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  مقدمه

  
 تركيب يافته) = wisdom حكمتsophia( و )  خداtheo(از دو كلمة ) theosophy(حكمت الهي 

است، به خود گرفته ) God-Wisdom(اين معنا را كه همان حكمت الهي است؛ و به همين دليل 
ادعاي دريافت دانشِ مستقيمِ از « : و اين معنايي است كه هر فرهنگ لغاتي ارائه مي دهد .است

هر چند كه اين تعريف نادرست نيست، اما نابسند است، و فقط جزء . »خداوند و يا از ارواح
نايي را كه كلمة حكمت، از حيث تاريخي يا عملي در بر دارد، كوچكي از صورت ذهني تمامي مع

  .نمايد  عرضه مي
معرفت مستقيم «     به طوري كه در جنية ديني يا مذهبي حكمت الهي خواهيم ديد، دريافتِ 

معرفت، «هدف غايي حكمت الهي، و قلب، و حيات تمام اديان حقيقي است؛ اين باالترين » ازخداوند
؛ اما در عين حال پايين ترين ».ه واسطة خداوند هر چيز غيري شناخته مي شودو علمي است كه ب

شناخت پذير، و روش هاي شناخت آن، مطالعات حكمت الهي را حجيم » غيرِ«معرفت، است؛ زيرا 
  . مي كند

     اين كه گفته آمد به اندازة كافي طبيعي است، زيرا معرفت عالي را بايد هركسي براي خود 
و از غير كار چنداني ساحته نيست، جز اشاراتي به طريق، يا با ترغيب به جهد، و يا با كسب كند، 

 كه دانش سفلي را از طريق كتاب، سخنراني، گفت و گو مي توان از گوينده اي گونهتمثيل؛ همان 
  .به شنونده انتقال داد

  اسرار
 ياما، در ورايين شده است، مگير و كم و بيش تباين جنبة باطني دين در تمام اعتقادات جهاني چش

هميشه در قلب آنها نهفته موجود و همة جزمياتي كه در جنبة ظاهري اديان ديده مي شود، اسرار 
جايي كه جنبة ظاهري جزميتي را بر عقل تحميل مي كند، جلوة باطني حقيقتي را به روح . است

مي كند، ديگري را كشف يا ذوق تقديم مي نمايد؛ اولي را عقل استنباط، و با استدالل از آن دفاع 
است و اكنون فلسفة غرب آن را در تاريكي »  عقل و استدالليماورا«  كه قوه اي ـدر مي يابد 
را، در ادياني كه از ميان رفته اند، فقط با روشي مي توان آموخت كه » اسرار«اين . دنبال مي كند

را سريع تر از تكامل طبيعي و بدون الزمة آن پيروي از تعليماتي است كه جلوه هاي حيات روحي 
استمداد به روي ما مي گشايد؛ از نويسندگان كالسيك مي آموزيم كه در اين اسرار ترس از مرگ 
از ميان رفته است، و هدف منظور اين نبوده تا از بشر انسان خوبي ساخته شود، بلكه اين طريق 

ونه متحول گ خدا ؛ و او را به انساني را فقط براي انساني مجاز نموده است كه ماهيت خوبي دارد
  . مي نمايد
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     چنين اسراري در قلب اديان عتيق وجود داشت، اما بتدريج از قرون چهارم تا ششم ناپديد 
  .شد، علت توقف آن هم فقدان طالب بود

 در اسكندريه و در كلمنت     در آثار زيادي از نويسندگان مسيحي، بويژه در نوشته هاي قديس 
  .در مسيحيت مي توانيم نمونه هايي از اين اسرار را بيابيم» اسرار عيسي « ، با عنوان يگناور

:         كه در اسراط يوناني داريمگونه     در اين مورد قضيه مشروط به اخالقيات واال مي شد، همان 
.           »دبگذاريد نزديك شون. . . آناني كه مدت هاي مديدي از تخطي و معصيت مبرا بوده اند «

منظورم جايي . نشانه هايي از منشأ اين موضوع و وجود آن را در انجيل عهد جديد مي توان يافت
اسرار داراهللا به شما مستقيماً، « : است كه گفته مي شود مسيح به حواريون اسرار را مي آموخت

ده، و در اسرار عيسي ، باقي ماناريگنو اين تعليمات، .  »اما به ديگران در تمثيالت عطا مي شود
 سخن مي گوييم كه در "حكمتي"ما از «  نيز ادعا مي كند كه  پلدست به دست مي گردند؛ قديس

  .در مورد اسرار به كار برده اندرا   اين دو واژه ـ هست "كمال"آنها 
د ، داماد نبي محم]ع[گفته مي شود فرامد اين اسرار از علي .       اسالم نيز تعليمات سرّي دارد

اين اسرار را از طريق مراقبه و انضباط زندگي، يعني با روش هايي كه در ميان . است] ص[
  .صوفيان رايج است تعليم مي دهند

 دارد، كه با آن از طريق مراقبه و انضباط زندگي، مي توان به حقيقت پي سانگها      بوديسم هم
  .برد

داول، وجود معرفت علوي و سفلي را تأييد             هندويسم، هم در كتب مقدس و هم در اعتقادات مت
و .  مي كند، بازهم، دومي با آموزش، و اولي از طريق مراقبه و انضباط زندگي حاصل مي شود

 مي نمايد؛ معرفت تعمداً محجوب و پنهان "باطني"همين امر است كه معرفت يا دانش علوي را 
        ه نيروي دانستن، و وجه آگاهي است آشكار نيست، اما علني هم نيست؛ بلكه فقط با قوه اي، ك

اين نيرو در تمام افراد انسان، بجز افرادي كه هنوز در مسير تكامل پيشرفت متداول . مي شود
  . قرار نگرفته اند، وجود دارد

     گهگاهي اين نيرو در عرفا بروز مي نمايد، كه اغلب وجهي غيرعادي همراه با دژآشفتگي 
به خود مي گيرد، اما حتي در اين مواقع هم كم و بيش نشانه اي از آن نيرو ] كيحيرت متافيزي[

 خود است، زيرا انسان روشن بين و بي غرض متوجه حركت تازه اي در تكامل طوالني آگاهي 
به ديدار خدا خواهد . . .  قلب خالص ": ايي ظهور و بروز مي نمايدنمي شود كه با خلوص استث

  1."رسيد
 " تغييرات ناگهاني"ور جيمز فوران تكان دهندة اين نيرو را در زندگي عادي با عنوان      پروفس
آگاهي روحاني واقعيتي است؛ شواهد آن .  يادآوري مي نمايد] چند ساني تجارب مذهبي[در كتاب 

و .  را در تمام اديان مي توان يافت، و امروز بسياري از مردم را در سنين مختلف برانگيخته است
پيشبرد تكامل اين واقعيت روحاني، از راه مراقبه و انضباط زندگي اي كه به آن .اد را نسبت به افر

اما چون گرايش به امور باطني دين علمي .  اشاره شد، آرام و به دلخواه مي توان ترغيب نمود
از اين رو .  حصولي نيست، بلكه مرحله اي از آگاهي است؛ تعليمات هم نيست، اما زندگي است

افراد زيادي به آن ايراداتي گيج كننده، مبهم و نا محدود مي گيرند، چون براي كساني كه واقعيات 

                                                 
.م. قلب المومن عرش الرّحمن - 1  



 5

فقط چيزي را كه آگاهي تجربه روحاني را تجربه نكرده باشند، نمي تواند غير از اين باشد، زيرا 
    2.كرده باشد، در آگاهي شناخته مي شود

           اما آن دانش باطني اي كه محصول كاربرد اين      شيوه هاي باطني را مي توان ياد داد، 
شيوه هاست، البته آن هم وقتي كه با موفقيت تعقيب و جزء زندگي بشوند، براي هركسي و فقط 

امكان دارد بتوانيم موانع شهودي را از سر راه ديگران برداريم، اما . براي خود او مقدور مي گردد
  .وان ديدن داردهر فرد انساني فقط با چشم خود ت

 معناي اوليه
ت الهي همين دانش مستقيم خداوندي است؛ نقش عرفان، يا گرايش باطني، كه در تمام اديان محك

وجه مشترك دارد، جستجو براي دريافت اين دانش است، اما حكمت الهي مي كوشد اين دانش را 
حكمت .  علني نمايددر هندويسم، بوديسم، مسيحيت كاتوليك روم، و صوفيسم به صورتي علمي 

الهي مانند اين آيين ها و اديان به شيوه اي كامالً روشن و مشخص، با بازنمايي آگاهي روحاني، 
را ] انسان [يروش دستيابي به دانش دست اولي در اين زمينه را تعليم مي دهد، و آن اعضا

بهتر و بيشتر وظايف واسطه هاي رسيدن به اين آگاهي در اين عالم اند به كمال نزديك مي كند تا 
در اين جا، يك بار ديگر سخن از روش هاي مراقبه و انضباط زندگي به ميان . خود را ايفا كنند

  . مي آيد
است، كه هستة مركزي هندويسم        4، علم ازلي 3     از آنجا كه حكت الهي همانند علم نفس كليه 

اين چيز .  ، و اساس مسيحيت است»دانش الهي است كه حيات ازلي مي باشد«مي باشد؛ يعني 
 حكمت الهي، يا دينتازه اي نيست، بلكه در تمام اديان هست، و لذا اين موضوع را در اثر مشهور 

  . ، نوشتة ماكس مولر فقيد، خاورشناس شهير مي بينيمروانشناسانه
  معناي ثانوي

 مي شود، كه اعتقادات با توجه به معاني اولية حكمت الهي، معناي ثانوي كالبد آموزة آن محسوب
متداول در تمام اديان را در برمي گيرد، منظورم خصوصيات، خصايص انحصاري، مناسك، 
مراسم و سنني هستند كه اديان متعدد را از يك ديگر متمايز مي كنند؛ معناي ثانوي، اين حقايق 

 ت آنها، حكمتمعمول را كه اجماع اعتقادات جهاني است مطرح مي نمايد، اعتقاداتي كه در كليا
         شكل مي گيرد، و اين سرچشمه اي است كه تمام اديان از آن جدا  6 ، يا دين جهاني5ديني

  .مي شوند، بدنة شجرة حياتي است كه تمام شاخه ها از آن مي رويند
  7آمونيس سككاسكه گفته شد، وجه تسمية حكمت الهي ريشه اي يوناني دارد، كه گونه    همان 

حكمت الهي نه فقط .   نخستين بار، در سدة سوم پس از ميالد مسيح، به كار بردآن را براي
 را هم پوشش مي دهد، كه حقيقت را صر ف نظر از 8مشمول عرفان مي شود، بلكه نظامي التقاطي 

   .چند و چوني محصول آن مي پذيرد، و به مظاهر خارجي آن توجه چنداني ندارد
 در امريكا و اروپا ظهور يافت، و اين زماني بود 1879 در سال      حكمت الهي به صورت فعلي آن

مسيحيت به كار گرفته بودند، و  كه ناباوران اسطوره شناسي تطبيقي را چون سالحي برنده عليه

                                                 
.م.  بماند، حافظ هر كه شد محرم دل در حرم يار بماند   وآنكه اين كار ندانست در انكار-  2  

 3 -  the Science of the self [Atma-vidyå]-  
4 - the Science of the Eternal [Brahma- vidyå] 
5 - the Wisdom-religion 
6 - the Universal Religion 
7 - Amminius Saccas 
8 - an eclectic system 
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ه ق، با تحول آن به مطالعة اديان تطبيقي، تحقيقات و اكتشافات جديد باستان شناسان و عتي
ندن دوستداران دين در زير آماج موشك هاي دشمنان، از اين شناسان موجب شد، به جاي تنها ما

  . دستاوردهاي علمي سنگرهاي دفاعي ساخته شوند
  
  

  اسطوره شناسي تطبيقي
 

اكتشاف شهرهاي باستاني اي كه در زير خاك فرورفته بودند، نبش قبرهاي قديمي، و ترجمة 
ت رسانيد كه تمام اديان بزرگ نوشته هاي مهجور اديان مرده و زنده، اين واقعيت را به اثبا

 هاي خود با هم تشابهاتي موجود و ادياني كه از پيش وجود داشته اند در اصولي ترين خصيصه
حول و حوش بانيان اين اديان آموزه هاي اصلي، و چكيدة اخالقيات آنها، قصه هايي كه در . دارند
اينها واقعيات انكار ناپذير .  كي دارندمي زنند، نمادها، و آيين هاي آنها همه با هم شباهت نزديدور 

بودند، زيرا در معابد باستاني حجاري، و در كتب قديمي نوشته شده بودند؛ با تحقيقات بيشتري 
  .كه انجام گرفت، و با حجيم تر شدن منابع حاصله، شواهد بيشري به دست آمد

 مقدس مشابه رديابي شد،      حتي در ميان حقير ترين قبايل وحشي، تعليمات، و سنني از حقايق
چگونه اين تشابهات را مي توان .  كه با زمختي هاي اصالت جان، و بت پرستي آميخته شده بود

  توجيه نمود، و تحميل آنها در مسيحيت چه بوده است؟ 
.  بود، و پيداكردن پاسخ اين پرشش ها هم ديري نپاييد» تكامل« مسألة 9» كليد كشف اين معما    «
يافته بود؛ از زمان جهالت تاريك، انسان هاي وحشي اوليه، از ترس براي نيروي هاي  تكاملدين 

آن گاه با تكامل اديان وحياني، فلسفه هاي عالي هم شكوفا . طبيعت تشخيص قايل شده بودند
  .شدند و انسان متمدن شد

 موجب  و انبيا     طبيبان انسان هاي وحشي هم مثل بانيان اديان تمجيد مي شدند؛ تعليمات اوليا
تصفية حرف هاي نسنجيدة و دژآشفتة خيالبافان نيمه مجنون شد؛ تركيب نيروهاي طبيعي كه 

اين پاسخ به اسطوره . حاصل عقل عالي انسان بود، در اثر تحريكات احساسي خدايي شده بود
در معرض بادهاي يخ سان را شناسي و به پرشش هاي آشوب زده اي بود كه مردان و زناني 

  و ترديد رها كرده بود كه خانه هاي ايمان آنان در اطراف آنان ويران مي شد، شك 
     در عين حال، فقدان اخالقيات هم تهديد ديگري بود، اما، در اين آشفتگي اوضاع، زمزمه اي از 

،  فيزيولوژي روان »تمامي من يقيناً نخواهد مرد«: شهود به گوش جان مي رسيد، كه مي گفت
تفكري كه زاييدة مغز بود، با آن .  ر كرده بود، و مغز را خالق تفكر معرفي مي كردشناسي را اسي

  ؛ اما آيا سرانجام با آن نمرد؟گشترشد كرد، با آن بيمار شد، و با آن مضمحل 
      سؤال اين بود كه انسان.      آيين الادريه يا تجاهل گرايي هم رشد مي كرد و بارور مي شد

، يعني، حواس انسان فراسوي چه چيزهايي را مي توانست كشف نمايد، و مي توانست چه بداند
كند؟ اين شرايط تفكر افراد تحصيل  عقل انسان فراسوي چه چيزهايي را مي توانست استنباط

راستين را » خسوف ايمان«كردة اواخر سدة نوزدهم بود، كه نسل جوان به زحمت مي تواند اين 
  .ادراك كند

 

                                                 
9-“ open-sesame”  
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  اديان تطبيقي
 

آن حكمت الهي اروپا، بناگاه عرفان يا شناخت معرفت خفي در مقابل آيين الادريه قد علم نمود، در 
در اين تحول .  و بررسي اديان تطبيقي نيز در برابر اسطوره شناسي تطبيقي جاي خود را بازكرد

در ادعا شد كه نيروي هاي انسان در به كارگيري حواس و عقل انسان از پا درنيامده اند، زيرا 
وراي اين قواي ظاهري، نيروي شهودي و شواهدي يقيني از روح هم وجود دارند؛ كه واقعيت 

انساني نيز  مي توان با ادله و برهان اثبات نمود؛ اين واقعيت بر آگاهي روحانيرا  وجودي آنها
  .گواهي مي داد، كه اعتماد به آن به اندازة دريافت هاي عقلي و حسي معتبر بود

 بر تمام واقعيات مكشوفِ باستان شناسان و عتيقه شناسان صحه مي گذاشت، حكمت الهي كه
تأكيد مي كرد كه اين دستاوردها نيازمند توجيهاتي هستند كه با توضيحاتي كه دشمنان دين ارائه 
نموده بودند هيچ گونه سنخيتي نداشت؛ يعني، حكمت الهي با قبول واقعياتي كه واقعي بودند، 

  .  ديگران را فرضيه اي صرف تلقي مي نمودتوضيحات ارائه شدة
لذا، حكمت الهي فرضية توضيحي ديگري را براي اين واقعيات عرضه نمود، كه به همان اندازه      

را مقبول بودند، يعني جامعة تعليماتي ديني، اخالقيات، قصص، نمادها، آيين ها، و حتي آثار آنها 
كزيتي مشترك مي دانست كه تبار تمام اديان، و سر در ميان انسان هاي اوليه، منبعث از از مز

 خود را به اين عالم ي بود، كه هر از گاهي يكي از اعضابرادري انسان هاي الهيچشمة آن در 
مي داشت تا ديني جديد را بنيان گذارد، و دليل تصديقات اساسي همگون اديان است، اما  گسيل

تناسب هر كدام با نيازهاي زمان طلوع آن است، علت تنوع و تفرق اديان، از حيث صورت ظاهري، 
  . كه قابليت امت را براي پذيرش رسالت رسول مربوط توجيه مي نمايد

اما چگونه .      بديهي است كه هر يك از اين دو فرضيه از قابليت توجيهي واقعيات برخوردارند
تاريخ : تاريخ استمداد گرفتمت الهي، در اين مورد از كبايد بين اين دو به تصميم نهايي رسيد؟  ح

نشان داد كه روزهاي آغازين هر ديني از رونق بيشتري برخوردار بود، در ضمن تعليمات هيچ 
رسولي را طرفداران بعدي او هرگز جرح و تعديل نكردند، در حالي كه، اگر دين را محصول 

 دانيم كه آيين موضوع تكامل بدانيم، بايد واقعيت امر عكس اين قضيه را اثبات مي كرد، مي
      بنيان گذاري شد، ]  ستوداهاقديمي ترين ادبياتي، كه جزيي از [، اوپانيشادهاهندوها در 

زرتشتي ها از تعليمات پيامبر خود، بودايي ها از گفتارهاي حضرت بودا، عبريان از موسي و 
  .مند شدند ديگر، مسيحيان، و مسلمانان نيز از تعليمات پيامبران بزرگ خود بهره يانبيا

     ادبيات ديني اين اديان متأخر مملو از رساالت، شروح، واحتجاجاتي است، كه منشأ آنها 
در اين . عدوالت جديد نيست، بلكه ناشي از الهاماتي است كه در اصول اديان نهادينه شده اند

بِ الهام شده بررسي متوجه مي شويم كه از احاديث بانيان اديان، و از تعليمات تابعين همواره طل
  .  است

 شخصيت هاي واالي انساني اي هستند، كه در 10، مسيح و بوددها،، زرتشت، وياسا،  مانو    
 . دستورات همة آنها، در هر نسلي رعايت محبت و حرمت انسان مورد تأكيد بوده است

ن براهيني حكمت الهي به تمام اين رساالت به عنوا. رسوالن بسيار و رسالت آنان اديان است     
توجه دارد كه در فرضية مربوط به توجيه حقيقي اين واقعياتي همت مي گمارد، كه در واقع، ديگر 

در برابر اين آرايش باشكوه .  فرضيه نيستند، بلكه حقيقتي است كه تاريخ آن را تأييد نموده است

                                                 
10 - Manu, Vyåsa, Zarathushtra, Buddha, the Christ. 
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 از تاريخ نيست رسوالن و رسايل آنها، اسطوره شناسي تطبيقي قادر به ارائة حتي يك برهان هم
كه اثبات كند يكي از اديان از بدويت به روحانيت و فلسفه تكامل يافته است؛ فرضية اسطوره 

  .شناسي مطرود تاريخ است
     در اين برهة زماني ديدگاه حكمت الهي با چنان گستردگي اي پذيرفته شده است كه مردم از 

حكمت الهي براي بار . نند ادراك كنندشوكت فرضية آن را در مقابل فرضيه هاي ديگر نمي توا
 را در ميدان تفكر جهاني به جوالن درآورد،  الهي جامعة حكمت توسن جوانِ 1875ديگر، در سال 

اما هركه با شرايط موجود آن زمان آشنا باشد بايد آن ادبيات اسطوره شناسي تطبيقي اي 
قضيب  [11 دوپيس و دوالريم حج مطالعه كند، كه در سدة پيشين انتشار يافت، و شامل آثار

هارگريو ، و كتاب هاي هيگين نوشتة اسطورة حوري دريايي، و ] آفتاب پرستي پرستي و
 و دوازه كتاب ديگر بود، در اين آثار چنان با قاطعيت سخن مي گويند كه 12، فورلونگ، جنينگز

تي اصولي برخوردارند، خواننده را بناچار برآن مي دارد تا باور كند كه آن گفته ها از چنان واقعي
  .صيلكرده اي آنها را انكار نخواهد كردحكه هيچ انسان ت

     آناني كه در جواني دست و پايشان در آن كالف سر در گم به بند كشيده شد، خود را پيچ و     
اسطوره شناسي ) هيوالي (13 مينو تاورخم هاي بي پايان و بغرنج آن گم كردند، چنانكه گويي 

 شور و هيجاني را به ياد دارند ا، و فقط آنها مي دانند و چه خوبان آنان را دريد، آنهتطبيقي ايم
اما .  آنان را از كام آن هيوال نجات داد15 هلنا پتروونا بالوتسكي نوين، يعني، 14  اريادنهكه 

 يحالدر . دريغا كه خيلي از افراد سخنان او را غلط استنباط نمودند، و او را بسيار سعايت كردند
كه او چراغي براي راه نمايي به دست آنان داد تا راه خود را از ميان آن پيچ و خم هاي سر در 

. مسلح نمود تا با آن شمشير آن هيوال را بكشند» آموزة سرّي«گم بيابند، او آنان را به شمشير 
  .] انتشار يافت1889اثر ماندگار مادام بالواتسكي در سال [

ه يادآوري كنيم، مسيحت كهنه با اعتقاد به اين كه تمامي نسل بشر فرزندان      جالب توجه است ك
خلق شد، سنتي از وحي اوليه اي را كه به آدم عطا شده . م. ق4004آدم مي باشند، و آدم در سال 

نسل هاي بعدي آدم اين سنت را در تمام اطراف و اكناف عالم گسترش دادند، اما .  بود حفظ كرد
 »غير ابراهيمي«اين سنت را بايد در دانه هاي حقيقتي يافت كه در پوسته هاي اديان نشانه هايي از 

هرچند كه اين منظر، برغم باروري تخمة حقيقتي كه در نهان دارد، از ديدِ مردم . نهفته است
است، زيرا آنها مي دانند نژاد بشر از صدها هزار سال پيش وجود داشته مانده تحصيلكرده دور 

  .. ر او به دوراني كه حد اقل شش هزار ساله است محدود نمي شوداست ، و عم
 

  وحدت اديان
 

دستاورد موضع كلّي اين موضوع در واقعيت اجماع اعتقاد ديني است كه هر ديني را كه مدعي 
موضعي انحصاري و مجزا باشد ويران مي كند؛ در چنين موضعي، دين انحصاري در معرضي 

اما در همين .  همه سو مواجه، و ادعايش به آساني رد مي شودقرار مي گيرد كه با تهاجمي 

                                                 
11 - Dulaure and Dupuis [ On phallic and sun worship,] through Anacalypsis 
12 - Hargrave Jennings, Forlong 
13 - Minotaur .   هيوالي اسطوره اي كه سرش انسان و تنة اش گاو نر است  
14 - Ariddne دختر پادشاه مينوي، در اسطورة يوناني   
15 - Helena Petrovna Blavatsky .  م. باني حكمت الهي  
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واقعيت، وقتي تمام اديان با هم باشند، و خود را چون برادراني عرضه كنند، كه فرزندان يك 
  .تبارند، كه آن عقل الهي است، قابليت دفاعي دارد

اص خود را اين منظر رضايت بخش تر خواهد بود وقتي متوجه شويم كه هر ديني لحن خ     
دارد، و به نيروهايي كه در كار تكامل بشرند كمك خاص خود را دريغ نمي دارد، منظري رضايت 

و چون توجه خود را به اختالفات اديان معطوف بداريم، عالوه بر . بخش تر خواهيم داشت
تشابهات آنها، متوجه طرح آموزش انساني اديان مي شويم، كه به شنيدن زه باشكوهي شباهت 

رديف نموده باشد، كه با علم و آگاهي كامل به ارزش  موسيقيداني استاد نت هاي آن راكه رد دا
  .هر كدام از اين نت ها آهنگ استادانه اش را مي نوازد

ن را در همة اعيان عالم اعال) درون بودي (16 يك حيات ذاتيدر ميان اديان متعدد، هندويسم      
م كلي، وظيفة فردي هر كدام به ديگري در كلمة ترجمه ناپذير مي نمايد، و از اين اعالميه، انسجا

اين كلمه بر مقدار تكامل گذشتة انسان، تمام . يعني دين، وظيفه، واجب، و بيش از اينها [17 دارما
آنچه از او آن چيزي را ساخته است كه هست، و اقدامات بعدي اي كه بايد با كم ترين تأخير و 

         توجيه و تمجيد .] بيشتر خود بردارد، داللت ضمني مي كندمشكل ممكن براي تكامل هاي 
  .مي شود

يهودي بانگِ درستي سر      .  را مي سرايد      زرتشتي نداي پاكي، پاكي محيط، پاكي بدن، و ذهن
بوديسم دانش درست را سرلوحة كار خود قرار         .  مصر واژة قدرت خود را عِلم مي داند. مي دهد
مسيحيت ارزش فرد را تعليم         .  روم از قانون سخن مي راند.  يونان از جمال دم مي زند.  دمي ده

يقيناً براي هر كدام از .  اسالم توحيد الهي را طنين انداز مي نمايد.  مي دهد و ايثار را ارج مي نهد
د اديان جهان جدا اينها عالمي غني تر وجود دارد، و ما نمي توانيم گوهر واحدي را از گردن بن

  .كنيم
از اين چشم انداز جذابِ اين جمال متنوع، و ارزش روحاني اين تنوع، معناي واقعيت برادر      

بزرگي در اذهان ما جلوه گري مي نمايد كه كارش هدايت به سوي تكامل روحاني است، چنين 
دادي صرف تلقي وحدت عميقي، با چنين تنوع بديع و باروري نمي تواند فرصتي صرف، و همرخ
  .شود، بلكه بايد نتيجة طرحي باشد كه سنجيده اتخاذ و با قدرت اعمال  شده است

 
  روش بررسي

 
از آنجا كه نظام حكمت الهي سنتز فكري ستركي است كه شامل همه چيز مي شود،  و چون كار 

 آن را به است، بهتر آن باشد كه گسترةكائنات، انسان، و روابط بين آنهاين حكمت با خداوند، 
انسان را .  چهار عنوان زير تقسيم كنيم، كه با منظر بسيار واضح و عقالني انسان هماهنگي دارند

مي توان موجودي تلقي كرد كه داراي جسمي فيزيكي، طبيعتي عاطفي و عقالني است؛  كه روح 
عت انساني، با اين سه دايرة طبي.  ازلي آنها را واسطة تجلي خود در اين علم فاني قرار داده است

اين نامگذاري، و با فعاليت هاي عظيم انسان، يعني علم، اخالق و فلسفة زيبا شناسي، و فلسفه 
  .هماهنگي دارد

طبيعت عاطفي انسان به مشاهدة پديده هاي اطراف او اشتغال دارد، و اين مشاهدات خود  )1(
 مي نمايد، و به قياس را با تجربه تصديق مي كند؛ اين مشاهدات را به كمك مغز ضبط و تنظيم 

                                                 
16 - One Immanent Life 
17 - Dharma 
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 بندي مي كند، و با آزمايش هاي حساس به تدبير آنها همي پردازد، بعد فرضيه هاي خود را طبق
و بر اين نمط : مي پردارد، و در نتيجه به دانش طبيعت پي مي برد و قوانين آن را ادراك مي كند

 جسم فيزيكي او در عالم ضايتايج شكوهمند كاربرد عقالني اععلوم را پايه گذاري مي نمايد، كه ن
  .  بررسي كنيمعلميلذا، ما بايد حكمت الهي را .  فيزيكي است

 طبيعت عاطفي انسان احساسات و اميال را نشان مي دهد؛ احساسات معلول تماس با  )2(
علم بيروني است، تماس هايي كه ارمغان آنها لذت و درد مي باشند باعث باروري اين اميال در 

        مجدد لذت را در انسان تقويت، و اجتناب از رخداد دوبارة درد را تشديد انسان هوس تجربة
خواهيم شد كه آرزوي رسيدن به سعادت  ما بعداً به اين امور خواهيم پرداخت و متوجه.  مي كنند

در ما ريشه اي بسيار عميق دارد، كه بذر آن در هر مخلوق حساسي كاشته شده است، اين آرزو 
هميز مي زند تا خود را در غايت امر با قانون دمساز نمايد، يعني، درست عمل كند، و مدام به او م

 رفتار درستبيان اين هماهنگي در زندگي ما، و در ارتباط ما با ديگران، همان .  از خطا بپرهيزد
پس، ما بايد حكمت الهي را به .   استزيبايي، يا درست صورتبيان اين هماهنگي در ماده .  است
 . مطالعه كنيمهنر-اخالقياتوان عن

عقل انسان از او مي خواهد كه محيط او، هم از حيث حيات و هم از حيث ماده، براي  )3(
       عقل از آشقتگي و اختالل رنج .  او معقول باشد؛ عقل طالب نظم، تعقل، و توجيه منطقي است

از اين رو .  دور مي شودمي برد، عقل جوياي دانايي و ادراك است، و اين منظور در آرامش مق
 .  مطالعه كنيمفلسفياست كه ما بايد حكمت الهي را با ديد 

.  هنر، فلسفه، طبيعت ما كامالً اقناع نمي شويم ـ اما با اين سه، يعني، علم، اخالقيات )4(
       آگاهي ديني با ابرام در تمام ملت ها، جرم و جنايات، و در تمام اعصار خود را بر ما تحميل 

از سكوت سرباز مي زند، و اگر آن را با نان حقيقت سير نكنيم از پوسته هاي خشك و به . ندكمي 
است كه خدروحي كه انساني است از جستجوي روح كلي اي .  درد نخور خرافات تغذيه مي كند
لذا، .   همانا دين است ـ هر چند كه نا تمام است، اما با وعدة بيشترـدست برنمي دارد، و پاسخ خدا

 .ا بايد حكمت الهي را به عنوان دين نيز مطالعه كنيمم
     اكنون كه اين عناوين چهارگانه را متذكر شديم، به آن تعليماتي از حكمت الهي مي پردازيم كه 

اشارات معدودي از اطالق : آنچه باقي مي ماند.  در زندگي و رفتار انسان حايز بيشرين اهميت اند
 زيرا در مدار مختصر اين كتاب كوچك  ـي، و بياني صرف استعملي اينها در مسايل اجتماع

  .امكان ندارد حگمت الهي چيز ديگري از اين دورنماي گذشته و آينده را براي ما بازگشايي نمايد
تقسيم بندي هايي كه مي كوشند روح واقعاً تقسيم ناپذير را ـ كه جرقه اي از آتش از هيچ كدام      

 از وحدت آگاهي اي كه  ارضا كننده نيستند،  اين تقسم بندي ها ما را تقسيم كنند- كائنات است
        حواس، عواطف و عقل سطوح تراش خوردة يك الماس، يا .  ست محجوب كنندنفس كلي ما

هنر و  ـ زندگي روحاني، يا دين، بايد سنتزي علمي باشد، اخالقيات.  جلوه هاي يك روح مي باشند
دين بايد در تمام مطالعات تراوش داشته باشد، همان .  ين مي باشندفلسفه سطوح تراش خوردة د

  . كه روح در تمام صورت ها مي تراودگونه
او خود را از راه هاي كثيري       نفس كلي ما واحد است، متكثر نيست، هرچند كه زندگي طغيانگر

م را به اجزائي چند بنابراين، اگر چه، به منظور روشني مطلب، من موضوع خود.  تبيين مي نمايد
تقسيم مي كنم، از خوانندة كتابم استدعا دارم به خاطر بسپارد كه طبقه بندي وسيله است و هدف 
نيست؛ طبقه بندي ها بسيار، اما آگاهي واحد است؛  و از آنجا كه، براي توجيه روشن، بايد از 



 11

تقسيم ) جوهر(ه ذات پريشان كردن اشخاص اجتناب كنيم، و بايد مدام مد نظر داشته باشيم ك
  .پذير نيست و بايد از آن بپرهيزيم

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

  
  

   اولبخش
  علم  وحكمت الهي

  
در روش هاي قديم مطالعاتي از كليات به جزييات مي رسيدند كه بهترين روش براي دانش 

اما در روش هاي نوين با ]. نديعني از روش قياسي بهره ور مي شد[پژوهان جدي و فلسفي است 
بررسي جزييات به كليات پي ببرند؛ علتش اين است كه ذهن خوانندة نوين براي مطالعات جدي 

آسان تر است چون دشوارترين ] اسقرايي[تحقيق با اين روش . هنوز آمادگي پيدا نكرده است
راي خوانندگان از آنجا كه اين كتاب مختصر ب. قسمت مطالعات در آخر كار بررسي مي شود

  . پيروي مي كنم]استقرايي[نوين تدوين مي شود، من نيز از روش دوم 
 مشاهدة علمي را، كه شامل آزمايش، تنظيم واقعيات متقين، استقرا، فرضيه، روش     حكمت الهي 

.  قياس، تصديق، و تأييد حقيقت مكشوف است، قبول دارد، اما حوزة آن خيلي وسيع تر مي باشد
 خالصة هستي را كه فقط شامل دو عامل حيات و صورت است، و بعضي اين دو را حكمت الهي

ه، و برخي زمان و فضا مي نامند، درك مي كند، زيرا روح حركت خدا، و ماد ه سكون روح و ماد
چون منشأ روح حيات الهي و مبدأ ماده اثير كلي است، كه دو جلوة واحد ازلي، در فضا .. ستخدا

  ].نك به بخش سوم. [دو زمان مي باشن
     در حالي كه علم متداول، ماده را به ملموسات محدود مي كند، علمِ منظورِ حكمت الهي ماده را  
.  درجه بندي شده مي نماياند، كه شامل ملموسات فيزيكي و ملموسات حواس فرافيزيكي مي باشند

اي م فيزيكي است، و اجزحكمت الهي مي داند كه شناختِ جهان فيزيكي مشروط به داشتن جس
 حسي تكامل يافته، يعني چشم، گوش، و غيره هستند، كه با آنها اعيان مشخص آن همان اعضاي

 ديگر، مانند دست، پا، اعضاء تكامل يافتة كرداري مي باشند، يخارجي دريافت مي شوند، و اجزا
  .كه وسيلة تماس با اعيان خارجي هستند

ت است كه، در تالش هاي زندگي گذشته، با به كارگيري      حكمت الهي متوجه اين واقعي
نيروهايي كه در شرف تكوين بوده اند، اين تكامل فيزيكي به ثمر رسيده است، و اين كوششي كه 
براي به كارگيري نيروي زايشي شده است، ماده را تدريجاً به شكل عضوي درآورده است تا با 

  . استفادة بهينه كردآن و از نيروي آن 
ما راه نمي رويم چون پا داريم؛ ما پا داريم چون :   را كه گفته است18 بوخر    اگر اين سخن  

خواسته ايم راه برويم، واژگونه بنماياني،  بايد رشد پاها را معلول پاهاي موقتي و عوضي تلقي 
ان كنيم، در حالي كه علت شكل گيري پاها، برآمدگي دايمي اي در بدن بوده است كه به مرور زم

لوقات زنده براي آن قدر تغيير يافته كه به شكل پا تكامل يافته است، و اين تكامل حاصل تالش مخ
 مي گفت سوسمارهاي بسيار بزرگ قرن 19 كليفورد. ك. و كه گونههمان . تحرك بوده است

 ، يعني، ميل " اراده براي زندگي كردن".  " پرواز كنند، و پرنده شدندخواستندبعضي ": گذشته
  . شتن، فكركردن، و عمل كردن، در نهادِ هر تكاملي نهفته استدا

                                                 
18 - Bücher 
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حكمت الهي در قلمروهاي علوي همين اصل را مرعي مي دارد، اگر چنين باشد؛ و اگر بايد      
حوزه هاي ديگر را از حوزة فيزيكي تشخيص دهد، بايد اين آگاهي داراي كالبدي ] انسان[آگاهي 

            اشد كه در صدد جستن آن است، و كالبد هم بايد داراي از مادة متعلق به آن حوزه اي ب
من .  [حس هايي باشد، كه عامل رشد آن همان ميل به زندگي براي ديدن، شنيدن، و غيره است

 را در گسترة تام ماده كه بر نمونة معيني داللت دارد، به كار برده ام، و "sphere"حوزه  كلمة
چون امكان .   در بخش چهارم" اتم"نگاه كنيد به .  [ي نوع واحدي استساختار اتم ها. . منظورم 

دارد عوالم متعددي در يك حوزه وجود داشته باشد؛ بنابراين عالم آسماني حوزه اي مربوط به 
به  را نيز به همين معنا به كاربرده ام، اما گويا معناي آن را ) plane( كلمة مرحله . روان است

اين كه بايد حوزه هاي ديگري وجود داشته باشد، و كالبدهاي ديگري هم .]  ندآساني درنيافته باش
نهادي و  نيست كه از حيث باشند تا واسطة شناخت حوزه هاي ديگري شوند، موضوعي

از اين نيست كه حوزة فيزيكي اي وجود دارد، و كالبدهايي فيزيكي هستند  تر اصولي شگفت آور
ـ يعني، كسي كه در طلب امور 20نهان جو .  ي را مي شماسيمكه به واسطة آنها آن حوزة فيزيك

خود او صاحب اين .   كندتأييد ميرا مربوط به نفس الهي در طبيعت است ـ وجود اين حوزه ها 
  .ست و از اين كالبدها استفاده مي كندحوزه ها

 - د داشته شما را به آن معطوف خواه     گفتارهاي زير ـ جز در يك مورد كه در جاي خود توج
همه حاصل بررسي هايي است كه نويسنده و نهان جويان ديگر با استفاده از اين كالبدها، در اين 

، و حقيقت هدكر انساني خود دريافت م؛  همة ما اين موضوع را با اعضايحوزه ها كار كرده اي
.  ر كرده ايمما با تحقيقات خود جاهاي خالي زيادي را پ.  موضوع را قدم به قدم اثبات نموده ايم

بنابراين، حق داريم كه با تجارب دست اول خود امكان تحقيقات مافوق طبيعت را عملي بدانيم، و 
بگوييم اين تحقيقات به اندازة تحقيقات فيزيكي قابل اعتماد مي باشند، زيرا اين تحقيقات در يك 

لبته هم در تحقيقات مورد بيست و سه سال، و در موردي ديگر بيست و پنج سال به درازا كشيد؛ ا
فيزيكي و هم در تحقيقات ما فوق طبيعت امكان اشتباه وجود دارد،  به همين دليل اين خطاها بايد 
  .ما را برآن بدارد تا در تحقيقات خود دقت بيشتري مبذول داريم، نه اين كه از آنها دست برداريم

 
  جدول تطابقات

 
 كه شامل آن كالبدهايي است كه واسطة تجلي منظري از حوزه هايي را مي نماياند جدول زيرين

حاالت آگاهي انسان مي باشند، و انساني كه به اين آگاهي رسيده باشد از اين كالبدها در بررسي 
      به انسان ازلي، موناد .  آن حوزه هايي كه زميني و مربوط به زمين ما هستند استفاده مي كند

اين گفتار، و آنچه را كه [ني، جزيي از حيات الهي است، ؛  گفته مي شود، يع" يكتا"، )جوهر فرد ( 
در باال توجه شما را به آن معطوف داشتم، يعني، موضوعي كه به موناد مربوط مي شد، جزء 

اين نفس اعلي فقط در موقعيت هاي نادري متجلي مي شود كه .  تأييدات مشاهداتي نويسنده نيست
طبيعت اين نفس، در عالم اين نفس، و خود :  نازل شودسيل عظيمِ نور خيره كننده اي بر انسان

با .  هيچ كدام از ما هنوز به آن دست نيافته ايم. اين نفس فراسوي هر بينش قابل تصوري است
 كه گونهاين حال اين همان چيزي است كه ما آن را حيات خود در او مي خوانيم، زيرا همان 

.  جود دارد ست، در هركدام از ما و" خداي ناپيدا"مصريان مي گفتند، او كه حيات اعلي، يعني،
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ست، كه به صورت خدا آفريده شد، خدايي كه حياتش را با سه جلوة اراده، يقيناً او فرزند خدا
او در حوزة خود زندگي مي كند، كه با نزول جرقه اي از .  عقل، و فعليت خالقش متجلي مي نمايد

  .نج حوزة تجلي مي نماياندآتش خود، وجرياني از زندگيش خود را در پ
     چون شعاع اين تجلي، به اتمي از مادة هر كدام از اين سه حوزة باالتر نزديك شود، بسانِ ِ 
روح انساني ظهور مي نمايد، سه جلوة مونادي اراده، عقل، و فعليت خالق را دوباره احيا مي كند، 

را آشكار مي نمايد، ولي، هويتش را و در مرحلة معيني از تكامل، به عنوان نفس انسان، خودش 
،  مي كند، تمام قدرت هاي موناد راحركتاي كه هرگز از دست نمي دهد، اما در آن سفر طوالني 

  .مي نمايد و آشكار كه در نهان او پنهان هستند، آن چنان كه درختي در دانه اي پنهان است، باز
الدي او حيات، و دانش عوالمي را كه در آن      همچنان كه ملكوتِ ماده را مسخر مي كند، موناد و

اما عبور از اين سه حوزة اعلي براي .  زندگي مي كند هر چه بيشتر در درون او فرو مي ريزد
 حصول به دانش كامل و قدرت تامي كه در نظام شمسي ما وجود دارد كافي نيست؛ زيرا هنوز دو

 يعني، روح.  در ماده همچنان ادامه مي يابدحوزة ديگر باقي مانده است، لذا فرايند اين فرو ريزي
ورود به مولوكول خشن تري از مادة حوزة اسفل خود را تقويت مي كند، بعد اتمي را از حوزة  با

ة غليظ تري است، و نيز اتمي را از حوزة پنجم، كه آخرين حوزة سفلي هچهارمِ مادكه داراي  ماد 
بايد كالبدهايي داشته باشد، تا بتواند به ] روح[ او پس فيزيكي است، به اين فرايند متصل مي كند،

  .وسيلة آنها در حوزه هاي تجلي يافتة پنچگانه كارآيي داشته باشد
           بعداً خواهيم ديد كه كالبدهاي اسفل روح، چيزي را تشكيل مي دهند كه به آن شخصيت 

و در تولدهاي مجدد دوباره جان مي گوييم، شخصيتي كه در مرگ و بعد از مرگ از بين مي رود، 
مي گيرد، در حالي كه حوزه هاي اعلي، به فرديت روح شكل مي دهند، يعني به آن واقعيت مهمي 

اكنون اين .  كه خاطرات گذشته باشد، اين خاطرات در اين سفر زيارتي دراز مدت باقي مي مانند
 . كنيمواقعياتي را كه در باال بيان كرديم، در جدول زير مشاهده مي 

____________________________________________________  
     واژه هاي سانسكريت براي دانشجو مفيد خواهند بود، زيرا در ادبيات حكمت الهي كاربرد فراواني دارند، اما [ 

     :                                        معادل هاي انگليسي آنها را در باال من ارائه داده ام
 1. Adi; 2. Anupâdaka; 3. Atmâ or Nirvâna; 4. Buddhi; 5. Manas Mahäparinirväna, and for 

Anupädaka, Parinirväna.]  
                                           .                   ـ ماناس يا ماهاپارينيوانا، و پارينيوانا را  براي انوپاداكا 5 ـ بوددهي؛ 4 ـ اتما يا نيروانا؛ 3 ـ انوپاداكا؛ 2ـ ادي؛  1 

_______________________________________________________  
ي كه در نظام شمست وجود دارد،  همان تجلياتي است تثليث هاي اديان، يعني سه شخصيتي را كه در مسيحي) 1(

مشاهده ] به باال[ يعني ظهور سه گانه اي كه اختالف نقش را نشان مي دهند،  و بايد آنها را از پايين . بروز مي كنند
 " او" نام نهاد، و خورشيد را كالبد فيزيكي تلقي نمود، كه جزيي از 21كل نظام شمسي را مي توان كالبد كلمه  .  كنيم

             .                    را متجسم مي كنند
_______________________________________________________  

، اراده، عقل، و فعليت، يا قدرت،  علم ـ عشق، و خالقيت است " او"جلوه هاي . "به صورت خدا آفريده شد"انسان ) 2(
                                                                                           .       كه در  بازآفريني متجسم خودش، به عنوان اراده، شهود، و عقل نشان داده مي شوند

_______________________________________________________  
  .ميجامد، مايع، گازي، اتري، فوق اتري، غيراتمي جزيي، ات: هفت حوزه از پايين به باال عبارتند از
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   دومبخش
   هاي الهيقلمرو

 
  ـ شخصيت فاني] ب[ـ فرديت جاودانه ] الف[

  
خود را در كالبد فيزيكي به دو صورت نشان مي دهد، ) قدرت حيات(همان طور كه جانمندي [

يكي جانمندي انرژي آفرين در جزء : صورت دوم آن نيز از حيث ايفاي نقش دو بخش مي شود
ريك نام دارد، و از چهار اتر فيزيكي تركيب مي شود، و ديگري لطيف تراست، كه همتاي ات

جانمندي خودكار است كه از جزء غليظ تري كه جمادات، مايعات و گازها باشند تركيب يافته، از 
         هفتگانة تشكيل ايمادة فيزيكي موجود در حوزة فيزيكي از اين اجز. آنها استفاده مي كند

                           .                مي شود
     ممكن است سؤال شود غرض از اين سير نزولي تا حد ماده چيست؟ موناد با اين سير نزولي 

خداوندي مي شود كه در همه  به چه چيزي مي رسد؟  ماده در حوزه هاي تجلي مانع ديدار آن
 كه اگر فردي گونههمان . اردحضور دارد، و او را از پاسخگوي به ارتعاشات ماده ها باز مي د جا

در آب بيفتد و شنا نداند غرق مي شود، اما مي تواند شنا ياد بگيرد و در آب آزادانه حركت كند،  
        موناد در پايان سفر زيارتي خود، از قيد نظام شمسي آزاد . مناد نيز چنين وضعيتي دارد

پردازد، به ارادة خود خلق كند، به ميل مي شود، و مي تواند در هر قسمت آن به ايفاي نقش خود ب
هر نيرويي را كه در نهان ماده است بازبگشايد، موناد مي تواند با هر شرايطي .  خود حركت نمايد

 تا ابد خود را سازگار نمايد؛  در اين سير هر امر تلويحي اي توضيحي مي شود، و هر امر 
ها زندگي مي كند، وبه آنچه موجب تجلي اوست بالفطره اي بالقوه، و با ارادة خود در تمام حوزه 

  .در تمام حوزه ها دسترسي مي يابد
                                                                                                                                             

  كالبد فيزيكي
  

ايين به باال به بهترين وجه مي توان تعقيب نمود، زيرا اول كالبد بازگشايي عملي آگاهي را از پ
مي شناسيم  را با اين دانايي در عالَمي كه فيزيكي كه وسيلة دانايي است تنظيم مي شود، و خود

طبيعت رواني عقده ها و غده هاي عصبي كالبد فيزيكي را تحريك مي كنند، و روان .  مي نماياند
د، و اينها در اثر تكاملي كه در حوزه هاي غير مرئي مي يابند با حاكم نظام نخاعي مي شو

  .تحريكات فيزيكي پيش مي روند
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     ما نيازي نداريم كه خود را درگير تكامل كالبد فيزيكي غليظ كنيم، چون اين موضوع مربوط به 
      ك انجام آگاهي انسان نسبت به كالبد فيزيكي كار خود را اتوماتي.  مطالعات علوم فيزيكي است

مي دهد، لذا انسان نيازي ندارد روندهاي فيزيكي خود را هدايت كند؛ چون اين روندها به صورت 
  .عاداتي انجام مي گيرند كه نتيجة فشار ممتد آگاهي است

 با كمي مي كند،     جزء لطيف تر كالبد فيزيكي، يعني همتاي اتري آن، در جزء غليظ تر نفوذ 
 مشخص اين همتاي اتري گرداب هاي رويه اي ييزيكي را فرامي گيرد؛ اعضاگسترش تمام كاليد ف

قلب، ] 4[گلو، ] 3[نقطة بين ابروها، ] 2[باالي سر، ] 1[آن مي باشند، كه در اين ده قسمت قرار دارند 
قسمت تحتاني لگن خاصره؛ ] 8،9،10[ستون فقرات پشت، ] 7[شبكة عصبي شمسي، ] 6[طحال، ] 5[

  . آخر جز در سحر سياه استفاده نمي شودكه از اين قسمت
     عناوين فني اين گرداب ها چاكرام ها، يعني چرخه هايي مي باشند، كه در مسير تربيت سرّي، 

است فعال مي شوند، تا حوزة ) عاطفي(و از طريق پلي كه بين حوزه هاي فيزيكي و نجومي 
 آن بستگي به جديسالمت شريك . عاطفي را در مسير فعاليت آگاهي بيداركننده قرار دهند

جانمندي همتاي اتري آن دارد، كه انرژي خود را مستقيماً از خورشيد مي گيرد، و، در قسمتي كه 
 مختلف يبا طحال ارتباط پيدا مي كند، اين انرژي را به جرياناتي تقسيم مي كند تا آن را به اعضا

ارج مي تابند، و به تمام مخلوقاتي كه در كالبد غليظ انتقال دهد، شعاع هاي مازاد اين انرژي به خ
  .طيف آنها قرار داشته باشند انرژي مي رسانند

     هرگاه كالبدي ضعيف براي رسيدن به توانمندي خود را تمام و كمال در همجواري فرد سالم 
پر شور و نشاطي بكشاند، اين اقدام اغلب موجب تحليل آنهايي مي شود كه در نزديكي آن قرار 

اين توانمندي مازاد را در روش هاي مغناطيسم فيزيكي، يعني نيروي درماني، و .  باشندداشته
  . غيره مي توان بسط و گسترش داد

     ژرف بيني اتريك كه دقيق تر از ديد معمول و متداول است، در بررسي ذراتي مانند اتم هاي 
 تي از اين گونه، كاربرد دارد زيراشيميايي، يا مطالعة ارواح طبيعي، يعني پريان، جنيان، و مخلوقا
اين امكان هم وجود دارد كه در . آنها در كالبدهاي سفلي خود از مادة اتريك استفاده مي كنند

حاالت عصبي بسيار ضعيفي كه از هيجان، ناسالمتي، و مصرف الكل ناشي مي شوند ديدار اين 
  . ند و مكن شومخلوقات مقدور 

ا، بويژه روؤياهايي كه معلول اثرات بيروني، يا فشارهاي درونيِ      بخش اتريك مغز در رؤياه
)         پراز شور و شگرفي(اين رؤياها معموالً دراماتيك . عروق مغزي هستند، نقش فعالي ايفا مي كند

 و اشخاص را كه مربوط به گذشته ها         م خاطراتِ رويدادها، اشيامي باشند و امكان دارد تما
  در اشخاصي كه از سالمت معمولي برخوردار هستند، بخش 22.  آب و تاب بنمايانندمي باشند با

اتريكِ كالبد فيزيكي از بخش غليط آن جدا نيست، اما بخش اتريك را مي توان با داروهاي 
بيهوشي از كالبد فيزيكي بيرون آورد، و اين كالبد اتريك است كه واسطة تنمندي يا تحقق تجسد 

  .وددر مديوم ها مي ش
با وقوع مرگ ارتباط آگاهانة همتاي غليظ با كالبدهاي اعلي كامالً قطع مي شود؛ و اين حالت      

ند، و چون كالبد غليظ كارآيي خود را از د، باقي مي ما ساعت دوام دار36وازني مدتي، كه معموالً 
  .  مي گردددست داد، اين مفارقت دايمي مي شود؛ و كالبد فيزيكي هم به مرور از هم پاشيده

                                                 
22    - Du Prel, Philosophy of Mysticism.نگاه كنيد به كتاب فلسفة عرفان، اثر دوپرل  



 17

  
  حوزة عاطفي يا نجومي، عوالم و ساكنان آن

  
، خودِ حوزة نجومي اي كه به زمين ما مرتبط است دو كره دارد، و نيز عالم نجومي و ساكنان آن

 ي از عالم نجومي است، و ساكنان آن از شرايط خاصي پيروي و عالم مياني يا اميالي، كه جزي
  .ت كه خود را درگير اين موضوعات كنيممي كنند، اما در اين مقطع نيازي نيس

     تمامي اين حوزة عاطفي متعلق به آن آگاهي اي است كه با بروز احساسات، اميال، و عواطف 
نمود پيدا مي كنند؛ تغييرات عاطفي در آگاهي انسان ارتعاشاتي در مادة نجومي ايجاد مي كند، و 

يعي است، اين ارتعاشات براي كسي كه چون مادة نجومي داراي حركات ارتعاشي لطيف و سر
  .ديد نجومي دارد به صورت رنگ هاي متفاوت رؤيت مي شوند

     خشم موجب ارتعاشاتي مي شود كه با برقي از رنگ سرخ همراه است، احساس ايثار يا عشق 
ه، هر احساسي از رنگ خالص.  موجد بروز رنگ آبي يا هالة رزگونه اي در كالبد نجومي مي شود

  .ر است، زيرا داراي مقدار ثابتي از ارتعاشات خاص خود مي باشدي برخوداخاص
وقتي كه اين كالبد .      بديهي است كه كالبد نجومي انسان از مادة نجومي تشكيل مي شود

 آن بسط مي يابد، و در اين ينجومي با كالبد فيزيكي همراه باشد، در آن نفوذ مي كند و در ورا
اين تفاوت هاي تصويري داللت . ابر يا بيضي متمايزي ظهور مي نمايدحالت منبسط به صورت 

  . بر كم و بيشي پيشرفت افراد مختلف دارند
     روشني و درخشندگي رنگ هاي لطيف تر، صوري كه صحت و دقت زيادي را مي نمايانند، و 

ي عالي تر وقتي كه انسان با كالبدها. بزرگي آنها حاكي از تكاملِ بيش تر صاحبان صور است
ش فاصله مي گيرد، من باب مثال وقتي كه شب ها خوابيده است، به چنين  اخود، از كالبد فيزيكي

  .ش شباهت كامل دارد اكاري مي پردازد، كالبد نجومي او به كالبد فيزيكي
     چون ماده نجومي تحت تأثير تفكر قرار گرفت، شكل پذير مي شود، يعني انساني كه از تفكر 

أثر شده باشد، در عالم نجومي به شيوة شخصِ خود ظاهر مي گردد، و خود را همسان و خود مت
دوستي نه چندان نزديك، كالبد نجومي سربازي را كه .  لباسي كه در تصور خود دارد مي بيند با

        در جنگ كشته شده، با زخم هايش، و كسي را كه غرق شده با لباسي كه از آن آب مي چكد 
    .مي بيند

     معموالً افراد انسان در عالم نجومي داراي صور انساني هستند، اما ديگر ساكنان عالم نجومي، 
 داراي  آنهامانند پريان اعلي، ارواح طبيعتي كه با تكامل گياهي و حيات حيواني مرتبط اند، و غير

  .  ابندكالبدهايي هستند كه نماي بيروني و اندازه هاي آنها مدام تغيير و تحول مي ي
     عناصر شوخ چشمي از ارواح طبيعت، گاه با استفاده از اين خاصيت بزرگ نمايي مادة 
نجومي، خود را به شكل هاي غول آسا و مخوفي در مي آورند تا مزاحم هاي ناخوانده را به عالم 

 بعضي مخدرها، مانند حشيش، بنگ، افيون و مسموميت هاي الكلي قوي به. خودشان بازگردانند
قدري در اعصاب فيزيكي اثر مي گذارند كه تخديرشدگان را مستعد پذيرش ارتعاشات نجومي  
مي كنند، و در نتيجه، اين بيماران متأثر از مواد مخدر برخي از ساكنان عالم نجومي را مدت 

  .كوتاهي مي بينند
      ار      شخصي كه از فراواني هذيان و روان آشفتگي عذاب مي كشد، دچار هراس هاي آز

دهنده اي است كه بيش تر مربوط به ديدار عناصر چندش آوري است كه در اماكني گرد مي آيند 
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كه مشروبات الكلي فروخته مي شود، اين عناصر بازدم هايي را جذب و از آن تغذيه مي كنند كه 
 .مملو از بخارهاي گندي است كه كالبد ميخواران را اشباع كرده است

مربوط به درون نفوذي  اتي كه در كالبد فيزيكي در لذت و درد خالصه مي شوند تمام احساس     
كالبد نجومي مي باشند، و اگر اين كالبد با داروهاي بيهوشي و خواب مغناطيسي از كالبد فيزيكي 

  .  اخراج گردد، آن احساسات از كالبد فيزيكي نيز محو مي شوند
د را ترك نمي كند، هر گونه مزاحمت فيزيكي كالبد چون در خواب بدل اتريك همتاي غليظ خو     

نجومي را خيلي سريع بيدار مي كند؛ اما هر جا كه قسمت اعظم مادة اتريك نيز اخراج شده باشد، 
)              خلسه(پل ارتباطي بين دو كالبد نيز شكسته مي شود، و همين امر موجب حالت ترانس 

يظ بي آنكه دردي را احساس كند به شدت چند سويه         مي شود؛ و در چنين شرايطي كالبد غل
» آگاهي فيزيكي«اما به محضي كه كالبد نجومي دوباره وارد كالبد فيزيكي بشود، و . مي شود

  .بازگردد، درد هم مجدداً بروز مي كند
است،      موقتاً مي توان گفت كه در اين مرحلة فعليِ تكامل، مركز عادي آگاهي در كالبد نجومي 

را در » آگاهي فيزيكي« اگر اظهار نظر نادرست را روا بداريم، . كه در كالبد فيزيكي فعال مي باشد
   23.اين زمان نيمه آگاه تلقي مي كنيم

  .     شرايط اشخاص در طول خواب با توجه به مرحلة تكاملي آنان متفاوت است
ارد، وقتي كالبد فيزيكي خود را رها      شخصي كه از لحاظ كالبد هاي اعلي تكامل پيشرفته اي ند

كند، در جاهاي آشنا مشغول سير مي شود؛ انسان ميانه حال برغم توجه درونيش به سوي 
افرادي كشانده مي شود كه براي او جذابيت دارند، و جنبة ارتباطيش با دوستان خود فقط رواني 

رندگي پيدا مي كند، و حل و فصل است؛ در مرحلة نسبتاً باالتر، و با ذهني بسيار فعال قابليت گي
شاهد براين قضيه گفتار .  مشكالت خود را در اين آگاهي آسان تر از حالت فيزيكي انجام مي دهد

خواب رايزني مي كند، بهتر آن باشد كه با آن حال مشاوره اي به « : متداول زير و امثال آن است
  . »خواب رفت 

اما . ن جاي مي گيرد، معموالً پاسخش را بامداد مي يابد     مشكلي كه هنگام خوابيدن آرام در ذه
همة افراد انسان در عالم نجومي آگاهانه كار نمي كنند؛ زيرا براي اين منظور الزم است به بيرون 

لذا هرجا كه انسان پاك و مسلط به خود باشد، و در عالم فيزيكي . توجه داشت نه به درون
  .است » بيدار«  تري هم باشد اغلب در عالم نجومي پايمردي نشان دهد، اگر فرد پيشرفته

     اين فرايند صرفاً آن فرد را وامي دارد تا به جاي اين گه در تفكرات خود مستغرق گردد، 
متوچه چيزهايي باشد كه در اطراف او جريان دارند؛ كالبد نجومي چنين فردي فعاليت هاي رواني 

       ها چيزي كه براي او باقي مانده اين است كه درو اخالقي را كامل و منظم نموده است، تن
  . محيط هاي نجومي خود بيدار بماند

     حامي او مسايل را برايش توضيح خواهد داد، و مدتي نزديك او مي ماند؛ اين حامي به او 
نشان مي دهد كه مادة نجومي از تفكر او تبعيت مي كند، و او مي تواند به ارادة خود با هر 

ده، در اعماق درياها غوطه ور كرتي كه مايل باشد حركت كند، از درون صخره ها عبور سرع
شود، از ميان آتش هاي شعله ور بگذرد، از باالي پرتگاه ها و در هوا پرواز كند، اينها همه بستگي 
به اين دارد كه نترسد و اعتماد داشته باشد؛ اما اگر جرأت و جسارت خود را از دست دهد، در 

اين خطر هم همان صدمه اي خواهد بود » بازتاب«  موضع خود را به خطر خواهد انداخت، و اين

                                                 
23 - if such a bull may be permitted to an Irishwoman. 
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ده است، يعني، در كالبد فيزيكي خود آسيب هايي مانند كبود شدگي پوست، خراش، كركه تصور 
  .دكرزخم، و غيره مشاهده خواهد 

جومي درست ببيند و      وقتي انسان اين درس هاي مقدماتي را آموخت، و توانست در عالم ن
به  آمادگي الزم را كسب كرده است؛ چون» مردگان« و » زندگان« درست بشنود، براي خدمت به 

به  مي گوييم، و او شب هايش را صرف ياري رساندن» حامي نامريي « اين توانايي رسيد، او را
الم نجومي شده اند افراد گرفتار مي كند، نادانان را آموزش مي دهد، و كساني را كه تازه وارد ع

  .اكنون توجه خود را به اينها كه گفته شد معطوف مي داريم. از دروازة مرگ مي گذراند
  

  عالم اميال، يا برزخ
  

اين همان جزء از عالم نجومي است كه در آن شرايط اختصاصي براي تولد هاي دوبارة افراد 
به .  به دانستگي الزم رسيده باشدهيچ كس در عالم نجومي آزاد نيست مگر اين كه.  فراهم مي آيد

و به همين دليل، آن را . مي باشند، زنداني هوس ها و اميال خود» ارواح زنداني«  قديس پيترقول 
  .عالم اميال نام نهاده اند

     ما ديده ايم كه در مرگ انسان ملبس به كالبدهاي لطيف تر خود مي باشد، يعني لباس         
كه به      » پوشش پوستي اي« مي آورد؛  ل حيات خاكي در بر داشته است درفيزيكي اي را كه درطو

اي بود كه به » دانستگي« ناشي از كه در عالم ماده داده شد، » هبوط« به محض » اولين انسان« 
كدام يك از اين چيزها « :  قديس در قصة ابراهيم، ساره و هاجر مي پرسدپيتر. آن دست يافت

  »ند؟هستتمثيل 
 ، كه ملبس به آن بودگونه  وقتي پوشش پوستي انسان هم بيرون مي ريزد، بازهم انسان همان    

، يعني به جايي كه خودش متناسب با »به مكان خود مي رود« خودش هست، و در عالم نجومي 
تنظيم مجدد مادة كالبد نجومي او نيز خود به خود انجام              . احوال خود فراهم آورده است

  . مگر اين كه دانستگي الزم را براي نمود آن كسب كرده باشد،مي گيرد
     در طول حياتِ كالبدِ فيزيكي، ذرات نجومي اي كه در تمام تقسيمات جزئي هفتگانه ماده وجود 
دارند، آزادانه در قلمروهاي دروني خود حركت مي كنند، و بعضي از تمامِ اين انواع همواره در 

 قرار مي گيرند؛ ديدنِ تمام عالم نجومي بستگي به حضور ذراتي دارد كه در سطح كالبد نجومي
ند، كه به تمام جامدات، شابسطح كالبد نجومي اي مي باشند كه از اين تقسيمات جزيي اخذ شده 

  .مايعات، گازها و چهار حالت اتري ما پاسخ مي دهند
، مانند بيناييِ كالبد فيزيكي،      اين ذرات با هم جمع نمي شوند و به صورت عضوي ديداري
، به » در تمام اطراف خود« درنمي آيند؛ وقتي انسان توجه خود را به خارج معطوف مي دارد 

 وسيلة اين ذرات، يا به واسطة چيزهايي مانند آنها كه در مسير او قرار مي گيرند، مجذوب آنها 
چشم نجومي مي بينند، زيرا عادت تازه واردان ِعالم نجومي هميشه به واسطة تصاوير . [مي شود

 كه براي راه رفتن پاهاي گونهداشته اند از اين طريق به امور بيروني توجه كنند، درست همان 
اما اگر مادة نجومي دوباره .]  ضرورت داردبه كارگبري اين اعضا. رندخود را به حركت درمي آو

ي آيند، و يك سري پوستة تمركزي تنظيم شود، مادة هر كدام از تقسيمات جزيي نيز گرد هم م
  .تشكيل مي شود، و غليظ ترين پوسته ها در بخش بيروني قرار مي گيرند
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ا كه انسان فقط بخش هاي جزييِ عالم نجومي را كه متعلق به بيروني ترين پوستة است ج     از آن
طفي دارد كه از مي بيند؛ مقدار انواع مادة هركدام از اين بخش ها بستگي به ميزان اميال و عوا

  .زندگي در عالم خاكي با خود آورده است
     اگر اين اميال و عواطف از نظمي سفلي برخودار باشند، غليظ ترين مادة نجومي، كه بيروني 
ترين پوسته است، خيلي توانمند خواهد بود، و او فقط در پست ترين تقسيمات جزيي عالم نجومي 

ا خواهد ماند؛ اين احوال با گرسنگي بطئي از ميان خواهد جاي مي گيرد، و مدتي مديد در آنج
به . ، با محروميت از ارضاعاتي مواجه خواهد بود كه قبالً به آنها عادت داشته است. . رفت، يعني 

ش توأم با شهوتراني و قصاوت  ايره، شكمباره، عياش، و كسي كه زندگاين دليل است كه ميخوا
 فيزيكي، داراي غليظ ترين و خشن ترين نوع از مادة يي هابوده است، به علت اين زياده رو

نجومي اي خواهند بود كه فقط در محدودة آنها مي توانند در مورد اطراف خود آگاهي داشته 
     باشند، و افرادي همسنگ خود را ببيند، و يا با بدترين كيفيات اشخاصي آشنا شوند كه از 

 يپر شرر اين افراد هرگز اطفا نخواهند شد، زيرا از اعضامرتبه اي باالتر برخوردارند؛ شهوات 
        محروم مانده اند، اين شهوات نيز داراي شررهاي ،جسماني كه وسيلة ارضايي آنها بودند

قوي تري هستند، زيرا در طول زندگي جسماني قسمت اعظم نيروي ارتعاشات نجومي صرفاً 
 آنچه باقي مانده احساس لذت و درد است؛ و به مصروف ذرات فيزيكي سنگين ماده شده اند، و

همين دليل تمام اين شهوات زميني در قياس با شررهاي نجومي رنگ باخته و ضعيف ترند، بعد 
از اين كه ذرات نجومي سبك به آساني به حركت درآمدند، تمام بقاياي نيروي خود را به صورت 

  .  ات زندگي زميني حس پذير نيستندخوشي و دردي نشان مي دهند كه مانند خلسه يا غليان
ناميده مي شود ـ و جهنمي » جهنم«     اين احوالي كه گفته شد همان چيزي است كه در اديان 
اما اين احوال موقتي مي باشد، و نام . واقعي است، كه خود انسان براي اين جايگاهش مي آفريند

در اين دو اديان .  [ است» ل يا برزخعالم اميا« مناسب تر آن براي مسيحيان و مسلمانان مؤمن 
معموالً سخن از جهنم ابدي به ميان مي آيد، در صورتي كه نص كتب مقدس با اين تصور مقايرت 

و قرآن تصريح                » خداوند همه در همه خواهد بود«انجيل سخن از وقتي مي راند كه . دارد
  . »كلِِّ شيءِ هالك أْلّا وجهه« : مي نمايد

    الية ضخيم غليظ ترين ماده از بين مي رود، و انسان ديد اين قلمرو حيات نجومي را از دست  
مي دهد، و دريافت عالم بعدي را شروع مي كند، چون از اين درس عذاب اليم آموخته است  

  .بوده اند» ارحام درد« خوشي هايي را كه در زندگي زميني ارج مي نهاد به راستي 
انه حال اين شرايط تأسف آور بعد از مرگ را تجربه نمي كند، چون زماني كه در      انسان مي

از آن خيلي زمين بوده نه چندان از اين غليظ ترين ماده را در كالبد نجومي خود جاي داده، و نه 
اگر عاليقش در زمين ناچيز بوده باشند ـ دور و بر اتاق . ده است كه اسير آنها گرددكررا توانمند 

 يا در خانه اش به كارهاي دستي اشتغال داشته است، به صور پست، اما نه زشتي از كار
ده  ـ اما اوقات خود را وقف عاليق بزرگ تري نكرده است، كه كرسرگرمي ها خود را مشغول 

مربوط به اموراجتماعي و ملي باشد، چنين فردي خود را در پوسته اي مي يابد كه از مادة 
 نجومي مواجه خواهد شد، ياست، لذا او با همتاهايي از اشيا الم نجوميتقسيمات جزيي ششم ع

كه نمي تواند در آنها تصرف كند، و يا در احوال زندگي زميني آنها شركت داشته باشد، بنابراين، 
او رفتار و گفتاري عاميانه دارد، و خود را با احوال خيلي كسل كننده مي يابد، و در تيررس 

  .  و بيهودگي غير قابل تحمل خواهد بوداحساسات ماللت بار
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     ممكن است گفته شود اين احوال دشوار است، چرا كه اكثريت مردم ناگزيرند به نوعي زندگي 
عاميانه تن دردهند؛ آيا آنها به صرف اين كه مردمي عام مي باشند، بايد بعد از مرگ كسل باقي 

ي مي توان مانع بروز آن احوال شد، و حكمت بمانند؟  بله اين درست است؛ اما با اندكي دانستگ
  .الهي هم به همين منظور گسترش يافته است

     لزومي ندارد كاري كه در دنيا انجام مي گيرد كسل كننده باشد، و براي افرادي هم كه ايمان 
ديني عميق دارند، كارها حتي در حال حاضر نيز كسل كننده نيستند؛ زيرا تمام كارهاي مفيد 

 اين فعل الهي مي باشند، يعني دست هايي ياز فعل الهي است، و تمام كارگزاران هم اعضاجزيي 
توليد و توزيع ـ كشاورزي، . هستند كه با آنها كارگزاران الهي كار او را به انجام مي رسانند

استخراج معادن، كارهاي كارخانه اي، تجارت، و كوچك ترين كسب ها ـ همه طرق الهي تغذية 
  و وسايل تكاملي انسان مي باشند،انساني، 

 جمعي يك كار بزرگ بدانند، آنها كسل و ي  وقتي مرد و زن كارهاي كوچك روزانة خود را اجزا
نگاه كنيد به . [ ملول نخواهند شد، بلكه خود را در همكاري با خواست خداوند سهيم مي بينند

  ].77 .بخش پنجم، ص كاربرد حكمت الهي در معضالت اجتمايي،
  : مي گويدجورج هربرت كه گونه   همان   

 ا روفتن اتاقي همين كنش قوانين او راكه ب/ خدمتكار از آن جهت به ماللت جلوة الهي مي دهد     «
  .»تلطيف مي كند

     كساني كه با اين نيات كار مي كنند نه فقط بعد از مرگ با ماللت مواجه نخواهند شد، بلكه 
ديگر افراد نيز به تدريج خود را با شرايط جديد تطبيق .  خواهند داشتفعاليتي تازه و نشاط انگيز 

ده، كرمي دهند، و آنان را در انجام آن كمك مي كنند، بسياري از ناراحتي هاي زميني را فراموش 
ند تماس دارند، و  مي باشبا دوستاني هنوز در قيد حياتو به زندگي كامالً خوشايندي مي رسند؛ 

 اين معاشرت در طول شب هاي زميني خوشايند، اما در طول روزها با نوعي متوجه مي شوند كه
   ليدبيتر كه از گفتار انديشمندانة آقايگونهبي تفاوتي هشدار دهنده برخورد مي كنند، همان 

، »مردگان هرگز لحظه اي از اين كه زندگي خود را از دست داده اند متأثر نيستند« : برمي آيد
  . دگان عزادار به عزيزان از دست رفته محبت داشته باشندهرچه قدر هم بازمان

     با گذشتن از تقسيمات جزيي ششم، پنجم و چهارم، ارتباط انسان با محبوبانش از لذت 
چون انسان به تقسيمات جزيي باالتري از ملكوت مادي مي رسد كه  هيچ . بيشتري برخودار است

ن نياورده اند ـ قلمرو هنر، ادبيات، علم، نوع دوستي، و كدام از مذهب گرايان سخني از آنها به زبا
كه در مسير مي رسد؛ عاليق بزرگ زندگي، كه در زندگي دنيوي توأم با نوعي خودخواهي است، 

عادي محصولِ توليدات دوبارة نجومي، با استفاده از وسيله و ابزار فيزيكي، است، كه اگر با 
باال مي برد كه جايگاه جام گيرد، او را تا عالم ملكوتي انگيزه هاي خالي از خودخواهي انسان ان

ست، و آناني هم كه به اين امور با خودخواهي بيشتري مي پردازند، چون از پا درآيند، خاص آنها
  . مي ربايد، تا دوباره در ملكوت بيدار شوندرا خواب آنها 

كالبد فيزيكي، در زمان معين      پوسته هاي كالبد نجومي يكي پس از ديگري مي ريزند، و مانند 
بعضي از ارواح پاك و لطيف بي آنكه حضوري در عالم نجومي . به عنصر خود بازمي گردد

كساني كه كامالً .  داشته باشند از آن عبور مي كنند، اذهان آنان به چيزهاي باالتري توجه دارند
 گردد، اما آزادي خود را حفظ بيدارند، اجازه نمي دهند مادة كالبدهاي نجومي آنان دوباره تنظيم

صرف نظر از اين طبقة اخير، كه توقف آنان در عالم نجومي . نموده به خدمات مفيد مي پردازند
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بستگي به علل ديگري دارد، قاعدة عمومي براين است كه بعد از مرگ دوران توقف نجومي براي 
در حالي كه دوران ملكوتي آناني كه پيشرفته نيستند طوالني، و براي پيشرفتگان كوتاه است، 

  .براي پيشرفتگان طوالني و براي دستة ديگر كوتاه تر است
  

  حوزة رواني، عوالم و ساكنان آن
  
است داراي دو كره مي باشد كه فعالً موضوع مورد بحث ما رو رواني اي كه مرتبط به زمين مقلم

ام ساكنان خاص خود را دارند، اين قلمرو دو عالم دارد، عالم علوي و عالم سفلي، كه هركد. نيستند
نسان مورد استفادة افراد ا) discarnate(و جزيي از عالم سفلي تحت شرايطي در پايان تكامل 

تمامي اين قلمرو متعلق به حالت آگاهي تفكر مشخص، يا .  استقرار مي گيرد، كه عالم بهشت
ز تفكر، در تقسيمات جزيي فعاليت رواني، مي باشد، و مادة آن پاسخگوي تغييرات آگاهي ناشي ا

هفتگانه است؛ هرچند كه عملكرد آن خيلي ظريف تر مي باشد، دوباره با آن تغييرات عوالم فيزيكي 
 . و نجومي تطبيق دارد

     و عالم رواني هم مانند عالم فيزيكي به دو عالم سفلي و علوي تقسيم مي شود، عالم سفلي 
 عالم علوي سه تقسيمات جزيي لطيف تر دارد، و دو شامل چهار تقسيمات جزيي غليظ تر است، و

، كه از ) casual(كالبد رواني، كه از تركيبات غليظ تر، و عالم بي ثبات : كالبد به آن تعلق دارد
اين عالم از دو جهت داراي كشش ويژه است، يكي آنكه . تركيبات لطيف تر تشكيل مي شوند

د نسبي ذهن، در آن مي گذراند، و مانند پرنده اي كه  انسان تقريباً تمام وقت خود را، بعد از رش
براي گرفتن ماهي در دريا غوطه ور مي شود، فقط در لحظه ها كوتاهي از زندگي فاني خود در 
آن فرو مي رود، و جلوة ديگر اين عالقه مندي از آن است كه عالم فيزيكي ميعادگاه آگاهي علوي 

  . و سفلي مي باشد
با ارسال شعاعِ خود ) جوهرفردي( جاودانه از باال ـ بعد از اين كه موناد      با نزول فرديت 

صورت روح را ساخت، در بلنداي آسمان باقي مي ماند، كالبدهاي پست تر در اطراف اتم هايي كه 
ل مي گيرند، تا در طي قرون متمادي تكامل بطئي خود را به انجام كپيوسته اند ش] روح[به او 

با نزول فروزان خود آنها را تصرف، و از آنها ] روح[ تكامل كافي يافتند، او برسانند؛ چون آنها
كه ماهيتش « روح كه خوي عقلي دارد ـ از عالم بي ثبات،. براي تكامل خود استفاده مي كند

قلمرو رواني قرار دارد؛ كالبد او را كه بي ثبات است عطا مي كند از ـ و سه سطح باالتر » دانستگي
قا كند و به تكامل دايمي خود ادامه دهد، و او در طي دوره هايي طوالني تولد هاي تا آن را اب

عالم بي ثبات را از آن جهت به اين نام مي شناسند چون .  دوباره اش را در مادة غليظ تر مي يابد
كالبد بي ثبات، چون الية .  تمام عللي كه در عوالم پست تر مشهود است در آن جاي مي گيرند

 نازكي از ماده، با شكل تخم مرغي، مانند پوسته اي به دور كالبدهاي پست تر، چون     بسيار
  . جوجة پرنده اي در بيضه، در درون آن پوسته به تدريج شكل مي گيرد

     از شبكة ظريفِ اتمِ پايدارِكالبدِ بي ثبات به تمام بخش هاي اين پوستة بسيار ظريف بيضه 
، واتمي است كه چون هسته اي تابناك مي درخشد؛ و به اتم هاي مانند پرتو افشاني مي شود

  .پايدار كالبدهاي فيزيكي، نجومي، و واحد مولوكولي پايدار پيوسته است
مي گيرد،  و در مرگِ تمام جرم پايدار  بر      در طول زندگي، اين اتم تمام كالبدهاي انساني را در

      هر كالبدِ متوالي است، حفظ »  بذر زندگي« د، و آن را، با نيروهاي ارتعاشي كه در درون دار
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قرن ها كيفيت آن كمي بيشتر از اين شبكة ظريف و اين سطح است، چون فقط با فعاليت .  مي كند
           علوي انساني مي تواند رشد كند، يعني با فعاليتي كه در مادة ظريف آن واكنش ضعيفي 

ؤوليت متفكرانه بيشتر و خودخواهي كمتري داشته باشد، برمي انگيزاند؛ اما چون انسان مس
اشتغال او به فعاليت هاي مفيد هم بيشتر مي شود، و در نتيجه به دستĤوردهاي غني تري نيز 

  .خواهد رسيد
اين برگ ها مواد الزم را از       شخصيت ها مانند برگ هايي هستند كه در در ختان مي رويند؛

انرژي خام مفيد تبديل مي كنند، بعد برگ ها مي ريزند و مي پوسند، و بيرون مي گيرند، آن را به 
از آنها فراهم مي آيد، درخت از آنها تغذيه مي كند، و دوباره برگ هاي تازه اي كه مواد غذايي اي 

  .مي روياند، وهمين دور تكرار مي گردد
دست مي آيد؛ كالبدهاي      از آگاهي موجود در كالبدهاي رواني، نجومي، و فيزيكي تجاربي به 

فيزيكي و نجومي مانند برگ هاي پژمرده فرو مي ريزند، آگاهي هم اين تجارب را، در طول زندگي 
كالبد رواني خود به خصيصه هايي تبديل مي كند؛ آگاهي دستĤوردهايش را به درون كالبد بي 

 روح تركيب مي شود، روح ثبات مي برد، كالبد رواني را نيز مانند ديگر كالبدها فرو مي گذارد، با
نيز آن را پيش مي راند، و آن را با دستĤوردهايش غني مي كند؛ به اين ترتيب در خدمت روح در 

  .مي آيد و او را براي تغذيه جلو مي اندازد
     روح غني شده، يعني انسان، دور اتم هاي پايدار قديمي اي شكل مي گيرد، كه داراي كالبد 

 با توانِ نمودي خصيصه هاي بهينه شده مي باشد؛ اتم پايدار فيزيكي از رواني و نجومي ديگري،
طريق پدر در كالبد مادري كاشته مي شود تا كالبد فيزيكي اي فراهم آيد كه الزمة قانون تغيير 
ناپذير علت و معلول است، اين سه كالبد پست تر با كالبدهاي همطراز خود در مادر تغذيه و تلوين 

  . اين ترتيب شخصيت تازه اي در دنياي فاني پا به عرصة وجود مي گذاردمي شوند؛ و به 
     درحالي كه عقل، موتور شخصيت تلقي مي شود، بدل عقل در مادة غليظ تر ذهن است، كه از 
كالبد رواني به عنوان ابزار خود استفاده مي كند؛ فعاليت اولي تفكر مجرد، و فعاليت دومي ذاتي 

 دانشي كه از راه مشاهده، و دريافت خود دارد، حس را وسيلة كاري خود ذهن براي كسب. است
مي كند، و از مشاهدات و دريافت هاي خود مفاهيمي به وجود مي آورد؛ قدرت هاي ذهني انتباه، 

  .حافظه، استدالل هاي استقرايي و قياسي، تخيل و مانند آنها مي باشند
، و قدرت عقل تخلق، يعني مي داندوني و با ماهيت آن      عقل، با همگوني و همĤوايي با دنياي بر

تنظيم ماده به كالبدها براي فرآورده هاي طبيعي خودش، يعني صور عقلي است،  وقتي فروزشي 
 را به درون ذهن پست تر بفرستد، مفاهيم آن را منور و تخيالتش را ملهم مي نمايد،  و ما اين فوز

  .  را نبوغ مي ناميمآن 
هاي بي ثبات و رواني، هردو، در مراحل بعديِ تكامل توسعة وسيعي مي يابند، و           كالبد

عالي ترين پرتوهاي انوار متلوني را نمودار مي كنند، كه به هنگامي راحتي نسبي از درخشندگي 
 گونهو همان . شكوهمند زيادي برخوردارند، و به هنگام فعاليت زياد تابندگي خيره كننده اي دارند

قبالً در مورد بدل اتريك و كالبد نجومي گفته شد، اين هردو در كالبدهاي پست تر نفوذهاي كه 
 تمام اين كالبدهايي كه مادة ظريف تري يمتقابلي دارند و از سطح خود فراتر مي روند، اجزا

دور اشتراكي فرد انسان، ابر نوراني رنگيني » هالة « دارند، بيرون از كالبد فيزيكي مي باشند، از 
  .ش را احاطه مي كند اكالبد غليظ
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 معموالً هر صاحب بصيرتِ متعارفي 24 مي توان ديد؛  كيلنر     جزء اتريك هاله را با دستگاه دكتر
اين جزء هاله و جزء نجومي را مي بيند؛ صاحب بصيرت پيشرفته اجزاء اتريك، نجومي، و رواني 

ببيند كه شامل كالبد بي ثبات مي شود، و ي را يتعداد معدودي قادرند آن جز. را رؤيت مي كند
عدة بسيار كمتري هم توانند از ديدن زيبايي جزء شهودي، و نور خيره كنندة موتورهاي روحاني 

  .طرفي ببندند
     روشني و ظرافت رنگ هاي هاله و درخشندگي، يا كدري، ماتي و تار بودنِ آنها، به طور كلي 

تغييرات عاطفي شخص هم جزء نجومي را مملو از           . دميزان پيشرفت بيننده را مي نمايانن
به طوري كه رنگ گلسرخي از عشق، آبي از ايثار، : رنگ هاي متفاوتِ زودگذري مي كند

خاكستري از ترس، قهوه اي از سبعيت، سبز رنگ پريده از حسادت، زرد بي غش از ذكاوت، 
شيارها، . شياري حكايت هاي آشنا دارندنارنجي از غرور، سبز درخشان از همدردي عاطفي و ه

نوارها ، راه راهي ها، آذرخش هاي موجود در رنگ ها، و غيره صور ديگري ارائه مي كنند كه 
همه نياز به بررسي دارند، اينها همه خصيصه هاي مشخصي از شخصيت رواني و اخالقي را 

اما همة اين جزييات در . اوت داردالبته، هالة كودك با هالة بزرگ سال بسيار تف.  بيان مي نمايند
  .  حوصلة اين كتاب نيست، و ما ناچاريم از آنها چشم بپوشيم

     حاصل كارِ ذهن، كه در كالبد رواني فعاليت مي كند، تفكراتي است كه در كالبدهاي نجومي و 
 عالم و در. فيزيكي نمودار مي شوند، ابزار كاري ذهن در كالبد فيزيكي نظام مغز و نخاعي است

مشخصي را مي نماياند، اين تفكرات در عالم رواني با استفاده از مادة رواني » صورِ فكري« خود 
تجسم مي يابند، و چه بسا كه با كالبدهاي ديگر نيز درآميزند؛ ارتعاشات عالم رواني، نيز، 

در عوالم تموجاتي دارد كه آنها را در تمام جهات پراكنده مي نمايد و موجب ارتعاشات مشابهي 
تعداد نسبتاً معدودي از افراد، كه از عوالم فيزيكي و نجومي بريده اند، و فقط .  ديگر مي شود

ملبس به كالبدهاي رواني و باالترند، در اين مرحله از تكامل قرار دارند، و مي توانند آزادانه در 
  .عالم رواني ايفاي نقش كنند،

آيند مي توانند در مورد پديده هايش سخن بگويند ـ و اين      اما آناني كه از عهدة اين كار برمي 
 يا دِواچانكه در ساير كتاب هاي حكمت الهي ــ [مسأله اي بس حايز اهميت است، زيرا ملكوت ـ ـ 

ـ جزيي از عالم رواني است، كه در مقابل هرگونه ـ ـ  ـ  ـ   ـ ـ]  ناميده مي شود25 سوكهاواتي
مرتبة ساكنان اين عالم از مرتبة ارواح طبيعي، كه در . شوددرون ريزي اي از آن حفاظت مي 

 ،، يا افراد فروزان، و در عبري، مسيحيت و اسالم فرشتگان نظام سفلي 26 دِواسمشرق زمين، 
        اينها صور درخشاني هستند كه داراي . عقل هاي ملكي، ناميده مي شوند باالتر مي باشد

  . ايي هستند، كه زبان آنها لون، و حركت آنها ملودي استسايه هاي متغيرِ لونيِ لطيف و زيب
  
  
  
  
  

                                                 
  24                                                     .   مي شود به جدول حوزه ها مراجعه نمايدبه خواننده توصيه   - 

25  - Devachan, Sukhävati 
26 - Devas 
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  عالم ملكوت

  
جزء ملكوتي عالم رواني مملو از افراد انساني است كه از مراحل تكاملي فارغ شده اند، اينها 
كساني هستند كه از تجارب خوبي كه در زندگي زميني به دست آورده اند نيروهاي رواني و 

  . رسانده انداخالقي را به كمال 
     در اين عالم دينداراني ديده مي شوند، كه مفتون تأمالت ستايشگرانه اي از صورت الهي      

مي باشند كه در زندگي زميني به آن عشق مي ورزيده اند، زيرا خداوند خود را به صورتي كه 
ي هاي دلنواز محبوب قلوب باشد آشكار مي نمايد؛ در اين جا موسيقدان هوا را سرشار از ملود

مي كند، قابليت خود را با نيروي باالتري بهينه مي سازد؛ در اين جا هر عاشقي در كنار معشوق 
است، و عشق براي بيان كمالش قدرت و عمق تازه اي مي يابد؛ در اين جا صورتگران هنرمندي 

پذيري مي سازند كه در كار خود از رنگ استفاده مي كرده اند مفاهيم شكوهمندي را با مادة قالب 
ع دوستان طرح هاي بزرگي براي كمك به انسان تهيه انواكه مطلوب تفكرات آنها است؛ در اين جا 

  . مي بينند، و معماران طرح هايي مي ريزند تا در رجعت به زمين آراسته نمايند
به گٌل             در اين جا، هر فعاليت اعاليي كه در زمين تعقيب شده، هر فكر و آرزوي نجيبانه اي، 

افرادي كه اينها را مي دانند، در . مي نشيند، گل هايي پر از بذري كه در زمين پاشيده خواهند شد
  .اين عالم خاكي بذرهاي تجاربي را تهيه مي بينند كه در ملكوت گٌل به بار مي آورد

 خودخواهانه    كشتِ هر قابليت ادبي و هنري، كه از عشقِ صبورانه و ثابت برخودار، و از خدمت
مبرا، و خالصاً مخلصاً براي رضاي خدا بوده باشد، ملكوتي پربار و غني و پر ثمر به بار          

مي آورد، آناني كه كم بكارند، كم برداشت مي كنند؛ اما ساغر سعادت همه سرشار خواهد بود، و 
بستگي به توشه اي دوران ملكوت ما .  اين ماييم كه ساغرهاي خود را كوچك يا بزرگ مي سازيم

اين . دارد كه بعد از مرگ با خود مي بريم، و اين توشه تفكرات خوب، و عواطف پاك ماست
دوران امكان دارد از هزار و پانصد تا دو هزار سال تداوم داشته باشد؛ ممكن است قرن هاي 

  .باشدمعدودي دوام يابد، و در مورد افرادي كه پيشرفت معنوي كمتري داشته اند كوتاه تر 
     زماني كه تمامي تجارب انسان به قابليت برسند، كالبد رواني خود را رها مي كند، و در اين 
  مرحله است كه انسان حقيقتاً خودش مي باشد، و بعد در كالبد بي ثبات و دو كالبد علوي ديگر

يگر در  پيشرفت رسيده است، امكان دارد مدتي دياگر شخصيتي باشد كه به حد اعال. مي زيد
سطوح باالتر عوالم رواني زندگي كند؛ به هر حال، توقفش در آنجا معموالً كوتاه خواهد بود، فقط 

كه اجازه دارد تمامي گذشته خود را ببيند، و نظري اجمالي به زندگي آينده اش بيندازد،  در حدي
 ا به اين كار  ولي خيلي سريع خود را پايين مي آورد، زيرا تمايل شديد به تجارب بيشتر او ر

 اجرام قابليت هاي رواني پيشرفته در مادة رواني كاشته مي شوند تا كالبد رواني .  وامي دارد
تازه اي را تشكيل دهند؛ و اجرام قابليت هاي عاطفي و اخالقي پيشرفته در مادة نجومي هم به 

اي هستند كه » هخصيص« و » قابليت هاي ذاتي«كالبد نجومي تازه اي شكل مي دهند، و اينها 
  .كودك با خود به اين دنيا مي آورد
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  قلمروهاي باالتر

  
وجود دارد، كه يكي عالم شهودي است، و ماهيت مسيح را در انسان          دو قلمرو باالتر ديگر

.  مي نماياند، و ديگري عالم روحاني است، كه در اين جا نمي توان آن را كامالً توصيف نمود
ني از نهانِ طبيعت اعيان است ـ در بينشِ شهودي كثرت به صورت نفس واحده شهود، بينش روش

ديده مي شود، يعني حس تفرق معدوم مي گردد ـ اين قابليت طبيعت ـ عقل كلي و مكاشفة عالي 
در اين حوزة روحاني، كه . »طبيعت در تمام ملكوت خود حجاب ندارد« : روحاني است، زيرا كه

       تجلي يافته است، وحدت انساني، با الوهيت، ادراك مي شود ـ اما آخرين و باالترين نظام 
  .و الوهيت بازهم تجلي نايافته باقي مي مانند) جوهرفردي(حوزه هاي موناديك 

     چرخة تكامل انسان متعارف در سه عالم فيزيكي، مياني، و ملكوتي دور مي زند؛ در عالم اول 
 دوم با توجه به زندگي اي كه در عالم اول داشته ايم رنج و تجاربي به دست مي آوريم، در عالم

شادي مي بريم؛ و در عالم سوم، از سعادت بي شائبه اي لذت مي بريم، و تجارب و رنج هاي 
گذشته را به قابليت تبديل مي كنيم،  همة اينها را با خود برمي گردانيم، و به اين ترتيب، قرن ها، 

  . رشد و تكامل مي يابيم
بردن آگاهي، و رشد كالبدهاي متعلق به عوالم مختلف، هر مرحله اي از اين ال  با تسريع در با   

تكامل عالي را مي توان بررسي كرد،  جز آنچه در مورد موناد گفته شد، لزومي ندارد بقية مطالب 
       اين بخش را بي چون و چرا بپذيريم ـ اما مطالعاتي كه اين مطالب تأييد مي كند به اندازة

با مختصر پيشرفتي كه الزمة آن اراده اي باالتر . مطالعات دقيق رياضي يا نجوم طاقت فرساست
از حد معمول انسان ميانه حال است، آزمودن واقعيت هاي اتريك و نجومي را مي توان مقدور 

  .نمود، و ممكن است تجارب حاصل دانش پژوه را برآن دارد تا اين كار دشوار را دنبال كند
  

  تشريفات و مراسم مذهبي
  

حكمت الهي با توضيحات علمي اش از تشريفات و مراسم متعددِ اديان مختلف خدمت بزرگي ارائه 
اين خدمات را عالمان بزرگ علوم غريبه طراحي نموده اند تا تأثيرات قلمروهاي عالي را . مي نمايد

           به عنوانانگلستان كليسايني   در كتاب دي27»آيين مقدس « . به دينداران و نيكان بنمايانند
به خوبي تعريف شده است، و نه تنها نشانه اي از » نشانة بروني و رؤيت پذير و فيض روحاني« 

بر قواعد قديمي بايد در آيين  بنا.  حضور فيض، بلكه وسيله اي براي انتقال آن به عابد است
 گونهرت، و كلمة قدرت است، و همين مقدس شيءِ فيزيكي خارجي اي موجود باشد، كه نشانة قد

  .هم بنابر قوانين ديني بايد كشيش شايسته اي هم اين مراسم را اجرا نمايد
من « :      لذا در مراسم غسل تعميد در مسيحيت، آب شيء خارجي، صليب نشانة قدرت، و فرمولِ

ش عامل شايستة كالم قدرت، و كشي» تو را تعميد مي دهم به نام پدر، و پسر، و روح القدوس،
فرشتگاني كه در آن اطراف هستند فيض روحاني باطني بر كودك نازل و به او . مقرر شده است

ورود او را به جماعت مسيحيان در اين عالم و عوالم ديگر مجاز مي شود، و .  بركتي مي رسانند
مورد از سوي كليساهاي مسيحي كه در معرض ديد قرار دارند، و آنها كه ديده نمي شوند، 

                                                 
 “sacrament”، اني و غيرهآيين هاي غسل تعميد و عشاء رب «   -» 27 



 27

جماعات مقدس نيز از همين اصول پيروي مي كنند، و هر صاحب  .استقبال واقع مي گردد
سو سركشيده با چشم  بصيرتي كه اين تشريفات را تماشا مي كند، شعله هاي نوري را كه از هر

شو       و دل مي بيند، درپي كالم تقديسي مراسم، اين نور در كليسا مي درخشد و عابدان را شست
هد، نوري است متناسب احوال دينداراني واقعي كه حضور دارند، و از آن بهره مي برند؛ به مي د

است كه در كليساي كاتوليكي روم بريدة ناني را كه واقعاً » حضور واقعي« علت مراسم اين 
  .متبركت شده است، و از آن مدام پرتوهاي نور ساطع مي شود نگه مي دارند

پا مي شود، همه بر اساس  ه گذشتگان، يا به اصطالح مردگان بر     مراسمي كه براي كمك ب
است، هرچند كه امروزه شركت كنندگان در اين ) برزخ(دانستگي هاي مربوط به عالم مياني 

مقصود از عبادات و . مراسم چيز زيادي در مورد تأثيرات آن در فرد از دنيا رفته نمي دانند
اي غنوده را مشغول داشته، تنزيل و تعميم تأثيرات مراقبت هاي روزانه اي، كه هندوي پارس

ـ بركاتي، بر حيات انساني، » جماعت ماليك«  ـ يا  دِواسفيوضات روحاني است، كه به وسيلة
  .حيواني و نباتي آن اطراف نازل گردد

اما، چون دنياي رؤيت . انسان متعارفِ نوين به تمام اين مسايل به چشم خرافات مي نگرد     
ده است، و در آن نفوذ مي كند، كر در درون دنياي رؤيت ناپذير راه دارد و آن را احاطه ناپذير

در اواخر قرن هيجدهم، اعتقاد به اين . استبعادي ندارد كه دومي در اولي نقش مؤتري داشته باشد
 كه نيرويي پاهاي غورباغه اي را كه به سيمي آويزان بود به حركت وامي داشت، خرافات تلقي 

 به نظارة غورباغه هايي مشغول بود كه منتظر ماهي تابه اي بودند كه با نزديك  گالوانيشد؛مي 
 آن به رقص مي آمدند،  مردم عادي او را خيلي مسخره مي كردند و به او لقب معلم رقص شدن

بسياري از نكاتي كه .   قاره ها را به هم متصل كردگالوانيكبه هر حال جريان .  دادند» غورباغه«
خرافات محسوب مي شد به اكتشاف نيروهايي انجاميد كه براي افراد معمولي ناشناخته بودند،  

    .لذا عاقالن مشاهده و بررسي مي كنند، و قبل از انكار مطالعه مي نمايند
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  بخش دوم
   اخالقيات و هنر،حكمت الهي

  
. چه خوب تعريف نموده اند. بين تمام موجودات زنده»  هماهنگيعلم روابط« اخالقيات را به عنوان

قوانين اخالقي به اندازة قوانين طبيعت در پديده هاي فيزيكي مؤثر مي باشند، و بايد آنها را با 
همان طور كه .  همان شيوة آزمايشگاهي جستجو، و با همان روش آزمايشگاهي تدوين كرد

مانند قوانين مانو و [  جزيي از دين تعيين و تبيين نمود، قانونگراري قديم بهداشت فيزيكي را
، كه به تدوين امور بهداشت اخالقي انجاميد؛ و هر دو بر اساس واقعيت هاي طبيعت مقبول ]موسي

  .افراد بسيار پيشرفته، اما نه مردم آنها واقع شد
  

  جهت گيري حياتي اخالقيات
  

زيي از حكمت الهي است؛ اساس اخالقيات حكمت متوجه شده ايم كه تعليمات حيات مطلق واحده ج
آزردن ديگري آزردن خويشتن است، زيرا هر كدام . الهي هم بر ادراك اين نكته استوار است

وقتي كالبد كلّي مسموم مي شود، سمي كه به هر جزيي از آن            . جزيي از كلّي واحده ايم
اين حيات .   جزء رسيده است مسموم مي كندمي رسد، تمام اعيان زنده را از گزندي كه به آن

واحده با تكاپويي كه براي رسيدن به سعادت دارد، خود را در همه چبز، در همه جا و هميشه، 
چون حيات در جستجوي سعادت است؛ هيچ رنجي هيچ گاه خود .  بدون استثناء تبيين مي نمايد

  . ي مدام بينجامدبه خود پديد نمي آيد مگر در راهي قرار بگيرد كه به خوش
     هيچ كس به دنبال رنج بي هدف نيست، زيرا صرف جهت رنج، فقط وسيله اي براي رسيدن به 

تمام اديان، خداوند را منبع بركت اليتناهي، و هدف حيات انساني را رسيدن به وحدت .  هدف است
 چون انسان از الهي را مي دانند، يعني، همة اديان در جستجوي كمال بركت الهي مي باشند، 

ماهيتي الهي بهره مند است، دراصل موجودي متبرك است، و به همين دليل طبعاً هر سعادتي را، 
و هرگز از خود . بي آنكه براي آمدن آن توجيهي را ضروري بداند، با آغوش باز قبول مي كند

 به نظرش غير اما ماهيت انسان در مقابل هر رنجي، كه» جرا از اين لذت برخوردارم؟«: نمي پرسد
چرا من بايد اين رنج « : طبيعي و توجيه پذير مي نمايد، سركشي است، و فطرتاً از خود مي پرسد

هدفِ حيات بركت ژرفِ بي آاليشِ پايا، يعني كمال رضامندي هر جزيي از »  را متحمل شوم؟
فتاب اما چه بسا كسا كه خوشي هاي بي ارزش ناپاي عالم خاكي را با درخشش آ.  وجود است

زش و وبركت الهي اشتباه مي كنند، و به همين دليل به بال مبتال مي شوند ـ چاره اي جز آم
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  اگر جزء به مقابله با 28» .خداوند برنامه دارد، و برنامه اش تكامل انسان است«  .يادگيري ندارند
تن ماهيت كلّي برخيزد، چاره اي جز رنج كشيدن ندارد، زيرا تمام رنج هاي بشر ناشي از نشناخ

خويش، و بي توجهي به آن مي باشد، و بي خبري از قوانين طبيعتي را كه در آن زندگي مي كنند، 
  .بايد به اين ناداني انسان اضافه نمود

  
  )درست و خطا ( صحت و سقم 

  
دانشمند .  اگر تكامل برنامة الهي است، پس مالك معيني هم براي صحت و سقم دردست داريم

. ستد صحيح، و هرچه مانع آن باشد خظاي كه در مسير اين تكامل قرار بگيرهرچيز: خواهد گفت
هر چه در راستاي ارادة الهي باشد، درست؛ و هرچه با آن مقابله كند، غلط : اهل ايمان خواهد گفت

  .اين دو عيناً منظور واحدي را بيان مي كنند، زيرا ارادة الهي بر تكامل قرار دارد. است
وع تكامل متوجه خواهيم شد كه نيمة نخست آن فراق بسيار عظيمي را به بار      با بررسي موض

نشانده ـ كه هدف از آن خلقت افراد بوده است؛ اكنون مي توانيم دريابيم كه با آغاز نيمة دوم در 
 و طريق 29هندك ها به اين فرايند طريق برون ـ نمايي . ي وحدت هستيممسير ادغام افراد به سو

 ژرف ترين غرايز انساني، خود را در  .  ند، عناوين تبيني ديگري وجود نداردبازگشت مي گوي
 ـ در اين زمان طالب برادري اي است، كه 30نژاد هاي نخستين او مي نمايانند ـ غريزة بيان زندگي

 آن وحدت، يعني، ساختن كليت واحدي از اجزاء بسيار، قرار دارد،  پس هرچه چيزي كه يدر ورا
  .ينجامد درست است؛ و هرچه با آن مقابله كند، غلط استبه اين وحدت ب

   
  عواطف و فضايل

  
 است؛ كه از حس فزوني زندگي در ما احساسيقدم بعدي اين است كه بدانيم سعادت در اصل 

نشأت مي گيرد؛ وقتي زندگي ما توسعه مي يابد، و طوالني مي شود، خوشحاليم؛ اما زماني كه از 
  31.  كوتاتر بشود رنج مي بريمزندگي ما كاستي يابد، و

عشق همبستگي مي آفريند و فزوني مي آورد؛ نفرت موجب جدايي مي شود و به كاستي               
ه روييم، كه هر دو بيانگرِ هوس در اين جا با دو ريشة عواطف، يعني عشق و نفرت رو ب. مي گرايد

      وجوه جاذبه اي و دافعه اي مشاهده ـ يعني تجلي جلوة اراده هستند ـ كه در سراسر عوالم با 
مي شوند، يعني سازنده و ويرانگرِ كائنات، نظام ها، و عوالم، و نيز حكومت ها، و خانواده ها 

 دو ريشة عاطفي نشأت مي گيرند؛ هر فضيلتي نمودي از تمام فضايل و رذايل از اين. هستند
و عالمگير مي گرداند؛ هر رذيلتي كه به سبب صحت وجه پايدار آگاهي را استوار عشق است، 

نيز بياني از نفرت است، كه با سبب سقمي وجه پايدار ديگري از آگاهي را پاي برجا نموده آن را 
  .اين است» سقم« و » صحت« تعريف .  تعميم مي دهد

                                                 
28 - At the Feet of the Master,J. Krishnamuriti [Alcyone] p. 7.7 .درزير پای استاد، جی، کريشنامويتی، ص 

   29 - the Path of Forth-coming and the Path of Return طريق پيش روی و طريق بازگشت 
   30 - the Voice of Life آوای زندگی 

 31 - The Science of the Emotion, by Bhagavän Däs   در اين مورد كتابي بهتر از علم عواطف، نوشتة ]
                                                 .] بهاگاوان  داس، نويسندة شهير در موضوعات حكمت الهي وجود ندارد
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     آنچه گفته شد با مثالي از خانواده روشن و بي درنگ درك خواهد شد، استدالل ما بر اين پايه 
ست كه هركدام از ما در جامعه هم مانند خانواده، فقط در يكي از سه طبقة برتر، برابر، يا           ا

در خانوادة خوشبخت، عشق . پايين تر جاي مي گيريم، و با هر كدام از اين سه هم ارتباط داريم
 احترام  موجب همبستگي تمام اعضا مي شود، در چنين خانواده اي به سرپرست خانواده با عاطفة

مي نگرند؛ حلقة برادران و خواهران را عشقي احاطه كرده است كه عاطفة محبت است؛ و همين 
  .  عاطفة احسان توجه داردهعشق به گروه وابسته ها ب

» عشق«بر آن حاكم است، و » صحيح « ، يعني خانواده اي كه احساس »خوب«     در خانوادة 
جايي كه عشق حاكم است، به قانون نياز . ه مي زنندقانونمند است، اين عواطف همزمان جوان

در خارج از خانواده، وقتي افراد انسان با جامعة همگاني در ارتباط اند، اين نگرشي را كه .  نيست
چون به باال بنگريم ـ يعني خدا .  از خانواده داريم، بايد با ميل و رغبت، با فضيلت، بازسازي كنيم

منظور بداريم، عاطفة عشق كه عنوان حرمت دارد به فضيلت حرمت الهي  را  ـ پادشاه ازلي ابدي ـ
  .  تبديل مي شود

     فرمان برداري، وفاداري، احترام، و جز آن، همه نگرش هاي ثابت ذهن، يا وجوه پايدار آگاهي 
نسبت به اشخاصي هستند، كه هر كه باشند، از حيث معنوي، عقالني، اخالقي، اجتماعي، فيزيكي   

چون به همگناني بنگريم كه در اطراف ما هستند، عاطفة عشقي كه محبت .  ر تلقي مي شوندبرت
است به صورت فضيلت هاي افتخار، نزاكت، انصاف، دوستي، پايمردي و امثال آن جلوه           

و اما نسبت به . مي كنند، و اينها نيز نگرش هاي ثابت ذهني اي هستند كه نسبت به همه داريم
كه در طبقة پايين تري از ما قرار مي گيرند، عاطفة عشق با عنوان مردانگي و سودمندي به آناني 

چون .  فضيلت هاي محافظت، مهرباني، آمادگي استمداد، و همراهي و مانند آن تبديل مي گردد
دانشجوي ما اين اصول را دريافت، در انجام درخواست هاي متنوع و متعدد سعي بليغ مبذول         

 دارد؛ نفرت را نيز با سه بخش اصلي آن، يعني ترس، غرور، و تحقير، به شيوه اي مشابه        مي
 .مي توان تحليل كنيم

 هر فرد انساني، كه در جامعه اي زندگي مي كند، به صرف بودن در آن جامعه، بناچار به      
 شبكه اي از الزامات و جامعه، و به آنچه اطراف اوست، وابسته مي باشد، و همين واقعيت از او

وظايفي ترسيم مي كند، كه بايد نسبت به وظايفش در برابر احاد آن جامعه عمل كند تا عضو        
جامعه، و منشاء وحدت اجتماعي باشد؛ و استنكاف او از هر وظيفه اي او را به عضوي       » خوب « 
ايي به وظايف و انجام آنها خير؛  و بنابراين آشن.  ، و منبع عدم وحدت جامعه مبدل مي كند»بد« 

  .شناخت شهودي و انجام همزمان آنها كمال است
     هرگاه زندگي خود را با عواطف بنماياند، نشاني از عشق دارد، و اگر عقالني جلوه كند، حقيقت 

 عدم ادراك اين امر تناقضاتي را برانگيخته است كه عشق را بنيان اخالقيات بدانند يا حقيقت. است
، استاد وظيفه، مي گفت، كه بهيسما. اما اين دو از اساس يكي هستند، چون زندگي يكي است. را

اند و در اين واقعيت شك و شبهه اي وجود ندارد؛ حقيقت پاية اصلي » صور حقيقت « فضيلت ها 
خصيصة عقالني، و عشق خصيصه اي اخالقي است؛ زيرا عشق براي تبيين خود به حضور غير 

ي باشد، اما حقيقت چنين نيست، و طبعاً بر علمِ روابط همسازانه با ديگران نظارت دارد، نيازمند م
          : ؛ هندك مي گويد»خدا عشق است« : مسيحي مي گويد. و لذا در فضليت ها شكوفه مي كند

و هر دو واقعيت را بيان مي كنند؛ اگر از پايين نگاه كنيم، ممكن است عشق » .برهمن حقيقت است« 
  .حقيقت متفاوت به نظر بيايند، اما اگر از باال بنگريم هر دو يكي هستند
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  توضيح عقالني اندرزهاي اخالقي

  
معلمان بزرگ بشريت ضوابطي براي اندرزهاي جهاني مشخصي منظور داشته اند، كه از آن جمله 

 ديگران با« . »خوبي كردن به ديگران صحيح است؛ آسيب رساندن به ديگران غلط است« : است
. »چنان باشند؛ آنچه به خود نمي پسندي به ديگران مپسندآن چنان كن كه مي خواهي با تو 

آيا خداوندي كه خالق توست، از تو جز عمل به عدل، و عشق به « . »يكديگر را دوست بداريد
ن   تمام تعليمات اخالقي اي كه با اي32» رحمت، و راه رفتن فروتنانه با خدايت چيزي مي خواهد؟

روح الهامي بيان مي شوند جزيياتي از عقل الهي، يا حكمت الهي مي باشند، و به توجيه ذهني نياز 
  .  سعادت راه مي برند وندارند، زيرا آشكارا به سوي ارتقا

     اما روشنايي زيادي را كه حكمت الهي مي نماياند، در عقالنيت اندرزهايي است كه به ظاهر از 
.  د؛ چون، بدي را با خوبي جواب دادن، در نگاه اول، معقول نمي نمايدوضوح كمتري برخوردارن

اما بدي را با خوبي پاسخ دادن  »  پس خوبي را چگونه بايد جبران نمود؟« :  پرسيدكنفوسيوس
قضية درستي است، زيرا ما مشاهده نموده ايم تغييراتي كه درآگاهي انسان رخ مي دهد همراه با 

اگر . و بازسازي ارتعاشات در كالبدهاي همجوار با هم همنوايي دارندارتعاشاتِ مادي است، 
شخصي احساس عصبيت، يا افسردگي، يا انتقام جويي داشته باشد، كالبد نجومي او با اين حاالت 

كالبد نجومي كسي هم كه به اين شخص نزديك مي شود، از اين ارتعاشات متأثر . هماوايي دارد
 فرد دوم نيز احساس عصبيت، يا افسردگي، يا انتقام جويي، مي شود، و اين ارتعاشات در

لذا اين ارتعاشاتي كه ايجاد مي شوند، در كابد نجومي شخص دوم نيز .  همطرازي ايجاد مي كند
تقويت مي شود و آنها با قوت بيشتري به شخص اول برمي گرداند، و موجب تقويت احساسات 

  .ارساز شرارت اوج مي گيردقبلي او مي شود، و با تداوم اين تعامل ك
     اما اگر فرد دوم، به اين قانون واقف باشد، به مهار كردن كالبد نجومي خود اراده مي كند، و 
نمي گذارد كالبدش ارتعاشاتي ايجاد كند كه باعث غليظ شدن قضيه گردد، او سعي مي كند 

شاتي كه توأم با احساس ارتعاشات متقابلي را بر كالبد نجومي خود تحميل نمايد، وبا ارتعا
ند، ارتعاشات عاطفي شرورت را رام مي كند، و عاطفة خوب شامي بمهرباني، شادابي، يا بخشش 

       : از اين جهت بود كه بوداي بزرگ به پيروانش تعليم مي داد. را با عاطفة بد جا به جا مي كند
.  » كه نفرت را ريشه كن مي كندگاه نفرت را با نفرت نمي توان از بين برد؛ اين عشق است هيچ« 

 به اين گفتاريقين داريم چون رنگ اشعة قرمز اشعة سبز را سيرآب مي كند، و آرامش به جاي 
اين قانون طبيعت است، كه با آزمايش .  مي گذارد ـ اين امر ناشي از فقدان ارتعاشات نوري است

همسازي را جايگزين ناسازگاري پيروي ازاين قانون به اين معناست كه ارتباط . اثبات مي شود
 .  كنيم، و رفتاري اخالقي داشته باشيم

 كه در باال نشان داده گونه     حكمت الهي اندرزهاي جهاني را رمزگونه تأييد مي كند، و همان 
شد، با نظري علمي، وبا ديدي تاريخي، به توضيح تعقلي آنها مي پردازد؛ تأثيرات آنها را در تكامل 

حكمت الهي، همان طور كه بدبختي هاي ناشي از عدم توجه به . ن بررسي مي نمايدو سعادت انسا
اين اندرزها را توضيح مي دهد، امنيت و آسايشي را كه حاصل پيروي و رعايت اين اندرزها 

                                                 
 32 - گل چين زيادي از آتب اديان بزرگ را مي توان در از متن جهاني دين و اخالقيات، بخش دوم استخراج آرد.  

                   32 -Universal Textbook of Religion and Morals  
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است، تأييد مي نمايد، حتي با وجودي كه رعايت كامل اين اندرزها، جز در ميان نمونه هاي مثالي 
بنابراين مشاهده مي كنيم كه اخالقيات حكمت . ، هيچ گاه مشاهده نشده استخود معلمان بزرگ

الهي التقاطي از دستĤوردهاي اديان بزرگ است؛ حكمت الهي زيباترين و معطر ترين گل هايي را 
كه معلمان بزرگ در گلستان عالم كاشته اند، مي چيند و از آنها دسته گلي بديع مي سازد، كه آن 

  .دسته بندي مي كند» ت الهي به عنوان اخالقياتحكم« را با نام 
  

  كماالت مطلوب
  

براي اين كه از رفتار اخالقي حكيمان الهي الهام بگيريم، به نمونه هايي از معلمان بزرگ اشاراتي 
.  داريم، و شكل گيري كمال مطلوب اخالقي را ناشي از استمرار مراقبه در اين كماالت مي دانيم

تا رفتار  ز انگاره هاي ثابتي است، كه بايد هدف تفكر انتباهي و پايدار باشدكمال مطلوب تركيبي ا
با توجه به قوانين تفكر ـ كه در بخش سوم به آن خواهيم پرداخت ـ اثر چنين . از آن متأثر شود

تفكري بايد متفكر را به آنچه كمال مطلوب اوست دگرگون نمايد، و شخصيتي شريف از او 
 كنند، كه يمايراهنن تكامل اخالقي، حكيمان الهي مي كوشند تمام طالباني را در راستاي اي. بسازد

، ما هم چشم به اين » نفس امارهيقدرت حيات بي پايان اعتماد دارند، نه به قانون فرمان« به 
معلمان عالم دوخته ايم، و به جستجوي خود ادامه مي دهيم، باشد كه پرتوي از شكوه اخالقي 

 .يابد، و ما نيز، در حد بي مقدار خود، تاريكي دنيا را روشن كنيمآنان در ما تجسم 
    

  سوي صوري هنر
  

در دنياي باستاني، زيبا با خير و درستي در يك سطح بودند، و پيروان مذهب زيبايي زندگي 
را » تفاوتي بين بربر و انسان متمدن« فيثاغورث معيارِ . معمولي افراد انسان را دلپذير مي كردند

ر هنر مي دانست، هنر و ادبيات پاك وسايل فرهنگي بودند؛ بعد از پرداختن به علم و فلسفه، د
سنگي را مي بريدند، و آن را با شيشه شفاف مي كردند، در تمدنِ بخش شرقي تر يونان هم، 
زيبايي جايگاه مشابهي داشت، در مصر و در تمدن هاي قارة بزرگ اتالنتيس در امريكا ها نيز 

  .  همين روال بودقضيه بر
     در واقع، تا قرن نوزدهم، هيچ تمدني در دنيا به وجود نيامده بود كه گسترش همه جانبة 

 زندگي انساني تأييد نكند، و آن را فقط متداولزيبايي را براي همة عامة مردم، به عنوان ضرورت 
ر و كارهاي دستي اكنون در تمام كشورهاي اروپايي هن. وسيلة تجملگرايي ثروتمندان بداند

دهقاني تقريباً بكلي از بين رفته است؛ پيراهن هاي قديمي خوش قواره و خوش تركيب آنها از رده 
خارج شده اند، و جاي خود را به تقليد هاي ناپسندي از مدهاي عجيب و غريبِ پاريس يا لندن 

 . داده اند
        خود كار مي كند، بكلي عامي      در نتيجة اين بي اعتنايي، طبقة كارگري كه با دست هاي  

، و حس ذاتي زيبايي را از دست داده ـ فقدان كارهاي دستيشان كه روزگاري سرگرمي ندشده ا
اوقات فراغت را به شيوه اي بسيار شيوا بيان مي نمود، شاهد براين ادعاست ـ و، اين كمبود، 

رش زشتي هاي تمدني، آن گست. خشونت دلخراش و منش بي نزاكتي را به جاي گذاشته است
خالصة اين . دخاور دور وجود دارد، تهديد مي كنزيبايي را كه هنوز در عالم و در زندگي عادي 
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تغيير ويرانگر را مي توان با اين واقعيت به تصوير كشيد، كه به جاي فلز برنجي مزين، يا ظرف 
رفت، از حلب مستعمل جاي سفالي اي كه براي آب كشيدن از چاه و بردن آن به خانه به كار مي 

  .نفت استفاده مي شود
     وقتي كه دختري روستايي را مي بينيم، كه اين حلب زشت و زننده را روي سر حمل مي كند، 
و ساري زيبنده اش را، با رنگ گياهي نفيس آن كنار مي گذارد، و دامن و بلوزي غربي مي پوشد 

  . او، و پيروزي تمام عيار تمدن غربي را ديده ايمكه رنگ مصنوعي آنيليني دارد، كمال بي نزاكتي 
  

  زيبايي قانون تجلي است
  

قيمت طبيعت عاطفي است، و به مثابة چيزي است كه از ذياز منظر حكمت الهي، حس زيبايي جزء 
        حكمت الهي زيبايي را قانون تجلي . حيث عقل حقيقت، و از لحاظ شهود خوبي تلقي مي شود

زشتي مخالف طبيعت، غير طبيعي، و . مام اعيان عالم خود را با آن تطبيق مي دهندمي داند، چون ت
هرچه را زشت .  طبيعت مي كوشد زشتي را بپوشاند، و آن را دگرگون نمايد. تحمل ناپذير است

باشد در غناي زيبايي پنهان مي كند؛ روي تلنبار بي ارزش مستعمل گياهان خزندة مي روياند؛ 
با ميوانة عسل نوش به شكل حلقة گل درمي آورد، و انبوهي از تاج گل هاي ديوار ريخته را 

صورتي رنگ را روي آن مي گستراند؛ طبيعت بركة كنار جاده را با رويش بنفشه هاي خوش بو 
.  معطر مي نمايد، و ورقي از آالله و سنبل ها را بر روي فضاهاي فراموش شدة جنگل ها مي كشد

خود به ما اندرز مي دهد كه شرط اساسي الوهيت زيبايي است، وبنابراين طبيعت با آواهاي متنوع 
  .شرط كمالي هر كاري مي باشد

     دين همواره مادر رضاعي هنر بوده است؛ اعتقاد و ايمان مصري عشق و محبت به عالم 
؛ چيدامباران و مادوراويسم معابد پر صالبت د؛ هن.]تمدن نوين آن را غرق كرد[ ارزاني داشت؛ 

؛ تاج محل، و مسجد مرواريد،  الحمراء و ديگر گوهرهاي زياد را ساختند؛ اسالمپارثِنونيونان 
 را بنا نهادند ـ در حالي كه هنوز از موسيقي، نقاشي، مجسمه كاتدرال گاتيگمسيحيت كليسا هاي 

 هنر بدون دين. سازي، سخنوري سخني نگفته ايم، اينها همه به زندگي بشر شكوه بخشيده اند
چندان ارزشي ندارد؛ بزرگ ترين معماري ها در معابد طراحي شده اند، و بناهاي ديگر جز 

علت انحطاط هنر هم دور كردن دين از زندگي عادي مردم است؛ فقدان . اقتباسي از آنها نيستند
          حكمت الهي نو به شكوفايي تازة هنر .  الهامات هنر خالق را به هنر تقليدي تبديل نموده است

  .مي انديشد، و بوي خوش آن را در نسيمي كه در آينده مي وزد به مشام خواهد رساند
  

  خلقت، نه تقليد
  

. اما تقليد هرچه قدر هم كامل و لذت بخش باشد، حكمت الهي به چشم هنري واال به آن توجه ندارد
  حيات الهي كلمه ماده اي تجسم مي بخشند كههارواح طبيعي و فرشتگان پايين تر به صورت ها ب

)Logos ( در اطراف اين صور فكري الهي ] شاهكارهاي خود را[در آن نفوذ مي كند؛ هنرمندان 
وقتي ما گٌل زيبايي را نظاره مي كنيم، چون . مي آفرينند، وانگاره هاي اورا متجسم مي نمايند

اما هنرمند ـ .  ها مي بينيمانسانيم، و از آن ارواح طبيعي پيشرفته تريم، اين تفكر الهي را بهتر از آن
از ما خيلي بيشتر مي بيند؛ او آن تفكر چند جانبه اي را مي بيند، كه گٌل فقط جلوه اي از آن است، 
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 زني را با كودكي در رفائيل. و ما هم از هنرمند انتظار داريم اين برداشت خود را به ما بنماياند
بجه هاي خود را ان زيادي مي بينيم كه پسر  از زنآغوش به تصوير كشيد؛ ما آن زن را نمونه اي

 در آن تصوير كودك دلخواه، بي كراني سن سيستو مدونااما نقاشِ . در آغوش خويش دارند
او نه فقط .  لطافت، و نمود پاسداشتي مادر، حالوت و سادگي بي غش را در كودك مشاهده نمود

 كمال ازلي انگاره الهي است، و آن را به مادر و كودك، بلكه مادري و كودكي را ديد، كه نمودي از
 و آن مادوناو ما نابينايان، .   شگرفي و دوستي به تمام نسل هاي بعدي عرضه كردمنظور نمودِ

 زندگي كرد، او ديد، و امروز تمام عالم با رفائلبچه را در هر مادر و بچه اي مي بينيم، چرا كه 
  . مهر آن ديد، مهرباني مي ورزند

امعة حكمت الهي نتواند الهامي نو براي هنر به ارمغان بياورد، در اين يخش از رسالت      اگر ج
تسريع تكامل و همĤهنگي  خود با شكست مواجه شده است؛ زيرا زيبايي يكي از نيرومندترين ابزار

 طبيعي اش را در هنر مي جويد، بي رونق خواهد بود، كمال در است، كه بي آن زندگي، كه نمودِ
  .ايد با كمال در تفكر توأم باشدصورت ب
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  بخش سوم
  حكمت الهي و فلسفه

  
. فلسفه توجيهي از زندگي است، كه ذهن آن را تنظيم و عقل آن را به عنوان حقيقت قبول مي كند

عقول زندگي اي كه م. بدون توجيه استداللي متقاعد كننده، انسان بي قرار و ناراضي خواهد بود
 است؛ انسان نمي تواند در بطن چرخة نيروها و رويدادها قرار آورنباشد براي انسان متفكر زجر

داشته باشد، بحراني پر جوش و خروش را تحمل كند كه همه چيز را چنان پريشان نموده است 
 وقار ذهن طالب نظم، توالي، ارتباطات علّي، موزوني با. كه با هيچ منطق معقولي قابل توجه نباشد

فهميدن عميق ترين غريزة ذهني . تحركات هدفمند، پيوند گذشته به حال، و حال به آينده است
. تا انسان به آنچه مي خواهد بفهد دست نيابد، هرگز آرامش ذهني نخواهد يافت. انسان است

        تالش دليرانه  وبا پشتكارو انسان مي تواند با شكيبايي رنجي را بر خود هموار نمايد، 
دشواري ها را تحمل كند، به شرطي كه در درون خويش منظوري را احساس، و در برابر خود 

اما اگر راهش را نتواند بيابد، و از فرجامش بي خبر باشد، همين عدم آگاهي از . هدفي را دنبال كند
  او را ازعلت ها، او را برآشفته مي كند، و نيروهايي كه او را در سرگرداني تاريكي فرو برده اند،

پا درمي آورند، و چنان ضرباتي به او مي زنند، كه دوباره در تاريكي فرو مي رود، و يحتمل كه 
او را طاغي و به طغياني وحشانه وادارند، و با اين ضربات بي هدف نيروهايش تحليل خواهد 

  .  ، در تاريكي با تقاضايي ديوانه وار با خدايان مي جنگد33آژاكس.  رفت
، اين نمادي انساني است، تالش » سرنوشت ما مرگ است، نور عطا فرما، و بگذار بميريماگر     « 

. »هر آنچه خدا خواهد همان خواهد شد«] چه سود[در تاريكي جهالت و با شور فرياد برآوردن، 
  ]. بسي بهتر[ حتي اگر نور به معناي مرگ باشد، ،او را نوري فرست

   
  سه اصل فلسفي

  
 و تقابلهم تضاد   اسرار هستي كوشيده است يكي از اين سه ديدگاه را كه باانسان براي فهميدن

  :دندارند برگزي
همه چيز از ماده نشأت مي گيرد، يعني انرژي ذاتي هستي واحد، از ماده است، كه تمام ] 1     [

 كه پروفسور گونهصور از آن توليد مي شوند، و اين صور وسيلة زايشي حيات مي باشند؛ همان 
نويد و توان هر صورتي از حيات را در «  گفت، ما بايد بلفاست در خطابة مشهورش در تيندال

همان « :  گفتكارل وقْت. فكر هم نتيجة فعاليت تنظيمات مشخصي از ماده است. »ماده بجوييم
                                                 

.ندگان اسطوره اي در همان نبرد تروا، يا يكي از دوگيكي از دالوران اسطوره اي يوناني كه در جن  Ajax- 33  
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       با فروپاشي صورت، زندگي پايان . » كه كبد صفرا را مي سازد، مغز هم فكر مي آفريند گونه
كجاست، اين پرسش همان اندازه مهمل است كه بعد از سوختن » آن«مي يابد، و اگر پرسيده شود 
ه هم شعل بود، و با تمام شدن سوخت شعله حاصل سوختن شمع.  شمعي بپرسي شعله كجاست

  . فلسفه هاي ماترياليستي استاين اساس تمام . پايان يافت
هستي واحد است، نشأت مي گيرد، و ماده چيزي جز كه جان پاك، و   همه چيز از روح، ]2[     

در واقع، ماده وجود ندارد؛ ماده توهمي بيش نيست، . مخلوق روحي كه در كار تفكر است، نيست
ا، و فعال مايشأ است؛ اعيان را متصور، و بي نيازو اگر روح بر فراز اين توهم جاي گيرد آزاد، 

       كه رنج را تحمل مي كند، تصوري از خوشي ابداع آنها دور روح گرد مي آيند؛ اين روح است
اگر بگذاريم روح در خود استغراق يابد، تمام عالم هستي چون . مي نمايد، و لذت را مي چشد
تمام فلسفه هاي ايده . »كوچك ترين اثري از آن باقي نمي ماند«رؤيايي از ميان مي رود، و 

  . كم يا بيش آن را اعمال مي كننداري مي شوند، وذآليستي بر اين اساس بنيانگ
روح و ماده دو جلوة هستي واحد، يا هستي كلّ مي باشند، كه با هم از واحد مطلق نشأت     ] 3     [

مي گيرند، به هنگام تجلي چون پيش و پس شيئي واحد به هم وابسته اند، و در پايان تجلي، در هم 
آنچه در هستي كلّ ايجاد شده است، هر . ابندادغام مي شوند و دوباره وحدت خود را باز مي ي

چه وجود دارد، و تماميت آنچه وجود خواهد داشت، همه و همه در آن واحد حضور ازلي واحدي 
از اين كمال هستي ندايي يا كلمه اي، كه به آن لوگوس مي گويند برمي آيد، يعني آن كلمه از . دارند

با جدا شدن آن كلمه از . ين كلمه ظهور مي كنندهستي كلّ جدا مي شود، و تجليات خداوند با ا
هستي كلّ، انگاره ها، يا صور عقلي كائنات الهي را در آينده انتخاب نموده است، آنها را در خود 

تماميت حلقة «او خود را با اين تفكر خود محدود مي كند تا . مطابق ارادة خود تنظيم مي كند
وده هاي منظومة شمسي، تودة توده ها و جز آن ايجاد عالم هستي ـ منظومة شمسي، ت 34» بندگيِ 
در اين حلقه، صور عقلي اي كه از ازل در حركت بي وقفة حيات واحد ايجاد شده اند، در . گرداند

حركت . ي كه دارند، در تقابلي كه با حركت دارند از تماميت وجود حمايت مي كنندئسكوني نهان
بدي، يا تغييري است كه در آگاهي وجود دارد؛ اصالت اصلِ روح است، كه نمود آن زمان ازلي ا

 و همه 35همه جا حضور، و بي حركتي است، كه رزاقيت مطلق » اترِ« ماده در سكوني است، كه 
تمام فلسفه هاي حكمت الهي نيز بر اين اساس .    موضع اعمالي آن در تجلي مكاني است36فراگير

  .فتة واحد مطلق، خارج از زمان و مكان مي باشندروح و ماده دو جلوة تجلي يا. قرار دارند
  ترووانا پلناه.      روش اعمالي اين حقايق از حيث متفكران مختلف بسيار متفاوت است

  با قدرتي بزرگ، اما با مقداري مشكل زباني، ارائه نموده آموزة سري آنها را در آغاز بالواتسكي
 استثايي و عميق آن را در بحث خود و غير ـ يا روح  با بيانيعلم آرامش در بهاگاوان داس. است

عرضه مي نمايد و ارتباط بين اين دو را به عنوان تثليث بزرگي، كه غايت فكر است، و  37و ماده، 
  . در وحدت محو مي گردد، تبيين مي نمايد

    
  
  

                                                 
34  -  Ring-Pass-Not 
35 - All-sustaining 
36 All-pervading 
37 - the Self, the Not-Self – or Spirit and Matter 
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  تثليث

  
» جلوه هايِ« ـ خويش، يا در نظامي سه جلوه اي نمودار مي نمايد  لوگوس خود را در كائنات

يا (مونادِ ]. يا فعليت[ ، و خلقت ]يا علم ـ عشق[تثليثي منظور در مسيحيت عبارتند از اراده، عقل 
 كه اين سه جلوه را در خودش بازآفرينيانساني منشأِ الهي است، آن جزيي از ،كه ) جوهر ذاتي

 حيث ارادة روحاني انسان، و از اين. متجلي مي نمايدآنها را  كه روح است، ي، و در انسانمي كند
     جزيي از ارادة واحده، است، وقتي كه روح وحدت خود را با لوگوس دريابد، به قدرتي پايدار 

در اين جلوة . و لذا انسان با خالقيت روحاني خود مي تواند به هر چيزي دست يابد. مي رسد
تعين كند، ماراده با تصور، و  تعقل باآخريني كه در تثليث انساني است كه مي توان هر چيزي را 

اين جلوة اخرين به قصد دانستن و فهم، همانند عقل در عوالم ظريف تر و ذهن در .  دايايجاد نمو 
ماهيتش معرفت « سترش مي يابد، و انسان با همين جلوه، كه گعوالم پايين تر، در جهان هستي 

» غير« چيزي كه هندوك آن را از تمام چيزهايي كه در خارج از وجود اوست، يعني همان» است
قبالً متوجه شديم كه انسان با استفاده از كالبدهاي خود مي تواند از  . مي نامد، آگاهي مي يابد

 ـ با شناختِ كرة مايرعالم هستي خارج باخبر شود، و از محيط خود آگاهي يابد؛ ـ يا به قولِ 
 به عالم هستي، كه آگاهي از كائنات خاكي، كه نوعي آگاهي دنيوي است، اين دانستگي را مي توان

  .است، گسترش داد
 خواهان اين حقيقت ضروري است، اما نه از آن حيث كه غوالنِ نبوغ روحاني شاهد آن       ،     خرد

بدي   كاري ازمي باشند، بلكه از آن جهت كه انباشتگي هاي آگاهي غير معقولِ دنيوي، توجيه
ي برسند، يا ترسيمي از ساية آن را بنمايانند، و يا در جهت آن آگاهي كائناتآن ، مگر آنكه به است

اگر ما همانند پشه هايي باشيم كه روزها در نور آفتاب مي رقصند؛ اگر ما          . آگاهي تالش كنند
؛ اگر آنچه دانيمتمدن هايي را با پشتكار و تحمل رنج هاي نامتناهي برپا داشته ايم تباه شدني ب

ماند كه عبث بد سابقة ناقصي از بشريتي باشد كه سيارة يخ زده اي از آن به جاي باقي خواهد مان
در فضا خواهد چرخيد تا در نهايت از هم پاشيده گردد، و كار خسته كنندة ما همواره بي هدف 
تجديد، و دستĤوردهاي آن نيز هميشه نابود گردد، دين، هنر، عشق ايثارگرانة بدون خودخواهي، و 

، زيرا ]يقيناً چنين نيستاما، . [اين قبيل، پيامدهاي ثانوي و سبكسري هاي آن مي باشندعناويني از 
 از منظر جكمت الهي، انسان عقل روحاني ازلي است، كه ريشه در خدا دارد، و  فعاليت هاي بي حد

يست، مگر كه هيچ كس را ياراي نابودي آنها نو حصرش به توسعة نيروهاي ذاتي او مي انجامد، 
هم در حافظة   كه خود او آنچه را كه بي فايده مي داند، كنار بگذارد،  حتي در اين موضع بازاين

  .ازلي باقي مي مانند
     براي چنين موجودي، عالم ها چيزي جز اسباب بازي هايي نيستند، كه با هدف تعليم و تربيتي 

 را سست كنند، از هم در خدمت او مي باشند، و چه بسا، بي آنكه تعادل و آرامش استوار او
.  پاشيده شوند، چرا كه آنها وسيله اي بيش نبودند كه او را براي رسيدن به هدف پيش بردند

د،  زندگي هم مكافاتي كند مي يمدتكائنات آسيايي را ماند كه جيزي را خرد نمي كند، اما هستي را 
افسوس و تأسف به با  ري را و حتي اجازه نمي دهد تا بادايمي است، كه دست از ما بر نمي دارد،

  مروت و تخفيفِيا اينكه داوري را خواستار باشيم كه آن را به ابرازِ. ميل خود به دوش كشيم
 حكمت الهي انسان را قدرت پيشرفته اي مي انگارد، كه از قدرتي به قدرتي دست .  تنبيه وادارد
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كمت الهي رنج كشيدن انسان به مي يابد، و جز در مواردي كه مي آموزد خطا نمي كند، از منظر ح
شكوفايي و «  ي مي انجامد كه فروزان، شاداب و توأم با پيروزيي است كهئقدرت او، و زندگ

  .»شكوه آن مرز نمي شناسد
     با برداشتي فيلسوفانه، انسان را، مانند بقيه موجودات سازه اي از دو عامل روح و ماده      

البدهاي مختلف انسان را، از حيث فلسفي، توصيف مي كند، و مي دانيم،  علم اسرار هستي كه ك
.  آنها را پوسته هاي ماديي معرفي مي كند، كه همة آنها شاكلة كالبدي او را تشكيل مي دهند

سازه هايي كه اين كالبد از .  اين كالبدي استقرار دارددر انسان در اصل عقلي روحاني است كه 
 صورت هاي ، همهعاطفي، رواني، عقالني، شهودي، و روحانيآنها تشكيل شده است ـ فيزيكي، 

ـ  كه با مطالعة جامدات، مايعات، گازها، و اترهايي كه سازه هاي كالبد فيزيكي انسان ي دارندماد 
  .مي باشند تناسب كمتري دارند

  
  نيروي فكر

  
 تسريع تكامل  تجلي خالقيت، و سومين جلوة تثليث انساني است، اما حكمت الهي ازآن براي،فكر

در شرق، كاربردِ قوانين عموميِ تكاملِ ذهني را در تسريع تكاملِ آگاهي خاص، . استفاده مي كند
است، و به اتحاد آگاهانة خاص با نفس كلّي عالم، و » اتحاد« اين واژه به معناي .  مي نامنديوگا

  .تمام تالش هايي كه به اين فرجام منتهي مي شود، داللت دارد
 يوگا كامالٌ علمي است، معرفت به قوانينِ تكامل رواني و عقالني با مشاهده حاصل، و با      روشِ

اين دانستگي به اثبات رسيده است، و هر آن مي توان آن را . آزمايش پايه گذاري شده است
ا آن انگاره ب  فردي كه روي انگاره اي با تمركز انتباهي تفكر كند، مي تواند .دوباره اثبات كرد

 در خود ،اي خود را بسازد، انسان هر صفت آمالي خود را با تفكر مستدام و انتباهيهيصه خص
  .مي آفريند ـ به اين امر مراقبه گفته مي شود

     تمركز بي روية فكر روي پندارها و خصيصه هاي نامطلوب خطر جدي به دنبال دارد، زيرا به 
، و اين نوع تمركز فكري به مي كندهتگيري خلق تمايلي مي انجامد كه به سوي چيزهاي نابابي ج

سه » كنش« ] الزم است بدانيم. [كنشي منتهي مي شود كه چيزهاي مخربي را متجسم مي نماياند
سو دارد؛ يكي ميلي كه آن را متصور، و ديگري فكري كه آن را طراحي مي كند، و سومي كنش 

 را مقتضيات مساعد، و اميال اين كنش نهايي. نهايي است كه به تجسم آن دو منتج مي شود
تقويت شده، و تكميل اجرايي طرح تفكر جلو مي اندازند، و در نتيجه كنش رواني بر كنش فيزيكي 
تقدم مي يابد، و هنگامي كه انسان غرق در تفكر و پنداري است كه كنش خير يا شرّي را به دنبال 

ر آستانة اجرايي آن در عالم خارج ، ممكن است حتي پيش از آنكه بفهمد چه كار مي كند، دمي كند
  هايرواني به درون كنشهاي قرار بگيرد؛ زيرا وقتي دروازة فرصت باز باشند، با هجوم كنش 

  . مي شودمواجه راه مي يابد و با آنها فيزيكي 
     امكان دارد فعاليت رواني تمركز يافته به سمت كالبدهاي رواني، عاطفي و فيزيكي جهتگيري 

ها را تا حدي كه با انرژي، پايداري و تمركزي كه به كار گرفته شده است بازآفريني د، و آننكن
تمام مكاتب درماني ـ علوم مسيحي، علوم رواني ـ  براي نتيجه گرفتن از كار خود اين . دننماي

،  مي كندعامل نيرومند را به كارمي برند، كه كاروري آنها به دانستگي شفاگر و نيرويي كه اعمال
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        دارد؛ محيط هم عمدتاً شامل كالبدهاي بيمارش بستگي ، استكار مشغول يطي كه در آن و مح
  .  مي شود

     موفقيت هاي زيادِ به دست آمده در اين زمينه، وجودِ اين نيرو را اثبات مي كنند، كه مشروط 
، بلكه داللت بر به كاروريِ ماهرانه آن بوده است، اما شكست ها نشانِ عدم وجود اين نيرو نيست

كاروري غير ماهرانه داشته است، حكمت الهي نيروي فكر را از خالق يگانه اي مي داند، كه در كار 
تكامل آشكار است، و روش تحسين برانگيز تولد دوباره را براي تكامل انسان، با قانون عمل و 

   مي نامند،كارماشرق آن را  عكس العمل، طراحي كرده است، كه د ر
  

   دوبارهتولد 
  

هدف از پيش فرض كالبدها ـ تولد دوباره ـ پيشاپيش توضيح داده شده است؛ ما سه كالبد 
و .  برترش را در تلبيس دايمي ديده ايم، و مي دانيم كه آنها با نمودِ آگاهي رشد و ترقي مي كنند

صي، كه در همين طور متوجه شده ايم كه انسان سه كالبد ناپايدار دارد، كه در دايرة زندگي مشخ
سه عالمِ خاكي، مياني، و ملكوتي دارد از آنها استفاده مي كند، در رجعت به عالم خاكي داراي 

ضرورت اين امر بستگي به غلظت . كالبدهاي تازه اي است، و اين فرايند را تولد دوباره مي گويند
      ماده ساخته نسبي ماده اي دارد كه در عوالم پست تر شكل مي گيرند؛ كالبدهايي كه با اين 

مي شوند با محدوديت هاي معيني رشد و ترقي مي كنند، كه خيلي باريك تر از محدوديت هاي 
 با نمود مستمر .فراسوي اين كالبدها كشيده مي شوندبه  كه ،كالبدهاي ظريف تر مي باشند

؛ وانگهي با ي كه ديگر قابل استفاده نيستندگونه اآگاهي، كشايندگي خود را از دست مي دهند، به 
 .اين كشش مستمر فرسوده شده، از بين مي روند

 وقتي يك دورة تكاملي پايان مي يابد، و آگاهي در مرحلة تازه اي از تكامل چديد كامالً استوار   
اگر آمادگي براي اين . گردد، براي تببين نيروهاي بهينه شدة آگاهي به كالبدهاي تازه نياز هست

 باشد، ما مانند كودكاني خواهيم بود كه به زرة آهنين مجهز شده، و طرح تنظم و فراهم نيامده
گ مي شوند، بايد براي آنها روقتي كودكان بز. عدم قابليت گسترش زره مانع رشد آنها شده باشد

لباس هاي بزرگ تري تهيه كنيم؛ ما نيز رشد مي كنيم و لوگوس براي ما كالبدهاي تازه اي فراهم 
  .مي آورد

ساده است؛ بذر آگاهي الهي در زمين زندگي انسان كاشته مي شود؛ از خاك ] كاملت[     روش 
      تجربه تغذيه، با آفتاب شادي تحريك، و با باران غم بارور مي شود، كم كم از خاك بيرون 

مي آيد، به گياهي تبديل مي شود، گل و ثمر مي دهد، آن قدر رشد مي كند تا همانند درخت والدي           
روح انسان، يعني حيات جنيني، در نهان بچة بي فرهنگي جاي : استعاره را كنار بگذاريم. مي گردد

مي گيرد؛ اين جنين تقريباً فاقد شعور است، حس اخالقي ندارد؛ حدود چهل يا پنجاه سال در آنجا 
        مي ماند، مغلوب اميال مي شود، دزدي مي كند، مرتكب قتل مي شود، و سرانجام به قتل   

  .مي رسد
     از عالم مياني عبور مي كند، با دشمنان زيادي مواجه مي شود، رنج مي برد، نه چندان آگاهانه 
متوجه مي شود كه به علت قتل ديگران مقتول شده است، به نتيجه اي مبهم مي رسد كه از قتل 

د؛ از ثمرات طلوع عشقي رويگردانش مي كند، اين نتيجه در آگاهي او تأثير تاريكي به جا مي گذار
بيشتري نسبت به اولين » دانايي« كه يحتمل احساس كرده باشد، حظي نصيبش مي شود؛ با
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اين فرايند بارها تكرار مي شود تا اين كه به تدريج، اما به . تولدش، دوباره به زندگي برمي گردد
 محبت سبب سعادت يقين، دريابد كه قتل و دزدي و اعمال مشابه آنها باعث بدبختي، و عشق و

ي دست مي يابد كه هنوز هم به آساني مغلوب اميال نيرومند          ئاست؛ به اين ترتيب به آگاه
  مي شود،  

     فاصلة بين اين تولدها در آغاز كوتاه است، اما با ترقي نيروي فكري انسان، به تدريج طوالني          
و ثابت گردد؛ در دور اول تجربه مي آموزد؛ در دوم مي شوند، تا اين كه دور منظم سه عالم تمام 

به خاطر خطاهايش متحمل رنج مي شود؛ و در دور سوم از ثمرات تفكرات و عواطف خوبش لذت          
 مي برد، و در اين جاست كه تمام تجارب خوب رواني و اخالقي را در قدرت هاي رواني و اخالقي 

، بازهم، زندگي گذشته، رنج هايي را كه به خاطر خطاهايش به كار مي گيرد؛ در اين عالم ملكوتي
هر دردي كه در كالبدي كشيدم « . كشيده بود، بررسي مي كند، و به دانايي و قدرت مي رسد

 توقف انسان در عالم سوم به علت پيشرفت، طول و غناي 38. »قدرتي در كالبد ديگر به بارآورد
  . را زياد مي كنديثمرات

سان به نفظة آغازين سفر طوالني خويش نزديك مي شود؛ به درون طريقت پا        سرانجام ان
           مي گذارد، مراسم آشناسازي هاي بزرگي را پشت سر مي گذارد، و به كمال انساني خود 

  در اين جا تولدها تمام مي شوند، چون ماده را براي كاربردِ خود روحاني نموده 39. مي رسد
  .ند، روحانيت او را خيره، و بر او فرمانروايي  نمي كندكد را به آن ملبس است، و چنانچه خو

     چون به اين چرخش هاي طوالني تولدها و مرگ ها نگاه مي كند، احساس خستگي به او دست 
اما بايد فراموش نكنيم كه هر دورة زندگي براي شخصي كه در آن دوره زندگي مي كند .  مي دهد

ي باعث مي شود تا انسان، الاقل تا زماني كه به قدرت الزم براي تحمل اين تازه است؛ نظمي عقل
 با شعف و شادي  گوتهبار گران نرسيده است، گذشته هايش را فراموش كند، و همان طور كه 

براي كودك احساس خستگي وجود . و تازه برمي گرديم» شست و شو كرده« گفته است، ما 
ش رو به رو مي شود، از احساس سر زندة پرشوري و شعفي ندارد، شادمانه با زندگي تازه ا

جان خسته اي كه در كالبد كودكي منزل مي كند، آن سنگينيِ خاطراِت پر از            . سرشار است
كشمكش هاي گذشته كه بر او گران مي نمايند، او را به خطاهاي عشق ها و نفرت ها وامي دارند، 

 .     سالم جلوه اي سبكباالنه دارنداما اينها در مقابل شادي كودكي 
در پيش » شانس ديگري« هر حياتي فرصت تازه اي است، اگر يكي را از دست داده باشيم،       

تولد دوباره در اصل پندي مسيحانه، يا بشارتي تازه است، زيرا به امحاء يأس مي انجامد، . داريم
نهاني شادماني مي آفريند، ماندگاري هر ما را به تالش و كوشش وامي دارد، با اعالن پيروزي 

ذره، يا بذر خيري را در ما تضمين مي نمايد، و براي شكوفايي آنچه كمال الزم را نيافته است 
  . فرصت ضروري دراختيار ما مي گذارد

پست ترين و رذل ترين، بدبخت ترين، .      از ارزش تولد دوباره در ايضاح حيات چيزي نگفتيم
 كه در كالبدي بي  مي نماياندارنژاد بشر داراي جاني است كه از حيث رشد طفلي خائن ترين نوع 

فرهنگ منزل مي كند، وارد تمدني مي شود كه متناسب او نيست؛ او را نبايد با غرايزش رها كنيم، 
بزرگان جامعه بايد دست او را كه طفل تربيت نايافته اي است بگيرند، و او را محكم ولي مهربانانه 

                                                 
38 - Edward Carpenter, Towards Democracy “ The Struggle of Man with Satan”   

 ادوار كارپنتر، به سوي دموكراسي، « كشمكش انسان با شيطان    
 Section IV, “ The Path to Perfection and 39.- »طريق تكامل و اهل اهللا«  نگاه كنيد به فصل چهارم، - 

Divine Men.” 39  



 41

او اكنون در مرحله اي است كه افراد انسان معمولي مليون ها سال پيش قرار . مايي نمايندراهن
  . كه آنان در گذشته تكامل يافته اندگونه، او در آينده تكامل خواهد يافت همان .داشتند

لزومي ندارد ما .      هيچ گونه تبعيضي بين افرادي كه در مواضع متفاوت قرار دارند، وجود ندارد
افراد انسان ـ از قبيل، خوش تركيبي يا عليلي، سالمتي و بيماري، نبوغ و ابله، نابرابري ذاتِي  از

       هرچند كه افراد با اين تفاوت ها به دنيا . قديسي و تبهكاري، قهرماني و جبوني عذاب بكشيم
.  نند فراتر بروندمي آيند، اما از حدود اين نابربري ها كه با خود به اين عالم مي آورند، نمي توا

اما آنها از حيث تجربه يا خام ترند، و يا تحت شرايطِ قوانين طبيعت اين مواضع را براي خود 
ورده اند؛ باالخره هر ضعفي به مرور از ميان مي رود، فرصت ها متوالي يكي پس از آفراهم 

د تا با قدرت الزم ديگري براي افراد پيش مي آيد، و نردبان هاي ترقي پيش روي همه قرار مي گير
  .از آنها باال بروند

     علم به تولدهاي دوباره، به طوري كه در بخش پنجم، و در بررسي مشكالت احتماعي خواهيم 
ديد، ما را راهنمايي خواهد كرد؛ و چگونگي تكامل غرايز اجتماعي، و اينكه چرا ايثار از قوانين 

خود را تحت قوانين طبيعي طراحي كرده ايم، تكامل انساني است، و چگونه خودِ ما تكامل آتي 
همه را به ما نشان خواهد داد؛ و به ما ياد مي دهد چگونه خصايص آموخته از تجارب زندگي 
دنيوي براي خدمت به انسان به دنياي خاكي برگردانده مي شوند، زيرا نتيجة كامل هر كوششي 

ر كوششي زمان الزم را براي انسان ه. تحت قانون خطا ناپذيري ثمره اش را به بار مي نشاند
فراهم مي آورد، و به انسان قدرت ايجاد سرنوشت دلخواهش را عطا مي كند تا خود را مطابق 
كماالت مطلوب خويش بسازد، و آينده اي را كه قدرت و عقل در آن مدام رشد مي كند، به او 

ي اين بگذاريم كالبد فيزيكي بر ما به جا. نشان مي دهد، اميد به جاودانگي ما را به اثبات مي رساند
حاكم باشد، آن را وسيلة خدمتگزاري روحانيت خويش مي سازيم، و آن ترسي كه ناشي از نياز 

كه طور و همان . روح به كالبدي فيزيكي براي هستي خود در تولد است از ميان برداشته مي شود
  .لسفي دارد مي گويد، تنها همين فرضية جاودانگي است كه ارزش طرح فهيوم

     جايگاه خاطراتِ زندگي هاي گذشته، در عقل است نه در ذهن، در فرد پايدار است نه در 
ما در بخش اول ديديم كه كالبدهاي پست تر انسان بعد از مرگ متالشي مي شوند، . شخص فاني

ي جديد از وقتي كه اين كالبدها.  و كالبدهاي تازه ـ ساخته شده به دورة جديد حيات راه مي يابند
تجارب زندگي گذشته گذر نكرده اند، پس اين خاطرات چگونه ممكن است در آنها منزل كرده 
باشند؟ انساني كه گذشته اش را به ياد مي آورد، بايد اين آگاهي را در كالبد نجومي، يعني 

 به دست آورد، و در ضمن بازهم بايد ياد بگيرد اين خاطراتِهاست  خاطره اسطةوكه  يمنزلگاه
اين امر با تمرين يوگا ميسر .  جمع آمده در آنجا را، كه در مغز فعل هستند،  به پايين گسيل بدارد

  .مي شود، آنچنان كه انسان مي تواند طومار تباه ناپذيرِ گذشته را باز كند و آن را بازخواني نمايد
يم، و توالي                    ما عادت داريم تولد هاي دوباره را از منظرِ زندگي طبيعي انسان بنگر

اما هر از گاهي هم . را توصيف مي كنند» تولدهاي دوباره«زندگي هايي را در آن مشاهده كنيم كه 
كه چون روح سه گانه تجلي ) جوهر فردي(الزم است مسأله را از منظرانسان ازلي، يعني مونادي 

وند، مگر اينكه بگوييم اين سه از اين ديدگاه، تولد هاي دوباره محو مي ش. مي نمايد، بنگريم
گانگي، با هر خيزشِ برگ هاي غلة تازه، موقع تولد فرو مي ريزد، يا به بياني ديگر، انسان با هر 

  .پوشش كالبدي نو به تولد تازه اي مي يابد
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 فرد واحدي ارزيابي مي كند، كه از استمرار پيوستة خود را     انسان در تمام مدت زندگيش 
خستگي روزهاي زندگي .  بوده، هويتي منفرد، و خاطره اي ناگسسته داشته استآگاهي برخودار

فانيش براي او از خستگي روزهاي فاني متوالي اي كه با آگاهي در اين كالبد فيزيكي پشت سر 
گذاشته ايم، بيشتر نبوده است؛ ما هر بامداد برمي خيزيم و با عاليقي كه همواره تازه مي شوند 

خوشي ها و رنج هاي هر روزي را با شور و شوق تجربه مي كنيم و پشت سر پيش مي رويم، و 
  .  مي گذاريم

و .       واقعيتِ تغييرِ پيوستة كالبد فيزيكي اصالً ما را نمي آزارد؛ و در اين كالبد همانيم كه هستيم
مين طور  هم همالذا، در زندگي بزرگتر، يعني در زندگي ارواح جاوداني كه دايم در فعاليت اند، 

وقتي اين موضوع را درست درك كنيم، درد و خستگي از ما دور مي شود زيرا . خواهيم بود
لذا استوار . متوجه مي شويم درد و خستگي به چيزي تعلق دارد كه آن چيز از آنِ ما نيست

اگر . ايستادن در آن مركز ثابت، و چرخة گردان را در آنجا نظاره كردن بسيار مفيد خواهد بود
  .اننده اي احساس خستگي مي كند، او را دعوت مي كنم مدتي در اين مكان آرامش كنكاش كنندخو

  
  قانون عمل و عكس العمل

  
كلمة كارما به معني عمل .   ـ اجرا مي شودكارماتولد دوباره تحت قانون عمل و عكس العمل ـ 

هزاران سال به مطالعة هندوكي هايي، كه . است، و در باال متوجه شديم كه هر عملي سه سو دارد
روان شناسي پرداخته اند، عمل را با توجه به اين كه تركيبي از اين سه عامل است، تجزيه و 

 و به آن جهت اجرايي مي دهد؛ نفسِ عمل ،انرژي هاي رواني را جمع] يا آرزو[ميل : تحليل مي كنند
      ي تجسم يافتن فشار سپس براي نمود آماده مي گردد، و برا.  در عالم رواني شكل مي گيرد

مي آورد؛ وقتي شخصي كه فكر مي كند با نيروي اراده اش فرصتي براي تخلق پيدا كرد، يا زماني 
  .كه فرصت پيش آمده، خود را بروز داد، عمل صورت بروني پيدا مي كند

           تمام اين فرايند را هندوك وحدت .      در اين موضع است كه عمل رؤيت پذير مي شود
فهم درستِ اين موضوع الزمة . سه گانه اي تلقي مي كند، و آن را كارما، يعني عمل مي نامد

  .ند هستدريافتِ قوانين سه گانة جزيي است كه در سرنوشت آتي ما كارساز
     اما اول بايد بدانيم كه كارما قانون طبيعت است، نه دستĤوردي اختياري كه به ميل خود 

قانون فرمان . ر دهيم، در ضمن ثمراتي دارد، كه جنبة پاداش و تنبيهي ندارندبتوانيم آن را تغيي
كارما پاداش نمي دهد، تنبيه نمي كند، اما به . نيست، بلكه ارتباط، يعني توالي تغيير ناپذير است

  .نتايج تغيير ناپذير، و بنابراين قابل پيش بيني منتهي مي شود
الف و ب با هم ارتباط معيني دارند، كه جيم را : يين نمود     كارما را مي توان به شرح زير تب

فرض كنيد از جيم رويگردان باشيم؛ در اين صورت بايد رابطة الف و ب را از . درپي خواهد داشت
ـ ـ ـ ـ ـ اما شما بايد جيم را داشته » شما بايد جيم را داشته باشيد« : طبيعت نمي گويد. ميان ببريم

 هم ارتباط معيني داشته باشند؛ اگر بتوانيد با هر طرحي اين رابطة الف و باشيد، اگر الف و ب با
ب را از ميان برداريد ـ يعني با پادرمياني نيرويي، كه مانعي براي اين ارتباط ايجاد نمايد ـ جيم 

پس چه بهتر طبيعت رابهتر بشناسيم، چون هر چه بيشتر راه خود را در ميان .  ايجاد نخواهد شد
حتي يعت بيابيم؛ متوجه مي شويم كه فهم هر قانون طبيعتي انسان را توانمند تر مي كند؛ قوانين طب

 شود؛ اما ما كامالً آزاديم اين نيروها را با هم متعادل كنيم، تا دادهاين نيرو به نادانان اگر 
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ار داشته ينيم، و فقط نيروهايي را در اختكند خنثي هسترض انيروهايي را كه با هدف ما متع
، »طبيعت با اطاعت فتح مي شود« : اين كه گفته مي شود. اشيم كه مقصود ما را برآورده مي كنندب

انسان نادان بردة طبيعت و اسباب بازي اوست؛ اما انسان دانا فاتح و . گفتاري بس درست است
  . طبيعت استفرمانرواي

           ن آزادي به ارمغان      كارما قانون طبيعت است؛ جاهالن را ملزم مي كند، اما براي عاقال
فكر « : سه نماية فرعي آن كه در سرنوشت ما تأثير بسيار دارند از اين قرارندآن و . مي آورد

ميل هدف خود را جذب مي كند، و فرصتِ رسيدن به آن را فراهم « ؛ »مي سازد راما خصيت ش
  .».ن سعادت يا شقاوت استعمل محيطي را براي ديگران ايجاب مي كند كه ثمر آ« ؛ و »مي آورد

ما با اولي، كه با قدرت تفكر سر وكار دارد، از قبل آشنا شده ايم؛ هركسي كه هر روز ] 1     [
صبح پنج دقيقه از وقت خود را به تفكر ثابت، يا هر فضيلتي كه عاري از اراده باشد مصروف 

ي به ثبوت و قدرتِ تفكرش بدارد، به آن فضيلت دست مي يابد ـ  بعد از مدتي كه زمان آن بستگ
  .دارد ـ آن فكر خود را در شخصيت آن فرد مي نماياند

 خود را به ثمر مي رساند؛ چه بسا كه اين منظور در محدودة زندگي ،ميل قوي و ثابت] 2[     
واحدي تجربه شود؛ مروري از چند زندگي متوالي هر گونه شك و ترديدي را در مورد وجود اين 

  .ي بردقانون از ميان م
به سعادت مي رسند؛ سعادت با نيز كساني كه ديگران را به سعادت مي رسانند، خود ] 3     [

          جستجو په دست نمي آيد، اما از چنگ كساني كه آن را با ولع به دست مي آورند هميشه 
لي دوباره، در مروري از تواو سعادت با قدرت هرچه تمام تر چنين عمل مي كند، . مي گريزد
نشان مي دهد؛ انساني كه موجب سعادت هاي گسترده اي شده باشد، در شرايط آن را زندگي ها 

. پرباري تولد مي يابد، اما كسي كه باعث شقاوت شده باشد، در محيط تأسف باري قرار مي گيرد
ين است ـ كسي كه با انگيزة خود خواهي همدقيقاً » تفكر شخصيت ساز است« اين قانون كه 

عادت بشود، حتي وقتي كه محصور در تمام عوملي باشد كه بايد به زندگي خوشايندي موجب س
هرچند در آسياب هاي الهي « : بينجامد، به طبيعتي منجر مي گردد كه نفس آن بدبختي است

آرد مي شود، و بازهم بسيار نرمتر مي گردد؛ صبر خداوند و تيديل به هرچيزي به آرامي خرد 
 .  »همه چيز را يكسان نرم مي كندآن قدر زياد است كه 

 كارما كه نتيجة همة تفكرات، تمايالت و اعمال گذشته است، در شخصيت، فرصت ها، ومحيط       
اگر از حيث رواني كند باشيم، نمي توانيم بي : حال فعلي ما را محدود مي كند. ما جلوه مي نمايد

زيادتر شد، نمي توانيم هر آن آنها را درنگ بدرخشيم؛ اگر فرصت هاي معدودي در اختيار ما با
 كه خلق گونهاما هر چيزي را همان . ر عليل باشيم، نمي توانيم تندرست و قبراق شويمگيم؛ اكن

 اگر با مصيبتي رو ،وانگهي، مخصوصاً.  كرديم، همان طور هم مي توانيم روز به روز تغيير دهيم
ي كه پشت سر گذاشتيم به اندازة تفكرات، ، خوب است به خاطر داشته باشيم كارمايباشيمبه رو 

  . آميخته استدرهم تمايالت و اعمال فعلي ما 
     هر مروري از هر روزي نشان خواهد داد كه كارما شامل بعضي تفكرات خوب و برخي 
تفكرات بد، بعضي تمايالت اصيل و برخي تمايالت ناسره، بعضي اعمال سازگار و برخي اعمال 

آنهايي كه خوبند، . هركدام از اينها هم اثر كاملي ازخود برجاي مي گذارند. ناسازگار مي شود
بنابراين، وقتي با بدبختي  مواجه . كارماهاي خوب و آنهايي كه بدند، موجد كارماهاي بد مي شوند

هستيم، پشت سر ما نيرويي در جريان است كه ما را ياري مي كند تا آن بدبختي، و هرمشكل 
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اما يكي از اينها ممكن است بسيار قوي باشد، و ما را .  مي كند كنار بگذاريمديگري كه ما تضعيف
درآورد؛ اگر قضيه چنين باشد، كوشش ما نمي تواند چندان ثمربخش باشد؛ اما  ياري كند، يا از پا

لذا معرفت به كارما . بسا كه دو نيرو نسبتاً متوازن باشند، و كوشش ما توازن را به هم بزند
فلج ـ اما از آنجا كه گاهي قضيه به مصيبتي در مورد تضعيف و  تقويت مي كند، نه كوشش ما را
بايد هرگز فراموش كنيم كه كارما قانون طبيعت است، و در حد نمي شود، مربوط افرادِ نادان 

بي مورد است، » دخالت در كارما« حرف زدن هم در بارة . توان كاربردي ما به ما آزادي مي دهد
  . مي ماند  كه در مورد دخالت كردن در امر نيروي جاذبه صحبت كنيمو مثل اين 

     با توجه به توضيحي كه داده شد، هرچه قدر بخواهيم مي توانيم هم در مورد كارما و هم در 
اگر ماهيچه هاي ما در اثر تب ضعيف شده باشند، ممكن است .  به حرف بزنيمذبارة نيروي جا

نيروي جاذبه از پله ها راست باال برويم؛ اما اگر قوي باشيم، مي توانيم با نتوانيم در اثر مقابله با 
با كارما هم .  شادي بدويم، و نيروي جاذبه اي كه ما را در سالن خانه نگه داشته است خنثي كنيم

يك بار ديگر يادآوري مي كنم، طبيعت به كسي فرمان نمي دهد اين .  همين كار را مي توانيم بكنيم
كار ديگري را انجام دهد؛ طبيعت شرايط بي تفاوتي را ملحوظ مي دارد كه تحت آن شرايط كار يا 

اين ماييم كه شرايط الزم را براي . چيزهايي يا انجام داده مي شوند و يا انجام داده نمي شوند
 كالسكه ات را محكم ببند، نيروي ستاره آن را«:  گفتإمِرْسن. انجام تمايالت خود فراهم مي آوريم
  .»به جايي كه منظور مي داري مي كشد

 در گذشته نيروي كارمايي بسيار توانمندِ داردن امكا ، كه استاينديگري هم و مهم      نكتة مفيد 
دارد؛ آنچنان كه امروز نتوانيم با هيچ نيرويي  خاصي را ايجاد كرده باشيم كه ما را به شرارت وا

آرزوي انجام كاري درست هم داشته باشيم، به خطا در چنين مواضعي حتي اگر . بر آن غلبه كنيم
  .  كشانده مي شويم، و چون كاهي كه باد آن را به هر طرف مي كشاند، احساس نا اميدي مي كنيم

وقتي وسواس به إعمال . ي در اختيار داريم ديگر هنوز هم منابع، چون     اين هم مهم نيست
اگر احساس .  دو طريق با آن رو به رو شويمشرارت زور مي آورد، ممكن است با يكي از اين 

بي چون و چرا خود را تسليم كنيم، حلقة اتصالي ديگري به زنجير و  تسليم شويم، بايدكنيم كه 
من اين ضعف خود « : اما كسي كه با كارما آشنا باشد، مي گويد. فزاييممي اعادات شرورانة خود 

وجهي از اميال پس، به اميال پست ساخته ام؛  بي شمار شدن هاينفرت انگيز را در اثر تسليم 
چون انسان . »تسليم نمي شوماين بار باالتر را به ارادة خود براي مقابله با آن فراهم مي آورم، و 

قدم به قدم، مجبور به عقب نشيني خواهد وسوسه هم به مبارزه در برابر وسوسه همت كند، يقيناً 
اما با اين . و يا ما تسليم او خواهيم شدخواهد شد، ما يم تسلاو  يا،  مي كندشد، و سرانجام سقوط

  .يمتفاوت كه به ميل و ارادة خود تسليم نشده ا
كشيده شده  قيد بردگي شده، به     چنين شخصي از منظر عالم، سقوط كرده، قرباني نا اميدي 

د، او با تالش نز ديدگاه كساني كه با كارما آشنا هست ا،اما. عاميانه استتلقي اين طرز . است
گيرند، از خود دور كرده است؛ با چند  چشمگيرخود خيلي از زنجيرهايي را كه هنوز دست و پا

عادتي را كه اميال غلط بسيار . خواهد شد و او آزاد ،گسستهبتريج ديگر زنجيرها » شكست«
كه خداي زيادي ايجاد كرده اند، نمي توان با يك بار تالش ريشه كن كرد، مگر در موارد نادري 

چنين مواردِ .  بسوزاندرا دروني ما بيدار گردد، و با يك تماس ارادة روحاني آتشين همة قيدها 
  . طوالني را پيموده اندراهاي وجود داشته اند، اما اكثريت مردم » تقليبي«
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؛ و كمتر ستاختيار ما در كه تبديل مي گردد    هر چه كارما را بهتر بفهميم، راحت تر به نيرويي 
  .»دانايي توانايي است« در اين جا بيشتر از هر جاي ديگري . ما را به بند مي كشد
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  بخش چهارم
  مذهبو حكمت الهي 

  
سه جلوه دارد، و در وجوه اراده، شهود، و كه ما متوجه شده ايم كه روح، كه همان انسان است، 

اما، روح را به معناي ظريف تري كه اشارة . البد تجلي مي نمايندسه لطيف ترين كاين در و عقل، 
ضمني به اولين وجه اين سه جلوه دارد، يعني در اعالترين عالمِ نظامِ پنج اليه اي ـ كه همان عالم 

اي بسا كه، به . نددارمي منظور ، است اراده، يا قدرت  آن،ليج تكهروحاني يا نيروانايي است، 
 به اين . باالتر كه شامل شهود هم مي شود، از آن استفاده شوده هاي جلومنظور اشاره به دو

انسان است، همان » ماهيت روحانيِ«دو جنبه، در واقع، نمايانگرِ . برداشت اعتراضي وارد نيست
طور كه عقل و ذهن بر ذكاوت يا فراست انسان، عواطف بر احساسات، و كالبد بر ابزار كرداري 

 هنري، ،هار حوزة علمي، اخالقي چكه متوجه شده ايم، اين تغيير جهت گونه ن هما. دارنداو داللت 
اما، من . فلسفي و دينيِ تفكر انساني را مي نمايانند؛ و لذا اين برداشت موجب آسودگي فكري است

كه ملبس به اتمي ] جوهر فردي[شتر، به معناي ضمني مونادي يرا، براي روشنگري ب» روح« واژة 
با توجه به داللتي كه  بر » شهود «ست به كار مي برم، و از واژة  هاعالم تجلي يافتهاز باالترين 

  . جوهرِ پايين تري دارد، و ملبس به اتمي اضافي است، استفاده مي كنم
كه خداوند به اين كنكاش است ، به معناي كنكاش انسان براي رسيدن به پاسخي »دين«واژة       

همان . انسان استباطن كه او است خداوند ارزاني تجلي به روحي پاسخ و او ارزاني مي دارد، 
مي دانيم ضورش بي خبريم، در حالي ح از ولي ما كه جو ما را احاطه و در ما نفوذ مي كند، گونه

آن جو دارد، همين طور هم روح كلّي روح جزيي را احاطه كرده در آن بستگي به كه حيات ما 
ين روح كلّي غافل از ااما  ؛ روح كلّي استنورا مديي كه حياتش روح  جزياين نفوذ دارد، ولي 

  :است
  40. »او از نفس، و دست و پا نزديك تر است      «

 اصل دين شناخت خداوند است، كه تمام اديان، غير از مذاهب الحادي، به آن گواهي ،     بنابر اين
به خدا شناس .  حكيم استمي دهند، و كسي كه به اين شناخت رسيده باشد، عارف، آگاه، و

ه چيز  هماو را بر» را مي شناسند آناني كه او« عناوين متعددي ديگري هم اطالق مي شود، اما 
بياني از حقيقت طبيعتي است كه اين دانستگي » خداوند در همه چيز وجود دارد«. محيط مي دانند

سيحيت است؛ هرچند كه معرف شيوة تبييني م» اوست همه و در همه است« . را مقدور مي دارد
منظور چيست؟.  در رهن حال مي داندرا  قديس آن را موكول به آينده مي كند، و عارف لِپ  
  
  
  
  

                                                 
.، قران كريم، مترجم»قرب عليكم من حبل الوريدانحن « مقايسه كنيد با  -  40  
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  همه بودي خداوند

  
. ست و در همه حال ااين همه بودي به آن معناست كه اصول دين شناخت خداوند در همه جا

در استواري كوه ها، در قدرت .  بيندحكيم الهي حقيقي در هر چيزي جلوه اي از شكوه الهي را مي
امواج خروشان، و در شتابندگي گرد بادها، قدرت خداوند را مي بيند، در ستارگاني كه در ژرفناي 

در رنگ گل هايي كه  . ردة صحراها، نامتناهي بودن اورا مي بيندتند، در پهناي گس هستفضا افشان
رها، در ژرفناي ساية جنگل ها، در گستردگي تزيين مي كنند، در خندة لرزان جويبارا چمنزارها 

درخشان قله هاي برفي، در غالت زريني كه در زير آفتاب موج مي زنند، در امواج نقره فام 
  . مهتاب، زيبايي خداوند را مي بيند

     در تبسم با حجب و حياي دختري كه در عنفوان شباب از او خواستگاري مي كنند، در بوسة 
ه اين دختر را عروس و همسر خود اعالم مي كند، در چشمان مهر آميز زني مشتاقانة عاشقي ك

كه در كنار همسرش آرميده است، در نگاه شوهري كه متوجه چشمان همسر است، و به او پاسخ 
 پدر و مثبت مي دهد، در لبان خندان كودكي كه غرق شادي و بازي است، در توجه گرم حفاظتِ

ايندة دوست به دوست، در وفاداري رفيق به رفيق، عارفان عشق خدا مادر از فرزند، در فداكاري پ
بود با عارفان، و معناي حقيقي واژة » تجديد خاطره اي« اينها كه گفته شد . رانظاره مي نمايند

ادراك اينها، و اين كه بدانيم خود نيز . »آغاز حكمت دارد« است كه حكايت از » اشكي« تجلي يافتة 
مابقي وسيله اي براي .  هدف حكمت الهي، و منظور تمام اديان حقيقي استبا خدا يكي هستيم،

  .رسيدن به اين هدف اند
  

  تعليمات حكمت الهي
  

 اديان است، يعني يكاشتراچارچوبِ آموزه اي كه حكمت الهي به اشاعة آن رغبت دارد، آموزة در 
:  آموزه از اين قرار استخالصة اين. آنچه را درهمه جا، و در همه حال، همه كس باور مي كند 

، يا دِواهاانسان ها ـ يعني، ـ رب  ا41َهستي واحد ـ خداي واحد ـ در كائنات سه جلوة نمودي دارد؛ 
مالئك، و مالئك مقرب سلسله مراتبي دارند؛ حلول روح در ماده، جنبه اي انساني دارد؛ قانون 

          بكارد، همان را برداشت هرچه انسان« عمل و عكس العمل در همه حال حاكم است، يعني 
و ) برزخ(؛ طريقتي وجود دارد كه اهل اهللا را به كمال مي رساند؛ سه عالم فيزيكي، مياني »مي كند

اينها كه گفته شد،         . ملكوتي ـ و ملكوت هاي باالتر وجود دارند؛ در انسانيت برادري هست
همة اينها حقيقت دارند، و با علم واسعي . آموزه هاي ارشادي دين جهاني را تشكيل مي دهند

اثبات شدني هستند، علمي كه مي تواند اين عوالم تجلي يافته را تمام و كمال بررسي كند، مشروط 
  .بر آنكه به ابزار الزم آن دسترسي داشته باشيم

             حكمت الهي در همه جا مدافع و حامي اديان است، به هر ديني در حيطة آن دين خدمت 
مي كند، بسندگي ايماني هر كسي را به او مي نماياند، و او را بر آن مي دارد تا به جاي هتك 

از اين رو، هرجا حكمت . حرمت به صور اعتقادي ديگران، اعتقادات خود را عميق و معنوي نمايد، 
به الهي قدم بگذارد، اعتقادات تضادي را با هم آشتي مي دهد؛ نيكخواهي، مودت، و سازگاري 

                                                 
41  - "Persons” from Persona, a mask. اشخاص» برگرفته از [كتاب] اشخاص، نقاب» 
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 چون حكمت الهي مي داند كه سرچشمة همة اديان يكي، و منشأ آن برادري . ارمغان مي آورد
است، حكمت الهي تلخي احساسي را كه در ميان بعضي دينداران منجر به حمالت خصمانه  42پاك 

و به همين دليل مي گوييم ، موتور جامعة حكمت الهي در مسيري . مي شود، تضعيف مي كند
  .» كه هدفش حقيقت استگونهشعار آن صلح است، همان « :، كه حركت مي كند

  
  طريقت كمال و اهل اهللا

  
افتاده است، چون حكمت دور ، در روزگار نوين از نظر كه داردنمودي جلوه و اين تعليم علي رغمِ 

در همة اينها . مطرح كنيمدو باره  در اين جا آن را ،دارد  را علني نموده، جااالهي دوباره آنه
، و ندهندويسم، بوديسم، مسيحيت كليساي روم و تصوف اسالمي تمام و كمال توصيف شده ا

ف به طريقت مي شود رّشَانسان كه م. خصيصه هاي اصلي آن در تمام اين اديان يكسان مي باشد
به خداوند و خدمت خستگي خود  با ايثار كامل و اينبايد وحدت را سرلوحة كار خود قرار دهد، 

  .  خلق مقدور مي گرددناپذير به
     منزل اول را در كتب مسيحي تطهير مي گويند، كه به معناي طريق آزمايشي يا آمادگي و 

اين عنواني كه از مسيحيت گرفتيم، به جنبة منفي موضوع، . ]تخليه [آزادي مشروط از غير است
 مطرح است، كه يعني خالصي از ضعف ها توجه دارد؛ اما در طريق غير مسيحي جنبة مثبت قضيه

 و بين آن دو ت از غير حقيقتتشخيص حقيق] 1: [زير مي شود» شايستگي «شامل اكتساب چهار 
گوهرهاي ] 3[؛ تمتانت، يا بي توجهي به غير حقيق] 2[؛  ]حقيقت و خيال [تفاوت قايل شدن

 به ششگانه، يا كردار خوب، تسلط يافتن به تفكرخود، به كردار خود، سازگاري، تحمل، اعتماد
ميل ] 4[؛ ] آداب سلوك [ خدايي كه در نهاد انسان است، و آرامش فكري و احساسي يا تعادل

  .د، يا عشقيحوشديد به ت
     چون طالب به اينها هرچند ناتمام، اما آشكارا دست يافت، به درگاه طريقتي اشراق مي رسد، 

اما حكمت الهي از . ويندمي گ» طريقت« كه در مسيحيت به آن طريق قدسي، و در ديگر اديان 
نامگذاري قديمي تري استفاده مي كند، كه اين طريقت را به چهار مرحله تقسيم مي نمايد، الزمة 

 كمال آشنايي مراسم مشخصي است، كه اعضايمنظور از . است» آشنايي« ورود به هر مرحله اي
ا مي كنند؛ با انجام  اين مراسم را اجرييافتة برادران پاك، با گرفتن رخصت از سرپرست اعضا

اين مراسم به كسي كه به اين آشنايي مي رسد، آگاهي فراواني اعطا مي شود، و به مرتبة خاصي 
امن « با اين آشنايي از حيث فني به مقام . از برادري راه مي يابد؛ و ملزم به خدماتي مي گردد

 هواند از مراحل تكامل كنار حتي موقتاً هم نمي ت خودنايل مي شود؛ يعني، در دوران فعالي» ابدي
  .  دكن يريگ

     با هر آشنايي الزامات معيني همراه است، كه قبل از قدم نهادن به مرحلة بعدي بايد كامالً   
            مي رسد، دفتر تكامل انساني او بسته» كمال« در آشنايي پنجم انسان به . اجرا شده باشد

بعضي از اين افراد در زمين . »ساحل دور رسيده« كه به اكنون او روح آزاده اي است، . مي شود
باقي مي مانند، تا بر روند تكاملي انسان نظارت داشته باشند، و آن را پيش ببرند؛ ديگران هجرت 
مي كنند تا عهده دار مناصب متعددي باشند كه براي كمك به ما و سيارات ديگر، و براي راهنمايي 

مي گوييم، از ميان كساني كه در زمين » معلم« ما به آنها . اشندهمگاني منظومة شمسي الزم مي ب

                                                 
42 - the White Brotherhood 
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د؛ مراتب ديگري هم وجود دارد كه از اينها باالتر است ر دارنراقمرتبة پنچم در ما باقي مي مانند، 
  .كه در نهايت به سرپرستي تمام سلسله ختم مي شود

  
  حكومت عالم ما

  
كدام معلمي وجود دارد، و اين معلم فعاليت هاي عالم به مناطقي تقسيم مي شود، كه در رأس هر 

خود را به اين ترتيب رهبري مي كند، كه از ميان افراد آن منطقه بعضي را براي فعاليت هاي خود 
برمي گزيند، و آنان را وسيلة اجرايي فعاليت هايي قرار مي دهد، و موقعي كه كارايي نداشته 

بخشد، آنان بم مدام در جستجو ست تا به افرادي الهام باشند، به آرامي بركنار مي شوند؛ اين معل
طرح بزرگي كه در دست . را جذب و ارشاد كند، اما هرگز طالب تسلط بر ارادة افراد انسان نيست

 معين خود  ه، و مجذوب اهدافاجراست، با به كارگيري عامالني به انجام مي رسد كه كامالً آزاد
جا كه انجامِ  هرو .  و امثال اينها دنبال مي كنند،مشخصباشند؛ يعني، قدرت، شهرت، يا ثروت 

       ي پيش آمده جاي روشِ انسان قرار فرصت هاآن اهداف انساني در مسير پيشبرد طرح باشد، 
مي گيرند، و او به اين ترتيب به آنچه مي خواهد دست مي يابد، و بي آنكه متوجه باشد، با اين 

  .ز به انجام مي رسددستيابي او كمي از طرح منظور ني
؛ اما نويسندة اين درام »     تمام عالم يك صحنة نمايش است، و تمام مردان و زنان فقط بازيگرند

 است؛ هر فردي فقط نقشي را مي تواند ايفا كنند، كه كارماي او آن را با توجه به آنچه در خداوند
.   نيز در اين انتخاب سهيم هستندگذشته براي خود خلق كرده است، انتخاب مي كند؛ قابليت هاي او

دايرة . وانگهي، در حكومت عالم دواير بزرگي وجود دارد كه شامل تمام سيارة زمين مي شود
امور اداري، مجري تغييرات زمين لرزه اي، باال آمدن و فرو رفتن قاره ها، تكامل نژادها، و 

 مي باشند؛ مانوهاي اين دايره نژادهاي فرعي، و ملت ها، و جزآن است، از جمله كارگزاران رسم
 كسي ه نمونمانوي خاص خود را دارد؛ مانوي انسان نمونه اي است، و هر نژاد بنياني مانوهر 

    43.است كه به نهايت كمال خود رسيده است
 ، يا مسيح، معلم اعالي خدايان و افراد انسان، در رأس دايرة آموزش قرار 44 بودهيساتتوا     

به معلمي  را  مستقيماً از طريق پيامبرانش بنيانگزاري مي كند، و حفاظت هر كدام دارد؛ او اديان را

                                                 
  43 .، صص  »جزيياتي در بارة نظامِ عالم ها«  نگاه كنيد به بخش ششم، -

44 - Bodhisattva  
در ضمن جا دارد كه اين . ندمنظور از خدايان، در آيين هندوها، فرشتگان و عرشيان اتا آنجا كه مترجم مي داند 

 را با سلسله مراتب تصوف اسالمي مقايسه كنيم، كه در رأس آن قطب قرار دارد، و ملقب مسلسله مراتب هندويس
ي مي باشند؛ از آن جمله شاه نعمت اهللا ولي سخن از اقطاب متعددي دارد كه هركدام بر قلب نبي ا. به عبداهللا است

است عبدالحي كه بر قلب ابراهيم خليل اهللا است، و عبدالعليم كه بر قلب موسي است، و عبدالمريد كه بر قلب هرون، 
اين . و عبدالقادر بر قلب ادريس، و عبدالشكور بر قلب يوسف، و عبدالسميع بر قلب عيسي، و عبدالبصير بر قلب آدم

. ار كس ديگر هم بر اينان مقدم اند، كه نام آنها اوتاد، و  به رجبيون نيز شهرت دارندچه. هفت را ابدال مي داند
تفصيل آن را در رسالة قطبيه، جلد اول رساله هاي حضرت سيد نورالدين شاه . دوازده نقيب، و چهل تنان، الي آخر

نيز نگاه و. 142-155،صص 1335نعمت اهللا ولي قدس سرّه، به سعي دكتر جواد نوربجش، نشر خانقاه نعمت اللهي،
.                                                                كنيد به ابن عربي ، فتوحات كه در اين مورد بحث هاي مفصل دارد

                                                                                                .                                                          
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 مي شود، بودهاوقتي كه . شي همه را عهده دار استخ؛ خود او مديريت و فيض بكندواگذار مي 
  .ي ديگري جاي او را مي گيردبودهيساتتوازمين را ترك مي كند، و 

العظيم، لوگوس، يا خداوندي كه تجلي نموده، در روي      اين موجودات قدرتمند نايب مناب رب 
. »]خليفه خداوند [ اوامر او را انجام مي دهندمطلق هستند، ووزراي سلطان « آنها . زمين مي باشند

و به اين ترتيب است كه عالم الهي رهبري، حفاظت، و ياري مي شود، و آرام آرام، از طريق اين 
  .ر پاي او مي رسدتكاملّ  باال مي رود، تا به زي
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  بخش پنجم
  ت اجتماعيالكاربرد حكمت الهي در مشك

  
تواند از فهميدن ارزش حكمت الهي در ادارة حيات براي هر خواننده اي مفيد است، به شرطي كه ب

ست، درست جامعه مادامنگير براي حلّ بعضي معضالت دردناكي كه در وضعيت فعلي آن 
 ي، بسياري از پيشنهادهاي را كه مطرح مي كنيم برگرفته از تمدن هايي است كه اعضااستفاده كند

اري و اعمال داشته اند، اما، با توجه به شرايط تغييريافته اي كه ذبرادري پاك در گذشته ها بنيانگ
ال براي به هر ح. ي از اين اصول اوليه را بايد مطرح نموديناكنون حاكم است، كاربرد هاي نو

بنياد گذاري جامعه اي استوار بايد برادري را پي ريزي كرد؛ مي دانيم كه هر انساني نيازمند 
سعادت و شرايط مساعدي براي تكامل خود مي باشد، و وظيفة جامعه هم فراهم نمودن محيطي 

  .  است كه به اين منظور منتهي شود
در برابر جامعه رصة وجود مي گذارد، او      وقتي انساني در جامعة سازمان يافته اي پا به ع

 فرزند از حقوق:  ـ كه از آن جمله است، همين گونه هم جامعه در برابر او داردتكاليفي حقوق و
به كه  طبيعي و درستِ جوانان از بزرگترها، حقوق. والدين خود، و وظيفة والدين نسبت به فرزند

 بچه ها، بيماران، نادانان، نوميدان، همه، تحريف شده است؛ حيوانات،» حق«آموزة پرخاشگرانة 
حقوقي دارند ـ پس، بايد با آنها مهربان بود، از آنها حفاظت كرد، آنان را تعليم داد، و از آنها 

  . پشتيباني نمود؛ در واقع، اقويا و بزرگان فقط وظيفه دارند
گر در تأمين اين ش تشكيل مي شود، و اي     اجتماع سازمان يافته براي سعادت و رفاه اعضا

دولت فقط براي خير و صالح « .  محكوم استواقعدر منظور با شكست مواجه شود، جامعه اي 
             بر فراز تورومِنيون، هنگامي به زبان آورد كه در  فيثاغورث، اين جمله را»ملت وجود دارد

 كه بهبود شرايط تپه اي سخنراني مي كرد؛ طنين آن قرن ها انعكاس داشنه، شعاركساني است
شود، دولت مي  تنها زماني كه خير و صالح ملت مقصود باشد تأمين ، وجامعه را مي طلبند

سزاوار توصيف شيوايي است؛ با اين جمالت زيرين بود كه معلم بزرگ يوناني خطابه اش را، در 
  :  ام رسانيد، كه شهروندانش بر فراز تپه اي به دور او گرد آمده بودند، به اتم ناكسوسمستعمرة

، گوش فرادهيد، دولت بر پدر يا انجام دهدفرزندانم، به آنچه دولت بايد براي شهروند خوب      « 
دولت پدر و مادر همه، زن يا شوهر . مادر، بر شوهر يا زن، و بر فرزند يا رفيق ارجحيت دارد

رد، بسيار ارزنده خانواده عزيز است، و آن شعفي كه شوهر از وجود زن و فرزند مي ب. همه است
اما دولتي كه حافظ همه است، بر اينها همه ارجحيت دارد، زيرا بدون دولت كاشانه تباه و . است

خانه ويران مي گردد، حرمت زني كه مردي را به دنيا آورده است، ير مرد واجب است، مادري را 
ا كه از زن و فرزند ولتي ركه فرزندانش به زانوي او تكيه كرده اند، بايد گرامي داشت؛ اما د

آنچه آسايش زندگي شما را تأمين مي كند، و براي شما . مي كند بايد عزيزتر دانستحمايت 
در نهاد دولت هنرهايي آفريده مي شود . زيبايي و امنيت به ارمغان مي آورد، از ناحية دولت است
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 اش شادمانه جان اگر شجاعي به خاطر خانه و كاشانه . كه بين بربر و انسان تفاوت قايل است
  . مي بازد، بايد با شور و شعف بيشتري به خاطر دولت جان بازي كند

شده است، كه در ارتباط با حكمت الهي شهرت دارد، و از دولتي .  ها. كاف  معلم فيثاغورث     
، و اينها همه كماالت مطلوبي هستند، كه فتكه، پدرـ مادرِ شهروندان، و حافظ همه است، سخن گ

  .  تبيين مي كنندار حكمت الهي منظور
وظيفة دولت، در جامعة سازمان يافته، اين است كه حد اقل آسايش هر شهروندي را تأمين      

چيزهايي كه به هر كسي توان الزم را ـ خوراك، لباس، مسكن، آموزش و پرورش، تفريح ـ نمايد 
گرسنگي و فقر، ..عالم آورده استبراي به كمال رساندن قابليت هايي را بدهد كه با خود به اين 

كار بيش از حد و نبود وقت آزاد، فقدان راحتي و وسايل تفريح نبايد در جامعه وجود داشته 
مغز انسان از ذكاوت كافي برخوردار است تا نظامي را طرح ريزي كند كه هر شهروندي . باشد

ا موانعي كه بر سر راه اوست، براي زندگي مرفه اي امكانات الزم را در اختيار داشته باشد؛ تنه
  . است ارادي ه هايخودخواهي و خواست

فرمانروايي          پرو در 46در شهر دروازه طاليي  45     در زمان هاي خيلي دور شاه ـ تازه واردان 
، و در زماني اتفاق   48اراماچاند مي خوانيم در زمان شاه 47 رامايانابه طوري كه در . مي كرد
 اما اين مهم را بايد با عقل، و نه با جهل طراحي كرد، 49.  حاكم بود بريج در شهريمانويافتاد كه 

سفلي انجام داد، زيرا تودة  اشخاص و بايد با عشق و ايثار افراد علوي، و نه با زور و غضبِ
  .مي توانند انقالب كنند، اما قادر نيستند دولتي را برپا نمايندمردم 

  
  اصول نظم نو

  
به بررسي گذشته ها پي ريزي مي كند، اصول خود را بر اساس مطالعه و چون حكمت الهي 

اصول معيني هم دست مي يابد، كه اجراي جزييات آنها را به افراد تحصيل كرده و كارآزمودگان 
كه ادارة : خالصة اين اصول اين است. سطح بااليي مي سپارد كه توان اجرايي اين اصول را دارند

ر دست بگيرند، كه عاقل ترين، مجرب ترين، و از حيث اخالقي بهترين افراد دولت را بايد بزرگان د
جامعه باشند؛ زيرا قابليت و توانايي وطيفة سنگين خدمتگزاري را بر انسان تحميل مي كند؛ آزادي 
. فقط براي تحصيلگرده هايي سعادت به ارمغان مي اورد كه بر نفس خود مسلط شده باشند

ي هايي دارند، بايد در حكومت بر مردم سهيم باشند، و بايد با اشخاصي كه چنين شايستگ
را تثبيت كنند؛  و تا سرحد امكان سعادت افراد را در زندگي  برخوداري از اين آزادي، رفاه جامعه

آنها را براي جامعه مفيد ببار آورند؛ و تا زماني كه به رشد الزم و كافي براي و تأمين نمايند، 
نرسيده اند، منضبط كنند،  به اين ترتيب افراد انسان سريع تر به تكامل » ايي خود به تنه «ادارة 

مي رسند؛ انساني كه به تكامل رسيده باشد، تعاون و همكاري را جايگزين رقابت و تنازع مي كند؛ 

                                                 
45 - the King-Initiates   
46 - the city of the Golden Gate 
47 - Rämäyana 
48 - Rämachandra 

در مورد خط مشي مانو در بهاگاوان، علم سازمان   Bhagavän Däsمطالب جالب و ارزشمند مي توان يافت.
  49 -اجتماعي،
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هر چه منابع دروني انسان كمتر باشد، جامعه بايد وسايل خوشي بروني بيشتري در اختيار او 
  . بگذارد
  
  شنهادهاپي

  
پيشنهادهاي زير نتايج مطالعات شخصي نويسنده در گذشته، و تفكراتي است كه با توجه به 

 هستند كه امكان دارد بعضي از حكيمان الهي آنها را صرفياينها پيشنهادهاي . شرايط فعلي دارد
برادري . تنها آرزويم بيان خط تغييري است كه با انگاره هاي حكمت الهي هماهنگ باشد. نپسندند

آمرانه تقاضاي تغييراتي بنيادي دارد، و رشد سريع ناآراميِ توجيه نشدة شرايط زندگيِ طبقاتي 
اما مسأله اين است كه . كه براي امرار معاش كار يدي دارند، بزودي تغييري را ايجاب خواهد كرد

. لي كه كور استاين تغيير را عقلي به وجود خواهد آورد كه با چشمان باز مي نگرد، يا رنج و تحم
  . در حال حاضر جامعه سرگرم طرح ريزي شق دوم است

  :     بازوانِ كشور بايد كاربرد حمايتي داشته باشند
فرمانروا، مشاوران، كارمندان رسمي در تمام مراتب، امور اداري دادگستري، حفظ نظم ] 1     [

  داخلي و دفاع ملي؛
  ستگي، و مراقبت از بيماران؛دين، تعليم و تربيت، تفريح، بازنش] 2     [
نمي شوند، و با كار يدي امرار معاش مي كنند و در توليد ]  2[و ] 1[تمام آنهايي كه شامل ] 3     [

  و توزيع سهيم هستند 
     تنها كار كساني كه بين هفت تا بيست و يك ساله اند، بايد تحصيلِ مجاني جهاني باشد، تا 

 مردان و زناني بارآيند كه براي جامعة خود شهرونداني جواناني كه به سن رشد مي رسند،
وظيفه شناس و اليق، با قابليت هاي پيشرفته باشند، و بتوانند با افتخار، خود كفايي و مناعت طبع  

  .زندگي كنند
     تمام افراد جامعه بايد از بيست و يك سالگي تا پنجاه سالگي در يكي از سه طبقة مذكور در 

شهروندان بايد براي . ، مگر اين كه دورة كوتاه تري حمايت از ملت را كفايت كندباال كار كنند
ي است يبقاياي زندگي خود بازنشستگي دريافت كنند، اين بازنشستگي حاصل جمع آمدة سال ها

كه كار كردهاند، يعني بازپرداخت درآمدي آنهاست، هديه نيست؛ بازنشستگان بايد ازاد باشند بقية 
  .صروف كارهايي بكنند كه رضامندي آنها را تأمين مي نمايدعمر خود را م

     توليد و توزيع را بايد كساني سازماندهي كنند كه ثروت هاي هنگفتي اندوخته اند، و روز به 
روز هم تعدادشان بيشتر مي شود، و از اين درآمد زندگي كساني را كه در توليد و توزيع سهيم 

. و عمدتاً دومي برسانند] 2[و ] 1[منافع مازاد را بايد به مصرف هستند، كامالً تأمين كنند، و 
سازمان صنعتي بايد با اين انديشه اداره شود كه در هركاري شرايط تندرستي انسان را با حد 

در تمام كارهاي خطرناك و نامطلوب ـ مانند استخراج . اقل مزاحمت ممكن براي او منظور بدارد
، يعني، جايي كه صور كاري ناخوشايند، اما براي رفاه جامعه معدن، امور مربوط به فاضالب

ساعات كاري را بايد به . ضروري است، تا آنجا كه ممكن است، ماشين را جايگزين انسان كند
اگر، من باب مثال، . نسبت نامساعدي كارهاي سخت كوتاه تر كند، اما نبايد دستمزد ها را كم كند

 زباله اشتغال دارد، بايد تا سرحد امكان كار او را با ماشين كسي براي امرار معاش به گردآوري
انجام داد؛ ولي براي بقية كاري كه او شخصاً انجام مي دهد، ساعات كاري كوتاه تر و دستمزد 



 54

باالتري منظورداشت ـ زيرا سالمت جامعه به كار او بستگي دارد ـ در ضمن نوعي تفريح توأم با 
زيرا او بازوي فعال طبيعت است، كه مدام در  براي او فراهم آورد،تعليم و پالودگي، و سرگرمي  

كار تبديل مواد گثيف و خطرناك به مواد مقوي است، و كارش براي طبيعت زندگي تازه و زيبايي 
 كه قبالً گفته شد، به چنين شخصي نبايد به چشم حقارت و گونههمان . به ارمغان مي آورد

آيا سزاوار . د كار او را در مسير همكاري با خداوند تلقي نمودرنجبري پست نگاه كرد، بلكه باي
تميزي در است او را پست پنداشت و از او منزجر بود؟ چه قدر شرم آور و بي انصافي است، كه 

             و جذابيتمان مديون كار او باشيم، از رنج او بهره ببريم، و بدانيم اين وضعيت زاييدة 
   با اين حال نسبت به او خودخواه، بي تفاوت، و بي توجه باشيم؟است، و مانده هاي مپس

     آموزة تولد دوباره را چون در تعليم و تربيت مرعي بداريم، ما را به كودكي و نفسي رهنمون 
جسم را بايد به خاطر . مي نمايد كه در زمان بلوغ جسماني خود، خواستار توجه و كمك ماست

اگر بدانيم تمام نيروي هايي كه در خود نفس جاي .  تربيت كردهدفي كه به دنيا برگشته است
گرفته اند، مجموعه اي از زندگي گذشته ماست، كه بذرهاي آن در كالبد جديد رواني كِشته              

تمام دانستگي « :مي شوند، قدرت كامل اين جملة مشهور افالطون را احساس مي كنيم، كه گفت
 مي كوشد تا آنچه را مي داند بنماياند، و بذر قدرت هاي رواني را كه» خاطرات گذشته اي است

  .تحريك كند، و به اين ترتيب در مغز خوي پذير تأثير بگذارد
     ما كالبد بچه را متعلق به خودش، والدين يا معلمان او نمي پنداريم، بلكه آن را از آنِ نفس         

 كنيم تا آن را به تصرف كامل خود درآورد، ما از مي دانيم، و اين وظيفة ماست كه او را كمك
            برون، و او از درون دست به كاريم، و مي كوشيم هر نشاني از آگاهي در بهترين و 

 كه با امنيت فيزيكي، ياز هيچ گونه آزادي. آسان ترين مسير پيشرفت در اختيار او گذاشته شود
نمي كنيم، و مي كوشيم براي فهم همه چيز به او رواني، و خميرة او سازگار باشد، محرومش 

كارآيي اين اصول را مي توان در كتاب كوچك تحسين . كنيممي كمك كنيم، اما به او تحميل ن
  .  به تفصيل مطالعه نمود50 السيون  نوشتة تعليم و تربيت و خدمتبرانگيز 

كرده اي كه در آستانة      براي كارآيي تولد دوباره در بازسازي جانيان و طبقة پيشرفت ن
ارتكاب به جنايت قرار دارند، خط مشي پيشنهادي ما با آنچه در جامعه متداول است، كامالً  

روش معمول به آنها آزادي كامل مي دهد تا هر چه مي خواهند بكنند، آنها را در هر . تفاوت دارد
 هركه مي دارند،   كه برموردي كه قانون شكني كنند، مجازات مي كند، به آنها بعد از هر زخمي

بار نوع متفاوتي است، دوباره آزادي عطا مي شود، بنابراين بعد از چند بار آزادي و زنداني، از 
مي سپارند، » رحمت الهي« آنها جانيان حرفه اي ساخته مي شود، و در نهايت آنها را به دست 

 آنچه گفته خواهد شد معالجة . [پس  جامعة انساني ما كاري سازنده براي آنها انجام نداده است
  .]اميدواريم بعداً نمونه اي از آن را روشن نماييم. داردي است كه جاني ئآني جان

     من در لواي پرتوي كه تولد دوباره مي افشاند، پيشنهاد مي كنم كه جاني بالفطره فرد ددمنشي 
ر ما با او بايد مانند است، كه مانند كسي به مدرسه مي رود، روي به ما آورده است؛ پس رفتا

 ح معقول و اخالقي باشد، زيرا او از لحاظ عقالني و اخالقي در همين سطانرفتارمان با كودك
است؛ ما بايد بكوشيم اين سبعيت حيواني را كه در ذات اوست، از او دور كنيم؛ افرادي كه در اين 

باشند، پس، بايد آنها را مجزا طبقه يا كمي باالتر از اين هستند، از بدو تولد قابل شناسايي مي 
كرد، و در مدرسة كوچك مخصوصي، جدا از ديگران، با تعليم و تربيتي كه براي آنها قابل هضم 

                                                 
50 - Akcyone, Education ans Service. 
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باشد، تربيت كرد؛ و با آنها بايد مهربان، ولي سخت و جدي بود، بايد بازي هاي متعددي براي 
اين مدارس بايد از طبقة اجتماعي معلمان . آنها ترتيب، و كارهاي يدي زمختي را به آنها ياد داد

باال و داوطلبان اين وظيفة سنگين باشند، آنها بايد مشتاقانه با بچه ها بازي كنند، و بتوانند در آنها 
  .حس تحسين، دلبستگي، و وفاداري را بيدار كنند، و آنها مقيد به فرمانبرداري كنند

با كساني مأنوس نمود كه بر بچه ها افضل      اگر اين مهم بايد انجام بگيرد، اين بچه را بايد 
اين بچه ها را بايد از اين مدرسه به كوچگاه هاي كوچكي، در روستايي با روح و دلپذير . باشند

انتقال داد، كه در آنجا مغازه، زمين بازي، سالن موسيقي، و رستوران وجود داشه باشد، و همة 
داره كنند؛ بايد همه چيز در اختيار بجه ها اينها را بايد افرادي با مشخصات معلمان مذكور ا

بگذارند، مگر آزادي هايي كه به بدرفتاري و بدبختي مي انجامند؛ در اين كوچگاه ها گروه هاي 
وري آشغال، و آكارگري، براي كارهاي خشن، مانند كار در معادن، جاده سازي، حمالي، جمع 

روز به اين كارهاي خشن اشتغال دارند، از امثال آنها فراهم مي آيد، و افراد با شخصيتي كه ام
بعضي از اين جانيان بالفطره، يعني ددمنشان خام، تا آخر عمر در . انجام آنها خالص مي شوند

اين انقياد مهربانانه باقي مي مانند، اما زندگي خود را با سبعيتي به پايان خواهند برد كه نسبت به 
  ز كيفيتي بسيار ماليم تر برخوردار است، آنچه هنگام ورورد به اين عالم داشتند، ا

     بعضي هم به اين معالجات جواب مي دهند، مهارت هاي الزم را كسب مي كنند و آن قدر خود 
مشكالت عمده راهواري و تنبلي ذاتي است، زيرا . ـ منضبط مي شوند كه در نهايت آزاد مي گردند

 مدرسه در اصالح او تا حدي مؤثر است،. داردجاني ولگرد و بيكاره است، و قابليت مهارت ثابت ن
 خوبكسي كه كار نكند خوراك « درست كاركردن خوشايند، و رذالت و بيكاري ناخوشايند است؛ 

سازي است، زيرا خوراك را كار فراهم مي آورد، و كسي كه توان كاري رشعار كا» نمي خورد
براي هر ساعت كار . داشته باشددارد، اما آن را به كار نمي برد نبايد انتظار خوراك هم 

دستمزدي مقرر است، كه در مغازه ها و رستوران ها با ضروريات زندگي قابل معاوضه است، و 
انسان مختار است هر چه قدر دوست دارد كار كند؛ انتخاب ميزان ضروريات و تجمالت با خود 

اشت، و از شيوه هاي در اين جا فقط به خطوط وسيع اين مسأله مي توان اشاره د. انسان است
همة تغيير و تعديالت الزم داده مشابهي مي توان استفاده كرد، با دختران و زنان نمونة مشابه 

  .شده است
     با اعمال كارما در محالت فقير نشين، در آنها مغناطيسي از پست ترين نمونه هاي ارواح 

 كه ست و هم وظيفه اي بر دوش مامشاهده شده است كه در اين افراد حلول كرده اند؛ هم عاقالنه
خود را از شرّ اين محالت نامناسبي خالص كنيم، كه فقط جمعيتي از كم درآمد ترين افراد را به 

از نظر حكت الهي، وظيفة بزرگتران است كه دست به كار طرح، و ساخت . خود جذب نموده است
ي داشته باشند، و ساكنان اين تدريحي منازل مناسبي براي اين افراد بشوند كه فضاي داخلي كاف

ويران كرد، و خاك آنها را و بيخ را به آنجا منتقل كنند؛ اين مناطق مسموم را بايد از بن ها بيغوله 
كه با كثافت نسل ها آلوده شده است، بايد تبديل به باغچه هايي كرد، تا اين كثافات به درخت و 

انه هاي نو ساخته شود، انواع بيمارها در آنجا گل و گياه تبديل گردند، زيرا اگر روي خرابه ها خ
  . شيوع خواهد نمود

 كه در بخش دوم گفته شد، منظور ما گونه     وانگهي، زيبايي را بايد جستجو كرد، زيرا، همان 
زيبايي پيراستگي و پرورش .  ضروريات زندگي براي همه است، نه تجمالت براي عده اي معدود

. ت و منش كساني كه از آن متأثر مي شوند، جلوه گري مي كندبه بار مي نشاند، و به صور
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اين كه پيش از اين . زيبايي در لباس، در خانه، و در شهر، همانند نيروي تكاملي، نيازي مبرم است
 دور و بر مردم را زمانعصر جديد ماشين، يعني، زماني كه زيبايي هاي طبيعي بيشتر از اين 

مختلف مردم، مانند لباس هاي فعلي مردم مشرق زمين، زيباتر از گرفته بود، و لباس هاي طبقات 
حاال بود؛  مسألة بي اهميتي نيست كه ناديده گرفته شود؛ علت اين بي توجهي، و با بي تفاوتي زير 

كافي است كه لباس هايي را .  بار زشتي هاي لباس و محيط رفتن دور شدن زياد از طبيعت است
در بارة . مي پوشند با لباس هاي جالب روستايي هند مقايسه كنيدكه در محالت فقير نشين ما 

موضوع اساسي كارآيي حكمت الهي در زندگي انسان، كتاب ها مي توان نوشت، اما با توجه به 
  . محدوديتي كه داريم، به همين مقدار بسنده مي كنيم
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  بخش ششم
  ها و عالم هاجزيياتي چند در مورد نظام 

  
بررسي بعضي از جزييات آن خالي از . در بخش سوم، اصول اولية رابطة روح و ماده بحث شد

اِتِر جهاني موجود در نظام شمسي ـ و احتماالً ساير نظام ها را ـ مي توان ديد، زيرا . لطف نيست
ست كه دقيقاً نظام هاي زيادي از اين فبيل وجود دارند؛ اين اتر شامل حباب هاي بي شماري ا

فضاهاي تهي، برمي خيزند؛ و فقط در آبي كه و از  آب، درون حباب هايي هستند كه از همان
حباب صابوني كه در هوا شناور مي شود، چيزي . اطراف آنها فراگرفته است محصور شده اند

         جز ذره اي از هوايي نيست كه در درون جدارة محصوري از آب صابون قرار دارد؛ اما 
جباب هاي آب ذراتي از هوايي مي باشند كه در درون آب وجود دارند، و جدارة آنها محدود 

بنابر اين . نيست؛ فشار آبي كه آنها در بر مي گيرد آنها مانند حباب نگه مي دارد و مي نماياند
س فقط  مانند حباب نگه مي دارد، و چون راه فراري ندارند، پ،حباب ها را فشار اتر محصور كننده

 بالواتسكي. پ. ههستند، و يا بنا به نامگذاري » حفره هايي در اتر« اينها . حباب باقي مي مانند
 نيروي 51، » فٌهات«همو گفت گه اينها را . مي باشند» حفره هايي در فضا« درسال هاي پيش آنها 

ند؛ كه مي دا» نَفَس بزرگ« كتب قديم بر اين نمط عامل آنها را . لوگوس متعالي، ايجاد مي كند
  .قياسي آشكار است، زيرا حباب را با دميدن نفس به درون آب مي توان توليد نمود

، دانشمندي فرانسوي مي گويد،             ليدبيترالهي، نوشتة آقايمتني در بارة حكمت      با نقل قول از 
 ا، تمام آنچه را كه ما ماده ، اما در اثر انبوهي اين حفره ه»در اتر نه ماده وجود دارد و نه حفره« 
  .مي ناميم به وجود مي آيد 
   

  ساخته شدن اتم ها به وسيلة اولين موج زندگي
  

لوگوسِ منظومة شمسي جزء عظيمي از اتر جهاني را فرامي گيرد، و به اين ترتيب حباب هاي ـ از 
ي كه خاصِ حوزة با ديد.  ازپيش ـ ذكر شده اش52پيش ـ پر شده ـ در درون حلقة غير قابل عبور 

چرخة بزرگ ] لوگوس[سومِ روحاني است رؤيت پذير مي شوند، و انسان مي تواند ببيند كه او 
نيرويي را به كار انداخته، كه حباب ها را به درون توده اي عظيم مي كشند؛ جلوة سوم لوگوس 

 اتم ها ايجاد، كه خالق است، با اولين موج زندگي اي كه پيش مي آورد، اول اين حباب را در درون
          و بعد اتم ها را در درون مولوكول ها جمع مي كند، و در نهايت از آنها تركيبات آشنايي 
مي سازد، كه در عالم فيزيكي با عناوين اتم هاي فرعي، سوپراتريك، اتريك، گازي، مايع، و جامد 

  .شناخته مي شوند
روي كه الهي است جدا مي كنند، آن ماده اي هم كه      اين اتم هاي اصلي، حباب ها را از مادة قلم

است، به گروه بندي هاي حباب ها در درون اتم ها             ) يا جوهر فردي(مربوط به قلمرو موناديك 
                                                 

51 - Fohat 
52 - Ring-Pass-Not 
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مي پردازند، كاري كه با جريانِ موج زندگيِ تفكر خالق انجام مي گيرد، و گرداب هايي را به وجود 
 حباب را به درون مي كشد؛ و به اين ترتيب دو عالمي كه در هم 49نها مي آورد، كه هر كدام از آ

تشكيل مي شوند؛ اولي از ) يا جوهر فردي(نفوذ متقابل دارند، يعني عالم الهي و عالم موناديك 
 49حباب ـ هاي آزاد، و دومي از بعضي از اين اتم هاي تركيب شده، شكل مي گيرد؛ و هر اتمي 

  . حباب دارد
 حباب اتمي را جدا مي كند، آنها را مي شكند، 49ن جريانِ موجِ زندگي مقداري از اين      دومي

 حباب 49²وآنها را به صورت تركيب دوبارة ديگري از گرداب ها درمي آورد، كه هر كدام شامل 
جريان سومي توده اي، اين باقي مانده هاي اين اتم ها . هستندند، و اتم هاي عالم روحاني شامي ب
دا مي كند، آنها را مي شكند، و از آنها تركيب دوباره اي از گرداب ها را مي سازد، كه هر را ج

جريان چهارمي هم .  حباب مي باشند، و اينها اتم هاي عالم شهودي هستند49³كدام از آنها شامل 
جمين پن.  حباب مي باشندth 4 49  به شيوه اي مشابه اتم هاي عالم رواني را رهامي كنند، كه شامل

 حباب مي باشند، و از ششمين th  5 49جريان هم اتم هاي عالم نجومي را رها مي كنند، كه شامل 
6جريان اتم هاي عالم فيزيكي تشكيل مي شوند، كه از 

 th  49 بر همين .  حباب تركيب يافته اند
 اتمي روال، قلمروهاي نفوذي متقابل هفت نمونة ماده شكل مي گيرند، كه هر نمونه اي اساس

وقتي اين سري . عالمي را تشكيل مي دهند، كه تماماً مركب از تركيبات اتم خاص خود مي باشند
اتم ها كامل شد، حركت هفتم پيش كشيده مي شود، و از اين تجمعات اتم هايي ساخته مي شود، 

ات بيشتري كه تعداد آنها بي نهايت زياد و تركيبات آنها بسيار متفاوت است؛ اينها نيز با هم تركيب
را آغازيده اند، در فرايند قرن هاي زيادي، كه زمان آنها كه قابل تصور نيست، سحاب سوزان به 
تدريج خنك، و نهايتاً به صورت خورشيدي مركزي خرد شده اند، كه سيارات گونه گوني به دور 

 انجام »روح الهي«اين كار وسيع را جلوة خالق لوگوس شمسي، يعني . او به گردش درآمده اند
، اتري كه محور كوه چرخاني است كه »روي صورت آبهاي اتر به حركت درآمده«مي دهد، كه 

  .اقيانوس را به جنب و جوش درآورده و از آنها موجودات زنده به وجود آمده اند
  

  ارتباط بين اتم و آگاهي
  

ات لوگوس نيروي حي. در شكل گيري اتم ها نكتة بسيار جالبي وجود دارد، كه نبايد ناديده بماند
اين حيات به اتم . گرداني است، و در اتمي وجود دارد كه اتم اجزاء آن را دور هم نگه مي دارد

 آن وه هندوككيفيتي متمايز و ماهيتي اساسي مي بخشد، كه وجه خاصي از آگاهي الهي است؛ 
شعانه اي براي بيان خا» تات«است؛ » آن ـ بودن« مي نامد، كه معناي تحت الفظيش 53» اتاتتو«را 

  .است» ماهيت الهي«يا » الوهيت« بيانگر آن ـ بودنوجود الهي، و 
و به مقدار ارتعاشي كه ارادة لوگوس بر اتم هموار         . است» الوهيتي«     بنابراين هر اتمي داراي 

د محور و مانن[ ؛ كه همان محور اتم مي باشد، »آنمقدارِ «مي گويند؛ يعني،  54»ا،تانماتر«مي كند، 
، اين خطوط، نيروي تفكر لوگوس است، .]»، و عدم مي باشند»خطوطي خيالي هستند«. كريستال ها

آن، در محدوديت هاي ثابت، صورت سطحي آن ) يا تفاوت تدريجي ( 55كه با دگرگوني زاويه دار
هر نمونه اتمي، كار مخصوص به خود دارد، زيرا لوگوس حاالت آگاهي را . متعين  مي گردد

                                                 
53 - Tattva = Thatness; Tat = That 
54 - Tanmätra = the measure of That 
55 - angular divergence 
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ن عالم خودش متجلي مي كند ـ وآنچه از تجلي او در عالم خارج وجود دارد، به غير از درو
همسان هايش هيچ اند، و مي توان گفت ـ همگنان فقط از نظر كيفي همگونند، و از لحاظ كمي 

  .ناهمگون، كه در حاالت آگاهي انساني، فقط صورت خيالي ضعيفي از عظمت او مي باشند
اهي هاي ما پاسخ مي دهد، مادة اتم، مرحله به گآگاهي او در اتم است كه به آ     بنابراين، اين 

و لذا اتم عالم . مرحله، و در هر مرحله اي طول امواجش را بي كم و كاست منعكس مي نمايد
روحاني در پاسخ به وجوه روح ـ يعني روحي كه حيات آن است ـ به ارتعاش در مي آيند؛ آن كه 

ي است به وجوه شهودي ـ به همان دليل كه گفته شد؛ آن كه مربوط به عالم مربوط به عالم شهود
رواني است به وجوه عقلي؛ آن كه به مربوط به عالم عاطفي است، به وجوهي كه در عاطفه و 
               اميال است؛ آن كه به عالم فيزيكي مربوط است، به وجوه نيروي بقاي جسماني به ارتعاش

به هر تغييري در هر يك از حاالت، بي درنگ با .  به داليل مشابهي كه توجيه شددر مي آيد ـ همه
تغييري ارتعاشي كه با آن هماهنگ باشد، پاسخ داده مي شود؛ هر ارتعاشي در هر امري ايجاد 

  .گردد، بي درنگ با تغييري همراه است كه به آن حالت آگاهي پاسخي هماهنگي داده مي شود
ام اموري كه در قلمرو عاطفي، يا نجومي قرار دارند، از اتم هايي تركيب                      من باب مثال تم

شده اند، كه حيات آن عاطفه است، و مقدار ارتعاش آن به عاطفه اي بستگي دارد، كه آن را تبيين 
ا آگاهي به اين امر عامل اجرايي تمام دامنة وسيع عاطفه، اميال، آرزوه. و به آن پاسخ مي دهد

است، و فقط به عاطفه و آرزوي خالص مي پردازد؛ چون عاطفه اي با اميال و تفكر آميخته شود، 
  .بخشي از آميختگي مادة تفكر شروع به تبيين عاطفه مي كند

     امور مربوط به قلمرو رواني هم از اتم هايي ساخته مي شوند كه به طور مشبهي با اتم هايي 
كري بستگي دارد، كه آن را فيت فكري است، مقدار ارتعاش به تففكر ارتباط دارند؛ زندگي ظر

 كه در عالم فيزيكي تعداد ارتعاشات گسترة اصوات گونههمان . مي كند، و به آن پاسخ دهدتبيين 
و الوان دقيقاً مشخص است، ارتعاشات تفكر و عاطفه را مي توان با ماده اي كه محدوديت هاي 

  .يان نمودمعين خود را داراست دقيقاً ب
  

  زنجيره ها
  

وقتي اين بخش از كار با كفايت به اتمام رسيد، سيارات منظومة شمسي به وجود آمدند، يعني اين 
سري از كرات ششگانه شكل گرفتند كه هر كدام از اين شش سياره ـ كه با زمين هفت كره ـ               

به اين سري زنجيره مي گويند، كه .  ستمي شوند، از ماده اي با غلظت هاي متفاوت تركيب يافته ا
در طي تكاملش هفت مرحله، يا هفت حيات را مي گذراند؛ بنابراين توالي هفت زنجيره اي وجود 

        طرح تكاملي گفته مي شود، كه تصدي آن را عقل روحاني كبير  دارد، و به اين سري كامل
 كه ،يا لوگوس سياره اي[» اي هفتگانهحاكم زجيره ه «عهده دار است، كه در حكمت الهي آن را 

  .مي خوانند] نامي گمراه كننده است
           ده تا از اينها در منظومة شمسي ما وجود دارند، كه فقط هفت تاي آنها متجلي هستند، كه 

 ذكر 56» فتوحات سنت جان « در كهبر آنها حاكم مي باشند؛ » هفت روح در پيش عرش الهي «
 مراحل مختلفي از تكامل مي باشند، كه با قلمرو ماده اي كه در پايين ترين كرات آنها در. شده اند

 هر كدام در حوزة فيزيكي زمين و  نپتونبنابراين زنجيره هاي. وجود دارد مشخص مي شوند

                                                 
56 - Revelation of St. John 
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سه كره دارند، زيرا اين دو در ژرف ترين نقطة نزولي مادي خود، در ميانه، يا در حيات چهارم 
، نپتوني مي شوند؛ كراتِ مريخ، زمين، و عطاردكرة زنجيرة زميني شامل هفت . خود هستند

كساني كه به اين نوع مطالعات درحكمت الهي عالقه دارند، .  و دو قمرش را در بر مي گيرندنپتون
  .بايد آن را در كتاب هاي مفصل تري مطالعه كنند، زيرا موضوع طبعاً خيلي پيچيده اي مي باشد

  
  موج دوم حياتساخت صورت ها در 

  
تكامل زنجيره را هفت بار دور مي زند، كه هركدام  . بياييد زنجيرة خودمان را در نظر بگيريم

نيروي تكاملي را موج حيات مي نامند، اين موج را لوگوس در جلوة دوم . دوري تقريباً مجزاست
            از طريق آشكار مي نمايد، با اين موج حيات  عشق عقل خود، يعني جلوة دو جانبة علم با

كه مدام در حال فزايندگي است ايجاب مي كند، و در  حوزه هاي ماده نازل مي شود، و تفرقي را
  .رجعت، تفرق را به جمع مجدد وحداني تبديل مي نمايد

     اولين كار اين موج اعطاي خصايص به ماده است، خصيصه هايي كه آن را براي مواد كالبد ها 
 ظريف تر ماده اي ريخته مي شود كه به قلمرو د؛ اين موج به درون سه نوعِمتناسب مي ساز

يا هستي جوهر «اعالي رواني شكل مي دهد؛ به اين ترتيب در موج حياتي دومي كه، اتميك، 
مونادي نام دارد، پس داده مي شود، چون تناسب الزم را براي كاربرد تكميلي اتم هاي » فردي

 ، منظور زماني است كه از مادة غير اتمي، يعني مولوكولي، كه آن را 57،يافته است) ياجوهر فردي(
اي علوم غريبة ، استفاده مي شود ـ اين نامگذاري از نوشته هاي علم» مي نامند» هستي عنصري« 

گرفته است؛ كه به واسطة آن به ماده اي تبديل شده است كه كالبدهاي قرون وسطايي عاريه 
        » عناصري«ركيب مي يابند، زيرا آن عالمان در اين مورد صحبت از ارواح طبيعي از آنها ت

  . كردندمي كردند كه آنها را به طبقاتي از قبيل هوا، آتش، آب و خاك تقسيم مي 
ملكوت «باالتر قلمرو رواني هستي عنصري روان محسوب مي شوند، كه اولين       سه سطح

است، و ميزبان بزرگِ ] عنصر ملكوتي[از اين » صور فكري«ساختار تمام . هستند» عنصري
.  بي كالبد ـ داراي كالبدهايي هستند كه از اين ماده تركيب يافته استدواهايك ـ ئباشكوه مال

» ملكوت عنصري دوم«چهار سطح پايين ترِ قلمرو رواني، كه آكنده از موج حياتي دوم مي باشند، 
.  كه صورت دارند ـ شكل مي دهنددواهايييين تر ـ ك پائرا تشكيل مي دهند، كه به كالبدهاي مال

وقتي كه موج حيات به عالم نجومي مي رسد، به مادة اتمي هستي موناديك نجومي، و هستي 
مي باشد؛ كالبدهاي » ملكوت عنصري سوم«عنصري مادة مولوكولي نجومي تبديل مي شود، كه 

        تركيب ] عنصر[ار زياد هستند، از اين  اميالي ـ و ارواح طبيعي كه بسيدواهايك ـ ئآخرين مال
  .مي يابد

     چون موج حيات به درون عالم فيزيكي راه يابد، كار عاديش را اجرا مي كند؛ كالبدهاي ارواح 
حوزة معدني نقطة چرخش . طبيعي، پريان، كوتوله ها، و غيره، آكنده از چنين مادة اتري است

بدها، نباتات، حيوانات، و افراد انسان، در قوس صعودي قرار غلظت است؛ اكنون ساختار كامل كال
از . دارد؛ و كالبدهاي نجومي و رواني نيز از هستي عنصري اين قوس صعودي درست مي شوند

دومي . اين جا به بعد بين زندگي انسان و زندگي مادة اين كالبد ها برخوردهايي به وجود مي آيد

                                                 
]متن انگليسي [24.  نك به فصل يكم، ص-  57  
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ون در پي تجسمي با غلظتي هرچه بيشتر، و تفرقي هرچه رو به سمت پايين فشار مي آورد، چ
  .  جدي تر است؛ اما اولي تمايل به سمت باال دارد، و جوياي وحدت مي باشد

 اندام خود نمن در ميا«:  طبعاً نسبت به اين برخورد روي خوشي نشان نمي دهدپل     سنت 
اسارت مي برد ـ به قانون معصيتي كه قانون ديگري يافتم، كه با قانون ذهنم نزاع داشت، و مرا به 

از حيث تكاملي ) its life( را به ذهنيت بياورد، زيرا زندگيش » تازگي«انسان بايد » .در اندام است
از لحاظ تكاملي رو ] انسان[ به سمت هاي پايين، به سوي قوس نزولي توجه دارد، ولي زندگي او

  .ك روح مي بردبه باال، به سمت قوس صعودي است، كه راه به ادرا
  

  رسيدن موناد موج سوم
  

مي رسد، كه موناد و پرتو روحانيش، شهود، و عقل ـ كه در صور » تفريد«انسان وقتي يقيناً به 
تكاملي تعمق مي كند، به درون قلب موج حيات دوم راه يابند، و به سمت پايين فروزان شوند تا 

قي از مادة ملكوت عنصري اول، در سطوح كالبد اتفا. ديدار با زندگي مجسم تكاملي ميسر گردد
موج «موناد انساني نيز در مسير جرياني الهي قرار مي گيرد، . باالترِ قلمرو رواني تشكيل مي شود

آن گاه، مي بينيم كه لوگوس . ، از طرف لوگوس و از طريق جلوة اولش فرا مي رسد»حيات سوم
اولي به مادة : ش پي در پي نازل مي نمايدسه موج قدرتمند از حيات خود را از طريق سه جلوه ا

شكل و جان مي بخشد؛ دومي صفات را آشكار و صور را عطا مي كند؛ سومي نزول موناد 
  . متحد شودكردهممكن مي كند تا با صوري كه دومي آماده را انساني 

  
  ريشه ـ نژادها و نژادهاي فرعي

  
 سري كراتي كه زمين ما غليظ ترين آنها در. بايد با دقت بيشتري متوجه عالم خود باشيم اكنون

گسترة چهارم به زمين . است سه دور تكاملي به انجام رسيده ـ و سه دور ديگر را پشت سر دارد
مواد معدني، نباتات، حيوانات ، انسان، . ما رسيده، و زمين تحت تأثير اين دور تكامل قرار دارد

         هفت نمونة .  را به انسان محدود مي كنيمهمه با هم رو به كمال مي روند، اما ما توجه خود
حكماي . ريشه اي انسان كه در اين مرحله از زندگي زمين قرار دارند، در حال تكامل مي باشند

خاص، يا پيكربندي » قارة «الهي به اينها، نمونه هاي ريشه اي نژادها مي گويند، كه هركدام از آنها 
  .سرزمين خود را دارا مي باشد

كه از قارة  58،  لِمورياناز ريشة سوم، قسمت اعظمِ نژاد.   دو ريشة نژادي اول ناپديد شده اند   
 نشأت گرفت، در حال حاضر در قعر اقيانوس آرام قرار دارد، اما بقايايي از نوع خاص آن لِموريا

. دنيز بندرت ديده مي شود؛ سياه پوستان، اسالفي از ازدواج هاي آميختة اين نژاد مي باشن
آنها .  برآمدند، و در زمين گسترش يافتنداتالنتيس، از قارة 59 اتالنتين هاچهارمين نژاد، يعني 

اروپاي غربي و افريقا را با امريكاي شرقي به هم پيوند دادند؛ و قوي ترين تمدن هايي به وجود 
. ن نژاد استبخش اعظم ساكنان دنيا هنوز هم از اي. آوردند كه زمين تا به حال به خود ديده است

  . پنجمين نژاد، آريايي هايي هستند، كه بشريت امروز را رهبري مي كنند

                                                 
58 - Lemuria; Lemurian 
59 - Atlantis; Atlanteans 
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  لِموريان     ششمين نژاد در رحِم آينده است، اما قارة آن در حال تكوين است، كه تقريباً جايگاه
             را اشغال خواهد كرد؛ جزايري كه در حال حاضر از اقيانوس آرام سر بيرون مي كشند 

هفتمين نژاد بسي .  از كاري است كه استكمال آنها نياز به صدها هزار سال داردهايينشانه 
، رموهالدورتر، و بسيار ديرتر خواهد بود؛ ما ريشة چهارم نژادي را به ريشه هاي فرعي 

  . تقسيم كرده ايم60 توراني، سامي، آكادي، و مغولي، تالواتي، تٌلتِك
است، كه به آن ريشه شكل مي دهد و مانو« ي موجود بزرگي به نام      هر ريشة اصلي اي دارا

مشتق مي شود، كه به معناي اتديشيدن، از  ) man( نگهبان تكاملش مي باشد؛ اين نام از كلمة 
.  انسان، يا نسخة ريشة نژادي انسان استمانو. و جز آن مي باشد » man« ،»homme«ريشة 

سياه، مغولي، و آريايي را كنار هم بگذاريم، منظور از نمونه اگر يك نفر از هركدام از نژادهاي 
آلماني و نمونه هاي تفاوت هاي موجودِ بين نژادهاي فرعي هم با . هاي بزرگ را مي فهميم
در اين جا متوجه مي شويم كه موضوعات بزرگي، كه از جذابيت . دنايتاليايي مشخص مي شو

يي مي كنند، هرچند كه در سعادت و رفتار انسان عميقي هم برخودارند، براي مطالعه خود نما
  .تأثير آني ندارند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
60 -Rmoaha,; Tlavatli; Toltec; Turanian; Semitic; Akkadian; Mongolian 
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  بخش هفتم
  انجمن حكمت الهي

  
، و يك نفر انا بالواتسكيهلنا پِتروو يك خانم روسي، به نام 1875انجمن حكمت الهي را در سال 

اولي باخود دانستگي هاي علوم . كردنداري ذ بنيانگ61 هنري استيل اًلكٌتآقاي امريكايي، به اسم 
غريبة وسيع و از خودگذشتگي تامي به ارمغان آورد ـ او به خانوادة ثروتمندي از نجباي روسي 

 پيش خدمتش را به موطن خود  ازمتعلق بود؛ دومي قابليت سازماندهي فوق العاده اي داشت، كه
در آغاز، براي تأييد .  رسانده بوددر پااليش دواير نظامي در زمان جنگ هاي داخلي به اثبات

اكنون اين . دوبارة حكمت باستاني در دنياي نوين، با گردبادي از تمسخر و تحقير مواجه شدند
عقايد در هر كشور متمدني گسترش يافته است، و بدون هراس از تناقض مي توان گفت كه امروز 

  .تمامي عالم انديشه از اين عقايد متأثر مي باشند
 انجمن را به هم پيوند مي دهد، كه يس انجمن كمي عجيب است؛ فقط يك چيز تمام اعضا     اسا

  .قبول برادري جهاني است
  :     اهداف انجمن از اين قراراند

تشكيل هستة برادري جهاني انسانيت، بدون تمايز نژادي، عقيدتي، جنسيت، فرقه، يا :     اول ـ 
  .رنگ

  .، فلسفه و علوم تطبيقيترغيب به مطالعة دين:      دوم ـ 
  .جستجو كردن قوانين توجيه نشدة طبيعت و نيروهاي پنهاني موجود در انسان:      سوم ـ 

     متوجه خواهيد شد كه از هيچ عضوي نمي خواهند اعتقاد بياورد يا تعليمات حكمت الهي را 
 كرده انتخاب چيزي كه دقيقاً خودش هر عضور آزادي مطلق دارد به مطالعة هر. اشاعه دهد

بپردازد؛ مختار است هر كدام از تعليمات حكمت الهي را بپذيرد يا طرد نمايد؛ او با اين عضويت به 
، و اگر در دين  مسلمان، يامسيحي، عبري، بودايي، پارسي، هندكدين خود پاي بند خواهد ماند، 

ي تعليمات حكمت الهي اگر كس. به خود مي گيرندرا نگي از آن رخود استوار باشد، تمام عقايدش 
به همان صورت اجرا مي كند، را را بپذيرد، به هر ديني كه به هر صورتي مؤمن واقعي باشد آنها 

  .اما نبايد اصرار داشته باشد كه ديگران هم آن را بپذيرند. و در اين كار مطلقاً آزاد است
است، اما به تدريج به      تجربة تشكيل حقوق ديني در تمام اديان آزموده اي منحصر به فرد 

        مشكالتي متعدد، و اصطكاك موضعي بين اعضا مي انجامد، و به منظرهاي تضادي قوي 
اما خط مشي اصلي ما مدارا و . جه اش بحث هاي فراواني در مورد جزييات استيمي گرايد، و نت

ظيم نموده ام، و سازگاري كامل است، و به اين دليل كه اين خط مشي را كه خودم به شرح زير تن
مي توانم آن را به عنوان بياني از نظر همگاني عرضه . هيچ عضوي هم به آن معترض نبوده است

  .نمايم

                                                 
61 - Helena Petrovana Blavatsky ; Henry Steele Olcott 
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     از هيچ كسي كه به انجمن حكمت الهي ملحق مي شود نظريات ديني او را نمي پرسند، او نيز 
 كه انتظار گونهاهند همان مجاز نيست در بارة اعتقادات ديگران كند وكاو كند، اما از او مي خو

  .دارد براي اعتقادت او حرمت قايل شوند به اديان ديگر اعضا احترامي بگذارد
اگر كسي به .      انجمن پاي بند تعصبات نيست، و بنابراين از كژانديشي و بدعت بري است

ليمات انجمن انسان مي تواند هر كدام از تع. تعليمات حكمت الهي معتقد نباشد، او را طرد نمي كند
حكيمان . را رد كند، مگر اصل برادري انسان را، و جايگاه و حق خود را در مراتب اين اصل بيابد

         كه عقل در جو آزاد انديشي به بهترين دريافت ها دست همان گونهالهي مي فهمند درست 
براي حكيم . نباشدمي يابد، به حقيقت هم زماني مي توان رسيد كه تحقيق ملزم به رعايت شرايط 

الهي حقيقت به قدري علو است، كه حكيمان دوست ندارند كسي را مقيد به رعايت شرايطي كنند 
  . كه چگونه، يا كجا، يا چرا كسي بايد جوياي حقيقت مي باشد

     آيندة انجمن به اين واقعيت بستگي دارد كه بايد شامل تنوع بسيار وسيعي از انواع نظرياتي 
ام مسايلي را در بر مي گيرند كه در آنها تفاوت هاي عقيدتي وجود دارد؛ مقبول نيست باشد كه تم

كه فقط پاي بند مكتب فكري واحدي باشيم و هر كسي را موظف بدانيم كه خود را ملزم به حفظ 
حكمت الهي در خدمت عقل الهي است، و شعارش اين . آن، و حراست از آن در برابر ديگران بداند

حكمت الهي در هر خطايي طالب قلب حقيقت است، هرجا . »يچ ديني باالتر از حق نيسته«است كه  
  .كه باشد، چون با اذهان انساني پيوند دارد

     هر ديني، هر فلسفه اي، هر علمي، هرچه از حقيقت و زيبايي بهره برده باشد آن را از عقل الهي 
حكمت الهي از آنِ انجمن . اري آن باشدگرفته است، و نمي تواند در مقابل ديگران مدعي انحص

  .حكمت الهي نيست؛ انجمن حكمت الهي متعلق به حكمت الهي است
     انجمن حكمت الهي از دانش پژوهاني تشكيل شده است، كه يا متعلق به يكي از اديان عالم              

 باال، و به ميل خود، و به آنها با قبول اهداف مذكور در. مي باشند، يا معتقد به هيچ ديني نيستند
منظور از ميان بردن ستيزه گرايي هايي ديني موجود، و نيز نزديك كردن انسان هاي نيكخواه، با 
هر دين و مسلكي، و با آرزوي بررسي حقايق ديني و تسهيم دستاوردهاي خود دور هم گرد 

  .آمده اند
اشتراك آنها تحقيق و آرزوي      همبستگي اين يگانگي مرهون اشتراك اعتقادي نيست، وجه 

  .رسيدن به حق است
 به كماالت مطلوب آن، با اخالصِ در زندگي، با اتكا     آنها بر اين باورند كه با تحقيق، و بازتاب 

بايد جوياي حقيقت بود، و حق را غنيمتي مي دانند كه بايد براي دريافتش تالش كرد، حقيقت 
  .ان بر ما تحميل مي كننداعتقاداتي جزمي نيست كه آن را زورمدار

     آنان ايمان را نتيجة تحقيق يا شهود فردي مي دانند، نه چيزي كه بر آن تقدم داشته است، 
  . ايمان بر بستر دانستگي مي آسايد، نه در ادعاي صريح

     آنان در برابر همه بردباري مي نمايند، حتي در رويارويي با ناشكيبان، اين خوي و خلق را نه 
                جهت اعطاي امتياز، بلكه به عنوان وظيفه پيشه كرده اند؛ آنان راهي براي ازالة جهالت از 

  . مي جويند، درپي تنبيه جاهالن نيستند
     آنان در هر ديني بياني جزيي از عقل الهي مي بينند، و مطالعة آن دين را به محكوم دانستنش، 

  .يني ترجيح مي دهندو نيز اجرايش را به گرايش هاي نوآ
  .     كلمة رمز آنها صلح و سالم، و هدفشان حق است
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     حكمت الهي كالبد حقايقي است كه اساس تمام اديان را تشكيل مي دهد، و آنها را نمي توان 
اعضاء انجمن حكمت الهي به مطالعة اين حقايق اشتغال دارند، و  . متعلقات انحصاري كسي دانست

مقدم هركسي كه مشتاق تحقيق، و سازگاري است، و هدفي واال .  زنده نگه دارندمي كوشند آنها را
، و اين كه بتواند حكيم الهي حقيقي اي بشود، به .را با پشتكار تعقيب مي كند، خوشامد مي گوييم

  . خود او بستگي دارد
          حاني تلقي      الزم مي دانم اضافه كنم كه بيشتر ما انجمن حكمت الهي را ثمرة پيام هايي رو

مي كنيم، كه برادران پاك به اين منظور ارسال مي دارند كه ما را از سقوط در ورطة ماده گرايي 
بسياري . نجات دهند، و اذهان انسان ها را براي تعليمات باطني اديان الهي مرمت و بازسازي كنند

در اديان تجسم يافته اند، به هر از آخرين پيام هاي اخير متوجه ماست، پيام هاي اوليه جدا جدا 
. لناهما . حال منظور اصلي اين است كه اديان موجود به سوي تعاوني دوستانه گام بردارند

 ي را يكي از پيام آوران برادران پاك مي انگاريم، و بسياري ازما كه اعضابالواتسكي .روواناپ
ر از قدرداني داريم، زيرا او بود، اين انجمن هستيم، از جمله خود من، نسبت به او احساسي سرشا

كه در اين زندگي، دروازه اي را به روي ما گشود كه از آن به حضور آنهايي رسيده ايم كه او را 
  . فرستاده بودند

             
       

  
 


