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هذا العمل: 

هـذه الـدراسـة هـي جـزء مـن سـلسلة دراسـات تـتعامـل مـع الـديـانـات والـطوائـف الـعاملـية مـن 
منظور إيمانيّ مسيحيّ.  

لـــيس هـــدف هـــذه الســـلسلة تـــقديـــم أمـــر جـــديـــٍد بـــالـــكامـــل، وذلـــك نـــتيجًة لـــوجـــود الـــعديـــد مـــن 
الــدراســات املــختلفة الــتي قــامــت بــتقديــم مــعلومــات مــشابــهة ملــا يــتم تــقديــمه فــي هــذه الســلسلة. 
إال أن الهــــدف هــــو تــــقديــــم هــــذه املــــعلومــــات ضــــمن قــــالــــب جــــديــــد وتــــنسيق يُظهِــــُر اإلخــــتالفــــات 
الــجوهــريــة والخــطرة بــني املُــعتقدات الــعاملــية وبــني اإليــمان املــسيحيّ املــبني عــلى إعــالنــات اهلل 

التي في الكتاب املقدس. 
تــم اإلعــتماد فــي هــذه الســلسلة عــلى عــدد كــبير مــن املــراجــع املــختلفة فــي مــحاولــة لــلوصــول 
بــة، ولــذلــك فــإنــه قــد تــمَّ إرفــاق  إلــى أدق الــتعريــفات املــمكنة لــلعديــد مــن املــصطلحات غــير املُــعرَّ
اإلســـم الـــالتـــيني أو الـــيونـــانـــي فـــي بـــعض األحـــيان ملـــساعـــدة الـــقارئ فـــي الـــبحث بـــاســـتخدام 

مصادر إضافية. 
إن هــذه الــدراســة تهــدف إلــى مــساعــدة األخــوات واألخــوة املــؤمــنني عــلى الــتنبه إلــى الــكثير 
مـــــن الـــــعادات واملـــــمارســـــات الـــــتي ربـــــما تـــــكون قـــــد تســـــلََّلت إلـــــى حـــــياتـــــهم الـــــيومـــــية وعـــــبادتـــــهم، 
وبـالـتالـي التخـّلص مـن جـميع األُمـور الـدخـيلة عـلى اإليـمان املـبنيِّ عـلى تـعليم الـكتاب املـقدس 

ل املصدر الوحيد املعصوم لحياتنا في اإليمان وتعاملنا مع الرّب اإلله.   الذي يُشكِّ
عـــــلى الـــــرَّغـــــم مـــــن أنَّ الـــــبعض مـــــن األشـــــخاص قـــــد يـــــشعرون بـــــالتحـــــدّي نـــــتيجًة النـــــتقاد بـــــعض 
هة للجـميع فـي أن  املـمارسـات الـتي ربـما يـعتقدون بـأنـها كـتابـية أو سـليمة، إال أنَّ الـدعـوة مـوجّـ
يــضعوا الــتقالــيد والــعادات واملــمارســات تــحت مجهــر الــكتاب املــقدس لــفحصها وفــق املــعايــير 

اإللهية، لرفض كلُّ ما هو غريب والتمّسك بما هو سليم وُمَقدَّس. 
مــــن املُــــمكن أن يــــتم اســــتخدام الــــعديــــد مــــن املــــعلومــــات ضــــمن الــــدفــــاعــــيات املــــسيحية عــــن 
اإليــمان، إال أنَّ الــدفــاعــيات ليســت هــي الهــدف املُــرتــجى مــن هــذا الــعمل، فــالهــدف األســاســيّ 
هــــو الــــتعليم عــــن اإليــــمان املــــسيحي مــــن خــــالل تــــقديــــمه ضــــمن مــــقارنــــة إلظــــهار الــــتبايــــن الــــذي 
يــــسعى الــــكثير مــــن األشــــخاص إلــــى طــــمسه مــــن خــــالل إســــاءة تــــقديــــم املــــعلومــــات أو ســــردهــــا 

بطريقة غير مدروسة أو غير أمينة. 
أُصـلي أن أكـون قـد نـجحت فـي تـقديـم املـعلومـات بـطريـقة أمـينة ملجـد الـثالـوث املـُقدَّس الـذي 
اخـتارنـي قـبل تـأسـيس الـعالـم ألسـير فـي الـنور الـذي أعـلنه االبـن الـوحـيد والـفادي املِـُحّب، ربـي 

وُمخلصي يسوع املسيح، الذي باسمه ستجثو ُكّل ركبة مما في السماء وما على األرض.  

محبتي لكم في املسيح. 
J 



 (NEW AGE MOVEMENT) حركة العصر الجديد

مقدمة 

إن حـركـة الـعصر الجـديـد تـشكل اسـتثناًء لـلديـانـات والـطوائـف مـن حـيث أنـه ال يـوجـد 
ـه ال يــوجــد  سة أو طــائــفة تــقوم بــتمثيلها بــشكل كــامــل. هــذا ال يــعني أنّـَ مــنظمة أو مــؤسّــ
عـدد مـن املـنظمات واملجـموعـات الـتي يـمكننا أن نـقوم بـتصنيفها ضـمن حـركـة الـعصر 
الجـديـد وألسـباب سـوف نـقوم بـوضـعها الحـقاً ضـمن سـياق هـذه الـدراسـة. وسـوف نـقوم 
بـشكل أسـاسـي بـمحاولـة وضـع تـعريـف شـامـل لهـذه الحـركـة الـتي تـتمتع بـشعبية كـبيرة 
وكـذلـك سـنعمل عـلى تحـديـد مـعاملـها األسـاسـية إضـافـًة إلـى اجـراء بـعض املـقارنـات بـني 

فكرها العقائدي والفكر العقائدي املسيحي. 

التاريخ 

لــقد شهــدت الــفترة الــزمــنية املــمتدة مــن ســبعينيات الــقرن املــاضــي إلــى تــسعينيّاتــه 
نـمواً وتـصاعـداً فـي عـدد املـدافـعني واملـؤيّـديـن والـُكتّاب املهـتمني بـالـفكر الـعقائـدي لحـركـة 
الـــعصر الجـــديـــد. لـــقد حـــاول الـــكثيرون تـــقديـــم تـــعريـــفات لهـــذه الحـــركـــة وقـــّدمـــوا بـــالـــفعل 

العديد من التعريفات أو النماذج. 
خـــالل ذروة الـــثورة املـــضادة لـــلثقافـــة الـــسائـــدة والـــتي انـــطلقت فـــي الســـبعينات مـــن 
الــقرن العشــريــن، ابــتدأ نــظام اجــتماعــي جــديــد بــالــظهور وكــانــت تجــري عــملية إعــادة 
تـــعريـــف لـــألخـــالق وتـــرافـــقت مـــع إعـــادة تـــقييم شـــامـــلة لـــلقيم اإلجـــتماعـــية. عُـــرفَـــت هـــذه 

 “ 1املرحلة من ِقبَل ُمتبنيّ ذلك النوع من الفكر العقائدي بإسم ”عصر الدلو

إن حـــــركـــــة ”اهلل قـــــد مـــــات“ الـــــتي تـــــعود إلـــــى الســـــتينيات مـــــن الـــــقرن املـــــاضـــــي قـــــد 
انحـــدرت مـــن األبـــراج الـــعاجـــية لـــلتأمـــالت الـــالهـــوتـــية فـــي كـــل مـــن الـــجامـــعات واملـــدارس 
الــالهــوتــية واألقــسام الــديــنية واملــعاهــد الــالهــوتــية إلــى الــشوارع. لــم يــكن األمــر مــتعلقاً 

1 عــصر الــدلــو (Aquarian Age): وفــقاً لــإلعــتقاد الــفلكي، إن األرض يــجب أن تــمر عــبر جــميع عــالمــات األبــراج 
الـفلكية (Zodiac) وذلـك عـلى مـدار تـاريـخها املُـمتد عـبر آالف مـن الـسنوات. كـل حـقبة مـن هـذه الـحقب تـدوم ملـدة 
ر  ـ تــقرب مــن ألــفي عــام. كــان مــن املــفترض أن يــبتدء عــصر الــدلــو فــي الــقرن الــتاســع عشــر، وهــو األمــر الــذي يُبشّـِ
بـــبدايـــة رؤيـــة جـــديـــدة وكـــونـــية لـــلعالـــم. كـــان الـــعصر الـــسابـــق هـــو عـــصر بـــرج الـــحوت، والـــذي يـــمثل الـــفترة املـــسيحية 
(يــــسوع ”صــــياد الــــناس“). إن حــــركــــة الــــعصر الجــــديــــد تــــتبنى روحــــانــــية تــــحاول أن تــــتزاوج مــــع الــــعلوم والــــتقنيات 
املـعاصـرة. وهـذه الـروحـانـية تـترك وراءهـا املـفاهـيم واملـعارف الـتي تـوجـد فـي الـتراث املـسيحي - الـيهودي الـتي تُـميّز 

آخر ألفي سنة من تاريخ البشرية.



بـــالـــالهـــوت بـــقدر مـــا كـــان نـــوعـــاً مـــن الســـلوك أو املـــواقـــف الـــتي كـــانـــت جـــاهـــزةً لـــكي يـــتم 
، و  2صــــقلها وتــــشكيلها مــــن قِــــبَِل الحــــركــــات الــــفكريــــة األُخــــرى مــــثل الحــــركــــة الــــوجــــوديــــة

الحـركـة املـاركـسية، و الحـركـة الـتطوريـة، والهـوت األمـل والـالهـوت الـتطبيقي (الـعملي). 
وبحـلول سـتينيات الـقرن املـاضـي، شـعر الـكثيرون بـأنَّ الـتراث الـيهودي املـسيحي قـد 

فــقد قــدرتــه عــلى اإلســتمرار فــي تــقديــم نــموذج قــابــل 
لـــــــــلتطبيق كـــــــــما ســـــــــبق لـــــــــه أن فـــــــــعل فـــــــــي تـــــــــشكيل 
الـــحضارة الـــغربـــية لـــعدة قـــرون. لـــكن ومـــن نـــاحـــية 
أُخـــــرى فـــــإن ”الـــــعلم“ الـــــفاتـــــر لـــــلعلمانـــــينّي الـــــذيـــــن 
يـــــــــتبنون املـــــــــذهـــــــــب اإلنـــــــــسانـــــــــي لـــــــــم يـــــــــكن يـــــــــتمتع 
بــــــالــــــجاذبــــــية والــــــقبول مــــــن مــــــجتمع يــــــبحث بــــــشكل 
يــائــس عــن بُــعد روحــيّ لــلحياة كــان الــعلم قــد فشــل 
فـــــي تـــــقديـــــم األســـــاس الـــــالزم لـــــه. ونـــــتيجًة لـــــلنظرة 
الـــــقائـــــلة بـــــأن املـــــسيحية لـــــم تـــــعد خـــــياراً مـــــطروحـــــاً 
نـــتيجًة الرتـــباطـــها بـــفترة مـــاقـــبل الحـــداثـــة، ونـــتيجةً 

ألن الـــــــعلمانـــــــية ذات املـــــــذهـــــــب اإلنـــــــسانـــــــي قـــــــد 
ســـــلبت مـــــن الـــــحضارة الـــــغربـــــية الـــــبعد اإللـــــهي 
لــــلحياة، فــــإن الــــوقــــت كــــان قــــد حــــان الكــــتشاف 

نهجٍ جديد. وتحوَّلت األنظار باتجاه الشرق. 

2 الحــركــة الــوجــوديــة (Existentialism): هــي حــركــة فــلسفية انــبثقت مــن تشــديــد الــفيلسوف الــدنــماركــي ســوريــن 
كـيركـيغارد (١٨١٣-١٨٥٥) عـلى أن الـطريـقة إلـى الـحقيقة مـوجـود مـن خـالل النسـبية البشـريـة ومـشاركـة املـرء فـي 
”الـواقـع“ و”الـوجـود“. تـطورت هـذه الحـركـة مـن خـالل مـارتـن هـايـدجـر (١٨٨٩-١٩٧٦) وكـان لـها تـأثـير كـبير عـلى 
رودولــف بــولــتمان (١٨٨٤-١٩٧٦) فــي مــقاربــته لــقضايــا ســمو اهلل وقــضية اإليــمان والــتاريــخ إضــافــًة إلــى الــتأويــل 

واملسيح التاريخيّ وعلم دراسة األُخرويات. 
كــان لــكتابــات كــيركــيغارد تــأثــيراً كــبيراً عــلى املــسيحية فــي الــنصف الــثانــي مــن الــقرن العشــريــن. وقــد كــان لــها دور 
مـــــــــــهم فـــــــــــي تـــــــــــشكيل الهـــــــــــوت الحـــــــــــركـــــــــــة اإلنـــــــــــجيلية (evangelicalism)، وبـــــــــــشكل خـــــــــــاص حـــــــــــركـــــــــــة ”الـــــــــــوالدة 
الجــديــد“ (born again movement). كــما ويــوجــد بــني املــسيحينّي الــوجــوديّــني الــبارزيــن مــفكريــن وفــالســفة 
روس مـــــــن أمـــــــثال فـــــــيودور دوســـــــتويـــــــڤسكي (١٨٢١-١٨٨١) ونـــــــيكوالس بـــــــيرديـــــــڤ (١٨٧٤-١٩٤٨). وقـــــــد تـــــــطورت 
الــــوجــــوديــــة غــــير املــــسيحية فــــي الــــقرنــــني الــــتاســــع عشــــر والعشــــريــــن. وذلــــك حــــني أصــــبح الــــتركــــيز عــــلى التجــــربــــة أو 
اإلخــــتبارات الــــشخصية مــــعياراً رئــــيسياً لــــتقييم كــــل مــــن ادعــــاءات الــــحقيقة املــــعرفــــيّة أو األنــــطولــــوجــــية (الــــوجــــوديــــة) 
املــختّصة بــاملــسيحية، حــيث أمســت الــتجارب الــشخصية تــقدم تــفسيراً لــلوجــود البشــري بــعيداً عــن املــسيحية. كــان 
الـفيلسوف الـفرنـسي جـان بـول سـارتـر (١٩٠٥-١٩٨٠) هـو املـُهندس الـرئـيسي لـلوجـوديـة غـير املـسيحية. وقـد سـار 
الـعديـد مـن الـفالسـفة عـلى خـطاه بـما فـي ذلـك املـفكريـن الـذيـن يـنتمون إلـى مـرحـلة مـا بـعد الحـداثـة مـن أمـثال مـايـكل 

فوكو (١٩٢٦-١٩٨٤) وجاك ديريدا (١٩٣٠-٢٠٠٤).

سورين كيركيغارد 
(١٨١٣ - ١٨٥٥)



دخـلت الـديـانـات الشـرقـية الـتي تتجـذر بـشكل رئـيسي فـي الـهندوسـية، إلـى الـغرب 
خت وجـودهـا  فـي الـقرن املـاضـي. وكـانـت جـمعية ڤـيدانـتا مـن أوائـل الجـمعيات الـتي رسّـَ

فــــي الــــواليــــات املتحــــدة األمــــريــــكية فــــي تــــسعينيات الــــقرن 
الـــــتاســـــع عشـــــر. وظهـــــرت حـــــركـــــات أُخـــــرى ذات تـــــوجـــــهات 
 ، 4شــــــرقــــــية حــــــتى قــــــبل ظــــــهور الــــــسوامــــــي ڤــــــيڤيكانــــــانــــــدا 3

، مــــن خــــالل الجــــمعية الــــثيوصــــوفــــية  5والحــــركــــة الــــتجاوزيــــة

(Theosophical Society)، والــــــــتي شــــــــاركــــــــت فــــــــي 
؛  7تـــأســـيسها هـــيلني بـــالڤـــاتـــسكي وهـــنري ســـتيل أولـــكوت 6

وكــــــذلــــــك الحــــــركــــــة الــــــروحــــــانــــــية (Spiritualism) الــــــتي 
شــــــكلت مــــــعاً نــــــظامــــــاً فــــــكريــــــاً جــــــديــــــداً لــــــلعالــــــم الــــــغربــــــي 
املــسيحي. وأصــبحت هــذه الحــركــات هــي الــنواة لــبزوغ 
حــركــة الــعصر الجــديــد فــي ســبعينيات الــقرن املــاضــي. 

3  الــسوامــي (Swami): هــو الــهندوســي الــذي يتخــّلى عــن كلِّ شــيء، بــما فــي ذلــك الجهــد والــعمل، بــغية الــوصــول 
.(Shankara) إلى النعيم األعلى. تأسس نظام السوامي في القرن الثامن على يد َشنكارا

4  ڤــيڤيكانــانــدا، ســوامــي: (١٨٦٣-١٩٠٢ ). وهــو تــلميذ رامــاكــريــشنا ومــؤســس جــمعية ڤــيدانــتا. وهــو املــسؤول عــن 
جمع الشرق مع الغرب من خالل تعليمه عن الهندوسية.

5 الـــفلسفة الـــتجاوزيـــة (املـــتسامـــية) (Transcendentalism): وهـــي حـــركـــة انـــبثقت مـــن ”الـــنادي الـــتجاوزي“ 
الـذي نـشأ فـي واليـة مـاسـاتـشوسـتس فـي مـنتصف الـقرن الـتاسـع عشـر. وكـان بـني أشهـر أعـضاءهـا كـل مـن ثـيودور 
بـاركـر (١٨١٠-١٨٦٠) ورالـف والـدو إيـمرسـون (١٨٠٣-١٨٨٢) وهـنري ديـڤيد ثـورو (١٨١٧-١٨٦٢). لـقد رفـضت 
هـذه الحـركـة الـتنويـر ذو الـطبيعة الـفاتـرة للحـركـة الـعقالنـية وذلـك مـن خـالل املـزج بـني الـباطـنية (الـصوفـية) والحـركـة 
الـخيالـية (الـرومـانـسية). وكـانـت مـبادئـها الـرئـيسية قـائـمة عـلى أنَّ اهلل هـو جـوهـري، وأنّـَه يُـمكن الـوصـول إلـى الـحقيقة 
مـــن خـــالل الحـــدس عـــوضـــاً عـــن الـــعقالنـــية، وكـــذلـــك بـــوجـــوب رفـــض جـــميع الـــتعالـــيم الـــديـــنية الـــتي تـــقوم عـــلى أُســـس 
عـقائـديـة. كـان ثـورو مـن أبـرز املُـدافـعني عـن الـفلسفة الـتجاوزيـة. وقـد قـدَّم أطـروحـًة عـن الـفكر الـتجاوزي فـي كـتابـه 
الــــذي يحــــمل عــــنوان والــــِدن (Walden) الــــذي يــــعود إلــــى الــــعام ١٨٥٤، حــــيث كــــتبه إثــــر انــــسحابــــه مــــن املــــجتمع 

وانتقاله إلى الحياة في الطبيعة. 
الحـــركـــة الـــخيالـــية الـــرومـــنسية (Romanticism): وهـــي حـــركـــة فـــلسفية وأدبـــية نـــشأت فـــي أواخـــر الـــقرن الـــثامـــن 
دت عـلى املـشاعـر الـعفويـة والحـريـة الـشخصية وذلـك فـي رّد فـعل عـلى  عشـر وبـدايـات الـقرن الـتاسـع عشـر، وقـد أكّـَ
الـتنويـر ذو املـذهـب الـعقالنـي. أمـا فـي الـفكر الـالهـوتـي فـإن الحـركـة الـرومـانـسية هـذه قـد امـتلكت تـأثـيراً كـبيراً عـلى 

فريدريش شاليرماخر.

6 الـــــسيدة هـــــيلني بـــــيتروڤـــــنا بـــــالڤـــــاتـــــسكي (Helen Petrovan Blavatsky): ١٨٣١-١٨٩١. كـــــانـــــت شـــــريـــــكاً 
مؤّسسا للثيوصوفيا وُعرفَت سابقاً بإسم هيلني هان.

7 هـــــــــــنري ســـــــــــتيل أولـــــــــــكوت (Henry Steel Olcott): ١٨٣٢-١٩٠٧. وهـــــــــــو زوج الـــــــــــسيدة هـــــــــــيلني بـــــــــــيتروڤـــــــــــنا 
بالڤاتسكي والشريك املؤّسس للثيوصوفيا.

هيلني بيتروڤنا بالڤاتسكي



ويقول جي غوردون ميلتون: 
بحـــــــــــــلول ذلـــــــــــــك الـــــــــــــعام [١٩٧١]، كـــــــــــــان 
املـــــعلمون الشـــــرقـــــيون قـــــد قـــــامـــــوا بـــــافـــــتتاح 
8األشـــــرام  واملـــــراكـــــز إضـــــافـــــًة إلـــــى الـــــكتب 

الـــــــتي تـــــــمَّ نشـــــــرهـــــــا والـــــــتي تـــــــمثل مـــــــختلف 
الســـالالت مـــن حـــركـــة الـــعصر الجـــديـــد. … 
9قـــام مـــجتمع مـــاكـــروبـــيوتـــيك بـــإنـــشاء مجـــلة 

إيسـت-ويسـت، الـتي ربـما تـكون أول مجـلة 
دوريـــــة وطـــــنية تـــــقوم بـــــالـــــتركـــــيز عـــــلى حـــــركـــــة 
الــعصر الجــديــد. وظهــر أول كــتاب مــشهور 
 Be) “للحـركـة تـحت عـنوان: ”كُـن هـنا اآلن

 . Here Now10) بقلم بابا رام داس

املُعتقدات الرئيسية 

نـظراً لـعدم وجـود أي صـيغة عـقائـديـة مـوحـدة تـمَّ وضـعها وتـقديـمها عـلى أنـها تُـشّكل 
ــة واملُـــعتقدات  الـــعقيدة الـــرســـمية ”لـــلعصر الجـــديـــد“ فـــإنـــه ســـيتم تـــقديـــم الـــسمات الـــعامّـَ

السائدة. 
إن الــطريــقة األفــضل واألكــثر دقــة لــفهم وتــعريــف حــركــة الــعصر الجــديــد هــي الــنظر 
إلــى هــذه الحــركــة عــلى أنــها ”شــبكة“ مــن املُــنظَّمات الــتي تــنطوي عــلى أشــخاص أو 
مجـموعـات ومـنظمات، مسـتقلني بـذاتـهم وفـي الـوقـت عـينه مـرتـبطني بـعضهم بـبعض مـن 

خالل امتالكهم لذات الهدف املُشترك.  

8  أشــرام (Ashram): مــكان الــعبادة والــتأمــل ملــعتنقي الــديــانــة الــهندوســية، ويــترافــق عــادةً مــع مــكاٍن يــجتمع فــيه 
الناس لإلستماع للنصوص والتعاليم املُقدَّسة. 

9 ماكروبيوتيك: وهو نظام غذائي لألطعمة العضوية يقوم على املبادئ البوذية لتوازن الني واليانغ.

10 بـــــــــابـــــــــا رام داس أو ريـــــــــتشارد ألـــــــــبرت: مـــــــــوالـــــــــيد ١٩٣٣. وهـــــــــو ابـــــــــن مـــــــــحام ثـــــــــري كـــــــــان قـــــــــد أســـــــــس جـــــــــامـــــــــعة 
بــرانــديــز(Brandeis)، وقــد الــتحق ألــبرت بــجامــعة هــارڤــارد بــني عــامــي ١٩٥٨-١٩٦٣. حــيث الــتقى مــع تــيموثــي 
 (LSD) لـــيري. وقـــد قـــام بـــالـــتشارك مـــع لـــيري وألـــدوس هكســـلي وألـــني جينســـبيرج بـــتجارب عـــلى عـــقار إل إس دي
املُخـّدر إضـافـًة إلـى عـقاقـير أُخـرى، وقـد ادَّعـوا أنـهم كـانـوا يـقومـون بـاسـتكشاف أعـماق الـوعـي البشـري. طُـرد كُـل 
مـن ألـبرت ولـيري مـن مـنصبيهما الـتدريـسينّي فـي جـامـعة هـارڤـارد فـي الـعام ١٩٦٣. ومـن ثـم غـير ألـبرت اسـمه إلـى 
بــابــا رام داس أثــناء دراســته فــي الــهند تــحت إشــراف املــعلم مهــراج جــي. وقــد أســس مــنظمة هــانــومــان بــاإلضــافــة 

إلى معبد هانومان.

هنري ستيل أولكوت



لـكن مـا هـي الـعوامـل األسـاسـية الـتي تـعمل عـلى ربـط هـؤالء األفـراد واملـنظمات مـعاً 
ووضعهم تحت مظلة العصر الجديد؟ 

 (Monism) ١- الوحدوية أو األُحادية

يــؤمــن األشــخاص الــذيــن يــنتمون إلــى الــعصر الجــديــد بــأن الــتَعدُّديــة املــوجــودة فــي 
الـكون ُمشـتقة وُمسـتمدَّة مـن مـصدر مـطلق واحـد. كـل الـتنوع املـوجـود يـصدر مـن طـاقـة 
دة. ويــــشير الــــكاتــــب والــــفيزيــــائــــي فــــريــــتيوف كــــابــــرا (الــــذي يــــنتمي لــــلعصر  ـــ إلــــهية مُــــَوحّـَ
الجـديـد) فـي كـتابـة نـقطة الـتحول (The Turning Point, 1982) إلـى أنَّ املـرض 
األسـاسـي لـلجنس البشـري هـو أنّـَه لـم يـكن قـادراً عـلى تـمييز وفـهم الـوحـدة األسـاسـية 

للواقع بأكلمه. 

 (Pantheism) ٢- مذهب وحدة الوجود

إن الـــوحـــدويـــة تـــقود بـــشكل طـــبيعي إلـــى مـــذهـــب وحـــدة الـــوجـــود. وبـــالنســـبة ألتـــباع 
حــــركــــة الــــعصر الجــــديــــد فــــإن ”اهلل“ هــــو مــــبدأ مُــــطلق يــــمكن أن يــــتم تحــــديــــده وتــــعريــــفه 
بــالــكون. اهلل هــو الــكل والــكل هــو اهلل. وبــالــتالــي فــإن املــسعى الــوحــيد هــو أن تــكتشف 
البشــــريــــة وفــــي الــــوقــــت عــــينه تســــتفيد مــــن مــــعرفــــه الــــالهــــوت الــــذي يســــتوطــــن فــــي كــــل 
شــــــخص. إن اإلنــــــفصال عــــــن اهلل هــــــو اإلنــــــفصال عــــــن اإلدراك الــــــواعــــــي أو الــــــنفسي 
لــلالهــوت املــوجــود فــي الــطبيعة بــأســرهــا. وكــما يــشير كــابــرا املــذكــور أعــاله، إن حــركــة 
الــتاريــخ يــجب أن تــكون حــركــة أو انــتقال بــاتــجاه مــعرفــة الــالهــوت. وبــالــتالــي فــإنــه مــن 
11الـــواجـــب عـــلى كـــل شـــخص أن يـــقوم بـــاخـــتيار الـــسادهـــانـــا (Sadhana) أو املـــسار 

الـــذي ســـيخضع مـــن خـــالل إلـــى تـــحول ســـيودي فـــي الـــنهايـــة إلـــى الـــوصـــول إلـــى هـــذا 
النوع من املعرفة عن الالهوت. 

٣- التقّمص والكارما 

إن الـسادهـانـا املـذكـور أعـاله قـد يـكون طـريـقاً عـثراً بـالنسـبة لـلكثير مـن األشـخاص 
ـه يــتطلب أكــثر مــن حــياة واحــدة الســتكمالــه. لــذلــك فــإنــنا نجــد أن الــذيــن  وبــالــتالــي فــإنّـَ

11 سـادهـانـا (Sadhana): إن املـعنى الحـرفـي لهـذه الـكلمة هـو ”الـطريـق الـذي يـقود إلـى اإلسـتنارة“ وهـو الـطريـق 
الذي يسلكه الراغبون في الوصول إلى اإلستنارة من مختلف اإلنتماءات.



يـــنتمون إلـــى الـــعصر الجـــديـــد يـــؤمـــنون بـــالـــتقمص والـــكارمـــا املُشـــتقَّة مـــن الـــهندوســـية. 
بـشكل تـقريـبي، يـتبنى جـميع أتـباع الـعصر الجـديـد فـكرة أن الـكارمـا الـجيدة والـسيئة 
تـلعب دور الـعدالـة الجـزائـية (الـعقاب والـثواب) حـيث يـتم إلـقاء الـشخص فـي دورة مـن 
12إعــادة الــوالدة. إن اإليــمان بــالــتقمص يــقّدم تــفسيراً بــديــالً ملــشكلة الــجحيم والــعقاب 

األبدي لألشرار في املسيحية. 

٤- الديانة الكونية 

نــظراً ألن اكــتشاف الــالهــوت الــذي يســتوطــن فــي داخــل املــرء هــو املــسعى الــنهائــي 
لــــلشخص الــــذي يــــنتمي إلــــى حــــركــــة الــــعصر الجــــديــــد، وألن الــــوحــــدويــــة تــــقوم بــــتشكيل 
اإلطــار الــالهــوتــي األســاســي الــذي يــقوم عــليه الــعصر الجــديــد، فــإنــه يــوجــد فــقط ديــن 
واحــد. أمــا جــميع الــديــانــات املــتعددة املــتواجــدة فــي الــعالــم هــي مجــرد مــسارات بــديــلة 
لــــذات الهــــدف. ويــــعتقد مــــعتنقوا الــــعصر الجــــديــــد أنــــهم قــــادرون عــــلى تــــجاوز الــــنطاق 
املحـــدود لـــلديـــانـــات الـــعاملـــية. وذلـــك ألن الـــعديـــد مـــن هـــذه الـــديـــانـــات تســـتند إلـــى حـــقائـــق 
مـفترضـة يـتم الـتعبير عـنها مـن خـالل صـيغ عـقائـديـة ودسـاتـير إيـمانـية وبـالـتالـي فـإنـها 
تـقتصر عـلى الـلغة واإلدراك البشـر. يـشير جـون غـوردون مـيلتون إلـى أنَّ الـحقيقة (أي 
حــــقيقة الــــحياة الــــتي يُــــعبّر عــــنها الــــديــــن الــــحقيقي) هــــي ” بــــالنســــبة ملــــعتنقي الــــعصر 
الجــديــد ليســت مــعرِفــيَّة [ليســت مــبنية عــلى أســس املــعرفــة مــثل الــنشاطــات الــذهــنية أو 
التجــــربــــة]، وال يُــــمكن أن يــــتمَّ الــــتعبير عــــنها مــــن مــــن خــــالل الــــلغة الــــبسيطة. إنــــما هــــي 
مُـــختَبَرة [مـــبنية عـــلى اإلخـــتبارات] ولـــكن يـــمكن الـــتعبير عـــنها بـــشكل جـــزئـــي فـــقط مـــن 
خـالل الـكلمات. يـعتقدون أيـضاً أنـه يـوجـد الـعديـد مـن الـوسـائـل لـلوصـول إلـى الـحقيقة، 

13ويتم التمييز بني هذه الوسائل بناًء على كفائتها أكثر من صوابها“. 

هـذا ال يـعني أن الـشخص الـذي يـنتمي إلـى الـعصر الجـديـد لـيس مـتقبالً لـفكرة أن 
يـتم صـياغـة مـعتقداتـه األسـاسـية عـلى أنـها مجـموعـة مـن اإلفـتراضـات املـنهجية. واقـع 
ل ”طــريــقاً أفــضل“، ولــكن مــا  األمــر هــو أن املــرء قــد يــعتقد بــأن إيــمانــه ومــعتقداتــه تُــَشكِّ

12 الــجحيم (Hell): هــو املــكان أو املــجال الــذي يــسود فــيه الشــر ويســتوطــن فــيه األشــرار بــعد املــوت. يــعتقد بــعض 
األشــخاص الــذيــن يــعتنقون السحــر والــتنجيم (Occult) الــرافــضني لــفكرة وجــود الــجحيم الحــرفــيّ، بــأنَّ الــجحيم 
هــو مجــرد حــالــٍة ذهــنية أو حــالــة مــن الــتصورات الــعقلية ذات الــطابــع الســلبي. إال أن اإليــمان املــسيحي يــقول بــأنَّ 

الجحيم هو مفهوم مهم للغاية وهو مكان يقضي فيه األشرار أبديتهم في العذاب.

 J. Gordon Melton, New Age Encyclopedia (Detroit: Gale Research, 1990), xv–xvi13



يُـشكل أفـضل الـطرق بـالنسـبة ألحـدهـم قـد يـكون ُمحـرَّمـاً بـالنسـبة لـشخص آخـر. ونـظراً 
لـــوجـــود الـــعديـــد مـــن املـــسارات الـــتي تـــمر عـــبر الـــجبل وتـــقود إلـــى الـــقمة (الـــبعض مـــنها 
سهــــل والــــبعض اآلخــــر شــــاق)، فــــإن كــــل مــــسار فــــي نــــهايــــة األمــــر ســــيودي إلــــى ذات 
الـنتيجة، أي الـوصـول إلـى الـقمة. والـديـانـة الـكونـية هـي جـبل يـحتوي عـلى الـعديـد مـن 
املـسارات أو الـسادهـانـا. وال يـوجـد أي مـسار يـمكن أن يُـقال عـنه أنّـَه املـسار الـصحيح 

الوحيد. 

٥- التحوّل [التغيّر] الشخصي 

أيــاً يــكن املــسار الــذي يــتَّبعه الــشخص فــإنــه ســوف يــتواجــد عــدة أهــداف تــلوح فــي 
األفــق، وســيكون  الــتحّول الــشخصي عــلى رأس هــذه األهــداف. يســتلزم تــحقيق هــذا 
الهــدف خــضوعــاً لــعدة اخــتبارات روحــية (صــوفــية) تــؤدي عــادةً إلــى تــحّول نــوعــيّ مــن 
نـــــظام مـــــعتقدات الـــــعالـــــم الـــــقديـــــم إلـــــى إدراك لـــــنظام ”الـــــعصر الجـــــديـــــد“ أو ملـــــعتقدات 
”الـدلـو“. تـتمثل الخـطوة األولـى فـي عـملية الـتحول هـذه فـي تـبني نـظرة وحـدويـة لـلعالـم 
. إال أنَّ هـــذا األمـــر ال يحـــدث مـــن خـــالل مـــعرفـــة الـــحقائـــق املـــنطقية أو  (Monistic)14

الصيغ العقائدة، إنما من خالل اإلختبارات الروحية. 
تـتبنى الـعديـد مـن الحـركـات الـهامـة الـنظرة الـقائـلة بـأن مـعرفـة األفـراد ملـكانـهم عـلى  
مــــا يُــــعرف بــــإســــم ”الشــــبكة“ هــــو األمــــر الــــذي ســــوف يــــسهم بــــشكل كــــبير فــــي عــــملية 
الــــــتحول الــــــداخــــــلي لــــــهم. ومــــــن بــــــني هــــــذه الحــــــركــــــات نجــــــد حــــــركــــــة الــــــصحة الــــــشامــــــلة 
(Holistic Health Movement)، حــــــركــــــة الــــــوعــــــي، وحــــــركــــــة الــــــطاقــــــة البشــــــريــــــة 

(الكامنة). 
أ. حــــــركــــــة الــــــصحة الــــــشامــــــلة (The Holistic Health Movement): تــــــقول 
هـذه الحـركـة بـأنَّ الـتحّول الـشخصي يشـتمل عـلى الـشفاء. ولـذلـك فـإنـنا نجـد أن أتـباع 
الـــعصر الجـــديـــد ال يـــميلون إلـــى الـــصناعـــات الـــطبية. ويـــتم اعـــتبار املـــمارســـات الـــطبية 
الــتقليديــة الــتي تــنادي بــها الجــمعيات الــطبية مــثل الجــمعية الــطبية األمــريــكية (مــثالً) 
بـأنـها ”غـير طـبيعيّة“. وقـد تـمَّ اسـتكشاف عـدة نـماذج جـديـدة لـلشفاء مـن خـالل حـركـة 
الـصحة الـشامـلة. والـفرضـية األسـاسـية للحـركـة الـصحية الـشامـلة هـذه هـي أنَّ البشـر 

14  الــوحــدويــة أو األُحــاديــة (Monism): هــي فــلسفة هــندوســية تــقول بــأنَّ كلَّ شــيء فــي الــكون هــو امــتداٌد لــواقــعٍ 
واحـد. وجـميع اإلخـتالفـات والـتمايـز املـوجـود لـيس إال وهـم يـمكن أن يـتم جـمعه أو امـتصاصـه فـي مـصدر واحـد لـكل 

ما هو موجود.



يســــتحقون أن يــــتلقوا مــــعامــــلة كــــأشــــخاص حــــقيقنّي، ولــــيس عــــلى أســــاس أنــــهم مجــــرّد 
أجـــــــساد مـــــــاديـــــــة مـــــــصابـــــــة بـــــــأمـــــــراض 
مـــــــــختلقة. ونجـــــــــد اســـــــــماً بـــــــــارزاً، وهـــــــــو 
إلــــــــيزابــــــــيث كــــــــوبــــــــلر-روس، بــــــــني أبــــــــرز 
األمــــــــثلة عــــــــلى الــــــــعالج الــــــــطبي الــــــــذي 
يـــــــحاول مـــــــنح أكـــــــبر قـــــــدر مـــــــمكن مـــــــن 
الــكرامــة اإلنــسانــية لــإلنــسان املــصاب 
بــــأمــــراض مســــتعصية. ويــــمكن الــــقول 
أن بـــعض جـــوانـــب املـــنهج الـــذي تـــتبعة 
حـركـة الـصحة الـشامـلة عـلى تـوافـق مـع 

املسيحية التقليدية. 
يــــــــقترن هــــــــذا املــــــــبدأ األســــــــاســــــــي مــــــــع 
فـــــلسفة الـــــعصر الجـــــديـــــد الـــــتي تـــــقول 
بـــــــــــأن اإلنـــــــــــسان وجـــــــــــميع الـــــــــــكائـــــــــــنات 
األُخـــــــــــــرى هـــــــــــــي جـــــــــــــزء مـــــــــــــن الـــــــــــــنظام 
الــــــــــــــطبيعي. ولــــــــــــــذلــــــــــــــك فــــــــــــــإن الــــــــــــــعالج 
الـــــــطبيعي يـــــــتضمن مـــــــمارســـــــات مـــــــثل 
 ، (acupuncture) 15الـــوخـــز بـــاإلبـــر

15 الـوخـر بـاإلبـر (Acupuncture): مـمارسـة طـبية نـشأت فـي الـصني فـي الـقرن الـثانـي قـبل املـيالد. هـي عـبارة 
عـــن تـــقنية تـــعتمد بـــشكل رئـــيسي عـــلى إدخـــال اإلبـــر فـــي املـــناطـــق الـــرئـــيسية الـــواقـــعة عـــلى امـــتداد خـــطوط الـــطول 
(Merdians) اإلثـني عشـر عـلى جـسم اإلنـسان. عـلى الـرغـم مـن أن الـوخـز بـاإلبـر كـان مـمارسـة طـبية وهـو اليـزال 
كـذلـك، إال أنّـَه يـمتلك دالالت ديـنية فـي أن خـطوط الـطول املـوجـودة عـلى جـسم اإلنـسان تـنقسم إلـى مجـموعـتني كـل 
مـنها تـتألـف مـن سـتة خـطوط. إحـداهـا هـي ”يِـْن (Yin)“ واألُخـرى هـي ”يـانـغ (Yang)“. تـتدفـق عـلى امـتداد هـذه 

 “(Chi) الخطوط قوة الحياة التي تُعرف بإسم ”تشي
الـــنِيْ (Yin) والـــيانـــغ (Yang): هـــو مـــبدأ الـــطاقـــة املـــتعارضـــة فـــي مـــذهـــب الـــطاويـــة (الـــصيني). ”الـــنِي“ هـــو الـــقوة 
األنـــثويّـــة الســـلبية أو املـــتلقية، وكـــذلـــك هـــو الـــنَّفَس أو الـــنسمة الـــتي كـــوَّنَـــت األرض. أمـــا الـــيانـــغ فـــهو الـــقوة الـــذكـــوريـــة 
ل الــسماوات. يــصف هــذا املــبدأ الــقوى ثــنائــية الــقطب املــتواجــدة  النشــطة أو اإليــجابــية الــتي تنشــر الــضياء وتُــَشكِّ
فــي الــكون (الــنور/الــظالم، الــخير/الشــر، الــذكــر/األُنــثى، الــخارج/الــداخــل، الــشمس/الــقمر، الــنار/املــاء؛ … وهــلم 
جـرا). تـتفاعـل هـذه الـقوى بـعضها مـع بـعض بـشكل مسـتمر وهـو األمـر الـذي يتسـبب فـي كـل مـن تـوازن الـكون أو 

اختالل توازنه.

رسم صيني قديم يُظهر خطوط الطول



، اإلرجـــــاع املـــــوضـــــعي لـــــلفقرات  (Biofeedback) 16الـــــتغذيـــــة الـــــبيولـــــوجـــــية الـــــراجـــــعة

(chiropractic)، الـــــتماريـــــن الـــــريـــــاضـــــية، الحـــــمية الـــــغذائـــــية (مـــــعظم دعـــــاة حـــــركـــــة 
الــــصحة الــــشامــــلة هــــم مــــن الــــنباتــــينّي)، األدويــــة الــــطبيعية املســــتخلصة مــــن الــــنباتــــات، 
إضـافـًة إلـى الـعديـد مـن الـعالجـات األُخـرى املُسـتخدمـة فـي هـذه الحـركـة. ويـتم تـجنب 
أي عــــالج يــــتضمن عــــقاقــــير مــــصنَّعة أو جــــراحــــة أو عــــالج نــــفسي. فــــالــــعالج الــــطبيعي 
ســـيَُمكِّن الـــطاقـــة الـــكونـــية مـــن أن تـــعمل عـــملها. وفـــقاً للمجـــلة الـــدولـــية لـــلصحة الـــشامـــلة 

والطب: 
لــقد ســاهــمت الحــركــة الشــرقــية الــروحــانــية الــفلسفية فــي الــصحة الــشامــلة 
مــن خــالل تــقديــرهــا لــلقوة الــديــنامــيكية غــير املــرئــية املــوحــدة واملــوجــودة داخــل 
جــــــــسم اإلنــــــــسان وفــــــــي مــــــــحيطه، والــــــــتي يُــــــــطلق عــــــــليها الــــــــصينيّون ”تــــــــشي 
، أمــا الــيابــانــيون فــإنــهم يــعرفــونــها بــإســم ”كــي (Ki)“ كــما وتــعرف  “(Chi)17

19مــــن قِــــبَل الــــيوغــــي بــــإســــم ”بــــرانــــا (Prana)“ كــــما ويــــوجــــد عــــدة أســــماء  18

أُخــــرى ُمســــتخدمــــة مــــن قِــــبَِل جــــماعــــات وثــــقافــــات مــــختلفة فــــي جــــميع أرجــــاء 

16 الــتغذيــة الــبيولــوجــية الــراجــعة (Biofeedback): يــتم تــطبيق الــتغذيــة الــبيولــوجــية الــراجــعة مــن قِــبَل املــعالــجني 
الـفيزيـائـينّي واألطـباء سـواء كـان بـمعناهـا الـعام أو بـمعناهـا الـطبي بـطرق مـتعددة. مـن الـناحـية الـطبية فـإنَّ قـياس 
درجــة حــرارة املــرء أو وزنــه هــي مــن الــطرق الــتي يــتم الــوصــول مــن خــاللــها إلــى تــغذيــة راجــعة بــيولــوجــية لــلمعلومــات 
اإلحــيائــية. ويــمكن أن يــتم اســتخدام اإلرجــاع الــبيولــوجــي فــي مــساعــدة املــرضــى عــلى الــتعامــل مــع الــتوتّــر والــقلق 
ــه مـــن املـــمكن أن يـــشير هـــذا املـــصطلح إلـــى مـــمارســـة الـــتغذيـــة الـــراجـــعة لتخـــطيط كهـــربـــية الـــدمـــاغ  واأللـــم. كـــما أنّـَ
(electroencephalographic) وذلــــك ملــــراقــــبة مــــوجــــات الــــدمــــاغ الكهــــربــــائــــية مــــن أجــــل الــــتحكم فــــي مــــعدالت 
ضـــربـــات الـــقلب إليـــصال املـــريـــض إلـــى حـــالـــة ذهـــنية تـــأمّـــلية. إال أن هـــذا املـــصطلح يـــنطبق أيـــضاً عـــلى مـــمارســـات 
الــعصر الجــديــد والــهندوســية والــبوذيــة حــيث يــمثل اخــتصارات لــلتأمــل الــروحــي الــقائــم عــلى الــوســائــل الــتقنية الــتي 
تُــــعرف بــــإســــم ”الــــتأمّــــل الكهــــربــــائــــي“ وهــــو األمــــر الــــذي أصــــبح رائــــجاً إلــــى درجــــٍة جــــنونــــية فــــي ســــبعينيات الــــقرن 

العشرين.

17 تـــشي (Chi) وهـــو مـــفهوم املـــذهـــب الـــطاوي عـــن ”نـــسمة الـــحياة“. وتـــعتبر الـــتشي قـــوة الـــحياة أو الـــطاقـــة غـــير 
املــــــرئــــــية الــــــتي يــــــتكون مــــــنها الــــــكون، وتــــــتدفــــــق عــــــبر قــــــنوات فــــــي جــــــسم اإلنــــــسان تــــــعرف بــــــإســــــم ”خــــــطوط الــــــطول 
(Merdians)“ أو ”الـشاكـرات (Shakrats)“. إن وجـود خـلل فـي الـتشي سـوف يتسـبب بـأمـور سـلبية لـلجسم 
وهـي الـتي تظهـر عـادةً مـن خـالل األمـراض أو األسـقام وتـنتهي بـاملـوت. ويـوجـد اعـتقاد شـائـع فـي مـختلف املـذاهـب 

وخاصة املذهب الطاوي بأن العالج بالوخر باإلبر يساعد على تصحيح الخلل في التشي. 
الـشاكـرات (Shakrats): يُـعتقد أنـها مـراكـز الـطاقـة الـكونـية الـتي تـنتظم عـلى طـول الخـط املـمتد مـن قـاعـدة الـعمود 

الفقري إلى الجبهة.

18  اليوغي (Yogi): هو الهندوسي املتديّن واملواظب على ممارسة اليوغا.

19 بـرانـا (Prana): وهـي الـكلمة الـسنسكريـتية لـلقوى الـحيويـة لـلحياة. وتسـتخدم هـذه الـكلمة أيـضاً لـإلشـارة إلـى 
املبدأ العام للحياة نفسها.



الــعالــم. وعــلى الــنقيض مــن كــلمة ”روح“ الــتي يــتم اســتخدامــها فــي الــغرب، 
فــإن الــكلمات املــختصة بهــذه الــقوة النشــطة فــي الشــرق تحــمل مــعنىً عــملي 

20للغاية ولها تأثيرات مباشرة وُمحدَّدة على الصحة. 

ب. حـــــــركـــــــة الـــــــوعـــــــي (The Consciousness Movement): يجـــــــدر بـــــــنا أن 
ـــه ال يــــوجــــد ”حــــركــــة وعــــي“ مــــنظمة وذلــــك إن أردنــــا أن نــــأخــــذ الــــكلمة  نــــبتدئ بــــالــــقول أنّـَ

بـــــــمعناهـــــــا الحـــــــرفـــــــي. إال أنَّ هـــــــذه الـــــــعبارة هـــــــي 
تـــوصـــيف لـــلجهود الجـــماعـــية لـــلمنظمات واألفـــراد 
داخــــــــــل ”الشــــــــــبكة“ لــــــــــتحقيق إدراك أكــــــــــبر ملُــــــــــثلِ 
الـــــعصر الجـــــديـــــد. يحـــــدث هـــــذا مـــــن خـــــالل طـــــيف 
واســــع يشــــتمل عــــلى األعــــمال الــــتجاريــــة والــــفنون 
والـفلسفات والـثقافـة والـندوات الـتدريـبية ومـا إلـى 
ذلــــك. تشــــتمل حــــركــــة الــــوعــــي عــــلى أولــــئك الــــذيــــن 
يـــــنادون ويـــــدافـــــعون عـــــن تـــــحفيز حـــــاالت الـــــوعـــــي 
املــــــتغيرة. أي أن الــــــفرضــــــية األســــــاســــــية هــــــي أن 
تجـربـة الـوعـي الـروحـي خـارج األعـراف الـتقليديـة 

ســـوف تُـــَمكِّن املـــشارك مـــن ســـّد الـــفجوة املـــوجـــودة بـــني املـــادة والـــروح، والـــتان هـــما فـــي 
21الـــــحقيقة أمـــــر واحـــــد (هـــــذا مـــــذهـــــب الـــــوحـــــدويـــــة Monism). يُـــــعتبر تـــــيموثـــــي لـــــيري 

وريــــــتشار ألــــــبرت  بــــــني أهــــــم املــــــدافــــــعني عــــــن اســــــتخدام عــــــقاقــــــير الهــــــلوســــــة والــــــتنويــــــم 
22املغناطيسي وماشابه ذلك من وسائل للوصول إلى حاالت الوعي البديل املتغيرة. 

 Dana Ullman, “Holistic Health: Friend and Foe of Progressive Health Care,” 20

International Journal of Holistic Health and Medicine 2 (Winter 1984): 22.

21 تـــيموثـــي لـــيري (Timothy Leary 1920-1996): عـــالـــم نـــفس أمـــريـــكي، وقـــد تـــمَّ فـــصله مـــع زمـــيله ريـــتشارد 

ألــبرت مــن جــامــعة هــارفــارد خــالل الســتينيات بســبب اخــتباراتــهم الــتي اشــتملت عــلى اســتخدام عــقار إل ســي دي 
 The) املخــــــدر إضــــــافــــــًة إلــــــى عــــــقاقــــــير ُمخــــــّدرة أُخــــــرى. يــــــوجــــــد عــــــدد مــــــن املــــــؤلــــــفات الــــــتي قــــــام لــــــيري بــــــكتابــــــتها

.(Psychedelic Experience, Politics of Ecstasy

22 الـتنويـم املـغناطـيسي (Hypotism): كـلمة مشـتقة مـن اسـم إلـه الـنوم الـيونـانـي هـيبنوس (Hypnos). الـتنويـم 

املـــغناطـــيسي هـــو مـــمارســـة تـــعمل عـــلى إدخـــال الـــشخص فـــي حـــالـــة مـــن الـــغيبوبـــة فـــي ســـبيل تـــحقيق الـــالوعـــي أو 
السـتعادة ذكـريـات املـاضـي ويسـتخدم بـشكل شـائـع فـي السحـر والـتنجيم. أثـناء هـذه الـعملية يـؤمـن املُنوِّم لـلعميل 
رة فـي الـظهور دون  إشـارة مـعينة تـساعـده عـلى الـتغلب عـلى املـشاعـر األولـية والـخوف. حـينئٍذ تـصبح الـذكـريـات حُـ
عــوائــق. إن الــتنويــم املــغناطــيسي هــو مــمارســة طــبية مشــروعــة يســتخدمــها األطــباء كــوســيلة مــساعــدة فــي الــعالج 

النفسي.

رسم من القرن التاسع عشر للتنويم 
املغناطيسي



ج. حـــركـــة اإلمـــكانـــات  البشـــريـــة (Human Potential Movement): يـــوجـــد 
جـانـب مُـهم إضـافـي لـعملية ”الـتحّول أو الـتغيّر“ وهـو مـا يـعرف بـإسـم حـركـة اإلمـكانـات 
البشـــريـــة. إن قـــمنا بـــمقارنـــتها مـــع الـــعوامـــل املـــؤثّـــرة األُخـــرى، فـــإنَّ حـــركـــة اإلمـــكانـــات 
البشــــريــــة قــــد حــــقََّقت أكــــبر تــــأثــــير لنشــــر فــــكر الــــعصر الجــــديــــد  فــــي الــــثقافــــة الــــغربــــية. 
ر  ويـــــرتـــــبط مـــــفهوم حـــــركـــــة اإلمـــــكانـــــات البشـــــريـــــة بـــــمفهوم يـــــعرف بـــــإســـــم مـــــفهوم الـــــتَصوُّ
. حـــيث يـــتم اعـــتبار األفـــكار والـــوعـــي أســـمى وأرقـــى مـــن الـــعالـــم  (Visualization)23

املادي. ولذلك فإنه من املمكن ألي شخص أن يَتَسبَّ بإيجاد األشياء التي يرغب في 
امـتالكـها مـن خـالل الـتفكير، سـواء كـان ذلـك يـتعلق بـامـتالك سـيارة جـديـدة أم بـامـتالك 

حياة ناجحة. 
ونجــــد بــــني املــــنظمات الــــتي يــــتم تــــصنيفها عــــلى أنــــها جــــزء مــــن حــــركــــة اإلمــــكانــــات 
  ، (FORUM) فــــوروم ،(Esalen Institute) 24البشــــريــــة كــــل مــــن: معهــــد إيــــسالــــني

23 الـتصّور (Visualization): هـو مـفهوم مـن مـفاهـيم الـعصر الجـديـد الـذي يـتبنى فـكرة أن الـعالـم املـادي يـمكن 

أن يـتم إخـضاعـه لـلعالـم الـذهـنيّ أو لـعمليات الـتفكير. يُـَعلِّم أتـباع الـعصر الجـديـد بـأنّـَه يـمكن ألي شـخص أن يـقوم  
ر“ وذلـك مـن خـالل عـني الـعقل حـيث أن الـصورة الـذهـنية يـمكن أن يـتم تـحويـلها  بـالـتصّور أو يـمارس مـفهوم ”الـتَصوُّ
إلـــى واقـــع. الـــصور الـــذهـــنية هـــي أقـــوة مـــن الـــصور املـــاديّـــة، وبـــالـــتالـــي فـــهي تـــقوم بـــتهيئة الـــظروف املـــاديّـــة لـــتصبح 

حقيقة. 
فـي الـصفحة األولـى مـن عـدد يـنايـر/فـبرايـر مـن عـام ١٩٩٠، فـي مجـلة الـعصر الجـديـد الـتي تحـمل عـنوان ”الـلقاء 
املُــقدَّس“ يــوجــد ادعــاء بــأنَّ ســقوط جــدار بــرلــني كــان نــتيجة ”ضــربــة ذهــنية“ قــام بــها أتــباع الــعصر الجــديــد الــذيــن 
اجـــتمعوا وتـــصوروا ســـقوط الجـــدار. تـــقول لـــويـــز هـــاي وهـــي مـــن زعـــماء الـــعصر الجـــديـــد، فـــي كـــتابـــها الـــذي يحـــمل 
عـــنوان ”يـــمكنك ان تـــشفي نـــفسك“ (ص ١٢٢): ”إن نـــجاحـــك الـــواعـــي ال يـــعتمد عـــلى املـــال؛ يـــعتمد تـــدفـــق أمـــوالـــك 
رك المـــتالك املـــزيـــد، فـــإن املـــزيـــد ســـيأتـــي فـــي حـــياتـــك“. يُـــعرف هـــذا املـــفهوم بـــإســـم  عـــلى وعـــيك بـــالـــنجاح. ومـــع تـــصوُّ

 .(Guided Imagery) ه التَّمثيل املَُوجَّ
تــختلف املــسيحية الــتقليديــة مــع مــفهوم الــتصور عــلى مســتوى األســاســات. املــادة والــعقل هــما فــي الــواقــع شــيئان 
لِقا قـبل البشـر (تـكويـن ١). لـذلـك مـن الـواضـح أن الـعالـم املـادي لـيس لـه أي  مـنفصالن ومُـتميّزان. الـكون والـعالـم خُـ

اعتماد مباشر على العقل الواعي.

24 فــوروم (FORUM): هــي مــنظمة تــصنف عــلى أنــها تــنتمي إلــى حــركــة الــعصر الجــديــد، ويــمكن وضــعها ضــمن 

سها فـيرنـر إرهـاد. (سـيتم تـقديـم شـرح تـفصيلي لـها فـي  حـركـة اإلمـكانـات البشـريـة. حـملت فـي األصـل اسـم مـؤسّـِ
أحد أجزاء هذه السلسلة.)

https://en.wikipedia.org/wiki/Esalen_Institute


، والــــــــــــسايــــــــــــنتولــــــــــــوجــــــــــــي  (ARICA) أريــــــــــــكا ، (LIFESPRING) 26ربــــــــــــيع الــــــــــــحياة 25

(scientology)، وحـركـة اإلدراك الـروحـي الـداخـلي (MSIA) إضـافـًة إلـى عـدد مـن 
املــــنظمات األُخــــرى. لــــقد تــــورطــــت الــــكثير مــــن الشــــركــــات املنتشــــرة فــــي أنــــحاء الــــعالــــم 
الــغربــي فــي تــقنيات اإلمــكانــات البشــريــة املــذكــورة. ويــرجــع ذلــك إلــى أنَّ مــكان الــعمل 
يُـــقدم الـــبيئة املـــثالـــية لـــإلســـتفادة مـــن زيـــادة اإلنـــتاجـــية الـــتي يـــمكن تـــحقيقها مـــن خـــالل 
رعــايــة نــدوات تــدريــبية مــشابــهة. وقــد قــامــت كــبرى الشــركــات بــما فــي ذلــك أي بــي إم، 
بــويــنغ، وفــورد مــوتــورز إضــافــًة إلــى شــركــات أُخــرى بــتمويــل جــلسات تــدريــب لــلموظــفني 
حــيث تــمَّ تــصميمها لــتحقيق إنــتاجــية وإمــكانــيات مــرتــفعة. لــكن ال بــد مــن الــتأكــيد عــلى 
أنَّ هذه التقنيات النفسية املستخدمة إنما هي تقنيات ذات توجهات مرتبطة باملذهب 

اإلنساني والعصر الجديد. 

 :(Planetary vision) ٦- الرؤية الكوكبية

إن هـدف الـعصر الجـديـد هـو الـرؤيـة الـكوكـبية والـتي تـرتـبط بـالـتحول الـشخصي إال 
أنــــها تــــتجاوز هــــدفــــه املحــــدود. فــــاألرض بحســــب مــــفهوم الــــعصر الجــــديــــد هــــي الــــكيان 
  (Gaia) “27الــوحــيد األكــثر أهــمية والــذي تســتمر فــيه الــحياة. وتــؤكــد فــرضــية ”غــايــا

بــشكل أســاســي عــلى أن األرض بــذاتــها هــي كــائــن حــيّ. وبــالــتالــي فــإن الــرؤيــة الــتي 
يــــتم تــــبنيها فــــي الــــعصر الجــــديــــد تــــقوم عــــلى اســــتيعاب جــــماعــــي لــــألفــــكار الــــتي يــــتم 

تجميعها عن الوعي الدينيّ واإلجتماعي والسياسي. 
األمــــر الــــشائــــع بــــني أتــــباع الــــعصر الجــــديــــد هــــو املــــيل إلــــى اإلنــــتماء إلــــى املــــنصات 
الـــــسياســـــية الـــــتي تـــــهيمن عـــــليها قـــــضايـــــا الـــــبيئة واملـــــناخ. ويُـــــعتَبَر الـــــتلوث الـــــناتـــــج عـــــن 

25 ربـيع الـحياة (LIFESPRING): مـنظمة لـتقنيات مـساعـدة الـذات، وهـي تُـقدم مـزيـجاً انـتقائـياً مـن أيـديـولـوجـيات 

الــعصر الجــديــد الــتي يــتم دمــجها مــع عــلم الــنفس والــحيل الــذهــنية واألفــكار الــديــنية. (ســيتم تــقديــم شــرح تــفصيلي 
لها في أحد أجزاء هذه السلسلة.)

26 أريـكا (ARICA): واحـدة مـن مجـموعـات الـعصر الجـديـد وهـي عـبارة عـن مـزيـج مـن الـديـانـات الشـرقـية والـعالج 

 T’ai Chi) الـنفسي والـتي تـمَّ دمـجها مـع مـدرسـة فـنون الـدفـاع عـن الـنفس املـعروفـة بـإسـم تـاي تـشي فـاونـديشـني
Foundation) ومــدرســة تــاي تــشي تــشوان (’ai Chi Chuan). قــام بــاخــتراعــها وتــطويــرهــا أوســكار إيــشازو 
وقــد اســتوحــى اســمها مــن اســم إحــدى الــبلدات الــنائــية فــي تــشيلي. (ســيتم تــقديــم شــرح تــفصيلي لــها فــي أحــد 

أجزاء هذه السلسلة.)

27 فـرضـية غـايـا (Gaia Hypothesis): وهـي الـنظريـة الـتي يـتبناهـا الـبعض مـن مـعتنقي حـركـة الـعصر الجـديـد 

والــــتي تــــفيد بــــأنَّ األرض هــــي كــــائــــن حــــيّ يــــضم الــــعديــــد مــــن األنــــظمة الــــحيّة ويــــتصرف بــــطريــــقة مــــشابــــهة لــــجسم 
اإلنسان. وكلمة غايا هي الكلمة اليونانية التي تعني األرض.



تـصريـف الـنفايـات الـصناعـية واإلشـعاعـات الـنوويـة وأول أكـسيد الـكربـون الـذي تـنفثه 
عــوادم الــسيارات واألمــطار الحــمضية واملــبيدات الحشــريــة وتــدمــير األراضــي الــرطــبة 
ومـا شـابـهها، مـصدر قـلق بـالـغ ألولـئك الـذيـن وقـعوا فـي مـصيدة الـنموذج الـذي يـقدمـه 
الـــعصر الجـــديـــد واملُـــتَمثل فـــي تـــحّول نـــموذجـــي نـــحو وعـــي كـــوكـــبي. يـــأمـــل الـــقادة مـــن 
 Planetary Citizens أمـثال دونـالـد كـيز ومـنظمته املـعروفـة بـإسـم مـواطـني الـكوكـب
بــأنــه وعــلى الــرغــم مــن أن الــوضــع الــسياســي الــحالــي ال يــساعــد عــلى تــحقيق أهــداف 
الـــكوكـــب، إال أن الـــتحول وتـــغيير الســـلطة الـــسياســـية ســـوف يـــؤدي إلـــى اإلنـــتقال نـــحو 
تـحقيق هـذه األهـداف. إنَّ مـنظمة مـواطـني الـكوكـب ليسـت إال واحـدة مـن بـني عـدد مـن 
املــــنظمات والــــفعالــــيات املنتشــــرة فــــي جــــميع أنــــحاء الــــعالــــم. ونجــــد مــــن هــــذه املــــنظمات 
أســــماء مــــثل الحــــركــــة الــــخضراء (Green Movement) وشــــركــــاء الــــتعليم الــــعاملــــيّ 

 .(GEA, Global Education Associates)

٧- العصر الجديد ونهاية العالم 

كــــان الــــرواد األوائــــل لحــــركــــة الــــعصر الجــــديــــد قــــد تــــصوروا مــــجيء زعــــيم عــــاملــــيّ أو 
ر بـــبزوع فجـــر الـــعصر الجـــديـــد. وفـــي بـــدايـــات الـــثمانـــينيّات مـــن  28أڤـــاتـــار عـــظيم يُبشّـــ

ريـم (Benjamin Creme) املتحـدث بـإسـم الـعصر  29الـقرن املـاضـي نـال بـنيامـني كْـ

28 األڤــاتــار (Avatar): وهــو تجســد ألحــد اآللــهة؛ وهــو الــشخص الــذي ال يــخضع أبــداً لــدورة إعــادة الــوالدة. أمــا 

بالنسبة لحركة العصر الجديد فإن األڤاتار هو املُعلم الروحي املُختار أو الذي يتم تعيينه لقيادة مرحلة معينة.

ريــم (Benjamin Creme): ُولــد فــي غــالســكو اإلســكتلنديــة، وكــان طــالــباً فــي كــلية الــفنون وكــان  29 بــنيامــني كْــ

فــنانــاً بــارعــاً. درس الــثيوصــوفــيا والــعديــد مــن كــتابــات الــعصر الجــديــد. وفــي عــام ١٩٥٩، خَــُلَص إلــى اعــتقاد بــإنَّ 
كم عـبر الـتاريـخ مـن قِـبَل ”الـّسادة الـعظماء“. وقـد اّدعـى كـريـم بـأنّـَه قـد تـمَّ الـتواصـل مـعه مـن قِـبَِل أحـد  الـعالـم قـد حُـ
ــه يـــجب أن يـــتوقـــع فـــي غـــضون فـــترة عشـــريـــن عـــامـــاً عـــودة أعـــظم الـــسادة وهـــو مـــايـــتِريـــا.  الـــّسادة، والـــذي أعـــلن لـــه أنّـَ
ويــوجــد اّدعــاءات بــأنَّ كــريــم كــان مــن املــفترض أن يــلعب دوراً مــهماً فــي عــودة مــايــتِريــا. لــقد ألــقى كــريــم مــحاضــرات 
فـي مـختلف أرجـاء املـعمورة  ووصـل إلـى الـواليـات املتحـدة فـي أول زيـارة لـه فـي الـعام ١٩٨٠. اكتسـب شهـرة عـاملـية 
بســبب املــركــز الــذي قــام بــافــتتاحــة ويحــمل اســم مــركــز تــارا لــلعصر الجــديــد، حــيث وضــع إعــالنــات مــبّوبــة فــي ســبعة 
عشــر صــحيفة مــن أكــبر الــصحف فــي الــعالــم وذلــك فــي وقــت واحــد بــتاريــخ الــثالــث والعشــريــن مــن شهــر أبــريــل مــن 
الـــعام ١٩٨٢، وكـــانـــت صـــيغة اإلعـــالن: ”املـــسيح اآلن هـــو هـــنا“. لـــقد اعـــتقد كـــريـــم أن مـــهمته كـــانـــت الـــكشف عـــن 
املـسيح/مـايـتِريـا إلـى الـعالـم، والـذي أعـلن أنّـَه عـلى قـيد الـحياة وأنّـَه يـعيش بـني الـجالـية الـباكسـتانـية فـي لـندن. بـدأ 
بــــإصــــدار مجــــلة شهــــريــــة تحــــمل عــــنوان ”شــــارك عــــاملــــياً، Share International“، والــــتي تُــــقرأ فــــي أكــــثر مــــن 
ســبعني دولــة حــول الــعالــم. تشــتمل كــتابــاتــه ومــحاضــراتــه عــلى مــوضــوعــات مــختلفة مــثل الــفقر والجــريــمة والســالم 
الـعاملـي والـجوع املنتشـر فـي الـعالـم ورؤيـة الـتناغـم الـديـني بـاإلضـافـة إلـى إنـهاء الحـرب ورؤيـة السـالم ومـا إلـى ذلـك. 
إن كــريــم ال يســتفيد مــن كــتابــاتــه مــالــياً وقــد لــقي قــبوالً واســع الــنطاق مــن قِــبَل وســائــل اإلعــالم والجــمهور عــلى مــر 

السنوات.



الجـديـد اهـتمامـاً بـالـغاً فـي وسـائـل اإلعـالم وذلـك مـن خـالل إعـالنـه أنَّ املـسيح سيظهـر 
فـي شـخص الـلورد مـايـتِريـا (Maitrya). ولـكن حـني فشـلت نـبوءتـه ولـم يظهـر مـايـتِريـا 

تــــــالشــــــت شــــــعبية كــــــريــــــم بســــــرعــــــة 
كــبيرة. وعــلى الــرغــم مــن ذلــك فــإن 
الـــــرؤيـــــة املـــــتمثلة بـــــظهور الـــــزعـــــيم 
الــــــــــعاملــــــــــي الــــــــــذي يتســــــــــلط عــــــــــلى 
الــــــعالــــــم، هــــــي الــــــرؤيــــــة املــــــسيطرة 
وأمــــــــل أتــــــــباع الــــــــعصر الجــــــــديــــــــد 
الـــذيـــن يُـــكرِّســـون حـــياتـــهم لـــقضية 
الــــــــــنظام الــــــــــديــــــــــني الــــــــــسياســــــــــي 

العاملي. 
أمــــــــا بــــــــالنســــــــبة لــــــــألشــــــــخاص 
الــــذيــــن تخــــلوا عــــن هــــذا الــــنموذج 
املــتعلق بــنهايــة الــعالــم، فــإنــهم قــد 
حــّولــوا جــهودهــم بــعيداً عــن ظــهور 
ذلــك األڤــاتــار إلــى تــجسيد الــكون 
ذاتـه وإعـطاءه سـمات الـشخصية 
الـــــــحقيقية. وفـــــــي أغســـــــطس مـــــــن 
عـــــام ١٩٨٧، اجـــــتمع اآلالف مـــــن 
أتــباع ومُــتجنّدي الــعصر الجــديــد 
مـــــــن أجـــــــل مـــــــا يـــــــدعـــــــونـــــــه ”الـــــــلقاء 
الـــــتوافـــــقي“- وهـــــو الـــــوقـــــت الـــــذي 

سيبدأ فيه العصر الجديد. 

٨- الشخصيات. 

البـد مـن الـتمييز الـدقـيق بـني ُدعـاة الـعصر الجـديـد واملُـثقفني. فـاألخـيرون هـم أولـئك 
ت تــرجــمة كــتابــاتــهم التجــريــديــة وتــصّوراتــهم الــتقنية إلــى أنــظمة عــملية قــابــلة  الــتي تــمَّ

للتطبيق وتتوافق مع الثقافة السائدة في البالد (وخاصة في البالد الغربية). 

تمثال بوذي ملايتِريا



يـــوجـــد عـــدد كـــبير جـــداً مـــن املـــفّكريـــن واملـــؤلـــفني 
الـــذيـــن لـــعبوا الـــدور األســـاســـي فـــي وضـــع الـــبنى 
الـــرئـــيسية لحـــركـــة الـــعصر الجـــديـــد. وتـــخّصصات 
هـــؤالء األشـــخاص تـــتناول مـــختلف املـــجاالت مـــثل 
الــفلسفة والــديــن والــفيزيــاء والــتنجيم وعــلم الــنفس 
واألسـاطـير والـصحة الـشامـلة والـتعليم والـسياسـة 
واإلقـــــتصاد وعـــــلم اإلجـــــتماع. وفـــــي هـــــذا الـــــطيف 
الـــــواســـــع تظهـــــر أســـــماء مـــــثل ألـــــيس بـــــيلي، إيـــــان 
، هـــيلني بـــالڤـــاتـــسكي6،  30بـــاربـــور، آنـــي بـــيسانـــت

ريـتشارد بـاك، جـوزيـف كـامـبيل، فـريـتيوف كـابـرا، 
، بـــــــــــيير تـــــــــــيلهارد دي  31كـــــــــــارلـــــــــــوس كـــــــــــاســـــــــــتانِـــــــــــدا

، بـنيامـني كـريـم29،  ، نـورمـان كـوزيـنس 33شـارديـن 32

30 آنــي بــيسانــت (Annie Besant 1847-1933): كــانــت مــن بــني أهــم الــقادة الــبارزيــن فــي الــثيوصــوفــيا. وقــد 

كانت قيادتها هي ما أمَّن اإلستقرار في الفترات الصعبة.

31 كــارلــوس كــاســتانِــدا (Carlos Castaneda 1925-1988): هــو عــالــم أنــثروبــولــوجــيا مــولــود فــي الــبيرو واســمه 

الـحقيقيّ هـو كـارلـوس آرانـا. درس فـي جـامـعة كـالـيفورنـيا فـي لـوس أنجـلوس. وقـد اّدعـى كـاسـتانِـدا أنّـَه قـد تـواصـل 
مــع أحــد الــيوغــي الــهنود املُــسنِّني والــذي يُــدعــى دون جــوان مــاتــوس، وهــو الــذي أصــبح مــعلم كــاســتانِــدا واملشــرف 
عـليه. قـام مـاتـوس بـتعليم كـاسـتانِـدا السحـر والـشعوذة. عـلى الـرغـم مـن وفـاتـه، فـإن كـاسـتانِـدا ال يـزال أحـد املـؤلـفني 
املـــشهوريـــن فـــي الـــعصر الجـــديـــد وذلـــك مـــن خـــالل ســـلسلته الـــتي تحـــمل عـــنوان ”تـــعالـــيم دون جـــوان“. وقـــد اشـــتهر 
تحـــديـــداً بـــتعليم األمـــريـــكينّي األصـــلينّي املـــعتقد الـــشامـــانـــي، والـــتنجيم املـــختص بـــالـــعصر الجـــديـــد، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
الــنباتــات الــتي تتســبَّب بــالهــلوســة، وصــبّار الــبَيُّوت (peyote). بــالــقرب مــن نــهايــة حــياتــه، تــبني مــن خــالل الــتحقيق 
والفحص األكاديمي أن نظريته املختصة بعلم اإلنسان كانت قاصرة . وقد تبنّي الحقاً أن الدراسة األنثروبولوجية 

الكاملة  لدون جوان كانت مزورة وبأنَّ ذلك الشخص كان خيالياً. 
املــــعتقد الــــشامــــانــــي (Shamanism): وهــــو نــــوع مــــن املــــمارســــات الــــروحــــانــــية الــــتي كــــان يــــقوم بــــها املــــشعوذ أو 
الـطبيب، وخـاصـة بـني قـبائـل الـسكان األمـريـكينّي األصـليني فـي املـاضـي. عـادة يـقوم طـبيب الـقبيلة بـإجـراء طـقوس 
ورقــصات مــختلفة يــسعى مــن خــاللــها إلــى شــفاء املــرضــى مــن أمــراضــهم عــلى ســبيل املــثال. فــي بــعض األحــيان 

يرتدي الشامان زياً قبيحاً يتضمن أقنعة مخيفة. ويحمل الشامان في بعض األحيان لقب الطبيب الساحر.

32 بــيير تــيلهارد دي شــارديــن (Pierre Teilhard de Chardin 1881-1955): فــيلسوف وعــالــم مســتحاثــات 

فــــرنــــسي، يــــنتمي إلــــى الــــكنيسة الــــكاثــــولــــيكية الــــرومــــية وقــــد تــــصادم مــــعها فــــي مــــنتصف العشــــريــــنيات مــــن الــــقرن 
العشـريـن نـتيجًة ألفـكاره عـن الخـطيئة األصـلية وعـالقـتها بـالـتطور. انـتقل إلـى الـصني فـي الـعام ١٩٢٦ حـيث قـّدم 
مـساهـمات مـهمة فـي عـلم دراسـة املسـتحاثـات املـختصة بـأحـد أشـكال اإلنـسان املـبكر الـذي يُـعرف بـإسـم ”إنـسان 
ـه مُــنع مــن النشــر أو الــتدريــس فــي  بــكني“. عــاد إلــى فــرنــسا فــي الــعام ١٩٤٦ حــيث عــمل هــناك حــتى وفــاتــه إال أنّـَ

املوضوعات الفلسفية. 

33 نورمان كوزينس (Norman Cousins 1912-1990): كاتب ومحرر مقاالت أمريكي.

آني بيسانت



، بــاربــرا مــاركــس هــوبــارد،  ، جــان هــوســتون 35بــابــا رام داس10، بــاك-مينيســتر فــولــير 34

ألــدوس هــوكســلي، كــارل يــونــغ، كــني كــييز، جــيدو كــريــشنامــورتــي، تــومــاس كــون، جــون 
، بـــــيتر ديـــــمانـــــوڤـــــيتش  36لِـــــيلِي، جـــــيسيكا لـــــيبناك، شـــــيرلـــــي مـــــاكـــــلني، أبـــــراهـــــام مـــــاســـــلو

، كــــارل روجــــيرز، ثــــيودور روســــزاك، مــــارك ســــاتــــني، ديــــڤيد ســــبانــــغلر،  37أوســــبينسكي

 ، ، كــــني ويــــلبير، بــــرامــــاهــــانــــسا يــــوغــــانــــانــــدا 39جــــيفري ســــتامــــبس، رودولــــف شــــتايــــنر 38

 . 40وماهاريشي ماهيش يوغي

نــظراً ألن الهــدف املُــعلَن لحــركــة الــعصر الجــديــد هــو إدراك الــوحــدة املــطلقة لــلواقــع، 
ــه لـــيس مـــن املســـتغرب أن يـــتم إعـــادة صـــياغـــة طـــيف املـــعرفـــة بـــشكل كـــامـــل وإعـــادة  فـــإنّـَ
الـتفكير فـيه عـلى أنّـَه تـحّوٌل نـموذجـي. وعـوضـاً عـن الـنظر إلـى املـعرفـة عـلى أنـها مـتنوعـة 
بة، فـــإن حـــركـــة الـــعصر الجـــديـــد تـــسعى إلـــى جـــلب جـــميع مـــجاالت املـــعرفـــة تـــحت  ــ ومُـــركّـَ

34 باك-مينيستر فولير (Buckminster Fuller 1895-1983): مهندس أمريكي

35 جـان هـوسـتون (-Jean Houston 1941 ): تُـعتبر جـان مـن األصـوات املـهمة فـي حـركـة الـعصر الجـديـد، وقـد 

ــفت مـــا يـــزيـــد عـــن ســـبعة عشـــر كـــتابـــاً. أصـــبحت مـــعروفـــة مـــن قِـــبَل الجـــماهـــير عـــندمـــا ادَّعَـــت أنـــها تـــقوم بـــمساعـــدة  ألّـَ
هــــيالري رودهــــام كــــلينتون فــــي إجــــراء مــــحادثــــات ”تــــخيّلية“ مــــع إلــــيانــــور روزفــــلت. جــــان وزوجــــها الــــدكــــتور روبــــرت 
سة أبـحاث الـعقل [الـذهـن] فـي مـديـنة نـيويـورك. وهـي مـن املُتحـدثـني الـذيـن يـتم  سان ملـؤسّـَ مـاسـترز شـريـكان مـؤسّـِ
اســــتضافــــتهم بــــشكل مــــتكّرر فــــي الــــكليات والــــجامــــعات وقــــد حــــصلت عــــلى الــــعديــــد مــــن الــــجوائــــز والــــتقديــــر عــــلى 

إنجازاتها، والسيما في علم النفس والتعليم.

36 أبـــراهـــام مـــاســـلو (Abraham Harold Maslow 1908-1970): عـــالـــم نـــفس مـــتبني لـــلمذهـــب اإلنـــسانـــي 

وهــــو مــــؤســــس الجــــمعية األمــــريــــكية لــــعلم الــــنفس اإلنــــسانــــي، وهــــي الــــتي تُــــعرف حــــالــــياً بــــإســــم جــــمعية عــــلم الــــنفس 
اإلنــسانــي. لــديــه الــكثير مــن الــكتابــات وقــد ســعى لــتطويــر نــظريــة عــن الــطبيعة البشــريــة تــتجاوز التحــليل الــنفسي 

والسلوكي. وقد كان مهتماً بموضوعات مثل الحب واإلبداع وتحقيق الذات واملعنى واملسؤولية والِقيَم.

37 بـــــيتر ديـــــمانـــــوڤـــــيتش أوســـــبينسكي (Peter Demianovich Ouspensky 1878-1948): أحـــــد تـــــالمـــــيذ 

جورج دي غوردييڤ وهو املسؤول عن تعميم معتقدات املذكور. 
س  جـــورج إيـــڤانـــوڤـــيتش غـــورديـــيڤ (George Ivanovitch Gurdjieff 1872-1949): فـــيلسوف روســـي أسّـــ

معهد تطوير اإلنسان في عام ١٩١٩. وقد كانت فلسفاته ذات تأثير عميق في تفكير حركة العصر الجديد.

38 رودولـــــــف شـــــــتايـــــــنر (Rudolf Steiner 1861-1925): مـــــــؤســـــــس الجـــــــمعية األنـــــــثروبـــــــولـــــــوجـــــــية (جـــــــمعية عـــــــلوم 

اإلنسان). إضافة إلى ذلك قد أسس مدارس والدورف ومراكز دراسة الفكر األنثروبولوجي.

39 بـــرامـــاهـــانـــسا يـــوغـــانـــانـــدا (Pramahansa Yogananda 1893-1952): أحـــد املُـــعّلمني واملـــنظمني األوائـــل 

لحركة رفاق اإلدراك الذاتي التي تأسست في العام ١٩١٤.

40 مـاهـاريـشي مـاهـيش يـوغـي (-Maharishi Mahesh Yogi 1911): مـؤسـس وقـائـد حـركـة الـتأمـل الـتجاوزي، 

والــتي تــمت إعــادة تــسميتها بــعلم الــذكــاء اإلبــداعــي. تــعتبر تــعالــيمه فــرعــاً مــن الــهندوســية. وقــد حــمل ســابــقاً إســم 
ماهيش براساد وارما.



دة ومـــتكامـــلة. وهـــذا هـــو جـــوهـــر األعـــمال األدبـــية الـــرئـــيسية  مـــظّلة أحـــاديـــة واحـــدة مـــوحّـــ
41لُكتاب حركة العصر الجديد. 

بـــاإلضـــافـــة إلـــى الـــفالســـفة واملـــنظريـــن الـــذيـــن يـــنتمون إلـــى الـــعصر الجـــديـــد، يـــوجـــد 
مجــموعــة مــن الــُدعــاة واملُــسوِّقــني مــن أمــثال شــيرلــي مــاكــلني، والــتي أصــبحت ســيرتــها 
الــــذاتــــية الــــتي تحــــمل عــــنوان (Out on a Limb) [خــــارجــــاً عــــلى الــــفرع] مــــن أكــــثر 
الــكتب مــبيعاً فــور الــبدء بــبيعها. وقــد بــثَّت قــناة ABC بــرنــامــجاً مــّدتــه خــمس ســاعــات 
تــناولــت مــن خــاللــه الــروحــانــية الجــديــدة ملــاكــلني. وقــد تســببت كــتابــاتــها بــتحويــل اآلالف 

إلى إتِّبَاع وتبني فكر العصر الجديد. 
إضـافـًة إلـى مـاكـلني، يـوجـد الـعديـد مـن الـشخصيات الـشهيرة والـبارزة الـتي يـمكن 
أن يـــتم ســـردهـــا وخـــاصـــة فـــي مـــجال الـــفنون والـــترفـــيه، مـــثل املُـــغننّي جـــون دنـــڤر، تـــينا 
تـورنـر، ويـليس نـيلسون؛ ومـنتجي األفـالم مـن أمـثال سـتيڤن سـبيلبرغ، جـورج لـوكـاس، 
وجـــــني رودنـــــبيري (مـــــنتج ســـــتار تـــــريـــــك)؛ واملـــــمثلني مـــــن أمـــــثال لـــــيڤار بـــــيرتـــــون، ديـــــڤيد 
كــاراديــن، ديــنيس ويــڤر؛ واملــمثالت مــن أمــثال شــارون چــيليس ولــيندا إيــڤانــز وســالــي 

كيركالند. 

41 مــن بــني الــكتابــات األدبــية الــرئــيسية نجــد أعــمال فــريــتيوف كــابــرا - طــاو الــفيزيــاء: اســتكشاف أوجــه الــتشابــه بــني 

الـــفيزيـــاء الحـــديـــثة والـــباطـــنية الشـــرقـــية“ (١٩٧٥)، نـــقطة الـــتحول: الـــعلم، املـــجتمع والـــثقافـــة الـــناشـــئة (الـــصاعـــدة) 
(١٩٨٢)؛ باإلضافة إلى أعمال كني ويلبر - طيف الوعي (الضمير) (١٩٧٧)، عني لعني (١٩٨٣). 

مجموعة صور تُظهر أشكاالً من الشامان (الطبيب-الساحر) 



٩- مجموعات العصر الجديد. 

يــوجــد الــعديــد مــن املجــموعــات الــتي يــمكن أن يــتم تــصنيفها إمــا عــلى أســاس أنــها 
تــمثل الــعصر الجــديــد بــذاتــها أو أنــها تحــمل مُــثُل وقِــيَم حــركــة الــعصر الجــديــد، ونــذكــر 
 ،(New Group of World Servers) مـــنها: املجـــموعـــة الجـــديـــدة لخـــّدام الـــعالـــم
 People) أُنــاس الــطريــقة األمــريــكية ،(Pacific Institute) معهــد املــحيط الــهادئ
for the American Way)، مـــــبادرة الـــــكواكـــــب مـــــن أجـــــل الـــــعالـــــم الـــــذي نـــــختاره 
يــــــــــــــــــورانــــــــــــــــــتـــيـــا   ،(Planetary Initiative for the World We Choose )
 Zero) الــــنمو الــــسكانــــي الــــصفري ،(Tara Center) مــــركــــز تــــارا ،(URANTIA)
Population Growth)، الــــــقوة الــــــثالــــــثة (Third Force)، مــــــجتمع ســــــيريــــــوس 
(Sirius Community)، فــــــيندهــــــورن (Findhorn)، مــــــركــــــز شــــــينوك الــــــتعليمي 
 Science of) الــــــــــــــــــســــــــعــــــــادة عــــــــــــــــــلــــــــم   ،(Chinook Learning Center)
سة المـــــــــــــا (Lama Foundation)، مـــــــــــــجتمع الـــــــــــــنهضة  Happiness)، مـــــــــــــوسّـــــــــــــ
(Renaissance Community)، تـــويـــن أوكـــس (Twin Oaks)، مـــجتمع ســـتيل 
 ،(Esalen) إيـــــــــــسالـــــــــــني ،(Perelandra) بـــــــــــيرالنـــــــــــدرا ،(Stelle Community)
 Planetary) املـواطـنون الـكوكـبيون ،(The Farm) 24، املـزرعـة(FORUM) فـوروم
Citizens). كـــما ويـــوجـــد الـــعديـــد مـــن املجـــموعـــات الشـــرقـــية الـــتي تنتشـــر فـــي جـــميع 
أنـــــــــــحاء الـــــــــــعالـــــــــــم مـــــــــــن أمـــــــــــثال: جـــــــــــمعية ڤـــــــــــيدانـــــــــــتا (Vedanta Society)، معهـــــــــــد 
 satchidananda ashram integral) ســاتــشيدانــانــدا أشــرام املــتكامــل لــليوغــا
yoga institute)، اإليــــــــــــــمان الــــــــــــــبهائــــــــــــــي (THE BAHAI FAITH)، الــــــــــــــكنيسة 
الــعاملــية الــغالــبة (CHURCH UNIVERSAL AND TRIUMPHANT)، إيــالن 
ڤـــــــيتال (ELAN VITAL)، مـــــــهير بـــــــابـــــــا (MEHER BABA)، الـــــــتأمـــــــل الـــــــتجاوزي 
(TRANSCENDENTAL MEDITATION)، مـــــــــــــــــجتمع أنـــــــــــــــــانـــــــــــــــــدرا مـــــــــــــــــارغـــــــــــــــــا 
لـــــــــــليوغـــــــــــا(ANANDA MARGA YOGA SOCIETY)، رفـــــــــــاق اإلدراك الـــــــــــذاتـــــــــــي 
 SIKH) دارمــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــيـــــــخ   ،(SELF REALIZATION FELLOWSHIP)
نموي (SRI CHINMOY CENTER)، إيـــــسكون  ِري شِـــــ DHARMA)، مـــــركـــــز سِـــــ

 .(ISKCON) (الجمعية العاملية لوعي كريشنا)42

42 ســيتم تــقديــم دراســات مــختصة بــالــعديــد مــن هــذه الجــمعيات فــي أجــزاء الحــقة، لــذلــك فــإنــه مــن الــكافــي حــالــياً 

معرفة أسماءها وانتماءها أو تبنيها ألفكار العصر الجديد.



األفكار الالهوتية 

فـيما يـلي فـحص مـوجـز لـبعض الـنقاط الـرئـيسية لـلفكر الـالهـوتـي وتـبيان اخـتالفـها 
عـن الـرؤيـة املـسيحية الـتقليديـة لـلعالـم. لـقد تـم الـتعامـل مـع الـعديـد مـن األفـكار الـالهـوتـية 

تحت عنوان املعتقدات الرئيسية الذي سبق. 

الله 

كـما أشـرنـا سـابـقاً، إن حـركـة الـعصر الجـديـد تـتبنى مـفهوم الـوحـدويـة أو األحـاديـة 
(Monism)14، وهــــــــذا املــــــــفهوم يــــــــقود بــــــــشكل نــــــــهائــــــــي إلــــــــى مــــــــبدأ وحــــــــدة الــــــــوجــــــــود 
ر  . لـذلـك فـإن الـشخص الـذي يـتبنى فـكر الـعصر الجـديـد ال يـتصوَّ (Pantheism)43

اهلل بــالــطريــقة عــينها الــتي يــتصّوره فــيها املــسيحي. فــاألول يــبحث عــن اهلل فــي الــذات 
والــكون - ألن الــكّل هــو اهلل، لــذلــك فــإن املــرء لــن يــكون بــحاجــة لــبذل الجهــد فــي الــبحث 
عـن كـائـن مـيتافـيزيـقيّ مـوجـود خـارج نـطاق الخـليقة. فـالـحاجـة هـي فـقط لـلنظر والـبحث 

في الداخل. 
. فــــاملــــفهوم  44تــــختلف املــــسيحية فــــي رؤيــــتها ومــــفهومــــها عــــن اهلل اخــــتالفــــاً جــــوهــــريــــاً

املــسيحي يــمايــز بــني الــالهــوت / األنــثروبــولــوجــيا (عــلم اإلنــسان)، الــخالــق / الخــليقة، 
45الــنعمة / الــطبيعة وهــلم جــرا. فــاهلل الــذي هــو حــاضــر فــي كــّل مــكان هــو فــي الــوقــت 

43  مــذهــب وحــدة الــوجــود (Pantheism): أصــل هــذه الــتسمية مشــتق مــن الــكلمتني الــيونــانــيّتني Pan ”كــّل“ و 

Theos ”اهلل“؛ أي أن الـــترجـــمة الحـــرفـــية ســـتكون ”الـــُكّل اهلل“. إن وحـــدة الـــوجـــود هـــي اإليـــمان بـــأنَّ اهلل هـــو كـــلّ 
شـيء، وكـّل شـيء هـو اهلل. وفـق هـذا املـذهـب ال يـوجـد أي تـفريـق بـني الـطبيعة وبـني اهلل. فـاملـادة ليسـت سـوى امـتداد 

لواقع واحد. يتم تبني أحد أشكال هذا الفكر في الديانة الهندوسية ومشتقاتها.

44 فــي اإليــمان املــسيحي يــتم الــتعبير عــن وجــود اهلل الــكلي مــن خــالل كــلمات ومــصطلحات مــختلفة مــثل مــصطلح 

”املـالئ الـُكّل“ عـلى سـبيل املـثال وذلـك لـإلشـارة إلـى الـوجـود الـكليّ هلل، أي أنَّ كـّل شـي وكـلَّ مـكان هـو فـي حـضرة 
اهلل فــي كــّل وقــت. كــما يــتم اســتخدام مــصطلح الــسمو أو الــتعالــي وذلــك لــإلشــارة إلــى اخــتالف اهلل عــن خــليقته مــن 
ـه ال يــوجــد أّي شــيء مــن األشــياء الــتي يــمكن أن يــتم تشــبيهها بــاهلل مــن حــيث  حــيث الــطبيعة أو الــجوهــر، حــيث أنّـَ

الطبيعة فاهلل ليس مخلوقاً كما أنَّه ليس جزءاً من خليقته.

45  الــــحضور (Immanence): يســــتخدم الــــالهــــوتــــيّون املــــسيحيّون هــــذا املــــصطلح لــــيشيروا إلــــى قُــــرب اهلل مــــن 

خـليقته (وهـو يـتميز عـن الـسمّو). تتحـدث املـسيحية الـتقليديـة عـن كـل مـن الـحضور اإللـهي والـسمو اإللـهي لـوصـف 
عالقة اهلل بالخليقة. ونجد أن العديد من الديانات غير املسيحية والفرق الدينية تقوم بالتأكيد على أنَّ حضور اهلل 

يُفقده سمّوه أو أنَّ سموُّه يُفقده حضوره.



46عـينه أسـمى مـن الخـلقية الـتي خـلقها. تـرى املـسيحية أن املـجتمعات الـعلمية والـتي 

تــتبنى املــذهــب اإلنــسانــي قــد رفــضت مــفهوم اهلل بحــد ذاتــه. لــذلــك فــإن األفــكار الــديــنية 
يـتم وضـعها إلـى درجـة أدنـى فـي مسـتوى األشـياء غـير الـواضـحة. إن املـفهوم الـعلمي 
يـقول أن املـادة فـقط هـي الـحقيقة، أمـا بـالنسـبة لـلتركـيبة الـديـنية الـتي يـتكون مـنها فـكر 
الـــعصر الجـــديـــد فـــإن الـــروحـــانـــيّات فـــقط هـــي الـــحقيقة. أمـــا املـــسيحية فـــهي تـــميّز بـــني 
حقيقتني أساسيتني هما، اهلل هو جزء ال يتجزّأ من العامَلنَْي (العالم املادّي والروحيّ). 
”اهلل روح“ (يــــــوحــــــنا ٤: ٢٤) وفــــــي الــــــوقــــــت عــــــينه فــــــإن اهلل قــــــد ”صــــــار جســــــداً وحــــــلَّ 

47بيننا“ (يوحنا ١: ١٤)، وهذا ما يعرف بعقيدة التجسد في املسيحية. 

المسيح والخالص 

نـــتيجًة لـــلرؤيـــة الـــتي يـــتبناهـــا مـــعتنق فـــكر الـــعصر الجـــديـــدعـــن اهلل، فـــإن املـــحادثـــات 
الـتي تـتعلق بـالـالهـوت هـي مـحادثـات مـن مـنطلق بشـري (anthropocentric) أي 
أنـها تـرتـكز وتـتمحور حـول اإلنـسان ويـجب أن تـبتدئ وتـنتهي بـنقطة مـرجـعية بشـريـة. 
ره مـن أشـياء مـاّديـة،  يـؤمـن مـعتنق فـكر الـعصر الجـديـد بـأنّـَه عـلى الـرغـم مـن حـقيقة تـطوَّ
إال أنّـَه تـوجـد فـي الـوقـت عـينه طـبيعة روحـية تُـدعـى ”الـذات الـعليا“. فـي الـغالـب يـشير 
أتــباع الــعصر الجــديــد إلــى هــذه الــذات عــلى أســاس أنــها ”املــسيح“ الــداخــلي. وفــي 
الــوقــت االــذي يــتم اإلعــتراف بــأنَّ يــسوع كــان شــخصيًّة تــاريــخيًة حــقيقيًّة، فــإنَّ املــسيح 
الـذي كـان يـقوده ويـلهمه كـان طـاقـًة إلـهيًة يـمكن ألي شـخص أن يـقوم بـتسخيرهـا. لـذلـك 
فــــإن ”املــــسيح“ لــــيس فــــقط داخــــل اإلنــــسان بــــاملــــعنى املــــسيحي الــــذي يــــشير إلــــى أنَّ 
املــسيح يــسكن فــينا مــن خــالل حــلول الــروح الــقدس، إنــما ووفــق التحــليل األخــير لــفكر 

العصر الجديد فإن املسيح هو جميع الناس، وجميع الناس هم ُمسحاء محتملون. 
بـــالنســـبة لـــلمسيحية الـــتقليديـــة، إن يـــسوع املـــسيح هـــو األقـــنوم الـــثانـــي مـــن الـــثالـــوث 
اإللـــهي. وتـــصف قـــوانـــني اإليـــمان املـــسيحية شـــخصه وعـــمله. وفـــي الـــوقـــت الـــذي يُـــعتبر 

46  الـسمّو (Transcendence): تـعليم وعـقيدة مـسيحية تـقليديـة تـقول بـأنَّ اهلل مـتميّز ومُـختلف عـن خـليقته. إن 

.(Pantheistic) هذا اإلنفصال ليس واضحاً في الديانات الوحدوية

د (Incarnation): تــعلم املــسيحية بــأن األقــنوم الــثانــي مــن الــثالــوث املــقدَّس قــد ُولِــَد مــن عــذراء ليتخــذ  47 التجسّــ

طــبيعًة بشــريــة. ويــشمل التجســد أن يــسوع املــسيح كــان ذا طــبيعتني كــامــلتني، فــهو إلــه كــامــل وإنــسان كــامــل دون 
انـفصال أو امـتزاج. وقـد تـمَّ وضـع الحـدود الـتعريـفية لـعقيدة التجسـد فـي مجـمع خـلقيدونـية فـي الـعام ٥٤١. وتـتم 

معارضة هذه العقيدة من ِقبَل معظم الجماعات غير الثالوثية املنشقة عن املسيحية.



التعليم القائل أنَّ ”املسيح فينا“ تعليماً مسيحياً مأخوذاً من آيات كتابية مثل رسالة 
كـولـوسـي ١: ٢٧ (”…امْلِـَسيحُ فِـيُكْم رَجـاُء امْلَجـدِ.“) وسـفر الـرؤيـا ٣: ٢٠ (”هـنَذَا َواقِـفٌ 
وَ  َعُه َوهُــ ى مَــ ُل إِلَــيِْه َوأَتَــَعشَّ ْوتِــي َوفَــتَحَ الْــبَاَب، أَْدخُــ ٌد صَــ عَــَلى الْــبَاِب َوأَقْــرَُع. إِْن ســِمعَ أَحَــ
مَـــــــِعي.“)، إال أنَّ مـــــــفهوم ”املـــــــسيح مـــــــن أجـــــــلنا“ هـــــــو املـــــــفهوم املـــــــهيمن عـــــــلى الـــــــعالـــــــم 
مها (أي كــــونــــه املــــسيح) قــــدَّم  َ لــــيُتمِّ املــــسيحيّ. يــــسوع املــــسيح وفــــق وظــــيفته الــــتي عُــــنيِّ
نـفسه ذبـيحًة كـفّاريـة عـن الخـطيئة (رومـية ٣: ٢١-٢٥؛ كـورنـثوس الـثانـية ٥: ١٥-٢١). 
هــــذه الــــفكرة غــــريــــبة بــــشكل كــــامــــل عــــن فــــكر الــــعصر الجــــديــــد وذلــــك ألنــــه يــــقوم بــــطمس 
الــتمايــز بــني يــسوع املــسيح والبشــر اآلخــريــن. فــالــعقيدة املــسيحية عــن الــخالص مــبنية 
فك، الـــدفـــن،  عـــلى الـــعمل الـــذي قـــام بـــه يـــسوع فـــي املـــوت عـــلى الـــصليب، دمُـــه الـــذي سُـــ
والـقيامـة مـن أجـل خـطايـا الـعالـم. إضـافـًة إلـى أنَّ هـذا الـعمل قـد تـمَّ فـي مـكاٍن جـغرافـيٍّ 
ُمحــدٍَّد ووقــت ُمحــدٍَّد (غــالطــية ٤: ٤)، وبــني شــعٍب ُمحــدٍَّد (شــعب اســرائــيل). وبــالــتالــي 
فـــإن مـــوت يـــسوع وقـــيامـــته الـــتاريـــخينّي قـــد أنـــتجا خـــالصـــاً يـــمتد إلـــى جـــميع الـــعصور 

وجميع األمم. 

الخطيئة 

نـتيجًة لـغياب مـفهوم اإللـه الـذي يـتمتع بـالـسمو والـذي يـنفصل عـن الخـليقة بحسـب 
طــبيعته أو جــوهــره عــن فــكر الــعصر الجــديــد، فــإن الــنتيجة هــي غــياب تــصور للخــطيئة 
بــوصــفها تــمرّد عــلى هــذا الــكيان األســمى. فــالخــطيئة هــي بــكل بــساطــة ”جهــل“ الــفرد 
بـإمـكانـاتـه الـداخـلية. لـكن بـالنسـبة لـلمسيحية، فـإن الخـطيئة هـي جهـل، لـكنها جهـل مـن 
ـُهَها يــكون مُــدانــاً بــارتــكاب أســوأ أنــواع الجهــل  نــوع مــغايــر. فــالــذي يَــعبُد الخــليقة ويــؤلّـِ
(رومـــية ١: ١٨-٢٤). أمـــا فـــيما يـــتعلق ”بـــاإلمـــكانـــات الـــداخـــلية“ لـــلفرد، فـــإنـــه ال يـــوجـــد 
قـــدرة بشـــريـــة تُـــَمكِّن الـــشخص مـــن الـــعثور عـــلى اهلل. إن اهلل هـــو الـــذي يجـــد الـــشخص 
(أفــــــسس ٢: ٨-٩). ومــــــوت يــــــسوع املــــــسيح عــــــلى الــــــصليب هــــــو كــــــفارة ضــــــروريــــــة عــــــن 
الخــــــطيئة. والــــــكتاب املــــــقدس واضــــــح فــــــي تحــــــديــــــده لجــــــميع البشــــــر بــــــوصــــــفهم خــــــطاة 

محتاجني لبّر اهلل (رومية ٣: ٢٣). 

الموت 

مــن الــناحــية الــعملية فــإن جــميع األديــان فــي تــاريــخ البشــريــة تــمتلك وتــقدم مــفاهــيم 
تـتعلق بـاملـوت. أمـا بـالنسـبة إلـى ”املـتديّـنني“ مـن الـعلمانـيني وأتـباع املـذهـب اإلنـسانـي 



فــي الــعالــم املــعاصــر، فــإن املــوت هــو نــهايــة الــحياة أو تــوقّــفها. ال يــوجــد ”حــياة مــا بــعد 
الـحياة“ أو ال يـوجـد خـالـق مـتسامـي سـيتم اإللـتقاء بـه ”عـلى الـجانـب اآلخـر“. إال أنَّ 
حـركـة الـعصر الجـديـد لـم تـكن راضـية عـن هـذا اإلسـتسالم غـير الـروحـي واملـثير لـلكآبـة. 
فـاملـوت بـالنسـبة لحـركـة الـعصر الجـديـد هـو وهـمي، ألن الـتوقـف الـبيولـوجـي لهـذه الـحياة 
الـحالـية هـو مجـرد نـقطة انـطالق لـلدخـول إلـى الـحياة الـتالـية فـي دورة إعـادة الـوالدة أو 
الــــــتناســــــخ. إال أنَّ الــــــعقيدة املــــــسيحية عــــــن املــــــوت تــــــختلف عــــــن الــــــرأيــــــني الــــــذيــــــن ســــــبق 
تـــقديـــمهما، فـــالـــكنيسة املـــسيحية تُـــعّلم  أنـــه عـــند املـــوت تـــنفصل الـــنفس عـــن الجســـد إال 
أنـها تـعود إلـيه عـند الـقيامـة لـتذهـب إمـا إلـى حـالـة مجـد أبـديـة فـي الـفردوس مـع اهلل أو 
إلـــــى الـــــعقاب األبـــــدي فـــــي الـــــجحيم فـــــي انـــــفصال كـــــامـــــل عـــــن اهلل. إن أيَّ مـــــصير مـــــن 
املـــصيريـــن املـــذكـــوريـــن يـــعتمد وبـــشكل كـــامـــل عـــما إذا كـــان الـــشخص قـــد تجـــدََّد (ُولِـــدَ 
ه املـسيح عـلى الـصليب  ثـانـيًة) مـن خـالل املـعموديـة واإليـمان بـالـعمل الـكفاري الـذي أتـمَّ

(يوحنا ٣: ١-١٨). 

نهاية األيام (التعليم األُخروي) 

إن اقـــتراب تـــلك الـــحالـــية املـــثالـــية تـــشكل مـــوضـــوعـــاً مشـــتركـــاً ملـــن يـــعلنون أن عـــصر 
الـدلـو1 هـو اآلن. فـالـوقـت قـد بـات قـريـباً حـيث تـنتهي كـل املـشاكـل مـن املـجاعـة الـعاملـية، 
والتهـــديـــد بـــالحـــرب الـــنوويـــة، وتـــدمـــير الـــبيئة، واملخـــدرات، واإليـــدز، والجـــريـــمة وســـواهـــا، 

وسوف يتم إدراك ”العصر الجديد“ بشكل كامل. 
تشــــترك املــــسيحية فــــي الــــرجــــاء فــــي الــــحالــــية املــــثالــــية املســــتقبلية. الــــكتاب املــــقدس 
يتحـــدث عـــن ”ســـماء جـــديـــدة وأرض جـــديـــدة“ (الـــرؤيـــا ٢١: ١). ســـيأتـــي الـــوقـــت حـــيث 
دُ.“ (اشـعياء ٥٣: ١٠) والعهـد الجـديـد  زُْن َوالتَّنَهّـُ رُُب اْلحُـ ِهْم. َويَهْـ انِـ ”ابْـِتَهاٌج َوفَـرٌَح يُـْدرِكَـ
ْعبًا، َواهللُ نَـــفُْسُه يَـــُكونُ  ْم يَـــُكونُـــوَن لَـــُه شَـــ يَْسُكُن مَـــَعُهْم، َوهُـــ : اهلل بـــنفسه ”… سَـــ يَـــِعد بـــأنَّ
يُونِــِهْم، َوامْلَـْـوُت الَ يَــُكوُن فِــي مَــا بَــْعُد، واَلَ  ْن عُــ َعٍة مِــ لَّ َدمْــ يَْمَسحُ اهللُ كُــ َعُهْم إِلــًها لَــُهْم. َوسَــ مَــ
عٌ فِــي مَــا بَــْعُد، ألَنَّ األُمُــوَر األُولَــى قَــْد مَــَضْت».“ (الــرؤيــا  رَاٌخ واَلَ َوجَــ زٌْن واَلَ صُــ يَــُكوُن حُــ

 .(٢١: ٣-٤
ـه يــوجــد إخــتالف جــوهــري بــني حــركــة الــعصر الجــديــد واملــسيحية فــيما يــتعلق  إال أنّـَ
بـــاملســـتقبل. فحـــركـــة الـــعصر الجـــديـــد تـــنظر إلـــى تـــلك الـــحالـــة املـــثالـــية عـــلى أنـــها نـــتاج 
لــــجهود بشــــريــــة. أمــــا فــــي املــــسيحية فــــإن الــــدخــــول إلــــى املــــديــــنة الــــفاضــــلة ”أورشــــليم 
الجـــديـــدة“ لـــن يـــتم إال مـــن خـــالل اهلل. ووقـــت الســـالم ســـوف يـــبتدئ فـــقط عـــندمـــا يُـــحِييه 



”رئـــــيس الســـــالم“ (اشـــــعياء ٩: ٦). فـــــاملـــــبادرات البشـــــريـــــة لـــــن تـــــؤّدي إال إلـــــى تـــــفاقـــــم 
املشكالت وال يُمكن أن تُنِتج إال استمراراً في الفشل. 

هـذا ال يـعني أن املـسيحية تـدافـع عـن الـفلسفة السـلبية الـتي تـنادي بـاإلذعـان إلـى 
الـــــقضايـــــا الســـــلبية والحـــــرجـــــة الـــــتي ضـــــربَـــــت هـــــذا الـــــعالـــــم. األمـــــر األكـــــيد هـــــو وجـــــود 
مجــموعــات مــعزولــة داخــل الــكنيسة قــد تــبنَّت عــلى مــّر الــقرون عــقلية الهــروب. ويــمكننا 
أن نـــنظر إلـــى الحـــركـــات الـــرهـــبانـــية عـــلى هـــذا األســـاس، فـــإنـــه مـــن خـــالل الـــتقهقر إلـــى 
مــاوراء جــدران األديــرة يــمكن لــلمرء أن يهــرب مــن شــرور الــعالــم ويــبقى بــشكل نســبيّ 
غــير مــتورط بــها. تــميل بــعض الــطوائــف الــبروتســتانــتية إلــى تــبني الهــوت عــدم الــتدخــل 
48فـــــي الـــــعالـــــم أو فـــــي اإلرتـــــداد الـــــحاصـــــل فـــــيه. والـــــبعض يـــــعتبر أن عـــــلم األُخـــــرويّـــــات 

املُــتبنى مــن قِــبَل الــكثير مــن املــسيحينّي املُــحافــظني هــو شــكل مــن أشــكال الهــروب مــن 
مـــشاكـــل الـــعالـــم - مـــثل عـــقيدة ”اخـــتطاف“ الـــكنيسة مـــا قـــبل الـــحكم األلـــفي ومـــا قـــبل 
الــــضيقة الــــعظيمة. هــــذا الــــالهــــوت  قــــد اشــــتهر مــــن خــــالل كــــتاب هــــال لــــيندســــي الــــذي 
يحــــــمل عــــــنوان: (The Late Great Planet Earth 1970)، وكــــــذلــــــك مــــــن خــــــالل 
ســلسلة روايــات (Left Behind) لــلكاتــبني تــيم الهــاي وجــيري جــينكنز، ويــوجــد إلــى 
جــانــب هــؤالء الــعديــد مــن املــؤلــفني اآلخــريــن الــذيــن يُــعلمون بــأنَّ املــديــنة الــفاضــلة الــتي 
تســتمر أللــف عــام ســوف يســبقها فــترة رهــيبة وكــارثــية  تــتوج بــمعركــة هــرمجــدون. وبــأنَّ 
املـــسيحينّي ســـوف لـــن يـــضطرون إلـــى مـــواجـــهة هـــذه الـــفترة الـــصعبة، ألن املـــسيح قـــبل 
حـدوثـها وقـبل قـيام ”ضـّد املـسيح“ لـيحكم، سـوف يظهـر فـي الـسماء لـيختطف كنيسـته 
مـــن الـــعالـــم. ونجـــد أن الـــكثير مـــن املُـــنتمني إلـــى هـــذا املـــعسكر الـــالهـــوتـــي يـــتوقـــون إلـــى 

تخليص أكبر عدد ممكن قبل حدوث ”اإلختطاف“. 
مـــن الـــصعب أن يـــتم مـــناقـــشة قـــضية األمـــور األُخـــرويـــة بـــشكل مُـــفّصٍل ضـــمن هـــذه 
املـساحـة الـضيقة، كـما أنـها دراسـتها تـتجاوز مـحاور هـذه الـدراسـة. إن املـسيح يـنتظر 
مـنا أن نـذهـب إلـى جـميع األُمـم حـامـلني رسـالـة الـخالص (مـتى ٢٨: ١٨-١٩). وهـو قـد 

48 اإلرتـــــداد (Apostatsy): تـــــعني اإلنـــــكار أو التخـــــلي أو الـــــسقوط. إن جـــــميع األديـــــان الـــــتي تـــــتبنى املـــــواقـــــف 

الــــحصريــــة (أي الــــتي تــــقول بــــأن مــــواد عــــقيدتــــها هــــي الســــليمة وتســــتبعد اآلخــــريــــن) تســــتنتج بــــشكل حــــتمي بــــأنَّ 
األشـخاص الـذيـن يـتمسكون بـعقائـد أو تـعالـيم أي ديـن مُـخالـف ملـعتقدهـم هـم فـي حـالـة ارتـداد. يحـظى هـذا املـفهوم 
بـاهـتمام أكـبر فـي بـعض الـفرق والـشيع الـديـنية أكـثر مـن غـيرهـا. فـالـعقيدة املـورمـونـية تـعتقد بـأنَّ الـفترة الـتي تـلت 
األيـام الـرسـولـية قـد شهـدت ارتـداداً عـظيماً حـيث فسـد فـيه اإلنـجيل وفُـِقَد، إال أنّـَه قـد اسـتعيد بـعد ثـمانـية عشـر قـرنـاً 
وذلــك حــني تــمَّ الــكشف عــن الــحقيقة لــجوزيــف ســميث. ومــنذ ذلــك الــوقــت فــإن املــورمــون يــعتقدون بــامــتالك الــحقيقة 
ويســـتبعدون اآلخـــريـــن. وذات األمـــر بـــالنســـبة لـــشهود يـــهوه الـــذيـــن يـــؤكـــدون عـــلى أنَّ أي عـــضو يـــتمسك بـــمذهـــب أو 

عقيدة تختلف عما يعلمونه أو يعتقدون به فإنه يجب أن يُعتبر مرتّداً.



سـار بـني عـامـة الـناس وأولـئك الـذيـن يـتم اإلزدراء بـهم مـن املـجتمع وجـالـس األشـخاص 
غــير املــرغــوب بــهم. وحــني صــّلى مــن أجــل تــالمــيذه، لــم يــصلي لــكي يهــربــوا مــن الــعالــم، 
بــل بــالحــري لــكي يُــحفظوا مــن الشــريــر أثــناء وجــودهــم فــي الــعالــم (يــوحــنا ١٧: ١٥). 
وكــان الــرســول بــولــس مــثاالً عــلى الجهــد الــتبشيري مــن خــالل املــجهود الــذي بــذلــه فــي 

تغيير العالم من أجل املسيح. 
ـه  لــذلــك فــإن املــسيحية، وبــعيداً عــن الــدعــوات إلــى تــبني الــفلسفة الســلبية، تُــعّلم بــأنّـَ
يــجب أن يــتمَّ تهــذيــب الــعالــم روحــياً وتــنشئته وتــنميته. وبــشكل مــخالــف ملــعتقدات حــركــة 
الـــعصر الجـــديـــد، فـــإن الـــكنيسة ال تـــؤمـــن بـــأن الـــتغيير يـــتم مـــن خـــالل الـــجهود الـــذاتـــية 
املســتقلة أو مــن خــالل اإلمــكانــيات البشــريــة. إن الــكنيسة بــوصــفها عــروس املــسيح ال 
تُـوجـد بـشكل ُمسـتقل أو مـنعزٍل عـن الـعريـس الـذي هـو املـسيح، والـنداء الـذي يـصرخ بـه 
أّي مــسيحي فــي مــعركــته الــروحــية هــو أنَّ املــسيح هــو الــعامــل فــينا وهــو الــذي يُــمكننا 
مــــن الــــقيام بــــأي عــــمل أو نــــشاط (فــــيليبي ٤: ١٣). إن الــــكنيسة هــــي مــــؤســــسة نــــبويّــــة 
وغــريــبة عــن الــعالــم املــليء بــالخــطيئة والــتمرد عــلى اهلل. ولــكن مــهمة الــكنيسة املــتميزة 
هـــي إحـــداث فـــارق فـــي الـــعالـــم وبـــذل الجهـــد الـــحثيث إلحـــداث الـــتغيير. وحـــقيقة األمـــر 
هـي أنـه يـجب عـلى املـسيحيّ أن يـتعامـل بجـديّـة تـفوق األشـخاص اآلخـريـن مـع أمـور 
الـبيئة والسـالم والـقيام بـدور فـاعـل فـي الـحكومـة ومـاشـابـه ذلـك، والسـبب الـرئـيسي هـو 

أن املسيحي يعرف بأنَّ هذا العالم قد ُخلَِق من اهلل وهو تحت سلطانه. 

حركة العصر الجديد المسيحية (الليبرالية) 

لـقد حـاول املـسيحيّون الـليبرالـيون أن يـقومـوا بـالـدمـج بـني املـسيحية الـتقليديـة وبـني 
تــصوراتــهم اإليــجابــية عــن تــعالــيم حــركــة الــعصر الجــديــد. لــقد تســللت تــعالــيم الــعصر 
الجـديـد إلـى الـعديـد مـن الـفروع املـسيحية. لـكن فـي الـكاثـولـيكية الـرومـية نجـد أن الـبابـا 
يــوحــنا بــولــس الــثانــي قــد وضــع حــداً فــاصــالً لتســلل الــتأثــير الــذي تــنتجه حــركــة الــعصر 
الجـديـد فـي خـطابـه الـذي ألـقاه فـي الـثامـن والعشـريـن مـن أيـار/مـايـو ١٩٩٣، وذلـك مـن 
خـــالل نـــبذ تـــعالـــيم الـــعصر الجـــديـــد بـــاعـــتبارهـــا غـــير مـــتوافـــقة مـــع رســـالـــة املـــسيح. وفـــي 
املـقابـل مـن ذلـك، فـإن الـبروتسـتانـت الـليبرالـيني األوروبـينّي نـتيجًة لـغياب تحـذيـر مـوحـد 
الــطابــع، وجــدوا الــعديــد مــن رجــال الــديــن واألعــضاء الــذيــن يــنتمون إلــى الــكنيسة مــمن 
يـــتبنون بـــشكل فـــعلي تـــعالـــيم الـــعصر الجـــديـــد وذلـــك فـــي فـــترة الـــثمانـــينيات مـــن الـــقرن 
املــــنصرم. وقــــد تســــبَّب هــــذا األمــــر بــــعقد الــــكنائــــس الــــبروتســــتانــــتية الــــهولــــنديــــة لــــثالثــــة 



مـــــؤتـــــمرات اســـــتقصائـــــية بـــــني عـــــامـــــي ٢٠٠٠ و٢٠٠١. لـــــم تـــــرقـــــى تـــــلك املـــــؤتـــــمرات إلـــــى 
مســتوى اإلنــكار الــرســمي والــرفــض الــقاطــع، بــل تــحولــت بــاتــجاه الــتسامــح مــع أتــباع 
الـعصر الجـديـد فـي اإلطـار الـكنسي وذلـك مـن خـالل املـوازاة بـني الـتصّوف املـسيحي 

والتأمل الذي يُمارس ضمن حركة العصر الجديد. 
فـــي الـــكنائـــس الـــبريـــطانـــية يـــتم الـــسماح بـــشكل أكـــثر وضـــوحـــاً بـــممارســـات الـــعصر 
الجــديــد مــن قِــبَل رجــال الــديــن واألعــضاء مــع الــقليل مــن الــتحفظ وفــي بــعض األحــيان 
 Christquarians 49دون أي تــحفظ، وكــانــت الــنتيجة وجــود اجــتماعــات ســريــة مــثل

[مـــــــسيحيّو الـــــــدلـــــــو]، وهـــــــو اتـــــــحاد مـــــــن أعـــــــضاء الـــــــكنيسة املـــــــسيحية، مـــــــعظمهم مـــــــن 
األنجـــليكان، والـــذيـــن يـــقومـــون بـــالـــدمـــج دون أي خـــوف بـــني املـــسيحية ومـــبادئ الـــعصر 
الجـــــديـــــد. وقـــــد انتشـــــر بـــــرنـــــامـــــج الـــــعصر الجـــــديـــــد الـــــذي يحـــــمل عـــــنوان (تـــــدريـــــب فـــــي 
املعجــزات) A Course in Miracles بــني الــكنائــس الــليبرالــية فــي كــل مــن أمــريــكا 
وأوروبـا، وقـد تسـبب بـارتـباك كـبير بـخصوص الـحقيقة. فـي الـخالصـة يـمكننا أن نـقول 
أن أفـكار الـعصر الجـديـد قـد تـغلغلت فـي املـسيحية إلـى درجـة كـبيرة جـداً، وهـذا يـجب 
أن يـــــكون جـــــرس تحـــــذيـــــر صـــــادح الـــــصوت لجـــــميع املـــــؤمـــــنني املـــــحافـــــظني واملـــــتمسكني 
بـالـتعليم الـقويـم لـلنهوض والـدفـاع عـن اإليـمان والـتعالـيم املـسيحية املـبنية عـلى الـكتاب 

املقدس ورفض جميع تلك التعاليم الغريبة بشكل قاطع. 

الخالصة 

مــع انــطالقــة الــقرن الــواحــد والعشــريــن أصــبحت جــميع األشــياء الــتي كــانــت تُــعتَبَر 
”جـديـدة“ عـن الـعصر الجـديـد بـالـية وعـديـمة اإلسـتخدام. وبـدأت الـتسميات الـعصريـة 
تــــنال رواجــــاً، حــــتى أن اســــم ”الــــعصر الجــــديــــد“ لــــم يــــعد مســــتخدمــــاً مــــن قــــبل أتــــباع 
الحـــركـــة. وبـــاتـــت الـــتسميات مـــن أمـــثال ”الـــروحـــانـــية“ أو ”الـــروحـــانـــية الجـــديـــدة“ هـــي 
الــسائــدة. وســاد هــذا الــشكل الجــديــد مــن أشــكال الــتديــن فــي عــاملــنا املــعاصــر والــذي 
يـــأخـــذ شـــكالً متجـــدداً وقـــابـــالً لـــلتأقـــلم مـــع الـــذهـــنية املـــعاصـــرة، حـــيث يـــتم التخـــلي عـــن 
الـــبحث عـــن الـــحقيقة وكـــذلـــك التخـــلي عـــن جـــميع أشـــكال الـــديـــن املـــنظّم. وكـــبديـــل عـــما 
سـبق، فـإن روحـانـية الـعصر الجـديـد تهـدف إلـى تـحقيق مـا يـناسـب املـوقـف الـراهـن أو 

الشعور اآلني أو اللحظة الحالية، كبديل عن أي شكل من أشكال الحقيقة املطلقة. 

49 مــــسيحو الــــدلــــو (Christaquarians): حــــركــــة تــــطورت خــــالل الــــسنوات الــــقليلة املــــاضــــية، تــــعمل عــــلى املــــزج 

اإلنتقائي بني التعاليم املسيحية الليبرالية مع مبادئ وفكر العصر الجديد.



وكـما هـو مـتوقّـع فـإن هـذه الحـركـة مسـتمرة فـي اتـخاذ أشـكال مـختلفة. وتـتابـع هـذه 
الـــــوثـــــنية الجـــــديـــــدة الـــــضغط والـــــتأكـــــيد عـــــلى مـــــواضـــــيع الـــــبيئة وتـــــحيط هـــــذه املـــــواضـــــيع 
بـالـروحـانـية. وتـكثر اإلهـتمامـات فـي عـلم الـتنجيم لـدى بـعض الـشخصيات الـبارزة فـي 
حــركــة الــعصر الجــديــد مــن أمــثال ســوالرا والــرؤى الــتي لــها حــول أهــمية ومــعنى الــرقــم 
”١١“. يـــــــــــمكن اعـــــــــــتبار كـــــــــــتاب جـــــــــــيمس ريـــــــــــدفـــــــــــيلد الـــــــــــذي يحـــــــــــمل عـــــــــــنوان ”نـــــــــــبوءة 
50سيلسـتايـن“ مـثاالً جـيداً عـن املجـموعـة الحـديـثة لـكتب الـعصر الجـديـد. إضـافـًة إلـى 

ذلـك فـإن ثـقافـة الـعصر الجـديـد تـبدو بـارزة فـي الـعديـد مـن الـشخصيات املـعاصـرة مـثل 
لــويــز هــاي وديــباك تــشوبــرا - الــذي يــمكن اعــتباره املــمثل الــحالــي للحــركــة والــذي يــتمتع 
بــشعبية كــبيرة. كــما ويــتم إقــامــة الــعديــد مــن بــرامــج مــساعــدة الــذات وتنتشــر الــندوات 
الـــتي تـــضم مُـــنظري حـــركـــة الـــعصر الجـــديـــد. يـــمكن أن يـــتم الـــتشعب فـــي دراســـة هـــذه 
51الحـــــركـــــة مـــــن خـــــالل الـــــبحث فـــــي مـــــواضـــــيع السحـــــر والـــــتنجيم واســـــتخدام الـــــبلورات 

ومـوسـيقى الـعصر الجـديـد والـتأثـير الـثقافـي لهـذه الحـركـة. إال أنـنا سـوف نـكتفي بهـذا 
املــــقدار مــــن املــــعلومــــات الــــرئــــيسية الــــتي يــــجب أن تــــكون كــــافــــية لــــلتنبه مــــن خــــطر هــــذه 

الحركة القابلة للتلون بما يناسب حاجة الجماعة التي تحاول التفشي ضمنها.  

50 نـــبوءة سيلســـتايـــن (The Celestine Prophecy ): أحـــد كـــتب حـــركـــة الـــعصر الجـــديـــد والـــذي حـــقق أعـــلى 

املــبيعات، مــن تــألــيف جــميس ريــدفــيلد. يــعلم هــذا الــكتاب عــن اإلســتنارة مــن خــالل ”الــرؤى الــتسع“ املــوجــودة فــي 
املخطوطات السرية املحصورة بالسكان األصليني ألدغال البيرو.

51 الـــــبلورات (Crystals): وهـــــي عـــــبارة عـــــن أحـــــجار أو أجـــــسام صـــــلبة شـــــفافـــــة أو مُـــــلّونـــــة ذات درجـــــة عـــــالـــــية مـــــن 

الـــشفافـــية. يُـــعتَقد أن الـــبلورة قـــادرة عـــلى نـــقل الـــطاقـــة الـــكونـــية. وينتشـــر بـــني أعـــضاء حـــركـــة الـــعصر الجـــديـــد أولـــئك 
الــذيــن يســتخدمــون الــبلورات ألســباب مــتنوعــة الســيما لجــلب الــقوة الــروحــية والــصحة والــثروة ومــاشــابــه ذلــك. يــمكن 
لــــلمرأة عــــلى ســــبيل املــــثال أن تســــتخدمــــها لــــلحث عــــلى الحــــمل. أو أنــــها قــــد تُســــتَخدم مــــن قِــــبَل بــــعض األشــــخاص 

لإلسترشاد عن املستقبل، أو يتم استخدامها للشفاء النفسي وهو اإلستخدام األكثر شيوعاً. 
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الصور املرفقة غير خاضعة لحقوق امللكية وهي متوفرة من خالل مكتبة ويكيبيديا.



املجد هلل 

نـــصلي أن يـــكون هـــذا الـــعمل الـــبسيط ســـبباً ودافـــعاً لـــكم لـــلبدء فـــي دراســـة يـــومـــية 
لـــلغوص فـــي أعـــماق كـــلمة اهلل، لـــلتعرف عـــلى الـــرب اإللـــه الـــذي أعـــلن عـــن طـــبيعته وعـــن 

ه ووهبه لنا مجاناً.   الخالص الذي أعدَّه وأتمَّ

ال تــــترددوا بــــإرســــال اســــتفساراتــــكم و تــــساؤالتــــكم مــــن خــــالل الــــبريــــد اإللــــكترونــــي 
 info@reasonofhope.com :التالي

نـــدعـــوكـــم لـــزيـــارة مـــوقـــعنا اإللـــكترونـــي www.reasonofhope.com  لـــلتعرف 
عـــلى الـــكثير مـــن املـــواضـــيع الـــعلمية والـــتوراتـــية، كـــما يـــمكنكم الـــحصول عـــلى عـــدد مـــن 
الـكتب املـميزة الـتي نـعمل عـلى انـتاجـها، والـتي سـوف تـساعـدكـم عـلى تـقديـم إجـابـاتٍ 

للكثير من األسئلة اإليمانية.  

صّلوا ألجلنا. 
فريق عمل في البدء.
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