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ﻣﻘﺪﻣﺔ

كان بﻼفاتسكي مدركة تماما ً للتأثير المدمر على الفكر اﻹنساني
للمادية الموروثة في القرن الثامن عشر حتى القرن التاسع
عشر ،حيث قدمت خﻼلها افتراضات جميع فروع العلوم،
وكثيرا ً ما وجدت الفرصة لتحويل نتائج البحث العلمي إلى هدفه
في إظهار حقائق الفلسفة الغيبية .لم تكن محاضراتها مقصورة
على نقل التعليم القديم ،كما سيظهر في مقال "العقل الكوني"
الذي ُ
طبع في لوسيفر في أبريل عام  .1890وهنا ،تأخذ مواد
جديدة في اﻷدب العلمي ،وتحولها إلى أدلة داعمة للمقترحات
الفلسفية للعقيدة السرية .كما أنها كانت قادرة على أن تجد في
مقدمة البحث العلمي أكثر من شاهد واحد على المبادئ التي تم
ذكرها .تستشهد بمثل هؤﻻء العلماء ،وهم دائما ً من اﻷقلية،
وتعاملهم بتقدير خاص ،ﻷنهم بشر كانوا لديهم حدس قوي بما
فيه الكفاية لكسر عش الشك ،مما دفعهم إلى تأكيد اﻷفكار
الروحية التي اقترحتها أبحاثهم.
في "العقل الكوني" تحتضن بﻼفاتسكي قضية الحيوية في
الجدل البيولوجي ،واﻻعتماد على مصادر مختلفة في التقارير
العلمية ﻹظهار أن دراسات البروتوبﻼزم وأشكال الحياة
البسيطة مثل اﻷميبا مليئة بالمﻼحظات التي تتناقض مع
النظريات الميكانيكية.
باستخدام هذه البراهين كأساس واﻻعتماد على تصريحات
الفﻼسفة العلميين لتوجيه الطريق إلى الفكر الحديث ،فهي
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كانت قادرة على إظهار كيف عكست الفلسفة والرمزية
القديمة ،المعرفة الواضحة لهذه القوانين بسلوك الكائنات
الحية.
إن مقال "حوار حول أسرار الحياة اﻵخرة" ،الذي نُشر في
لوسيفر في يناير عام  ،1889ربما يكون النقاش اﻷكثر إيضاحا ً
على بنية اﻹنسان السباعية الموجودة في مجﻼت اﻷدب
الدوري للثيوصوفيا .أنه يحتوي على تحليل للمبادئ اﻷساسية
السبعة لوظيفتها ويوضح مرارا ً وتكرارا ً نوع من التفكير الذي
يدعى الطالب لمتابعته لفهم طبيعة اﻹنسان بشكل أفضل .ﻻ يتم
شرح معنى " ماناس  -تيجاسي" في أي مكان آخر ،كما أن
سلطة تقرير المصير الخاصة باﻹيغو في مواجهة حاﻻت وعيها
المستقبلية تتكشف بوضوح .تتم معالجة القضية الشائكة
المتمثلة في "المعاناة غير ال ُمستحقة" ويتم التمييز بوضوح
بين اﻷنا الخالدة التي تتجسد وبين الوعي الشخصي الذي
يمتلكه اﻹنسان أثناء حياته على اﻷرض .سيتعرف الطﻼب هنا
على معالجة أوسع للقضايا التي تمت مناقشتها في كتاب
"مفتاح الثيوصوفيا" في القسم الخاص بحاﻻت ما بعد الموت.
الطبيب الروسي البارز ،ن .ي .بيروغوف ،هو أحد أولئك
الذين ذكرتهم بﻼفاتسكي في مقال "العقل الكوني" الذي نُشر
في لوسيفر ،أبريل  .١٨٩٠وبعد بضعة أشهر ،قررت
بﻼفاتسكي ،بصفتها رئيسة تحرير لوسيفر ،أن تُقدم إلى قرائها
سلسلة من المقتطفات من مذكرات السيد بيروغوف ،التي
نُشرت بعد وفاته في روسيا .ونتيجة لذلك ،قامت بترجمة
وطباعة بعض المقتطفات من هذه المقتطفات في لوسيفر ،بدءا ً
من ديسمبر  .١٨٩٠تم اﻻنتهاء منها في أكتوبر ) ١٨٩١بعد
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وفاتها( .لقد فعلت ذلك ،كما أوضحت في مذكرة من المحرر في
البداية ،لتضيف إلى اﻷدلة المقدمة في "العقل الكوني" ،من
أجل إظهار "مدى أهمية آراء إنسان عظيم في العلوم في جمعه
ومقاربته للتعاليم الغيبية للثيوصوفيا" .تضمنت أفكار الدكتور
بيروغوف مفهوم الروح الكونية ومفهوم "قوة حيوية مميزة
مستقلة عن أي عملية فيزيائية أو كيميائية.
مذكراته هي قراءة مثيرة لﻼهتمام ،ﻷنها تؤكد ما قالته السيدة
بﻼفاتسكي عن آرائه ،ولكن الجزء اﻷكثر قيمة من هذه
المساهمة للمذكرات اليوم ،هو أنه توجد حواشي قليلة متناثرة
من التعليقات والتوصيفات من قبل بﻼفاتسكي .أحد هذه
اﻷشياء ،المرفقة ببيان في بداية الجزء اﻷخير من يوميات
بيروغوف )لوسيفر في أكتوبر  ،(1891المهم برأيه ،هو أن
البشر قد يكون لديهم تصورات واعية تماما ً "مفادها أنه يتضح
أنه سرعان ما يختفون على الفور تقريبا ً من دائرة نشاطنا
الواعي وﻻ يتم اﻻحتفاظ بهم بواسطة ذاكرتنا".
يتم اﻻعتراض على هذا التأكيد بشكل مباشر من قِبل السيدة
بﻼفاتسكي باعتباره أمرا ً غير مقبول ﻷحد أخصائي العلوم
الغيبية الشرقيين ،والذي قد يقول إنه لن يتم فقد أي شيء
يحدث .ما يتبع في تصريحات بﻼفاتسكي حول موضوع الذاكرة
يمكن اعتباره كمقالة قصيرة يتم تضمينها هنا بعنوان "مﻼحظة
حول الذاكرة".
مقال "علم الحياة "يوضح الترابط الوثيق بين الجوانب
اﻷخﻼقية واﻷدبية للحياة مع اﻻعتبارات العلمية والفلسفية في
الفكر الثيوصوفي .في هذا المقال الذي نُشر في لوسيفر لشهر
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نوفمبر  ،1887ترجمت بﻼفاتسكي من مؤلف روسي آخر -
هذه المرة تولستوي  -ﻹظهار أن الروائي والمصلح العظيم
يقترب من تعاليم الثيوصوفيا ،من خﻼل اطروحاته المقدمة أمام
جمعية نفسي في موسكو .ليست هذه هي المرة الوحيدة التي
تقوم فيها بﻼفاتسكي باختيار تولستوي ﻻهتمام خاص .ذكرت
ذلك في مقالها اﻻفتتاحي لوسيفر" ،الدورة المتحركة" )مارس
 ،(1890وفي افتتاحية ثانية" ،التشخيص والمسكنات"
)لوسيفر ،يوليو  (1890وفي مقال مخصص لها "المسيحية
غير الكنسية" )لوسيفر ،سبتمبر .(1890
جودة فريدة من بﻼفاتسكي .في مناقشتها للدراسات الغربية
والتكهنات اﻷثرية ،ترفض الرضوخ للسلطات الحديثة التي
ليست على علم بالعقائد والمصادر الغيبية التي تعتمد عليها.
هذا المثال ذو أهمية حيوية لطﻼب الثيوصوفيا ،ﻷن ثيوصوفيي
بﻼفاتسكي ،خاصة في السنوات التالية ،كانوا غالبا ً على
استعداد للتنازل عن معتقداتهم بحضور سلطة عالمية .لقد كان
من الضروري ،مرارا ً وتكرارا ً أن تعلن أولوية الفﻼسفة
القدماء ،وكذلك صحة وموثوقية استنتاجاتهم ،حتى لو كان
الكتاب الحديثون ﻻ يفهمون أو ﻻ يريدون أن يفهموا" .العقل
في الطبيعة" ،طبع في لوسيفر في سبتمبر  ،1896أي بعد أكثر
من خمس سنوات من وفاة بﻼفاتسكي.
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العﻘل الكوني

1

لوسيفر ،أبريل 1890

كل من يخرج من حالة "ﻻيا" )الحالة المتجانسة( يصبح حياة
واعية نشطة .ينبع الوعي الفردي من الوعي المطلق الذي هو
الحركة اﻷبدية ،ويعود إليه) - .بديهية باطنية(.
"كل ما يفكر ويفهم ويرغب ويتصرف ،هو سماوي وإلهي
ويجب لهذا السبب بالذات أن يكون خالدا ً" .شيشرون.
في افتتاحية مارس ،ﻻحظنا تصور أديسون للموضوع .أكد
الكهربائي اﻷمريكي العظيم ،وفقا ً لما ذكره م.ج .بارسون من
مجلة هاربرس ،اعتقاده الشخصي بأن الذرات "محية بقدر
معين من الذكاء" ،وترك نفسه ينغمس في مثل هذه اﻷحﻼم.
تنحاز مجلة المجﻼت لشهر فبراير لمخترع الفونوغراف لهذا
التورط في الخيال ،وتنتقده بمﻼحظات مفادها أن "إديسون
ينغمس غالبا ً في التخيﻼت واﻷحﻼم" ،ويترك "خياله العلمي"
يعمل دون توقف.
نشكر السماء ﻷن رجال العلم يستخدمون بشكل متكرر "خيالهم
العلمي" ،ويكرسون أنفسهم بشكل أقل للنفي البارد .اﻷحﻼم
تختلف .في هذه الحالة الغريبة من الوجود والتي ،وفقا ً
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تستخدم بﻼفاتسكي كلمة "كوني" لﻺشارة إلى الكون الميتافيزيائي
الكوني في مجمله )مع مستوياته السبعة( ،وكلمة "كوسمي" لﻺشارة إلى
النظام الشمسي ومستوياته اﻷربعة.
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لبايرون ،تمكننا من إدراك الحقائق الواقعية في كثير من
اﻷحيان أكثر مما لو كنا مستيقظين على الرغم من أن "عيوننا
مختومة".
الخيال هو أحد أقوى عناصر الطبيعة البشرية ،أو وفقا ً لكلمات
دوغالد ستيوارت نفسه" :إنه الربيع العظيم للنشاط البشري
والمصدر الرئيسي لتحسين حالة اﻹنسان  ...دمروا هذه القدرة
التدريسية ،عندئ ٍذ سوف تصبح حالة البشر ثابتة كما هي الحال
في البهيمية البدائية".
إنها أفضل دليل لحواسنا العمياء ،والتي بدونها ﻻ يمكن أن
تقودنا أبدا ً إلى ما وراء المادة وأوهامها .أعظم اﻻكتشافات في
العلوم الحديثة ترجع إلى قدرة المخترعين المبدعين.
لكن عندما نرى شيئا ً جديداً ،نظرية تتصادم مع نظرية ثانية
راسخة ،فإنها تؤكد نفسها دون أن يخنقها العلم اﻷرثوذكسي
أويحاول قمعها .كما تم اعتبار هارفي أوﻻ ً وقبل كل شيء
"حال ًما" ،وخداعا ً أيضاً .أخيراً ،يتكون كل العلم الحديث من
"فرضيات مبدئية" هي ثمرة "الخيال العلمي" ،كما أسماها
تيندال بطريقة مبهجة.
هل هذا بسبب أن باباوات العلم الدقيق لم يمنحوا تصديقهم
على إمكانية وجود وعي في كل ذرة كونية ،والسيطرة الكاملة
على اﻹنسان على خﻼيا وذرات جسمه ،وأن الفكرة يجب أن
تُرفض كحلم؟ عالم الغيبيات يعطي نفس التعليم .يخبرنا أن كل
ذرة ،مثل موناد ليبنتز ،هي كون صغير بحد ذاته ،وأن كل
عضو وخلية في جسم اﻹنسان قد وهب عقل خاص به ،مع
ذاكرة ،وبالتالي مع خبرة وقوة التمييز .إن فكرة الحياة الشاملة
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المكونة من حياة فردية ذرية هي واحدة من أقدم تعاليم
الفلسفة الباطنية ،وفرضية العلم الحديثة  -تلك الخاصة بالحياة
المتبلورة هي أول شعاع في شمس الحكمة القديمة التي لمست
علماءنا.
إذا كان باﻹمكان إثبات أن للنباتات أعصابا ً وأحاسيسا ً وغريزة
)مصطلح آخر للوعي(  ،فلماذا ﻻ يتم إعطاء خﻼيا الجسم نفس
الشيء؟ العلم يقسم المادة إلى أجساد عضوية وغير عضوية
فقط ﻷنه يرفض فكرة الحياة المطلقة والمبدأ الحيوي ككيان
واحد ،خﻼف ذلك ،سيكون أول من يرى أن الحياة المطلقة ﻻ
يمكنها حتى إنتاج نقطة هندسية ،أو ذرة عضوية في جوهرها.
ولكن عالم الغيبيات السحر "يُعلم اﻷسرار" يقولون ذلك.
والسر هو نفي الفطرة السليمة ،مثلما أن الميتافيزياء ليست
سوى نوع من الشعر ،كما يقول السيد تيندال.
ﻻ يوجد شيء يشبه السر بالنسبة للعلم ،وبالنتيجة  ،حيث أن
مبدأ الحياة هو  -ويجب أن يبقى إلى اﻷبد لعقول أجناسنا
البشرية المتحضرة  -سر على المستوى المادي – فإن أولئك
الذين يهتمون بهذا السؤال ،هم بالضرورة أغبياء أو عبيد.
ومع ذلك ،يمكننا أن نكرر مع واعظ فرنسي "السر هو حتمية
العلم" .العلوم الرسمية محاطة من جميع الجهات ،وهي مليئة
بألغاز ﻻ يمكن متابعتها وﻻ يمكن اختراقها .لماذا؟ ببساطة ﻷن
العلوم الفيزيائية محكوم عليها بالتقدم مثل السنجاب في عجلة
من مادة محددة بواسطة حواسنا الخمس .وعلى الرغم من
اعترافها بجهلها لتكوين المادة وكذلك في توليد خلية واحدة.
وعلى الرغم من أنها عاجزة عن تفسير إحداها أو الثانية ،إﻻ
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أنها تدعي أنها عقائدية وتصر على ماهية الحياة والمادة وما
إلى ذلك .هذا يقودنا إلى هذا :كلمات اﻷب فيليكس ،الموجهة
إلى اﻷكاديميين الفرنسيين قبل خمسين عاماً ،أصبحت تقريبا ً
حقيقة مبتذلة" :أيها السادة" ،قال" :أنتم توجهون لنا التوبيخ
ﻷننا نعلم أسرار .لكن تخيلوا أي علم ،اتبع الرحلة الرائعة
ﻻستنتاجاته ...وعندما تصلون إلى مصدره اﻷصلي ،ستجدون
أنفسكم وجها ً لوجه مع المجهول!
اﻵن  ،لحل هذه المسألة المثيرة للقلق في أذهان الثيوصوفيين
نعتزم إثبات أن العلم الحديث من خﻼل علم وظائف اﻷعضاء
هو نفسه على وشك اكتشاف أن الوعي هو كوني  -مبررا ً هكذا
"أحﻼم" اديسون .ولكن قبل ذلك ،نود أن نظهر أنه على الرغم
من أن أكثر من رجل علم قد تم اختراقه بمثل هذا اﻻعتقاد ،فإن
قلة قليلة منهم لديهم الشجاعة لﻼعتراف به عﻼنية كما فعل
الراحل الدكتور بيروغوف من سانت بطرسبرغ في مذكراته
التي نُشرت بعد وفاته . .حقاً ،هذا الجراح الكبير وأخصائي علم
اﻷمراض الذي أثار بمنشوراته ،عاصفة من السخط بين
زمﻼئه .كيف يمكن ،يسأل الجمهور ،أن الدكتور بيروغوف
الذي نعتبره تقريبا ً تجسيدا ً للمعرفة اﻷوروبية ،يمكن أن يؤمن
بخرافات الخيميائيين التي ﻻ معنى لها؟ هو الذي ،حسب كﻼم
أحد معاصريه:
]كان تجسيدا ً دقيقا ً لعلوم وطرق التفكير الدقيقة ،التي ش ِ ُّرحت
مئات اﻵﻻف من الكائنات البشرية ،وأصبح على دراية بجميع
أسرار الجراحة والتشريح ،كما نحن على دراية بأثاثنا
المنزلي .هذا العالم الذي لم يكن في علم الفسيولوجيا أي
أسرار له ،وكان أكثر من أي شخص آخر ،من بين أولئك الذين
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كان بإمكان فولتير أن يسألهم بسخرية إذا لم يكتشفوا الروح
الخالدة بين المثانة واﻷمعاء - .حتى بيروغوف نفسه كتب في
وصيته أن تُفتح بعد وفاته ،فصول كاملة للدﻻﻻت العلمية [ ...
نوفويو فريميا من عام .1887
بماذا؟ حسناً ،بوجود " طاقة حيوية" متميزة في كل كائن حي
بغض النظر عن أي عملية فيزيائية أو كيميائية .مثل "ليبيج"
الذي وافق على التجانس الذي تمت السخرية منه ووضع على
مؤشر  -الطبيعة  -مبدأ الحياة ،علم الغائية هذا ،ال ُمض َ
طهد
والمؤسف عليه ،أو علم اﻷسباب النهائية لﻸشياء ،والتي هي
فلسفية بقدر ما هي ضد العلمية ،إذا كان يجب علينا أن نؤمن
باﻷكاديميات الملكية واﻹمبريالية .كانت خطيئته التي ﻻ تُغتفر
في أعين العلوم العقائدية الحديثة هي التالية :كان لدى الطبيب
الشرعي التشريحي والجراح العظيم الجرأة على اﻹعﻼن في
مذكراته عن:
]ليس لدينا أي سبب لرفض إمكانية وجود كائنات حية موهوبة
بمثل هذه الخصائص التي تجعلها تجسيدا ً مباشرا ً للعقل الكوني
 وهو الكمال الذي ﻻ يمكن الوصول إليه لعقلنا )اﻹنساني( ...ﻷننا ﻻ نملك الحق في اﻻدعاء بأن اﻹنسان هو التعبير النهائي
للفكر اﻹبداعي اﻹلهي[.
هذه هي السمات المميزة لبدعة كائن كان يُعتبر من بين أعظم
رجال العلم الدقيق في عصره .تُظهر مذكراته بوضوح أنه لم
يؤمن فقط باﻷلوهة الكونية ،أو بالتذهن اﻹلهي ،أو "بالفكرة
علَ َم كل
اﻹلهية" الهرمسية ،وفي مبدأ حيوي ،بل أنه أيضا ً قد َ
ذلك وحاول إظهاره علمياً.
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لذلك ادعى أن العقل الكوني ﻻ يحتاج إلى دماغ فيزيائي
كيميائي أو ميكانيكي كجهاز إرسال ،حتى أنه ذهب إلى حد
اﻻعتراف بهذه المصطلحات الموحية:
]يجب أن يقبل عقلنا بالضرورة وجود عقل ﻻمتناهي أبدي يدير
ويحكم محيط الحياة  ...الفكر والمثالية اﻹبداعية ،في اتفاق تام
مع قوانين الوحدة والسببية ،يتجليان بوضوح في الحياة
الكونية دون مشاركة المادة الدماغية  ...من خﻼل توجيه
القوى والعناصر لتشكيل الكائنات الحية ،يصبح مبدأ الحياة
المنظم هذا ،ذاتي الحساسية أو ذاتي الواعي أو عرقيا ً أو
فردياً .الجوهر الماهية الذي يتم توجيهه والتحكم به من قبل
المبدأ الحيوي ،يتم تنظيمه وفقا ً لمخطط عام محدد ،في أنواع
معينة .[...
يشرح هذا اﻻعتقاد بقوله إنه خﻼل حياته الطويلة في الدراسة
والمﻼحظة والخبرة ،لم يستطيع :
]الحصول على قناعة بأن دماغنا كان العضو الفكري للكون
كله ،وأن كل شيء في عالمنا كان غير مشروط وغير واعي،
باستثناء هذا العضو ،وأن الفكر اﻹنساني وحده يمكن أن يعطي
للكون معنى وتناغم عقﻼني في كُليته[.
ويضيف بخصوص مادية موليشوت:
]يمكن أن أتناول أكبر قدر ممكن من اﻷسماك والبازﻻء ،لكنني
لن أوافق أبدا ً على التقليل من شأن اﻹيغو بالنسبة لقيمة المنتج
الذي يمكن استخراجه عن طريق الكيمياء الحديثة والبول .إذا
فيما يتعلق بمفاهيمنا للكون ،فإن مصيرنا يتطلب الوقوع في
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الخطأ ،فإن "الوهم" على اﻷقل لديه ميزة كونه مواسيا ً للغاية.
ﻷنه يُظهر كونا ً ذكيا ً يعمل بواسطة نشاط قوى متجانسة وذكية
إنه يثبت لي أيضا ً أن "أنا" لم تُنتج بواسطة العناصر الكيميائية
والنسيجية ،بل هي تجسيد لعقل مشترك كوني .أشعر وأتصور
أنه يتصرف بحرية ووعي بالتوافق مع نفس القوانين التي يتم
تتبعها لي من أجل اتجاه عقلي الخاص ،ولكنه متحرر من القيد
الذي يعيق وعي اﻹنسان الفردي[.
ﻷنه  ،كما قال هذا الرجل العظيم في العلوم الفلسفية في مكان
آخر:
]إن الﻼمتناهي واﻷبدية ليس مجرد افتراض من دماغنا ومن
عقلنا ،بل هي حقيقة هائلة بحد ذاتها .ماذا سيحدث لمبدأنا
اﻷخﻼقي واﻷدبي ،إذا لم تخدمه الحقيقة اﻷبدية والمتكاملة
كأساس[.
المقاطع ال ُمنتخبة المترجمة أعﻼه هي اعترافات حرفية لرجل
كان خﻼل حياته الطويلة ،نجم من الدرجة اﻷولى في مجاﻻت
علم اﻷمراض والجراحة ،نظهره مشرب مخترق تماما ً من قبل
فلسفة باطنية العقل وعلمية.
عند قراءة مذكرات هذا الرجل المشهور علمياً ،نحن فخورون
برؤيته يقبل تقريبا ً تقاليد العقائد والمعتقدات اﻷساسية
للثيوصوفيا بعقل علمي باعتبارها استثنائية في الصفوف
الصوفية وحيث أن النكات السخيفة والسخرية والهجمات غير
المبررة نحو فلسفتنا العظيمة المنبثقة عن بعض "المفكرين
اﻷحرار" اﻷوروبيين واﻷمريكيين ،قد أصبحت تقريبا ً مجاملة.
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أكثر من أي وقت مضى  ،يبدو لنا أن تكون مماثلة لصراخ
البومة شرسة من البومة ،على عجل لﻼختباء في أنقاض
الظﻼم قبل أن تشرق شمس الصباح.
علم وظائف اﻷعضاء نفسه ،كما قلنا للتو ،هو الضمان اﻷكيد
بأن اليوم ليس بعيدا ً ﻹدراك وجود عقل منتشر في الكون ،كأمر
واقع .إنها مسألة وقت فقط.
ﻷنه ،على الرغم من علم وظائف اﻷعضاء الذي يدعي أن
الغرض من بحثه هو تجميع كل الوظائف الحيوية ،لتنظيمها
في ترتيب محدد ،من خﻼل إظهار عﻼقاتهم المتبادلة وعﻼقتها
بقوانين الفيزياء والكيمياء ،ثم من خﻼل ،في النهاية ،عﻼقاتها
مع القوانين الميكانيكية  -نخشى أن يكون هناك العديد من
التناقضات بين الغرض المعلن وتوقعات بعض من أفضل علماء
الفسيولوجيا الحديثة .في حين أن القليل منهم يجرؤ على
العودة بصراحة كما فعل الدكتور بيروغوف إلى "الخرافات
الخارقة للطبيعة" للحيوية والمبدأ الحيوي المستبعد بشدة ،إلى
 المبدأ الحيوي - 2لباراسيلسوس.ومع ذلك ،فإن علم وظائف اﻷعضاء محير للغاية في مواجهة
بعض الحقائق التي ﻻ يستطيع أي من ممثليها اﻷكفاء
توضيحها .لسوء الحظ بالنسبة لنا ،عصرنا ﻻ يؤدي إلى تطوير
الشجاعة اﻷخﻼقية .إن زمن التصرف وفقا ً للفكرة النبيلة
"برانسيبيا نو اوماني" ]مبادئ غير إنسانية[ لم يحن بعد
لمعظم البشر .ومع ذلك ،هناك استثناءات للقاعدة العامة ،ولعلم
وظائف اﻷعضاء  -الذي من المفترض أن يصبح خادما ً لحقائق
Le principium vitae.

2

14

غيبية  -لم يسمح لهذه الحقائق بالبقاء غير مثبتة .يحتج بعض
العلماء بالفعل بقوة على بعض المبادئ التي كانت حتى اﻵن
مكرمة .على سبيل المثال ،ينكر بعض علماء الفسيولوجيا أن
القوى والمواد ذات الطبيعة "غير الحية" التي تعمل حصريا ً
في الكائنات الحية ﻷنهم يحتجون بالقول:
حقيقة أننا نرفض تدخل قوى ثانية في الكائنات الحية ،تعتمد
كليا ً على قيود حواسنا .نحن نوظف ،في الحقيقة ،نفس
اﻷعضاء لمراقبة الطبيعة المفعمة بالحيوية وغير الحية ويمكن
لهذه اﻷجهزة أن تتلقى انطباعات فقط من مجال محدود
للحركة .تصل اﻻهتزازات التي تمر عبر ألياف أعصابنا إلى
الدماغ ،وتنقل هذه التصورات إلى وعينا كأحاسيس للضوء
واﻷلوان ،اﻻهتزازات التي تؤثر على وعينا من قبل أجهزتنا
السمعية تضربنا في شكل أصوات ،كل أحاسيسنا ،التي ينظر
إليها أي من حواسنا ،ﻻ تعود إﻻ إلى الحركات.
هذه هي تعاليم العلوم الفيزيائية ،وكانت هذه في خطوطها
العريضة ،تلك الخاصة بالعلوم الغيبية ،لعدة دهور وآﻻف
السنين .الفرق والتمييز اﻷكثر أهمية بين التعاليم كما يلي:
العلم الرسمي يرى في الحركة فقط قوة أو قانون أعمى أو غير
عقﻼني ،أما الغيبيات ،بالعودة إلى أصل الحركة ،تحددها مع
اﻷلوهة الكونية ،وتُطلق عليها اسم الحركة اﻷبدية المستمرة -
"النَفَس العظيم."3ومع ذلك ،نظرا ً ﻷن مفهوم "العلوم الحديثة"
محدود فيما يتعلق بالقوة المذكورة ،فإنه يوحي بما فيه الكفاية
ﻻستفزاز المﻼحظات التالية من العالم الكبير اﻷستاذ الحالي
انظر العقيدة السرية  ،المجلد 1 .صفحات  2و.3
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لعلم وظائف اﻷعضاء في جامعة بازل الذي يتحدث وكأنه
مختص بالغيبيات.4
]سيكون من الجنون من جانبنا أن نأمل في أن نكتشف،
بمساعدة حواسنا الخارجية وحدها ،في الطبيعة المتحركة ،ما
ﻻ نستطيع العثور عليه في الطبيعة غير الحية[.
ويمضي المحاضر في القول إنه بما أن اﻹنسان موهوب
"باﻹضافة إلى حواسه الجسدية ،والحس الداخلي للتصور الذي
يمنحه إمكانية مراقبة حاﻻت وظواهر وعيه" فيجب عليه
استخدام هذا اﻻتجاه من خﻼل دراسة الطبيعة المتحركة.
اعتراف اﻹيمان هذا ،يمس القليل من حدود العلوم الغيبية.
وهو ينكر كذلك أن حاﻻت وظواهر الوعي تمثل في جوهرها
نفس مظاهر الحركة كما في العالم الخارجي ،مستندا ً إلى تأكيده
على حقيقة أنه ليس كل هذه الحاﻻت والمظاهر لها بالضرورة
نطاق مكاني .ووفقا ً له ،فإن الشيء الوحيد الموحد لمفهومنا
للفضاء ،والذي وصل إلى وعينا عن طريق البصر واللمس
والشعور العضلي ،له مدى مكاني ،في حين أن جميع الحواس
الثانية ،كل التأثيرات والميول ،مثل كل التسلسل غير المحدود
للصور ،ليس لها امتداد في الفضاء وﻻ توجد إﻻ في الزمن.
وبالتالي يسأل:
]أين يوجد مكان في هذا لنظرية ميكانيكية؟ قد يزعم
المعترضون أن هذا ليس سوى ظاهريا ً فقط ،في حين أن كل
هذه اﻻنطباعات لها في الواقع نطاق مكاني .لكن مثل هذه
الحجة خاطئة تماماً .إن السبب الوحيد وراء اعتقادنا بأن
حسب خطاب ألقاه منذ بعض الوقت خﻼل محاضرة عامة.
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اﻷشياء التي تتصورها الحواس لها امتداد في العالم الخارجي
يعتمد على فكرة أنها تبدو وكأنها تمتلك واحدة ،طالما أننا ننظر
إليها ونراقبها بمساعدة حواس البصر واللمس .فيما يتعلق
بمجال حواسنا الداخلية ،فإن هذه القاعدة المفترضة تفقد
قوتها ،وليس هناك سبب لﻼعتراف بها[.
الحجة اﻷخيرة للمحاضر هي اﻷكثر إثارة لﻼهتمام بالنسبة
للثيوصوفيين .هذا ما يقوله عالم الفسيولوجيا في مدرسة
الحداثة المادية.
]وهكذا ،فإن معرفة أعمق وأكثر مباشرة لطبيعتنا الداخلية
تكشف لنا عالما ً مختلفا ً تماما ً عن الذي تظهره لنا حواسنا
الخارجية ،وتكشف لنا عن أكثر القدرات غير المتجانسة وتبين
لنا أشياء ليس لها أي عﻼقة بالمدى المكاني ،وتكون الظواهر
متميزة تماما ً عن تلك التي تقع تحت عمل القوانين
الميكانيكية[.
حتى اﻵن اعتمد خصوم الحيوية و "المبدأ الحيوي" ،وكذلك
مؤيدي النظرية الميكانيكية للحياة ،وجهات نظرهم على ما
يسمى حقيقة أنه مع تقدم علم وظائف اﻷعضاء ،يصل طﻼبها
إلى أفضل حاﻻتهم) .أفضل لجعل وظائفها أقرب إلى قوانين
المادة العمياء( .يقولون إن كل هذه المظاهر ،التي كانت تُنسب
سابقا ً إلى "قوة حيوية سرانية" ،يمكن أن تُعزى إلى القوانين
الفيزيائية والكيميائية .ويدعون بتوضيحهم أنه في غضون
فترة زمنية قصيرة ،سيظهر بشكل قاطع ،أن العملية الحيوية
برمتها ،ليست أكثر سرية من ظاهرة معقدة للغاية من
الحركات ،تحكمها حصريا ً قوى الطبيعة غير الحية.
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ولكن ها هو أستاذ علم وظائف اﻷعضاء الذي يؤكد إن تاريخ
علم وظائف اﻷعضاء يثبت ،لﻸسف بالنسبة لهم ،عكس ذلك
تماماً ،ونحن نراه يقول هذه الكلمات الهامة:
]أزعم أنه كلما كانت تجاربنا ومﻼحظاتنا أكثر دقة وشمولية
كلما تعمقنا في الحقائق ،ونحاول أكثر التحقيق في ظاهرة
الحياة والتكهن بها ،وكلما زاد اقتناعنا بأن الظواهر ذاتها
تعطينا اﻷمل بأن تكون قادرة على شرح القوانين الفيزيائية
والكيميائية ،وهي في الواقع غير مفهومة .في الحقيقة ،هي
أكثر تعقيدا ً والحالة الراهنة للتقدم لدينا  ،ﻻ يمكن أن تخضع
ﻷي تفسير ميكانيكي[.
هذه ضربة فظيعة لبالون اﻻنتفاخ المعروف باسم المادية ،وهو
فارغ بقدر تمدده .يهوذا في معسكر رسل النفي " -علماء
الحيوان! " لكن أستاذ بازل ليس استثناء ،كما أظهرنا للتو
وهناك العديد من علماء الفسيولوجيا يمتلكون عملية تفكير
مماثلة لتفكيره ،بل إن البعض يذهبون إلى حد قبول وجود
اﻹرادة الحرة والوعي في أدنى بروتوبﻼزم مونادي!
اكتشاف واحد تلو اﻵخر يميل نحو هذا اﻻتجاه .تعتبر أعمال
بعض الفسيولوجيين اﻷلمان مثيرة لﻼهتمام بشكل خاص فيما
يتعلق بحاﻻت الوعي والتمييز اﻹيجابي  -يمكن إغراء المرء
تقريبا ً بالقول )الفكر  -في اﻷميبا( .اﻵن  ،تعتبر اﻷميبات
والجزيئات الحيوانية ،كما يعلم الجميع  ،بروتوبﻼزم مجهري -
مثل  ،على سبيل المثال ،فامبيريﻼ سبيروجيرا ،5وهي خلية
Vampyrella Spirogyra
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أولية ،قطرة بروتوبﻼزمية ،بدون شكل ودون بنية تقريباً .ومع
ذلك ،فإنها تُظهر في طريقة سلوكها ،وهو أمر سيتعين على
علماء الحيوان من أجلها ،إذا لم يسموه القوة الذهنية
والمنطقية ،أن يجدوا لها اسما ً آخر وأن ينشئوا مصطلحا ً
جديداً.
لنرى ماذا يقول سييكوفسكي .6يتحدث عن هذه الخلية
المجهرية ،العارية والحمراء ،وهو يصف كيف يبحث عنها
ويكتشفها بين عدد من النباتات المائية اﻷُخرى ،تلك التي
تسمى سبيروجيرا ،والتي ترفض كل اﻷطعمة اﻷُخرى .وهو
يدرس تفريخها تحت مجهر قوي ،وقد رآها مدفوعة بالجوع
بأحزابها الزائفة )القدمين المزيفة( التي تزحف من خﻼلها.
ثم بدأت في التحرك بين مجموعة واسعة من النباتات حتى
واجهت سبيروغيرا ،التي هاجمت السليلوز في الخلية وربطتها
وكسرت اﻷنسجة ،وامتصت المحتويات ،وبعد ذلك ذهبت إلى
آخر وكررت نفس العملية .لم يرها عالم الطبيعيات أبدا ً وهي
تأخذ أي طعام آخر ،وﻻ تهاجم أيا ً من نباتات سيينكوفسكي
العديدة الموجودة في متناولها.
باﻹشارة إلى أميبيا ثانية  -كولباديﻼ بونياكس - 7يشير إلى أنه
رأى أنها تظهر نفس الميل إلى الكﻼميدوموناس 8التي تتغذى
L. Cienkowsky.: Beitraege zur Kentiniss der
Monaden, Arch. f. mildroskop, anatomie.
7 Colpadella Pugnax.
8 Chlamydomonas.
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عليها بشكل حصري" .بعد الحقن في جسم الكﻼميدوموناس
تمتص الكلوروفيل ،ثم تغادر" .
يكتب ذلك عالم الطبيعيات ،مضيفا ً هذه الكلمات المهمة:
"الطريقة التي تتصرف بها تلك الموناد أثناء بحثهم عن
طعامهم هو ﻷمر مدهش لدرجة أن الفرد يميل تقريبا ً إلى رؤيته
بداخلها كائنات نشطة بشكل واعي".
مﻼحظات دبليو .انغيلمان )فسيولوجيا البروتوبﻼزم( على
"أرسيﻼ" ،وهو كائن حي آخر وحيد الخلية أكثر تعقيدا ً بقليل
من فامبريﻼ .يصفهم لنا وهو يراهم تحت المجهر ،في قطرة
ماء موضوعة على قطعة من الزجاج ،وينبطحون ،إذا جاز
التعبير ،على ظهورهم  ،وهذا يعني على جانبهم المحدب ،
لذلك أن البسيدوبود الخاصة بهم ،المسقطة من حافة القشرة ﻻ
تجد أي نقاط دعم في الفضاء ،وتترك اﻷميبا عاجزة .في هذه
الظروف ،ها هي الحقيقة الغريبة التي نﻼحظها.
من أحد حواف البروتوبﻼزم ،تبدأ فقاعات الغاز في التكون مما
يجعل هذا الجانب أخف وزنا ً ويرفعه ،وبذلك يكون في نفس
الوقت الجانب اﻵخر من الماشية ملتصقا ً بالزجاج ،مما يمنحها
نهايات أو أقدام كاذبة تساعدها على التشبث بالسطح ،والسماح
لﻸميبا بإدارة جسدها على كل أرجاءه المزيفة .بعد ذلك ،تبدأ
اﻷميبا في امتصاص فقاعات الغاز واﻷوراق .إذا تم وضع
قطرة ماء على الطرف السفلي للزجاج ،فستكون اﻷميبا ،بحكم
قانون الجاذبية ،على السطح السفلي لﻺسقاط .نظرا ً ﻷنه ﻻ
يوجد نقطة دعم ،فإنها تبدأ في تكوين فقاعات كبيرة من الغاز
والتي تكون أخف من الماء ،وترفعها إلى سطح الهبوط.
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على حد تعبير إنجلمان:
]إذا لم يجدوا بعد دعما ً ﻷقدامهم بعد الوصول إلى سطح
الزجاج ،فسنرى على الفور أن فقاعات الغاز تتناقص من
جانب وتزداد في حجمها وعددها في الجانب اﻵخر ،وبهذه
الطريقة تصل اﻷميبيا إلى حافة القشرة ،سطح الزجاج ،وتكون
قادرة على الدوران .على الفور ،تختفي كريات الغاز وتبدأ
اﻷرسيﻼ في الزحف .إذا انفصلت بعناية عن سطح الزجاج
بإبرة رفيعة ،وأعادتها إلى السطح السفلي لنقطة الماء
فسترون أنها تكرر العملية نفسها ،متفاوتة في التفاصيل حسب
الضرورة .ﻻكتشاف طرق جديدة للوصول إلى هدفهم .حاول
قدر ما تريد ،وضعها في موقف صعب ،وسوف تجد وسيلة في
كل مرة ،بطريقة أو بثانية ،وبمجرد نجاحها ،تختفي فقاعات
الغاز! من المستحيل عدم إدراك أن هذه الحقائق تشير إلى
وجود عملية نفسية في البروتوبﻼزم.[9
من بين مئات اﻻتهامات الموجهة ضد الخرافات المهينة القائمة
على "الجهل الشديد" للدول اﻵسيوية ،ﻻ يوجد أكثر خطورة
من تلك التي تتهمهم بتشخيص ،بل وحتى بتأليه ،اﻷجهزة
الرئيسية في الجسد اﻹنساني .فعﻼً ،أﻻ نرى هؤﻻء "المجانين
الحمقى" من الهندوس يتحدثون عن الجدري كإلهة  -وبالتالي
يجسدون الميكروبات لفيروس الجدري؟ أﻻ نقرأ أن التانتريكا
وهي طائفة من السرانيين ،تعطي أسماء مناسبة لﻸعصاب
والخﻼيا والشرايين ،وتجمع وتحدد وتماثل اﻷجزاء المختلفة
من الجسم باﻵلهة ،وتمنح الذكاء للوظائف والعمليات
Pfluger’s Archive. Bd. II S. 387.
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الفسيولوجية؟ وهلم جرا؟ للفقرات والقلب والغرف اﻷربع
واﻷذن والبطين والصمامات والباقي كالمعدة والكبد والرئتين
والطحال اسما ً خاصا ً بها ،وتعتبر بمثابة التمثيل الواعي ،طاعة
اﻹرادة العظيمة لليوغي التي يكون رأسها وقلبها من مقاعد
براهما ،وأجزاءها المختلفة من الجسم هي مﻼعب هذا اﻹله أو
ذاك!
هذا هو الجهل حقاً .خاصةً إذا اعتقدنا أن هذه اﻷعضاء وكامل
الجسم البشري يتألفان من خﻼيا ،وأن هذه الخﻼيا معترف بها
ككائنات حية ،وربما سيُعترف بها في يوم من اﻷيام كجنس
بشري مستقل للمفكرين الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم
والمدعو إنسان! يبدو أن اﻷمر كذلك .ﻷنه لم يكن يعتقد حتى
اﻵن أن جميع الظواهر من هضم واستيعاب المواد الغذائية عن
طريق القناة المعوية يمكن تفسيرها من قبل قوانين اﻻنتشار
واﻻستيعاب الداخلي؟ وهنا ،لﻸسف ،يتعرف علماء
الفيزيولوجيا على أن عمل اﻷمعاء أثناء اﻻمتصاص ﻻ يتطابق
مع عمل الغشاء غير الحي للمحلل 10المميز .لقد ثبت تماما ً أن:
]هذا الجدار مغطى بالخﻼيا الظهارية ،وك ٍل منها هي كائن حي
بحد ذاته ،كائن حي يتمتع بوظائف معقدة للغاية .نحن نعلم
أيضا ً أن هذه الخﻼيا تهضم الغذاء  -نتيجة لﻼنقباضات النشطة
للجسم البروتوبﻼزمي  -بطريقة غامضة مثل تلك التي نﻼحظها
في اﻷميبا المستقلة أو غيرها من الحيوانات .يمكننا أن نﻼحظ
على ظهارة اﻷمعاء من الحيوانات ذات الدم البارد ،أن هذه
الخﻼيا مشروع مخالب  -بسيدودوم ،أو أقدام كاذبة  -من
غشاء يفصل المواد شبه الغروية عن المواد القابلة للتبلر.
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أجسامهم البروتوبﻼزمية اﻻنقباضية ،بسيدودوم ،التي تذهب
بحثا ً عن قطرات من المواد الدهنية في الغذاء ،والتي تمتصهم
في البروتوبﻼزم ثم تقوم بتوجيههم إلى القناة اللمفاوية ..
الخﻼيا اللمفاوية الخارجة من أعماق اﻷنسجة الدهنية
والمتسللة عبر الخﻼيا الظهارية إلى سطح اﻷمعاء ،تمتص
قطرات الدهن ،ثم تحمل فرائسها وتعود إلى القنوات اللمفاوية.
طالما بقي هذا العمل النشط للخﻼيا مخفياً ،فإن حقيقة أن
الكريات الدهنية اخترقت غشاء اﻷمعاء ودخلت القنوات
اللمفاوية  ،في حين لم يتم امتصاص أصغر كمية من الصبغة
التي أدخلت في اﻷمعاء  -سيبقى غير مفسر .لكننا نعلم اليوم
أن هذه القدرة ﻻختيار غذائها الخاص ،واستيعاب وهضم ما
هو مفيد ورفض ما هو عديم الفائدة أو ضار  -هو أمر شائع
لجميع الكائنات أحادية الخلية.[11
ويتساءل المحاضر عن سبب وجود تمييز في اختيار الطعام في
أبسط الخﻼيا وأكثرها بدائية ،في قطرات عديمة الشكل وبدون
بنية البروتوبﻼزم  -لن يكون موجودا ً أيضا ً في الخﻼيا الطﻼئية
لقناتنا المعوية .حقاً ،إذا تعرفت الفابيريﻼ على سبيروجيرا
المفضلة لديها من بين المئات من النباتات اﻷُخرى ،كما هو
مبين أعﻼه ،لماذا ﻻ تشعر الخلية الظهارية أيضاً؟ أﻻ تختار
قطرة الدهون المفضلة لديها بدﻻ ً من حبة الصباغ؟ ولكن يجب
أن يُقال لنا أن اﻹحساس باﻻختيار ،هو تمييز الكائنات المميزة
على اﻷقل من الحيوانات التي يتم تنظيمها وتزويدها بالغريزة
بشكل أفضل من خلية بروتوبﻼزمية ،إما خارجية أو داخلية
مقتطف من العنوان الذي قرأه أستاذ علم وظائف اﻷعضاء في جامعة
بازل ،والذي ناقشناه في وقت سابق.
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لﻺنسان .حسناً ،لكن بينما نترجم من محاضرة عالم
فيزيولوجي ضليع ،ومن أعمال علماء علم الطبيعة اﻵخرين
يجب علينا أن نعتقد أن هؤﻻء البشر الضليعين ،يعرفون ما
يقولون ،على الرغم من أنهم ربما يجهلون حقيقة أن نثرهم
العلمي ﻻ ينحرف إﻻ قليﻼً عن "اﻷوهام" الجاهلة والخرافية بل
الشعرية لكل من الهندوسي اليوغي والتانتريكا.
على أي حال  ،فإن أستاذ علم وظائف اﻷعضاء يمزق
النظريات المادية للنشر اﻻمتصاص الداخلي للعظم .متسلحا ً
بالحقائق ،يثبت قدرة التمييز الواضح للخﻼيا ،ووجود عقل
فيها ،ويوضح بأمثلة كثيرة خطأ محاولة تفسير بعض العمليات
الفسيولوجية عن طريق النظريات الميكانيكية ،كما على سبيل
المثال ،مرور السكر من الكبد )حيث يتم تحويله إلى جلوكوز(
في الدم .يواجه علماء الفسيولوجيا صعوبة كبيرة في شرح
هذه العملية ،ويعتبرون أنه من المستحيل أن نعزوها إلى
قوانين اﻻمتصاص الداخلي .في جميع اﻻحتماﻻت ،تلعب الخﻼيا
اللمفاوية نفس الدور النشط خﻼل امتصاص المواد الغذائية
المذابة في الماء ،مثل البيبسين  ،كما أثبتت ذلك البروفسور
ف .هوفميستر بوضوح .12بشكل عام ،يتم اسقاط اﻻمتصاص،
الذي يوضح الكثير من اﻷشياء ،عن عرشه وينفى من وظائفه
النشطة في جسم اﻹنسان ،كعامل يحمل وظيفة غير مجدية.

12

Untersuchungen uber Resorption u.
Assimilation der Naehstoffe (Archiv. f.
Experimentalle Pathologie und Pharmokologie,
Bd. XIX, 1885.).
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لم يعد يملك صوتا ً في قضية الغدد وعوامل إفرازية ثانية ،حيث
حل نشاط الخﻼيا الظهارية محلها .القوى الغامضة لﻼختيار
واستخراج مادة من الدم ورفض مادة ثانية ،لتحويل اﻷولى من
خﻼل التحلل والتوليف ،لتوجيه بعض المنتجات إلى قنوات
يرفضها من الجسم ومن ارسال آخرين إلى اﻷوعية اللمفاوية
والدموية  -وهذا هو عمل الخﻼيا .يقول عالم فيزيولوجيا بازل:
"من الواضح أنه في كل هذا ﻻ يوجد أدنى أثر للنشر أو
اﻻمتصاص الداخلي"" .من غير المجدي إطﻼقا ً محاولة تفسير
هذه الظواهر بالقوانين الكيميائية".
ولكن هل علم وظائف اﻷعضاء هو أكثر سعادة في مجاﻻت
ثانية؟ بعد أن فشل في القوانين التي تحكم الهضم ،ربما يكون
قد عثر على تعويض نظرياته الميكانيكية في السؤال الذي
يتناول نشاط العضﻼت واﻷعصاب ،والذي يحاول أن يوضحها
بواسطة القوانين الكهربائية؟
لﻸسف ،باستثناء القليل من اﻷسماك  -ولكن ليس في أي كائن
حي آخر ،وفي أقل من أي كائن حي آخر في جسم اﻹنسان ،لم
يستطع اكتشاف تيارات كهربائية تعمل كقوة توجيه رئيسية.
علم اﻷحياء الكهربائي المرتكز على أساس الكهرباء
الديناميكية البسيطة ،فشل فشﻼً ذريعاً .بجهله "فوهات" ،فإن
علم وظائف اﻷعضاء عاجز عن شرح النشاط العضلي أو
العصبي.
ولكن هناك ما يسمى فسيولوجيا اﻷحاسيس الخارجية .لم نعد
هنا في "أرض مجهولة لم يطأها إنسان "13وقد وجدت هذه
terra incognita.

13
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الظواهر بالفعل تفسيرا ً ماديا ً بحتاً .ﻻ شك أن هناك ظاهرة
البصر ،العين بأجهزتها الضوئية ،غرفتها المظلمة .لكن حقيقة
أن تكاثر اﻷشياء يحدث في العين وفقا ً لقوانين اﻻنكسار نفسها
كما في لوحة الكاميرا ،ليست ظاهرة حيوية .يمكن تحقيق نفس
الشيء باستخدام عين ميتة .تكمن الظاهرة الحيوية في تطور
ونمو العين نفسها .كيف يتم إنتاج هذه الوظيفة الرائعة
والمعقدة؟ عن هذا ،يجيب علم وظائف اﻷعضاء" :نحن ﻻ
نعرف" ،ﻷنه في اتجاه حل هذه المشكلة الكبيرة:
]الفسيولوجيا لم تتخذ بعد خطوة واحدة .صحيح أننا نستطيع
متابعة المراحل المختلفة لتطور وتكوين العين .ولكن لماذا
هكذا اﻷمر ،وما السبب ،فنحن ﻻ نعرف ذلك تماماً .الظاهرة
الحيوية الثانية المتعلقة بالعين هي قدرتها على التكيّف .وهنا
نجد أنفسنا مرة ثانية في مواجهة وظائف اﻷعصاب والعضﻼت
 لغزنا القديم الذي ﻻ يسبر غوره .يمكن قول الشيء نفسه عنجميع أعضاء الحواس .وينطبق الشيء نفسه على مجاﻻت
أُخرى من علم وظائف اﻷعضاء[.
]كنا نأمل أن نوضح ظواهر الدورة الدموية بواسطة قوانين
الهيدروستاتيكا أو الهيدروديناميكا .من الواضح أن الدم يدور
وفقا ً لقوانين الهيدروديناميكية ،لكن عﻼقاته معهم تظل سلبية.
أما بالنسبة للوظائف النشطة للقلب وعضﻼت اﻷوعية ،فلم
يتمكن أحد من شرحها بالقوانين الفيزيائية حتى اﻵن[.
الكلمات التي تم تسليط الضوء عليها في ختام المؤتمر العلمي
لﻸستاذ الضليع ،هي جديرة بعالم بالغيبيات .فعﻼً ،يبدو أنه
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يكرر قول مأثور من "التعليمات اﻷولية" لعلم وظائف اﻷعضاء
الباطني في علم الغيبيات العملي:
14

]يتم إخفاء لغز الحياة في الوظائف النشطة للكائن الحي
والتي يمكننا من خﻼلها الحصول على إدراك حقيقي فقط عن
طريق المﻼحظة الذاتية ،وليس عن طريق حواسنا الخارجية
عن طريق المﻼحظات المقامة على إرادتنا ،بقدر ما تخترق
وعينا ،وبالتالي تكشف عن شعورنا الداخلي .لذلك ،عندما
تعمل نفس الظاهرة فقط على حواسنا الخارجية ،فإننا لم
نعترف بها بعد اﻵن .نرى كل ما يحدث حول ظاهرة الحركة
لكننا ﻻ ندرك على اﻹطﻼق جوهر هذه الظاهرة ،ﻷنه ينقصنا
لرؤيتها جهاز خاص من اﻻستقبال .نحن نقبل هذا الجوهر
بطريقة افتراضية بحتة ،وبالفعل ،نحن نفعل ذلك  ،عندما
نتحدث عن "وظائف نشطة"[.
]كل عالم فسيولوجي يفعل نفس الشيء ،ﻷنه ﻻ يستطيع
اﻻستغناء عن مثل هذه الفرضية ،وهذا هو اﻻختبار اﻷول
للتفسير النفسي لجميع الظواهر الحيوية  ...وإذا أظهرنا أننا
غير قادرين على شرح ظواهر الحياة بمساعدة الفيزياء
والكيمياء وحدهما ،فماذا يمكن أن نتوقع من علوم مساعدة
أُخرى في علم وظائف اﻷعضاء ،التشكل ،علم التشريح
واﻷنسجة؟ أنا أزعم أن هذه لن تساعدنا على حل مشكلة أي
14

الحياة والنشاط ليسا سوى اسمين مختلفين لنفس الفكرة ،أو ما هو
أكثر صحة ،كﻼهما كلمتان ﻻ يثيران أي فكرة لدى العلماء .ومع ذلك،
وربما لهذا السبب بالذات ،فإنهم ملزمون بتوظيفهم ،ﻷنهم يربطون نقطة
اﻻتصال بين أصعب المشاكل التي يعثر عليها دائما ً أكبر المفكرين في
المدرسة والمنهج المادي.
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ظاهرة غامضة في الحياة .عندما نجحنا بالمشرط والمجهر في
تقسيم الكائنات الحية إلى أبسط مركباتها ،عندما نصل إلى
أبسط الخﻼيا ،نجد هنا بالتحديد أنفسنا في مواجهة مشاكل
كبيرة .أبسط موناد ،وهي نقطة مجهرية من البروتوبﻼزم
بدون شكل وبدون بنية ،تُظهر بالفعل جميع الوظائف الحيوية
اﻷساسية :التغذية ،النمو ،التكاثر ،الحركة ،اﻹحساس
واﻹدراك ،وحتى بعض الوظائف التي تحل محل "الوعي" روح
الحيوانات العليا![.
المشكلة رهيبة حقا ً  -بالنسبة إلى المادية! هل خﻼيانا وأكواد
الطبيعة الﻼنهائية تقدم لنا ما لم يتمكن أعظم فﻼسفة وحدة
الوجود من القيام به حتى اﻵن؟ نأمل .وإذا كان اﻷمر كذلك فإن
"يوغي" الشرق "الخرافيون والجاهلون" ،وكذلك حكماؤهم
الباطنيون ،سوف يشعرون باﻻرتياح .ﻷن نفس عالم
الفسيولوجيا يخبرنا بذلك:
]يتم منع عدد كبير من السموم من دخول الخﻼيا اللمفاوية
بواسطة الخﻼيا الظهارية ،على الرغم من أننا نعرف أنها
تتحلل بسهولة بواسطة عصائر البطن واﻷمعاء .أكثر من ذلك
بكثير .يعرف علم وظائف اﻷعضاء أنه عن طريق حقن هذه
السموم مباشرة في الدم ،فإنها ستنفصل عنها وتعاود الظهور
من خﻼل الغشاء المعوي ،وفي هذه العملية ،تلعب الخﻼيا
اللمفاوية دورا ً أكثر نشطا ً[.
إذا قام القارئ باستشارة قاموس ويبستر ،فسوف يجد تفسيرا ً
غريبا ً لكلمات "لمفاوية" و "لمفاوي" .يعتقد علماء أصل
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واشتقاق الكلمة ،أن كلمة ليمفا مستمدة من الحورية اليونانية
وهي "حورية أو إلهة ذات المستوى اﻷدنى" كما يقولون.
في بعض اﻷحيان كان الشعراء يسمونها الحوريات .وبالتالي
وفقا ً لقاموس ويبستر ،فإن جميع اﻷشخاص في حالة نشوة
مثل العرافين والشعراء والمجانين وغيرهم ،كانوا ،كما قيل في
حالة من قبل الحوريات.
آلهة الرطوبة )الحورية اليونانية أو الﻼتينية أو الليمفاوية(
إذن  ،قيل في جزر الهند ،قد ولدت من مسام أحد اﻵلهة ،إما
إله المحيط فارونا ،أو "إله النهر" وفقا ً لطائفة معينة ولخيال
المؤمنين ،وإن الشيء اﻷساسي هو أن اﻹغريق والﻼتين
القدماء قد تم التعرف عليهم على أنهم شاركوا في نفس
"الخرافات" مثل الهندوس .هذه الخرافة تؤكد نفسها في
معتقداتهم .ﻻ تزال معلنة اليوم ،أن كل ذرة من المادة في
العناصر اﻷربعة )أو الخمسة( ،هي انبثاق ﻹله أو إلهة دنيا
نفسها أو انبثاق سابق لﻺله اﻷعلى .عﻼوة على ذلك ،فإن كل
واحدة من هذه الذرات  -التي تُعرف باسم براهما ،وأحد
اسماءه هو  -أنو  -أو  -أتوم  -تتمتع بالوعي بمجرد ظهورها
وتمتلك إرادة حرة تعمل ضمن حدود القانون .كل من يعرف أن
الظهور الكوني )) ،(1أو الكوسمي( )الثالوث( تتألف من
براهما  ،الخالق ،فيشنو ،الحافظ ،وشيفا ،المدمرة ،هي رمز
علمي رائع للكون المادي وتطوره التدريجي ،ومن يجد دليﻼً
في أصل مصطلحات أسماء هذه اﻵلهة ) ، (9وخاصة في
مذاهب غوبتا فيديا ،أو المعرفة الباطنية  -يعرف أيضا ً كيفية
فهم هذه "الخرافة" بشكل صحيح.
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اﻷلقاب الخمسة اﻷساسية لفيشنو -تضاف إلى لقبه"أنو")ذرة(
المشتركة بين جميع شخصيات التريمورتي) الثالوث المقدس(
 التي قام بها بوتمان ،أحدهما مع المادة التي تم إنشاؤها أوانبثاقها من العالم  ،برادهانا آتمان "واحد مع الحواس" ،بارام
اتمان" ،الروح العليا"  ،وآتمان ،الروح الكونية أو العقل
الشامل  -أثبت بما فيه الكفاية ما يعنيه الهندوس القدماء عن
طريق منح كل ذرة ،عقل ووعي ،ومنحها اسما ً متميزا ً عن إله
أو إلهة .ضع البانتيون ) مجمع اﻵلهة( المكون من 300
مليون من اﻵلهة في العالم الكبير )الكون( أو في العالم
المصغر )اﻹنسان( ،فلن يتم المبالغة في عدد هذه اﻵلهة ﻷنها
تتعلق بالذرات والخﻼيا والجزيئات من كل ما هو موجود.
هذا ،بﻼ شك ،شاعري للغاية وصعب المنال بالنسبة لجيلنا لكنه
بﻼ شك علمي ،إن لم يكن أكثر من الدروس المستخلصة من
آخر اكتشافات علم وظائف اﻷعضاء والتاريخ الطبيعي.

هيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي

H.P. Blavatsky
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حوار حول أسرار الحياة اﻵخرة

حول بنية اﻹنسان الباطني وتقسيماته
لوسيفر ،يناير1889 ،

م :بالطبع ،من الصعب للغاية و ،كما تقول " ،غموضي" الفهم
وتمييز الجوانب المختلفة بشكل صحيح  ،والتي نسميها
"مبادئ" اﻹيغو الحقيقية .هذا صحيح أكثر ﻷن هناك اختﻼفا ً
ملحوظا ً في ترقيم هذه المبادئ في المدارس الشرقية المختلفة
حتى لو كانت الركيزة التعليمية نفسها متطابقة في اﻷساس.
س :هل تفكر في الفيدانتيين؟ إنهم يقسمون "مبادئنا" السبعة
إلى خمسة ،على ما أعتقد؟
م :انهم يفعلون ذلك .لكن على الرغم من أنني ﻻ أدعي أنني
أعارض هذه النقطة مع الفدانتيين الضليعين ،ﻻ يزال يمكنني
أن أؤكد ،كفرد ،أن لديهم سبب واضح للقيام بذلك .بالنسبة
لهم ،فإن هذا المجمع الروحي المركب فقط ،الذي يتكون من
جوانب عقلية مختلفة ،يُسمى اﻹنسان ،والجسم المادي ،هو في
أعينهم شيء تحت اﻻحتقار وببساطة وهم .الفيدانتا ليست هي
الفلسفة الوحيدة التي يمكن اﻻعتماد عليها بهذه الطريقة .يذكر
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ﻻو -تسو في كتابه "تاو  -تي  -كينع" خمسة مبادئ فقط ،ﻷنه
يتجاهل ،مثل الفيدانتيين ،في شمل مبدأين معهما ،هما الروح
)آتما( والجسم المادي ،هذا اﻷخير هو "الجثة" ثم هناك
مدرسة "تاراكا راجا يوغا" .تعاليمها في الواقع تعترف فقط
بثﻼثة "مبادئ".
ولكن بعد ذلك ،في الواقع ،هناك  -ستوبادهي  -الخاص بهم
أو الجسد المادي في حالته جاكراتا الواعية أو اﻻستيقاظ
سوكشموبادهي وهو نفس الجسم في  -سفابنا  -أو حالة الحلم
والكارانوبادهي أو "الجسم السببي" ،أو ذاك التي يمر من
تجسد إلى آخر ،وكﻼهما مزدوج في جوانبهم ،وبالتالي
أصبحوا ستة .أضف إلى ذلك اﻵتما ،المبدأ اﻹلهي الﻼشخصي
أو العنصر الخالد في اﻹنسان ،غير متميز عن الروح الكونية
وبالتالي ،لديك نفس المبادئ السبعة  ،مرة أُخرى ،كما هو
الحال في التقسيم الباطني.15
س :إذاً ،إنه يشبه  -تقريبا ً  -التقسيم الذي قام به المسيحيين
السرانيين :الجسد والنفس والروح؟
م :نفس الشيء .يمكننا بسهولة جعل الجسد هيكل أو مركبة
"المزدوج للحيوية " .وهذا اﻷخير مركبة للحياة أو البرانا.
من كاما روبا ،أو النفس )الحيوانية( مركبة للعقل العلوي
والسفلي ،صاروا ستة مبادئ ،والكل متوج بروح خالدة واحدة.
في الغيبيات ،فإن أي تغيير نوعي في حالة وعينا يمنح اﻹنسان
جانبا ً جديداً ،وإذا ساد وأصبح جزءا ً من اﻷنا الحقيقية
انظر كتاب "العقيدة السرية" للحصول على شرح أوضح.
32

15

والفعلية ،فيجب أن يحصل )ويكون( على اسم خاص لتمييز
اﻹنسان عن الحالة الخاصة له عندما يذهب إلى حالة ثانية.
س :هذا بالضبط ما هو من الصعب جدا ً فهمه.
م :على العكس من ذلك ،يبدو لي سهﻼً للغاية .بمجرد فهمك
للفكرة الرئيسية ،بمعنى أن اﻹنسان يتصرف على مستوى
الوعي هذا أو على مستوى آخر من الوعي ،بما يتفق تماما ً مع
حالته العقلية والروحية .لكن المادية في عصرنا هي أنه كلما
أوضحنا ذلك ،يبدو لنا أن الناس أقل قدرة على فهم ما نقوله.
سم اﻹنسان الدنيوي اﻷرضي إلى ثﻼثة جوانب رئيسية ،إذا
ق ّ
كنت تفضل ذلك ،ولكن ،ما لم تجعله حيوانا ً نقياً ،ﻻ يمكنك فعل
شيء أقل .خذ جسده الموضوعي .مبدأ الشعور به  -والذي هو
أعلى قليﻼً من العنصر الغريزي للحيوان  -أو الروح اﻷولية
الحيوية ،وهذا يضعها إلى أبعد من ذلك بكثير وراء الحيوان -
أي نفسه أو "روحه" المعقولة .حسناً ،إذا أخذنا هذه
المجموعات الثﻼث أو الكيانات التمثيلية وقسمناها ،وفقا ً
للتعاليم الغيبية ،ماذا نفعل؟
بادئ ذي بدء ،الروح )بمعنى المطلق ،وبالتالي  -الكل  -غير
القابل للتجزئة( أو آتما .وهي ﻻ يمكن أن تكون في مركز معين
أو تكون مشروطة ومحدودة بحسب الفلسفة ،كونها ببساطة
هي في الخلود ،وأن  -الكل  -ﻻ يمكن أن يغيب عن أقل
التفاصيل الهندسية أو الرياضية لنقطة من كون المادة أو
الجوهر ،يجب أﻻ يُطلق عليه ،في الحقيقة ،مبدأ "إنساني" .في
أفضل اﻷحوال  ،هذه هي النقطة في الفضاء الميتافيزيائي التي
تشغلها الموناد اﻹنسانية و"إنسانها  -المركبة" طوال حياتها.
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اﻵن ،هذه النقطة هي خيالية مثل اﻹنسان نفسه ،وفي الواقع
أنها مجرد وهم واحتمالية .ولكن بالنسبة ﻷنفسنا كما بالنسبة
لﻺيغوات الشخصية اﻷُخرى ،نحن حقيقة واقعية تحت هذا
الوهم ال ُمسمى الحياة ،ويجب أن نأخذها في اﻻعتبار  -بمبادرة
خاصة بنا إذا لم يفعلها أحد على اﻷقل .لجعلها أكثر إدراكا
للعقل اﻹنساني في أول محاولة لدراسة الغيبيات ،وحل أولويات
سر اﻹنسان ،ويُطلق عليها علم الغيبيات اسم المبدأ السابع
توليف الستة ،ويعطيها عمل مركبة النفس الروحية ،بودهي.
لكن هذا اﻷخير يخفي سرا ً لم يتم الكشف عنه مطلقا ً ﻷي
شخص ،باستثناء الشيﻼ الذي عمل تعهد وتكريس بشكل ﻻ
رجعة فيه ،وعلى أي حال ،ﻷولئك الذين يمكن الوثوق بهم.
بالطبع ،سيكون هناك القليل من اﻻلتباس ،يمكن أن نقول ذلك
فقط ،ولكن ،ﻷنها مسألة مباشرة تتعلق بقدرة الشخص على
إلقاء نموذجه "أو المزدوج فيه" خارجه ،وأن هذه الهبة التي
تُعرف باسم "حلقة الجيك" يمكن أن تكون قاتلة للغاية للبشر
بشكل عام ولصاحب هذه القدرة بشكل خاص ،ولذلك هذا السر
هو محفوظ بعناية .فقط للحكماء ،الذين تم التأكد من ضلوعهم
بالغيبيات ولم يفشلوا أبداً ،يتم كشف النقاب عن مفتاح
السر...واﻵن دعونا نتجنب اﻷمور الثانوية ،ولنتمسك بـ
"المبادئ".
هذه الروح اﻹلهية أو البودهي هي بالتالي مركبة الروح.
معا  ،هذان هما واحد  ،غير شخصي ودون أي سمة )على
هذا المستوى ،بطبيعة الحال(  ،ويشكل اثنين من "المبادئ"
)الروحية ماناس ،المفكر(.
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إذا انتقلنا إلى الروح اﻹنسانية فسوف يتفق الجميع على أن
ذكاء اﻹنسان يتضاعف على اﻷقل :على سبيل المثال  ،ﻻ يمكن
أن يصبح اﻹنسان النبيل أحمق ،ففي اﻹنسان نفسه يتم فصل
الفكري والروحي عن طريق هاوية تفصله عن اﻹنسان الفظ
والمادي ،إن لم يكن الحيواني.
لماذا ﻻ يجب تمثيل هؤﻻء الرجال من خﻼل "مبدأين" أو
جانبين؟ كل إنسان لديه هذين المبدأين فيه ،أحدهما أكثر نشاطا ً
من اﻵخر ،وفي حاﻻت نادرة يتأخر أحدهما تماما ً في نموه ،إن
جاز التعبير ،ويصبح مشلوﻻ ً بسبب قوة وهيمنة الجانب اﻵخر
أثناء حياة اﻹنسان .هذا هو ما نسميه مبدأين أو جوانب ماناس
اﻷعلى واﻷدنى .اﻷول  ،العلوي ماناس ،أو المفكر ،اﻷنا واعية
تتسلق نحو النفس الروحية )بودهي( .وهذا اﻷخير ،ماناس
السفلية ،أو مبدأه الغريزي الذي تجتذبه كاما ،هو مقر الرغبات
والشهوات الحيوانية في اﻹنسان .وبالتالي ،لدينا "المبادئ"
الثﻼثة اﻷخيرة وهي )" (1المزدوج" الذي اتفقنا على تسميته
بروتين أو بﻼستيك النفس وهو مركبة ) (2مبدأ الحياة و )(3
الجسم المادي .بالطبع ،لن يقبل أي عالم فيزيولوجي أو عالم
أحياء هذه المبادئ ،وﻻ يستطيع فهم الرأس من الذيل.
وهذا هو السبب في أن أيا ً منهم لم يفهم بعد وظائف الطحال أو
المركبة الفيزيقية للبروتين المزدوج ،أو وظائف عضو معين
على الجانب اﻷيمن من اﻹنسان ،مقر الرغبات المذكورة أعﻼه
كما أنه ﻻ يعرف شيئا ً عن الغدة الصنوبرية ،والتي يصفها
بأنها غدة قرنية ذات رمال صغيرة والتي هي مفتاح الوعي
اﻷعلى واﻷكثر إلهية باﻹنسان  -روحه كلي العلم والروحانية
وتعتنق كل شيء.
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هذا المظهر غير المجدي هو ملحق البندول الذي ،بمجرد
انتهاء ساعة عمل اﻹنسان الداخلي ،يحمل الرؤية الروحية
لﻺيغو إلى المستويات العليا من اﻹدراك ،حيث اﻷفق المفتوح
قبل أن يصبح ﻻنهائي تقريبا...
س :لكن الماديين العلميين يزعمون أنه بعد وفاة اﻹنسان ،لن
يبق شيء ،وأن جسم اﻹنسان يتفكك ببساطة إلى عناصره
المكونة وأن ما نسميه الروح هو مجرد وعي ذاتي مؤقت يتم
إنتاجه كمنتج فرعي للعمل العضوي ،والذي سوف يتبخر مثل
البخار  .أليس لديهم حالة غريبة للعقل؟
م :ليس غريبا ً على اﻹطﻼق ،هذا ما أراه .إذا قالوا إن الوعي
الذاتي يتوقف عن الجسد ،فإنهم ،في حالتهم ،يعلنون ببساطة
عن نبوءة غير واعية .لمرة واحدة هم مقتنعون تماما ً بما
يقولون ،ﻻ يمكن لهم أن يعيشوا حياة واعية بعد الموت.
س :لكن إذا كانت القاعدة هي أن الوعي الذاتي البشري عادة
ما ينجو من الموت ،فلماذا يجب أن تكون هناك استثناءات؟
م :في القوانين اﻷساسية للعالم الروحي الثابت ،ﻻ يوجد
استثناء ممكن .ولكن هناك قواعد ﻷولئك الذين يرون وقواعد
ﻷولئك الذين يفضلون البقاء عميان.
س :بالتأكيد ،أنا أفهم .إنه انحراف لرجل أعمى ينكر وجود
الشمس ﻷنه ﻻ يرى ذلك .لكن بعد الموت ،ستجبره عيناه
الروحيتان على الرؤية؟
م :لن يجبروه ،ولن يرى أي شيء .بعد أن نفى باستمرار
الحياة بعد هذه الحياة ،لن يكون قادلرا ً على الشعور بها.
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تقهقرت حواسه الروحية ،وﻻ يمكن أن تتطور بعد الموت
وسيبقى أعمى .من خﻼل اﻹصرار على أنه يجب أن يرى ذلك
ومن الواضح أنك تريد أن تقول شيئا ً واحدا ً وأنا شيء آخر.
أنت تتحدث عن روح من الروح أو شعلة من الشعلة  -عن آتما
باختصار  -وأنت تخلط بينها وبين النفس البشرية  -ماناس. .
 . .أنت ﻻ تفهمني ،دعني أحاول توضيح اﻷشياء .جوهر
سؤالك هو ما إذا كان من الممكن ،في حالة إنسان مادي بحت
فهل الفقدان التام للوعي الذاتي وأدراك الذات بعد الموت
ممكن؟ أليس كذلك؟
أنا أقول :هذا ممكن .ﻷنني أؤمن إيمانا ً راسخا ً بعقيدتنا
الباطنية ،التي تعتبر فترة ما بعد الوفاة أو الفترة الفاصلة بين
حياتين أو وﻻدتين ،كحالة مؤقتة بسيطة ،لذا أقول - :هذه
الفترة الفاصلة بين فعلين من الدراما الوهمية للحياة سنة أو
مليون ،يمكن لهذه الحالة بعد الوفاة ،دون أي انتهاك للقانون
اﻷساسي ،أن تكون بالضبط نفس حالة رجل أغمي عليه.
س :لكن بما أنك قلت للتو إن القوانين اﻷساسية لحالة ما بعد
الموت ﻻ تسمح بأي استثناءات ،فكيف يكون ذلك؟
م :أنا ﻻ أقول اﻵن أنهم يعترفون باﻻستثناءات .لكن القانون
الروحي لﻼستمرارية ﻻ ينطبق إﻻ على اﻷشياء الحقيقية فعﻼً.
بالنسبة ﻷولئك الذين قرأوا وفهموا "مونداكيا أوبانيشاد" و
"فيدانتا سارا" ،كل هذا يصبح واضحا ً جداً .سأقول أكثر من
ذلك :يكفي أن نفهم ما نعنيه بمصطلح بودهي وازدواجية
ماناس لكي يكون لدينا إدراك واضح للغاية لسبب عدم تمكن
وعي اﻹنسان المادي من اﻻستمرار بعد الموت :ﻷن ماناس في
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جانبها اﻷدنى ،هي مقر الروح اﻷرضية ،وبالتالي ،ﻻ يمكنها إﻻ
أن تعطي هذا التصور واﻹدراك للكون الذي يقوم على أدلة من
تلك الروح وليس على رؤيتنا الروحية.
في مدرستنا الباطنية ،يقال إنه بين البودهي وماناس ،أو
إيشفارا وبراغنا ،16ﻻ يوجد في الواقع فرق أكثر من الفرق
بين الغابة وأشجارها والبحيرة ومياهها ،مثلما تُعَلم مونداكيا
أوبانيشاد .واحدة أو مئات اﻷشجار الميتة التي فقدت حيويتها
أو تم اقتﻼعها غير قادرة على منع الغابة من أن تكون غابة.
إن تدمير أو موت الشخصية مهجورة من السلسلة الطويلة لن
يسبب أي تغيير بسيط في اﻷنا الروحانية اﻹلهية وستظل دائما ً
كما هي .فقط  ،بدﻻ ً من تجربة ديفاخان ،سيتعين عليها العودة
للتقمص على الفور.
س :لكن كما أفهمها  ،فإن اﻹيغو  -بودهي ،تمثل في هذه
المقارنة الغابة واﻷرواح الشخصية اﻷشجار .وإذا كانت بودهي
خالدة ،فكيف يمكن لما يشبهه ،مثل ماناس  -تايجاسي ،17أن
يفقد وعيه تماما ً حتى يوم تجسده الجديد؟ ﻻ أستطيع أن أفهم
ذلك.
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ايشفارا هو الوعي الجمعي لﻺله المتجلي ،براهما ،أي الوعي الجمعي
للديان شوهان ،وبراغنا هي حكمتهم الفردية.
تايجاسي يعني اﻹشراق الناتج عن اﻻتحاد مع بودهي  -ماناس17 ،
اﻹنسان ،ال ُمنار بواسطة إشعاع النفس اﻹلهية .لذلك ،يمكن وصف ماناس
تايجاسي بروح مشعة .العقل البشري المستنير من نور الروح ،وبودهي
 ماناس هو تمثيل لﻺله ،للعقل البشري ولوعي الذات.38

م :ﻻ يمكنك ذلك ،ﻷنك سوف تخلط بين التمثيل التجريدي
للجميع مع تغييراته العرضية في الشكل ،وﻷنك تخلط بين
ماناس  -تايجاسي ،والروح اﻹنسانية المستنيرة من قبل
بودهي ،مع هذه ،التي أصبحت حيوانية .تذكر أنه إذا كان أحد
يستطيع أن يقول عن بودهي أنها خالدة دون قيد أو شرط ،فﻼ
يمكن قول الشيء نفسه عن ماناس ،ناهيك عن تايجاسي،
وهي سمة .ﻻ يمكن أن يوجد وعي ما بعد الموت أو ماناس
تايجاسي خارج بودهي ،فالروح اﻹلهية ،لﻸولى )ماناس( هي
في جانبها اﻷدنى ،سمة مؤهلة للشخصية اﻷرضية ،والثانية
)تايجاسي( متطابقة مع اﻷولى ،وهو نفس ماناس فقط في نور
بودهي التي تنعكس هناك .ستبقى بودهي في دورها روحا ً غير
شخصية فقط بدون هذا العنصر الذي يُستمد من الروح
البشرية ،التي تتحقق في الواقع في هذا الكون الوهمي.
كما لو كان شيئا ً منفصﻼً عن الروح الكونية خﻼل كامل فترة
دورة التجسد .بدﻻ ً من ذلك ،قل أن ماناس  -بودهي ،ﻻ يمكنه
أن يموت وﻻ يفقد وعيه الذاتي المركب في اﻷبدية ،وﻻ ذكرى
تجسداته السابقة التي كانا فيها كﻼهما ،وهما النفس الروحية
والروح اﻹنسانية ،مرتبطان ارتباطا ً وثيقاً .لكن اﻷمر ليس
كذلك في حالة اﻹنسان المادي ،الذي ﻻ تتلقى روحه اﻹنسانية
شيئا ً من الروح اﻹلهية فحسب ،بل حتى ترفض اﻻعتراف
بوجودها .ﻻ يمكنك تطبيق هذه البديهية على صفات ونفس
الروح البشرية ،ﻷنه سيكون مثل القول بأن روحك اﻹلهية
خالدة ،يجب أن تكون زهرة خدك أيضا ً خالدة ،بينما أن هذه
الزهرة نظير تايجاسي ،أو اﻹشعاع الروحي ،هو ببساطة
ظاهرة عابرة ومؤقتة.
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س :هل يجب أن أفهم أنك قلت إنه يجب علينا أﻻ نخلط في
أذهاننا النومين بالفونومين ،18والسبب في نتيجته؟
م :أقولها بالفعل وأكررها ،في اقتصارها على ماناس أو على
النفس اﻹنسانية ،فإن إشعاع تايجاسي نفسه يصبح مسألة وقت
بسيطة ،ﻷن الخلود والوعي بعد الموت يصبحان مجرد سمات
مشروطة للشخصية اﻷرضية لﻺنسان ،ﻷنهما يعتمدان كليا ً
على الظروف والمعتقدات التي أوجدتها النفس اﻹنسانية نفسها
خﻼل حياة جسدها .الكارما تتصرف دون توقف في حياتنا بعد
الحصاد ،نحن فقط نحصد ثمرة ما زرعنا أو باﻷحرى ما خلقناه
في وجودنا اﻷرضي.
س :ولكن إذا كان من الممكن لﻸنا الخاصة بي ،بعد تدمير
جسدي ،أن تغوص في حالة من الﻼوعي التام ،فأين يمكن أن
يكون العقاب على خطايا حياتي الماضية؟
م :ت ُعَلم فلسفتنا أن العقوبة الكارمية ﻻ تصل إﻻ إلى اﻹيغو في
التجسد القادم .بعد الموت ،ﻻ تتلقى سوى مكافأة المعاناة غير
المستحقة التي عانت منها خﻼل وجودها الماضي فقط .19كل
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التجريدي المعنوي والظاهري المرئي.
عارض بعض الثيوصوفيين هذه العبارة ،لكن الكلمات هي كلمات
المعلمين ،والمعنى المرتبط بكلمة "غير مستحق" هو المعطى أعﻼه .في
.ت .ب  .س ،تم استخدام الكتيب  ، 6 #وهي عبارة انت ُقدت ﻻحقا ً في
لوسيفر ،لنقل الفكرة نفسها .ومع ذلك ،كانت في حالة متخبطة ومفتوحة
للنقد الموجه ضدها ،لكن الفكرة اﻷساسية كانت أن البشر غالبا ً ما يعانون
من آثار أفعال اﻵخرين ،وهي نتائج ﻻ تنتمي بشكل صارم إلى الكارما
الخاصة بهم ،بل ﻵخرين  -ولهذه المعاناة ،يستحقون المكافأة بالطبع ليتم
تعويضهم .إذا كان صحيحا ً أن نقول إن ﻻ شيء يحدث لنا يمكن أن يكون
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العقوبة بعد الموت ،حتى بالنسبة للمادي ،تتمثل في عدم وجود
أي مكافأة وفي الخسارة الكاملة للوعي بسعادته وراحته. .
الكارما  -هي طفل اﻷنا اﻷرضية ،ثمرة تصرفات الشجرة التي
هي الشخصية الموضوعية المرئية للجميع ،وكذلك ثمرة كل
اﻷفكار وحتى دوافع الذات الروحية .لكن الكارما هي أيضا ً اﻷم
الرقيقة التي تشفي الجروح التي أصيبت بها الروح في حياتها
السابقة ،قبل أن تبدأ في تعذيب تلك اﻷنا من خﻼل إلحاقها
بأُخرى جديدة .إذا أمكن القول إنه ﻻ توجد معاناة عقلية أو
جسدية في حياة بشري ليست ثمرة ونتيجة لخطيئة في ذلك
الوجود ،أو في وجود سابق .من ناحية أخرى ،بما أن اﻹنسان
ﻻ يحتفظ بأدنى ذكرى له في حياته الحالية ،وﻻ يشعر بنفسه
بصدق أنه لم يفعل أي
بأنه يستحق مثل هذه العقوبة ،بل يعتقد
ٍ
ذنب ،فإن هذا وحده يكفي ﻹعطاء الروح اﻹنسانية أقصى
العزاء والراحة والنعيم لوجوده بعد الوفاة.
الموت يأتي لذاتنا الروحية كمحرر وصديق .بالنسبة إلى
اﻹنسان المادي الذي لم يكن إنسانا ً سيئاً ،على الرغم من
ماديته القصوى ،فإن الفترة الفاصلة بين حياة الشخصين
ستشبه نوم الطفل المتواصل الهادئ .سواء دون أحﻼم نهائيا ً
أو مع الصور التي لن يكون لديه تصور دقيق عنها .بالنسبة
للمؤمن ،سيكون حلما ً حيا ً مثل الحياة ومليء بالواقعية والرؤى
الواقعية .أما بالنسبة لﻺنسان الشرير والقاسي والفظ ،سواء
أكان ماديا ً أم ﻻ ،فسيولد من جديد على الفور ويعاني من
أي شيء آخر غير الكارما  -أو النتيجة المباشرة أو غير المباشرة لسبب
ما  -فسيكون من الخطأ الجسيم اﻻعتقاد بأن أي شر أو خير تم حدوثه
ويرجع فقط إلى الكارما الشخصية خاصتنا) .انظر ﻻحقاً(.
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جحيمه على اﻷرض .دخول "آفيتشي" هو حدث استثنائي
ونادر.
س :بقدر ما أتذكر ،يتم عمل مقارنة تشبيهية التجسد الدوري
لسوترا آتما ،20في بعض اﻷوبانيشاد ،بحياة فانية تتأرجح
دوريا ً بين النوم واﻻستيقاظ .ﻻ يبدو اﻷمر واضحا ً جدا ً بالنسبة
لي وسأخبرك لماذا .بالنسبة لﻺنسان الذي يستيقظ ،يبدأ يوم
آخر لكن هذا اﻹنسان هو نفسه في النفس والجسد كما كان في
اليوم السابق ،في حين أنه في كل تجسد جديد ،يحدث تغيير
كامل ليس فقط في الغﻼف الخارجي والجنس والشخصية ولكن
حتى في قدراته العقلية والنفسية .لذا ،فإن المقارنة ﻻ تبدو لي
صحيحة تماماً .يتذكر اﻹنسان الذي يستيقظ من النوم جيدا ً ما
فعله باﻷمس ،وحتى من شهور وسنوات .لكن ﻻ أحد منا لديه
أي ذكرى للحياة السابقة أو أي حقيقة أو حدث يتعلق بها.
] [...قد أنسى حزني الليلي في الصباح ،لكنني أعرف أنني
نمت وأنا متأكد من أنني عشت أثناء نومي ،ولكن ما هي
الذاكرة لدي من التجسد الماضي؟ كيف يمكنك التوفيق بين
ذلك؟
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يُطلق على مبدأنا الخالد والمتجانس جنبا ً إلى جنب مع الذكريات
الماناسية ) ماناس( في الحياة السابقة اسم سوترا آتما ،والذي يعني
حرفيا ً خيط الروح ،ﻷنه مثل اللؤلؤ المشبوك على خيط ،حيث ترتبط
السلسلة الطويلة من حياة البشر بهذا الخيط .يجب أن تصبح ماناس
تايجاسي ،المشع ،قبل أن تتمكن من تعليق نفسها على سوترا آتما كلؤلؤة
على خيطه ،وبالتالي يصبح لديها إدراك كامل ومطلق لنفسها في الخلود.
كما ذُكر أعﻼه ،فإن اﻻرتباط الوثيق بالروح اﻷرضية للنفس اﻹنسانية
يسبب الفقدان الكامل لهذا اﻹشعاع.
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م :ومع ذلك يتذكر بعض الناس تجسدهم في الماضي .هذا ما
يسميه اﻵرهات "ساما  -سامبودها" او معرفة كل السلسلة
الكاملة من تجسدات الماضي.
س :لكن نحن ،البشر الفانين العاديين ،بما أننا لم نصل بعد إلى
"ساما  -سامبودها"  ،فكيف يمكننا أن نأمل في إجراء هذه
المقارنة؟
م :من خﻼل دراستها ومحاولة فهم خصائص حاﻻت النوم
الثﻼثة بشكل صحيح .النوم هو قانون عام وثابت لكل من
اﻹنسان والحيوان ،ولكن هناك أنواع مختلفة من النوم ومن
اﻷحﻼم ومن الرؤى المختلفة.
س :ولكن هذا يبعدنا عن موضوعنا .دعنا نعود إلى اﻹنسان
المادي الذي ،دون إنكار اﻷحﻼم ،وهذا لديه مشكلة في فعله،
ينكر مع ذلك الخلود عموما ً وينفي بقاء شخصيته الفردية
بشكل خاص.
م :واﻹنسان المادي عنده حق هذه المرة على اﻷقل .ﻷنه
بالنسبة ﻷولئك الذين ليس لديهم إدراك داخلي أو إيمان ،فإن
الخلود غير ممكن .للعيش في العالم القادم بحياة واعية ،يجب
على المرء أوﻻ ً أن يؤمن بهذه الحياة خﻼل حياته اﻷرضية.
على هاتين اﻷمثاة للعلوم السرية ،تم بناء كل الفلسفة حول
الوعي بعد الوفاة وخلود الروح .اﻹيغو تتلقى دائما ً وفقا ً
ﻷفكارها .بعد انحﻼل الجسم ،يبدأ اﻷمر بالنسبة لها إما بفترة
من اليقظة الواضحة ،أو حالة من اﻷحﻼم الفوضوية ،أو النوم
بﻼ أحﻼم مطلقا ً والتي من المستحيل التمييز بينها وبين الفناء.
وهذه هي حاﻻت الوعي الثﻼثة .يجد علماءنا الفيسيولوجيين
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أن سبب اﻷحﻼم والرؤى يعود ﻹعداد الﻼوعي لهم خﻼل
ساعات اليقظة ،لماذا ﻻ نعترف بنفس الشيء عن أحﻼم ما بعد
الوفاة؟ أكرر ،الموت هو النوم.
بعد بداية الموت ،أمام العيون الروحية للروح ،يتمثل لنا ،وفقا ً
لبرنامج تعلّمناه وغالبا ً ما يتشكل بدون وعي ،ممارسة
المعتقدات الصحيحة أو اﻷوهام التي أنشأناها بأنفسنا .المنهجي
في عمله ،سيكون منهجي ،المسلم ،مسلم  ..بالطبع ،قبل
الوقت المعين بقليل  -جنة مثالية وهمية من خلق وصنع كل
إنسان .هذه هي ثمار ما بعد الموت لشجرة الحياة .بطبيعة
الحال ،فإن إيماننا أو عدم إيماننا بالخلود الواعي غير قادرين
على التأثير على الواقع غير المشروط للحقيقة نفسها ،بمجرد
وجودها ،لكن اﻻعتقاد أو الكفر في هذا الخلود ،باعتباره
استمرارا ً أو فناء لكيانات منفصلة ،ﻻ يمكن أن يفشل في
إعطاء لون من هذه الحقيقة في تطبيقها على كل من هذه
الكيانات .اﻵن  ،هل بدأت في فهم ذلك؟
س :أعتقد أنني بدأت ذلك .اﻹنسان المادي ،ﻻ يؤمن بكل ما ﻻ
يمكن أن تثبته له حواسه الخمس أو تفكيره العلمي ،ويرفض
كل تجلي روحي ،ويقبل الحياة كوجود واعي وحيد .لذلك ،وفقا ً
لمعتقداته ،سيكون هو نفسه بالنسبة لهم .سوف يفقد اﻷنا
الشخصية ويذهب بعد الموت إلى حالة النوم بدون أحﻼم حتى
يحين موعد الصحوة الجديدة .هل هذا صحيح؟
م :تقريبا ً هذا .تذكر التعاليم الباطنية العالمية لكﻼ النوعين من
الوجود الواعي :الدنيوية والروحية .يجب اعتبار هذا اﻷخير
حقيقيا ً ﻷنه منطقة السبب اﻷبدي ،الثابت وغير القابل للتغيير
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في حين أن الذات المتجسدة تلبس ثيابا ً جديدة ،تختلف تماما ً
عن تلك التي كانت موجودة في التجسدات السابقة والتي ،في
كل شيء  -ما عدا نموذجها الروحي  -محكوم عليه بتغيير
جذري بحيث ﻻ يترك أي أثر لما كان موجودا ً في السابق.
وعي اﻷرضي ،ليس فقط
س :توقف!  . . .هل يمكن أن يهلك
ّ
لفترة من الزمن ،مثل وعي اﻹنسان المادي ،بل في أي حال
بطريقة بحيث ﻻ يترك أي أثر؟
م :وفقًا للتعاليم ،يجب عليها أن تهلك وبالكامل ،باستثناء هذا
المبدأ الذي أصبح ،بعد اتحاده مع الموناد ،جوهرا ً روحيا ً
خالصا ً وغير قابل للتدمير ،واحدا ً في الخلود .ولكن في حالة
اﻹنسان المادي من طرف ﻵخر ،في "الذات" الشخصية التي
لم ينعكس فيها أي بودهي ،كيف يمكن لبودهي أن يحمل أحد
جزيئات هذه الشخصية اﻷرضية إلى ما ﻻ نهاية؟ ذاتك الروحية
خالدة .ولكن من ذاتك الحالية ،يمكن أن يستمر في الحياة بعد
الموت ،ولكن ما هو قد أصبح يستحق الخلود ،أي رائحة
الزهرة فقط التي قطفها الموت.
س :حسنا ،ماذا عن الزهرة" ،أنا" الدنيوية ؟
م :الزهرة ،مثلها مثل كل الزهور الماضية والمستقبلية التي
ازدهرت وتوفيت ،وسوف تضغط على اﻷم  ،سوترا آتما
وجميع اﻷطفال من جذر بودهي ،ستعود إلى الغبار .وكما
تعرف بنفسك ،فإن "اﻷنا" الخاصة بك ،ليست هي الجسم الذي
أمامي اﻵن ،وليست ما أسميه  -ماناس سوترا آتما  -بل
سوتراتما – بودهي.
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س :لكن هذا ﻻ يفسر لي على اﻹطﻼق لماذا تسمي الحياة بعد
الموت الحياة الخالدة ،الﻼنهائية والحقيقية ،واﻷرضية مجرد
شبح أو وهم ،ﻷنه حتى الحياة بعد الوفاة لها حدود ،حتى لو
كانت أوسع بكثير من تلك الموجودة في الحياة اﻷرضية.
م :بدون شك .تتحرك اﻷنا الروحية لﻺنسان إلى اﻷبد مثل
البندول بين ساعات الحياة والموت .ولكن إذا كانت هذه
الساعات التي تحدد فترات الحياة اﻷرضية والروحية محدودة
في مدتها ،وإذا كان عدد مراحل الخلود هذه بين النوم
واﻻستيقاظ والوهم والواقع ،له بداية ونهاية ،وغيرها هو جزء
من "الحاج" الروحي ،فهذه هي اﻷبدية .هذه هي ساعات
حياته بعد الوفاة  -عندما يجد نفسه مجبرا ً ليواجه الحقيقة
وليس سراب وجوده الدنيوي العابر خﻼل فترة الحج التي
نسميها "دورة وﻻدة جديدة"  -الواقع الوحيد لتصميمنا .هذه
الفواصل الزمنية ،على الرغم من القيود المفروضة عليها ،ﻻ
تمنع النفس ،حين تتقن وتكمل نفسها ،من اتباع طريق
اﻻنحراف اﻷخير ،وإن كان تدريجيا ً وببطئ ،عندما تكون هذا
النفس قد حققت هدفها وتصبح الكل اﻹلهي.
تساهم هذه الفواصل والخطوات في تحقيق هذه النتيجة
النهائية بدﻻ ً من إعاقة ذلك ،وبدون هذه الفواصل الزمنية
المحدودة ،لن تتمكن اﻷنا السماوية من الوصول إلى هدفها
النهائي .هذه اﻷنا هي الممثل ولها العديد من التجسيدات
المختلفة واﻷدوار التي تلعبها .هل تسمي هذه اﻷطراف
بأزيائها ،بأنها الشخصية الفردية للممثل نفسه؟ مثل هذا
الممثل ،فإن اﻷنا مجبرة على اللعب أثناء دورة الضرورة حتى
عتبة "بارا-نيرفانا" وقد تزعجها أجزاء كثيرة من هذه اﻷدوار.
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ولكن بينما يجمع النحل عسله من كل زهرة ،تاركا ً الباقي
كغذاء للديدان اﻷرضية ،كذلك اﻷمر بالنسبة لفرديتنا الروحية
والتي نسميها سوترا آتما أو اﻹيغو .إنها تجمع بين كل
الشخصيات الدنيوية التي تجبرها الكارما على تجسدها ،رحيق
الصفات الروحية والوعي الذاتي ،ومن خﻼل توحيد كل هذا في
ك ٍل واحدٍ ،فإنها تخرج من شرنقتها بوصفها ديان شوهان
ممجد .إنه اﻷسوأ لتلك الشخصيات اﻷرضية التي لم يستطع
جمع أي شيء منها .مثل هذه الشخصيات بالتأكيد ﻻ يمكنها
البقاء على قيد الحياة بوعي وجودها اﻷرضي.
س :وهكذا إذاً ،يبدو أن للشخصية اﻷرضية خلود ﻻ يزال
مشروطاً .هل الخلود نفسه غير مشروط أو غير محدود؟
م :على اﻹطﻼق .ولكن هذا ﻻ يمكن أن يلمس غير الموجود.
لكل ما هو موجود بمثابة "سات" الطامح إلى سات ،الخلود
واﻷبدية ،هما مطلقا .المادة هي القطب اﻵخر للروح ،ومع ذلك
هما واحد .جوهر كل هذا ،أي الروح والطاقة والمادة ،أو
الثﻼثة في واحد ،هم أيضا ً ﻻنهائيين كما هم بدون بداية .لكن
الشكل الذي اكتسبته هذه الوحدة الثﻼثية في تجسدها الخارجي
هو بالتأكيد مجرد وه ّم سببه مفاهيمنا الشخصية .هذا هو
السبب في أننا نطلق على الحياة الﻼحقة وحدها حقيقة واقعة
بينما ننقل الحياة اﻷرضية ،بما في ذلك شخصيتها اﻷرضية إلى
مملكة الشبح الوهمي.
ولكن لماذا ،في مثل هذه الحالة ،ﻻ ندعو النوم الواقع ،واليقظة
الوهم ،بدﻻ ً من العكس؟
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صمم لتسهيل فهم الموضوع ،وهو
م :ﻷننا نستخدم تعبيرا ً ُ
صحيح تماما ً من وجهة نظر المفاهيم اﻷرضية.
س :ومع ذلك ،ﻻ أستطيع أن أفهم .إذا كانت الحياة القادمة
تستند إلى العدالة والثواب المستحق لجميع معاناتنا الدنيوية،
فكيف في حالة الماديين ،الذين يكون الكثير منهم بشرا ً صادقين
ومحبين بشكل مثالي ،ينبغي أن يظلوا هناك في شخصيتهم ﻻ
شيء سوى كأنه رفض زهرة باهتة!
م :لم يقل أحد مثل هذا الشيء .ﻻ يمكن ﻷي شخص مادي ،إذا
كان إنسان صالح ،بغض النظر عن عدم إيمانه ،أن يموت إلى
اﻷبد في ملء شخصيته الروحية .ما قيل هو أن وعي الحياة
يمكن أن يختفي كليا ً أو جزئياً ،في حالة المادي ذو الضمير ،ﻻ
يوجد أي أثر لهذه الشخصية المدهشة في سلسلة الحيويات.
س :ولكن أليس هذا هو الفناء بالنسبة لﻺيغو؟
م :بالتأكيد ﻻ .يمكننا النوم أثناء رحلة قطار طويلة ،أو تفويت
محطة قطار أو أكثر دون أي ذاكرة أو وعي ،واﻻستيقاظ في
محطة ثانية ومواصلة الرحلة من خﻼل تذكر أماكن الراحة
اﻷُخرى ،حتى نهاية الرحلة ،عندما يتم الوصول إلى الهدف .تم
ذكر ثﻼثة أنواع من النوم :اﻷحﻼم ،الفوضى والحقيقية.
بالنسبة لﻺنسان النائم ،أحﻼمه تصبح حقيقة.
إذا كنت تؤمن بهذه اﻷخيرة ،فلماذا ﻻ تؤمن باﻷولى؟ وفقا ً لما
يعتقده المرء وينتظره بعد الموت ،فهذه هي الحالة التي
سيحصل عليها المرء .من ﻻ يتوقع أي حياة مستقبلية سيكون
لديه بياض مطلق يعادل الفناء في الفاصل الذي يفصل بين
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الموت والوﻻدة الجديدة .هذا هو مجرد تحقيق البرنامج الذي
تحدثنا عنه والذي تم إنشاؤه بواسطة اﻹنسان المادي نفسه.
ولكن هناك أنواع مختلفة من الماديين ،كما تقول .اﻷناني
الشرير ،الذي لم يذرف دموعا ً على أي شخص ،ويزيد من عدم
إيمانه الﻼ مباﻻة للعالم كله ،يجب أن يترك شخصيته على شفا
الموت إلى اﻷبد.
ليس لهذه الشخصية أي شعور بالتعاطف مع العالم من حولها
وبالتالي ﻻ يوجد شيء متمسك بسلسلة سوترا آتما ،كل اتصال
بين اﻻثنين ينقطع في النفس اﻷخير .في غياب ديفاخان لمثل
هذا اﻹنسان المادي ،فإن سوترا آتما سوف تتجسد على الفور
تقريباً .لكن هؤﻻء الماديين الذين لم يخطئوا في عدم إيمانهم
سوف ينامون محطة واحدة فقط .عﻼوة على ذلك ،سيأتي
الوقت الذي يرى فيه المادي السابق نفسه في الخلود ،وربما
يتوب ويندم لفقدانه يوما ً أو موقفا ً من الحياة اﻷبدية.
س :ومع ذلك ،أليس من اﻷصح القول إن الموت هو الوﻻدة
في حياة جديدة أو العودة إلى عتبة الخلود مرة أُخرى؟
م :يمكنك إذا أردت ،فقط تذكر أن الوﻻدات مختلفة وأن هناك
حاﻻت ،ميت  -بالوﻻدة ،تسبب الفشل .عﻼوة على ذلك ،مع
أفكارك الغربية الثابتة حول الحياة المادية ،فإن الكلمات "أن
تكون على قيد الحياة" و "أن تكون" غير قابلة للتطبيق تماما ً
على الحالة الشخصية البحتة لوجود ما بعد الوفاة .وبسبب هذه
اﻷفكار بالتحديد  -باستثناء عدد قليل من الفﻼسفة الذين ﻻ
يقرأهم الكثيرون والذين يشعرون باﻻرتباك ﻹعطاء صورة
مميزة  -أصبحت كل مفاهيمك عن الحياة والموت ضيقة جدا ً
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في النهاية .من ناحية أولى ،أدت إلى المادية الفظة ،ومن
ناحية ثانية ،إلى مفهوم أكثر مادية للحياة اﻷُخرى ،التي
صاغها اﻷرواحيون في أرضهم السمرﻻند .هناك أرواح البشر
تأكل وتشرب وتتزوج وتعيش في جنة حسية مثل جنة محمد
لكنها أقل فلسفية.
إن المفاهيم المتوسطة للمسيحيين غير المتعلمين ليست أفضل
من ذلك  ،بل أكثر مادية ،إن أمكن .بين المﻼئكة المقطوعة
واﻷبواق النحاسية ،القيثارات الذهبية ،الشوارع في مدن الجنة
مرصوفة بالجواهر وحرائق الجحيم ،يبدو وكأنه مشهد لعيد
الميﻼد .وبسبب هذه المفاهيم الضيقة أن لديك صعوبة في
الفهم .كما أنه لمجرد أن حياة الروح المجسدة ،مع امتﻼكها كل
حيوية الواقع ،كما هو الحال في بعض اﻷحﻼم  ،تخلو من أي
شكل موضوعي بشكل صارخ للحياة اﻷرضية ،التي يتمتع بها
الفﻼسفة الشرقيون مقارنة بالرؤى أثناء النوم.
هيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي

H.P. Blavatsky
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ﻣﻼحظﺔ حول الذاكرة
لوسيفر ،أكتوبر1891 ،

ﻻ شيء مما يحدث ،ﻻ يمكن فقدان أي تجلي ،سريع أو
ضعيف ،من الحساب "السكاندي "21لحياة اﻹنسان .أقل
إحساس أو فعل ،أو دافع ،أو فكر ،أو انطباع  ،أو أكثر اﻷعمال
غير المهمة ،ﻻ يمكن أن تختفي أو تتبدد من الكون أو في
الكون .يمكننا أن نعتقد أنه لم يتم تسجيله من قبل ذاكرتنا،
وليس من خﻼل وعينا ،ولكن سيتم تسجيله دائما ً على أقراص
من النور النجمي.
الذاكرة الشخصية هي خيال فيزيولوجي .هناك خﻼيا في دماغنا
تستقبل وتنقل اﻷحاسيس واﻻنطباعات ،ولكن بمجرد قيامها
بذلك ،فإنها تتم إنجاز مهمتها .هذه الخﻼيا من "عضو الذاكرة"
المفترض هي المستقبﻼت والناقﻼت لجميع الصور وانطباعات
الماضي ،وليست عبيدة لهم .في ظل مختلف الظروف
والمحفزات ،يمكنهم الحصول على انعكاس فوري لهذه الصور
الفلكية ،أو ما نسميه الذاكرة  ،التذكر ،لكنهم ﻻ يحتفظون بها.
عندما نقول إننا فقدنا ذاكرتنا ،أو أنها قد ضعفت ،فهذا مجرد
وسيلة للتعبير والحديث ،إن خﻼيا الذاكرة الوحيدة لدينا هي
التي ضعفت أو تدمرت.
السكاندا هي مصطلح بوذي يشير للخصائص الفكرية والجسدية
والنفسية وغيرها ،التي تجلبها معها النفس أثناء تقمصها.
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تتيح لنا النافذة الزجاجية رؤية الشمس والقمر والنجوم وجميع
اﻷشياء الخارجية بوضوح .اكسر النافذة وستظهر كل هذه
الصور الخارجية بطريقة مشوهة ،اكسر النافذة واستبدالها
بلوحة ،أو قم بتغطيتها ،فسيتم إخفاء الصور تماماً .ولكن هل
يمكنك القول لهذا السبب أن كل هذه الصور  -الشمس والقمر
والنجوم  -قد اختفت أو أنه من خﻼل إصﻼح النافذة بمصراع
جديد ،لم تعد هذه الصور منعكسة في غرفتك؟ هناك حاﻻت
مسجلة ﻷشهر طويلة وسنوات من الجنون ،أيام طويلة من
الحمى وعندما ينتهي كل شيء تقريبا ،يُقال إنه تم النطق بكﻼم
أو القيام بأفعال بشكل ﻻشعوري وغير واعي .ومع ذلك ،عندما
يتعافى المرضى  ،يتذكرون في بعض اﻷحيان الكلمات واﻷفعال
وبشكل كامل للغاية .العقل المخي الﻼواعي هو ظاهرة في هذا
الصدد وقد تكون صالحة فيما يتعلق بالروح الشخصية .لكن
الذاكرة العالمية تحافظ على كل حركة وأقل موجة وأقل شعور
يلوح بموجات من الطبيعة المتمايزة أو اﻹنسان أو الكون.
هيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي

H.P. Blavatsky
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علم الحياة
لوسيفر ،نوفمبر1887 ،

ما هي الحياة؟ مئات من أكثر العقول الفلسفية ،العشرات من
اﻷطباء ذوي الخبرة والمؤهلين تأهيﻼ ً جيداً ،قد طرحوا على
أنفسهم هذا السؤال ،ولكن دون فائدة كبيرة .الحجاب على
الكون البدئي والبدايات الغامضة للحياة لم تتم إزالته بما
يرضي العلوم الجادة والصادقة .كلما حاول رجال التعليم
النظامي اختراق ثناياه المظلمة ،زادت شدة هذه الظلمة ويرون
أقل ،ﻷنهم مثل صياد الكنوز الذي سافر في البحار الشاسعة
للبحث عما دفن في حديقته الخاصة.
ما هذا العلم إذاً؟ هل هي البيولوجيا أم دراسة الحياة في جانبها
العام؟ هل هو علم وظائف اﻷعضاء أم علم الوظيفة العضوية؟
ﻻ هذا وﻻ ذاك .بالنسبة إلى اﻷول ،تظل المشكلة لغزا ً نظير لغز
أبو الهول .وهذا علم الموت أكثر بكثير من علم الحياة .يعتمد
علم وظائف اﻷعضاء على دراسة الوظائف العضوية المختلفة
واﻷعضاء الضرورية لمظاهر الحياة ،ولكن ما يسميه العلم
المادة الحية هو ،في الحقيقة ،مادة ميتة .يحتوي كل جزيء
من اﻷعضاء الحية على جراثيم الموت في حد ذاتها ويبدأ في
الموت من الوﻻدة حتى ﻻ تموت جزيئاتها المتعاقبة إﻻ بدورها.
العضو ،وهو جزء طبيعي من كل كائن حي ،هو فقط داعم
لوظيفة محددة في الحياة ويشكل مزيجا ً من هذه الجزيئات.
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العضو الحيوي ،كله ،يضع قناع الحياة وبالتالي يخفي التدهور
المستمر وموت أجزائه .وبالتالي ﻻ علم اﻷحياء وﻻ علم
وظائف اﻷعضاء هو العلم ،وﻻ حتى فروع علم الحياة ،ولكن
فقط من مظاهر الحياة .في حين تقف الفلسفة الحقيقية كأوديب
أمام أبو الهول الحياة ،ﻻ تكاد تجرؤ على توضيح المفارقة
الموجودة في اﻹجابة على اللغز المقترح ،مثل هذا العلم المادي
المتعجرف أكثر من أي وقت مضى.
لم يشكك العلم أبدا ً في حكمته الخاصة للحظة ،فهو يتحول إلى
البيولوجيا ،مثله مثل العديد من اﻵخرين ،معتقدا ً بأنه قد حل
مشكلة الوجود الرهيبة .في الحقيقة ،مع ذلك ،هل وصل إلى
حده؟
من المؤكد أنه ليس من خﻼل محاولة خداع نفسه ومن غير
المعتاد أن يقول إن الحياة هي فقط نتيجة التعقيد الجزيئي ،بل
يمكن أن نأمل دائما ً في تعزيز الحقيقة .هل قوة الحياة هي في
الحقيقة مجرد "شبح" ،كما يسميها دوبوا ريمون؟
بالنسبة لهذه السخرية ،فإن هذه "الحياة" ،كمستقلة ،ليست
سوى اللجوء لجهل أولئك الذين يلتمسون اللجوء إلى التجريد
والذين يكون تفسيرهم المباشر مستحيﻼً ،ويتم تطبيقه بمزيد
من القوة ،وأنصاف الماديين الذين سيعمعون عن حقيقة
الحقائق ،بدﻻ ً من الكلمات المتفجرة المحبطة .هل اﻷقسام
الخمسة للحياة الوظيفية المسماة على نحو مدعي متغطرس -
اﻷركبيوس ،والبيوكروس،البيودياريس ،البيوكانوس،
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البيوبارودوسيس - 22ساعدت  -واحد نظير هكسلي أو هيغل
على استكشاف لغز اﻷجيال اﻷكثر تواضعاً؟ اﻹنسان؟
بالتأكيد ﻻ .بالنسبة للحياة وكل ما يتعلق بها ،فهي تنتمي إلى
المجال القانوني للميتافيزياء وعلم النفس ،والعلوم الفيزيائية
ليس لها حق في ذلك" .ما كان هو ما سيكون ،وما تم تسميته
بالفعل معروف بالفعل  -ونعرف أنه "إنسان"  -يجيب على لغز
أبو الهول .لكن "اﻹنسان" هنا ﻻ يعني اﻹنسان المادي  -وليس
معناه الباطني .يمكن للمشارط والمجاهر أن تحل لغز اﻷجزاء
المادية لغﻼف اﻹنسان :ولكن ﻻ يمكنهم أبدا ً فتح نافذة لروحه
لفتح أصغر رؤية ،أو أفق أوسع من كيانه.
هؤﻻء هم المفكرون الوحيدون الذين تعرفوا على الحياة
بأنفسهم  ،بعد دراسة تعاليم دلفي  ،التي درسوها بتعمق قبل
محاولة تتبع وتحليل انعكاسها في حياتهم في قواقعهم
الخارجية ،والتي هي الوحيدة التي يتم مكافأتهم عنها .قدر
معين من النجاح .مثل فﻼسفة النار في العصور الوسطى
تجاهلوا النور والنار الظاهرية في عالم النتائج وركزوا كل
اهتمامهم على العوامل الغامضة التي تنتجها .من هناك ربطوها
بالسبب المجرد الفريد من نوعه ،وحاولوا فهم اللغز ،كل واحد
لديه قدرات فكرية تسمح له بذلك .لقد تأكدوا بالتالي من أن
) (1آلية الحياة الظاهرة ،التي تُسمى اﻹنسان المادي ،هي فقط
الوقود ،المادة التي تتغذى عليها الحياة ،من أجل إظهار
نفسها ،و ) (2وبالتالي يتلقى اﻹنسان الداخلي راتبه ويُكافئ
أو أصل الحياة ،اندماج الحياة ،تقسيم الحياة ،تجديد الحياة وانتقال
الحياة.
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بإمكانية تراكم تجارب إضافية من اﻷوهام الدنيوية التي تُسمى
حيويات.
ﻻ شك في أن أحد هؤﻻء الفﻼسفة هو الروائي والمصلح
الروسي العظيم ،الكونت ليف تولستوي .وجهات نظره إلى
التعاليم الباطنية والفلسفية للفلسفة العليا تتواجد في مقتطفات
قليلة من محاضرة ألقاها في موسكو في جمعية علم النفس
المحلي.
عند مناقشة مشكلة الحياة ،يطلب الكونت تولستوي من
جمهوره أن يعترف ،ﻷغراض النقاش ،باﻻستحالة .المتكلم
يقول:
دعونا نعترف للحظة أن كل ما يريد العلم الحديث أن يتعلمه من
الحياة ،قد تعلمه ويعرفه اﻵن ،وأن المشكلة أصبحت واضحة
مثل وضوح النهار ،وأنه من الواضح أن المادة العضوية ،من
خﻼل التكيف البسيط ،تأتي من مواد غير عضوية ،وأنه من
الواضح أيضا ً أن القوى الطبيعية يمكن أن تتحول إلى مشاعر
إرادة ،أفكار ،وكل هذا في نهاية المطاف ،هو معروف ،ليس
فقط لطالب المدينة فحسب ،بل لكل طالب في القرية أيضا ً.
لذلك أدرك أن مثل هذه اﻷفكار والمشاعر تأتي من هذه الحركة
أو تلك .ثم ماذا؟ هل يمكنني أو ﻻ أستطيع إنتاج وتوجيه مثل
هذه الحركات ﻹثارة اﻷفكار المقابلة في عقلي؟ السؤال  -ما
هي اﻷفكار والمشاعر التي يجب أن أخلقها في داخلي
ولﻶخرين ،التي ﻻ تبقى دون حل فحسب ،بل حتى دون لمس.
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ومع ذلك ،فإن هذا السؤال هو بالتحديد السؤال اﻷساسي للفكرة
المركزية للحياة .اختار العلم لشيء أو لغرض ما ،بعض
المظاهر والتجليات التي تصاحب الحياة" ،وأخطأ" 23بخلط
الجزء مع الكل ودعا هذه المظاهر والتجليات جزءا ً ﻻ يتجزأ
من الحياة.
إن السؤال الذي ﻻ ينفصل عن فكرة الحياة هو ليس معرفة من
أين تأتي الحياة ،بل كيف نعيش بها :وفقط من خﻼل البدء بهذا
السؤال يمكننا أن نأمل في إيجاد حل للمشكلة ،مشكلة الوجود.
تبدو إجابة السؤال "كيف نعيش؟" بسيطة للغاية بالنسبة إلى
اﻹنسان الذي يشعر أنه ﻻ يستحق أن يلمسها . . . .عليك أن
تعيش بأفضل ما تستطيع ،هذا كل شيء .يبدو للوهلة اﻷولى
بسيطا ً جدا ً ومعروفا ً للجميع .لكنه ليس بسيطا ً وﻻ معروفا ً بقدر
ما يمكن للمرء أن يتخيله.
تبدو فكرة الحياة لﻺنسان في البداية كمسألة من أبسط اﻷمور
وبديهية .بادئ ذي بدء  ،يبدو له أن الحياة هي فيه ،في
جسده .ومع ذلك ،بمجرد أن نبدأ بحثنا عن هذه الحياة ،في
مكان معين في أجسامنا ،فإننا نواجه صعوبات .الحياة ليست
في الشعر وﻻ في اﻷظافر ،وﻻ في القدم أو في الذراع ،والتي
يمكن بتر كل منهما .ليست في الدم  ،وليست في القلب وليست
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"أخطأ" هو مصطلح خاطئ لﻼستخدام .يعرف رجال العلم جيداً أن ما
يعلمونه عن الحياة عبارة عن خيال مادي يتناقض في كل خطوة مع
المنطق والحقائق .في هذا السؤال بالذات ،يتم إساءة معاملة العلم
ووضعه في خدمة -الهوايات الشخصية أو قضاء الوقت  -وسياسة حازمة
لسحق جميع الطموحات واﻷفكار الروحية في اﻹنسانية" .التظاهر
بالخطأ" سيكون أكثر صحة – .بﻼفاتسكي.
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في المخ .انها في كل مكان وليس في أي مكان .يتعلق اﻷمر
بهذا :ﻻ يمكن العثور على الحياة في أي من منازلها .ثم يبدأ
اﻹنسان في البحث عن الحياة في الزمن ،وهذا أيضا ً يبدو في
البداية سهﻼً للغاية.
ولكن من جديد ،بمجرد أن يبدأ سعيه ،يدرك أن العمل هنا أيضا ً
أكثر تعقيدا ً مما كان يعتقد .اﻵن عشت ثمانية وخمسين عاماً،
وفقا ً لسجلي في الكنيسة أثناء المعمودية .لكنني أعلم أنه على
مدى ثمانية وخمسين عاماً ،كنت أنام أكثر من عشرين عاماً.
كيف ذلك؟ هل عشت كل هذه السنوات أم ﻻ؟
أنقص منها أشهر مدة حملي وتلك التي قضيتها في أحضان
ممرضتي ،وهل نسميها أيضا ً حياة؟ من جديد ،على مدى
الثمانية وثﻼثين عاما ً المتبقية ،أعلم أن نصف هذا الوقت ،كنت
أنام أثناء تنقﻼتي ،وهكذا ،ﻻ أستطع أن أقول في هذه الحالة ما
إذا كنت قد عشت خﻼل هذه الفترة أم ﻻ .ربما عشت قليﻼً
وهمدت قليﻼً  .هنا مرة ثانية ،نرى أنه في الزمن ،كما هو
الحال في الجسم ،تكون الحياة موجودة دائماً ،ولكن ليس في
أي مكان .واﻵن يُطرح السؤال بشكل طبيعي :من أين تأتي هذه
الحياة التي ﻻ أستطيع أن أعرف مصدرها؟
اﻵن  ،سوف أتعلم . . . .لكن اتضح أنه بهذا المعنى أيضاً ،فإن
علي أن أبحث عن
ما بدا سهﻼً في البداية يبدو مستحيﻼً .كان
ّ
شيء آخر ،وليس عن حياتي ،بالتأكيد .لذلك  ،بمجرد أن نبحث
عن مكان الحياة  -إذا كان علينا البحث عنه  -فﻼ ينبغي أن
يكون في المكان أو الزمان ،ﻻ كسبب وﻻ كنتيجة ،ولكن كشيء
أعرفه بنفسي مستقل تماما ً عن المكان والزمان والسببية.
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ما يجب القيام به اﻵن هو دراسة الذات .ولكن كيف يمكنني
ي؟
معرفة الحياة ف ّ
هذه هي الطريقة التي أعرفها .أعرف أوﻻً وقبل كل شيء أنني
أحيا ،وأنني أعيش متمنية لنفسي كل ما هو جيد ،أتمنى ذلك
ﻷنني أستطيع أن أتذكر نفسي ،حتى هذا اليوم ومن الصباح
إلى المساء .كل شيء يعيش خارجا ً عني أمر مهم بالنسبة لي
ولكن فقط إلى الحد الذي يتعاون فيه في إنشاء ما هو مفيد
لرفاهيتي .الكون مهم بالنسبة لي فقط ﻷنه يمكن أن يسعدني.
في غضون ذلك ،يرتبط شيء آخر بهذه المعرفة لوجودي في
داخلي .ﻻ ينفصل عن الحياة التي أشعر بها ،ويجمع أحد
معارفه معها .أن أعرف أنني ،بجانب نفسي ،محاطة بعالم
كامل من المخلوقات الحية ،وأنا أملك نفسي ،نفس اﻹدراك
الغريزي لحيوياتهم الحصرية ،وأن جميع هذه المخلوقات
تعيش من أجل أغراضها الخاصة .أشياء غريبة عني ،أن هذه
المخلوقات ﻻ تعرف شيئاً ،وﻻ ترغب في معرفة أي شيء من
ذرائعي لحياة حصرية ،وأن جميع هذه المخلوقات ،من أجل
النجاح في كائناتها ،مستعدة ﻹبادتي في أي لحظة.
لكن هذا ليس كل شيء .بينما أشاهد تدمير مخلوقات شبيهة .
بي ،أعرف أيضا ً أنه بالنسبة لي ،بالنسبة إلى  -اﻷنا – بداخلي
الثمينة التي فيها فقط تتمثل الحياة ،من المتوقع حدوث دمار
سريع للغاية ﻻ مفر منه.
يبدو اﻷمر وكأن هناك اثنان "أنا" .كأنهم ﻻ يستطيعون العيش
في سﻼم معاً ،يبدو اﻷمر وكأنهم يتقاتلون إلى اﻷبد ويحاولون
دائما ً مطاردة بعضهم البعض.
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تقول واحدة من "أنا"] :أنا وحدي التي تعيش كما يجب أن
تعيش ،ويبدو أن كل شيء آخر ﻻ يعيش .لذلك ،يكمن سبب
الكون في حقيقة اﻷمر أنني مرتاحة[.
ترد "أنا" الثانية] :الكون ليس لك على اﻹطﻼق ،ولكن ﻷهدافه
ت سعيدة أو غير سعيدة[.
وأغراضه الخاصة ،وﻻ يهم ما إذا كن ِ
تصبح الحياة شيء فظيع بعد كل هذا!
تقول واحدة "أنا"] :أريد فقط إرضاء جميع امنياتي ورغباتي
ولهذا السبب أحتاج إلى الكون[" .أنا" الثانية تقول] :كل حياة
حيوانية ﻻ تعيش سوى من أجل إرضاء احتياجاتها ورغباتها.
فقط حاجيات ورغبات الحيوانات هي التي يتم ارضائها على
حساب الحيوانات اﻷخرى ،وبالتالي يستمر الصراع بين اﻷنواع
الحيوانية .أنت حيوان ويجب عليك القتال .ومع ذلك ،بغض
النظر عن نجاح كفاحك ،يجب على بقية المخلوقات في المعركة
أن تسحقك عاجﻼً أم آجﻼً[.
أسوأ من ذلك! تصبح الحياة أكثر فظاعة . . . .ولكن اﻷمر
اﻷكثر فظاعة من ذلك ،والذي يشمل كل ما سبق ،هو ما يلي:
تقول واحدة من "أنا" ] :أريد أن أحيا ،أحيا إلى اﻷبد[.
وتجيب "أنا" الثانية] :بالتأكيد سوف تموت في بضع دقائق
كما سيموت كل من تحبهم ،ﻷنهم يدمرون حياتك بكل حركة
لذلك يقتربون أكثر من المعاناة ،الموت ،كل ذلك ألف مرة وأنت
تخاف فوق كل شيء[.
هذا هو اﻷسوأ على اﻹطﻼق . . . .تغيير هذا الظرف هو أمر
مستحيل . . .يمكننا تجنب الحركة والنوم واﻷكل وحتى
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التنفس ،لكن ﻻ يمكننا الهروب من الفكر .إنه فكر ،وهذا الفكر
فكري أنا ،يسمم كل خطوة في حياتي ،كشخصية.
ما أن يبدأ اﻹنسان حياة واعية ،حتى يكرر له هذا الوعي بﻼ
هوادة ،دون توقف ،مرارا ً وتكرارا ً نفس الشيء" .عش الحياة
التي تشعر بها ،وانظر في ماضيك ،الحياة التي تعيشها
الحيوانات والعديد من البشر ،ذوي الخبرة بهذه الطريقة والتي
جعلتك ما أنت عليه اﻵن ،لم تعد ممكنة .إذا حاولت القيام بذلك
فلن تستطيع مطلقا ً الهروب من الصراع مع كل الكائنات الحية
مثلك  -من أجل متعلقاتهم الشخصية ،ثم أن هذه المخلوقات
ستدمرك حتما ً.
تغيير هذا الوضع مستحيل .لم يبقى سوى شيء واحد يجب
القيام به ،وهو دائما ً ما يكون الشخص الذي بدأ في العيش
ينقل أشياءه في الحياة الخارجة عنه ،ويهدف للوصول إليها. .
 . .لكن بقدر ما يمكنه وضعها خارج شخصيته ،وبقدر استنارة
ذهنه ،لن ترضيه أي من هذه اﻷشياء.
يلق سببه أي
بسمارك ،بعد توحيد ألمانيا وحكم أوروبا  -إذا لم ِ
نور على نتائج نشاطه  -يجب أن يدرك ،كما يفعل طباخه
الخاص ،الشخص الذي يعد عشاءا ً سيؤكل في غضون ساعة
أن التناقض لم يحسم بين الغرور والجنون في كل ما فعله
وبين الخلود ومعقولية ما هو موجود إلى اﻷبد .إذا فكروا في
اﻷمر فقط ،فسيرى الجميع بوضوح أن اﻵخر هو قبل كل
شيء .أن الحفاظ على سﻼمة عشاء اﻷمير بسمارك ،وكذلك
عشاء ألمانيا القوية ،يرجع فقط إلى :الحفاظ على اﻷول -
للشرطة ،والثاني  -للجيش ،وهذا ،طالما أن اﻻثنين يسهرون
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على اﻷمر .ﻷن هناك جوعى يأكلون العشاء طوعا ً وهناك دول
ترغب في أن تكون قوية مثل ألمانيا .ثانياً ،ﻻ يتزامن عشاء
اﻷمير بسمارك وﻻ قوة اﻹمبراطورية اﻷلمانية مع أهداف
الحياة الكونية وهم في تناقض صارخ معهم .وثالثاً ،سيموت
كل من أعد العشاء ،وكذلك قوة ألمانيا ،وبالتالي سيموت ،كل
من العشاء وألمانيا .ما سيبقى بمفرده هو الكون ،الذي لن
يفكر أبدا ً سواء في العشاء أو في ألمانيا ،وﻻ يزال أقل من
أولئك الذين طهوهم.
مع ازدياد الحالة الفكرية لﻺنسان ،يتوصل إلى فكرة أن أي
سعادة تتعلق بشخصيته ليست عمل فذ ،بل فقط ضرورة.
الشخصية هي فقط تلك الحالة الناشئة التي تبدأ منها الحياة
ولها حدها اﻷقصى.
من أين تبدأ الحياة وأين تنتهي؟ أين ينتهي الليل وأين يبدأ
النهار؟ أين ،على الشاطئ ،ينتهي مجال البحر وأين يبدأ مجال
اﻷرض؟
هناك الليل والنهار .هناك اﻻرض والبحر .هناك حياة وﻻ حياة.
حياتنا ،منذ أن علمنا بها ،هي حركة البندول بين حدين.
أحد الحدود هو اﻹهمال المطلق لحياة الكون الﻼنهائي ،وهي
طاقة موجهة فقط نحو إرضاء شخصية الفرد .الحد اﻵخر هو
التخلي الكامل عن هذه الشخصية ،وأكبر اهتمام لحياة الكون
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الﻼنهائي ،باﻻتفاق التام معه ،ونقل جميع رغباتنا وحسن نيتنا
إلى هذا الكون الﻼنهائي .وجميع المخلوقات الخارجية.24
كلما اقتربنا من الحد اﻷول ،كلما قلت الحياة والسعادة ،وكلما
اقتربنا من الحد الثاني ،كلما زادت الحياة والسعادة .لذلك،
ينتقل اﻹنسان دائما ً من طرف إلى آخر ،وهذا يعني أنه يعيش.
هذه الحركة هي الحياة نفسها .وعندما أتحدث عن الحياة ،اعلم
أن فكرة الحياة ترتبط ارتباطا ً ﻻ ينفصم في تصوراتي بمفهوم
الحياة الواعية .ﻻ أعرف أي حياة أُخرى غير الحياة الواعية،
وﻻ أحد يعرفها.
نسميها الحياة ،الحياة الحيوانية ،الحياة العضوية .لكنها ليست
حياة ،بل فقط حالة أو حالة معينة من الحياة تتجلى لنا.
ولكن ما هذا الوعي أو الروح التي تستبعد مطالبها الشخصية
وتنقل طاقة اﻹنسان خارجه وفي هذه الحالة التي تصورناها
على أنها حالة حب سعيدة؟
ما هو العقل الواعي؟ كل ما نحدده ،يجب أن نحدده بعقلنا
الواعي .لذلك ،بماذا سنحدد العقل؟
إذا كان يجب علينا تعريف كل شيء بعقلنا ،فذلك يعني أنه ﻻ
يمكن تعريف العقل الواعي .ومع ذلك ،فنحن جميعا ً نعرف ذلك،
ليس نعرفه فقط  ،بل إنه الشيء الوحيد الذي أعطانا أن نعرفه
بﻼ شك.

هذا ما يسميه الثيوصوفيين "الحياة الحية"  -باختصار – بﻼفاتسكي.
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إنه نفس قانون قانون الحياة ،كل ما هو عضوي أو حيواني أو
نباتي ،مع اختﻼف أننا نرى استهﻼك قانون ذكي في حياة
النبات .لكن قانون العقل الواعي ،الذي نتعرض له ،كما أن
الشجرة تخضع لقانونها ،ﻻ نراه ،بل ننجزه.
لقد أثبتنا أن الحياة هي تلك التي ليست حياتنا .هنا يختفي جذر
الخطأ .بدﻻ ً من دراسة هذه الحياة التي نعيها في أنفسنا ،تماما ً
وحصريا ً  -نظرا ً لعدم قدرتنا على معرفة أي شيء آخر
لدراسته  -نﻼحظ ما يخلو من أهم عامل ومن القدرات اﻷكثر
أهمية في حياتنا ،وهي :الوعي الذكي .من خﻼل القيام بذلك
نتصرف كإنسان يحاول دراسة كائن ما بظله أو انعكاسه.
إذا كنا نعلم أن جزيئات كبيرة تتعرض أثناء تحولها إلى نشاط
الكائن الحي ،فنحن ﻻ نعرف ذلك ﻷننا ﻻحظناه أو درسناه ولكن
ببساطة ﻷن لدينا جسما ً مألوفا ً موحد لنا ،أﻻ وهو كائن
حيواننا ،وهو معروف جيدا ً لنا باعتباره مادة الحياة النفطية
والتي نحن مدعوون للعمل والحكم من خﻼل إخضاعها لقانون
العقل .بمجرد أن يفقد اﻹنسان الثقة في الحياة ،فإنه نادرا ً ما
ينقل هذه الحياة إلى ما ليس حياة ،ويصبح بائس ،ويرى
الموت ... .اﻹنسان الذي يدرك الحياة كما يجدها في ضميره ،ﻻ
يعرف البؤس وﻻ الموت :ﻷن كل خير الحياة له هو في إخضاع
حيوانه لقانون السبب ،يفعل ما ليس فقط في قوته ،ولكن ما
يحدث بداخله .موت الجزيئات في الحيوان ،ونحن نعرف ذلك.
ونعرف موت الحيوانات واﻹنسان ،كما نعرف الحيوانات ولكننا
ﻻ نعرف شيئا ً عن موت العقل الواعي ،وﻻ يمكننا أن نعرف أي
شيء لمجرد أن هذا العقل الواعي هو الحياة نفسها .وﻻ يمكن
أن تكون الحياة الموت.
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يعيش الحيوان حياة سعادة ،وﻻ يرى الموت وﻻ يعرفه ويموت
دون أن يعرف ذلك .فلماذا إذن يمتلك الرجل موهبة رؤيته
ومعرفته ،ولماذا يكون الموت رهيبا ً لدرجة أنه يعذبه ،وغالبا ً
ما يجبره على اﻻنتحار خوفا ً من الموت؟ لماذا يجب أن يكون
كذلك؟ ﻷن اﻹنسان الذي يرى الموت هو إنسان مريض ،إنسان
انتهك قانون حياته ولم يعد يعيش وجودا ً فاقدا ً للوعي .هو
نفسه قد أصبح حيواناً ،حيوانا ً انتهك أيضا ً قانون الحياة.
حياة اﻹنسان هي طموح إلى السعادة ،وما يطمح إليه يُعطى له.
النور الذي يضيء في روح اﻹنسان هو السعادة والحياة ،وهذا
النور ﻻ يمكن أن يكون ظﻼما ً أبداً ،ﻷنه موجود  -إنه موجود
بالفعل لﻺنسان  -فقط هذا النور الوحيد الذي يحترق في روحه.
لقد ترجمنا هذا الجزء المطول إلى حد ما من سرد محاضرة
الكونت تولستوي الرائعة ،ﻷنه يقرأ كصدى ﻷفضل تعاليم
اﻷخﻼق العالمية للثيوصوفيا الحقيقية .تعريفه للحياة بمعناها
المجرد والحياة التي يجب على كل ثيوصوفي أن يتبعها ،وفقا ً
لقدراته الطبيعية ومقدار قدراته الطبيعية ،هو ملخص
الممارسة وألفا وأوميغا النفسية ،إن لم يكن الروحية  -الحياة.
هناك جمل في المحاضرة والتي ،بالنسبة إلى الثيوصوفي
العادي ،ستبدو غامضة للغاية وربما غير مكتملة.
ومع ذلك ،فهو لن يجد أي شخص يمكن أن يعترض عليه من
قبل عالم الغيبيات اﻷكثر تطلبا ً وعملياً .هذا يمكن أن يُسمى
أطروحة على خيمياء الروح .لهذا النور "اﻻنفرادي" في
اﻹنسان ،الذي يحترق إلى اﻷبد وﻻ يمكن أن يكون ظﻼما ً في
طبيعته الجوهرية ،على الرغم من أن "الحيوان" يمكن أن يظل
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أعمى أمامه  -هو هذا "النور" الذي يرتكز عليه اﻷفﻼطونيين
الجدد في المدرسة اﻹسكندرانية ،ومن بعدهم أتباع الصليب
الوردي ،وخاصة الخيميائيين ،عند كتابتهم مجلدات ،على
الرغم من أن معانيها الحقيقية ﻻ تزال ،حتى اليوم ،غامضة
بالنسبة لمعظم البشر.
من المسلم به أن الكونت تولستوي ليس ثيوصوفيا ً بمدرسة
اﻹسكندرية وﻻ ثيوصوفيا ً معاصراً ،حتى أنه أقل من أن يكون
من أتباع الصليب الوردي أو الخيميائيين .ولكنه أخفى الكثير
تحت عبارات معينة عن فﻼسفة النار ،وخلط عمدا ً بين عمليات
نقل الكونية والخيمياء الروحية ،فكل ما فعله المفكر الروسي
العظيم هو نقل اﻷمور من عالم الميتافيزياء إلى عالم الحياة
العملية .وهذا ما يمكن أن يعرفه شيلينج باعتباره تجسيدا ً
لهوية الكائن والموضوع في النفس الداخلية لﻺنسان ،الذي
يوحد ويدمج اﻷخير مع الروح العالمية  -التي هي فقط هوية
الشخص والكائن على متن مستوى أعلى ،أو اﻹله غير
المعروف  -كل هذا خلطه الكونت تولستوي دون مغادرة
المستوى اﻷرضي.
إنه واحد من القﻼئل المنتخبين للبدء بحدس وينتهي بشبه كلي
العلم .إنه تحويل المعادن اﻷساسية  -الكتلة الحيوانية  -إلى
الذهب والفضة ،أو حجر الفﻼسفة ،وتطور ومظاهر الذات
العليا لﻺنسان الذي أدركه الكونت .الخيميائي الكلي بالنسبة
للخيميائي السفلي هو الكلي القدرة  -والروح اﻹلهي الذي
يتخلل جميع المبادئ العليا ،ﻷنه ،كما يعرف عدد قليل من
الناس اليوم ،كانت الكيمياء فلسفة فلسفية بقدر ما هي علم
إيزو -فيزيائي .من ﻻ يعرف شيئا ً عن أحد لن يعرف الكثير عن
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اﻵخر .كما قال أرسطو في بضع كلمات لتلميذه ألكساندر" :هذا
ليس حجرا ً" .كما قال  ،عن حجر الفﻼسفة " ،إنه في كل
إنسان وفي جميع اﻷماكن وفي جميع الفصول ،ويُطلق عليه
نهاية جميع الفﻼسفة" ﻷن الفيدانتا هي نهاية كل الفلسفات.
ﻻختتام هذا المقال عن علم الحياة ،يمكننا أن نقول بضع كلمات
عن اللغز اﻷبدي الذي قدمه أبو الهول للبشر .إن عدم حل
المشكلة التي تضمنها هو إدانته حتى الموت ،ﻷن أبو الهول
في الحياة كان يلتهم الحدس ،الذي كان سيعيش فقط في
"حيوانه" .من يعيش من أجل نفسه ،ومن أجل نفسه بمفرده
يموت من أجل اﻷسمى "أنا" يقول "الحيوان" اﻷدنى في
المحاضرة.
لغز يحتوي على سبعة مفاتيح ،ويفتح الكونت اللغز مع واحد
من أعلى .ﻷنه  ،على حد تعبير مؤلف كتاب "الفلسفة
الهرمسية" بشكل رائع" :إن أكثر اﻷلغاز المألوفة في الوقت
نفسه لكل إنسان ،والذي يجب أن يبدأ فيه أو يهلك كملحد ،هو:
نفسه .بالنسبة له ،إنه إكسير الحياة الذي يجب أن نعتز به قبل
اكتشاف حجر الفﻼسفة ،وهو يشرب من مشروب الموت  ،في
حين أنه يمنح للحكيم والملحمة الخلود الحقيقي . .يمكنه أن
يعرف الحقيقة كما هي في الحقيقة :آليثيا ،نَفَس ﷲ أو الحياة
العقل الواعي لﻺنسان".
إنه "الكاهست  -الخيمياء ،الذي يحل كل شيء"  ،وقد فهم
الكونت تولستوي اللغز.
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العﻘل في الطبيعﺔ

عظيم هو رضا العلم الحديث وإنجازاته .ربما ترك فﻼسفة ما
قبل المسيحيين والعصور الوسطى بعض العﻼمات فوق المناجم
غير المستكشفة :لكن اكتشاف جميع جواهر الذهب النفيسة
يرجع إلى العمل الصبور للعالم الحديث .وهكذا ،يعلنون أن
المعرفة الحقيقية لطبيعة الكوسموس واﻹنسان تتوافق مع
النمو الحديث .يولد النبات الحديث الخصب من اﻷعشاب الميتة
من الخرافات القديمة.
هذا ،مع ذلك ،ليس وجهة نظر الطﻼب في الثيوصوفيا.
ويقولون إنه ﻻ يكفي أن نتحدث باستخفاف عن "المفاهيم غير
المستدامة لماض غير متعلم"  ،كما فعل السيد تيندال وآخرون
ﻹخفاء المهن الفكرية التي من خﻼلها قد تم اﻻعتراف
بالفﻼسفة والعلماء الحديثون .كم من العلماء البارزين حصلوا
على الشرف والجدارة بمجرد خلع أفكار هؤﻻء الفﻼسفة
القدامى ،والذين هم على استعداد دائما ً للتشويه ،ويترك ذلك
لﻸجيال القادمة المحايدة ليقولوا كلمتهم.
لكن الغرور والثقة بالنفس أصبحتا سرطانين بشريتين على
دماغ اﻹنسان العادي في التعلم ،وهذا هو الحال بشكل خاص
بين المستشرقين  -السنسكريتيين وعلماء المصريات
واﻵشوريين .السابقون كانوا يسترشدون )أو ربما يدعون فقط
أنهم يسترشدون( من قبل المعلقين في حقبة ما بعد الماها
بهاراتا ،هذا اﻷخير من ورق البردي يُفسر بشكل تعسفي ،عالقا ً
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بما قاله هذا الكاتب أو اليوناني اﻵخر ،أو تجاوزه بصمت،
والنقوش المسمارية على أقراص طينية نصف مدمرة ،تم
نسخها من قبل اﻵشوريين من اﻷرشيفات البابلية "اﻵكادية".
الكثير منهم ينسى ،كلما كان ذلك مناسبا ً لهم ،أن العديد من
التغييرات في اللغة ،والعبارات المجازية ،والسرية والواضحة
للكتاب الصوفيين القدامى ،تكون عادةً تحت وصية اﻻلتزام
بعدم اﻹفصاح مطلقا ً عن اﻷسرار المهيبة للمحراب قد ضلل
المترجمين والمعلقين لﻸسف .سيسمح معظم المستشرقين لدينا
بالهروب من المنطق والقوة المنطقية بدﻻ ً من اﻻعتراف
25
بجهلهم ،وسيقولون بكل فخر ،مثل البروفيسور سايس أنهم
قد حلوا المعنى الحقيقي للرموز الدينية مرة واحدة ولﻸبد
ويمكن أن يفسروا النصوص الباطنية .أكثر من ذلك بكثير
صحيح من هيروفان الكلدان ومصر .هذا بمثابة القول بأن
مؤلفي الكتابات القديمة الكهنوتية والكهنة ،الذين كانوا
25

انظر محاضرات هيبرت لعام  ،1887الصفحات  ،17-14حول أصل
وتطور دين البابليين القدماء ،حيث ينص اﻷستاذ أ.ه.سايس على أن
"العديد من النصوص المقدسة قد كتبت بطريقة غير مفهومة .سوى
للمساررين" . .ويضيف" :لقد تم تزويدنا بالمفاتيح والتعليقات" وبما
أنها بين أيدينا "،فإن )المستشرقون( لديهم " فكرة عن تفسير هذه
الوثائق التي حتى القساوسة المساررين لم يكن يملكونها") .صفحة.
 .(17هذه "الفكرة" هي جنون حديث عزيز على السيد غﻼدستون
واختراع منه ،والتي تتلخص في إدراك بكل رمز لﻸديان القديمة أسطورة
شمس ،يتم سحقها وتحويلها كلما تطلب اﻷمر ذلك ،إلى شعار جنسي أو
قضيبي .ومن هنا كان التأكيد على أن "جيزدوبار كان فقط بطل وناصر
اﻷيام الخوالي"  ،بالنسبة للمستشرقين ،الذين "يستطيعون اﻻختراق فيما
تحت اﻷساطير"  ،إنه مجرد بطل شمسي ،هو نفسه ،لكنه سليل المتحول
من إله النار المتواضع )ص.(17.
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مخترعين لجميع الرموز التي كانت بمثابة حجاب للعديد من
الحقائق التي تم تدريسها خﻼل المساررة.
ليس لديه أدنى فكرة عن النصوص المقدسة التي تتكون أو
تكتب من قبلهم هم نفسهم .لكن هذا يسير في نفس اﻻتجاه
الذي يسير فيه هذا الوهم اﻵخر لبعض السنسكريتيين الذين لم
يسبق لهم أن ذهبوا إلى الهند ،يدعون أنهم يعرفون لهجتها
السنسكريتية ونطقها ،وكذلك معنى اﻷيقونات الفيدية ،أفضل
بكثير من أكثر المعلمين البراهمانيين ،والخبراء الضليعين
بالسنسكريتية في الهند.
بعد ذلك ،من المدهش أن يتم قراءة المصطلحات والرموز
الخاصة بعلماء الكيمياء لدينا في العصور الوسطى والكاباليين
أيضا ً حرفيا ً بواسطة الطالب المعاصر ،وأن اﻹغريق  -حتى
أفكار أشيلوساريكو قد تم تحسينها من قبل العلماء اليونانيين
في كامبريدج وأكسفورد ،وأن أمثال أفﻼطون المحجبة تُعزى
إلى "جهله" .تمارس الضرورة في الفلسفة القديمة وكذلك في
الفلسفة الحديثة.
منذ العصور اﻷولى لﻺنسان ،كانت الحقائق اﻷساسية لكل ما
سمح لنا بمعرفته على اﻷرض في عهدة حكماء المعبد
المقدس ،وأن اختﻼف المعتقدات والممارسات الدينية كان
خارجيا ً فقط ،وأن هؤﻻء اﻷوصياء على الوحي اﻹلهي اﻷولي
الذين كانوا قد حلوا جميع المشاكل التي كانت في متناول العقل
البشري ،من خﻼل الجمعية العالمية للعلوم والفلسفة ،والتي
شكلت سلسلة موحدة في جميع أنحاء العالم.
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اﻷمر متروك للعلم اللغوي والمستشرقين للسعي ﻹيجاد نهاية
الخيط .لكن إذا استمروا في البحث عنها في اتجاه واحد -
السيئ  -فلن يتم اكتشاف الحقيقة والحقائق .تبقى مهمة علم
النفس والثيوصوفيا لمساعدة العالم على تحقيق ذلك .دراسة
اﻷديان الشرقية في ضوء الفلسفة الشرقية ،وليس الغربية،
وإذا استندتم وركزتم بشكل صحيح على حلقة واحدة من النظم
الدينية القديمة ،يمكن أن تنحل سلسلة من اﻷسرار .ولكن
للقيام بذلك ،يجب على المرء أﻻ يتفق مع أولئك الذين يعلمون
أنه يتعارض مع الفلسفة ﻻستكشاف اﻷسباب الجذرية وأن كل
ما يمكننا فعله هو النظر في نتائجها المادية.
يرتبط مجال البحث العلمي بالطبيعة المادية لجميع اﻷطراف
لذلك ،عندما يتم الوصول إلى حدود المادة ،يجب أن يتوقف
التحقيق ويستأنف العمل .كما أن الثيوصوفي ليس لديه رغبة
في لعب دور السنجاب على عجلة دوارة ،فعليه أن يرفض
اتباع مثال الماديين .على أي حال ،فهو يعلم أن دورات العالم
المادي ،وفقا ً للعقيدة القديمة ،تتابع بنفس الطريقة التي تتبعها
الدورات في عالم الفكر ،ﻷن التطور الروحي في الكون يستمر
في دورات ،مثل الدورة المادية.
أﻻ نرى في التاريخ تناوبا ً منتظما ً للخلف ولﻸمام في مد التقدم
البشري؟ أﻻ نرى في التاريخ ،وحتى في تجربتنا الخاصة
حقيقة أن الممالك الكبرى في العالم ،بعد أن وصلت إلى
ذروتها ،قد تراجعت مرة أُخرى ،وفقا ً لنفس القانون الذي
ارتقت به؟
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ولغاية أن تصل البشرية إلى أدنى نقطة ،فإنها تتعافى وتتصاعد
أكثر فأكثر ،حيث تكون ذروتها ،بموجب هذا القانون الذي
يتصاعد تقدما ً في الدورات ،أعلى قليﻼ ً من النقطة التي كانت قد
هبطت منها من قبل .تخضع الممالك واﻹمبراطوريات لنفس
القوانين الدورية التي تخضع لها النباتات واﻷعراق وكل شيء
آخر في الكوسموس.
تقسيم تاريخ البشرية إلى ما أسماه الهندوس ساتفا وتريتيا
ودفابارا وكالي يوغا وما أُطلق عليه اﻹغريق "العصر الذهبي
والفضي والنحاسي والحديدي" ليس خياﻻً .نرى نفس الشيء
في أدب الشعوب .يتم اتباع فترة من اﻹلهام الكبير واﻹنتاج
الﻼواعي دائما ً عصر النقد والوعي .واحد يوفر عناصر للتحليل
والفكر النقدي لﻶخر " .وهي اللحظة اﻷكثر مﻼءمة من أي
وقت مضى لمراجعة الفلسفات القديمة".
يقترب علماء اﻵثار وعلماء فقه اللغة وعلماء الفلك والكيمياء
والفيزيائيون من النقطة التي سيضطرون فيها إلى التفكير
فيها .وصلت العلوم الفيزيائية بالفعل إلى حدود اﻻستكشاف
ويرى الﻼهوت العقائدي أن مصادر إلهامه تجف .وسيأتي
اليوم الذي سيتلقى فيه العالم أدلة على أن اﻷديان القديمة هي
فقط التي كانت في وئام مع الطبيعة ،وأن العلم القديم يشمل كل
ما يمكن معرفته.
مرة أُخرى ،يتم تكرار النبوءة التي صدرت بالفعل في كتاب
"إيزيس مكشوفة النقاب" من اثنين وعشرين عاماً.
"اﻷسرار الخفية الطويلة يمكن كشفها ،يمكن تحديث الكتب
القديمة المنسية والفنون المفقودة مرة ثانية ،ورق البردي
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والرقيق الذي ﻻ يقدر بثمن سيكون في أيدي البشر الذين
يزعمون أنهم كشفوا عن مومياوات أو تعثروا في الخبايا
المدفونة ،وﻻ يزال من الممكن تحديث وتفسير اﻷلواح
واﻷعمدة ،التي تكشف النقوش لعلماء الدين التي سببت لهم
الضياع ،ويمكن تفسيرها .من يعرف إمكانيات المستقبل؟
سينتهي عصر اﻹحباط ويعود عصر إعادة البناء قريبا ً  -ﻻ ،لقد
بدأ بالفعل .انتهت الدورة تقريباً ،وقصة قصيرة على وشك أن
تبدأ ،ويمكن أن تحتوي صفحات التاريخ المستقبلية على جميع
اﻷدلة وتنقل جميع اﻷدلة المذكورة أعﻼه".
منذ كتابة هذا النص ،تحقق الكثير منه ،وقد أجبر اكتشاف بﻼط
الطين اﻵشوري ومحفوظاته المترجمة من النقوش المسمارية
 المسيحيين والمفكرين اﻷحرار  -على تعديل حتى عمرالعالم.26
التسلسل الزمني للبورانا الهندوسية ،المستنسخة في العقيدة
السرية ،هي اﻵن موضع سخرية ،ولكن اللحظة ستأتي عندما
يتم قبولها عالمياً .يمكن اعتبار هذه فرضية بسيطة ،ولكنها لن
تكون إﻻ في الوقت الحالي .في الحقيقة ،إنها مسألة وقت فقط.
إن السؤال الكامل عن الخﻼف بين المدافعين عن الحكمة
القديمة ومنتقديها  -العلمانيين والكتابيين  -يرتكز على:

26

سرجون ،أول ملك "معادي للسامية" في بابل ،النموذج اﻷصلي
لموسى ،وضع تاريخه اﻵن  3750سنة قبل الميﻼد )ص، (21 .
والسﻼلة الثالثة في مصر "منذ حوالي  6000سنة  "،ومن هنا تم إنشاء
العالم قبل سنوات قليلة ،وفقا ً للتسلسل الزمني التوراتي) .مؤتمرات
هيربرت عن بابل ،بقلم أ .هـ .سايس  ، 1887 ،ص 21 .و.(33
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)أ( سوء فهم الفلسفات القديمة ،وعدم وجود مفاتيح التي
يفتخر اﻵشوريون باكتشافها.
)ب( على الميول المادية واﻷنسنة 27في ذلك الوقت .هذا ﻻ
يمنع بأي حال داروين والفﻼسفة الماديين من دفن أنفسهم في
المناجم الفكرية للقدماء ومساعدة أنفسهم بثروة من اﻷفكار
التي يجدونها فيها .كما أن اﻵلوهة والﻼهوتيين لم يكتشفوا
العقائد المسيحية في فلسفة أفﻼطون ووصفوها بأنها
"احاسيس باطنية" ،كما في اﻷعمال المسيحية الضخمة
للدكتور لوندي ،وغيرها من اﻷعمال الحديثة.
من بين هذه "اﻻحاسيس الباطنية"  ،يتم تشبع جميع اﻷدب -
أو ما تبقى من هذا اﻷدب الكهنوتي  -من الهند ومصر والكلدان
وبﻼد فارس واليونان وحتى غواتيماﻻ )بوبول فوه( .استنادا ً
إلى نفس حجر اﻷساس  -اﻷلغاز القديمة  -تعكس اﻷديان
البدئية ،دون استثناء ،أهم المعتقدات بمجرد كونها عالمية مثل
مبدأ إلهي غير شخصي وكوني ،مطلق في طبيعته ،غير
معروف للعقل الدماغي أو إلى المعرفة المشروطة والمحدودة
لﻺنسان.
من المستحيل أن نتخيل أي شاهد في الكون المتجلي ،بخﻼف
العقل الكوني ،روح الكون .ما يشكل وحده برهانا ً ثابتا ً
ومستمرا ً وإثباتا ً لوجود هذا المبدأ الفريد الذي هو تصميم ﻻ
يمكن إنكاره في اﻵلية الكوسمية والوﻻدة والنمو والموت
والتحول في كل شيء في الكون ،من النجوم الصامتة والتي
يتعذر الوصول إليها إلى اﻷشنة المتواضعة ،من اﻹنسان إلى
تحويل شيء مقدس إلهي إلى مفاهيم إنسانية.
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الحياة غير المرئية التي تُسمى اﻵن الميكروبات .ومن هنا
القبول العالمي "للفكر اﻹلهي" ،أنيما موندي 28من العصور
القديمة.
هذه الفكرة عن ماهات )الكبير( آكاشا أو هالة براهما المتحول
عند الهندوس ،و  -آﻻيا " -الروح اﻹلهية للفكر والرحمة"
لﻸساطير عبر الهيماﻻيا ،اﻷلوهة العاقلة المنطقية عند
أفﻼطون ،هي اﻷقدم في جميع العقائد المعروفة اﻵن والتي
يؤمن بها اﻹنسان .لذلك ،ﻻ يمكن القول إنها من أفﻼطون ،أو
من فيثاغورس ،أو من أي من فﻼسفة الفترة التاريخية .تقو
اﻷوراكل ) النبوءات( الكلدانية" .تتعايش أعمال الطبيعة مع
الفكر ،والنور الروحي لﻶب .ﻷن الروح هي التي تزين السماء
العظيمة وتزينها بعد اﻵب".
يقول فيلو ،الذي تم اتهامه خطأ ً باستنباط فلسفته من أفﻼطون:
"لقد انجز العالم غير المادي بالفعل وكان له مقر في العقل
اﻹلهي".
في علم نسب اﻵلهة ،نجد أوﻻً ،اﻷثير ،ثم الهواء ،المبدان
اللذان نشأ منهما "أولوم" ﷲ القدير )بوتوس( وهكذا ولد
الكون المرئي للمادة.
في تراتيل أورفيك ،تتطور اﻷيروسات  -الفانوية ،من البويضة
الروحية المشربة بالرياح اﻷثيرية ،وتكون الرياح بمثابة
"روح ﷲ"  ،التي تشكل اﻷثير" ،الحاضنة فوق الفوضى" -
"الفكرة" اﻹلهية  .في الكاثوبانيشاد الهندوسي ،يقف بوروشا
Anima Mundi.
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الروح اﻹلهية ،أمام المادة اﻷصلية ،ومن اتحادهم تتدفق روح
العالم العظيمة" ،ماها آتما ،براهم ،روح الحياة" .اﻷسماء
اﻷخيرة متطابقة مع الروح الكونية ،أو أنيما موندي ،والنور
النجمي من الثيورجيين الكاباﻻنيين.
لدى فيثاغورس عقائده الخاصة بالمقدسات الشرقية ،وقد
جمعها أفﻼطون في شكل أكثر وضوحا ً من اﻻعداد الغامضة
للبعض  -سببت عقائده غموضا ً تاما ً للعقل غير المسارر.
وهكذا  ،فإن "الكوسموس" هو "اﻻبن" عند أفﻼطون ،الذي
له اﻷب واﻷم ،الروح أو الفكر والمادة اﻹلهية.
"الكائن البدئي" )الكائنات ،عند الثيوصوفيين ،نظرا ً ﻷنهم
التجمعات الجمعية لﻸشعة اﻹلهية( هو انبثاق للعقل
الديمورجي أو الكوني الذي يتضمن منذ اﻷزل فكرة "العالم
الذي يجب خلقه " الموجود فيه.
ما هي الفكرة التي ينتجها اللوغوس الﻼمتجلي من نفسه.
الفكرة اﻷولى "المولود في الظلمات قبل إنشاء العالم" تبقى في
العقل غير المتجلي .والفكرة الثانية هي أن هذه الفكرة تخرج
من الروح)أصبحت اللوغوس متجلي اﻵن(  ،وهي ترتدي
المادة وتفترض وجودا ً موضوعيا ً.
هيلينا بتروفنا بﻼفاتسكي

H.P. Blavatsky
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