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ﻣﻘﺪﻣﺔ
بمسﺎعدة من عدد قليل من المقربين والمتعﺎطﻔين واﻷصدقﺎء
أطلقت هيلينﺎ بتروفنﺎ بﻼفﺎتسكي الحركﺔ الثيوصوفيﺔ في العﺎلم
في عﺎم  ،1875في مواجهﺔ التحﺎمل الهﺎئل للمﺎديﺔ في القرن
التﺎسع عشر في العلوم والﻼمبﺎﻻة أو عداء دين مجﺎمل.
بصﻔتهﺎ محييﺔ ومعلمﺔ لمﺎ أسمته "دين الحكمﺔ"  -والذي
ع ََرفته كمعرفﺔ إنسﺎنيﺔ ،مصدر كل الﻔلسﻔﺎت الدينيﺔ العظيمﺔ
في العصور القديمﺔ ،والتي يعرفهﺎ البشر اﻷحيﺎء من خﻼل
التقدم التطوري الحﺎلي  -فقد واجهت تحديﺎت متعددة.
لم تكن فقط مضطرة لمواجهﺔ عدم إيمﺎن النﺎس ذات القوالب
النمطيﺔ ،التي كﺎنت نتﺎج قرون طويلﺔ من الطﺎئﻔيﺔ المعﺎديﺔ
للﻔكر والﻔسﺎد اﻷخﻼقي في الدين الغربي ،بل كﺎنت هنﺎك أيضﺎ ً
حواجز نﻔسيﺔ متأصلﺔ في عقول أولئك الذين  -بينمﺎ كﺎنوا
يطمحون إلى تعلم "أسرار خﻔيﺔ"  -لم يكن لديهم أدنى فكرة
عن تكلﻔﺔ اﻻنضبﺎط الشخصي واﻻلتزام بمثل هذه الﻔرصﺔ.
أخيراً ،كﺎن عليهﺎ أن تُعَلم في ظل ظروف اﻷجواء المشبوهﺔ
والمتشﺎئمﺔ لحضﺎرة تﻔتخر بﺎﻻستقﻼليﺔ القويﺔ "لطريقتهﺎ
العلميﺔ الحديثﺔ" وتؤمن بإخﻼص بﺎلكﻔﺎءة العﺎمﺔ للبحث
العقﻼني لتحقيق استنتﺎجﺎت نهﺎئيﺔ كﺎفيﺔ حول طبيعﺔ اﻷشيﺎء.
تم اختيﺎر المقﺎﻻت المقدمﺔ هنﺎ إلى حد مﺎ لتوضيح كيف أن
بﻼفﺎتسكي قد واجهت هذه الصعوبﺎت ومﺎ فعلته لشرح
"التنﺎقضﺎت" التي ﻻ مﻔر منهﺎ ومشﺎكل التعليم الثيوصوفي.
في هذه المجموعﺔ ،تم ترتيب المقﺎﻻت بﺎلترتيب الزمني.
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شر في لوسيﻔر في شهر فبراير
"مﺎذا عن الظواهر؟" مقﺎل نُ ِ
من عﺎم  ،1888بعد ثﻼثﺔ عشر عﺎمﺎ ً من تأسيس الجمعيﺔ في
نيويورك .في هذه المنﺎقشﺔ الموجزة ،تعطي بﻼفﺎتسكي سبب
الظواهر الغيبيﺔ في بدايﺔ الحركﺔ وتشرح القيمﺔ التعليميﺔ
المحدودة في ظواهر استثنﺎئيﺔ" :يمكن ﻹخصﺎئي العلوم الغيبيﺔ
إنتﺎج ظواهر ،لكنه ﻻ يستطيع تزويد العﺎلم بﺎلدمﺎغ وﻻ بﺎلذكﺎء
واﻹيمﺎن الﻼزم لﻔهمهﺎ وتقديرهﺎ".
في "أهدافنﺎ الثﻼثﺔ" ،الذي نُشر ﻷول مرة في لوسيﻔر ،سبتمبر
 ،1889أكدت بﻼفﺎتسكي مع ذلك ،لمﺎذا كﺎنت الظواهر مهمﺔ
في البدايﺔ .لقد قدمت الظواهر "مجموعﺔ معينﺔ من اﻷدلﺔ على
وجود حكمﺎء وأنهم ضرورة منطقيﺔ في النظﺎم الطبيعي للتنميﺔ
البشريﺔ" .هذا ،بدوره "سﺎعد الغرب على تحقيق مثﺎليﺔ أكثر
جدارة بﺎﻹمكﺎنيﺎت البشريﺔ التي توفرهﺎ اﻷهداف الثﻼثﺔ"
وتعطي لمحﺔ عن كيﻔيﺔ حكم بﻼفﺎتسكي على خدمﺎت الحركﺔ
الثيوصوفيﺔ في العﺎلم ،وتشرح أيضﺎً ،وفقﺎ ً لهﺎ ،مﺎ هو أسﺎس
كل نجﺎحﺎتهﺎ " -إدراكنﺎ لﻔعل الذات العليﺎ  -عديمﺔ اللون
كونيﺔ ،غير طﺎئﻔيﺔ ،ﻻ جنسيﺔ ،سمﺎويﺔ ،ايثﺎريﺔ  -والقيﺎم
بعملنﺎ على هذا اﻷسﺎس".
"فﻼسﻔﺔ ومتﻔلسﻔين" )لوسيﻔر ،أكتوبر  (1889يتهمونهﺎ
بحرف الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ ﻷنهﺎ خﺎلﻔت بشكل ملموس
دستورهﺎ وقواعدهﺎ من خﻼل تبني أو نشر تعﺎليم دين الحكمﺔ
ﻷنهﺎ أعلنت أنه ليس لديهﺎ عقﺎئد أو فلسﻔﺔ للدفﺎع عنهمﺎ.
هنﺎ ،بﻼفﺎتسكي ،في هذا الموقف المحرج ﻷعضﺎء الجمعيﺔ
"في الغرب" من خﻼل كتﺎبﺎتهﺎ ومحﺎضراتهﺎ الخﺎصﺔ ،لم تخلق
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أي "عقيدة" للجمعيﺔ بشكل عﺎم ،حيث لم يكن هنﺎك أحد ملزم
بقبول أو دراسﺔ كتﺎبﺎت بﻼفﺎتسكي.
ومن الغرابﺔ أن الغرب المتشكك هو الذي اعترف في
بﻼفﺎتسكي مكﺎنﺔ المعلم الحقيقي .في أوروبﺎ وأمريكﺎ ،وجدت
الطﻼب والتﻼميذ الذين التزموا بتعﺎليمهﺎ واستﻔﺎدوا من
تجﺎربهﺎ العديدة في العمل والموضحﺔ لعقﺎئد دين الحكمﺔ -
والتي ،كمﺎ يقول هذا المقﺎل بوضوح شديد ،هي طريقﺔ البحث
عن الصﺎلح والحقيقﺔ ،بدﻻ ً من اﻹصدار المطبوع أو إصدار
المعرفﺔ المتراكمﺔ .ومع ذلك ،فقد كتبت في كتبهﺎ ومقﺎﻻتهﺎ
روايﺔ غنيﺔ بﺎلمعلومﺎت وملهمﺔ لمﺎ وجدتهﺎ أخويﺔ الحكمﺎء أنه
صحيح ،ومحقق القرن التﺎسع عشر والعشرين قد تُرك بدون
بوصلﺔ في بحر من الموعظﺔ الرفيعﺔ "للعثور على طريقه
الخﺎص".
هذه المﻔﺎرقﺔ في أن بﻼفﺎتسكي تحل بحيﺎتهﺎ وفي دورهﺎ
كمعلم ،مع الحﻔﺎظ ،قدر اﻹمكﺎن ،على الرؤيﺔ "الديمقراطيﺔ"
للبحث عن الحقيقﺔ المنصوص عليهﺎ في ميثﺎق الجمعيﺔ.
هذه هي الطريقﺔ التي تتعﺎمل بهﺎ مع مسؤوليﺔ إنسﺎنيﺔ
مزدوجﺔ :التﻔكير بﺎلذات بينمﺎ تكون قﺎدرة على التعرف على
حكمﺔ أكبر منهﺎ ،أينمﺎ وجدت ،والرغبﺔ في التعلم .تم تكريم كﻼ
المبدأين من قبل بﻼفﺎتسكي ،في الواقع ،كﺎن الجزء الحيوي
من عملهﺎ هو إظهﺎر أنه ﻻ يمكن تجﺎهل أي مبدأ دون تشويه
قﺎتل لﻶخر .الحﻔﺎظ على التوازن بين اﻻثنين هو فن الﻔلسﻔﺔ
وممﺎرسﺔ التلميذ الحقيقي.
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في مقﺎلﺔ "موجﺔ المد والجزر" التي نُشرت في لوسيﻔر في
نوفمبر  ،1889تسﺎعد بﻼفﺎتسكي قرائهﺎ على النظر إلى مﺎ
وراء الجﺎنب العقﺎئدي للثيوصوفيﺎ ليشمل جوانب أوسع من
الدوافع والنيﺔ اﻹنسﺎنيﺔ لﻸعمﺎل لصﺎلح قضيﺔ اﻹنسﺎنيﺔ .إنهﺎ
تسلط الضوء على المسﺎهمﺔ التي ﻻ تُقدر بثمن من الروائيين
اﻹصﻼحيين مثل دوستويﻔسكي ،وديكنز ،وك ٍل من إميل زوﻻ
وثﺎكيراي على تأثيرهم في إدراك زمنهم .لم تتحدث بﻼفﺎتسكي
مطلقﺎ ً عن الطﺎئﻔيﺔ في رؤيتهﺎ للخدمﺎت التي ﻻ تحصى لهؤﻻء
الكتﺎب ودعت الﻔﻼسﻔﺔ إلى أن يحذوا حذوهم ،وفقﺎ ً للموهبﺔ
التي قد يمتلكونهﺎ "عﺎرضﺔ في روايﺎت ﻻ شخصيﺔ ،الخطﺎيﺎ
والشرور السﺎئدة في الحكﺎيﺎت ،بﺎلكلمﺎت واﻷفعﺎل ،من خﻼل
المنشورات واﻷمثلﺔ الملموسﺔ.
مقﺎلﺔ "لمﺎذا لن أعود إلى الهند" وهي الرسﺎلﺔ التي كتبتهﺎ في
أبريل عﺎم  ،1890ولكن لم يتم نشرهﺎ في الثيوصوفي قبل عدد
ينﺎير  ،1922تعطي نظرة ثﺎقبﺔ للشروط الثﺎنيﺔ التي بموجبهﺎ
يضطر وكﻼء أخويﺔ الحكمﺎء في بعض اﻷحيﺎن إلى عمل
يتطلب تكلﻔﺔ امتيﺎز محﺎولﺔ اختراق وتبديد بعض السحب من
الجهل التي أغمقت العﺎلم .سيتم فهم هذه الرسﺎلﺔ بشكل أفضل
بعد قراءة هذا )***( 1والمقﺎل المعنون كﺎلتﺎلي )***(.2

1

The Theosophical Movement— 1875-1950 (The
Cunningham Press, Alhambra, Calif., 1951).
2 Philosophers and Philo-sophicules.
المتﻔلسﻔين هو مصطلح يُستخدم لمضﺎيقﺔ الﻔﻼسﻔﺔ السيئين مع مﻼزمﺔ
القﺎفيﺔ "سخريﺔ".
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هنﺎ ،يوجد في الهند اليوم مجموعﺔ قﺎبلﺔ للحيﺎة من الطﻼب
الثيوصوفيين المخلصين تمﺎمﺎ ً لبﻼفﺎتسكي ،حيث تُعتبر معلمﺔ
وتعمل في الحركﺔ في العديد من المراكز في شبه القﺎرة
الكبرى.
"هي ميتﺔ لكنهﺎ ﻻتزال تتحدث")طبعت في مجلﺔ الدرب لﻸشهر
يونيو ويوليو وأغسطس (1892 ،بﺎلكﺎد بحﺎجﺔ إلى تعليق .هذا
ليس مقﺎﻻً ،بل هو مدخل مؤثر إلى رؤيﺔ وآمﺎل وتضحيﺎت معلم
الثيوصوفيﺎ في القرن التﺎسع عشر .من هذه المقتطﻔﺎت
والخﻼصﺎت البسيطﺔ التي تم العثور عليهﺎ ،توصلنﺎ إلى فهم
لمﺎذا دعﺎ وليﺎم كوان جودج مدام بﻼفﺎتسكي "زميل ذات قلب
أسد" وتعلمنﺎ ،بشكل مبﺎشر تقريبﺎً ،كيف يمكن ﻷشخﺎص عُزل
عمليﺎ ً أن ينضموا إلى مهمﺔ بﻼفﺎتسكي.
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ﻣﺎذا عن الظواهر؟
لوسيﻔر ،فبراير1888 ،

إلى محرري لوسيﻔر" :لقد دعوتكم من خﻼل مراسليكم لطرح
سؤال" .كيف لم نعد نسمع بعد اﻵن عن العﻼمﺎت والعجﺎئب
التي افت ُ ِتحت بهﺎ الثيوصوفيﺎ الجديدة؟ هل انتهى عصر
المعجزات في الجمعيﺔ؟".
"مع كل احترامي".
"و".
"ظﺎهرة غيبيﺔ" ،هي على مﺎ يبدو التي يشير إليهﺎ مراسلنﺎ.
لقد فشلوا في إحداث التأثير المطلوب ،لكنهم لم يكونوا
"معجزات" بكل معنى الكلمﺔ .كﺎن من المﻔترض أن يكون
اﻷشخﺎص اﻷذكيﺎء ،وخﺎصﺔ العلمﺎء ،قد أدركوا على اﻷقل
وجود مجﺎل جديد وعميق من التحقيقﺎت واﻷبحﺎث المثيرة
لﻼهتمﺎم عندمﺎ شﺎهدوا تأثيرات مﺎديﺔ منتجﺔ حسب اﻹرادة
والتي لم يتمكنوا من اخذهﺎ بعين اﻻعتبﺎر .كﺎن من المﻔترض
أن الﻼهوتيين قد رحبوا بﺎﻷدلﺔ ،التي كﺎنوا في أمس الحﺎجﺔ
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إليهﺎ في تلك اﻷيﺎم المظلمﺔ ،التي تثبت بأن النﻔس والروح
ليستﺎ مجرد إبداعﺎت من خيﺎلهم الخﺎص ،بسبب جهل البنيﺔ
المﺎديﺔ لﻺنسﺎن ،بل هي كينونﺎت مثل الجسم الحقيقي ،وأهم
منه بكثير .هذه التوقعﺎت لم تتحقق .لقد أسيء فهم الظواهر
وأُسيء تقديمهﺎ ،سواء من حيث طبيعتهﺎ أو غرضهﺎ.
في ضوء مﺎ أوضحته التجربﺔ اﻵن ،فإن تﻔسير هذا الموقف
المؤسف ليس بعيد المنﺎل .ﻻ علم وﻻ دين يعترف بوجود
الغيبيﺎت ،حيث إن هذا المصطلح مﻔهوم ويستخدم في
الثيوصوفيﺎ ،بمعنى ،أي منطقﺔ فوق  -مﺎديﺔ ،ولكن ليست
فﺎئقﺔ الطبيعيﺔ ،يحكمهﺎ القﺎنون ،وﻻ يعترفون كذلك بوجود
قوى كﺎمنﺔ وإمكﺎنيﺎت في اﻹنسﺎن .ويُعزى أي تدخل في
الروتين اليومي للعﺎلم المﺎدي ،من قبل الدين ،إلى اﻹرادة
التعسﻔيﺔ للخير أو للمستبد الشرير ،الذي يعيش في منطقﺔ
خﺎرقﺔ للطبيعﺔ ﻻ يمكن الوصول إليهﺎ من قبل اﻹنسﺎن ،والذي
ﻻ يخضع ﻷي قﺎنون ،ﻻ في أفعﺎله وﻻ في بنيته ،ولمعرفﺔ
أفكﺎره ورغبﺎته ،يعتمد البشر بﺎلكﺎمل على اﻻتصﺎﻻت الملهمﺔ
التي قدمهﺎ رسول معتمد.
لطﺎلمﺎ اُعتبرت القدرة على فعل المعجزات المزعومﺔ بأنهﺎ
صﻔﺔ كﺎفيﺔ للرسول من السمﺎء ،ومﺎ زالت العﺎدة العقليﺔ عند
التﻔكير في أي قوة غيبيﺔ في هذا الضوء قويﺔ لدرجﺔ أن أي
ممﺎرسﺔ لتلك القوة من المﻔترض أن تكون "معجزة" أو تظهر
بأنهﺎ كذلك .ﻻ داعي للقول إن وجهﺔ النظر هذه لﻸحداث
اﻻستثنﺎئيﺔ تتعﺎرض بشكل مبﺎشر مع الروح العلميﺔ في ذلك
الوقت ،وليس أكثر من الموقف الذي يشغله فعليﺎ ً جزء أكثر
ذكﺎءا ً من اﻹنسﺎنيﺔ في الوقت الحﺎلي .عندمﺎ يرى النﺎس
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عجﺎئب ،في هذه اﻷيﺎم ،يعبرون عن شعورهم في أذهﺎنهم دون
مزيد من الخشوع واﻻحترام ،ولكن بﻔضول.
على أمل إثﺎرة روح الﻔضول هذه واﻻستﻔﺎدة منهﺎ ،ظهرت
الظواهر الغيبيﺔ .التحقيق في طبيعﺔ وقوانين هذه القوى ،غير
معروفﺔ للعلم ،ولكن معروفﺔ تمﺎمﺎ ً في الغيبيﺎت .حقيقﺔ أن هذه
الظواهر تثير الﻔضول في عقول أولئك الذين شهدوا لهﺎ هي
بﺎلتأكيد حقيقﺔ ،ولكن لسوء الحظ ،كﺎنت في الغﺎلب ،طبيعﺔ
خﺎملﺔ.
طور معظم الشهود شهيﺔ نهمﺔ للظواهر التي تهمهم ،دون
التﻔكير في دراسﺔ فلسﻔﺔ أو قوة الحقيقﺔ والطﺎقﺎت ،كﺎنت هذه
الظواهر ببسﺎطﺔ تﺎفهﺔ ومبتذلﺔ ،وإذا جﺎز التعبير ،رسوم
توضيحيﺔ عرضيﺔ .في حﺎﻻت قليلﺔ ،أدى الﻔضول النﺎتج إلى
رغبﺔ جﺎدة في دراسﺔ الﻔلسﻔﺔ والعلوم بأنﻔسهم وﻷنﻔسهم.
لقد علمت التجربﺔ قﺎدة الحركﺔ أن الغﺎلبيﺔ العظمى من
المسيحيين المعلنين أنﻔسهم أنهم مسيحيين ملتزمين ،قد
استُبعدوا تمﺎمﺎ ً من حﺎلتهم العقليﺔ وموقﻔهم  -نتيجﺔ قرون من
التعليم الخرافي  -بحث الظواهر بهدوء في ظواهرهﺎ كظواهر
طبيعيﺔ تحكمهﺎ القوانين .الكنيسﺔ الكﺎثوليكيﺔ الرومﺎنيﺔ ،الوفيﺔ
لتقﺎليدهﺎ ،تعتذر عن دراسﺔ مسألﺔ أيﺔ ظﺎهرة غيبيﺔ التي  -هي
فوق كل شيء من وجهﺔ نظر الكنيسﺔ  -بﺎلضرورة من عمل
الشيطﺎن ،كلمﺎ حدثت خﺎرج أراضيهﺎ ،ﻷنهﺎ تحتكر شرعيﺎ ً
تجﺎرة المعجزة المشروعﺔ.
الكنيسﺔ البروتستﺎنتيﺔ تعتبرهﺎ بأنهﺎ وسيلﺔ التدخل الشخصي
للشر اﻷوحد على المستوى الكوني المﺎدي ،ولكن ،بمﺎ أنه لم
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يسبق لهﺎ أن دخلت في معجزة نﻔسهﺎ ،فمن غير المرجح أن
تعرف أن المعجزة بحسن النيﺔ هي واحدة معهﺎ ،أختهﺎ ،ولكنهﺎ
غير مؤهلﺔ لتمديد حكم القﺎنون وراء حدود المﺎدة .وكمﺎ نعلم
جميعﺎ ً في حﺎلﺔ وعينﺎ الحﺎليﺔ ،فإنهﺎ تعﻔي نﻔسهﺎ من دراسﺔ
ظواهر غيبيﺔ بذريعﺔ أنهﺎ تنتمي إلى العلم وليس إلى الدين.
اﻵن العلم لديه معجزات مثل كنيسﺔ رومﺎ .لكن بينمﺎ كﺎنت
مستقلﺔ عن مؤلﻔي اﻷدوات الخﺎصﺔ بإنتﺎج هذه المعجزات وبمﺎ
أنهﺎ تدعي أنهﺎ تمتلك آخر كلمﺔ معروفﺔ تتعلق بقوانين
الطبيعﺔ ،إﻻ أنهﺎ كﺎنت بﺎلكﺎد متﺎحﺔ .نتوقع منهﺎ العودة طوعﺎ ً
إلى "المعجزات" ،في جهﺎز اﻹنتﺎج الذي لم يبدأ منهﺎ أبداً
والتي يدعي أنهﺎ أمثلﺔ على عمليﺎت القدرات والقوانين التي لم
ليس له معرفﺔ بهﺎ .عﻼوة على ذلك ،فإن العلم الحديث معﺎق
في التحقيق في الطﺎقﺎت بنﻔس القدر من الحرج مثلمﺎ هو الحﺎل
في الدين .ﻷنه على الرغم من أن الدين ﻻ يستطيع فهم فكرة
القﺎنون الطبيعي كمﺎ ينطبق فعليﺎ ً على الكون فوق الطبيعي ،إﻻ
أن العلم ﻻ يسمح بوجود أي عﺎلم خﺎرق يمكن أن يمتد إليه
حكم القﺎنون وﻻ يستطيع أن يتصور إمكﺎنيﺔ وجود أي حﺎلﺔ
وعي غير البيئﺔ اﻷرضيﺔ الحﺎليﺔ لدينﺎ.
لذلك كﺎن من غير المحتمل أن يقوم العلم بﺎلمهمﺔ التي طُلب
إليه القيﺎم بهﺎ بجديﺔ وحمﺎس كبيرين ،وفي الواقع ،يبدو أنه
كﺎن يشعر أنه ﻻ يتوقع عﻼج ظواهر الغيبيﺎت بﻔترة انتقﺎليﺔ
أقل من المعجزات اﻹلهيﺔ .وهكذا ،وضع نﻔسه على الﻔور في
سﻼم إلى الظواهر ،وعندمﺎ اضطر للتعبير عن رأي مﺎ ،لم
يتردد ،دون فحص وعلى أسﺎس تقﺎرير اﻹشﺎعﺎت ،في إسنﺎدهﺎ
إلى خيوط اﻷجهزة اﻻحتيﺎليﺔ ،والﻔخﺎخ ،إلى آخره.
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كﺎن من السيء بمﺎ فيه الكﻔﺎيﺔ أن يسعى قﺎدة الحركﺔ إلى لﻔت
انتبﺎه العﺎلم إلى اﻷعظم واﻷكبر والمجهول لمجﺎل البحث العلمي
والديني على حدود المﺎدة والروح ،بين وكﻼء جﻼلته
الشيطﺎنيﺔ ،أو كعﺎمل أدنى ،أو حكيم متسﺎمي على خط
الدجﺎلين ،بل اﻷشرار جميعﺎً ،ربمﺎ ،قد جﺎءوا من فئﺔ من
النﺎس كﺎن من المؤكد أن تكون خبراتهم الخﺎصﺔ قد فهموهﺎ
بشكل أفضل :لقد أعلن اﻷرواحيون عن الظواهر الغﺎمضﺔ على
أنهﺎ أعمﺎل من أشخﺎص أعزاء متوفين ،لكن الثيوصوفيﺎ قد
أعلنت أنهﺎ أقل مسﺎواة من المتوسط ﻷرواحي متقنع.
أبدا ً لم تتجلى هذه الظواهر في أي سلسلﺔ ثﺎنيﺔ غير تلك من
أمثلﺔ القوة على القوى الطبيعيﺔ تمﺎمﺎ ً ولكن غير معترف بهﺎ
وبطريقﺔ ثﺎنويﺔ على هذه المﺎدة ،التي يملكهﺎ )القوة( بعض
اﻷفراد الذين اكتسبوا معرفﺔ الكون ،بطريقﺔ أكبر وأعلى من
تلك التي توصل إليهﺎ العلمﺎء أو الﻼهوتيين ،أو التي يمكن
الوصول إليهﺎ من خﻼل الطرق التي يسلكونهﺎ اﻵن على
التوالي.
ومع ذلك ،فإن هذه القوة كﺎمنﺔ في جميع البشر ،ويمكن
استخدامهﺎ في النهﺎيﺔ من قبل أي شخص يريد تنميﺔ المعرفﺔ
واﻻمتثﺎل للشروط الﻼزمﺔ لتنميتهﺎ .ومع ذلك ،بﺎستثنﺎء
الحﺎﻻت القليلﺔ المعزولﺔ والمشرفﺔ ،لم يتم الترحيب بهﺎ أو
التعرف عليهﺎ أبدا ً في شكل آخر ،مثل المعجزات أو أعمﺎل
الشيطﺎن أو الحيل المبتذلﺔ أو تسليﺔ مضحكﺔ أو عروض
"اﻷشبﺎح" الخطيرة المخبأة في غرف اﻻجتمﺎعﺎت وتتغذى
على الطﺎقﺎت الحيويﺔ للوسطﺎء اﻷرواحيين المشرفين على
جلسﺎت الوسﺎطﺔ اﻷرواحيﺔ.
12

ومن كل الجوانب ،تعرضت الثيوصوفيﺎ والثيوصوفيين للهجوم
واﻻستيﺎء والمرارة ،مع تجﺎهل مطلق للحقﺎئق والمنطق ،ومع
الحقد والكراهيﺔ واﻻفتقﺎر إلى اﻹحسﺎن الذي ﻻ يمكن تصوره
على اﻹطﻼق .لم يُعلمنﺎ التﺎريخ الديني من هم الجﺎهلون وغير
الصﺎدقون عندمﺎ يتم لمس تحيزاتهم ،ولم يُعلمنﺎ تﺎريخ البحث
العلمي بدوره إلى أي مدى يمكن أن يتصرف اﻹنسﺎن المتعلم
كإنسﺎن متعلم ،عندمﺎ تكون حقيقﺔ نظريﺎته موضع تسﺎؤل.
يمكن لعﺎلم الغيبيﺎت أن ينتج ظواهر ،لكنه ﻻ يستطيع تزويد
العﺎلم بﺎﻷدمغﺔ أو الذكﺎء وحسن النيﺔ الﻼزمﺔ لﻔهمهﺎ
وتقديرهﺎ .لذلك ،من الصعب أن نتعجب ،فقد أصبحت هذه
الكلمﺔ تتخلى عن الظواهر وتدع أفكﺎر الثيوصوفيﺎ تستند إلى
مزايﺎهﺎ واستحقﺎقﺎتهﺎ الذاتيﺔ.
هيلينﺎ بتروفنﺎ بﻼفﺎتسكي H.P.Blavatsky
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أهﺪافنﺎ الثﻼث

لوسيﻔر ،سبتمبر.1888،

كل فعﺎليﺔ القلب البشري الذي ننظر إليه بحم ٍد أو عجبٍ ،هي
أمثلﺔ على القوة دون مقﺎومﺔ للثبﺎت .هذا هو المكﺎن الذي
يصبح فيه المحجر هرمﺎ ً ويوحد البلدان البعيدة بواسطﺔ
القنوات .. . .تستمر العمليﺎت بﺎستمرار ،بمرور الوقت وتتغلب
على أعظم الصعوبﺎت ،والجبﺎل تصبح مستويﺔ ،والمحيطﺎت
مقيدة بقوة رقيقﺔ من البشر.
جونسون.

لذلك ،يجب أن يكون هكذا دائمﺎً ،يﺎ أوﻻدي اﻷعزاء .إذا كﺎن
المﻼك جبرائيل قد جﺎء من السمﺎء وقﺎد صعوداً نﺎجحﺎ ً ضد
المصﺎلح البغيضﺔ والظﺎلمﺔ الذي يئن في ظلهﺎ العﺎلم الﻔقير
القديم ،فإنه سيﻔقد بﺎلتأكيد شخصيته لسنوات عديدة ،وربمﺎ
قرون ،وليس فقط مع أتبﺎعه .من هذه المصلحﺔ المكتسبﺔ
ولكن مع كتلﺔ محترمﺔ من النﺎس قد سُ ِل َمت.
هوغ.
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 - Post nubila Phoebusبعد الغيوم ،تدخل الشمس.
مجلﺔ لوسيﻔر تدخل مجلدهﺎ الخﺎمس ،وبعد أن تحمل النﺎشر
نصيبه من معركﺔ الشخصيﺎت التي اندلعت خﻼل المجلد اﻷخير
شعرت بﺎلرضﺎ ﻷنهﺎ نﺎلت الحق في فترة من السﻼم.
عند اتخﺎذ قرار بﺎلربح بأي ثمن من هذا المستقبل ،فإنهﺎ تشعر
بنﻔس القدر من الشعور بﺎﻻزدراء بسبب ضيق اﻷفق والجهل
والتعصب لدى خصومهﺎ مثل شعورهﺎ بﺎﻹرهﺎق بسبب هذه
اﻹيمﺎءات المملّﺔ .حتى اﻵن ،بصﻔتهﺎ مديراً فنيﺎً ،لن تتعﺎمل بعد
اﻵن بتسﺎهل مع ازدراء اﻷقوال الكﺎذبﺔ المشينﺔ التي يبدو أنهﺎ
الضحيﺔ المزمنﺔ.
بدايﺔ مجلد هي أنسب وقت للرجوع إلى المﺎضي ،وعلى هذا
النحو ،نلﻔت انتبﺎه القﺎرئ اﻵن.
إذا كﺎن الجمهور الخﺎرجي يعرف فقط الثيوصوفيﺎ على أنهﺎ
نصف رؤيﺔ لصورة ظليﺔ مظلمﺔ من خﻼل غبﺎر معركﺔ ،فإن
أعضﺎء جمعيتنﺎ يجب أن يضعوا في اعتبﺎرهم مﺎ يﻔعله على
غرار اﻷشيﺎء المعلنﺔ له .يجب أن نخشى أﻻ يجهلوا ذلك ،في
خضم هذه المنﺎقشﺔ المثيرة لمبﺎدئهم ،ولﻼفتراءات الموجهﺔ
ضد قﺎدتهﺎ.
مع الحﻔﺎظ على روح العلمﺎنيين ،يتنﺎفس المسيحيون
واﻷرواحيين في محﺎولﺔ لتغطيﺔ خصم مقﺎبل أحد قﺎدة
الثيوصوفيﺎ .ولتقليل مطﺎلبﺎتهﺎ للجمهور ،تتقدم الجمعيﺔ
الثيوصوفيﺔ بكرامﺔ نحو الهدف الذي حددته لنﻔسهﺎ.
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بصمت ،ولكن بشكل ﻻ يقﺎوم ،توسع دائرة فﺎئدتهﺎ وتشهد على
اسمهﺎ لمختلف اﻷمم .بينمﺎ ينشغل منتقديهﺎ بأعمﺎلهم الدنيئﺔ
فإنهﺎ تخلق الحقﺎئق لمؤرخهﺎ المستقبلي .هذه ليست مقﺎﻻت
عن المجﻼت السيﺎسيﺔ أو العﺎمﺔ ،والتي سيتم تسجيل محتواهﺎ
الدائم ،ولكن تحقيق خطتهﺎ اﻷصليﺔ المتمثلﺔ في خلق نواة من
اﻷخوة العﺎلميﺔ ،ﻹحيﺎء اﻷدب والﻔلسﻔﺎت الشرقيﺔ والمسﺎعدة
في دراسﺔ المشكﻼت الخﻔيﺔ في العلوم الﻔيزيﺎئيﺔ والنﻔسيﺔ.
بﺎلكﺎد أربعﺔ عشر ،ولكن كم لم ينجز! وكم يتطلب ذلك العمل
بأعلى جودة .قد ﻻ يميل خصومنﺎ إلى الحكم بعدالﺔ ،لكن تأكيدنﺎ
سيأتي بﺎلتأكيد ﻻحقﺎً ،وفي الوقت نﻔسه ،يجب تسجيل الحقﺎئق
دون المبﺎلغﺔ في الطﻼء .بتصنيﻔهﺎ في اﻷقسﺎم المنﺎسبﺔ ،تكون
كﺎلتﺎلي:
 -1اﻷخويﺔ العﺎلميﺔ
عندمﺎ وصلنﺎ إلى الهند في فبراير عﺎم  ،1879لم يكن هنﺎك
وحدة بين أعراق وشرائح شبه الجزيرة ،ولم يكن هنﺎك شعور
بﺎلمصلحﺔ العﺎمﺔ المشتركﺔ ،وﻻ ميل ﻹيجﺎد العﻼقﺎت المتبﺎدلﺔ
بين مختلف طوائف الهندوسيﺔ القديمﺔ أو بين هذه ومعتقدات
اﻹسﻼم ،الجﺎنيﺔ ،البوذيﺔ والزرادشتيﺔ.
لم يكن هنﺎك أي صلﺔ دينيﺔ منذ زمن طويل بين البوذيين
السنغﺎليين المعﺎصرين وبين الهندوسيين أسﻼفهم.
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ومرة أُخرى ،بين الطبقﺎت المختلﻔﺔ للسينغﺎليين – ﻷن
المؤمنين يؤمنون حقﺎ ً بقرابتهم للهندوسيﺔ القديمﺔ ،ويواصل
السنغﺎليون التشبث بﺎلطﺎئﻔﺔ على الرغم من حرفيﺔ خطﺎب
وروح دينهم البوذي  -كﺎن هنﺎك اتحﺎد ﻻ حصر له ،وليس
روح وطنيﺔ من التجﺎنس ،بل أيضﺎ طﺎئﻔﺔ حقد والطبقﺔ ضيقﺔ
الﻔكر.
فيمﺎ يتعلق بأي معﺎملﺔ بﺎلمثل الدوليﺔ في العﻼقﺎت اﻻجتمﺎعيﺔ
بين السنغﺎليﺔ والدول البوذيﺔ في الشمﺎل ،لم يكن هنﺎك شيء
من هذا القبيل .كﺎن الجميع جﺎهلين وغير مبﺎلين بأفكﺎر أو
تطلعﺎت أبنﺎء جلدتهم أو تطلعﺎت اﻵخرين .أخيراً ،بين أعراق
آسيﺎ وأوروبﺎ وأمريكﺎ ،كﺎن هنﺎك الغيﺎب التﺎم للتعﺎطف مع
المسﺎئل الدينيﺔ والﻔلسﻔيﺔ.
خلقت أعمﺎل المستشرقين من السير وليﺎم جونز وبرنوف حتى
البروفيسور مﺎكس مولر اهتمﺎمﺎ ً فلسﻔيﺎ ً بين العلمﺎء ،ولكن
ليس بين الجمﺎهير .إذا أضﻔنﺎ إلى مﺎ تقدم ،نضيف أن جميع
اﻷديﺎن الشرقيﺔ ،دون استثنﺎء  ،اختُطﻔت حتى الموت بسبب
الغﺎز السﺎم للعلوم الرسميﺔ الغربيﺔ ،من خﻼل الوكﺎﻻت
التعليميﺔ لﻺدارات اﻷوروبيﺔ والدعﺎة التبشيريين ،وقيﺎم
الخريجون والكوادر اﻷصليﺔ من الهند وسيﻼن واليﺎبﺎن بتحويل
ديﺎنﺎتهم القديمﺔ إلى حد كبير إلى مذاهب ﻻغنوصيﺔ وثوار
تحرف لديﺎنتهم ،وسوف نرى مدى صعوبﺔ إقﺎمﺔ نوع من
اﻻنسجﺎم في هذه الﻔوضى وخلق مشﺎعر وديﺔ متسﺎمحﺔ ،إذا
صح التعبير  ،وإبعﺎد هذه الكراهيﺔ ،هذه الشكوك الضﺎرة ،وتلك
المشﺎعر المريضﺔ والجهل المتبﺎدل.
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لقد مرت عشر سنوات ومﺎذا نرى؟ إذا أخذنﺎ النقﺎط التﺎليﺔ
وجدنﺎ أنه في جميع أنحﺎء الهند ،حلت اﻷخويﺔ محل الخﻼف
القديم ،وظهرت مﺎئﺔ وخمسﺔ وعشرون فرعﺎ ً من جمعيتنﺎ في
الهند وحدهﺎ ،كل منهﺎ يشكل نواة فكرتنﺎ عن اﻷخويﺔ ،ومركز
اﻷخويﺔ والجمعيﺔ.
يشمل أعضﺎؤهﺎ ممثلين عن أفضل الطوائف والهندوس
وغﺎلبيتهم ينتمون إلى هذه الﻔئﺔ من اخصﺎئيين وعلمﺎء
الﻔﻼسﻔﺔ الوراثيين ،وهم براهمﺎن ،الذين كﺎنوا يﻔسدون
المسيحيﺔ ،والتي كﺎنت كﻔﺎح العبثيﺔ للمبشر والمهمﺔ التي
حددهﺎ لهذا اﻷمل الكبير ،بعثﺎت أكسﻔورد وكﺎمبردج.
لقد سﺎفر رئيس جمعيتنﺎ ،العقيد أولكوت ،إلى الهند عدة مرات
في عدد من المنﺎسبﺎت ،بدعوة ،وتحدث إلى الحشود الواسعﺔ
حول الموضوعﺎت الثيوصوفيﺔ وبذر البذور التي سيتم حصﺎدهﺎ
على المدى الطويل .ثمرة إنجيلنﺎ من اﻷخويﺔ واﻻعتمﺎد
المتبﺎدل .لقد أثبت نمو هذا اﻹحسﺎن بطرق مختلﻔﺔ:
أوﻻً ،التجمع غير المسبوق لﻸعراق والطوائف والمذاهب في
المؤتمرات السنويﺔ للجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ.
ثﺎنيﺎً ،النمو السريع لﻸدب الثيوصوفي الذي يدافع عن آرائنﺎ
اﻹيثﺎريﺔ .إنشﺎء صحف ومجﻼت متعددة بلغﺎت متعددة ووقف
سريع للخﻼفﺎت الطﺎئﻔيﺔ.
ثﺎلثﺎً ،الوﻻدة الصعبﺔ والنمو السريع الهﺎئل للحركﺔ الوطنيﺔ
المركزيﺔ في منظمﺔ تُسمى المؤتمر الوطني الهندي .لقد تم
تخطيط هذه السيﺎسﺔ الملموسﺔ الرائعﺔ من قبل بعض أعضﺎئنﺎ
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اﻷنجلو-الهندوس والهندوس البحت وفقﺎ ً لنموذج ونمط
الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ ،وقد تم توجيههﺎ من البدايﺔ من قبل
زمﻼئنﺎ ،الرجﺎل من بين اﻷكثر نﻔوذا ً في اﻹمبراطوريﺔ الهنديﺔ.
في الوقت نﻔسه ،لم يكن هنﺎك أي اتصﺎل على اﻹطﻼق ،إﻻ من
خﻼل شخصيﺎت اﻷفراد ،بين الكونغرس والمنظمﺔ اﻷم ،أو
جمعيتنﺎ.
في جميع اﻻحتمﺎﻻت ،مﺎ كﺎن ليوجد لو تم إغراء العقيد
أولكوت بﺎﻹخﺎء البشري والسيﺎسﺔ واﻹصﻼحﺎت اﻻجتمﺎعيﺔ
إلخ ،كمﺎ كﺎن كثيرون يودون .أثرنﺎ الروح النﺎئمﺔ وبثثنﺎ
التحميﺔ لدم اﻵريين عند الهندوس .أحد اﻷحداث التي قﺎمت بهﺎ
الحيﺎة الجديدة هو المؤتمر .كل هذا قصﺔ بسيطﺔ وتمر بﻼ
منﺎزع.
عند وصولكم إلى سيﻼن ،راقبوا المعجزات التي حققتهﺎ
جمعيتنﺎ ،وفقﺎ ً للعنﺎوين العديدة والتقﺎرير والوثﺎئق الرسميﺔ
اﻷُخرى التي تم تقديمهﺎ حتى اﻵن تحت إشعﺎر القراء
والجمهور العﺎم .الطبقﺎت اﻻجتمﺎعيﺔ التﺎبعﺔ ،والحزن الطﺎئﻔي
قد تﻼشى تقريبﺎً :ستﺔ عشر فرعﺎ ً من فروع الجمعيﺔ التي تم
إنشﺎؤهﺎ في الجزيرة ،ومجتمع السنهﺎﻻ ) السنغﺎلي( بأسره
ويمكن للمرء أن يقول لنﺎ ،أو يلجأ إلينﺎ للحصول على المشورة
وهنﺎ مثﺎل للتوجيه :لجنﺔ من البوذيين الذين سﺎفروا إلى الهند
مع العقيد أولكوت لزراعﺔ جوز الهند  -رمزاً قديمﺎ ً للمودة
وحسن النيﺔ  -في منﺎطق معبد تينﻔيللي الهندوسي ،وكﺎنديﺎن
النبﻼء ،حتى ذلك الحين كﺎنوا بعيدا ً عن النﺎس من بلدان
اﻷراضي المنخﻔضﺔ  -حيث اﻻزدراء المتعجرف لتقﺎليدهم
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اﻹقطﺎعيﺔ ،ليصبح رئيسﺎ ً لﻔروعنﺎ وحتى أنه كﺎن يسﺎفر
كمحﺎضر بوذي.
كﺎنت سيﻼن هو المنزل أو البؤرة الذي امتد منه دين غوتﺎمﺎ
إلى كمبوديﺎ وسيﺎم وبورمﺎ :فمﺎذا سيكون أفضل من نقل رسﺎلﺔ
اﻷخويﺔ إلى اليﺎبﺎن من هذه اﻷرض المقدسﺔ! كيف كﺎنت هذه
الرسﺎلﺔ مﻔهومﺔ ،وكيف ألقﺎهﺎ رئيسنﺎ ومﺎ هي النتﺎئج الرائعﺔ
التي يعرفهﺎ العﺎلم الغربي جيدا ً كقصﺔ في اﻻتصﺎل الحﺎلي.
يكﻔي أن نقول إنهﺎ واحدة من أكثر اﻷحداث إثﺎرة في التﺎريخ
وتشكل دليﻼً كﺎفيﺎ ً ﻻ يمكن دحضه وﻻ يمكن نﻔيه على الواقع
الحيوي لمشروعنﺎ لخلق شعور بﺎﻷخويﺔ العﺎلميﺔ بين جميع
الشعوب ،اﻷجنﺎس ،العﺎئﻼت والطوائف واﻷلوان.
أحد اﻷدلﺔ على المعنى العملي الجيد الذي أظهرته قيﺎدتنﺎ هو
إنشﺎء "العلم البوذي" كرمز تقليدي للدين بصرف النظر عن
جميع المسﺎئل الطﺎئﻔيﺔ .حتى اﻵن ،لم يكن لدى البوذيين أي
رمز مشﺎبه للرمز الذي قدمه الصليب للمسيحيين ،وبﺎلتﺎلي فقد
افتقروا إلى هذا العنصر اﻷسﺎسي في عﻼقتهم المشتركﺔ وهي
نقطﺔ التبلور ،إذا جﺎز التعبير ،للمجتمع الشقيق للقوة .براعم
الرمز تلبي هذه الحﺎجﺔ .يتم تصنيعهﺎ بﺎلنسب المعتﺎدة من
اﻷعﻼم الوطنيﺔ من حيث الطول والعرض ،وتتكون من ستﺔ
أشرطﺔ رأسيﺔ بﺎﻷلوان بﺎلترتيب التﺎلي :اليﺎقوت اﻷزرق
والذهب اﻷصﻔر واﻷرجواني واﻷبيض والقرمزي وشريط يجمع
بين بقيﺔ اﻷلوان.
هذا ليس اختيﺎرا ً تعسﻔيﺎ ً للﻔروق الدقيقﺔ ،بل هو التطبيق على
هذا الحد الحﺎلي من اﻷشكﺎل الموضحﺔ في لغﺔ البﺎلي القديمﺔ
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والسنسكريتيﺔ اللذان يعمﻼن وكأنهمﺎ مرئيﺎن في المجﺎل
النﻔسي أو الهﺎلﺔ ،حول شخص بوذا ويوصﻔﺎن تقليديﺎ ً بأنهمﺎ
اهتزازات لونيﺔ حول صوره في سيﻼن وغيرهﺎ.
بﺎطنيﺎً ،هي موحيﺔ للغﺎيﺔ في الجمع بينهمﺎ .رفع العلم الجديد
ﻷول مرة على مقرنﺎ في كولومبو ،ثم تم تبنيه بنجﺎح في جميع
أنحﺎء سيﻼن ،وقدمه العقيد أولكوت إلى اليﺎبﺎن ،وانتشر في
جميع أنحﺎء هذه اﻹمبراطوريﺔ حتى خﻼل فترة وجيزة من
زيﺎرته اﻷخيرة.
ﻻ يمكن للتهجمﺎت أن تمحو نظرة فﺎحصﺔ على أي من هذه
الحقﺎئق .لقد اجتﺎزوا ضبﺎب اليوم تحت الشمس الذي ينير
جميع اﻷحداث لعيون المؤرخ.
 - 2الﻔلسﻔه الشرقيﺔ ،اﻵداب وغيرهﺎ
ﻻ يمكن ﻷي شخص يعرف الهند والهندوس الحصول على
فكرة عن حﺎلﺔ الشعور بين جيل الشبﺎب من الهندوس الذين
تربوا في الكليﺎت والمدارس فيمﺎ يتعلق بدين أجدادهم ،الذي
سﺎد في ذلك الوقت .منذ وصولنﺎ ،قبل عشر سنوات .تم نقل
الموقف المﺎدي وغير الملحد للروح تجﺎه الدين في التجريد
المعنوي ،السﺎئد في الجﺎمعﺎت الغربيﺔ ،إلى الكليﺎت الهنديﺔ.
والمدارس من قبل خريجيهم ،واﻷسﺎتذة اﻷوروبيين الذين
شغلوا العديد من الكراسي في المؤسسﺎت التعليميﺔ اﻷخيرة.
صنعت وفقﺎ ً لهذه الروح وتعلمهﺎ
كﺎنت الكتب المدرسيﺔ التي ُ
الهندوس بﺎلصف ،متشككﺔ بعمق في اﻷمور الدينيﺔ ولم تتبع
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سوى طقوس ومراسم العبﺎدة الوطنيﺔ ﻷسبﺎب الضرورة
اﻻجتمﺎعيﺔ .أمﺎ بﺎلنسبﺔ للكليﺎت والمدارس التبشيريﺔ ،فكﺎن
تأثيرهﺎ فقط هو خلق الشكوك والتحيزات ضد الهندوسيﺔ
وجميع اﻷديﺎن ،دون احترام المسيحيﺔ أو اﻻهتداء كونهﺎ اﻷقل
ممكن في العﺎلم.
بطبيعﺔ الحﺎل ،كﺎن العﻼج لهذا المرض هو مهﺎجمﺔ قلعﺔ
الشكوك ،العلوم العلميﺔ ،وإثبﺎت اﻷسﺎس العلمي للدين بشكل
عﺎم والهندوسيﺔ بشكل خﺎص .تم تنﻔيذ هذه المهمﺔ من البدايﺔ
واستمرت حتى النصر .نتيجﺔ واضحﺔ ﻷي مسﺎفر يستﻔسر عن
الحﺎلﺔ الراهنﺔ للرأي الهندي .ﻻحظ التغيير ك ٍل من السير
ريتشﺎرد تمبل ،والسير إدوين أرنولد ،والسيد كين ،والسيد ب
وليدي جيرزي ،والسير مونيه ويليﺎمز ،رئيس الهند واﻷسﺎقﻔﺔ
ورؤسﺎء اﻷسﺎقﻔﺔ من جميع الرئﺎسﺎت ،ومديريﺎت العديد من
جمعيﺎت المبشرين والمديرين وأسﺎتذة كليﺎتهم ومراسلي
المجﻼت اﻷوروبيﺔ ،والعديد من المؤلﻔين والنﺎشرين الهنود
ومؤتمر النقﺎد السنسكريتيين ،وتم قبولهﺎ من حيث اﻻمتنﺎن
الشديد في العديد من العنﺎوين التي قرأهﺎ العقيد أولكوت على
خﻼل رحﻼته الطويلﺔ .دون المبﺎلغﺔ أو خطر اﻻنتقﺎص ،يمكن
القول إن عمل الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ في الهند قد نﻔث حيﺎة
جديدة وقويﺔ.
في الﻔلسﻔﺔ الهندوسيﺔ وإحيﺎء الديﺎنﺔ الهندوسيﺔ ،تمت
استعﺎدة وﻻء الخريجين لمعتقدات اﻷسﻼف :أوجدت حمﺎسﺔ
ﻷدب اللغﺔ السنسكريتيﺔ التي تجلى في نشر الموسوعﺎت
القديمﺔ والكتﺎبﺎت والتعليقﺎت ،وتأسيس العديد من مدارس
اللغﺔ السنسكريتيﺔ ،ورعﺎيﺔ اﻷمراء السنسكريتيين بطرق
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أُخرى ،بﺎﻹضﺎفﺔ إلى ذلك ،ومن خﻼل مختلف وكﺎﻻتهﺎ اﻷدبيﺔ
والشركﺎت ،نشرت الجمعيﺔ في جميع أنحﺎء العﺎلم المعرفﺔ
وطعم الﻔلسﻔﺔ اﻵريﺔ.
يظهر الﻔعل المنعكس لهذا العمل في الطلب الشعبي على اﻷدب
الثيوصوفي وروايﺎت وقصص المجﻼت التي تجسد اﻷفكﺎر
الشرقيﺔ .تأثير مهم آخر هو تعديل ،من قبل الﻔلسﻔﺔ الشرقيﺔ
ﻵراء اﻷرواحيين ،الذين بدأوا بحق ،بﺎلبحث ،فيمﺎ يتعلق
بمصدر الذكﺎء ،الذي يقف وراء الظواهر اﻻرواحيﺔ.
هنﺎك أيضﺎ ً انضمﺎم آني بيزانت  -تم إحضﺎرهﺎ بواسطﺔ
دراستهﺎ العقيدة السريﺔ  -للحزب العلمﺎني ،وهو حدث له نتﺎئج
كبيرة على مجتمعنﺎ وعلى العلمﺎنيﺔ والجمهور العﺎم ،بأسمﺎء
السنسكريتيﺔ التي لم يسمع بهﺎ من قبل القﺎرئ ،ويعمل كمﺎ
يعمل البهﺎغﺎفﺎد غيتﺎ التي تتواجد في المكتبﺎت في أوروبﺎ
وأمريكﺎ وأستراليﺎ.
شهدت سيﻼن حيويﺔ البوذيﺔ وتداول الكتب الدينيﺔ بعشرات
اﻵﻻف وترجمﺔ التعليم البوذي إلى لغﺎت عديدة في الشرق
والغرب والشمﺎل وتأسيس المدارس الثﺎنويﺔ الثيوصوفيﺔ في
كولومبو وكﺎندي وراتنﺎ .بورا ،وافتتﺎح مﺎ يقرب من خمس
مدارس لﻸطﻔﺎل البوذيين تحت إشراف جمعيتنﺎ ،ومنح الحكومﺔ
عطلﺔ بوذيﺔ وطنيﺔ وغيرهﺎ من اﻻمتيﺎزات الهﺎمﺔ ،وإنشﺎء
صحيﻔﺔ بوذيﺔ نصف أسبوعيﺔ في اللغﺔ العﺎميﺔ في كولومبو
واحدة بﺎللغﺔ اﻹنجليزيﺔ ،مطبوعﺔ ونشرت بمطبعﺔ الجمعيﺔ.
ورأينﺎ أيضﺎ ً احضﺎر سبعﺔ كهنﺔ بوذيين شبﺎب من اليﺎبﺎن لتعليم
الكﺎهن اﻷكبر سوميﺎﻻ ،الكﺎهن الكبير ،لﻔضح مواطنيهم الكنسي
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البوذي كمﺎ هو موجود في كنيسﺔ الجنوب الخمسﺔ والعشرين
بعد قرون من نيرفﺎنﺎ بوذا.
وبﺎلتﺎلي ،يجب علينﺎ أﻻ نشك أو ننكر أن الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ
نجحت ،في أول أربعﺔ عشر عﺎمﺎ ً من وجودهﺎ ،بمﺎ يتجﺎوز كل
التوقعﺎت ،في تحقيق أول اثنين من اﻷهداف الثﻼثﺔ المعلنﺔ .لقد
ثبت أن ﻻ العرق وﻻ المعتقدات وﻻ اللون وﻻ الكراهيﺔ القديمﺔ
يمكن أن تشكل عقبﺎت ﻻ يمكن إزالتهﺎ أمﺎم نشر فكرة اﻹيثﺎر
واﻹخﺎء اﻹنسﺎني ،وهو الحلم المثﺎلي كمﺎ كﺎن يمكن أن يكون.
لننظر من قبل المنظرين الذين يعتبرون اﻹنسﺎن مجرد مشكلﺔ
جسديﺔ ،لتجﺎهل الذات الداخليﺔ ،اﻷكبر ،واﻷعلى.

 -3الغيبيﺎت

على الرغم من أن أقليﺔ من أعضﺎئنﺎ يميلون للتصوف
والسرانيﺔ ،ومع ذلك ،في الواقع ،يكمن مﻔتﺎح كل النجﺎحﺎت
المذكورة أعﻼه في اعترافنﺎ بﺎلذات العليﺎ ،عديمﺔ اللون
وكونيﺔ ،ﻻ متميزة ،ﻻ جنسيﺔ ،ومن عملنﺎ على هذا اﻷسﺎس.
بﺎلنسبﺔ للعلمﺎني ،الﻼأدري ،المتشﺎئم العلمي ،مثل هذه النتﺎئج
ﻻ يمكن الوصول إليهﺎ ،ﻻ أبداً ،كﺎن ﻻ يمكن تصورهﺎ .إن
جمعيﺎت السﻼم الطوبﺎويﺔ لن تنجح ،ﻷنه ﻻ يمكن ﻷي جدال
قﺎئم على اعتبﺎرات غريبﺔ عن اﻷخﻼق اﻻجتمﺎعيﺔ أو
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اﻻنتهﺎزيﺔ أن يحرف قلوب قﺎدة اﻷمم عن الحرب اﻷنﺎنيﺔ
واستراتيجيﺔ الﻔتوحﺎت.
التمﺎيز اﻻجتمﺎعي ،نتيجﺔ للتطورات المﺎديﺔ والبيئﺔ المﺎديﺔ
يولد الكراهيﺔ العنصريﺔ والكراهيﺔ الطﺎئﻔيﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ التي
ﻻ يمكن التغلب عليهﺎ إذا تعرضت للهجوم من الخﺎرج .ولكن
نظرا ً ﻷن الطبيعﺔ البشريﺔ هي نﻔسهﺎ دائمﺎً ،فإن جميع البشر
منﻔتحون بﺎلتسﺎوي على التأثيرات التي تركز على "القلب"
اﻹنسﺎني وتنﺎشد الحدس البشري ،وبمﺎ أن هنﺎك حقيقﺔ واحدة
مطلقﺔ ،وهي روح وحيﺎة جميع المعتقدات اﻹنسﺎنيﺔ ،فمن
الممكن إنشﺎء تحﺎلف متبﺎدل للبحث عن هذه الحقيقﺔ اﻷسﺎسيﺔ
ونشرهﺎ .نحن نعلم أن المصطلح الكﺎمل لهذه الحقيقﺔ اﻷبديﺔ
هو "العقيدة السريﺔ" لقد بشرنﺎ بهﺎ ،وحصلنﺎ على اختبﺎر
اجتحنﺎ الحواجز القديمﺔ ،وشكلنﺎ نواة اﻷخويﺔ لدينﺎ ،وقمنﺎ
بإحيﺎء اﻷدب اﻵري ،ونشر تعﺎليمه الدينيﺔ والﻔلسﻔيﺔ والعلميﺔ
الثمينﺔ بين اﻷمم أكثر بُعدا ً.
بينمﺎ افتتحنﺎ مدارس اﻹدارة العﺎديﺔ داخل الجمعيﺔ ،فقد قدمنﺎ
على اﻷقل قدرا ً معينﺎ ً من اﻷدلﺔ على وجود الحكمﺎء وعلى
طبيعتهم المنطقيﺔ في النظﺎم الطبيعي للتنميﺔ البشريﺔ .لذلك
سﺎعدنﺎ الغرب في الوصول إلى مثﺎل مثﺎلي ﻹمكﺎنﺎت اﻹنسﺎن
أكثر نبﻼً ممﺎ كﺎن عليه من قبل .سمحت دراسﺔ علم النﻔس
الشرقي للغرب بﻔهم بعض اﻷلغﺎز المثيرة للقلق في السﺎبق كمﺎ
هو الحﺎل في قسم الغيبيﺎت والتنويم المغنطيسي وفي عﻼقﺎت
مﺎ بعد الوفﺎة المزعومﺔ للكيﺎن المتجسد مع اﻷحيﺎء .كمﺎ قدمنﺎ
نظريﺔ حول الطبيعﺔ وعﻼقﺎت القوة والمﺎدة القﺎدرة على
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التحقق العملي من قبل أي شخص يمكنه تعلم ومتﺎبعﺔ اﻷسﺎليب
التجريبيﺔ للمدارس اﻻبتدائيﺔ لعلوم الغيبيﺎت.
تجربتنﺎ الخﺎصﺔ تقودنﺎ إلى القول إن هذا العلم وفلسﻔته
التكميليﺔ يلقي الضوء على بعض من أعمق مشﺎكل اﻹنسﺎن
والطبيعﺔ :في العلوم ،يربط "الهوة غير السهلﺔ" في الﻔلسﻔﺔ
ممﺎ يسمح بصيﺎغﺔ نظريﺔ بمﺎ يتﻔق مع أصل ومصير اﻷجرام
السمﺎويﺔ المداريﺔ وذريتهم من الممﺎلك والمستويﺎت المختلﻔﺔ.
حيث توقف السيد كروكس في سعيه بعد العنﺎصر الﻔوقيﺔ
وضﺎع للعثور على ذرات مﻔقودة في سلسلته اﻻفتراضيﺔ
المكونﺔ من سبعﺔ.
تتنﺎول فلسﻔﺔ "اﻷدفيتﺎ" نظريتهﺎ المتقدمﺔ لتطور المﺎدة
المتمﺎيزة "براكريتي من موﻻبراكريتي" " -الجذر الذي ليس
له جذر".
مع اﻹصدار الحﺎلي من "مﻔتﺎح الثيوصوفيﺎ") وهو عمل جديد
يشرح بوضوح وبدقﺔ مﺎ تؤمن به فلسﻔتنﺎ الثيوصوفيﺔ البﺎطنيﺔ
ومﺎ ترفضه بطريقﺔ إيجﺎبيﺔ( سيكون هنﺎك المزيد من التعبيرات
لـ إلقﺎء على رأس المتعصبين الخيﺎليين ،التهم الخيﺎليﺔ
"للمراسلون" وغيرهم من أصحﺎب الروحﺎنيﺎت اﻷسبوعيﺔ
بﺎﻹضﺎفﺔ إلى أولئك الذين يبتلون بقراءة الصحف اليوميﺔ
المحترمﺔ ويقومون بﺎستنكﺎر مﺎ يسمى "بعقيدة الثيوصوفيين"
وهم لم يكونوا موجودين داخل أذهﺎننﺎ أسﺎسﺎ ً ،وسيتعين على
المترجمين أن يثبتوا مﺎ فرضوه علينﺎ ،من خﻼل إظهﺎره في
منشوراتنﺎ الثيوصوفيﺔ ،وخﺎصﺔ في "مﻔتﺎح الثيوصوفيﺎ".
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لم يعد بإمكﺎنهم الترافع عن الجهل .وإذا كﺎنوا ﻻ يزالون
يرغبون في التنديد ،فيجب عليهم فعل ذلك على أسﺎس مﺎ هو
مذكور هنﺎك ،ﻷن كل شخص لديه اﻵن فرصﺔ سهلﺔ ليتعلم
فلسﻔتنﺎ.
في الختﺎم ،لقد عملت جمعيتنﺎ الكثير خﻼل سنواتهﺎ اﻷربعﺔ
عشر من وجودهﺎ لتعريف المﻔكرين الغربيين بﻔكر آري عظيم
واكتشﺎفه مقﺎرنﺔ بأي جمعيﺔ ثﺎنيﺔ في القرون المﺎضيﺔ.
مﺎهو من المرجح أن تﻔعله في المستقبل ﻻ يمكن التنبؤ به
لكن التجربﺔ تشير إلى أن ذلك قد يكون كثيراً وأنهﺎ ستوسع من
مجﺎل نشﺎطهﺎ الواسع بﺎلﻔعل.
هيلينﺎ بتروفنﺎ بﻼفﺎتسكي H.P.Blavatsky
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فﻼﺳﻔﺔ وﻣتﻔلسﻔين
لوسيﻔر ،أكتوبر1889 ،

سنﻔسر كلمﺎتهم عبثﺎ ً من خﻼل مﻔﺎهيم فلسﻔتنﺎ وعقﺎئد مدارسنﺎ
لووك.
أدنى نوع من المعرفﺔ هي المعرفﺔ غير الموحدة .العلم هو
المعرفﺔ الموحدة جزئيﺎً .الﻔلسﻔﺔ هي المعرفﺔ الموحدة بﺎلكﺎمل.
هربرت سبنسر ،المبﺎدئ اﻷولى.
يتم توجيه اتهﺎمﺎت جديدة من قبل المهووسين بﺎلرقﺎبﺔ ضد
مجتمعنﺎ بشكل عﺎم وضد الﻔلسﻔﺔ بشكل خﺎص .سنلخصهﺎ
ونحن نمضي قدمﺎ ً ونﻼحظ "أروع" استنكﺎر * .نحن متهمون
بأننﺎ غير منطقيين في "دستور وقواعد" الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ
ومتنﺎقضﺔ في تطبيقهﺎ العملي .وضعت التهم بهذه الطريقﺔ:
يؤكد "الدستور والقواعد" المنشورة بقوة على الطﺎبع غير
الطﺎئﻔي المطلق للجمعيﺔ .نحن نصر بﺎستمرار على حقيقﺔ أنه
ﻻ يوجد لديهﺎ عقيدة ،وﻻ فلسﻔﺔ ،وﻻ ديﺎنﺔ ،وﻻ عقﺎئد
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متحجرة ،وﻻ توجد آراء معينﺔ للدفﺎع عنهﺎ ،وﻻ يﻔرض شيء
على أعضﺎئه .وأيضﺎ ً..
"لمﺎذا ،لنكن مبﺎركين! أليس كذلك أنه ﻻ يمكن إنكﺎر أن
مؤسسي وأعضﺎء الجمعيﺔ البﺎرزين يدافعون عن بعض اﻵراء
الدقيقﺔ للغﺎيﺔ حول ديﺎنﺔ ،وبﺎلدقﺔ ،حول شخصيﺔ دينيﺔ؟
"في الحقيقﺔ ،نحن نجيب "" .لكن أين التنﺎقض المزعوم في
كل هذا؟ ﻻ المؤسسون وﻻ -اﻷعضﺎء اﻷبرز  -وﻻ اﻷغلبيﺔ ،ﻻ
يشكلون الجمعيﺔ ،بل جزءا ً معيينﺎ ً منهﺎ ،والذي ،عﻼوة على
عدم وجود عقيدة ،يسمح ﻷعضﺎئه بﺎﻻعتقﺎد فيمﺎ يحلو لهم.
جوابﺎ ً على ذلك ،قيل لنﺎ:
صحيح جداً ،ولكن هذه العقﺎئد تُسمى جمﺎعيﺎ "الثيوصوفيﺎ".
كيف تﻔسرون ذلك؟
نجيب" :وصﻔهم بهذه الطريقﺔ هو خطأ جمﺎعي" ،أحد تطبيقﺎت
المصطلحﺎت الجبﺎنﺔ هذه على اﻷشيﺎء التي يجب تحديدهﺎ بدقﺔ
أكبر ،وإهمﺎل اﻷعضﺎء في القيﺎم بذلك ،بدأ يؤتي ثمﺎره اﻵن.
هو إغﻔﺎل ضﺎر مثل ذلك الذي أعقب الخلط بين مصطلحي
"البوذيﺔ" و "البودهيﺔ" ،ممﺎ أدى إلى الخلط بين فلسﻔﺔ
الحكمﺔ ودين بوذا.
ومع ذلك ،يتم التأكيد دائمﺎ ً على أنه عندمﺎ يتم فحص هذه
العقﺎئد ،يصبح من الواضح جداً أن كل العمل الذي أنجزته
الجمعيﺔ كمنظمﺔ في الشرق والغرب يعتمد عليهﺎ .هذا صحيح
بشكل واضح في حﺎلﺔ عقيدة الوحدة التي تقوم عليهﺎ جميع
اﻷديﺎن والوجود ،كمﺎ يدعي الثيوصوفيين ،من مصدر مشترك
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يُسمى دين حكمﺔ التعليم السري .والتي ،وفقﺎ ً لنﻔس
اﻻدعﺎءات ،تُستمد منهﺎ أشكﺎل الدين الحﺎليﺔ بشكل مبﺎشر أو
غير مبﺎشر .نحن نعترف بهذا ،نحن حريصون على التوضيح
كيف يمكننﺎ أن نقول إن )ج.ث( كمنظمﺔ ﻻ تملك أي آراء
خﺎصﺔ أو عقﺎئد لتنميتهﺎ ،وﻻ معتقدات أو عقﺎئد محددة ،بينمﺎ
هي عظﺎم الجمعيﺔ ،وقلبهﺎ وروحهﺎ؟
لذلك يمكننﺎ اﻹجﺎبﺔ فقط أن هذا خطأ آخر .ﻻ يمكن إنكﺎر أن
هذه التعﺎليم تشكل "العمود الﻔقري للجمعيﺎت الثيوصوفيﺔ" في
الغرب ،ولكن ليس بﺎلضبط هذا في الشرق ،حيث يبلغ عدد هذه
الجمعيﺎت الﻔرعيﺔ خمس مرات تقريبﺎ ً ضعف ممﺎ في الغرب.
هل شكلت هذه العقﺎئد الخﺎصﺔ "قلبﺎ ً وروحﺎً" للجسم كله ،ثم
اختﻔت الثيوصوفيﺎ و )ج.ث( في الهند وسيﻼن منذ عﺎم 1885
 وهذا بﺎلتأكيد ليس هو الحﺎل.في الواقع ،لم يتم التخلي عنهم عمليﺎ ً في أديﺎر منذ هذا العﺎم
ﻷنه لم يكن هنﺎك أحد لتعليمهم ولكن بينمﺎ كﺎن بعض
الثيوصوفيين البراهمﺎنيين يعﺎرضون بشدة هذا التعليم الذي
تقدمه الدولﺔ ،بينمﺎ عﺎرض آخرون  -أكثرهم أرثوذكسيين -
وهم ﻻ يرحمون ،أنظمتهم الظﺎهريﺔ.
هذه حقﺎئق واضحﺔ .ومع ذلك ،إذا تمت اﻹجﺎبﺔ على ذلك فليس
هذا هو الحﺎل ،أن )ج.ث( ككيﺎن ،ﻻ تُعلم أي دين معين ،لكنه
تتسﺎمح مع جميع اﻷديﺎن وتقبلهﺎ تقريبﺎ ً من خﻼل عدم التدخل
أبدا ً في اﻵراء الدينيﺔ ﻷعضﺎئهﺎ ،أو حتى اﻻستﻔسﺎر عنهم
فرسﺎننﺎ وحتى خصومنﺎ الودودين ﻻ يشعرون بﺎلرضﺎ .على
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العكس ،عشرة إلى واحد ﻻ أكثر يذهبون مع اﻻعتراض
اﻻستثنﺎئي التﺎلي:
لم تعد أنت مع اﻻعتراض اﻻستثنﺎئي التﺎلي" :كيف يمكن أن
يكون هذا ،ﻷن اﻻعتقﺎد بﺎلبوذيﺔ البﺎطنيﺔ هو شرط أسﺎسي
للقبول كزميل في جمعيتك؟
من العبث اﻻحتجﺎج لﻔترة أطول .عديمﺔ الﻔﺎئدة ،لنؤكد
لخصومنﺎ أن جمعيتنﺎ ﻻ تتوقع أكثر من ذلك ،أو تﻔرض نﻔسهﺎ
في مجتمعنﺎ ،أكثر من احترام البوذيﺔ ،سواء البﺎطنيﺔ أو
الظﺎهريﺔ ،أو احترام إله القرود البشريﺔ ،ذو الذيل المغني أو
اﻻعتقﺎد في محمد وفرسه المجنح .ليس من المربح محﺎولﺔ
توضيح أنه نظرا ً لوجود عدد كبير من البراهمﺎنيين والمسلمين
والﻔﺎرسيين واليهود والمسيحيين في منطقﺔ )ج.ث( مثلهم مثل
البوذيين وغيرهم ،ﻻ يمكن أن يتوقع الجميع أن يصبحوا أتبﺎع
بوذا ،أو حتى البوذيﺔ ،بغض النظر عن درجﺔ البﺎطنيﺔ الخﺎصﺔ
بهم .وﻻ يمكنهم أن يدركوا أن العقﺎئد الغيبيﺔ  -التي توصف
بعض التعﺎليم اﻷسﺎسيﺔ فيهﺎ بشكل عﺎم في كتﺎب "البوذيﺔ
البﺎطنيﺔ" للسيد سينيت  -ليست مجمل الثيوصوفيﺎ ،وﻻ حتى
مجمل العقﺎئد السريﺔ الشرقيﺔ ،بل هي جزء صغير جداً منهم:
العلوم الغيبيﺔ في حد ذاتهﺎ ليست سوى واحدة من علوم
الثيوصوفيﺎ ،أو دين  -الحكمﺔ ،وليس بأي حﺎل كﺎمل من
الثيوصو – فﺎني.
ومع ذلك ،فإن هذه اﻷفكﺎر تبدو متجذرة بقوة في ذهن
البريطﺎنيين العﺎديين ،كمﺎ لو أنه قيل لهم إن هنﺎك روسﺎ ً ليسوا
عدميين ،وأن كل فرنسي ﻻ يصنع وجبﺔ طعﺎمه اليوميﺔ من
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الضﻔﺎدع ..فسوف يرفض ببسﺎطﺔ تصديقك .التحيزات ضد
الثيوصوفيﺎ هي جزء من الشعور القومي .منذ مﺎ يقرب من
ثﻼث سنوات ،حﺎول المحرر  -بمسﺎعدة مجموعﺔ من
الثيوصوفيين  -عبثﺎ ً أن يكتسح من المخ العﺎم بعضﺎ ً من أكثر
شبكﺎت العنكبوت الرائعﺔ التي يزينهﺎ ،وهي اﻵن على وشك
التخلي عن المحﺎولﺔ اليﺎئسﺔ! في حين أن نصف اﻹنكليز سوف
يستمرون في الثيوصوفيﺎ ،إﻻ أن  -البﺎطنيﺔ " -مقصورة على
فئﺔ معينﺔ" وسوف يستمر البﺎقي في نطق لقب بوذا المعترف
به على هذا النحو ،مثل الزبدة.
هم أيضﺎ ً الذين أطلقوا اﻻقتراح الذي تبنته الصحﺎفﺔ العﺎديﺔ
عمومﺎ ً أن "الثيوصوفيﺎ ليست فلسﻔﺔ ،بل ديﺎنﺔ" و "طﺎئﻔﺔ
جديدة" .ليست الﻔلسﻔﺔ بﺎلتأكيد فلسﻔﺔ ،ﻷنهﺎ ببسﺎطﺔ تتضمن:
كل فلسﻔﺔ كل علم ودين .ولكن قبل إثبﺎت ذلك مرة أُخرى ،قد
يكون من المنﺎسب أن نسأل عن عدد منتقدينﺎ الذين تم نشرهم
بﺎلكﺎمل ،على سبيل المثﺎل ،حتى التعريف الحقيقي للمصطلح
الذي اخترعه فيثﺎغورس ،بأنه ينبغي عليهم حرمﺎنه عوضﺎ ً
عن نظﺎم يرفضونه .يبدو أنه يعرف أقل ممﺎ يعرف عن
الﻔلسﻔﺔ؟ هل أصبحوا على درايﺔ بﺎلتعريﻔﺎت اﻷحدث واﻷكثر
حداثﺔ ،أو حتى مع آراء السير و .هﺎملتون ،التي تعتبر اﻵن
قديمﺔ؟ يبدو أن الجواب سلبي ،ﻷنهم ﻻ يرون أن كل من هذه
التعريﻔﺎت تبين أن الثيوصوفيﺎ هي توليف الﻔلسﻔﺔ ذاتهﺎ
بمعنﺎهﺎ المجرد اﻷوسع ،كمﺎ في مؤهﻼتهﺎ الخﺎصﺔ .دعونﺎ
نحﺎول تقديم تعريف واضح وموجز للثيوصوفيﺎ وإظهﺎر أنهﺎ
أسﺎس كل العلوم واﻷنظمﺔ وجوهرهﺎ.
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الثيوصوفيﺎ هي "اﻹلهي" أو "ﷲ الحكمﺔ" .لذلك ،يجب أن
يكون دم هذا النظﺎم )الﻔلسﻔﺔ( الذي يُعرف بﺎسم "علم اﻷشيﺎء
اﻹلهيﺔ واﻹنسﺎنيﺔ واﻷسبﺎب التي تحتوي عليهﺎ" )السيد و.
هﺎملتون( ،حيث تملك الثيوصوفيﺎ وحدهﺎ مﻔﺎتيح هذه
"اﻷسبﺎب" .مع اﻷخذ في اﻻعتبﺎر انقسﺎمهﺎ اﻷسﺎسي ،نجد أن
الﻔلسﻔﺔ هي حب الحكمﺔ والسعي وراء الحكمﺔ "معرفﺔ
الظواهر بشكل أوضح وحلهﺎ في اﻷسبﺎب والعلل والقوى
والقوانين)" .الموسوعﺔ( تطبق على واحد أو أكثر من اﻵلهﺔ
وأصبح الﻼهوت في جميع البلدان ،في حين أن الطبيعﺔ
المﺎديﺔ ،كﺎنت تُسمى الﻔيزيﺎء والتﺎريخ الطبيعي ،فيمﺎ يتعلق
بﺎﻹنسﺎن ،وظهرت وكأنهﺎ علم اﻷنسنﺔ وعلم النﻔس .وعندمﺎ
ينشأ في المستويﺎت العليﺎ ،يُعرف بﺎسم الميتﺎفيزيﺎء .هذه هي
الﻔلسﻔﺔ "علم النتﺎئج حسب أسبﺎبهﺎ" روح العقيدة ،وهو أهم
تعليم تحت أسمﺎء مختلﻔﺔ ﻷي فلسﻔﺔ دينيﺔ ومبدأ ثيوصوفي ﻻ
ينتمي إلى أي دين ،لكنه يﻔسرهم جميعﺎً.
تُسمى الﻔلسﻔﺔ أيضﺎ ً "علم اﻷشيﺎء المحتملﺔ ،إلى الحد الذي
تكون فيه ممكنﺔ" .وهذا ينطبق مبﺎشرة على العقﺎئد
الثيوصوفيﺔ ،بقدر مﺎ يرفضون المعجزة ،لكن هذا ﻻ يمكن
تطبيقه على الﻼهوت أو على الدين العقﺎئدي ،حيث يﻔرض كل
منهمﺎ اﻹيمﺎن بﺎلنظم الﻔلسﻔيﺔ الحديثﺔ المستحيلﺔ أو المﺎديﺔ
التي يرفضهﺎ حتى "الممكن" ،عندمﺎ يتنﺎقض هذا اﻷخير مع
تأكيداتهم.
تزعم الثيوصوفيﺎ أنهﺎ تﻔسر الدين وتصﺎلحه مع العلم .نجد
ج.ه .ليﻔس )تﺎريخ الﻔلسﻔﺔ ،المجلد اﻷول ،بروليغومينﺎ ،الثﺎمن
عشر( .مؤكدا ً أن "الﻔلسﻔﺔ تﻔصل مﻔﺎهيمهﺎ اﻷوسع )الﻼهوت
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والعلوم( وتقدم عقيدة تحتوي على شرح للعﺎلم والقدر
اﻹنسﺎني"" ..دور الﻔلسﻔﺔ هو منهجيﺔ المﻔﺎهيم التي يقدمهﺎ
العلم .. . .العلم يوفر المعرفﺔ والﻔلسﻔﺔ عقيدة " يمكن أن
تصبح هذه اﻷخيرة كﺎملﺔ فقط بشرط وجود هذه "المعرفﺔ"
وهذه "العقيدة" مرت من غربﺎل الحكمﺔ اﻹلهيﺔ ،أو
الثيوصوفيﺎ.
يعرف أوبيرؤيج )تﺎريخ الﻔلسﻔﺔ( الﻔلسﻔﺔ بأنهﺎ "علم المبﺎدئ"
ّ
الذي ،كمﺎ يعلم جميع أعضﺎئنﺎ ،هو الثيوصوفيﺎ في فروعهﺎ
العلميﺔ للكيميﺎء والعلوم الغيبيﺔ العﺎمﺔ.
يرى هيجل أنهﺎ "التأمل في التطور الذاتي الشخصي للمطلق"
أو بمعنى آخر "تمثيل للﻔكرة."3
وهكذا ،يصبح من الواضح أن الثيوصوفيﺎ ﻻ يمكن أن تكون
"ديﺎنﺔ" ،أقل بكثير "طﺎئﻔﺔ" ،لكنهﺎ جوهر الﻔلسﻔﺔ العليﺎ في
جميع جوانبهﺎ .بعد أن أثبتت أنهﺎ تتوافق تمﺎمﺎ ً مع جميع
أوصﺎف الﻔلسﻔﺔ ،يمكننﺎ أن نضيف إلى مﺎ سبق بعض
التعﺎريف اﻹضﺎفيﺔ للسير و .هﺎملتون وإثبﺎت تأكيدنﺎ من خﻼل
إظهﺎر السعي وراء هذا المثل اﻷعلى في اﻷدب الﻔلسﻔي .إنهﺎ
مهمﺔ سهلﺔ للغﺎيﺔ ،في الواقع.
في الواقع ،أﻻ تشمل "الثيوصوفيﺎ " "علم اﻷشيﺎء المستخلص
بوضوح من المبﺎدئ اﻷولى" ،فضﻼً عن "علم الحقﺎئق
المعقولﺔ والمجردة"؟

(DarsteIlung der Idee).

3
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أﻻ يكرز ويُبشر "بتطبيق العقل على أغراضهﺎ المشروعﺔ"
وجعله أحد "اﻷشيﺎء المشروعﺔ" -للتحقيق في "علم الشكل
اﻷصلي لﻸنﺎ ،أو الذات العقليﺔ" وكذلك لتعليم سر الﻼمبﺎﻻة
المطلقﺔ للمثﺎليﺔ والواقعيﺔ؟" كل هذا يثبت أنه وفقﺎ ً لكل تعريف
 قديم أو جديد  -للﻔلسﻔﺔ ،فإن الشخص الذي يدرس الﻔلسﻔﺔيدرس أعلى فلسﻔﺔ فﺎئقﺔ.
لن نﻔشل في مﻼحظﺔ التصريحﺎت السخيﻔﺔ حول الثيوصوفيﺎ
والثيوصوفيين ،كل يوم تقريبﺎ ً في الصحﺎفﺔ العﺎمﺔ .يمكن ترك
تعريﻔﺎت وعبﺎرات مثل "الدين الجديد" و "العقيدة" "النظﺎم
الذي ابتدعته الكﺎهنﺔ العليﺎ للثيوصوفيﺎ" ،وغيرهﺎ من
التصريحﺎت الغبيﺔ ،لمصيرهم .لقد كﺎنت هذه العبﺎرات وستظل
في معظم الحﺎﻻت دون أن يﻼحظهﺎ أحد.
تُعتبر أوقﺎتنﺎ حرجﺔ للغﺎيﺔ :حقبﺔ من التدقيق الثﺎقب ،عصر
يرفض الجمهور قبوله على اﻹطﻼق قبل أن يتم فحصه بعنﺎيﺔ.
هذا هو مجد قرننﺎ .ولكن هذا ليس هو رأي المراقب المحﺎيد.
على أي حﺎل ،فإن هذا الرأي مبﺎلغ فيه للغﺎيﺔ ،حيث إن هذا
الﻔحص التحليلي المتبجح ﻻ ينطبق إﻻ على ذلك الذي ﻻ
يتعﺎرض بأي حﺎل مع التحيزات الوطنيﺔ أو اﻻجتمﺎعيﺔ أو
الشخصيﺔ .من نﺎحيﺔ أُخرى ،كل مﺎ هو ضﺎر ،ضﺎر بﺎلسمعﺔ
شر كمﺎ هو دنيوي ،يتلقى احتضﺎنﺎ ً مﻔتوحﺎً ،ويتم قبوله بﻔرح
وهو موضوع ثرثرة عﺎمﺔ أبديﺔ ،دون أي تشويش أو أدنى
تردد ،ولكن في الحقيقﺔ على إيمﺎن أعمى من النوع اﻷكثر
مرونﺔ ..نعﺎرض التنﺎقض في هذه النقطﺔ .ﻻ يتم الحكم على
الشخصيﺎت التي ﻻ تحظى بشعبيﺔ وﻻ عملهم اليوم على قيمتهﺎ
الجوهريﺔ.
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ولكن فقط على شخصيﺔ مؤلﻔهﺎ وعلى الرأي المسبق
للجمﺎهير .في العديد من المجﻼت ،ﻻ يمكن ﻷي عمل أدبي
لثيوصوفي أن يأمل في المراجعﺔ بشكل مستقل ،بﺎستثنﺎء القيل
والقﺎل عن مؤلﻔه .مثل هذه اﻷوراق ،متنﺎسي ًن القﺎعدة التي
وضعهﺎ أصﻼً أرسطو ،والتي تقول إن النقد "قﺎعدة للحكم"
ترفض رفضﺎ ً قﺎطعﺎ ً قبول أي كتﺎب ثيوصوفي بصرف النظر
عن مؤلﻔه .كنتيجﺔ أولى ،يتم الحكم على اﻷول من خﻼل
اﻻنعكﺎس المشوه للثﺎني الذي تم إنشﺎؤه بواسطﺔ التشهير
المتكرر في الصحف اليوميﺔ .يتم تعليق شخصيﺔ الكﺎتب كظل
أسود بين رأي الصحﻔي الحديث والحقيقﺔ الجﺎمحﺔ .في النهﺎيﺔ
فإن القليل من الكتﺎب اﻷوروبيين واﻷمريكيين يعرفون مبﺎدئ
جمعيتنﺎ.
كيف إذا ً يمكن الحكم على الثيوصوفيﺎ أو حتى على )ج.ث(
بشكل صحيح؟ ﻻ يوجد شيء أكثر من ذلك يستطيع مؤلف
المعرفﺔ أن يعرف على اﻷقل شيئﺎ ً مﺎ عن الموضوع الذي
يتعهد بتحليله .كمﺎ أنه ليس من الخطر أن نضيف أن أيﺎ ً من
المطﺎبع لدينﺎ ﻻ تعرف مﺎ لديهﺎ.
4

يتحدث عن هذا ،من السمكﺔ الكبيرة إلى أصغر البطﺎطس
المقليﺔ* ،ولكن في كل مرة تُطبع فيهﺎ كلمﺔ "الثيوصوفيﺎ"
4

الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ.
* من جريدة المشتري طن من جريدة السبت إلى الكتﺎب اﻷشرار لصحيﻔﺔ
ميرور .قد تكون اﻷولى ،كواحدة من أعظم السلطﺎت التي تعيش في
المبﺎرزة بﺎلسيف ،واﻵخر من أتبﺎع القراءة "الذهنيﺔ" للﻔكر ،لكنهم
يجهلون الثيوصوفيﺎ وهم عميﺎن لهدفه وأغراضه الحقيقيﺔ ،نﻔس اﻻمر
نظير اثنين من البوم في ضوء النهﺎر.
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وتجذب انتبﺎه القﺎرئ ،عﺎدةً مﺎ تسبقهﺎ وتليهﺎ صﻔﺎت مسيئﺔ
وحﺎسمﺔ ضد شخصيﺔ بعض الثيوصوفيين .الكﺎتب الحديث مثل
غراندي ،يشبه بطل بﺎيرون" :لم يكن يعرف مﺎ يقول ،لذلك
أقسم"  -وهو مﺎ يتجﺎوز فهمه في أرواح مقمرة مثل
"المخترعين" عن الثيوصوفيﺎ .إذا كﺎن لسكﺎن بحر الجنوب
صحﺎفﺔ يوميﺔ خﺎصﺔ بهم ،فمن المؤكد أن يُتهموا المبشرين
بﺎختراع المسيحيﺔ من أجل اختبﺎر صنمهم اﻷصلي.
إلى متى يﺎ آلهﺔ الحقيقﺔ الﻼمعﺔ ،إلى متى ستظل هذه العقليﺔ
الرهيبﺔ للﻔﻼسﻔﺔ في القرن التﺎسع عشر؟ إلى متى يجب أن
يؤكدوا أن الثيوصوفيﺎ هي ملكيﺔ غير قوميﺔ ،وليست ديﺎنﺔ ،بل
هي فقط الرمز والقوانين العﺎلميﺔ اﻷكثر تسﺎميﺎ ً للعلوم
واﻷخﻼق المعروفﺔ على اﻹطﻼق ،أنهﺎ أسﺎس كل فلسﻔﺔ
أخﻼقيﺔ وكل دين ،وأنه ﻻ الثيوصوفيﺎ بحد ذاتهﺎ وﻻ مركبتهﺎ
وهيكلهﺎ المتواضع ،الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ ،ﻻ عﻼقﺔ لهﺎ
بشخصيﺔ أو بشخصيﺎت! التمﺎهي معهم هو أن تكون معيبﺎ ً
لﻸسف في المنطق وحتى بﺎلمعنى الصحيح .إن رفض تعﺎليمهﺎ
وفلسﻔتهﺎ بحجﺔ أن قﺎدتهﺎ ،أو بﺎﻷحرى أحد مؤسسيهﺎ،
يخضعون ﻻتهﺎمﺎت مختلﻔﺔ )حتى اﻵن غير مثبتﺔ( أمر مثير
للسخريﺔ ،وغير منطقي وسخيف.
في الحقيقﺔ ،إنه أمر مثير للسخريﺔ تمﺎمﺎ ً كمﺎ كﺎن من قبل
بﺎلنسبﺔ للمدرسﺔ اﻷفﻼطونيﺔ اﻹسكندريﺔ الجديدة ،والتي كﺎنت
أسﺎسﺎ ً للثيوصوفيﺎ ،أن تُرفض تعﺎليمهﺎ وهي قد جﺎءت من
سقراط إلى أفﻼطون ،وبسبب حكيم أثينﺎ الذي تم اتهﺎمه بـ
"التجديف وافسﺎد الشبﺎب".
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آي ،نقد لطيف وسخي الذين يطلقون على أنﻔسهم مسيحيون
ويﻔخرون بﺎلحضﺎرة وتقدم عصرك ،يكﻔي خدش بشرتك بعمق
لتجد فيك نﻔس القسﺎوة و"الهمجيﺔ" كمﺎ كﺎن من قبل .عندمﺎ
أتيحت لك الﻔرصﺔ للحكم على ثيوصوفي علنﺎ ً وقﺎنونيﺎً ،فمن
الذي من شأنه أن ينهض في المسيحيﺔ في القرن التﺎسع عشر
أكثر من دور اﻷثيني مع  500من المحلﻔين الذين حكموا على
سقراط بﺎلموت؟ أيﺎ ً منكمﺎ سوف يزدري ليصبح "ميليت" أو
"أنيتوس" ،ويدين الثيوصوفيﺎ وجميع أتبﺎع بنﺎء على شهﺎدة
زائﻔﺔ لمثل هذا الموت البغيض؟ إن الكراهيﺔ التي تظهر في
هجمﺎتك اليوميﺔ ضد الثيوصوفيين تعطينﺎ الضمﺎن .هل فكر
هﺎيوود عندمﺎ تحدث عن رقﺎبﺔ المجتمع:

أوه! أن العﺎلم الخﺎضع للرقﺎبﺔ للغﺎيﺔ سيتعلم
هذه القﺎعدة السليمﺔ
والواحد مع اﻵخر سيتحملهﺎ
لكن اﻹنسﺎن ،بصﻔته عدواً لبني جنسه
يسعده اﻹشﺎرة إلى أخطﺎء جﺎره
والحكم بكل صرامﺔ على كل جريمﺔ صغيرة
ويﻔخر بنﻔسه على هذه الﻔضيحﺔ
يود العديد من الكتﺎب المتﻔﺎئلين أن نجعل من قرننﺎ التجﺎري
عصرا ً من الﻔلسﻔﺔ وأن يطلق عليه ميﻼد جديد .ﻻ نجد أي
محﺎولﺔ للتجديد الﻔلسﻔي خﺎرج جمعيتنﺎ إﻻ إذا فقدت كلمﺔ
"فلسﻔﺔ" معنﺎهﺎ اﻷصلي .أينمﺎ ذهبنﺎ ،نجد سخريﺔ من الﻔلسﻔﺔ
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الحقيقيﺔ .ﻻ يمكن أن يطمح المشككون أبدا ً إلى هذا اللقب.
الشخص القﺎدر على تخيل الكون مع المراهقﺔ الطبيعيﺔ بأنه
حدث عﺎبر وصدفﺔ ،هو مﻔروم مثل الطيور السوداء من
الخرافﺔ ،وخﺎرج من بيضﺔ التي تم إنشﺎؤهﺎ من تلقﺎء نﻔسهﺎ
وعلقت في الﻔضﺎء ،وليس لديه القدرة على التﻔكير أو الكليﺔ
الروحيﺔ ﻹدراك الحقﺎئق المجردة ،ﻷن القدرات هي الشروط
اﻷولى للروح الﻔلسﻔيﺔ .إننﺎ نرى عﺎلم العلم الحديث محصنﺎ ً
ضد هؤﻻء المﺎديين الذين يتظﺎهرون بأنهم فﻼسﻔﺔ .إمﺎ أنهم
يعتقدون أنهم يصغون مثل النﺎس العﺎديين ،أو يشكون على
طريقﺔ الﻼأدريين.
إذ نشير إلى أمثﺎل بﺎكون ،فإن هذا المﺎدي العصري قد تمت
أدانته من قبل مؤسس أسلوبه اﻻستقرائي المﺎدي الحديث بدﻻً
من فلسﻔﺔ أفﻼطون التعليميﺔ ،التي قبلتهﺎ الثيوصوفيﺎ .يخبرنﺎ
فريق فورديز وليس بﺎكون أن "الﻔلسﻔﺔ ،عند دراستهﺎ بشكل
سطحي ،تثير الشك ،وعندمﺎ يتم استكشﺎفهﺎ بدقﺔ ،فإنهﺎ تختﻔي
"ومرة أخرى" ،فلسﻔﺔ صغيرة تميل عقل اﻹنسﺎن إلى اﻹلحﺎد
لكن هل التعمق بﺎلﻔلسﻔﺔ يجلب عقل اﻹنسﺎن إلى الدين؟
ﻻ شك في أن اﻻستدﻻل المنطقي لمﺎ تقدم هو أنه ﻻ يمكن ﻷي
من الداروينيين والمﺎديين الحﺎليين ومعجبيهم ،نقﺎدنﺎ ،أن
يدرسوا الﻔلسﻔﺔ بخﻼف الطريقﺔ "السطحيﺔ جداً"" .عشﺎق
الحكمﺔ"  -إن نقﺎدهم والمشهرين بهم هم ،في أحسن اﻷحوال
متﻔلسﻔين  -نسل التﻔلسف الﻔلسﻔي الحديث.
هيلينﺎ بتروفنﺎ بﻼفﺎتسكي H.P.Blavatsky
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ﻣوجﺔ المﺪ والجزر
لوسيﻔر ،نوفمبر 1889

موجﺔ المد والجزر للنﻔوس هي أعمق
في أعمﺎق كﺎئننﺎ يلتف
ويرفعنﺎ بشكل غير متوقع
من جميع المخﺎوف البﺎئسﺔ
لونجﻔيلو
إن التغيير النﻔسي والروحي الكبير الذي يحدث في عﺎلم الروح
البشريﺔ هو أمر رائع للغﺎيﺔ .لقد بدأ في بدايﺔ الربع اﻷخير من
قرننﺎ اﻵن ،وسينتهي  -كمﺎ يقول صوفي سراني  -نبوءة -
بﺎلنسبﺔ إلى سعﺎدة أو تعﺎسﺔ اﻹنسﺎنيﺔ المتحضرة مع الدورة
الحﺎليﺔ التي ستنتهي في عﺎم .1897
لكن تغيير كبير كهذا ﻻ يحدث صمت مهيب ،ﻻ ينظر إليه إﻻ
القليل .على العكس من ذلك ،فهو يؤكد نﻔسه في خضم مضرب
غﺎضب من اللغﺎت المزدحمﺔ والمضطربﺔ ،بسبب صدام الرأي
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العﺎم ،الذي يقف بوجهه ،بشكل متواصل ،اﻷعظم من أي وقت
مضى ،حتى من أشد اﻹثﺎرة السيﺎسيﺔ ،ويشبه حﻔيف من
أوراق الشجر من الغﺎبﺔ ،من قبل الربيع الدافئ.
في الحقيقﺔ ،لقد استيقظت أخيرا ً الروح في اﻹنسﺎن ،بعد أن
كﺎنت مختبئﺔ عن العين العﺎمﺔ لﻔترة طويلﺔ ،ومخﻔيﺔ بعنﺎيﺔ
بعيدا ً عن ميدان العلوم الحديثﺔ.
وهي اﻵن تطﺎلب بحقوقهﺎ ،غير المعترف بهﺎ ولكنهﺎ ﻻ تزال
شرعيﺔ .اﻷولى ترفض ،على المدى الطويل ،أن تُهضم حقوقهﺎ
تحت طعﺎم المﺎديﺔ .تم رفض أي حق للحضور اﻹلهي من خﻼل
الكنﺎئس المسلحﺔ بأكيﺎس من المﺎل وحراس صنﺎديق
التحصيل .ولكن الروح في اﻹنسﺎن  -ولكن المبﺎشرة ،وإن
كﺎنت مكسورة ومنبثقﺔ من الروح الكونيﺔ – قد استيقظت في
النهﺎيﺔ .حتى اﻵن ،على الرغم من اﻹهﺎنﺔ واﻻضطهﺎد والتقليل
من شأن بﺎلجهل والطموح والجشع ،بينمﺎ تحولت الكبريﺎء
المجنونﺔ في كثير من اﻷحيﺎن إلى "متشرد أعمى ،مثل مهرج
يسخر من حشد من المهرجين" ،في عﺎلم الوهم ،بقيت غير
مسموعﺔ وغير مصغى لهﺎ .اليوم ،عﺎدت الروح بﺎﻹنسﺎن مثل
الملك لير ،من روحه اﻹلهيﺔ إلى حواسه ،وهو يرفع صوته
اﻵن يتحدث مع تلك النغمﺎت اﻻستبداديﺔ التي استمع إليهﺎ
رجﺎل المﺎضي في صمت موقر أثنﺎء قرون ﻻ تُحصى لتصبح
أصم من الدين .وهدير الحضﺎرة والثقﺎفﺔ ،لم يتمكنوا من
سمﺎعهﺎ بعد اﻵن.
انظر حولك وتمعن! فكر فيمﺎ تراه وتسمعه ،واستخلص من
استنتﺎجﺎتك .عصر المﺎديﺔ الجسيمﺔ والذكورة والعمى يتغير
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بسرعﺔ .اﻹدارة بين التصوف السراني والمﺎديﺔ لم تعد على
عتبﺔ أبوابنﺎ ،إنهﺎ بﺎلﻔعل مستعرة .والحزب الذي سيﻔوز بﺎليوم
في هذه السﺎعﺔ العليﺎ سيصبح سيد الموقف والمستقبل ،وهذا
يعني أنه سيصبح المستبد والحﺎمل الوحيد لمﻼيين البشر الذين
ولدوا بﺎلﻔعل وسيولدون حتى نهﺎيﺔ القرن العشرين .إذا
استطعنﺎ أن نثق في عﻼمﺎت العصر ،فليست الحيوانﺎت هي
التي ستظل منتصرة .هذا مضمون لنﺎ من قبل العديد من
المؤلﻔين والكتﺎب الشجعﺎن والغزيري اﻹنتﺎج الذين دافعوا
مؤخرا ً عن حق الروح في حكم اﻷمر .العديد من النﻔوس
الصﺎدقﺔ والطموحﺔ تقف اﻵن كجدار ميت ضد سيل الميﺎه
الموحلﺔ للمﺎدة الﻔظﺔ .وفي مواجهﺔ تدفق اﻷطبﺎء الذين
يواصلون نقل شظﺎيﺎ حطﺎم سﻔينﺔ الروح اﻹنسﺎنيﺔ التي هُزمت
وانحدرت إلى هﺎويﺔ مجهولﺔ ،يأمرون اﻵن" :لقد أتيت إلى
هنﺎ ،لكنك لن تذهب أبعد من ذلك".
في خضم كل هذا الخﻼف الخﺎرجي وعدم تنظيم الوئﺎم
اﻻجتمﺎعي ،في خضم التشويش والتردد الضعيف والجبﺎن
للجمﺎهير المرتبطﺔ بﺎﻷطر الضيقﺔ للروتين والصﻼح والظلم
في خضم هذا الهدوء السلمي للﻔكر العﺎم الذي نﻔي من اﻷدب
أي إشﺎرة إلى النﻔس والروح وإلى عملهم اﻹلهي خﻼل فترة
كﺎملﺔ من منتصف قرننﺎ ،نسمع صوت ينشأ كمﻼحظﺔ وعد
واضح وحﺎد وبعيد المدى ،صوت الروح البشريﺔ العظيمﺔ
يعلن ،في نغمﺎت ﻻ تقل عن خجل الصعود وتقريبﺎ ً ،قيﺎمﺔ
الروح اﻹنسﺎنيﺔ في الجمﺎهير .إنه يستيقظ اﻵن بين أهم ممثلي
الﻔكر والتعلم ،يتكلم على اﻷقل وعلى أعلى مستوى ،ويحﻔزهم
جميعﺎ ً على العمل .الروح المتجددة والحيويﺔ التي تعطي الحيﺎة
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لﻺنسﺎن تتحرر بجرأة من القيود الغﺎمضﺔ للمﺎدة والحيﺎة
الحيوانيﺔ وتأسر حتى اﻵن .انظر ،يقول الشﺎعر ،وهو يصعد
إلى الحيﺎة الحقيقيﺔ ويضيء على أجنحته البيضﺎء العريضﺔ.
من هنﺎك ،الهدوء واﻹله ،يتأمل مع اﻷسف تلك اﻷصنﺎم الذهبيﺔ
للمﺎدة الحديثﺔ التي هي غﺎضبﺔ بأقدامهﺎ الطينيﺔ ،والتي كﺎنت
حتى اﻵن محميﺔ من الجمﺎهير العميﺎء وآلهتهم الحقيقيﺔ
والحيﺔ.
اﻷدب  -سﺎبقﺎ ً بمجرد النقد  -هو اعتراف بﺎلحيﺎة اﻻجتمﺎعيﺔ
ويعكس كل خطﺎيﺎه وأعمﺎله اﻷسﺎسيﺔ كبطولﺔ .بهذا المعنى يُعد
الكتﺎب أكثر أهميﺔ من أي رجل .ﻻ تمثل الكتب رجﻼً ،لكنهﺎ
مرآة حشد من البشر .ومن هنﺎ قﺎل الشﺎعر الﻔيلسوف
اﻹنجليزي العظيم إن الكتب التي يعرفهﺎ كﺎنت صعبﺔ القتل
وغزيري مثل أسنﺎن التنين الرائع .ازرعهﺎ هنﺎ وهنﺎك وسوف
يخرج المحﺎربين المسلحين .قتل كتﺎب جيد يشبه قتل إنسﺎن.
الشﺎعر الﻔيلسوف" كﺎن على حق".
لقد بدأ عصر جديد في اﻷدب ،وهذا أمر مؤكد .اﻷفكﺎر الجديدة
والمصﺎلح الجديدة خلقت احتيﺎجﺎت فكريﺔ جديدة ،وهذا هو
السبب في وﻻدة سﻼلﺔ جديدة من المؤلﻔين .وهذه اﻷنواع
الجديدة ستستبعد تدريجيﺎ ً وبشكل غير محسوس اﻷلﻔﺎظ
القديمﺔ ،تلك اﻷلﻔﺎظ القديمﺔ التي ،على الرغم من أنهﺎ ﻻ تزال
تسود اسميﺎً ،فهي مخولﺔ للقيﺎم بذلك بقوة العﺎدة بدﻻً من
الميل .ليس هو الذي يكرر بعنﺎد وببغﺎء الصيغ اﻷدبيﺔ القديمﺔ
ويتمسك بشكل يﺎئس بتقﺎليد النﺎشرين الذين سيجدون أنﻔسهم
يستجيبون ﻻحتيﺎجﺎت جديدة ،ليس اﻹنسﺎن الذي يﻔضل
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انضبﺎطه الجزئي الضيق بحثﺎ ً عن روح اﻹنسﺎن المنﻔي منذ
فترة طويلﺔ وعن الحقيقﺔ المﻔقودة اﻵن .ليسوا هؤﻻء ،ولكن
الشخص الذي ينﻔصل عن "سلطته" الحبيبﺔ ،يرتﻔع بجرأة
وبدون قيود وهو يحمل معيﺎر إنسﺎن المستقبل .إنهم في
النهﺎيﺔ أولئك الذين ،بين المهيمنين الحﺎليين لعبﺎدة المﺎدة،
والمصﺎلح المﺎديﺔ والسلوك الﻔظ ،سوف ينﺎضلون بشجﺎعﺔ من
أجل حقوق اﻹنسﺎن والطبيعﺔ اﻹلهيﺔ لﻺنسﺎن ،والتي ستصبح
إذا فﺎزوا ،سﺎدة الجمﺎهير في العﺎلم .قرن قﺎدم إذاً ،هم
سيكونون فﺎعلي الخير.
ولكن في القرن العشرين ،سﺎدت مدرسﺔ الﻔكر التي تهيمن
اﻵن ،ﻷن الروح سوف تكون أسيرة وصﺎمتﺔ مرة ثﺎنيﺔ حتى
نهﺎيﺔ القرن القﺎدم ،ولن يكون ذلك من المتعصبين للحرف
الميت بشكل عﺎم ،وﻻ متعبدي اﻷيقونﺎت والمخربين الذين
يعﺎرضون روح الﻔكر الجديدة ،وﻻ الرؤوس المستديرة
الحديثﺔ ،الذين هم أنصﺎر التقﺎليد الدينيﺔ واﻻجتمﺎعيﺔ القديمﺔ
الذين سيصبحون في يوم من اﻷيﺎم حمﺎة ومنقذ المجتمع
ومحيي الﻔكر اﻹنسﺎني والروح .هؤﻻء ليسوا مؤيدين للموافقﺔ
على الطﺎئﻔﺔ القديمﺔ ،وﻻ هم بدايﺎت العصور الوسطى ﻷولئك
الذين يحتﻔظون ببقﺎيﺎ كل خطأ من طﺎئﻔتهم أو حزبهم ،الذين
يحرسون بغيرة فكرهم ،خشيﺔ أن يتطور وﻻ يستوعب فكرة
أكثر فﺎئدة  -وليس أولئك هم حكمﺎء المستقبل.
ليس من حقهم أن يحين وقت الحقبﺔ التﺎريخيﺔ الجديدة ،ولكن
بﺎلنسبﺔ ﻷولئك الذين سيتعلمون التعبير عن الطموحﺎت
واﻻحتيﺎجﺎت المﺎديﺔ لﻸجيﺎل الصﺎعدة والجمﺎهير التي تُداس
اﻵن ،ووضع تطبيقهﺎ موضع التنﻔيذ .لﻔهم الحيﺎة الﻔرديﺔ تمﺎمﺎ ً
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من خﻼل أسرارهﺎ الﻔسيولوجيﺔ والنﻔسيﺔ والروحيﺔ ،يجب أن
يكرسوا أنﻔسهم بكل حمﺎسﺔ لﻸعمﺎل الخيريﺔ غير اﻷنﺎنيﺔ
وحب اﻷخويﺔ لدراسﺔ الحيﺎة الجمﺎعيﺔ ومعرفتهﺎ ،أو اﻹنسﺎنيﺔ
بشموليتهﺎ .دون اﻷفكﺎر المسبقﺔ أو التحيزات ،وكذلك دون
أدنى خوف من النتﺎئج المحتملﺔ في اتجﺎه واحد أو آخر ،يجب
عليهم أن يﻔهموا ويتﻔهموا ويتذكروا أعمق أعمﺎق مشﺎعر
وتطلعﺎت القلب الكبير ومعﺎنﺎة الﻔقراء .للقيﺎم بذلك ،يجب عليه
أوﻻً "تكييف روحه مع روح اﻹنسﺎنيﺔ" كمﺎ تقول الﻔلسﻔﺔ
القديمﺔ ،للتحكم الكﺎمل في المعنى الدقيق لكل سطر وكلمﺔ في
الصﻔحﺎت التي تتحول بسرعﺔ من كتﺎب حيﺎة البديهيﺔ المشبعﺔ
تمﺎمﺎ ً وأن هذا اﻷخير هو جزء ﻻ يتجزأ من أنﻔسهم.
كم من هؤﻻء القراء العميقين للحيﺎة يمكن العثور عليهم في
أيﺎم العلم والثقﺎفﺔ التي نﻔخر بهﺎ؟ بﺎلطبع ،نحن ﻻ نتحدث فقط
عن المؤلﻔين ،ولكن عن الممﺎرسين والخبراء المعروفين وغير
المعروفين في عصرنﺎ ،أصدقﺎء النﺎس ،وعشﺎق اﻹنسﺎن
المهتمين والمدافعين عن حق اﻹنسﺎن في حريﺔ الروح .قليلون
هم في الحقيقﺔ ﻷنهﺎ زهور نﺎدرة في هذا الوقت وعﺎدة مﺎ
يكونون شهداء الحشود والزمن الذي يتحﺎمل على النوادل
الخوادم مثل تلك الزهور الرائعﺔ لشمﺎل سيبيريﺎ والتي للخروج
من اﻷرض البﺎردة والمجمدة ،يجب أن تعبر طبقﺔ سميكﺔ من
الثلج القﺎسي والجليد ،ويجب على هذه الشخصيﺎت النﺎدرة
خوض معﺎركهﺎ طوال حيﺎتهم مع الﻼمبﺎﻻة البﺎردة وقسوة
.اﻹنسﺎن ،ومع العﺎلم اﻷنﺎني للثروة.
حتى اﻵن فقط أولئك الذين يستطيعون تنﻔيذ مهمﺔ المثﺎبرة
بمﻔردهم ،مهمﺔ تحويل الدوائر اﻻجتمﺎعيﺔ "العشرة اﻷوائل"
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من طريق واسع وسهل للثروة والغرور والملذات الﻔﺎرغﺔ إلى
طريق شﺎق وشﺎئك للمشﺎكل اﻷخﻼقيﺔ العليﺎ وأدراك الواجبﺎت
اﻷخﻼقيﺔ اﻷكبر .أنهم ﻻ يسعون اﻵن ،وهؤﻻء هم الذين
استيقظوا بﺎلﻔعل على نشﺎط أعلى للروح ،وهبوا في نﻔس
الوقت المواهب اﻷدبيﺔ ،التي تتمثل مهمتهﺎ في قصﺔ إيقﺎظ
"الجميلﺔ النﺎئمﺔ والوحش" في قلعتهم السﺎحرة من
فريﻔوليتي ،في الحيﺎة الحقيقيﺔ والنور .كل أولئك الذين يمكنهم
فعل ذلك دون خوف ،ومع وضع هذه الﻔكرة في اﻻعتبﺎر ،فإنهم
سوف ينجحون .فﺎﻷغنيﺎء هم الذين يجب تجديدهم إذا أردنﺎ أن
نﻔعل الخير للﻔقراء ،ﻷنه في القدمﺎء يكمن أصل الشر فيمﺎ أنه
لدى "المحرومين" يوجد فقط النمو المترف للغﺎيﺔ .للوهلﺔ
اﻷولى ،قد يبدو اﻷمر متنﺎقضﺎً ،لكن مع ذلك ،نراه واضحﺎ ً.
في مواجهﺔ التدهور الحﺎلي لجميع ال ُمثل العليﺎ ،فضﻼً عن
تطلعﺎت القلب اﻹنسﺎني النبيلﺔ ،التي تتقدم كل يوم إلى اﻷمﺎم
في الطبقﺎت العليﺎ ،مﺎ الذي يمكن توقعه من "العظمﺎء غير
المغسولين"؟ إنه الرأس الذي يجب أن يرشد القدمين ويجب أﻻ
يتحمل مسؤوليﺔ أفعﺎلهم .اعمل بعد ذلك من أجل التجديد
اﻷخﻼقي للطبقﺎت المثقﻔﺔ ،ولكنهﺎ أكثر ﻻ أخﻼقيﺔ ،قبل محﺎولﺔ
القيﺎم بنﻔس الشيء ﻹخواننﺎ الشبﺎب الجهلﺔ .وقد بدأ هذا
اﻷخير منذ سنوات ويستمر حتى يومنﺎ هذا ،مع عدم وجود
نتﺎئج ملحوظﺔ .أليس من الواضح أن هذا يﻔسر حقيقﺔ أنه
بﺎستثنﺎء عدد قليل من العمﺎل الجﺎدين والمخلصين والمضحين
في هذا المجﺎل ،تتألف الغﺎلبيﺔ العظمى من المتطوعين من
نﻔس الطبقﺎت التﺎفهﺔ واﻷنﺎنيﺔ للغﺎيﺔ التي "تلعب لعبﺔ اﻷعمﺎل
الخيريﺔ" بنﻔﺎق والتي تقتصر أفكﺎرهﺎ على تحسين الوضع
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البدني والمعنوي للﻔقراء على الهوايﺎت التي ﻻ يستطيع المﺎل
والكتﺎب المقدس فعلهﺎ إﻻ كمﺎ نﻔعل .نقول إن أيﺎ من هذه ﻻ
يمكن أن يحقق أي خير .للتبشير بﺎلحرف الميت والقراءة
القسريﺔ للكتﺎب المقدس تتسبب في اﻹزعﺎج ثم اﻹلحﺎد ،وتجد
اﻷموال كمسﺎعدة مؤقتﺔ مكﺎنهﺎ في خزائن اﻷمﺎكن العﺎمﺔ بدﻻً
من استخدامهﺎ لشراء الخبز .لذلك فإن جذر الشر يكمن في
اﻷخﻼق وليس في سبب مﺎدي.
إذا سئل عمﺎ يمكن أن يسﺎعد ،نجيب بكل جرأة - :اﻵداب
الثيوصوفي .واﻹسراع في إضﺎفﺔ أنه ،بموجب هذا المصطلح ﻻ
نشيد بﺎلكتب المتعلقﺔ بﺎلحكمﺎء والظواهر ،وﻻ بمنشورات
الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ.
استمتع واستﻔد بـ "موجﺔ المد والجزر" التي تغمر بسعﺎدة
نصف البشريﺔ .تحدث إلى روح الصحوة اﻹنسﺎنيﺔ ،والروح
البشريﺔ والروح بﺎﻹنسﺎن ،هؤﻻء الثﻼثﺔ في واحد والواحد في
الكلُ .ولد كل من ديكنز وتﺎكيراي بعد قرن من الزمﺎن  -أو قرن
مبكر جداً  -بين موجتين من المد والجزر من الﻔكر الروحي
اﻹنسﺎني ،وعلى الرغم من أنهمﺎ عملوا خدمﺔ فرديﺔ وأحدثوا
بعض اﻹصﻼحﺎت الجزئيﺔ ،إﻻ أنهم مع ذلك ،لم تلمس المجتمع
والجمﺎهير .يحتﺎج العﺎلم اﻷوروبي إلى أكثر من عشرة ُكتﺎب
بمن فيهم الكﺎتب الروسي دوستويﻔسكي ،الذي ﻻ تزال أعمﺎله
أرض مجهولﺔ في القﺎرة اﻷوروبيﺔ ،وكذلك في إنجلترا وأمريكﺎ
بين الطبقﺎت المثقﻔﺔ .وهذا مﺎ فعله الروائي الروسي :لقد قﺎل
بجرأة وبدون خوف أكثر الحقﺎئق غير المرحب بهﺎ للطبقﺎت
العليﺎ وحتى للطبقﺎت الرسميﺔ ،واﻷخير هو إجراء أكثر خطورة
من اﻷول .ومع ذلك ،وهنﺎ ،فإن معظم اﻹصﻼحﺎت اﻹداريﺔ في
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السنوات العشرين المﺎضيﺔ ترجع إلى التأثير الصﺎمت وغير
المرحب به من قلمه .وكمﺎ يقول أحد منتقديه ،فإن الحقﺎئق
العظيمﺔ التي طرحهﺎ قد شعرت بهﺎ وبشكل واضح جميع
الطبقﺎت .إن اﻵراء اﻷكثر تعﺎرضﺎ ً له ،ﻻ يمكن أن تشعر إﻻ
بأحر التعﺎطف مع هذا الكﺎتب الجريء وحتى أنهﺎ تُعبر عنه.

]في نظر الجميع ،اﻷصدقﺎء أو الخصوم ،أصبح المتحدث بﺎسم
الحﺎجﺔ التي ﻻ تقﺎوم والتي لم تعد يُشعر بهﺎ بﺎلمجتمع ،للنظر
بإخﻼص مطلق في أعمﺎق روحه ،ليصبح القﺎضي المحﺎيد
ﻷفعﺎله وتطلعﺎته الخﺎصﺔ[.
] كل اتجﺎه فكري جديد ،كل نزعﺔ جديدة في ذلك الوقت كﺎن لهﺎ
وستظل دائمﺎ ً منﺎفسيهﺎ كأعداء لهﺎ ،بعضهم يحيدهﺎ بجرأة
ولكن دون نجﺎح ،والبعض اﻵخر بمهﺎرة كبيرة .ولكن نظير
على مﺎهي ،فإنهﺎ مصنوعﺔ دائمﺎ ً من نﻔس العجينﺔ ،إذا جﺎز
التعبير ،المشتركﺔ للجميع .إنهم مدفوعون للمقﺎومﺔ
واﻻعتراضﺎت من نﻔس اﻷشيﺎء الخﺎرجيﺔ واﻷنﺎنيﺔ والدنيويﺔ
ونﻔس المواد المﺎديﺔ ،ونﻔس العمليﺎت الحسﺎبيﺔ مثل أولئك
الذين قﺎدوا خصومهم .بينمﺎ يشيرون إلى مشﺎكل ثﺎنيﺔ
ويدافعون عن أسﺎليب ثﺎنيﺔ مختلﻔﺔ ،فإنهم في الحقيقﺔ ،ﻻ
يتوقﻔون عن العيش مع خصومهم في عﺎلم له نﻔس المصﺎلح
المشتركﺔ ،ولكنهم يستمرون أيضﺎ ً في نﻔس آراء ووجهﺎت
النظر في الحيﺎة اﻷسﺎسيﺔ[.
]مﺎ أصبح ضروريﺎ ً حينئ ٍذ هو اﻹنسﺎن الذي ﻻ يحمل أي تحزب
أو ينﺎضل من أجل التﻔوق ،ويجلب حيﺎته المﺎضيﺔ كضمﺎن
لصدق ونقﺎء وجهﺎت نظره وأهدافه ،الشخص الذي تكون
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معﺎنﺎته الشخصيﺔ عقيمﺔ لشدة قنﺎعﺎته ،أخيراً كﺎتب ،ذو
العبقريﺔ اﻷدبيﺔ التي ﻻ يمكن إنكﺎرهﺎ .نظير هذا اﻹنسﺎن وحده
يمكنه أن ينطق الكلمﺎت القﺎدرة على إيقﺎظ الروح الحقيقيﺔ في
مجتمع قد تحرك في اتجﺎه خﺎطئ[.
]مثل هذا اﻹنسﺎن هو دوستوفسكي  -المواطن المدان ،جليل
العبيد ،العﺎئد من سيبيريﺎ ،هذا الكﺎتب ،المشهور جداً في
أوروبﺎ وروسيﺎ ،فقير الﻔقراء المدفون طوعيﺎً ،الشﺎعر
ال ُمحرك ،لكل مﺎ هو فقير ،مهﺎن ،جريح ،مذل ،هو الذي كشف
بقسوة ﻻ يرحم الجروح والندوب في عصره[.
كُتﺎب من هذا النوع هم ضروريين في يوم الصحوة ،وليس
سل ﻻ يعرفون
الكُتﺎب يكتبون عن الثروات أو المجد ،بل ُر ُ
الخوف من كلمﺔ الحقيقﺔ الحيﺔ ،المعﺎلجين اﻷخﻼقيين للجروح
اﻻفتراضيﺔ لقرننﺎ .فرنسﺎ لديهﺎ زوﻻ الذي يشير لﻸخطﺎء ،رغم
أنه يشير لهﺎ بعنف.
دائمﺎ ً مخلص للحيﺎة  -رغم التدهور والجذام اﻷخﻼقي من
قومه .لكن زوﻻ ،رغم انتقﺎده لرذائل الطبقﺎت الدنيﺎ ،لم يجرؤ
أبدا ً على أن يرفع صوته أعلى من البرجوازيﺔ الصغيرة ،وهي
فظﺎئع الطبقﺎت العليﺎ التي يتجﺎهلهﺎ .ونتيجﺔ لذلك ،لم يتأثر
الﻔﻼحون الذين ﻻ يقرؤون الروايﺎت على اﻹطﻼق بكتﺎبﺎته
والبورجوازيﺔ ،التي ﻻ تهتم كثيرا ً بﺎلكلمﺎت ،أولت اهتمﺎمﺎ ً
كبيرا ً "لبوت بويل" حتى فقد المخرج الﻔرنسي كل رغبته في
حرق أصﺎبعه مرة أُخرى من أجل اﻷسرة .منذ البدايﺔ ،اتبع
زوﻻ طريقﺎ ً أكسبه الشهرة والثروة ،لكن ذلك لم يتيح له الذهﺎب
إلى حيث ينﺎل نتﺎئج مﻔيدة.
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أن الثيوصوفيين ،في الحﺎضر أو في المستقبل ،لن يضعوا
تطبيقﺎ ً عمليﺎ ً ﻻقتراح أمر مشكوك فيه .إن كتﺎبﺔ الروايﺎت
بإحسﺎس أخﻼقي عميق بمﺎ فيه الكﻔﺎيﺔ ﻹيقﺎظ المجتمع يتطلب
موهبﺔ أدبيﺔ عظيمﺔ وثيوصوفي مولود بﺎلﻔطرة ،مثل زوﻻ -
دوس  -توفسكي ،ﻻ تحتﺎج ﻷي مقﺎرنﺔ .لكن نظير هذه
المواهب هي نﺎدرة في جميع البلدان .ومع ذلك ،حتى في حﺎلﺔ
عدم وجود مثل هذه المواهب ،يمكن للمرء أن يﻔعل الخير
بطريقﺔ أكثر تواضعﺎ ً وبشكل متواضع من خﻼل تدوين وفضح
الروايﺎت الﻼشخصيﺔ والشرور في هذا العصر ،شﻔهيﺎ ً وعمليﺎ ً
من خﻼل حكﺎيﺎت غير شخصيﺔ ومنشورات وأمثلﺔ ملموسﺔ.
دع قوة هذا المثﺎل تثير إعجﺎب اﻵخرين ليتبعوه.
وبعد ذلك ،بدﻻ ً من اﻻستهزاء بعقﺎئدنﺎ وتطلعﺎتنﺎ ،سيعﺎين بشر
القرن العشرين ،إن لم يكن القرن التﺎسع عشر ،رؤيﺔ أكثر
وضوحﺎ ً ويحكمون بﺎلمعرفﺔ وعلى الحقﺎئق بدﻻً من الحكم
المسبق المبنيﺔ على اﻷفكﺎر المجذرة الكﺎذبﺔ .عندهﺎ فقط
سيضطر العﺎلم إلى اﻻعتراف بأنه كﺎن خﺎطئﺎ ً وأن الثيوصوفيﺎ
فقط هي التي يمكن أن تخلق تدرجﺎ ً إنسﺎنيﺎ ً متنﺎغمﺎ ً وبسيطﺎ ً
مثل الكوزموس نﻔسه ،ولكن لتحقيق ذلك ،يجب أن يعمل
الثيوصوفيين على هذا النحو .بعد أن سﺎعدنﺎ على إيقﺎظ عقول
العديد من البشر  -نقول هذا التنﺎقض الجريء واﻻستﻔزازي -
هل يجب أن نتوقف اﻵن بدﻻ ً من السبﺎحﺔ مع موجﺔ المد؟
هيلينﺎ بتروفنﺎ بﻼفﺎتسكي H.P.Blavatsky
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لمﺎذا لن أعود إلى الهنﺪ؟
الثيوصوفي ،كﺎنون الثﺎني )ينﺎير( 1922
إلى إخواني في أريﺎفﺎرتﺎ ،في أبريل عﺎم  ،1890تكون قد مرت
خمس سنوات على مغﺎدرتي الهند.
لقد أظهر لي الكثير من اﻷخوة الهندوس لطﻔﺎ ً عظيمﺎ ً في أوقﺎت
مختلﻔﺔ منذ رحيلي ،خﺎصﺔ في هذا العﺎم ) ،(1890عندمﺎ بعثت
لي عدة فروع هنديﺔ برسﺎئل تعﺎطف وتأكيد أنهم لم ينسوهﺎ
والذين كﺎنت الهند والهندوس أغلى من بلدي الخﺎص بكثير.
لذلك من واجبي أن أشرح لمﺎذا لن أعود إلى الهند وموقﻔي
تجﺎه التﺎريخ الجديد للوﻻيﺎت المتحدة من خﻼل وضع نﻔسي
رسميﺎ ً على رأس الحركﺔ الثيوصوفيﺔ في أوروبﺎ .ﻷنه ليس
فقط بسبب العﺎدات السيئﺔ أنني لن أعود إلى الهند .أولئك الذين
أنقذوني من الموت في أديﺎر ،ومرتين منذ ذلك الحين،
بﺎستطﺎعتهم أن يبقوني على قيد الحيﺎة هنﺎك ،كمﺎ يﻔعلون هنﺎ.
هنﺎك سبب أكثر خطورة .تم رسم خط للسلوك هنﺎ ،ووجدت هنﺎ
بين اﻹنجليز واﻷمريكيين مﺎ سعيت عبثﺎ ً ﻹيجﺎده في الهند.
في أوروبﺎ وأمريكﺎ ،على مدار السنوات الثﻼث المﺎضيﺔ ،قﺎبلت
مئﺎت الرجﺎل والنسﺎء الذين لديهم الشجﺎعﺔ ﻹعﻼن أنﻔسهم
مقتنعين بﺎلوجود الحقيقي للمعلمين الحكمﺎء والذين يعملون
لصﺎلح الثيوصوفيﺎ على خطهم وتحت قيﺎدتهم ،والذين كشﻔت
عنهم بنﻔسي بتواضع.
51

بﺎلعكس ،في الهند ،منذ رحيلي ،اختﻔت تدريجيﺎ ً روح التﻔﺎني
الحقيقيﺔ للمعلمين والشجﺎعﺔ لﻼعتراف بهم .في أديﺎر نﻔسهﺎ
اندلعت المزيد من النزاعﺎت والصراعﺎت بين الشخصيﺎت.
أظهر لي العديد من الموظﻔين عداء غير مبرر وغير مستحق
كراهيﺔ تقريبﺎً .يبدو أن هنﺎك شيئﺎ ً غريبﺎ ً ومقلقﺎ ً.
في أديﺎر في السنوات اﻷخيرة .بﺎلكﺎد أوروبي واحد ،لديه ميل
قوي إلى الثيوصوفيﺎ ،مرتبط بﺎلقضيﺔ ،وصديق شخصي لي أو
للرئيس ،يضع قدميه في المقر الرئيسي للجمعيﺔ ،حتى يصبح
على الﻔور عدوا ً شخصيﺎ ً لواحد أو ﻵخر .ومﺎ هو أسوأ ،أن
اﻷمر ينتهي بﺎﻷذى والتخلي عن القضيﺔ.
فليﻔهم الجميع على الﻔور أنني ﻻ أتهم أحداً .مدركﺔ مﺎ أقوم به
مع نشﺎط قوات عصر كﺎلي يوغﺎ ،التي تسعى لعرقلﺔ وتدمير
الحركﺔ الثيوصوفيﺔ ،فأنﺎ ﻻ أعتبر أولئك أنهم قد أصبحوا
أعدائي واحداً تلو اﻵخر  -وهذا دون أدنى شك ليس خطأ من
جﺎنبي  -كمﺎ يمكن أن أنظر إليهم ،فكيف سيكون اﻷمر خﻼف
ذلك؟
أحد العوامل الرئيسيﺔ في صحوة أريﺎفﺎرتﺎ ،التي تُعد جزءاً من
عمل الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ ،كﺎن ال ُمثل اﻷعلى للحكمﺎء .لكن
بسبب اﻻفتقﺎر إلى الحكم والسلطﺔ التقديريﺔ والتمييز والحريﺎت
المتخذة بأسمﺎئهم وشخصيﺎتهم ،أفإن فكرة كبيرة مزيﻔﺔ قد
أثﺎرتهم .كنت تحت القسم اﻷكثر تقديمﺎ ً وتعهدت بعدم الكشف
أبدا ً عن الحقيقﺔ الكﺎملﺔ ﻷي شخص بﺎستثنﺎء أولئك الذين ،مثل
دامودار ،تم أخيرا ً اختيﺎرهم واستدعﺎئهم.
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كل مﺎ استطعت كشﻔه بعد ذلك هو وجود بعض البشر العظمﺎء
في مكﺎن مﺎ ،وأن بعضهم كﺎنوا من الهندوس .أنهم تعلموا
بشكل ﻻ مثيل له ،كل الحكمﺔ القديمﺔ لغوبتﺎ فيديﺎ وأنهم قد
اكتسبوا جميع السيدهي .5ليس كمﺎ هي ممثلﺔ في التقليد وفي
"العمى" من الكتﺎبﺎت القديمﺔ ،بل في الواقع وفي الطبيعﺔ
وأيضﺎ ً أنني كنت شيﻼ ﻷحدهم.
ومع ذلك ،بﺎلنسبﺔ إلى بعض الهندوس المتخيلين ،فإن
التخيﻼت اﻷكثر وحشيﺔ واﻷكثر سخﺎفﺔ تهمهم .لقد أطلقوا
عليهم اسم "المهﺎتمﺎ" وبعض اﻷصدقﺎء الذين مﺎ زالوا
متحمسين للغﺎيﺔ ،استخﻔوا بصورهم الخيﺎليﺔ الغريبﺔ .أصر
خصومنﺎ ،ووصف المهﺎتمﺎ بأنه "جيﻔﺎ موكتﺎ" كﺎمل ،وأنه من
المحظور عليه إجراء أي اتصﺎل مع النﺎس الذين يعيشون في
العﺎلم .كمﺎ زعموا أنه نظرا ً ﻷن عصرنﺎ هو عصر كﺎلي يوغﺎ
فقد كﺎن من المستحيل على أي مهﺎتمﺎ أن يوجد في عصرنﺎ.
هذه المﻔﺎهيم الخﺎطئﺔ المبكرة التي ﻻ تتعلق بﺎلسمعﺔ وفكرة
المهﺎتمﺎ وإيمﺎنهم بهﺎ ،قد أثمرت بﺎلﻔعل في الهند .كﺎنت
رغبتهم الرئيسيﺔ هي الحﻔﺎظ على الروح الدينيﺔ والﻔلسﻔيﺔ
الحقيقيﺔ للهند القديمﺔ ،للدفﺎع عن الحكمﺔ القديمﺔ الواردة في
الدارشﺎنﺎ واﻷوبﺎنيشﺎد ضد اﻻعتداءات المنهجيﺔ للمبشرين
وأخيراً ،ﻹيقﺎظ روح اﻷخﻼق والوطنيﺔ الغﺎفيﺔ بين الشبﺎب التي
اختﻔت فيه تقريبﺎ ً بسبب دراسته الجﺎمعيﺔ .تم القيﺎم بﺎلكثير من
هذا من خﻼل الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ وعبرهﺎ ،على الرغم من كل
أخطﺎئهﺎ وعيوبهﺎ.
الطﺎقﺎت الروحيﺔ.
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بدون الثيوصوفيﺎ ،هل كﺎنت الهند ستجعل "توكﺎرام تﺎتيﺎ" يقوم
بﺎلعمل الثمين الذي قﺎم به وأنه لم يﻔكر أحد في الهند في القيﺎم
به من قبل؟ لوﻻ الجمعيﺔ الثيوصوفي ،مﺎ كﺎن للهند أن تﻔكر
أبدا ً في منﺎفسﺔ أيدي الشرقيين المتعلمين ولكن ليس
الروحﺎنيين ،واجب إحيﺎء كتب الشرق المقدسﺔ وترجمتهﺎ
ونشرهﺎ وتوزيعهﺎ ولبيعهﺎ بسعر أرخص بكثير ،وفي الوقت
نﻔسه في شكل أكثر دقﺔ بكثير ممﺎ تم القيﺎم به في أكسﻔورد؟
هل سيﻔكر أخونﺎ المحترم والمكرس ،توكرام تﺎتيﺎ ،في فعل ذلك
لو لم ينضم إلى الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ؟
كذلك ،هل كﺎن مؤتمرك السيﺎسي نﻔسه ممكنﺎ ً بدون الجمعيﺔ
الثيوصوفيﺔ؟ واﻷهم من ذلك كله ،واحد على اﻷقل منكم استﻔﺎد
بﺎلكﺎمل ،وإذا كﺎنت الجمعيﺔ قد منحت الهند على اﻹطﻼق حكيم
مستقبلي واحد)دامودار( لديه اﻵن إمكﺎنيﺔ أن يصبح يومﺎ ً مﺎ
مهﺎتمﺎ ،فإن كﺎلي يوغﺎ لم تتوقف ،وهذا وحده سيكون دليﻼً
على أنه لم يتم تأسيس الجمعيﺔ في نيويورك ومن ثم زرعهﺎ
في الهند عبثﺎً .أخيراً ،إذا كﺎن بإمكﺎن واحد من بين ثﻼث مئﺔ
مليون الهند أن يثبت ،مستنداً إلى برهﺎن ،أن الثيوصوفيﺎ ،أو
الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ ،أو حتى شخصي المتواضع ،كﺎنوا وسيلﺔ
ﻹحداث أدنى ضرر ،سواء للبلد أو لهندوسي ،فإن المؤسسين
مذنبون بتدريس العقﺎئد الخبيثﺔ أو تقديم المشورة السيئﺔ -
وهذا ﻻ يمكن أن يُنسب إﻻ لجريمﺔ عرضي وتقديمي المثل
اﻷعلى للحكمﺎء وتأسيس الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ.
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نعم ،على إخوتي الهندوس الصﺎلحين أﻻ ينسوا أبداً ،أن اﻻسم
الوحيد للمعلمين القدّيسين ،الذي تم استُدعﺎءه ذات يوم للصﻼة
من أجل نيل البركﺔ ،من أحد أطراف الهند إلى الطرف اﻵخر -
فإن اسمهم وحده قد أنتج تأثير قوي للتغيير لﻸفضل في بلدك.
ليس للعقيد أولكوت أو لنﻔسك أنك مدين بذلك ،بل لتلك اﻷسمﺎء
التي أصبحت منذ سنوات قليلﺔ كلمﺔ منزليﺔ في فمك.
وهكذا ،طﺎلمﺎ بقيت في أديﺎر ،سﺎرت اﻷمور بسﻼسﺔ ،ﻷن معلم
موريﺎ أو معلو كوت هومي كﺎنوا حﺎضرين دائمﺎ ً بيننﺎ ،وكﺎنت
روحهم تحمي دائمﺎ ً الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ من التحﺎمل الحقيقي.
لكن في عﺎم  ،1884ذهبنﺎ أنﺎ والعقيد أولكوت إلى أوروبﺎ.
خﻼل غيﺎبنﺎ ،حدث "حب من النظرة اﻷولى" لبﺎدري كولومب.
عدت في نوفمبر وكنت مريضﺔ جداً .في هذا الوقت وفي غيﺎب
أي أولكوت ،في بورمﺎ ،تم زرع "موت" كل هؤﻻء الورثﺔ في
المستقبل ،ودعونﺎ نقول ذلك على الﻔور ،لتﻔكك الجمعيﺔ
الثيوصوفيﺔ ،من قبل أعدائنﺎ .مﺎذا عن مؤامرة بﺎترسون-
كولومب هودجسون وخجل الثيوصوفيين البﺎرزين ،وأن
الجمعيﺔ لم تنهﺎر في ذلك الوقت وأن عدم انهيﺎرهﺎ يجب أن
يكون دليﻼً كﺎفيﺎ ً على الطريقﺔ التي كﺎن عليهﺎ محميﺔ .بدأت
النﻔوس الحسﺎسﺔ تتزعزع في قنﺎعتهم بﺎلتسﺎؤل" ،لمﺎذا لوكﺎن
المعلمين يحمون فعﻼً الجمعيﺔ ،لمﺎذا سمحوا بحدوث مثل هذه
اﻷشيﺎء ،أو لمﺎذا لم يستخدموا سلطﺎتهم لتدمير تلك المؤامرة
أو هذه المؤامرة ،أو حتى هذا أو ذاك الرجل أو المرأة؟ ومع
ذلك فقد تم شرحه بطريقﺔ عﻔﺎ عليهﺎ الزمن تمﺎمﺎً .لن تتداخل
أي من مسﺎرات المسﺎر الصحيح مع سير العمل في الكﺎرمﺎ .ﻻ
حتى أكبر يوغي ﻻ يمكنه منع تقدم الكﺎرمﺎ ،وﻻ لوقف النتﺎئج
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الطبيعيﺔ لﻸفعﺎل ﻷكثر من فترة قصيرة ،وحتى في هذه الحﺎلﺔ،
فإن هذه النتﺎئج سوف تؤكد من جديد في وقت ﻻحق فقط مع
المزيد من القوة ،هذا هو القﺎنون الخﻔي لكﺎرمﺎ نيدانﺎ.
مرة أُخرى ،حتى أعظم الظواهر لن تسﺎعد التقدم الروحي
الحقيقي .يجب على كل واحد منﺎ أن يكسب النيرفﺎنﺎ أو موكشﺎ
من خﻼل استحقﺎقه الخﺎص ،وليس ﻷن المعلم أو ديﻔﺎ سوف
يسﺎعدنﺎ على إخﻔﺎء أخطﺎئنﺎ .هنﺎك ﻻ يوجد استحقﺎق بخلق
ديﻔﺎ طﺎهر أو أن يكون ﷲ ،ولكن هنﺎك السعﺎدة اﻷبديﺔ لموكشﺎ
التي تلوح في اﻷفق بﺎلنسبﺔ لﻺنسﺎن الذي يصبح كﺎ
واﻹلوهيﺔ من خﻼل جهوده الشخصيﺔ .مهمﺔ الكﺎرمﺎ هي
معﺎقبﺔ المذنبين وليس واجب أي معلم .لكن أولئك الذين
يتصرفون وفقﺎ ً لتعﺎليمهم ويعيشون حيﺎتهم اﻷفضل ،لن يتخلوا
عنهم أبداً ،وسيجدون دائمﺎ ً مسﺎعدتهم المﻔيدة كلمﺎ كﺎن ذلك
ضروريﺎً ،سواء كﺎن ذلك مرئيﺎ ً أو غير مرئي .هذا بﺎلطبع
موجه إلى أولئك الذين لم يﻔقدوا بعد إيمﺎنهم بﺎلمعلمين ،أمﺎ
أولئك الذين لم يصدقوا ذلك قط أو توقﻔوا عن اﻻعتقﺎد بأنهم
مرحب بهم في آرائهم الخﺎصﺔ ،فﻼ أحد في الحقيقﺔ ،في يوم
من اﻷيﺎم سيكون الخﺎسر سواهم.
بﺎلنسبﺔ لي ،من الذي يمكن أن يتهمني بﺎلتصرف كمحتﺎلﺔ؟
على سبيل المثﺎل ،هل اخذت بيي واحد6؟ لكوني طلبت بﺎلﻔعل
علي مبﺎلغ كبيرة من
المﺎل ،أو قبلته ،حتى لو كﺎن يُعرض
ّ
المﺎل؟ أولئك الذين اختﺎروا التﻔكير بطريقﺔ مختلﻔﺔ على الرغم
من ذلك ،سيتعين عليهم شرح مﺎ لم يتمكن المترجمون من
وهذا هو القول "بيني" هي أصغر عملﺔ أنجلو هنديﺔ
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طبقﺔ البﺎدري ومجتمع البحوث النﻔسيﺔ من شرحه حتى اﻵن،
أي ،سبب هذا اﻻحتيﺎل .سيتعين عليهم شرح السبب ،بدﻻً من
أخذ المﺎل وكسبه ،أعطيت الجمعيﺔ كل قرش اكتسبته بﺎلكتﺎبﺔ
في الصحف .لمﺎذا ،في الوقت نﻔسه كدت أقتل نﻔسي ،كل عﺎم،
بﺎلعمل الشﺎق والمتواصل دون مسﺎعدة متكررة من معلمي،
كﺎن يجب أن أموت منذ زمن طويل من آثﺎر هذا العمل القسري
الطوعي.
إن النظريﺔ السخيﻔﺔ للتجسس الروسي ،إذا كﺎنت ﻻ تزال تجد
بعض اﻻعتقﺎد في الرؤوس الغبيﺔ ،قد اختﻔت منذ فترة طويلﺔ
على أي حﺎل من العقل الرسمي للهنود اﻹنجليز.
إذا قلت ،في هذه اللحظﺔ الحرجﺔ ،إذا كﺎن أعضﺎء الجمعيﺔ
وخﺎصﺔ قﺎدة أديﺎر ،الهندوس واﻷوروبيون على حد سواء ،قد
توحدوا كرجل واحد ،مقتنعين تمﺎمﺎ ً بحقيقﺔ المعلمين وقوتهم
لكﺎنت الثيوصوفيﺎ أكثر انتصﺎرا ً من أي وقت مضى ،ولن
تتحقق أي من مخﺎوفهم أبداً ،مثل المﺎكرة مثل المآزق القﺎنونيﺔ
وأخطﺎء الحكم التي كﺎن من الممكن أن يقوم بهﺎ ممثلي
المتواضع في إدارة اﻷعمﺎل في هذا الشأن.
لكن وﻻء وشجﺎعﺔ سلطﺎت أديﺎر واﻷوروبيين القﻼئل الذين
وثقوا بمعلميهم لم يصلوا إلى مستوى التجربﺔ .على الرغم من
اﻻحتجﺎجﺎت التي قمت بهﺎ ،فقد هرعت لمغﺎدرة مقر الجمعيﺔ.
رغم أنني كنت أموت مثلمﺎ نبهني اﻷطبﺎء تقريبﺎً ،إﻻ أنني كنت
أحتج وأقﺎتل من أجل الثيوصوفيﺎ في الهند حتى أنﻔﺎسي
اﻷخيرة ،إذا كنت قد وجدت دعمﺎ ً مخلصﺎً .وبسبب تهديدات
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اﻷطبﺎء بأن سأموت إذا بقيت في الهند ،فقد أُرسلت إلى أوروبﺎ
ﻻستعﺎدة قوتي ،مع وعد بعودة سريعﺔ إلى حبيبتي أريﺎفﺎرتﺎ.
حسنﺎ ً لقد غﺎدرت ،وبدأت على الﻔور المؤامرات والشﺎئعﺎت.
حتى في نﺎبولي بﺎلﻔعل ،علمت أننﺎ كنﺎ نتأمل أن نبدأ في أوروبﺎ
"تأسيس بورصﺔ للمعيﺔ" )!!( لذلك ،ضحكت .ثم قيل إن
المعلمين الحكمﺎء قد تخلوا عني ،وكنت خﺎئنﺔ لهم ،وفعلت كذا
وكذا .لم يكن ﻷي من هذا أدنى حقيقﺔ أو أسﺎس في الواقع .بعد
ذلك ،اتُهمت بأنني ،في أحسن اﻷحوال ،وسيط مهلوس ،كﺎن
يخلط بين "اﻷشبﺎح" والحكمﺎء اﻷحيﺎء :بينمﺎ أعلن آخرون أن
بﻼفﺎتسكي الحقيقيﺔ قد مﺎتت  -توفيت نتيجﺔ لﻼستخدام غير
الحكيم لكونداليني -وأن دوغبﺎ شيﻼ قد استولى على جسدي.
مﺎ كﺎنت بﻼفﺎتسكي الحﺎليﺔ؟ البعض اعتبرني من جديد سﺎحرة
لعبت دور محب للخير ومحبي الهند ،عندمﺎ كﺎنت في الواقع
مصممﺔ على تدمير كل الذين عﺎنوا من سوء الحظ للسقوط في
إلي أعدائي
فخي .في الواقع ،فإن قوى علم النﻔس التي ينسبهﺎ ّ
عندمﺎ يكون من المستحيل شرح حقيقﺔ أو ظﺎهرة ،هي في
غﺎيﺔ اﻷهميﺔ لدرجﺔ تجعلهم وحدهم حكمﺎء بﺎرعين ،بصرف
النظر عن معلم أو مهﺎتمﺎ.
بﺎختصﺎر ،حتى عﺎم  ،1886عندمﺎ كﺎنت جمعيﺔ البحوث
النﻔسيﺔ تبحث وتحقق .تم إصدار التقرير وانﻔجرت فقﺎعﺔ
الصﺎبون فوق رؤوسنﺎ .لقد كﺎنت سلسلﺔ طويلﺔ من اﻻتهﺎمﺎت
الخﺎطئﺔ ،حيث جلب كل بريد شيئﺎ ً جديداً .لن اسمي أي شخص.
أيهم من قﺎل شيئﺎ ً ومن كرره؟ شيء واحد مؤكد ،بﺎستثنﺎء
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الكولونيل أولكوت ،بدا أن الجميع يحظر المعلمين من أفكﺎرهم
وروحهم في أديﺎر.
تم ربط كل تنﺎقض يمكن تخيله بهذه اﻷسمﺎء المقدسﺔ ،وكنت
مسؤولﺔ عن كل حدث غير سﺎر َحد َ
َث ،وكل خطأ تم ارتكﺎبه.
في رسﺎلﺔ تلقيتهﺎ من دامودار في عﺎم  ،1886أبلغني أن تأثير
الحكمﺎء كﺎن يضعف يومﺎ ً بعد يوم في أديﺎر ،وأنه يتم
تصويرهم يوميﺎ ً على أنهم "يوغيون من الدرجﺔ الثﺎنيﺔ" ،وقد
أنكرهم البعض تمﺎمﺎً ،على الرغم من أن أولئك الذين آمنوا
وظلوا مخلصين يخشون التحدث عن أسمﺎئهم .وأخيراً ،حثني
على العودة ،قﺎئﻼً إن الحكمﺎء يرون أن صحتي يجب أﻻ تعﺎني.
ولهذا الغرض ،كتبت إلى العقيد أولكوت ،أتوسل إليه أن يسمح
لي بﺎلدخول ووعد بﺎلعيش في بونديشيري ،إذا كﺎن وجودي
غير مرغوب فيه في أديﺎر .تلقيت إجﺎبﺔ سخيﻔﺔ أنه قريبﺎ ً يجب
أن أسرع في العودة ،وأن يتم إرسﺎلي إلى جزر أندامﺎن
كجﺎسوس روسي ،بﺎلطبع تبين أن العقيد أولكوت ﻻحقﺎ ً كﺎن
كﺎذبﺎ ً تمﺎمﺎ ً.
إن السرعﺔ التي استُخدمت بهﺎ مثل هذه الذريعﺔ العقيمﺔ
لمنعني من أديﺎر تُظهر جحود أولئك الذين أعطيتهم الحيﺎة
والصحﺔ .واﻷفضل من ذلك ،حث المجلس التنﻔيذي ،بحجﺔ
سخيﻔﺔ بحتﺔ ،على أنه في حﺎلﺔ الوفﺎة ،قد يطلب من ورثتي
ملكيﺔ مشتركﺔ في أديﺎر ،وأرسل لي الرئيس وثيقﺔ قﺎنونيﺔ من
خﻼلهﺎ يطلب أن أنكر رسميﺎ ً كل الحق في المقر أو حتى في
العمﺎر دون إذن المجلس التنﻔيذي .هذا ،على الرغم من أنني
قد أنﻔقت عدة آﻻف روبيﺔ من أموالي الشخصيﺔ وقضيت
حصتي من أربﺎح مجلﺔ الثيوصوفي في شراء المقر وأثﺎثه.
59

ومع ذلك ،فقد وقعت على التنﺎزل دون كلمﺔ احتجﺎج .رأيت
أنني ﻻ أريد ذلك وبقيت في أوروبﺎ على الرغم من شوقي
للعودة إلى الهند .كيف يمكنني أن أفعل خﻼف ذلك ﻷشعر أن
جميع عمﺎلي قد كوفئوا بﺎمتنﺎن ،عندمﺎ تم الترحيب بأشد
تمنيﺎتي بﺎلعودة بأفكﺎر وإجﺎبﺎت حسﺎسﺔ مستوحﺎة من أولئك
الذين كﺎنوا معﺎديين لي؟
النتيجﺔ واضحﺔ جداً .أنتم تعرفون جيدا ً الوضع في الهند حتى
أتمكن من الخوض في التﻔﺎصيل .بﺎختصﺎر ،منذ مغﺎدرتي ،لم
يتبﺎطأ نشﺎط الحركﺔ تدريجيﺎ ً فحسب ،بل أيضﺎ ً أولئك الذين
كﺎنت لدي معهم أعمق تقﺎرب ،بﺎلنسبﺔ لهم كمﺎ لو أراد
اﻵخرون ،انقلبوا ضدي .في الغرب ،بمجرد قبول الدعوة
للحضور إلى لندن ،وجدت أشخﺎصﺎً ،من جمعيﺔ البحوث
العلميﺔ .قﺎموا بﺎﻹبﻼغ عن الشكوك واﻻفتراضﺎت الطﻔيﻔﺔ في
جميع اﻻتجﺎهﺎت  -لﻼعتقﺎد بحقيقﺔ السبب الكبير الذي نﺎضلت
من أجله وبسبب حسن نيتي.
بنﺎ ًء على أوامر المعلم ،أطلقت حركﺔ جديدة غربﺎ ً على الخطوط
اﻷصليﺔ ،لقد أسست لوسيﻔر ومحﻔل يحمل اسمي .اعترافﺎ ً
بﺎلعمل الرائع للعقيد أولكوت في أديﺎر وواحد من اﻷشيﺎء
الثﻼثﺔ اﻷخرى في الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ ،أي تشجيع دراسﺔ
اﻷدب الشرقي ،كنت مصممﺎ ً على تحقيق اﻻثنين اﻵخرين هنﺎ.
نعلم جميعﺎ ً مع النجﺎح الذي حضره أولكوت مرتين ،ودعي
العقيد أولكوت ،ثم علمت أنني كنت مرة أُخرى مطلوبﺔ في
الهند  -على اﻷقل من قِبل البعض .لكن الدعوة جﺎءت بعد فوات
اﻷوان .لن يسمح طبيبي بذلك ،ولم أستطع القيﺎم بذلك أيضﺎ ً إذا
بقيت مخلصﺔ لحيﺎتي وأموت اﻵن في المقر العﺎم ،أو يتم نﻔي
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الحكمﺎء وروحهم عمليﺎً .وجود لوحﺎت صورهم لم يسﺎعد .إنهﺎ
رسﺎلﺔ ميتﺔ .الحقيقﺔ هي أنني لن أتمكن أبداً من العودة دون
أي قدرة أخرى غير وكيلهم اﻷمين .وكمﺎ هو الحﺎل ،مﺎ لم
يظهروا بين أعضﺎء المجلس بصﻔتهم الشخصيﺔ )وهو مﺎ لن
يﻔعلوه أبدا ً اﻵن( ،فمن غير المرجح أن يتم قبول أي من
نصﺎئحي بشأن الخطوط المخﻔيﺔ ﻷن هذه اللبﺎقﺔ بعﻼقتي مع
المعلم هي استجواب ،حتى أنهﺎ نﻔي بﺎلكﺎمل من قبل البعض.
وبمﺎ أنه ﻻ يحق لي الحصول على مقعد ،فمﺎ السبب في أن
أعيش في أديﺎر؟
الحقيقﺔ هي :في موقﻔي ،نصف التدابير أسوأ من ﻻ شيء.
يجب على النﺎس إمﺎ أن يؤمنوا بي تمﺎمﺎً ،أو بصدق ﻻ
يؤمنون .ﻻ أحد ،ﻻ ثيوصوفي ،ملزم بﺎﻹيمﺎن ،لكن من اﻷسوأ
أن يطلب مني النﺎس مسﺎعدتهم إذا لم يؤمنوا بي .هنﺎ في
أوروبﺎ وأمريكﺎ ،هنﺎك الكثير ممن لم يتزحزحوا قط في تﻔﺎنيهم
للثيوصوفيﺎ ،لذلك ،كﺎن انتشﺎر الثيوصوفيﺎ في الوﻻيﺎت
المتحدة وفي الغرب خﻼل السنوات الثﻼث المﺎضيﺔ استثنﺎئيﺎً.
والسبب الرئيسي لذلك هو أنه تم تشجيعي من خﻼل تكريس
عدد متزايد من اﻷعضﺎء للقضيﺔ وأولئك الذين يرشدونهﺎ
ﻹنشﺎء قسم مقصور على فئﺔ معينﺔ ،أستطيع أن أعلم فيه شيئﺎ ً
من هذا ،أقوم بتعليم أولئك الذين يثقون بي ،والذين يثقون في
عملهم والذين يكرسون أنﻔسهم من أجل الثيوصوفيﺎ والجمعيﺔ
الثيوصوفيﺔ من أجل المستقبل ،ولذا فإنني أعتزم تكريس
حيﺎتي وطﺎقتي للوﻻيﺎت المتحدة وتعليم أولئك الذين أثق بهم.
من غير المجدي بﺎلنسبﺔ لي أن أستغل الوقت القليل الذي
أحتﺎجه لتبرير نﻔسي ﻷولئك الذين ليسوا متأكدين من الوجود
61

الحقيقي للمعلمين ،فقط ﻷنهم يسيئون فهمي ،لذلك من
المنﺎسب لهم أن يشكوا بي.
واسمحوا لي أن أقول اﻵن ،لتجنب أي اعتقﺎد خﺎطئ ،أن
السبب الوحيد لقبول اﻻتجﺎه الغريب للشؤون اﻷوروبيﺔ هو
إنقﺎذ أولئك الذين لديهم حقﺎ ً الثيوصوفيﺎ في القلب والعمل من
أجلهﺎ ومن أجل الجمعيﺔ ،من أجل ﻻ أشعر بﺎلحرج من قبل
أولئك الذين ﻻ يﻔعلون ذلك .يجب رعﺎيﺔ الثيوصوفيﺎ ،على
النحو المحدد من قبل المعلمين ،ولكن هنﺎك عمل بشكل كﺎمل
ضد كليهمﺎ ومحﺎولﺔ تقويض وإحبﺎط تأثير العمل الجيد المنجز
سواء من خﻼل النﻔي العلني لوجود المعلمين ،أو من خﻼل
العداء المعلن والمرير تجﺎهي ،وكذلك من خﻼل اﻻرتبﺎط مع
أعداء اﻷكثر يأسﺎ في جمعيتنﺎ.
نصف التدابير ،أكرر ،لم تعد ممكنﺔ .إمﺎ أن أتحدث عن الحقيقﺔ
كمﺎ أعرفهﺎ عن المعلمين ،وأعلم مﺎ علموني إيﺎه ،أو أنني
اخترعت فلسﻔتهم وفلسﻔتهم البﺎطنيﺔ على حد سواء .هنﺎك من
بين البﺎطنيين في المجموعﺔ الداخليﺔ الذين يقولون إنه إذا
فعلت ذلك بنﻔسي ،فيجب أن أكون أنﺎ نﻔسي "معلم" .على أي
حﺎل ،ﻻ يوجد بديل لهذه المعضلﺔ.
لذلك ،فإن اﻻدعﺎء الوحيد الذي يمكن أن يكون لدى الهند ضدي
سيكون قويﺎ ً فقط بمﺎ يتنﺎسب مع نشﺎط حﺎملي المنح الدراسيﺔ
في هذا البلد من أجل الثيوصوفيﺎ والوﻻء للمعلمين .يجب أﻻ
تحتﺎجون إلى وجودي بينكم ﻹقنﺎعكم بحقيقﺔ الثيوصوفيﺎ أكثر
ممﺎ يحتﺎج إليهﺎ إخوانكم اﻷمريكيون .اﻻعتقﺎد الذي يتضﺎءل
عندمﺎ تغيب شخصيﺔ معينﺔ ليس إدانﺔ على اﻹطﻼق.
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أعلم ،عﻼوة على ذلك ،أنني ﻻ أستطيع إﻻ تقديم أدلﺔ وتعﺎليم
ثﺎنيﺔ إلى قسم البﺎطنيﺔ ،وهذا للسبب التﺎلي :أعضﺎؤه هم
الوحيدون الذين لدي الحق في استبعﺎدهم بسبب عدم الوﻻء
المﻔتوح لوعدهم )وليس لبﻼفﺎتسكي ،بل للذات العيل بداخلهم
وللجﺎنب المهﺎتمي من المعلمين( وهو امتيﺎز أنني أستطيع
ممﺎرسته مع القسم البﺎطني.
بشكل عﺎم ،هذه هي الطريقﺔ الوحيدة لقطع عضو مريض من
الجسم السليم للشجرة ،وبﺎلتﺎلي حﻔظهﺎ من العدوى .ﻻ أستطيع
التعﺎمل إﻻ مع أولئك الذين ﻻ يمكن أن يتأثروا بكل نﻔحﺔ من
التشهير ،كل يوم ،الشك أو النقد ،أيﺎ كﺎنوا.
ثم ،يجب أن يكون مﻔهومﺎ ً أن مﺎ تبقى من حيﺎتي مخصص فقط
ﻷولئك الذين يؤمنون بﺎلمعلمين ويرغبون في العمل من أجل
الثيوصوفيﺎ كمﺎ يﻔهمونهﺎ وللمعلمين على الخطوط التي تم
أنشﺎؤهﺎ من قبلهم من البدايﺔ.
إذا ،إذن ،أراد اﻷخوة الهندوس بحمﺎس وحزم تجديد الهند،
وإذا كﺎنوا يرغبون في إحيﺎء اﻷيﺎم التي جﺎء فيهﺎ المعلمين،
في وقت مجد الهند القديم ،بحريﺔ بينهم ،وتوجيه وتعليم
النﺎس ،فليرفضون كل خوف وتردد ويديرون صﻔحﺔ جديدة في
تﺎريخ الحركﺔ الثيوصوفيﺔ .أتمنى أن يجتمعوا بشجﺎعﺔ حول
الرئيس المؤسس ،سواء كنت في الهند أم ﻻ ،كمﺎ هو الحﺎل مع
هؤﻻء الثيوصوفيين القﻼئل الحقيقيين الذين ظلوا مخلصين
طوال الحرب ،وسوف يتحدون ضد كل اﻻفتراءات الطموحﺔ
وغير القنوعﺔ ،فكﻼهمﺎ داخل وخﺎرج الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ.
هيلينﺎ بتروفنﺎ بﻼفﺎتسكي H.P.Blavatsky
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هي ﻣيتﺔ لكنهﺎ ﻻتزال تتحﺪث
مجلﺔ الدرب ،يونيو ويوليو وأغسطس 1892

]في شهﺎدة عن الراحلﺔ بﻼفﺎتسكيُ ،طلب من أصدقﺎئهﺎ التجمع
لﻼحتﻔﺎل بﺎلذكرى السنويﺔ لوفﺎتهﺎ وقراءة مقﺎطع من
البهﺎغﺎفﺎد جيتﺎ ونور آسيﺎ .تم ذلك في  8مﺎيو في أديﺎر ،لندن
نيويورك وغيرهﺎ من اﻷمﺎكن .في نيويورك ،من بين مقﺎﻻت
ُأخرى مثيرة لﻼهتمﺎم تم اﻹبﻼغ عنهﺎ في ذلك الوقت ،قرأت
السيدة ج .كﺎمبل .غيغيتلي ،بعد بعض المﻼحظﺎت التمهيديﺔ
ً
استجﺎبﺔ للعديد
مقتطﻔﺎت من الرسﺎئل الخﺎصﺔ من بﻼفﺎتسكي.
من الطلبﺎت ،نقوم بطبﺎعتهﺎ على النحو التﺎلي :المﻼحظﺎت التي
يتم استعجﺎلهﺎ ،يتم نقلهﺎ من الذاكرة[.
سيدي الرئيس ،حضرات اﻷصدقﺎء:
هذه هي المرة اﻷولى التي أتحدث فيهﺎ في اﻷمﺎكن العﺎمﺔ
وسوف أطلب منكم أن تتسﺎمحوا مع قلﺔ خبرتي أثنﺎء إبداء
بعض المﻼحظﺎت على المقتطﻔﺎت المختﺎرة من رسﺎئل السيدة
بﻼفﺎتسكي إلى بعض اﻷصدقﺎء .بقدر مﺎ تشعر السيدة
بﻼفﺎتسكي ،كﺎن العﺎلم ،على حد تعبير تشﺎرلز ﻻمب "ضحيﺔ
تعﺎطف غير كﺎمل" .لم يعرفهﺎ العﺎلم وكﺎن هذا الﻔشل خسﺎرة
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كبيرة له .ومن بين اﻻتهﺎمﺎت الكثيرة الموجهﺔ ضدهﺎ ،هنﺎك
اتهﺎم لم يسبق له مثيل في الخندق اﻷخير ،قيل إن السيدة
بﻼفﺎتسكي ليس لديهﺎ ال ُمثل اﻷخﻼقي .هذا غير صحيح.
كﺎن لديهﺎ هذا ال ُمثﺎل .كﺎن لديهﺎ أيضﺎ ً اﻹحترام الشرقي للمثﺎليﺔ
 تقديس للعﺎلم الغربي غير معروف .وهكذا يمكن للمرء أنيتوقع أن يكون تعليمهﺎ محميﺎ ً إلى حد كبير بﺎلتزام ،وهنﺎك
مؤشرات على هذا الموضوع في كل مﺎ تم نشره بشأن
المدرسﺔ البﺎطنيﺔ .أن مثﺎليتهﺎ كﺎنت حﺎضرة دائمﺎ ً في ذهنهﺎ
وفي قلبهﺎ ،وسوف تظهر هذه مقتطﻔﺎت من الرسﺎئل الخﺎصﺔ
ﻷصدقﺎئهﺎ ذلك.
يمكن تقليص تعﺎليمهﺎ الرئيسيﺔ إلى المقترحﺎت التﺎليﺔ :أن
اﻷخﻼق لهﺎ أسﺎس في القﺎنون وفي الواقع .هذا القﺎنون
اﻷخﻼقي هو قﺎنون طبيعي .هذا التطور يخلق البر .أن "الهويﺔ
والتمﺎثل اﻷسﺎسي بين جميع النﻔوس مع الروح العليﺎ" تجعل
العدوى اﻷخﻼقيﺔ ممكنﺔ من خﻼل الوسط النﻔسي الخﻔي .قد
يجعل التمﺎثل الروحي لجميع الكﺎئنﺎت من اﻷخويﺔ العﺎلميﺔ
السبيل الوحيد الممكن للبشر بحثﺎ ً عن الحقيقﺔ .كﺎنت تتخوف
من الدعوة إلى المشﺎعر واﻻحﺎسيس .لقد رأت أن اﻷديﺎن
القﺎئمﺔ قد فشلت ،أن الحضﺎرة الحديثﺔ تحبطهﺎ ،وأن العﺎطﻔﺔ
ليست قﺎعدة اﻹرادة التي تبطل كل إغراءات الجسد واﻹيمﺎن
التي ستحرك الجبﺎل.
لهذا السبب قﺎمت بتعليم الجﺎنب العلمي وعدم سلوك الخطيئﺔ.
لقد علمت أن القﺎنون العﺎلمي ،في جميع اﻷقسﺎم ،يعﺎرض
بشدة ارتكﺎب الخطيئﺔ ،من خﻼل إظهﺎر اﻹرادة الحرة لﻺنسﺎن
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التي يقﺎبلهﺎ إعﻼن "اﻻنتقﺎم هو لي" ،كمﺎ يقول القﺎنون ،سوف
أوفي واعيد الثمن .لقد علمت أن المسؤوليﺔ الﻔﺎدحﺔ التي يقوم
بهﺎ عﺎلم الغيبيﺎت ،والتي تمتد إلى أدنى ذرة جوهريﺔ ،منعتنﺎ
من أي وقت مضى أن نطرح هذا السؤال على قﺎبيل الذي نطلبه
كل يوم " ...هل أنﺎ الوصي على أخي؟ " كﺎن الجواب العميق
يُردد على مر العصور ،كمﺎ قرأنﺎ في اﻷنﺎجيل" :مﺎذا فعلت؟
صوت دم أخيك يدعوني من اﻷرض".
علمت العدالﺔ والتمييز الحقيقي لهﺎ .الرحمﺔ والحب .كتبت عن
أحدهم" :لقد طور كراهيﺔ غير عﺎديﺔ ،لكنني أحببته كثيرا ً حتى
ﻻ أكرهه" .قبل كل شيء ،علمت أن "أنقيﺎء القلوب يعﺎينون
ﷲ" علمت كحقيقﺔ علميﺔ .أظهر أنه كﺎن ،إذا جﺎز التعبير،
ممكننﺎ ً مﺎديﺎ ً وروحيﺎً ،بﻔضل القوانين الروحيﺔ السﺎريﺔ في
المضمون ،وخﻼل اسقﺎطهﺎ علينﺎ ،أن ترفع شجﺎعتنﺎ إلى أعلى
من النجوم المرئيﺔ.
أول هذه المقتطﻔﺎت من رسﺎئل بﻼفﺎتسكي ،مؤرخﺔ في 29
نوفمبر  1878ومثيرة لﻼهتمﺎم ﻷنهﺎ تتحدث عن المؤسسﺔ
اﻷصليﺔ للدرجﺎت الثﻼث من الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ ،وغﺎلبﺎ ً مﺎ
يتم التنﺎفس عليهﺎ في اﻷيﺎم اﻷخيرة.
سوف تجدون أهداف وغﺎيﺎت الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ في
التعميمين المرفقين.
إنهﺎ أخوة إنسﺎنيﺔ ،أنشئت من أجل قمع جميع الديﺎنﺎت
العقﺎئديﺔ القﺎئمﺔ على تﻔسير الحروف الميتﺔ وتعليم النﺎس وكل
عضو أن يؤمنوا بإله واحد غير شخصي ،لﻼعتمﺎد على قدراته
الخﺎصﺔ )قدرات اﻹنسﺎن( .أن يعتبر نﻔسه مخلصه الوحيد
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لمعرفﺔ عدد ﻻ حصر له من قوى نﻔسيﺔ خﻔيﺔ كﺎمنﺔ في
اﻹنسﺎن الجسدي ،وتطوير هذه القوى ،ولمنحه تأكيدا ً لخلود
روحه اﻹلهيﺔ واستمراريﺔ روحه ،لتجعله يأخذ في اﻻعتبﺎر كل
إنسﺎن من أي عرق أو لون أو معتقد) ،وتثبت له أن الحقﺎئق
الوحيدة قد كُشﻔت لﻺنسﺎن من قبل إنسﺎن متﻔوق  -شبه إله(
وهي موجودو أيضﺎ ً في الﻔيدا من أريﺎسوف الهند القديمﺔ.
أخيراً ،ﻹظهﺎر أنه لم يكن هنﺎك أبداً ،ولن تكون هنﺎك معجزات
أنه ﻻ يوجد شيء خﺎرق في هذا الكون ،وأنه على اﻷرض ،فإن
اﻹله الوحيد هو اﻹنسﺎن نﻔسه.
من قدراته يمكن أن يصبح ويظل إلهﺎ ً بعد وفﺎة جسده المﺎدي.
جمعيتنﺎ ﻻ تحصل على أي فرص ﻻ يمكن أن تظهر فيهﺎ قوة
اﻹرادة .نحن نعتقد في هذه الظﺎهرة ،ولكن ﻻ يمكننﺎ أن نعتقد
أن ذلك هو نتيجﺔ تدخل مستمر من اﻷرواح ﻹنتﺎج مثل هذه
الظواهر .نحن نجﺎدل بأن الروح المتجسدة لديهﺎ قوى أكثر
سمﺔ .نحن نؤمن بوجود أرواح لكن
ﻹنتﺎجهﺎ من روح غير مج ّ
هنﺎك العديد من الطبقﺎت واﻷقسﺎم منهﺎ ،روح اﻹنسﺎن ليست
سوى طبقﺔ واحدة من بين العديد منهﺎ.
تطلب الجمعيﺔ من أعضﺎئهﺎ الوقت الذي يمكنهم تقديمه دون
ازعﺎج بسبب شؤونهم الخﺎصﺔ .هنﺎك ثﻼث درجﺎت من
العضويﺔ .في المرتبﺔ الثﺎلثﺔ أو اﻷخيرة ،يجب على اﻷعضﺎء
تكريس أنﻔسهم بﺎلكﺎمل تقري ًبﺎ لعمل الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ.
كل شخص هو مؤهل ،بشرط أن يكون رجل أو امرأة صﺎدق
ونقي ،بدون حبيب وحر ،وخﺎصﺔً غير مسيحي متعصب.
سنحﺎرب للموت ضد عبﺎدة اﻷصنﺎم وكذلك ضد المﺎديﺔ.
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من بين الخطﺎيﺎ التي ﻻ تُغتﻔر ،اﻷول هو النﻔﺎق .اﻷفضل مﺎئﺔ
من اﻷخطﺎء التي ارتكبهﺎ انسﺎن بحسن نيﺔ ،من نﻔﺎق غير
مألوف ومضلّل وعشوائي من التشﺎبه المقدس مع الصﻔﺎء
كقبر أبيض يحوي التعﻔن في الداخل .إنه أمر ﻻ يُغتﻔر ،بل
خطير للغﺎيﺔ  ...الشك ،وميض دائم  -يؤدي إلى الحطﺎم .لقد
مرت فترة صغيرة بﻼ شك كﺎنت تذمر ويأس .يﺎ له من مكسب
سيكون! لو كﺎن هنﺎك تكريس فترة عُشر من الوقت بسيطﺔ لمﺎ
كﺎن على كل واحد منﺎ المرور به .لكن كل واح ٍد يصوغ
مصيره.
أولئك الذين يسقطون من مهﺎتمﺎ البشريﺔ الحيﺔ سيسقطون في
سﺎبتﺎريشي  -نجم ريشيس ،ليسوا ثيوصوفيين.
اسمحوا لي أن أتحدث عن كتﺎب حكيم للغﺎيﺔ وظﺎهريﺎ ً غبي
للغﺎيﺔ ،عن عمل وإنتﺎج اﻷصدقﺎء القدامى واﻷعداء.
"هنﺎك فرح في مملكﺔ السمﺎء بخﺎطئ يتوب أكثر تسع
وتسعون قديسﺎً" .دعونﺎ نكون منصﻔين ونمنح قيصر ،حتى لو
كﺎن غير كﺎمل ،بل وحشي ،مﺎ لقيصر .وقﺎل حكيم عجوز آخر
قبل  107أعوام من الميﻼد "طوبى لﻔﺎعليي السﻼم" .والقول
هو على قيد الحيﺎة وعلى قدم وسﺎق في أيﺎمنﺎ هذه بين
الحكمﺎء.
يجب أن يكون القسم البﺎطني مدرسﺔ للثيوصوفيين الجﺎدين
الذين سيتعلمون أكثر )من اﻷعمﺎل المنشورة( حول المبﺎدئ
البﺎطنيﺔ الحقيقيﺔ ] .[...ﻻ يوجد مكﺎن لﻼستبداد أو الحكم .ﻻ
مﺎل للدفع أو الﻔوز ،ﻻ شهرة بﺎلنسبﺔ لي ،بل سلسلﺔ من
المﻔﺎهيم الخﺎطئﺔ واﻻفتراءات والشكوك والجحود في المستقبل
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القريب تقريبﺎ ً :7ولكن خﺎرج عن المألوف . . .الثيوصوفيون
الذين التزموا بﺎلﻔعل الوزن بﺎلطريق الصحيح ،حتى كﺎنوا فقط
نصف دزينﺔ من النﺎس ،فإنني سأموت سعيدة .المدعوون كُتر
والمختﺎرين قﻼئل .إذا كﺎنت اﻷقليﺔ ﻻ تتﻔق مع اﻹرشﺎدات التي
نتحدث عنهﺎ ،والتي تم رسمهﺎ في اﻷصل من قبل المعلمين
فإنهﺎ ﻻ يمكن أن تنجح.8
ﻻ يمكنني إﻻ أن أوضح الطريق ﻷولئك الذين تﻔتحت أعينهم
على الحقيقﺔ ،الذين تمتلئ أرواحهم بﺎﻹيثﺎر واﻹحسﺎن والحب
لكل الخليق ،والذين ﻻ يﻔكرون بأنﻔسهم إﻻ آخر الكل.
العميﺎن ...لن يستﻔيدون أبدا ً من هذه الدورات .إنهم سيجعلون
"بوابﺔ المضيق" طريقﺎ ً عﺎمﺎ ً رائعﺎ ً ﻻ يؤدي إلى مملكﺔ
السمﺎء ،إلى بوذا  -كريستوس في حرم أعمق أرواحنﺎ ،بل إلى
أصنﺎمهم ذات اﻷقدام الطينيﺔ.
القسم البﺎطني ليس أرضﺎً ،أرضي ،وﻻ يتعﺎرض مع اﻹدارة
الظﺎهريﺔ للمحﺎفل ،ﻻ يقيم في الثيوصوفيﺎ الظﺎهريﺔ ،ﻻ يوجد
لديه مسؤولين أو موظﻔين ،ﻻ يحتﺎج إلى غرف وﻻ قﺎعﺎت
اجتمﺎعﺎت  ...أخيراً ،ﻻ يتطلب أي مسﺎهمﺔ أو أموال ،ﻷنه "بمﺎ
أنني لم أتلقﺎهﺎ ،فلن أبلغهﺎ" ،وإنني أفضل أن أتضور جوعﺎ ً من
أن أحصل قرش لتدريسي للحقﺎئق المقدسﺔ  ...أنﺎ هنﺎ ربمﺎ
بضع سنوات أو بضعﺔ أشهر فقط )المعلم يعرف ( للبقﺎء على
اﻷرض في هذا الجسم البغيض ،القديم والمد ّمر ،وأنﺎ على
استعداد للرد على دعوة كل ثيوصوفي صﺎلح يعمل لصﺎلح
7

تﺎريخ  1ديسمبر .1888 ،أثبتت اﻷحداث الﻼحقﺔ صحﺔ التنبؤ.
نقل مراسله رسﺎلﺔ كوت هومي من سيمﻼ من كتﺎب العﺎلم الغيبي.
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الثيوصوفيﺎ على الخطوط التي رسمهﺎ المعلمين ،وبقدر
استعداد البجع روزييه لتتغذى على دم قلبي الذي اختﺎره
ثوسن .حتى الشخص الذي كﺎن لديه ميراثه قبل أن أموت ...
دعه يسأل أوﻻً .مﺎ لدي ،أو بﺎﻷحرى مﺎ يُسمح لي بتقديمه
سأقدمه.
المدعوون كُثر ولكن المختﺎرون قﻼئل .حسنﺎً ،ﻻ حﺎجﺔ لكسر
قلبي بﺎلحليب المسكوب .ومهمﺎ حدث ،سأموت في منصبي
حﺎملﺔ الﻼفتﺔ الثيوصوفيﺔ في يدي ،وأود أن أعيش على أمل
أن تصل لي جميع البقع الطينيﺔ التي ألقيت في وجهي شخصيﺎً.
في أي حﺎل أنﺎ أريد اﻻستمرار في حمﺎيﺔ الحقيقﺔ المجيدة مع
الذبيحﺔ القديمﺔ طﺎلمﺎ أنهﺎ ستستمر .وعندمﺎ أسقط لﻸبد ،آمل
أن يكون بين الثيوصوفيين مثل ) (...و ) (...لمواصلﺔ العمل
وحمﺎيﺔ علم الحقيقﺔ بدورهم.
أوه ،أنﺎ أصبح مريضﺔ للغﺎيﺔ عندمﺎ أنظر حولي وأرى اﻷنﺎنيﺔ
والغرور الشخصي والطموحﺎت الصغيرة.
مﺎ هو "الجندي ليس حراً؟ ."9بﺎلطبع ،ﻻ يمكن ﻷي جندي أن
يتحرر من أي مكﺎن يريده .ولكن مﺎ عﻼقﺔ التعليم البﺎطني
بﺎﻹنسﺎن الخﺎرجي؟ يمكن أن يبقى الجندي عﺎلقﺎ ً في صندوق
الحراسﺔ كأنه لم يعد مضطرا ً للرحيل إلى أي مكﺎن يريد
والتﻔكير فيمﺎ يحب أكثر.
ﻻ يلزم أي إنسﺎن لتحمل عبء أثقل ممﺎ يستطيع ،وﻻ أكثر ممﺎ
يستطيع .سيتعين على إنسﺎن ذو إمكﺎنيﺎت مﺎديﺔ ،مستقل
فيمﺎ يتعلق بمعضلﺔ القسم البﺎطني .جندي في الجيش ،قُ ِد َم لهﺎ.
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وخﺎلي من جميع الواجبﺎت ،أن يتحرك ويذهب ،مثل المبشر
لتعليم الثيوصوفيﺎ للصدوقيين واﻷمم المسيحيﺔ .ﻻ يحق
لﻺنسﺎن الملتزم بواجبه في مكﺎن مﺎ أن يتخلى عنه ﻷداء واجب
آخر ،رغم أنه أكبر منه ،أول واجب ندرسه في العلوم الغيبيﺔ
هو الوفﺎء بجميع واجبﺎتنﺎ .سﺎمح هذه المﻔﺎرقﺎت ،السخيﻔﺔ
على مﺎ يبدو ،وهذه الثيران اﻷيرلنديﺔ ،ولكن يجب أن أكرر ذلك
اﻹعﻼن من الشهر المﺎضي" .هل يجب أن أخﺎطر بﺎستﻼم أمر
بمغﺎدرة زوجتي وهجر أطﻔﺎلي والعودة إلى المقر إذا كنت ملزم
نﻔسي بقسم؟" سأل أحدهم.
أنﺎ أقول "ﻻ ،ﻷن الشخص الذي يتغيب عن المدرسﺔ غير
مخلص في اﻵخر .لن يقبل سيد حقيقي وصﺎدق من شيﻼ
التضحيﺔ بأي شخص إﻻ بنﻔسه لهذا المعلم" .بعد ذلك ،ليكون
جﺎهزا ً للنداء اﻷول عندمﺎ يولد مرة ثﺎنيﺔ .10قبل اﻻلتزام
بﺎلعودة هذا هو مﺎ يجب القيﺎم به ﻻستكشﺎف عمق طبيعته ،ﻷن
اﻻنضبﺎط الذاتي يعتمد على المعرفﺔ.
يُقﺎل في مكﺎن مﺎ أن اﻻنضبﺎط الذاتي يؤدي إلى حﺎلﺔ من الثقﺔ
بﺎلنﻔس وتتحول إلى الغرور والﻔخر على المدى الطويل .أقول
سخيف هو اﻹنسﺎن الذي يقول ذلك .هذا ﻻ يمكن أن يحدث إﻻ
عندمﺎ تكون دوافعنﺎ ذات طبيعﺔ دنيويﺔ أو أنﺎنيﺔ ،وإﻻ فإن الثقﺔ
بﺎلنﻔس هي الخطوة اﻷولى نحو هذا النوع من اﻹرادة التي
ستحرك الجبل.

أي الوﻻدة المتجددة البﺎطنيﺔ.
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لنﻔسك ،يكون ذلك صحيحﺎً ،ويجب أن يتبع ،مثل الليل ،النهﺎر
فﻼ يمكنك أن تكون كﺎذبﺎ ً نحو كل إنسﺎن.
والسؤال هو مﺎ إذا كﺎن بولونيوس يعني هذا بﺎلنسبﺔ للحكمﺔ
الدنيويﺔ أو المعرفﺔ الغيبيﺔ .وبواسطﺔ ذاتي المزيﻔﺔ )أو
الشخصيﺔ الدنيويﺔ( أو تلك الشرارة التي في داخلنﺎ ليست
سوى انعكﺎس لـ "اﻹيغو الكونيﺔ الواحدة".
لكنني أحلم .كنت أنﺎم أربع سﺎعﺎت فقط . . .اعطوني احترامي
المخلص واﻷخوي ،ودعوه يحﺎول أن يشعر بيدي القديمﺔ وهي
تعطيه قبضﺔ المعلم ،قبضﺔ أسد البنجﺎب في البنجﺎب )وليس
قبيلﺔ يهوذا( عبر المحيط اﻷطلسي .لك عﺎطﻔتي اﻷبديﺔ
وامتنﺎني.
بﻼفﺎتسكي
إن العيش مثل القطط والكﻼب في الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ يعﺎرض
بشكل إيجﺎبي جميع القواعد  -ورغبﺎت "المعلمين" ،ضد مﺎ
يسمى بإخواننﺎ  -وجميع قواعدهﺎ .إنهم يشعرون بﺎﻻشمئزاز
وهم ينظرون ،وفي هذه النظرة )يﺎ رب ،إذا أمكنك رؤيتهﺎ كمﺎ
أفعل!( فهنﺎك محيط من السﺎديﺔ والسخريﺔ والحزن .. . .كﺎنت
ال ُمثل العليﺎ مغطﺎة بﺎلطين ،ولكن ﻷنه ليس معبودا ً ذهبيﺎ ً على
أقدام من الطين ،فإنه ﻻ يزال غير قﺎبل لﻺزالﺔ.
ومﺎ يراه عﺎمﺔ النﺎس هو فقط الطين الذي ألقوا بأيديهم والذي
خلق حجﺎبﺎً ،حﺎجزا ً ﻻ يمكن عبوره بينهم وبين ال ُمثل العليﺎ...
دون لمس اﻷخير . . .امتﻼك شركﺔ كبيرة ،سيكون اﻷفضل .كل
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مﺎ يتم تسويته ويتم تقشيره وتقطيعه ،ﻻ بد أن يختﻔي مع
مرور الوقت ،وكل مﺎ تبقى هو الحبوب .لكن حتى في الخير
والشر ،من الصعب أن ننﺎدي الحيﺎة وجعلهﺎ تنبت .ﻻ يتوقف
المزارع الجيد عن التقﺎط البذور بﺎلمقبض ،إنه يعطيهم كل
حظهم ،وحتى بعض البذور الﻔﺎسدة تظهر في الحيﺎة عندمﺎ يتم
إلقﺎؤهﺎ في تربﺔ جيدة .كن هذه التربﺔ.
إلي  -السمﺎد الثيوصوفي الكوني  -حبل التعليق والربط
انظر ّ
مصنوع من الكتﺎن الذي زرعته ،ويمثل كل جزء منه ملتوي
"خطأ" )يُسمى( لي .لذلك ،إذا فشلت تسع مرات فقط من أصل
عشرة في اختيﺎراتك ،فإنك ستنجح واحداً من أصل عشرة وهذا
أكثر من العديد من الثيوصوفيين اﻵخرين .سيتم مبﺎركﺔ هذه
النﻔوس الحقيقيﺔ القليلﺔ للنجﺎح في المستقبل ،وﻷطﻔﺎلهم.
دعنﺎ نكون طيبون  -وإذا كﺎن الشر قد انبثق ،فسيتم حمله بعيدا ً
عن طريق الريح مثل أي شيء آخر في هذه الحيﺎة  -في وقته.
أنﺎ اﻷم وخﺎلقﺔ الجمعيﺔ ،وتحتوي على سﺎئلي المغنطيسي ،وقد
ورث الطﻔل كل الصﻔﺎت الجسديﺔ والنﻔسيﺔ والروحيﺔ لوالديه -
عيوب وفضﺎئل إذا كﺎن هنﺎك واحد .لذلك أنﺎ وحدي وإلى حد
مﺎ . . .يمكن أن أكون بمثﺎبﺔ مﺎنعﺔ لصواعق الكﺎرمﺎ لهذا
سئلت عمﺎ إذا كنت مستعدة للموت  -وقلت نعم  -ﻷن
الغرضُ .
هذه هي الطريقﺔ الوحيدة ﻹنقﺎذهﺎ .لذلك ،وافقت على العيش -
وهو مﺎ يعني في حﺎلتي المعﺎنﺎة الجسديﺔ لمدة اثني عشر
سﺎعﺔ من اليوم  -اثني عشر سﺎعﺔ في الليل ،عندمﺎ بكيت من
القشرة الجسديﺔ .هذا صحيح بﺎلنسبﺔ لكﺎلي يوغﺎ .حﺎلمﺎ
عرضت نﻔسي كﺎلمﺎعز للتكﻔير ،يمكن التعرف على كﺎلي
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يوغﺎ - 11في حين أن أي شخص آخر سوف يتراجع قبل حدوث
مثل هذا الشيء  -ﻷني محكوم عليهﺎ بحمولﺔ في هذه الحيﺎة
أسوأ من حمولﺔ حمﺎر ضعيف فقير مليء بﺎلجروح يسحب
على التل عربﺔ من الصخور الثقيلﺔ .أنت أول من أقول له ذلك
ﻷنك أجبرتني اﻻعتراف  ...لديك منظور عريض ونبيل أمﺎمك
إذا لم تﻔقد الصبر .. . .محﺎولﺔ لسمﺎع صوت القليل في الداخل.
نعم ،هنﺎك شخصﺎن" بداخلي .لكن مﺎذا عن ذلك؟ إذاً ،هنﺎك
اثنﺎن في ،المنجم الوحيد هو الواعي والمسؤول  -وليس لي.
أنت أسعد مني .أعلم أنك تتعﺎطف معي وتﻔعل ذلك ﻷنك تشعر
بأنني دافعت دائمﺎ ً عنك وسأفعل ذلك حتى النهﺎيﺔ المريرة أو
السعيدة ،حسب مﺎ قد تكون الحﺎل.
قد يكون لديه شكوك  -وهذه هي بدايﺔ الحكمﺔ" .حسنﺎ يﺎ
سيدي ،وصديقي الوحيد ،اﻷزمﺔ تقترب" .أنهيت عقيدتي
السريﺔ وسوف تحل محلي أو تأخذ مكﺎني في أمريكﺎ .وأنﺎ أعلم
وفي
أنك سوف تكون نﺎجحﺎ ً إذا كنت ﻻ تﻔقد القلب .ولكن أبقى
ّ
للمعلمين ،لﻔلسﻔتهم وﻷسمﺎئهم .قد يسﺎعدونك ودعنﺎ نرسل لك
أفضل بركﺎتنﺎ.
هنﺎك خونﺔ ،واعين وغير واعين .هنﺎك زيف وهنﺎك إيمﺎن ....
ﻻ تتخيل ذلك ﻷنني أحمل لسﺎني مقيدا ً بﺎلقسم وبأداء واجبي
وﻻ أعرف من هو ....ﻻ ينبغي أن يقول أي شيء ،حتى لو
كنت أشعر بﺎﻻشمئزاز .لكن نظرا ً ﻷن الصﻔوف القريبﺔ من
حولنﺎ وتنجح أفضل القوى الﻔكريﺔ لدينﺎ في التحول إلى أعداء
كﺎلي يوغﺎ  -العصر المظلم ،الدورة الحﺎليﺔ.
74

11

كثيرين ،فإن المبﺎركين هم أولئك الذين لديهم قلب نقي ولديهم
حدس خﺎلص ،والحدس أفضل من الﻔكر.
إن الواجب  -السعﺎدة الوحيدة  -ﻷي ثيوصوفي  -وخﺎصﺔ
البﺎطني  -هو بﺎلتأكيد مسﺎعدة اﻵخرين على تحمل قدرهم ،لكن
ﻻ يوجد شخص ثيوصوفي أو أي شخص آخر لديه الحق في
التضحيﺔ بنﻔسه إذا كﺎن ﻻ يعلم أنه يستطيع مسﺎعدة شخص مﺎ
وليس التضحيﺔ بنﻔسه عبثﺎ ً من أجل المجد الخﺎلي للﻔضيلﺔ
المجردة  ...الطﺎقﺎت النﻔسيﺔ والحيويﺔ محدودة في جميع
المجﺎﻻت وفي جميع البشر .انهﺎ مثل رأس المﺎل .إذا كﺎن لديك
دوﻻر واحد في اليوم وتنﻔق دوﻻرين ،فسيكون لديك عجز
بقيمﺔ  30دوﻻرا ً في نهﺎيﺔ الشهر.
نحن نرفض أن نلزم أنﻔسنﺎ بعدم اﻻستمﺎع دون اﻻحتجﺎج على
أي شيء شرير عن اﻷخ  -كمﺎ لو كﺎن بوذا ربنﺎ اﻹلهي  -أو
يسوع  -أو أي حكيم عظيم قد أدانوا شخصﺎ ً بواسطﺔ السمﺎع
والقيل والقﺎل .آه ،أيهﺎ المسكين ،اﻷعمى المسكين ،ﻻ تعرف
كيف تصنع الﻔرق بين إدانﺔ الكلمﺎت  -وهي ليست محبﺔ ووديﺔ
 وجعل المتأسف صﺎمتﺎ ً عن الجﺎني وعن معﺎقبته ،مع تركفرصﺔ له للتوبﺔ عن طرقه السيئﺔ .لن يتكلم أحد عن أخيه
بدون سبب وبدون دليل على إثم أخيه ،وسوف يمتنع عن كل
التأمل والقيل والقﺎل .ﻻ ينبغي ﻷحد أن يقول في ظهر اﻷخ مﺎ
لم يقله عﻼنيﺔ .غﺎلبﺎ ً مﺎ تؤدي التلميحﺎت ضد الجﺎر إلى عواقب
وخيمﺔ أكثر من اﻻفتراءات الجسيمﺔ .يجب على كل ثيوصوفي
أن يقﺎتل ويحﺎرب الشر ،لكن كلمﺎته وأفعﺎله يجب أن تكون
شجﺎعﺔ ،ومﺎ يجب عليه فعله يجب أن يتم بشكل علني وصﺎدق
قبل كل شيء.
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أي التزام أو وعد ،مﺎ لم يكن مبنيﺎ ً على أربعﺔ أركﺎن  -الصدق
المطلق ،واﻹصرار الثﺎبت ،ونكران الذات للهدف ،والقوة
اﻷخﻼقيﺔ ،ونقص الداعم الرابع الذي هو ركيزة الثﻼث اﻷخرى
يسبب أن يكون  -البنﺎء غير آمن ..يتم تسجيل وعود أولئك
الذين هم على يقين من قوة الرابع وحده.
هل أنتم أطﻔﺎل ،هل تريدون العجﺎئب؟ هل لديكم مﺎ يكﻔي من
اﻹيمﺎن والحﺎجﺔ إلى حﺎفز مستمر ﻷن حريق الموت يحتﺎج إلى
وقود  . . .هل تتركون جوهر جمعيﺔ رائعﺔ يموت تحت يديكم
كرجل مريض تحت يد الدجﺎل؟  . . .يجب أﻻ ننسى أبداً.
مﺎ هو الشيء الجليل بﺎلنسبﺔ لنﺎ هو ممﺎرسﺔ قدراتنﺎ ورفع
الحراس الهﺎئلين الذين هم على الحدود .ﻻ يمكنهم أن يؤذوننﺎ
ولكن يمكنهم اﻻنتقﺎم من خﻼل اﻹسراع لمهﺎجمﺔ المبتدئ غير
المحمي .يبدو أنك كثير من اﻷطﻔﺎل يلعبون بﺎلنﺎر ﻷنه جميل
في حين يجب أن تكونوا رجﺎﻻً يدرسون الثيوصوفيﺎ لذاتهﺎ.
إذا كﺎن من بينكم من يجسد الﻔكرة الممثلﺔ ،فسيكون من
واجبي أن أمنحه كرسي المعلم .ﻷنه سيكون لديه الجرأة
القصوى للمطﺎلبﺔ بحيﺎزة العديد من الﻔضﺎئل .ليكن للمعلمين،
بمﺎ يتنﺎسب مع مزاجهم ،أن مراحل تطور بوديسﺎتﻔﺎ 12تمتلك
هذه المعﺎيير ،يشكل حقهم في تقديم احترامنﺎ لهم كمعلمينﺎ .إن
هدف كل واحد منهم ،بكل شدة طبيعتنﺎ ،هو اتبﺎعهم وتقليدهم.
حﺎول أن تدرك أن التقدم يتم خطوة بخطوة ،وأن كل خطوة يتم
الﻔوز بهﺎ بجهد بطولي .مع الشدة ،يصغي المرء لليأس أو
مرحلﺔ تحقيق روحي سﺎميﺔ نظير بوذا.
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للخجل .. . .لم تعد العواطف المهزومﺔ ،مثل النمور المقتولﺔ
تدور حولك وتمزقك .كن متﻔﺎئﻼً إذن ،ﻻ تيأس .في كل صبﺎح
تستيقظ فيه ،حﺎول أن تعيش اليوم في وئﺎم مع الذات العليﺎ.
"المحﺎولﺔ" هي صرخﺔ المعركﺔ التي يعلمهﺎ المعلم لكل طﺎلب.
ﻻ شيء آخر متوقع منك .كل من يبذل قصﺎرى جهده يﻔعل كل
مﺎ يمكن أن يُطلب منه .كﺎنت هنﺎك لحظﺔ معينﺔ عندمﺎ توقف
بوذا عن أن يكون بشرا ً خﺎطئﺎ ً واتخذ خطواته اﻷولى نحو
13
البودهيﺔ.
ﻻ يتم تخصيص الستﺔ عشر بﺎراميتﺎس )الﻔضﺎئل( للكهنﺔ
واليوغيين ،كمﺎ قلنﺎ ،ولكنهﺎ تمثل نموذجﺎ ً يجب علينﺎ جميعﺎ ً
السعي إليه  -وﻻ يمكن للكﺎهن أو لليوغي أو للشيﻼ أو للمهﺎتمﺎ
الوصول في وقت واحد ...فكرة أن الخطﺎة وليس القديسين هم
من المﻔترض أن يدخلوا الدرب ،هي معلنﺔ بوضوح في كتﺎب
صوت الصمت.
أنﺎ ﻻ أؤمن بنجﺎح . . .الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ مﺎ لم تدركوا
وتمﺎثلوا المعلم أو أنﺎ ،وكذلك إﻻ إذا كنتم تعملون معي ومعهم،
يدا ً بيد ،والقلب بﺎلقلب .. . .نعم ،اتركوا الذي يقدم نﻔسه
للمعلمين كمرشح شيﻼ ،دون تحﻔظ ... ،دعوه يﻔعل مﺎ في
وسعه إذا ترك نﻔسه لهم  .. . .ثم تتم تنﻔيذ اﻷمور لوحدهﺎ ﻷنه
علي فقط أن
وحده هو فقط كﺎن مسؤوﻻً عن المشﺎكل .كﺎن
ّ
أتحمل كﺎرمﺎ في حﺎلﺔ الﻔشل ولم ينجح في حﺎلﺔ النجﺎح... .
رأيت أن الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ سيتم تحطيمهﺎ أو أنه يجب أن
أقدم نﻔسي كبش فداء للتكﻔير .هذا هو اﻷخير الذي فعلته.
اﻹستنﺎرة.
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تعيش الجمعيﺔ الثيوصوفيﺔ ،وأنﺎ أُقتل بكرامتي ،بسمعتي
بإسمي ،في كل مﺎ يتعلق ببﻼفﺎتسكي.
بقيت عزيزتي ،ﻷن هذا الجسم منجم وأشعر بعمق من خﻼله
 ...يمكن أن أكون مخطئﺔ في أن أكون مثل بﻼفﺎتسكي ،لم
أعمل أو عملت لمدة أربعين عﺎمﺎً ،ألعب اﻷلعﺎب ،وأخﺎطر
بمكﺎفئتي المستقبليﺔ ،وأغتنم الكﺎرمﺎ على هذا المظهر المؤسف
لخدمتهم دون أن أتمكن من سمﺎع صوتي .بﻼفﺎتسكي ليست
معصومﺔ.
بﻼفﺎتسكي هي جسم قديم فﺎسد ،مريضُ ،منهك ،لكنه أفضل مﺎ
يمكن أن أحصل عليه في هذه الدورة .لذا اتبع المسﺎر الذي
أراه ،واﻷسيﺎد الذين وراءه ،وتﺎبعوني جيداً أو تﺎبعوا طريقي.
عندمﺎ أموت وأترك هذا الجسد ،ستعرف الحقيقﺔ كﺎملﺔ .ستعلم
حينئ ٍذ أنني لم أكن مخطئﺔ قط ،وأنني لم أخدع أحداً ،لكن أتيحت
لي الﻔرصﺔ مرات عديدة للسمﺎح لهم بخداعي ،ﻷنه لم يكن لدي
الحق في التدخل في كﺎرمﺎ حيﺎتهم .يﺎ أيهﺎ الحمقى العميﺎن
كلكم ،من هو قﺎدر على التضحيﺔ بنﻔسه كمﺎ فعلت أنﺎ!
هيلينﺎ بتروفنﺎ بﻼفﺎتسكي H.P.Blavatsky
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