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ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ثيﻮصﻮفي هﻮ مرﻛز
قبل بضع سنوات ،أحد هؤﻻء المعلمين الذي يعتقد الكثير من
أعضائنا بوجودهم ،كتب رسالة باسمه من خﻼل بﻼفاتسكي إلى
مجموعة معينة من الثيوصوفيين .يقول في هذه الرسالة ،أن
كل فرد ،إذا كان متحمسا ً ومترفع عن اﻷمور الشخصية ،يمكن
أن يصبح في مدينته أو منطقته ،مركز نشط من شأنه أن يشع
قوى غير مرئية قوية من شأنها التأثير على سكان الحي
وسرعان ما يستفسر الناس عن ماهية الثيوصوفيا .وسيتم
إنشاء فرع ،ويستفيد الحي بأكمله .هذا يبدو عادﻻً ومعقوﻻ ً لنا
بصرف النظر عن النفوذ أو السلطة العليا التي ينبع منها هذا
التأكيد ،وينبغي لﻸعضاء التفكير في اﻷمر بجدية من أجل
إحداث رد الفعل المنشود.
كثير من الناس ،الذين يعتقدون أنهم وحدهم ثيوصوفيين في
مدينتهم ،يكتفون ببساطة بتكتيف أذرعهم ،وحبس معارفهم
العقلية في برجين ،معتقدين أنه ﻻ يوجد شيء للقيام به ،وأن
ربما لم يهتم أحد بالثيوصوفيا في محيطهم ،وعﻼوة على ذلك
كانت هذه المدينة بالذات هي "اﻷكثر مﻼئمة للعمل" التي يمكن
العثور عليها.
الخطأ الكبير في هذه الحاﻻت هو نسيان القانون المنوه عنه في
كتابات ه.ب.بﻼفاتسكي .يُعلم هذا القانون ،الذي يجب أن يعرفه
كل عضو ،أن عقل اﻹنسان قادر على تحقيق النتائج من خﻼل
عقول ثانية من حوله .إذا حصرنا أنفسنا في اﻻعتقاد بأنه ﻻ
يوجد شيء يجب القيام به ،فإن عقولنا الشفافة سوف تصل
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إلى عقول ثانية في مجال نفوذها الواسع وسوف تصرخ
عليهم" :ﻻ يوجد شيء نفعله" .حتماً ،ﻻ يمكن تحقيق أي
نتيجة .ولكن إذا فكرنا باستمرار في الثيوصوفيا ،بحماس
وتجرد ،ورغبة في أن يتلقى اﻵخرون الفوائد كما نتلقاها نحن
فإننا نكرر "الثيوصوفيا" و "المساعدة واﻷمل لكم" إلى العقول
التي نؤثر عليها في لحظاتنا الضائعة من اليوم ،أو خﻼل
ساعات طويلة من الليل .ستكون النتيجة إيقاظ اﻻهتمام
بالثيوصوفيا ،والتي ستظهر في المناسبة اﻷولى التي نعتبرها
أنها اﻷقل أهمية.
هذا اﻻرتفاع الداخلي ،إلى جانب كل الجهود الممكنة للنشر
سوف يكشف عن وجود غير متوقع لكثير من الناس الذين
يعتقدون نفس الشيء بالضبط في هذا المعنى .هذه هي الطريقة
التي سنستغل بها الفرصة التي تُقدم لنا اﻵن.
كان مؤتمرنا اﻷخير بمثابة مرحلة :تلك التي تضع حدا ً للصراع
وتفتح آفاقا ً جديدة ،تتوسع وتشجع البحوث المتعاطفة مع عامة
الناس .هذه بالتأكيد فرصة رائعة .يجب أن يرتفع كل من
الفروع واﻷطراف بشكل جماعي وأن يتحدوا لتحقيق أقصى
استفادة من هذه الظروف .تذكروا أننا ﻻ نكافح من أجل أي
شكل من أشكال التنظيم أو ﻻفتة أو ﻷغراض شخصية أو ﻷمور
تافهة ،بل من أجل الثيوصوفيا ،من أجل المنفعة والربح
والسعادة ﻹخواننا البشر .كما قيل منذ وقت طويل ،هؤﻻء الذين
يكتفون باﻻنضمام إلى منظمة وتكريمها ،فإنهم يخلقون
اﻷصنام ،ويتعبدون لقوقعة فارغة .يجب أن يكون التجرد هو
اﻷساس الحقيقي.
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أولئك الذين ما زالوا يبحثون ،بعد سنوات من التعليم
الثيوصوفي ،عن تقدم شخصي ،أولئك الذين يرغبون قبل كل
شيء ،تقدمهم في الجانب الغيبي من الحياة ،يدمرون في
أنفسهم اﻻمتياز الذي ذكرناه في المقام اﻷول ،وهو أن تكون
مركزا ً حيا ً وتضيء النور واﻷمل لﻶخرين .وأولئك الذين
يتطلعون إلى النجاح ﻷنفسهم فإنهم بالتالي يقللون من فرص
النجاح في حياتهم القادمة على اﻷرض.
أغلقوا الصفوف! فليكن كل عضو مركزاً ،وكل فرع مركزا ً
والكلّ ،هو مركز دوار واسع من النور والقوة والطاقة من أجل
الصالح العام لﻸمة والعرق البشري.
)نُشر هذا المقال باللغة اﻹنجليزية من قبل السيد وليام كوان
جودج في المجلة اﻷمريكية  -الدرب  -في اوكتوبر .(1895
William Quan Judge
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أساليب العمﻞ الثيﻮصﻮفي

لقد سمحت لي تجربتي في الجمعية الثيوصوفية أن أشير إلى
ميل بعض اﻷعضاء لﻼحتجاج على أساليب أو خطط عمل
اﻵخرين ،بحجة أنهم أكثر حكمة ،أو ﻻ يوافقون على ذلك ،أو
ماذا أعرف حتى اﻵن؟ هذه اﻻعتراضات ليست مستوحاة من
روح الشقاق ،ولكنها تأتي في معظم اﻷحيان من نقص المعرفة
حول سير القوانين التي تحكم جهودنا.
كانت بﻼفاتسكي تقول دائما ً  -وفقًا للقواعد التي صاغها
المعلمون العظماء  -أنه ﻻ ينبغي رفض أو إعاقة أي اقتراح
للعمل الثيوصوفي ،طالما أن صاحب اﻻقتراح لديه الرغبة
الصادقة في العمل من أجل مصلحة الحركة وأصحابها .بالطبع
هذا ﻻ يعني أنه يجب تنفيذ مشاريع سيئة أو ضارة ،ولكن من
النادر أن يقترح ثيوصوفي صادق فعﻼً سيئاً .غالبا ً ما يرغب
في القيام بقليل من العمل من أجل المجتمع ،ويتم منعه من
القيام بذلك من قبل أولئك الذين يعتقدون أن هذه اللحظة ليست
مواتية ،أو أنها ليست شيء منطقي .تستند هذه اﻻعتراضات
دائما ً إلى افتراض أن هناك طريقة واحدة فقط للعمل.
على سبيل المثال ،قد يعترض أحد اﻷعضاء على واقعة أن أحد
الفروع يعقد اجتماعات عامة مفتوحة للجميع ،بينما يوبخ
اﻵخر عكس ذلك .بالنسبة لﻶخرين ،يجب أن يركز الفرع في
المقام اﻷول على الميتافيزياء ،أو بشكل أكثر ،بأن يكون حصرا ً
على اﻷخﻼق .عندما يقدم العضو الذي ﻻ يملك الكثير من
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القدرات عمﻼً ضئيﻼ ً يريد أن يفعله بطريقته الخاصة ،فإن
أصحابه يعتقدون أحيانا ً أنه غير مجدي .الموقف الحقيقي هو
أن تتمنى النجاح الجيد ﻷي محاولة مخلصة لنشر الثيوصوفيا
حتى لو كنت ﻻ توافق على الطريقة .نظرا ً ﻷن هذا ليس
اقتراحك ،فإن مسألة الطريقة ﻻ تهمك .استمتع بالرغبة في فعل
الخير واترك الطبيعة تهتم بالنتائج.
دعونا نعمل على توضيح الموضوع مع بعض اﻷمثلة .في أحد
اﻷيام ،نشرت إحدى الصحف في نيويورك مقاﻻ ً خاطئا ً تماما ً
عن الثيوصوفيا .كانت قصة خاطئة لمقابلة صحفية .كل ما كان
صحيحا ً هو عنوان رئيس الجمعية الثيوصوفية.
أرسل شخص كان معاديا ً للجمعية الثيوصوفية هذه المقالة إلى
شخص كان يبحث منذ فترة طويلة للتعرف علينا .قرأ ذلك ﻻحظ
العنوان وأصبحت أحد أعضائنا البارزين .في إنكلتر ،أرادت
امرأة مؤثرة العثور على عنوان الجمعية ،لكنها لم تنجح .عن
طريق الصدفة ،إعﻼن كان قد رفضه بعض اﻷعضاء ،وقع في
يديه وأبلغه بمؤتمر ثيوصوفي كان من المقرر عقده في مكان
غامض .ذهب إلى هناك ،وحضر اﻻجتماع ،والتقى بأشخاص
وجهوه إلى الجمعية.
في نفس المدينة ،عضو لم يكن من الطبقة العالية ،كان يوزع
بطاقات اﻻجتماعات على المجتمعين حيث تشر البطاقات إلى
أين يجب أن يذهب أولئك الذين يرغبون في معرفة العقائد
الثيوصوفية.
في كثير من الحاﻻت ،جلبت هذه البطاقات الموزعة بشكل
عشوائي ،إلى صفوفنا أعضاء ممتازين ،والذين لوﻻ ذلك لم
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تتح لهم الفرصة ﻹيجاد الجمعية .بالتأكيد كان معظمنا قد اعتبر
أن توزيع البطاقات هذا ﻻ يستحق بذل جهد.
ليس من المناسب أن نقتصر على طريقة واحدة بالعمل .كل
إنسان لديه إمكانيات بداخله ،وفقط من خﻼل التصرف وفقا ً
للتوجيهات الموحية له داخلياً ،يمكنه تنمية قوته.
يجب أﻻ نرفض أي شخص وﻻ نتدخل في عمل أي شخص ﻷن
واجبنا هو اكتشاف ما يمكننا القيام به ،دون انتقاد تصرفات
شخص آخر .قوانين العمل في الكارما تلعب هنا دورا هاماً.
عندما نحاول أن نحكم ،وفقا ً لمعاييرنا الخاصة ،على المهمة
التي اقترحها أحد المرافقين ،فإننا نعيق ،لفترة من الزمن
ظهور النتائج الجيدة لهذا العمل.
العوامل التي تسمح وتعجل النتائج ،تتفوق في كل اﻻتجاهات.
بعض هذه العوامل ،التي ﻻ غنى عنها ﻹنتاج أعظم النتائج تبدو
ضئيلة ومن الصعب إدراكها .هذه العوامل تمر عبر البشر وهذا
هو السبب في أننا يجب أن نضمن بعناية أﻻ تعيق أي من
كلماتنا تشغيل هذه العوامل.
إذا قام كل واحد منا بواجبه بحزم ،فسنعمل جميعا ً بوئام ،ﻷننا
إذا عملنا واجب شخص آخر ،فإن ذلك هو مليء بالخطر
بالنسبة لنا.
وهكذا ،إذا اقترح أحد اﻷعضاء نشر النظريات الثيوصوفية
وفقا ً لطريقة تبدو حكيمة ،فتمنوا له التوفيق ،حتى لو كانت
طريقة عمله ليست الطريقة التي كانت ستفرض نفسها حسب
توجهكم وسيطرتكم الخاصة.
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وليام بريهون .عضو بالجمعية الثيوصوفية.
مقال بقلم ويليام ك .جودج ،نُشر ﻷول مرة في المجلة
اﻷمريكية  -الدرب  -لشهر أغسطس  ،1891تحت اﻻسم
المستعار وليام بريهون.
WILLIAM BREHON, M.S.T
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محافﻞ مغلقة ومفتﻮحة
محافل مغلقة )خاصة( أو مفتوحة )عامة(
الجمعية الثيوصوفية لم ت ُ َحظر أبدا ً الفروع الخاصة .إذا كان
بإمكان خمسة أعضاء أن يعيشوا منفصلين ،فيمكنهم أيضا ً أن
يعيشوا معاً ،ﻷنه ﻻ يقل أهمية تنظيم جيد من عدم تنظيم.
باﻹضافة إلى ذلك ،يمكن تصور أنه قد تكون هناك ظروف
معينة حيث ﻻ يكون من المرغوب فيه اﻹعﻼن عن الثيوصوفيا
 على سبيل المثال ،إذا كان هناك تحيز ضد الثيوصوفيا محليا ًأو إذا كان اﻷعضاء المنتسبون قليلون جداً ،أو يفتقرون إلى
المعرفة الكافية بالثيوصوفيا لكتابة كتابات وإجراء مناقشات
جيدة أمام جمهور خارجي ،أو إذا كانت أوجه القصور الفكرية
لديهم يمكن أن تولد السخرية بدﻻ ً من اﻻحترام من جانب
الجمهور .تتعلق حالة أخرى محتملة باﻷعضاء المنتسبين
الذين يجتمعون لغرض واضح وهو عقد اﻻجتماعات العامة
ويجتمعون مؤقتا ً بشكل خاص للدراسة أو اﻹعداد قبل توجيه
الزوار .في كل حالة من هذه الحاﻻت ،تكون عﻼقات الصداقة
الحميمة المؤقتة شرعية تماما ً.
ولكن هناك حالة ثانية أقل توصية .هذا هو الوقت الذي تختار
فيه مجموعة من الثيوصوفيين التفرد ﻷنهم يريدون فقط
أشخاصا ً من وسطهم ،أو ﻷنهم يخشون التعرض للسخرية إذا
علموا أنهم أعضاء في الجمعية الثيوصوفية ،أو مرة ثانية
ﻷنهم يرغبون في اﻻجتماع من أجل النهوض بثقافتهم الفكرية
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أو لغرض اكتساب قوى نفسية .أساس هذا المحفل هو الخجل
أو اﻷنانية ،وعلى أي من هذه القواعد يمكن بناء هيكل
ثيوصوفي جيد.
ما هو مصير الفروع الخاصة للقسم اﻷمريكي ]للجمعية
الثيوصوفية[؟ تم إصدار خمسة مواثيق لهذه الفروع .من بين
هذه الفروع الخمسة ،توفي اثنان في صمت وبسرعة ،أحدهما
أعاد ميثاقه ،واﻵخر مات عملياً ،واﻵخر حديث جدا ً بحيث يملك
تاريخاً .لم يساعد أي منهم في تقوية الجمعية ونشر تعاليمها
أو زيادة عدد أعضائها.
يجب أن يكون هناك سبب لذلك وليس من الصعب العثور عليه.
والسبب هو ببساطة أن الفكرة اﻷساسية ﻹقامة محفل خاص
بشكل نهائي والفكرة اﻷساسية للفرع الثيوصوفي هما في
تعارض كامل .في الحقيقة ،هناك تناقض في عبارة "فرع
خاص".
"فرع" هو فرع من الشجرة اﻷم ،النمو ﻻ يحدث تحت اﻷرض
تعرضها ﻷشعة الشمس والهواء وقوى
بل بالهواء .إذا لم ّ
الطبيعة ،وتحبس براعمها الصغيرة في الظﻼم ،والسر
والعزلة ،فلن تحرمها فقط من الطعام الضروري لتطورها ،بل
أنك ستحافظ على القوى الداخلية التي ستؤدي إلى ذوبانها.
ولكن ليس هذا فقط" .فرع خاص" يفتقر إلى جوهر الحياة
الثيوصوفية وهو :اﻹيثار ،الغيرية.
الثيوصوفيا ﻻ تشبه وديعة مصرفية تم جمعها للتأمل والبهجة
فيها ،إنها "بورصة" من الثراء ،والتي تمتلئ بسرعة ومن ثم
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يتم إفراغها لصالح اﻵخرين .تثبت الروح الثيوصوفية الحقيقية
نظرتها على احتياجات البشرية الشاسعة في الجهل ،وهي
تعرف أنه ﻻ توجد حلول ثانية للتغلب على الجهل سوى نشر
الحقيقة ،وللتساؤل حول أفضل طريقة للقيام بذلك.
الثيوصوفي المحيي بهذه الروح ،ينضم للجمعية لمساعدتها
فهو يشعر بالحاجة إلى التبادل الودي وقوة اﻻتحاد ،ويسعى
جاهدا ً لتشكيل فرع مع أشخاص يتشاركون في نفس الحالة
الذهنية ،يعمل من أجلها ،يعززها ﻷنها تسمح بتدفق مستمر
للمعرفة والتأثير على الحي المجاور .إنه يعلم جيدا ً أن حيويته
الثيوصوفية الخاصة تعتمد على درجة العمل ال ُمنجز وليس فقط
على تأمله ،وهذا هو نفسه بالنسبة لفرع.
في الحقيقة ،يجب أن تشعر الروح الثيوصوفية القوية ،المليئة
بطموح إنساني متحمس لنشر الحقيقة ،باﻹحباط إلى حد ما
عندما يناقش المرء نشأة الكون والمبادئ اﻷساسية السبعة في
محفل مغلق للغاية ويشعر بالتلميح إلى عدم التناسق وعدم
اﻻرتياح .رؤية مجموعة في راحة ومليئة باﻻكتفاء تدرس
بعمق الحقائق اﻷبدية دون السماح ﻷي شخص آخر باﻻستماع
خوفا ً من السخرية .هذه هي إحدى الحاﻻت التي يحمي فيها
روح الدعابة الجميع من العبث واﻷخطاء.
لن يتكرر كثيرا ً أبدا ً أن الثيوصوفيا الحقيقية ليست التأمل أو
التأمل الفلسفي أو المحادثة والمحاضرة ،بل هي العمل ،العمل
من أجل اﻵخرين والعمل من أجل العالم .قيل لنا إن المأزق
القاتل للتقدم هو اﻷنانية تحت أي جانب من جوانبها المتغيرة
الشكل .لن يتم التغلب عليه من خﻼل تفكير المرء في نفسه،
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ولكن عن طريق التوقف عن التفكير في نفسه .وبما أننا يجب
أن نفكر في شيء ما ،فإن البديل هو التفكير في اﻵخرين
وكيفية مساعدتهم .عندما ينشغل العقل بهذه المشاريع وتضعها
اﻷيدي موضع التنفيذ ،فإن اﻷنانية تبتعد وتختفي.
تموت اﻷنانية من الجوع ،واﻹيثار ينمو ﻷنه يتغذى باستمرار.
وخﻼل كل هذا الوقت يتم التقدم الحقيقي رويدا ً رويداً .العقل
يحرر نفسه من التحيزات والضباب ،تنمو الروح بطريقة أكثر
إشراقا ً ونوراً ،والسﻼم يسود على الكائن الداخلي كله ،وتبدو
الحقيقة بشكل أوضح .وهكذا تتﻼشى تدريجيا ً العقبة الكبرى
أمام التطور.
هذا صحيح أيضا لفرع .طالما أنه موجود فقط للتقدم أو الترفيه
ﻷعضائه ،فإن مبدأ اﻷنانية هو المهيمن ،ﻷن اﻷنانية ﻻ تقل
صوابا ً ﻷنها ترتبط بأهداف سامية في حد ذاتها .مثل هذا الفرع
ﻻ يمكن أن نأمل في ازدهاره .ربما ﻻ يريد ذلك ،وهو بالتأكيد
لن ينمو .ما الذي يتطلبه اﻷمر لتنميته؟ إنه يفتقر إلى جوهر
الحياة والنمو الذي يتخلل جميع الكائنات الحية .إن المفهوم
المعاكس للفرع ،أي القوة المنظمة لنشر أفضل للحقيقة يعوض
هذا النقص .إعداد الوثائق أو اﻻجتماعات ﻻ يعني عرض
اﻷفكار الشخصية ،ناهيك عن التكهنات حول المشاكل الفردية
والغامضة ،ولكن الكشف ،بلغة واضحة ،عن جوانب من
الحقيقة التي يعتقد المفكر أنها لها قيمة للتفكير أو للممارسة
العملية .إنه عرض لﻶخرين ،وليس التركيز على الذات .يتدفق
مبدأ الحياة لكل الطبيعة من خﻼل الكائن ،وينقي ويطهر الفكر
ويحفز الباعث والدافع ،وينشط الكﻼم.
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ثم ينتشر للخارج ،يسخن اﻷذنين المخدرة والفاقدة الحس أو
الﻼمبالية ،ويثير اﻻنتباه ،ويثير اﻻهتمام ،ويحفز البحث.
وبالتالي ينتشر التأثير ،ويزداد الحضور ،ويتقدم ويتطور
الفرع.
يوضح تاريخ الفروع المفتوحة ما قد يبدو نظرياً .لقد تطور
أولئك الذين أخذوا على عاتقهم هدف نشر الثيوصوفيا وسعوا
جاهدين لعقد اجتماعات مثيرة لﻼهتمام وغنية بالمعلومات
لﻸشخاص من الخارج .الفرع الذي كان نادرا ً ما يضيف عضوا ً
إلى قائمته الصغيرة لسنوات ،فليفتتح اجتماعاته للجميع.
في غضون سنتين أو ثﻼث سنوات سيضاعف ثﻼث مرات
حجمه .لقد حدث ذلك بشكل طبيعي .بمساعدة تأثير اﻹعﻼن،
جاء الزوار .عادت بعض الموضوعات المثيرة إلى إرضائهم،
وشعروا باﻻهتمام ،ثم سحر ،وأخيرا ً تفاني .ثم انضموا إلى
الفرع ودعوا اﻵخرين .يتبع ذلك التقدم واﻻزدهار.
في حين أنه لن يكون من العدل بالنسبة للجمعية الثيوصوفية
أن تمنع الفروع الخاصة ،فمن الخطأ اعتبارها أي شيء آخر
غير مؤقت وعابرة ،وتتم ببساطة تعليق وظيفتها التبشيرية.
أولئك الذين يهيئون الطريق والذين ينظمون فروعا ً في
الجمعية ]الثيوصوفية[ يفعلون حسنا ً باﻹصرار على الطبيعة
الحقيقية للفرع ككائن حي ،نشط ،مدافع ،ولكن ليس للتبشير
بل كونه طريقة لنشر الحقيقة.
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آثاره على الخارج هي اﻷكثر أهمية .إذا سعى أعضاؤه للعمل
لصالح غير اﻷعضاء ،فسوف ينمون بالتأكيد .وبين ديناميكية
الفرع وتطوره ،ستكون هناك دائما ً عﻼقة .ينتج عن ركود عدد
اﻷعضاء ،الﻼمباﻻة ،ونتيجة هي زيادة ...معاكسة – أي
نقصان.
ومن ناحية ثانية ،يحتاج أعضاء الفرع إلى الشعور بأن
المصلحة العامة ونمو الفرع ﻻ يمكن تحقيقهما إﻻ إذا كانت
اﻻجتماعات مثيرة لﻼهتمام.
هو بالضبط نفس الشيء بالنسبة للكنائس .إذا كانت الخدمة
مملة وكان الوعظ غبياً ،فلن يأتي الناس .ربما ﻻ ينبغي لهم
حتى المجيء.
الحياة قصيرة جدا ً لتكون مملة .قال أستاذ أكسفورد الذي
أمضى أيام اﻷحد في الحقول بدﻻ ً من الكنيسة إنه "يفضل
عظات اﻷحجار على خطب العصي".
سيختار الثيوصوفيين ،وأكثر من غير الثيوصوفيين أمسية مع
الكتب إذا كان البديل هو اجتماع فرعي هامد حيث يتم ترك كل
شيء للصدفة ،أو إذا كان الذكاء يساء إليه من قبل الهراء.
ولكن عندما يتم إعداد المؤتمرات الرئيسية بشكل صحيح
وحقيقي ،وحيث يكون مؤلفو المقاﻻت مؤهلون جيداً ،فإنه يتم
وضع حالة اﻷشياء بمكانها عندما يسعى الحضور إلى الحصول
على مزايا وحقوق أكثر من المقاﻻت.
إن المساهمة الجادة في محادثات الفروع المفتوحة هي في
الحقيقة مساعدة للثيوصوفيا باﻹضافة إلى دعم لمنشوراتها أو
15

عملها ،وهذا يميل على الفور إلى تنمية الجمعية التي نأمل أن
تكون مثيرة ﻹعجاب الجمهور كمصدر قوة لنا ،وكتعبير عن
تقدمنا.
وليام كوان جودج – هاريس.ب.
الدرب ،مايو1890 ،

W.Q. Judge - Harris P..
The Path, May, 1890
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