن أن تجلب الوحدة لتدمج ذاتها
الصغيرة في الذات الكونية الكبيرة .في هذا الصدد وفي هذا
العمل ،يجب أن يكرس التلميذ الحقيقي للعلوم الغيبية نفسه
بالكامل إذا حصل على الفلسفة والحكمة اﻹلهية والمعرفة.
يجب أن يختار المريد تماما ً بين حياة العالم وحياة العلوم
الغيبية .من غير المجدي ومن العبث محاولة توحيد اﻻثنين
ﻷنه ﻻ يمكن ﻷحد أن يخدم سيدين وإرضائهما .ﻻ يمكن ﻷحد
أن يخدم جسده والروح العليا ،ويقوم بواجبه العائلي وواجبه
العالمي دون حرمان أحدهما أو اﻵخر من حقوقه ،ﻷنه إما
يرفع أذنه إلى "الصوت الناعم الصغير" وﻻ يسمع صرخات
صغاره ،أو يستمع فقط إلى احتياجات اﻷخير ويبقى أصما ً
لصوت اﻹنسانية .سيكون صراعا ً مستمرا ً ومثيرا ً للقلق لكل
البشر المتزوجين تقريباً ،الذين يتبعون الغيبيات العملية
الحقيقية ،بدﻻ ً من فلسفتها النظرية .ﻷنه سيكون متردد إلى
اﻷبد بين الصوت غير الشخصي ،الحب اﻹلهي للبشرية والحب
الشخصي ،الحب اﻷرضي .وهذا يمكن أن يؤدي به فقط إلى
الفشل في واحد أو آخر ،أو حتى في الوظيفتين .أسوأ من ذلك.
في الواقع ،يجب أن يشعر كل من يتخلى عن نفسه بعد التزامه
بالغيبيات ﻹرضاء الحب اﻷرضي أو عادل ،بنتيجة فورية
تقريباً ،وهي أن يتم جره بشكل ﻻ يقاوم من الحالة اﻹلهية غير
الشخصية إلى المستوى السفلي للمادة .اﻹشباع الحسي ،وحتى
العقلي ،ينطوي على الخسارة المباشرة لقوى التمييز الروحي.
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لم يعد من الممكن تمييز صوت المعلم عن صوته ،وﻻ حتى عن
صوت الدوغبا ،حق الشر ،بين اﻷخﻼق الحميدة عن التحايل
النقي .تأخذ ثمار البحر الميت أجمل مظهر باطني.
فقط أن تتحول إلى رماد على الشفاه وتدخل في القلب ،مما
يستلزم:
عمق أعمق وأعمق ،ظﻼم أكثر وأكثر اظﻼما ً
جنون الحكمة ،ذنب البراءة .آﻻم السعادة واليأس
وبمجرد أن يخطئوا ويتصرفون بحسب أخطائهم ،فإن معظم
البشر يخافون من إدراك خطأهم وينحدرون أعمق فأعمق نحو
 وفي  -المستنقع .وعلى الرغم من أن النية هي التي تقرر فيالمقام اﻷول ما إذا كان السحر اﻷبيض أو اﻷسود يُمارس ،فإن
نتائج السحر الﻼ إرادي وغير الواعي ﻻ يمكن أن تفشل في أن
تكون مثمرة بالنسبة للكارما السيئة .قلنا بما يكفي ﻹظهار أن
السحر هو نوع من التأثير الضار الذي يُمارس على اﻵخرين
الذين يعانون أو يتسببون في معاناة اﻵخرين نتيجة لذلك.
الكارما عبارة عن حجر ثقيل مبعثر في مياه الحياة الهادئة.
ويجب عليه إنتاج دوائر أوسع وأوسع في التموجات ،أوسع
أوسع ،إلى ما ﻻ نهاية تقريباً .يجب أن يكون لهذه اﻷسباب
نتائج ،كما تشهد قوانين العقاب والثواب العادلة.
يمكن تجنب الكثير من هذا إذا امتنع الناس ببساطة عن
اﻻنخراط في ممارسات ﻻ تُفهم فيها الطبيعة أو اﻷهمية .ﻻ
ينبغي ﻷحد تحمل عبء يتجاوز قوته وقدراته .هناك "السحرة
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الطبيعيين" .الصوفيون والغيبيين منذ الوﻻدة وحق الخﻼفة
المباشرة لسلسلة من التقمصات وأزمان كبيرة من المعاناة
والفشل .هذه هي تجارب العاطفة ،إذا جاز التعبير.
ﻻ يمكن ﻷي نار من أصل أرضي أن تثير في لهب أي من
حواسهم أو رغباتهم ،ﻻ يوجد صوت بشري يمكن أن يجد
إجابة له في نفوسهم ،باستثناء صرخة البشرية العظيمة .هذه
وحدها يمكن أن تكون متأكدة من النجاح .لكن ﻻ يمكن مقابلتها
إﻻ من خﻼل المسافة والسير عبر اﻷبواب الضيقة للغيبيات
ﻷنها ﻻ تحمل أمتعة شخصية تحتوي على مشاعر إنسانية
عابرة .لقد تخلصوا من شعور الشخصية اﻷقل شأناً ،مما أدى
إلى شل الحيوان "النجمي" وهكذا فإن الباب الذهبي ،لكن
الضيق ،سيُفتح أمامهم.
ليس هذا هو الحال بالنسبة ﻷولئك الذين لم يتحملوا بعد ،من
خﻼل العديد من التجسدات ،عبء الخطايا التي ارتُكبت في حياة
الماضي وحتى في وجودهم الحالي .بالنسبة لهؤﻻء ،ما لم
بحذر شديدٍ ،فإنه يمكن تحويل البوابة الذهبية للحكمة
يتقدموا
ٍ
إلى مسار واسع وواسع "يؤدي إلى التدمير" ،و "هناك الكثير
ممن سيدخلونه" ".
إنها بوابة الفنون الغيبية ،وتُمارس ﻷسباب أنانية وفي غياب
التأثير المعتدل والمفيد من آتما  -فيديا .نحن في كالي يوغا
ونفوذها المميت أقوى ألف مرة في الغرب مما هي في الشرق.
ومن هنا كانت الفريسة السهلة لقوى العصور المظلمة في هذا
الصراع الدوري واﻷوهام العديدة التي يعاني منها العالم.
إحداها هي السهولة النسبية التي يتخيل بها البشر أن بإمكانهم
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الوصول إلى "الباب" وعتبة الغيبيات دون تقديم تضحيات
كبيرة .هذا هو حلم معظم الثيوصوفيين ،وهو حلم مستوحى من
الرغبة في السلطة واﻷنانية الشخصية ،وليس بمثل هذه
المشاعر يمكن أن تقودهم إلى الهدف المنشود .كما يقول أحد
المعلمين ،11الذي ضحى بنفسه من أجل اﻹنسانية " -ضيق هو
الباب ورحب الطريق المؤدي إلى الحياة" .من بدء الصعوبات
اﻷولية ،يتحول المرشحون الغربيون الخائفون ويتراجعون مع
اصابتهم بالرجفة.
دعهم يتوقفون هنا وﻻ يحاولوا العمل أكثر في ضعفهم الكبير.
ﻷنه إذا حولوا ظهورهم إلى الباب الضيق ،فإن رغبتهم في
الغيبيات تهرب منهم خطوة في اتجاه اﻷبواب الواسعة والجذابة
لهذا السر من الذهبي الذي يضيء في نور الوهم ،الويل لهم!
هذا يمكن أن يؤدي فقط إلى مرتبة الدوغبا ،وسيكونون
متأكدين من أنهم سيجدون أنفسهم قريبا ً عبر ذلك من خﻼل
الجحيم المحتم ،التي قرأ "دانتي" كلماتها على هذه البوابة:
Per me si va nella citta dolente
Per me si va nelV eterno dolore
Per me si va tra la perduta gente.
بﻼفاتسكي Blavatsky

السيد المسيح.
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التﻘﺪم الروﺣي
الثيوصوفي ،مايو 1885

خطوط كريستينا روسيتي المشهورة:

"هل يصعد الدرب على طول الطريق؟ نعم ،حتى النهاية .هل
تستغرق الرحلة كل اليوم الطويل؟ من الصباح إلى الليل ،يا
صديقي".
هي مثل ملخص لحياة أولئك الذين يسيرون حقا ً على الطريق
المؤدي إلى أشياء أعلى.
ومهما تكن اﻻختﻼفات بين العروض المختلفة للعقيدة
الباطنية ،فقد ارتدت في كل عصر ثوبا ً جديدا ً من اللون
والملمس يختلف عن تلك التي سبقته .ومع ذلك ،نجد في كل
منها اﻻتفاق اﻷكثر اكتماﻻ ً على نقطة واحدة :طريق التطور
الروحي.
هناك قاعدة واحدة غير مرنة كانت ملزمة بشكل دائم للمبتدئ،
كما هي اﻵن:
اﻹخضاع الكامل للطبيعة السفلية من قبل العليا .ابحثوا بدءا ً
من الفيدا واﻷوبنشاد إلى "نور على الدرب" الذي نُشر مؤخرا ً
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وكذلك ابحثوا أيضا ً في الكتب المقدسة لكل جنس بشري ولكل
عبادة ،فلن تجدوا إﻻ وسيلة واحدة فقط  -صعبة ،مؤلمة،
مزعجة  -يمكن من خﻼلها للبشر اكتساب البصيرة الروحية
الحقيقية.
وكيف يمكن أن يكون اﻷمر خﻼف ذلك طالما أن جميع اﻷديان
والفلسفات ليست سوى أشكال مختلفة من التعاليم اﻷولى
للحكمة الوحيدة ،التي تم إيصالها إلى البشر في بداية الدورة
الكونية بواسطة الروح الكوكبية؟
الحكيم الحقيقي ،اﻹنسان المتطور ،يجب  -وقلنا ذلك دائما ً  -أن
يصبح حكيم  -وﻻ يمكن عمله .12لذلك فهي عملية نمو
تطورية ،مما يعني بالضرورة وجود بعض اﻷلم ،والسبب
الرئيسي لﻸلم يكمن في بحثنا اﻷبدي عن الدائم 13في غير
الدائم ،14وليس فقط في البحث ،بل أيضا ً في تصرفنا كما لو
أننا قد وجدنا بالفعل ما ﻻ يمكن تغييره في عالم يمكننا أن نتنبأ
به وهو التغيير المستمر ،ودائماً ،في الطريقة التي نعتقد أننا
أمسكنا بها بحزم "الدائم " ،وهذا يتغير في متناول أيدينا وينتج
عنه اﻷلم.
مرة ثانية نقول ،تتضمن فكرة النمو أيضا ً فكرة التمزق
واﻻنقطاع :يجب أن ينفجر الكائن الداخلي باستمرار من خﻼل

أي ﻻ يُخلق اﻹنسان حكيم وﻻ يمكن صنع حكيم نظير صنع أداة ما ،بل
ينبغي عليه هو نفسه أن يبذل الجهود ليصبح حكيم.
المطلق الثابت13 .
عالمنا المتغير بشكل دائم14 .
40
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قوقعته أو غﻼفه ،ويجب أن يكون مثل هذا اﻻنقطاع أيضا ً
مصحوبا ً باﻷلم ،وليس بدنياً ،بل عقليا ً وفكريا ً.
وهذا هو الحال ،في حيوياتنا .المشاكل التي تحدث لنا هي
دائما ً تلك المشاكل التي نعتبرها اﻷكثر صعوبة التي يمكن أن
تحدث  -وهذا ﻻ يزال الشيء الوحيد الذي نشعر أنه من
المستحيل تحمله .إذا فحصنا الموقف من وجهة نظر أكثر
عمومية ،فسنرى أننا نحاول عبور قوقعتنا إلى نقطة ضعفها،
وأن نمونا ،لكي يكون حقيقياً ،وليس نتيجة جماعية لسلسلة
من المبالغات يجب أن يتقدم بشكل موحد ،بنفس الطريقة التي
ينمو بها جسد الطفل ،وليس أوﻻ ً وقبل كل شيء الرأس ،ثم
اليد ،تليها ساق واحدة ،وفي جميع اﻻتجاهات وفي وقت واحد،
بشكل منتظم وغير محسوس.
يميل اﻹنسان إلى تنمية كل جزء على حدة ،ويهمل باقي
اﻷجزاء ،في هذه اﻷثناء ،تظهر كل اﻵﻻم الساحقة الناتجة عن
توسع جزء مه ﱠمل ،والذي أصبح أكثر صعوبة بسبب نتائج
النمو في أماكن ثانية.
غالبًا ما يكون الشر نتيجة للقلق المفرط ويحاول البشر دائما ً
فعل الكثير ،فهم ﻻ يكتفون فقط بالذهاب وحدهم وبالعمل بشكل
دائم بما تتطلبه هذه المناسبة وليس أكثر ،بل انهم يبالغون في
كل عمل ،وبالتالي يخلقون كارما لتتحقق في وﻻدة جديدة
بالمستقبل.
أحد أكثر أشكال هذا الشر شفافية هو اﻷمل والرغبة في
المكافأة.
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ﻻ يزال هناك الكثيرون ،وغالبا ً حتى من دون وعي الذين
يفسدون كل جهودهم من خﻼل الحفاظ على فكرة المكافأة
والسماح لها بأن تصبح عامﻼً فعاﻻ ً ونشطا ً في حياتهم ،مما
يترك الباب مفتوحا ً للقلق والشك ومنه للخوف ،وإلى اليأس -
ومن ثم إلى الفشل.
هدف المتوق إلى الحكمة الروحية هو الدخول إلى مستوى
أعلى من الوجود ،يجب أن يصبح إنسانا ً جديداً ،أكثر كماﻻً في
جميع النواحي مما هو عليه اﻵن ،وإذا نجح ،ستستفيد قدراته
وإمكانياته من زيادة مقابلة في القدرة والطاقة ،كما هو الحال
في العالم المرئي .تتميز كل خطوة من السلم التطوري بزيادة
القدرة .هذه هي الطريقة التي يُمنح بها الحكيم قوى رائعة تم
وصفها في كثير من اﻷحيان ،ولكن النقطة الرئيسية التي يجب
تذكرها هي أن هذه القوى هي النتيجة المرافقة الطبيعية
للوجود على مستوى أعلى من التطور ،تماما ً مثل اﻹنسان
العادي .فالقدرات هي المرافقة الطبيعية للوجود على متن
المستوى البشري العادي.
يبدو أن الكثير من الناس يعتقدون أن درجة الحكيم ليست
نتيجة للتطور الجذري ،بل نتيجة لصياغة إضافية .يبدو أنهم
يتخيلون أن "الحكيم " هو إنسان من خﻼل اجتيازه برنامج
تدريبي محدد بوضوح والذي يتكون من مراقبة دقيقة
لمجموعة من القواعد التعسفية ،يكتسب أوﻻ ً قوة ثم قوة ثانية،
وعندما يحقق عددا ً معينا ً من هذه الطاقات ،يُطلق عليه فورا ً
اسم حكيم.
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وهم مسلحون بهذه الفكرة الخاطئة ،يعتقدون أن أول ما يجب
فعله ليصبحوا حكماء هو اكتساب "الطاقات" فاﻻستبصار
والقوة على ترك الجسد المادي والسفر عن بُعد ،هي لهم جزء
مما هو من أكثر اﻷشياء روعة.
بالنسبة ﻷولئك الذين يرغبون في الحصول على هذه الطاقات
لمصلحتهم الخاصة ،ليس لدينا ما نقوله ،فهم يقعون تحت
إدانة جميع أولئك الذين يتصرفون من أجل غايات أنانية بحتة.
لكن هناك آخرون ،الذين يعتبرون النتيجة بأنها سبب،
ويعتقدون بصدق أن اكتساب قوى غير طبيعية هو السبيل
الوحيد للتقدم الروحي.
يعتبر هؤﻻء أن جمعيتنا هي الطريقة اﻷسرع لتمكينهم من
اكتساب المعرفة بهذا المعنى ،معتبرين أنها نوع من أكاديمية
للغيبيات ،وهي مؤسسة تم إنشاؤها لتوفير التدريبات لتشكيل
ما يُسمى بصانعي المعجزات.
على الرغم من اﻻحتجاجات والتحذيرات المتكررة هناك عقول
يبدو فيها هذا المفهوم ثابتا ً بشكل دائم ،وهم صاخبون بسبب
خيبة أمل عندما يكتشفون أن ما قيل لهم من قبل هو صحيح
تماماً ،وهو أن الجمعية تأسست لكي ﻻ ت ُ َعلم أية وسيلة جديدة
وسهلة ﻻكتساب "القوى" ،وأن رسالتها الوحيدة هي إشعال
شعلة الحقيقة ،التي أُطفأت لفترة طويلة عن الجميع تقريبا ً
وكذلك الحفاظ على هذه الحقيقة حية من خﻼل تشكيل اتحاد
أخوي للبشرية ،وهذه هي التربة الوحيدة التي يمكن للبذار
الصالحة أن تنمو فيها.
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من المؤكد أن الجمعية الثيوصوفية ترغب في تعزيز النمو
الروحي لجميع اﻷفراد الخاضعين لنفوذها ،ولكن أساليبها هي
تلك الخاصة بالريشيين القدامى ،ومبادئها هي تلك الخاصة
بأقدم المدارس اﻹيزوتيرية الباطنية إنها ليست أدوية مع
تكوينات سرية تتألف من عﻼجات عنيفة ﻻ يجرؤ أي تاجر
أمين على استخدامها.
في هذا الصدد ،نود أن نحذر جميع أعضائنا ،وجميع أولئك
الذين يسعون إلى المعرفة الروحية ،أن يكونوا حذرين من
أولئك الذين يعرضون عليهم تعليمهم أساليب بسيطة ﻻكتساب
المواهب النفسية ،هذه المواهب )لوكيكا( 15هي في الواقع من
السهل الحصول عليها بشكل اصطناعي ،لكنها تختفي بمجرد
استنفاد الحافز العصبي.
أما الرؤية الحقيقية ذات درجة الحكماء التي تأتي مع تطور
نفسي حقيقي )لوكوثرا( ،16بمجرد تحقيقها ،فهي ﻻ تضيع أبدا ً.
يبدو أن جمعيات مختلفة قد نشأت منذ تأسيس الجمعية
الثيوصوفية ،مستفيدة من اﻻهتمام الذي أثاره البحث النفسي
والسعي للفوز باﻷعضاء عن طريق وعدهم باﻻكتساب السهل
للقوى النفسية .في الهند ،نعرف منذ فترة طويلة وجود العديد
من الزهاد الوهميين من جميع اﻷوصاف ونخشى أن يكون
هناك خطر جديد في هذا اﻻتجاه هنا ،وكذلك في أوروبا
وأمريكا.
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لوكيكا )بالسنسكريتية( :الدنيوية والزمانية.
لوكوثرا أو لوكوتارا )بالسنسكريتية( :التفوق أو ما يتجاوز العالم.
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نأمل فقط أﻻ يسمح أي من أعضائنا ،الذين أذهلتهم الوعود
الرائعة ،بأن يتم التﻼعب بهم من قبل حالمين أنانيين ،أو ربما
من مخادعين عن عم ٍد.
ﻹظهار أن اﻻحتجاجات والتحذيرات هي ضرورية فعﻼً فإنه
تجدر اﻹشارة إلى أننا رأينا مؤخرا ً في رسالة من بيناريس،17
نسخا ً من إعﻼن نشره ما يُسمى زورا ً "مهاتما" .يستدعي
"ثمانية رجال ونساء يعرفون اللغة اﻹنجليزية جيدا ً وأي لغة
هندية عامية" ،ويختتم بالقول إن "أولئك الذين يرغبون في
معرفة تفاصيل العمل ومقدار اﻷجر" يجب أن يراسلوه على
عنوانه مع إرفاق طوابع البريد!
على الطاولة التي أمامنا ،يوجد إعادة طباعة "المتون
اﻹلهية" ،التي نُشرت في إنكلترا العام الماضي ،والتي تحتوي
على مﻼحظة لفتت انتباه "الثيوصوفيين الذين ربما قد خاب
أملهم بتوقعاتهم بشأن التوزيع المجاني للحكمة السامية من
قبل المهاتما الهندوس" بدعوتهم بحرارة إلى إرسال أسمائهم
إلى الناشر ،الذي سيراهم "بعد فترة قصيرة من المراقبة" ،يتم
بعدها قبولهم في "أخوية باطنية" "تعلم بحرية وبدون تحفظ
أي شيء يرونه مناسبا ً لتلقيه" .من الغريب أننا نجد في المجلد
نفسه سؤال لهرمس الثﻼثي العظمة يقول:

هذا هو السبيل الوحيد الذي يؤدي إلى الحقيقة ،التي سلكها
حتما ً أجدادنا والذي من خﻼله توصلوا إلى تحقيق الخير .هذا
المسار جميل ،وحتى مع ذلك ،فإنه من الصعب على الروح أن
تمشي فيه مادامت مغمورة في سجن الجسد .. . .لذلك ،ابتعد
مقاطعة في الهند.
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عن الحشود بحيث عن طريق الجهل ،يبقى المبتذلة في حدود،
حتى لو كان خوفا ً من المجهول.
صحيح تماما ً أن بعض الثيوصوفيين كانوا )بسبب خطأهم
وحدهم( مصابون بخيبة أمل شديدة ،ﻷننا لم نعرض عليهم
موجزا ً عن اليوغا فيديا ،والبعض اﻵخر كان يريد عمﻼً
تطبيقيا ً.
وما هو ذو مغزى بدرجة كافية ،هو أن أولئك الذين لم يفعلوا
إﻻ اﻷقل للجمعية ،هم أولئك الذين يجهدون أكثر ﻹيجاد اﻷخطاء
فيها .اﻵن ،لماذا هؤﻻء الناس وجميع أعضائنا القادرين على
القيام بذلك ﻻ يشرعون في دراسة جادة للمسمرية؟
سمرية" بمفتاح العلوم الغيبية الخفية 18وتتمتع
سميت
"الم ِ
ِ
بميزة أنها توفر فرصا ً خاصة لفعل الخير للبشرية .إذا
استطعنا ،في كل فرع من فروعنا ،إنشاء مستوصف المعالجة
الصحية مع إضافة قسم للشفاء المغناطيسي  -كما تم بالفعل
عمل ذلك بنجاح كبير في بومباي -فإنه يمكننا المساعدة في
توفير أساس أكثر صﻼبة لعلم الطب في هذا البلد ويكون وسيلة
لفائدة ﻻ تُحصى للجمهور العام.
لقد قامت بعض فروعنا ،إلى جانب فرع بومباي ،بعمل جيد في
هذا اﻻتجاه ،ولكن ﻻ يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين
القيام به للقيام بما هو أكثر مما لم يتم محاولته .الشيء نفسه
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العلم الغيبي" ،في الثيوصوفيا ،هو العلم الذي يدرس الجوانب
اﻷساسية للكون التي تكون مخفية عن الحواس الخارجية الخمسة .ﻻ
عﻼقة لعلم الغيبيات باستخدام "القوى النفسية" بالمعنى التقليدي .إنه ﻻ
ينفصل عن اﻹيثار والتزام الفرد بسعادة جميع الكائنات.
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ينطبق على اﻹدارات المختلفة للجمعية .سيكون من الجيد
ﻷعضاء كل فرع أن يجتمعوا ويتشاوروا مع بعضهم البعض
بجدية لمعرفة الخطوات العملية التي يمكنهم اتخاذها لتعزيز
اﻷهداف المعلنة للجمعية ونشرها .غالبا ً ما يكتفي أعضاء
الجمعية الثيوصوفية بدراسة سطحية إلى حد ما لكتبها ،دون
تقديم أي مساهمة حقيقية في عملها النشط.
إذا أرادت الجمعية أن تكون قوة من أجل الخير في هذا البلد
وغيره ،فﻼ يمكنها تحقيق هذه النتيجة إﻻ من خﻼل التعاون
النشط من جانب كل عضو من أعضائها وسنناشد بصدق كل
واحد منهم لكي يدرس بعناية إمكانيات العمل في قوته ،ثم
يتعهد بجدية لتحقيقها.
التفكير الجيد هو شيء جيد ،لكن التفكير وحده ﻻ يتم اخذه
باﻻعتبار كثيرا ً إذا لم يتم ترجمته إلى أفعال.
ﻻ يمكن ﻷي عضو في المجتمع أﻻ يستطيع فعل شيء لمساعدة
قضية الحقيقة واﻷخوية العالمية ،ذلك يعتمد فقط على إرادة
الفرد ،لفعل شيء وإنجازه فعليا ً.
قبل كل شيء ،نود أن نعيد التأكيد على حقيقة أن الجمعية
ليست حضانة للحكماء للمبتدئين ،ﻻ يمكن للمعلمين اﻻنتقال
ﻹعطاء تعليمات لمختلف الفروع حول الموضوعات المختلفة
التي تدخل في أعمال اﻷبحاث في الجمعية ،يجب على الفروع
أن تدرسها ﻷنفسها ،يجب امتﻼك الكتب والمعارف المكتسبة
ويجب تطبيقها عمليا ً من قبل مختلف اﻷعضاء :وبهذه الطريقة
سيتم تطوير قدرة اﻹدارة الذاتية والتفكير .ونحن نطلب ذلك
بحماس .بمجرد تلقينا للمكالمات ،فإنه يجب أن يكون جميع
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المحاضرين الذين يتم إرسالهم إلى الفروع على دراية عمليا ً
بعلم النفس التجريبي واﻻستبصار )أي النظر إلى المرايا
السحرية وقراءة المستقبل ،وما إلى ذلك( .نعتقد اﻵن أن هذه
التجارب يجب أن يكون لها أصل بين اﻷعضاء أنفسهم ،في
تنمية الفرد أو تمكينه من التقدم على طريقه "الصعب"
وبالتالي نحث أعضائنا على المحاولة بأنفسهم.
بﻼفاتسكي Blavatsky
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هل الرغبﺔ في "الحياة هي أنانيﺔ؟

يجب أن تكون الفقرة "للعيش ،للعيش ،للعيش ،غير مألوفة"
التي تم التحدث عنها في مقالة "إلكسير الحياة"  ،المليئة
باﻷرقام في مجلتي "مارس وأبريل" من المجلد .غالبا ً ما
يُقتبس سوء الظن ،من قِبل القراء السطحيين الذين ﻻ
يتعاطفون مع الجمعية الثيوصوفية ،كحجة مفادها أن تعاليم
الغيبيات المذكورة أعﻼه هي أكثر أشكال اﻷنانية تركيزاً ،من
أجل تحديد ما إذا كان النقاد على صواب أو خطأ ،يجب أوﻻ ً
التأكد من معنى كلمة "اﻷنانية".
وفقًا لسلطة راسخة ،فإن اﻷنانية هي "اﻻحترام الحصري
لمصلحة الفرد أو سعادته ،تقدير الذات أو احترام الذات الذي
يدفع الشخص إلى توجيه أهدافه نحو تعزيز المصلحة الذاتية
أو السلطة أو السعادة ،دون اﻷخذ باﻻعتبار مصالح اﻵخرين.
باختصار ،الفرد بالكامل ،هو فرد يهتم بنفسه وﻻ يهتم بغيره.
أو بعبارة ثانية ،هو مشبع بقوة بحاسة أهمية شخصيته التي
بالنسبة له هي أقصى أفكاره ورغباته وطبيعته .التطلعات
الروحية وما وراؤها ،هي كلها باللون اﻷبيض المثالي .هل
يمكن أن نقول بعد ذلك أن عالم الغيبيات هو"أناني" عندما
يريد أن يعيش بكل معنى هذه الكلمة التي يستخدمها مؤلف
المقال حول إكسير الحياة؟ لقد تم التأكيد مرارا ً وتكرارا ً على أن
الهدف النهائي لكل طامح نحو المعرفة الغيبية هو النيرفانا أو
موكتي ،عندما يصبح الفرد ،محرر من جميع "المركبات
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المايافية "19ويصبح واحدا ً مع "بارا آتما" أو أن اﻻبن يتماثل
ويتطابق مع اﻵب حسب في المسيحية .لتحقيق هذا الهدف ،كل
حجاب من الوهم يخلق شعورا ً بالعزلة الشخصية
يجب فصل اﻹحساس باﻻنفصالية عن كل شيء ،أو بعبارة
ثانية ،يجب أن يتخلى المريد تدريجيا ً عن أي إحساس بأنانية
نتأثر بها جميعا ً أكثر أو أقل.
دراسة لقانون التطور الكوني يعلمنا أنه كلما زاد التطور ،كلما
مال نحو الوحدة .في الواقع ،الوحدة هي اﻹمكانية النهائية
للطبيعة ،وأولئك الذين ،بدافع اﻷنانية والغرور ،يتعارضون مع
مخططاتها ،يمكن أن يعانوا من عقاب الفناء التام .يدرك عالم
الغيبيات أن عدم اﻻهتمام الشخصي والشعور باﻹحسان
والمحبة العالمية ،هما القانون الكامن في وجودنا .عالم
الغيبيات ﻻ يحاول سوى تدمير سﻼسل اﻷنانية التي صاغتها
مايا من أجلنا .ثم يدخل بعدها الصراع بين الخير والشر.
إن ﷲ والشيطان ،السورا واﻵسورا ،الديفا والدايتيا،20
المذكورة في الكتب المقدسة لجميع اﻷمم وجميع اﻷجناس،
ترمز إلى المعركة بين عدم اﻻهتمام باﻷمور الشخصية
والنبضات اﻷنانية ،التي تحدث في إنسان يحاول اتباع خطط
الطبيعة العليا ،حتى يتم هزيمة الميول الحيوانية الدنيا ،التي
أوجدتها اﻷنانية بالكامل ،ويتم زعزعة العدو بالكامل وتدميره.
كما تم اﻹشارة في كثير من اﻷحيان في العديد من الكتابات
من كلمة مايا = الوهم .أي يتحرر من اﻷجساد الوهمية العابرة نظير
الجسد المادي والنوراني النجمي وغيرهما.
السورا والديفا كلها بمثابة مﻼئكة نورانية والباقية هي شيطانية20 .
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الثيوصوفية وغيرها من الكتابات الغيبية إلى أن الفرق الوحيد
بين اﻹنسان العادي الذي يعمل مع الطبيعة خﻼل التطور الكوني
وأخصائي الغيبيات ،هو أن اﻷخير ،بمعرفته الفائقة ،يتبنى مثل
هذه اﻷساليب .سيتبع التدريب واﻻنضباط بعملية التطور هذه
وبالتالي سوف يصل في وقت قصير نسبيا ً إلى هذه الذروة التي
قد يستغرق الفرد العادي خﻼلها مليارات السنين .باختصار ،في
بضعة آﻻف من السنين ،سوف يقترب من هذا الشكل من
التطور الذي قد تصل إليه البشرية في الدورة الكونية السادسة
أو السابعة خﻼل عملية التطور ،أي تقدم دوري.
من الواضح أن اﻹنسان العادي ﻻ يمكن أن يصبح مهاتما في
حياة واحدة ،أو باﻷحرى في تقمص واحد .سيتذكر أولئك الذين
درسوا التعاليم الغيبية حول ديفاخان وحاﻻتنا الﻼحقة ،أنه بين
تجسدين هناك فترة كبيرة من الوجود الذاتي التجريدي في
ديفاخان .وكلما زاد عدد هذه الفترات الديفاخانية ،كلما زادت
عدد سنوات هذا التطور .والهدف الرئيسي لعالم الغيبيات هو
السيطرة على نفسه بما فيه الكفاية ليكون قادرا ً على السيطرة
على حاﻻته في المستقبل ،وبالتالي تقصير تدريجي لمدة خالته
الوجدانية في ديفاخان التي تحدث بين تجسدين له .في تقدمه
يأتي وقت ﻻ يوجد فيه ديفاخان ،بين الموت الجسدي ووﻻدته
القادمة ،ولكن هناك نوعا ً من النوم الروحي ،قوقعة الموت
التي وضعته في حالة من الﻼوعي وبعدها يتعافى تدريجيا ً
ليولد من جديد ،لمواصلة قدره .يمكن أن تختلف مدة هذا النوم
من خمسة وعشرين إلى مائتي عام ،وهذا يتوقف على درجة
تقدمه .ولكن يمكن القول أن هذه الفترة هي مضيعة للوقت
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وبالتالي ،فإن كل جهوده تبذل لتقصير مدتها إلى أن يصبح
اﻻنتقال من حالة وجود إلى ثانية غير محسوس تقريباً.
هذا هو تجسده اﻷخير ،إذا جاز التعبير ،ﻷن صدمة الموت لم
تعد تذهله .هذه هي الفكرة التي يعتزم كاتب المقال حول إكسير
الحياة التعبير عنها عندما يقول:
]في الوقت الذي تم فيه تجاوز الحد اﻷقصى لموت عرقه ،كان
ميتا ً حالياً ،بالمعنى العادي ،أي أنه تخلص من جميع الجزيئات
أو جميعها تقريبا ً من المواد التي كانت من المحتم أنها ستعرقل
معاناة الموت .لقد مات تدريجيا ً خﻼل كامل فترة مساررته.
الكارثة ﻻ يمكن أن تحدث مرتين .لقد انتشرت عملية اﻻنحﻼل
المعتدل لعدة سنوات فقط ،فيما أن اﻵخرون يمرون بها من
لحظة إلى بضع ساعات .في الواقع ،إن أعظم الحكماء هو
ميت ،وفاقد الوعي في كل ما يتعلق بالعالم  -فهو غير مدرك
لملذاته ،وغير مدرك لمآسيه  -بقدر ما تختفي العاطفية ،ﻷن
اﻹحساس الحاد باﻷلوهة ﻻ يتركه أبدا ً أعمى عن وجوده بحد
ذاته[.
نوقشت عملية انبعاث الذرات وجاذبيتها ،التي يسيطر عليها
عالم الغيبيات ،بإسهاب في هذه المقالة وفي كتابات ثانية.
وبهذه الوسائل ،يتخلص تدريجيا ً من جميع الجسيمات الخشنة
القديمة في جسمه ويستبدلها بجزيئات أكثر أثيرية وأكثر دقة،
حتى يموت  -ستيﻼ شاريرا  -القديم بالكامل ويتحلل .وبعدا يحيا
في جسم من خلقه وابداعه ،يتكيف مع عمله .هذا الجسم
ضروري لتحقيق غاياته ﻷنه ،كما يقول مقال إكسير الحياة:
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]ولكن لفعل الخير ،كما هو الحال في كل شيء آخر ،يجب أن
يكون لدى اﻹنسان الوقت والمادة التي يعمل بها ،وهي وسيلة
ضرورية ﻻكتساب القدرات التي يمكن للمرء من خﻼلها أن
يفعل الخير بشكل ﻻ نهائي أكثر من عدم وجودها .بمجرد
سيطرته عليها ،فإن فرص استخدامها سوف تتحقق[.
في مكان آخر ،من خﻼل إعطاء تعليمات عملية بهذا المعنى
تقول نفس المقالة :يجب أن يكون اﻹنسان المادي أكثر إثارة
وأكثر حساسية ،اﻹنسان العقلي أكثر اختراق وعمق .اﻹنسان
اﻷخﻼقي أكثر استقﻼلية وفلسفية.
تضيع اﻻعتبارات المهمة المذكورة أعﻼه من قبل أولئك الذين
يغتنمون سياق المقطع التالي من نفس المادة:
]ومن هذه القصة أيضاً ،سوف نرى مدى الحماقة أن نطلب من
الثيوصوفيين "تزويدهم بتواصل مع أعظم الحكماء" .مع أكبر
صعوبة يمكن لواحد أو اثنين ،حتى من خﻼل اﻵﻻم ،التدخل
بالعالم ،ﻷن ذلك يعرقل تقدمهم بسبب اﻻختﻼط بالشؤون
الدنيوية .سيقول القارئ العادي »ﻻ يبدو ذلك نظرة  -ﷲ .هذه
هي قمة اﻷنانية " ...لكنه يدرك أن الحكيم العالي للغاية ،والذي
تعهد بإصﻼح العالم ،سيضطر بالضرورة إلى الخضوع من
جديد إلى التجسد .وهل هناك تجربة لكل ما سبق في هذا
السطر مشجع بما فيه الكفاية للتحريض على محاولة جديدة؟[.
اﻵن ،من خﻼل إدانة المقطع أعﻼه باعتباره غرسا ً لﻸنانية فإن
القراء والمفكرين السطحيين يغيبون عن اعتبارات مختلفة
مهمة .في المقام اﻷول ،ينسون المقتطفات الثانية التي سبق
ذكرها والتي تفرض التجرد عن الذات كشرط ضروري للنجاح
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والتي تقول إنه مع التقدم ،يتم اكتساب حواس جديدة وقوى
جديدة يمكن للمرء أن يعمل بها بشكل غير محدود أكثر من
بدونها .كلما أصبح الحكيم روحانياً ،كلما نقصت قدرته على
التدخل في الشؤون الدنيوية والمبتذلة ،وكلما زاد حصره في
العمل الروحي .لقد قيل مرارا ً وتكرارا ً أن العمل الروحي كان
متفوقا ً على العمل الفكري مثلما كان العمل في المستوى اﻷخير
أفضل من العمل على المستوى المادي.
الحكماء العظماء يساعدون اﻹنسانية ،ولكن روحيا ً فقط :إنهم
عاجزون بحكم النظام عن التدخل في شؤون العالم .ولكن هذا
فقط يهم الحكماء العظماء .هناك درجات مختلفة من الحكماء
وحكماء كل درجة يعملون من أجل اﻹنسانية على المستويات
التي قد ارتقوا إليها .فقط الشيﻼ يمكنهم العيش في العالم حتى
يصلوا إلى درجة معينة .ﻷن الحكماء يهتمون بالعالم الذي
يعيشون فيه ويعملون مع الشيﻼ ،كما يعلم الكثير من الذين
يدرسون هذا الموضوع.
كل دورة تنتج علماء غيبيات خاصة بها والذين سيكونون
قادرين على العمل من أجل إنسانية هذه اﻷوقات على جميع
المستويات .لكن يتنبأ الحكماء بأنه في وقت معين لن تكون
إنسانية تلك اللحظة قادرة على إنتاج علماء غيبيات للعمل في
مستويات معينة .للقيام بذلك ،فإنهم يعملون ،إما عن طريق
التخلي طواعية عن تقدمهم وتطورهم واﻻنتظار عند هذه
الدرجات حتى يصل الجنس البشري إلى هذه الفترة ،أو
يرفضون الدخول إلى النيرفانا ويخضعون للتقمص في الوقت
المناسب للوصول إلى تلك الدرجات عندما تحتاج البشرية إلى
مساعدتهم في هذه المرحلة .وعلى الرغم من أن العالم قد ﻻ
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يكون على دراية بذلك ،فقد فضل البعض الحفاظ على الوضع
الراهن ورفض الذهاب إلى أعلى الرتب لصالح اﻷجيال القادمة.
باختصار ،بما أن الحكماء يعملون بتناغم نظرا ً ﻷن الوحدة هي
القانون اﻷساسي لوجودهم ،فقد قاموا بتقسيم العمل إلى ح ٍد
ما ،حيث يعمل الجميع على متن المستوى في آخر لحظة تم
تكليفه بها ،من أجل التطور الروحي للجميع  -وعملية طول
العمر المذكورة في إكسير الحياة ليست سوى وسيلة للوصول
إلى الهدف الذي هو بعيد عن اﻷنانية ،فهو الهدف اﻷكثر
تساميا ً والذي يمكن لﻺنسان أن يعمل من أجله.
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العبﻘريﺔ
لوسيفر ،نوفمبر 1889

عبقرية! أنتِ ،هبة السماء ،النور اﻹلهي! في خضم أي أخطار
أنت محكوم عليك أن تتألقي؟ غالباً ،ما يتحكم ضعف الجسم في
قوتك ،وغالبا ً ما يتم إعاقة نشاطك وسلوكك ،وتُلزمك اﻷعصاب
المرتجفة بكبح جماح جهودك النبيلة لمحاربة اﻷلم ،أيتها
اﻹرادة ،الضيف الحزين!

CRABBE
من بين العديد من المشاكل التي لم تحل في السابق في سر
العقل ،مسألة العبقرية هي في الطليعة .من أين تأتي العبقرية
وما هي العبقرية ،ما سبب وجودها ،وما هي أسباب ندرتها
المفرطة؟
هل هي "هدية من السماء"؟ وإذا كان اﻷمر كذلك فلماذا تُعطى
هذه الهدايا ﻷحدهم ،وبﻼدة الذهن ،أو حتى البﻼهة ،هي مصير
اﻵخر؟ إذا نظرنا إلى ظهور الرجال والنساء من العباقرة على
أنها مجرد صدفة ،أو مكاسب عمياء ،أو ،هي تعتمد على
اﻷسباب الجسدية فقط ،فإنه أمر ﻻ يمكن تصوره إﻻ بالنسبة
للماديين .كما يقول المؤلف حقاً ،يبقى هذا البديل فقط :اﻻتفاق
مع المؤمن على وجود إله شخصي "لتعيين مظهر كل

فرد إلى فعل خاص من اﻹرادة اﻹلهية والطاقة
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اﻹبداعية" ،أو "اﻻعتراف ،بشكل عام" بأحقية خﻼفة هؤﻻء
اﻷفراد للعبقرية ،أو نتيجة عمل عظيم من اﻹرادة ،معبّر عنه
في قانون أبدي ﻻ يمكن مخالفته.
إن العبقرية ،كما حددها كوليريدج ،على اﻷقل  -في كل مظهر
خارجي  -هي "قدرة النمو" .ومع ذلك ،بالنسبة للحدس
الداخلي لﻺنسان ،فإن اﻷمر يتعلق بمعرفة ما إذا كان إنسان
عبقريا ً هو  -مهارة غير طبيعية للعقل  -تتطور وتتطور ،أو أن
الدماغ المادي ،المركبة ،والذي يصبح ،من خﻼل عملية
غامضة ،قادرا ً على استقبال وإظهار من الداخل إلى الخارج
الطبيعة الفطرية واﻹلهية للروح الزائدة لﻺنسان .ربما ،في
سماتهم الحكيمة ،كان الفﻼسفة في ذلك الوقت أقرب إلى
الحقيقة من حكمائنا المعاصرين ،عندما وهبوا اﻹنسان إلها ً
وصياً ،وهو روح أطلقوا عليه السم  -العبقرية .ماهية هذا
الكيان ،ناهيك عن جوهره  -ﻻحظ التمييز أيها القارئ  -ووجود
كﻼهما ،يتجلى وفقا ً لبنية الشخص الذي يبلغه .كما يقول
شكسبير عن عبقرية الرجال العظماء  -ما ندركه من جوهره
"ليس هنا".

ﻷن ما تراه هو فقط الجزء اﻷصغر.. . .
ولكن تم بناء اﻹطار بأكمله هنا
في هذا المكان الفسيح والواسع
لم يكن سقفك كافيا ً ﻻحتوائه
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هذا هو بالضبط ما تُعلمه الفلسفة الباطنية .ﻻ تضيء شعلة
العبقرية بأي يد مجسمة ،باستثناء ذهنها الخاص .إنها طبيعة
الكيان الروحي ذاته ،اﻹيغو لدينا ،التي تواصل نسج حياة
جديدة في نسيج التقمصات في الوقت المناسب ،من البداية إلى
نهاية دورة الحياة العظيمة ،21عبر شخصياتها.
بحيث ما نسميه "مظاهر العبقرية" في شخص ما هو فقط
جهود أكثر أو أقل نجاحا ً من هذه اﻹيغو لتأكيد نفسها على
المستوى الخارجي لشكلها الموضوعي  -رجل الطين  -في
الحقائق .الحياة اليومية لهذه اﻹيغوات ،من نيوتن ،أو
إيشيلوس ،أو شكسبير ،لها نفس الجوهر والمضمون مثل إيغو
إنسان فظ ،جاهل ،رجل مجنون ،أو حتى أحمق .وتأكيد
عبقريتهم يعتمد على البناء الفيزيولوجي والمادي لﻺنسان
الفيزيقي .ﻻ تختلف أي إيغو عن إيغو ثانية في جوهرها اﻷولي
أو اﻷصلي.
إن ما يجعل اﻹنسان إنسانا ً عظيما ً إنسانا ً روحيا ً هو نوعية
القشرة المادية ونوعيتها وتكوينها ،فضﻼً عن كفاية أو قصور
الدماغ والجسم لنقله والتعبير عن نوره الحقيقي :اﻹنسان.
وهذه الكفاءة أو العجز هي ،بدورها ،نتيجة كارما.
أو ﻻستخدام متوازي آخر ،فإن اﻹنسان المادي هو اﻷداة
الموسيقية واﻷداء اﻷول .تكمن احتمالية اللحن المثالي للصوت
في اﻷول  -اﻷداة  -واﻷنف في الثانية ﻹيقاظ تناغم ﻻ تشوبه
شائبة من أداة مكسورة أو سيئة الصنع .يعتمد هذا اﻻنسجام
فترة مانفنتارا كاملة تتألف من سبع دورات كونية.
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على دقة اﻹرسال ،بالكلمة أو الفعل ،إلى المستوى الموضوعي
للفكر اﻹلهي الضمني في أعمق الطبيعة الذاتية أو الداخلية
لﻺنسان .ﻻتباع مثالنا ،يمكن أن يكون اﻹنسان الفيزيقي أداة ﻻ
تُقدر بثمن أو كمانا ً رخيصا ً ومتصدعاً ،أو وسطا ً بين اﻻثنين
بين يدي الموسيقي "باغانيني" الذي يغلفه.
عرفت ذلك كل اﻷمم القديمة .ولكن على الرغم من أن جميعهم
كان لديهم أسرارهم والهيروفان الخاصين بهم ،إﻻ أنه ﻻ يمكن
تعليمهم جميعا ً بالطريقة نفسها للعقيدة الميتافيزيائية الكبرى
وعلى الرغم من أن بعض المختارين قد حصلوا على مثل هذه
سمح للجماهير بالتعامل
الحقائق أثناء مساررتهم ،إﻻ أنه قد ُ
معها بحذر شديد وفي أقصى الحدود البعيدة" .من كل اﻷلوهة
يعط ذلك للذين ﻻ
قد مرت ،فإن مون ،الحكمة اﻹلهية . . .لم ِ
يستحقون" يقول كتاب أعده هيرميس.
بولس "المعلم  -البناء الحكيم "22ردد أقوال تحوت – هيرمس
في رسالته )رسالة إلى الكورنثيين (10 ،1قائﻼً للكورنثيين:
"نحن نتحدث عن الحكمة بين الكاملين" )المساررين(.
"الحكمة اﻹلهية في اﻷسرار ،حتى الحكمة الخفية") .المرجع
نفسه.(7.11 ،
ومع ذلك ،حتى يومنا هذا ،يُتَهم القدماء بالتجديف والفتنة
بسبب "عبادة اﻷبطال" الخاصة بهم .ولكن هل كان المؤرخون
الحديثون يفهمون دائما ً سبب هذه "العبادة"! نحن ﻻ نعتقد.
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مصطلح ثيورجي بحت تماماً ،ماسوني وغيبي .بولس ،باستخدامه،
يعلن عن نفسه على أنه مسارر له الحق في تعليم المساررة لﻶخرين.
59

خﻼف ذلك ،سيكونون أول من يدرك أن ما كان "في حالة
خراب" ،أو باﻵحرى من كان يُكرم ،لم يكن رجل الطين ،وﻻ
الشخصية  -البطل أو القديس ،الذي ﻻ يزال متفوقا ً على
اﻹنسان .ولكن الكنيسة الرومانية ،كانت تقدس الجسد أكثر من
الروح  -لكن الروح اﻹلهي المسجون ،اﻹله المنفي داخل هذه
الشخصية .من يدرك ،في العالم البائس ،أنه حتى غالبية
القضاة )اﻷركونت في أثينا ،الذين تمت ترجمة مصطلحهم
بشكل سيئ في التوراة باسم "اﻷمراء"(  -الذين كان واجبهم
الرسمي هو إعداد المدينة لمثل هذه المواكب ،لم يعلموا المعنى
الحقيقي لما يسمى "عبادة"؟
في الحقيقة ،كان بولس محقا ً في قوله "نحن نتحدث عن
الحكمة . . .ليس حكمة هذا العالم . . .الذي ﻻ أحد من
اﻷركونت من هذا العالم )المبتذل( يعرف" .الحكمة الخفية
لﻸسرار .ﻷنه ،كما ﻻ تزال كلمات الرسول توحي ،إلى أن لغة
المساررين وأسرارهم ليست مبتذلة ،وﻻ حتى" أركون "أو
الحاكم من خارج طبقة اﻷسرار المقدسة .ﻻ شيء "سوى روح
اﻹنسان )اﻹيغو( فيه)" .نفس المصدر(.
إذا كان الفصﻼن اﻷول والثاني من رسالة كورنثوس اﻷولى قد
تم ترجمتهما دائما ً بالروح التي كُتبتا بها  -حتى أن رسالتهما
الميتة أصبحت اﻵن مشوهة  -فيمكن للعالم أن يعاين كشوفات
غريبة .من بين أشياء ثانية ،كان لديه مفتاح العديد من
الطقوس القديمة الوثنية التي لم يتم تفسيرها حتى اﻵن ،أحدها
سر عبادة اﻷبطال هذه .وقال إنه يتعلم أنه إذا كانت شوارع
المدينة التي كرمت أحد هؤﻻء البشر قد انتشرت بالورود
لمرور بطل ذاك الزمان ،وإذا تمت دعوة كل مواطن للركوع
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بخشوع أمام الشخص الذي تم اﻻحتفال ،وإذا تنافس الكاهن
والشاعر في حماستهما لتخليد اسم البطل بعد وفاته  -فإن
الفلسفة الغيبية تخبرنا بالسبب وراء ذلك.
"هنا"  ،يقول " ،هو مظهر ﻻ مفر منه للعبقرية المرتبطة
بالفضيلة في المحارب أو الشاعر ،الرسام الكبير ،الفنان ،رجل
الدولة ،أو ال َعا ِلم ،الذي يحوم فوق رؤوس القطيع المبتذل
الوجود الذي ﻻ يمكن إنكاره للمنفي السماوي  ،اﻷنا السماوية
التي أنت السجان لها ،يا إنسان المادة!" .وهكذا ،فإن ما
نسميه التأليه والتعظيم ينطبق على اﻹله الخالد الداخلي ،وليس
على الجدران الميتة للمسكن اﻹنساني الذي يحتوي عليه .وقد
تم ذلك في اعتراف ضمني وصامت بجهود اﻷسير اﻹلهي
الذي ،في أكثر الظروف غير المواتية للتجسد ،نجح مع ذلك في
إظهار ذاته.
لذلك ،فإن الغيبيات ﻻ تُعلم شيئا ً جديدا ً لتأكيد هذه البديهية
الفلسفية .بامتدادها على الحقيقة البديهية الميتافيزيائية ،فإنها
ﻻ تمنحها سوى لمسة أخيرة من خﻼل شرح بعض التفاصيل.
إنها تُعلم ،على سبيل المثال ،أن وجود قوى إبداعية مختلفة في
اﻹنسان  -يُطلق عليها اسم العبقرية في مجتمعهم  -ﻻ يرجع
إلى أي حظ أعمى ،وﻻ إلى فضيلة فطرية ناتجة عن الميول
الوراثية  -على الرغم مما يُسمى غالبا ً هكذا يمكن أن يؤدي
تكثيف هذه القدرات  -بل لتراكم التجارب الفردية السابقة لﻸنا
في حياته السابقة وفي حيوياته الماضية .ﻷنه على الرغم من
كونها كلية العلم في جوهرها وطبيعتها ،فإنها ﻻ تزال يتطلب
خبرة من خﻼل شخصياتها ،عن اﻷشياء من اﻷرض ،ترابي
على المستوى الموضوعي ،لتكون قادرة على تطبيق الثمرة
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التجريدية من قبل العلم .وتضيف فلسفتنا  -أن تنمية بعض
القدرات خﻼل سلسلة طويلة من التجسدات الماضية ،يؤدي إلى
ازدهار العبقرية ،في اتجاه ما أو آخر.
لذلك ،إن العبقرية العظيمة ،إن كانت حقيقية وفطرية ،وليس
مجرد توسع غير طبيعي في فكرنا اﻹنساني ،ﻻ يمكنها أبدًا
نسخ أو تقليد أو حتى محاولة التقليد ،لكنها تولد عموما ً
دوافعها وإنجازاتها اﻹبداعية .الزنابق الهندية اﻷفقية تتدفق
من شقوق وصدوع الصخور العارية على أعلى الهضاب من
تﻼل نيلجيري  ،إنها عبقرية حقيقية وهي فرصة للوﻻدة
واﻻزدهار على مرأى من الجميع في اﻷرض اﻷكثر تصحر
وقاحلة للغاية ،ﻷن طابعها ﻻ يمكن إنكاره اطﻼقاً .ﻻستخدام
مقولة شائعة ،فإن العبقرية الفطرية ،مثل القتل العمد ،سوف
تتبدد عاجﻼً أم آجﻼً ،وكلما زاد قمعها وإخفائها ،كلما زاد
طوفان النور الناتج عن الثوران المفاجئ.
في كثير من اﻷحيان ،العبقرية اﻻصطناعية تٌمزج مع الحالة
السابقة ،والتي ،في الحقيقة ،هي مجرد تتويج للدراسات
الطويلة والتدريب ،ولن يكون اﻷمر أكثر من ،إذا جاز التعبير
شعلة المصباح على الجزء الخارجي من باب المروحة ،يمكن
أن تلقي شعاع طويل من الضوء على الطريق ،لكنها تترك
الظﻼم داخل المبنى .وبقدر ما تكون كل قدرة وخواص ذات
طبيعة مزدوجة ،وهذا يعني أن كل واحد يمكن أن يخدم
غرضين ،الشر والخير ،لذلك فإن العبقرية المصطنعة سوف
تكشف عن نفسها بنفسها .ولدت من فوضى اﻷحاسيس
الدنيوية ،من قدرات اﻹدراك المميزة والثابتة ،ولكن من ذاكرة
محدودة ،لذلك ستبقى دائما ً عبدا ً لجسدها .وهذا الجسد ،بسبب
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عدم موثوقيته وميله الطبيعي إلى اﻻرتباك ،لن يتوانى في
إعادة أعظم عبقري ،هكذا يُسمى ،إلى عنصره البدئي الخاص
الذي هو مرة أخرى الفوضى ،أو الشر ،أو اﻷرض.
وهكذا ،بين العبقرية الحقيقية والعبقرية المصطنعة ،اﻷولى
مولودة من نور اﻹيغو الخالدة ،والثانية من اﻹرادة الزائفة
للعقل اﻷرضي أو العقل البشري البحت والروح الحيوانية،
توجد هاوية ﻻ يمكن عبورها إﻻ من قبل الذي يطمح للتقدم
دائما ً إلى اﻷمام ،والذي ﻻ يغيب عن نظره وفكره ،حتى في
أعماق المادة ،ذلك النجم الهادي المرشد ،النفس والروح
اﻹلهية ،أو ما نسميه بودهي ماناس.
هذه اﻷخيرة ﻻ تتطلب ،مثل اﻷولى ،الثقافة .كلمات الشاعر
الذي يؤكد أن المصباح العبقري –
إذا لم يكن محميا ً ومنقيا ً ومغذى بعناية
فإنه سيموت قريبا ً أو يضيع في البرق المبهر
ﻻ يمكن تطبيقه إﻻ على العبقرية اﻻصطناعية ،نتيجة البراعة
الثقافية والفكرية البحتة .ليس هذا هو النور المباشر لبوترا
ماناسا" ،أبناء الحكمة" ،ﻷن العبقرية الحقيقية التي أنارتها
شعلة طبيعتنا العليا ،أو اﻹيغو ،ﻻ يمكن أن تموت .لهذا السبب
هي نادرة جداً .حسبت ﻻفاتير أن "نسبة العبقرية )بشكل عام(
مقارنة بالمبتذلة تبلغ حوالي مليون ،لكن العبقرية بﻼ طغيان
دون ادعاء ،التي تحكم الضعيف باﻹنصاف ،المتفوقة في
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اﻹنسانية ،والمساوية في العدالة ،تعادل واحد من كل عشرة
مﻼيين".
إنه أمر مثير لﻼهتمام حقاً ،ولكنه ليس مكمﻼً للغاية للطبيعة
البشرية إذا كانت "العبقرية" في ذهن ﻻفاتير هي أعلى نوع
من الفكر اﻹنساني ،الذي كشفت عنه الثقافة المحمية ،المشذبة
والمتغذية ،وليست العبقرية التي نتحدث عنها.
عﻼوة على ذلك ،فإن مثل هذه العبقرية تؤدي دائما ً إلى أقصى
درجات اﻻزدهار أو لسوء الحظ لمن يظهر له هذا النور
المصطنع للروح اﻷرضية .مثل العباقرة الصالحين والسيئين
في العصور القديمة ،والتي صنعوا من خﻼلها العبقرية
البشرية بشكل مناسب لمشاركة اﻻسم ،فتأخذ بيد صاحبها
العاجز وتقوده في يوم من اﻷيام إلى ذروة المجد والثروة
واﻻزدهار ،ولكنها تغرقه في اليوم التالي في وحل من العار
واليأس وغالبا ً ما تقوده إلى اﻻجرام.
ولكن ،كما يقول العالم بالفراسة العظيم ،هناك صانعي عبقرية
بالقديم أكثر من صانعي العبقرية في هذا العالم ،ﻷنه كما تُعلمنا
الغيبيات ،فهي أسهل للشخصية ،بحواسها الجسدية وإيماءاتها
الحادة ،وهي ترتفع وتنجذب نحو الرباعي السفلي من الفلسفة
القديمة أكثر من  -الفلسفة الحديثة ،على الرغم من مهارة
المرء الكبيرة في التعامل مع هذا المكان اﻷدنى من العبقرية
ولكنه ﻻ يعرف شيئا ً عن شكله الروحي المتفوق سوى "واحد
من كل عشرة مﻼيين" .لذلك ،من الطبيعي أن يخلط أفضل
الكتاب المعاصرين في تحديد العبقرية الحقيقية.
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نتيجة لذلك ،نسمع باستمرار ونقرأ كثيرا ً عما تبدو العبقرية
بالنسبة لعالم الغيبيات ،وهي مفارقة إلى حد ما.
يقول أحدهم" :العبقرية تحتاج إلى تنمية" .يقول آخر:
"العبقرية عبث وهي اﻻكتفاء الذاتي" .في حين أن الثالث
سيستمر في تحديد النور اﻹلهي ولكن ﻹنكاره على سرير
ثقافته الخاصة الضيقة الذهن.
سيتحدث عن الغرابة العظيمة للعبقرية ،ويجمعها كقاعدة مع
"بنية قابلة لﻼشتعال" وسيظهر ذلك حتى "فريسة لكل
الشهوات ،ولكن نادرا ً ما يكون لديه لذة التذوق!" )اللورد
كايمز(.
للجدال مع هذا ،أو إخباره بأن العبقرية اﻷصلية والرائعة
تنبعث منها أشعة الذكاء اﻷكثر إبداعاً ،حيث تخمد الشمس لهب
النار في حقل مفتوح ،وأنه ليس غريب اﻷطوار أبداً ،رغم أنه
دائما ً ﻻ يمكن ﻷي إنسان موهوب بعبقرية حقيقية أن يفسح
المجال لعواطفه الجسدية للحيوانات .في نظر عالم الغيبيات
المتواضع ،ﻻ يمكن اعتبار أي شخص يتمتع بقدر كبير من
اﻹيثار مثل بوذا أو يسوع ومقلديه القﻼئل ،في دورتنا
التاريخية ،كمطورين بالكامل للعبقرية.
لذلك ،من غير المرجح أن تحصل العبقريّة الحقيقية على
استحقاقها في يوم اﻻتفاقيات العادية والنفاق والزمن .في
الوقت الذي ينمو فيه العالم إلى حضارات ،ينمو ويقوى،
ويحجر اﻷنبياء والعباقرة الحقيقيين لصالح أشباح الظل ،فإنه
سينبثق من بين المﻼيين من الجهلة ،قلب الشعب العظيم القادر
على الشعور الحدسي الحقيقي "بفوضى كبيرة" مليئة بالحب
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اﻹلهي لﻺنسان ،وتعاطف ﷲ مع اﻹنسان الذي يعاني .لذلك ،ﻻ
يزال السكان وحدهم قادرين على التعرف على العبقرية ،ﻷنه
بدون هذه الصفات ،ﻻ يحق ﻷي شخص أن يحمل اﻻسم .ﻻ
يمكن اﻵن العثور على العبقرية في الكنيسة أو في الدولة.
وهذا تم اثباته باعترافهم هم بالذات .يبدو لفترة طويلة في
القرن الثالث عشر أن "الطبيب المﻼئكي" قد استنكر عمل البابا
البريء الرابع ،الذي تفاخر بالمﻼيين التي تلقاها من بيع
عمليات الحل من الخطايا والتبرئة ،وأشار إلى الكنيسة هي
الماضي الذي قال فيه" :ليس لدي مال أو ذهب!" "هذا
صحيح" كان الجواب جاهز" .لكن الماضي قد انتهى أيضا ً
عندما كان بإمكانها أن تقول لشخص مشلول ":انهض وامشي
" .ومع ذلك ،ومنذ ذلك الوقت وقبله بوقت طويل ،وقت طويل
جداً ،منذ صلب معلمهم المثالي الكامل ،فإن الصلب يستمر على
حد سواء من قبل الكنيسة والدولة ولم يتوقف أبداً .نظرا ً ﻷن
كل دولة مسيحية تنتهك قوانينها وعاداتها ،وكل أمر معطى تم
إعطاؤه في عظة الجبل ،فإن الكنيسة المسيحية تبرره عملها
وتوافق عليه من خﻼل أساقفتها الذين يعلنون بشدة "دولة
مسيحية مستحيلة" تحت المبادئ المسيحية " .ولكن طريقة
حياة "تشبه حياة بوذا" هي ممكنة في الدول المتحضرة.
وهكذا ،ﻻ يجد عالم الغيبيات الذي "بالنسبة له تكون العبقرية
الحقيقية مرادفا ً للروح الﻼنهائية والحاضرة" ،التي يعكسها
اﻹنسان بشكل أو بآخر ،في التعريفات الحديثة للمصطلح بشيء
يقترب من اﻻستقامة .في المقابل ،سيتم بالتأكيد أخذ التفسير
الباطني للثيوصوفيا بسخرية .إن فكرة أن أي إنسان لديه
"روح" فيه هو عبقرية ،ستظهر أنها فكرة عبثية للغاية حتى
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للمؤمنين ،في حين أن اﻹنسان المادي سوف يسقط بسبب
"الخرافات الجسيمة".
"فيما يتعلق بالشعور الشائع ،فإن الشخص الوحيد الذي يكاد
يكون صحيحا ً ﻷنه بديهي وحدسي تماماً ،لن يتم أخذه في
اﻻعتبار" .سيتم استخدام نفس "الخرافة" المرنة والعملية مرة
ثانية لشرح سبب عدم وجود عبقرية معترف بها عالميا ً  -من
أي نوع  -بدون قدر معين من الحكايات الغريبة والرائعة
والغريبة في كثير من اﻷحيان ..اﻷساطير التي تعلق على مثل
هذه الشخصية الفريدة ،التي تضايقه وحتى أنها تستمر بالحياة
معه.
ومع ذلك ،فإن ما يُسمى بالجماهير غير المتعلّمة فقط وبالتالي
سمى بالجماهير غير المثقفة ،ولمجرد افتقارها إلى
فقط ما ي ُ
التفكير المنطقي الفائق ،هي التي تشعر وكأنها مجرد إنسان
فاني من الجلد ومن سمات فكرية .والشعور بوجود ما ﻻ يزال
مخفيا ً عن الغالبية العظمى ،شيء غير مفهوم لعقله المطلق أو
الواقعي ،فإنه يختبر نفس الخوف الذي شعرت به الجماهير
الشعبية عندما شعرت بتخيﻼتها ،وغالبا ً ما تكون أكثر عصمة
من العقل المثقف ،الذي تم إنشاؤه من أبطالهم اﻹلهيين ،معلما ً:
على الضعيف أن يميل ،على المغرورين أن يصلوا من أجل
قوى غير مرئية وأقوى منهم . . .وهذا ما يُسمى اﻵن الخرافة.
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ولكن ما هي الخرافات؟ بالتأكيد ،نخشى ما ﻻ نستطيع أن
نفسره بوضوح .مثل اﻷطفال في الظﻼم ،نحن جميعا ً مؤهلين
متعلمون بنفس الطريقة الجهلة ،للناس الذين لديهم أشباح
خلقنا الخاص .لكن هؤﻻء "اﻷشباح" ﻻ يثبتون بأي حال من
اﻷحوال أن هذه "الظلمة"  -وهي مجرد مصطلح آخر غير
مرئي وغير منظور  -خالية حقا ً من أي حضور أو وجود
باستثناء وجودنا .لذلك إذا كان في شكله المبالغ فيه "الخرافة"
هي حاضنة غريبة ،أو إيمان باﻷشياء التي تتجاوز حواسنا
الجسدية.
لكنه أيضا ً اعتراف متواضع بأن اﻷشياء في الكون ومن حولنا
ﻻ نعرف شيئا ً عنها .في هذا المعنى ،ﻻ تصبح "الخرافات"
شعورا ً غير معقول أو خوفا ً غير عادي أو نصف ابهار ممزوجا ً
باﻹعجاب واﻻحترام ،أو الخوف ،وفقا ً لمبادئ حدسنا .وهذا
أكثر منطقية من التكرار وراء حكماء غزيري الحكمة أنه ﻻ
يوجد شيء "في هذا الظﻼم" ،ﻻ يستطيع أن يفعل أي شيء
ﻷنهم ،الحكماء ،لم يتمكنوا من تمييزه.
هباء نقي حيث يوجد دخان ،يجب أن يكون هناك حريق .حيث
يوجد بخار ،يجب أن يكون هناك ماء .إن مطالبتنا ﻻ تستند إﻻ
إلى الحقيقة البديهية اﻷبدية .العبقرية والمعاناة ﻻ تُستحق.
تثبت بديهيات اﻷنا الخالدة والتقمص في عالمنا .بالنسبة
للباقي ،أي القول المبتذل والسخرية التي تُعامل بها هذه العقائد
الثيوصوفية  ،فإن فيلدينغ  -وهو نوع من العبقري بطريقته
الخاصة  -غطى ردنا قبل أكثر من قرن .لم يصرح أبدا ً بحقيقة
أكبر من اليوم الذي كتبه" :إذا جعلت الخرافات إنسانا ً غبيا ً فإن
الشكوك تجعله مجنونا ً".
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