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 الملخص:

اإلنسان إىل البحث  ىحيث سع، إن االهتمام باملقدس صفة الزمت احلياة البشرية منذ القدم          
إىل  بكوهنا: تطلع هذه النزعةعن  عُّب  األخالقي، وقد والسموالروحي إىل التكامل  ه، بغية الوصولعن

غاىل يف هذا . لكن هناك من ميكن أن يوفره العامل املادي شيء  كماال من أيالوصول إىل ما هو أكثر  
التصور والبحث وصوال إىل االعتقاد بوجود توق أبدي وجتل لدين هدفه املشاركة حىت يف الذات اإلهلية، 

وحىت  الديانات الوضعية تنتسب إىلمبدأ من قبل جمموعة من الفرق والطوائف كاختذ   وهو األمر الذي
متطرف يتناسب ومتطلبات العصر  ، وجاء يف العصر احلايل متجددا يف شكل جدإىل الديانات الكتابية

نشأت أواخر القرن بامتياز وهي طائفة روحانية  new age احلايل حتت مسمى العصر اجلديد
العشرين، تسعى إىل إعادة بعث العادات امليتافيزيقية والروحانيات الشرقية ومجعها مع مؤثرات من 

، الفيزياء الكميةحىت الفلك والتنجيم و املساعدة الذاتية وعناصر من علم النفس والطب البديل وعلم 
فلسفات  الشرقية يف قوالب تدريبية غربية ال اتصياغحياء حاملة للبشرية الفكر الباطين ساعية إىل إ

 لتضمن بذلك انتشارا واسعا لّباجمها يف أحناء املعمورة ومنها بالد اإلسالم واملسلمني.

حركة العصر الجديد } النشأة، التعريف، أبرز الممثلين وأهم 
 المعتقدات{
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 اوقواعده امن حيث أصله ال التعرف عليهوال يستقيم التصدي ملثل هاته الدعوات إال من خال
 ا.عن بصرية والتفطن هل اليتسىن دفعه اوأساليبه

أبرز ممثليها  التعرف على هلذا سنحاول يف هذا البحث التعريف حبركة العصر اجلديد إضافة إىل      
 .وأهم معتقداهتا

 الكلمات املفتاحية: طائفة، العصر اجلديد، باطنية...    

Abstract: 

   Since ancient times The interest in the sacred is a characteristic 

of human life that’s why the human being tried to search for it, 

in order to reach spiritual integration and moral superiority. He 

expressed this tendency by aspiring to reach something that is 

more perfect than anything that the material world can't 

provide. But there is a lot of this perception and research to the 

belief that there is an eternal longing and the desire to 

participate in even the divine, which was taken as a principle by 

a group of sects belong to the Status religions, and even to the 

monothiestic religions in the current period renewed in the 

form of A radical sect that suits the requirements of the present 

age under the name of the new age. It is a spiritual group with a 

distinction that arose in the late twentieth century. It seeks to 

re-establish metaphysical customs and oriental spirituality and 

collect them with influences of self-help and elements of 

psychology, alternative medicine, astronomy, astrology, 

carrying the human mind internal to seek to revive the 
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formulations of oriental philosophies in Western training 

templates to ensure the wide spread of its programs around the 

globe, including the countries of Islam and Muslims. 

That’s why we will address such calls only by identifying them 

in terms origin and rules plus methods to be able to answer 

them and know them from inside. 

      Therefore, in this research, we will attempt to introduce the 

new age movement and to identify the most prominent 

representatives and the most important beliefs. 

Keywords: Sect, New Age, Internal ... 

 مقدمة:

 حديثا املكونة والطوائف كالفرق مسبق ديين أصل من جزء إما، اجلديدة الدينية احلركاتتعتّب         
 ما غالبا مستقلة، كتب هلا وتكون جديد دين بكوهنا تصرح اليت وهي مستقلة حركات أو ،معينة لديانة

كما هو احلال مع حركة العصر اجلديد اليت  واحلداثة والعلمنة العوملة عوامل بسبب التيارات تلك ظهرت
إىل منابع الفكر الباطين املتمثل يف عقائد الديانات الشرقية من اهلندوسية والطاوية والبوذية  هاتعود جذور 

الطوائف الغنوصية يف املسيحية دية أيضا كوعقائد الديانات التوحي إضافة إىل فلسفات اإلغريق والفراعنة،
يف القرن األول اهلجري/ السابع  سريبثوب  أما يف اإلسالم فقد تسرتتوطوائف القبااله اليهودية، 

ومثال ذلك جند القرامطة واإلمساعيلية  ميالدي، وبشكل أقوى يف القرن الثاين هجري/ الثامن ميالدي،
  وغالة الصوفية.

مشل كل ما سبق من معتقدات وفلسفات فكرية ودينية  يف ثوب جديد تظهر وأما يف وقتنا احلاضر فقد 
حتت  مشلت األديان الوضعية والتوحيدية على السواء حماولة تكوين دين جديد جيمع ببني كل ما سبق

 مسمى طائفة العصر اجلديد واليت أصبحت فيما بعد حركة وهو ما سنتناوله بالبحث:
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 :المفاهيم تحديد -1

 الفرنسية: ، اإلنجليزية والطائفة في اللغات: العربية - أ

 1يقصد هبا الفرقة أو اجلماعة من الناس جيمعهم رأي، أو مذهب واحد يتمايزون به عمن سواهم. 

Sect: a small group of   people who belong to a particular religion 

but who have some beliefs or practices which separate them from 

the rest of the group. 
2  

  متيزهم. اليت املمارسات أو املعتقدات بعض لديهم من األشخاص صغرية جمموعةو بالتايل فهم 

Secte du latin/ sequi suivre/  

1- Groupement prétention religieuse clos sur lui-même qui se 
caractérise par la suppression imperceptible de la liberté 
individuelle  

Certaines sectes font pression sur leurs adaptes qu'elles manipulent 

et dépouillent de leurs biens et vont jusqu' à provoquer des 

suicides collectifs. 

2- Ensemble de personnes professant une même doctrine 
philosophique ou religieuse. 

3- Clan anime par une idiologie doctrinaire. 
3
   

                                                                    
 .764، ص 1998بطرس البستاين: حميط احمليط، دط، لبنان: مكتبة لبنان ناشرون  1

2  A.S Hornby: Oxford Dictionary ed 7 2006 p 1320 
3  Carine Gira Marinier: Larousse paris 2011 p 944 
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 الدينية أو الفلسفية العقيدة نفس يعتنقون الناس من جمموعةما نستنتجه من التعريف أن الطائفة هي 
 إىلجتردهم من مملكاهتم  وتتالعب هبم وحىت  أتباعها على تضغط اليت الطوائف بعض إضافة إىل وجود

 .اجلماعي االنتحار حاالت يف تسببال حد
 Esotericism الباطنية: - ب

 على وقف أمر واستبطن, بواطن مجعه, باطن فهو خفي مبعىن بطن كلمة من مأخوذ الباطنية لفظ    
 1 باطنا يسمى غمض ما األرض ومن شيء كل داخل هو والباطن, السريرة, بالكسرة والباطنة, دخلته

وهي كلمة تعين اعتناق آراء أو معتقدات سرية وباطنية، وهي تلك األفكار اليت يتبناها جمموعة من الناس 
ينضمون إىل تنظيمات خاصة، وهذا املصطلح مشتق يف األصل من الكلمة اليونانية ايسوتريكيوس 

esoterkios  وبالتايل فالكلمة مركبة من كلمتني احداهاEso  مبعىن باطن ما جيعل من الكلمة
 شديدة االرتباط بالروحانيات.

ويشري املصطلح أيضا إىل احلركات الدينية والفلسفية اليت يعمد مناصروها ومعتنقوها إىل متييز معتقداهتم 
وممارساهتم وجتارهبم الروحية عن تلك التقاليد املتعارف عليها واملسلم هبا، ومن مجلة األمثلة عن تلك 

جيم وعلم طبائع البشر، املاسونية، احلركات والفلسفات السرية، السيمياء الكيمياء القدمية، وعلم التن
والثيوصوفية، ورغم أن الباطنية تشري إىل التأمل يف املعاين الباطنية والرموز واإلحياءات اليت حتملها خمتلف 

النصوص، الفلسفية والتارخيية الدينية، فإن تلك النصوص بعينها عادة ما تكون نصوص جوهرية يف 
 2الكتاب املقدس، وحىت القرآن الكرمي. الديانات السائدة على سبيل املثال 

 الغنوصية: - ج

اليت تعين املعرفة أو  Gnosis   γνοσιςمصطلح الغنوصية مشتق من كلمة إغريقية  إن        
وهي حركة صوفية ظهرت يف القرون الثالثة األوىل بعد امليالد ,ويرجع امسها اىل وسيلة اخلالص  3العرفان.

                                                                    
 202، ص 4بادي: القاموس احمليط، جالفريوز آ 1

2
Brian Morris:  A Critical Introduction Cambridge University Press 2006 

p 298.  
 25 ص ،2003 الكلمة دار: مصر1ط املسيحي، الفكر تاريخ: هيل جوناثان 3
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بامتالك معرفة خاصة والغنوصية يف صورهتا الكاملة برزت يف القرنني الثاين عند أصحاهبا فالغنوصي خيلق 
والثالث ,وان كان بعض الباحثني يطلقون هذا االسم أيضا على بعض النزاعات الغنوصية يف القرن األول 

 لقدوهي ال تعين املعرفة العلمية، ف1 ,وليس مثة دليل قاطع على وجود حركة غنوصية قبل العصر املسيحي
 استخدمت الغنوصية بثالث طرق:

 كمعرفة باملعىن التام. -1

 كتواصل صويف -2

 وكاتصال جنسي -3
إذا فإنه يصعب تعريف الغنوصية وذلك ألهنا كانت حتمل عدة معاين إضافة إىل أهنا كانت وثيقة الصلة 

العادية، باملسيحية ويبدو أهنا تواجدت يف عدة أشكال بعض هذه األشكال كان شديد الشبه باملسيحية 
مع األخذ يف االعتبار أن املسيحية أيضا كانت متنوعة يف هذه املرحلة ومل يكن هناك معيار أرثوذكسي 
أما األشكال األخرى فكانت أقل مشاهبة للمسيحية وكانت يف اجلوهر عقيدة مستقلة، إن أصول هذه 

 2. ثريات شرقيةتأاحلركة أيضا غامضة فقد تكون نتيجة تطور خلليط األفالطونية احملدثة و 
ة تشربت الكثري من الثقافات يونانية ومصرية وفارسية نييالغنوصية يف بيئة هل ةنشأ وتعود جذور

تدين بالكثري للفلسفة اليونانية واملصرية الكالسيكية كماوهندية ومن مصادر الغنوصية األفالطونية احملدثة  
وان النفس ال تنعتق من حيث مجعت الغنوصية بني املادة والروح واأللوهية اليت تقوم على مبدأ الواحد 

باإلضافة اىل تعاليم "هرمس" يستقي الغنوصيني علوم الكون من ديانات  داخل اجلسد بل هو سجن هلا
الغنوصية بالزرادشتية وتبنت ثنائية زرادشت ,فقالت بوجود قوتان كونيتان الفرس والعراق فامتزجت 

لنور ,ومالئكته و"أهرميان" الروح الشريرة أو قوة مها : "أهور مازدا "قوة اخلري واتتنازعان العامل املادي ,
فعل الظلمة الشيطانية ,ومجعوا بني هذه القوات وخباصة قوة أهرميان ,وبني األجرام السماوية كما 

                                                                    
1
Pre-Christian Gnosticism. A Survey of the Proposed Evidences.Edwin M. 

Yamauchi. Second Edition. America.1983 p14  
2)
Pre-Christian Gnosticism. A Survey of the Proposed Evidences .Edwin M. 

Yamauchi p15 
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البابليون .وقد الحظ بعض العلماء التشابه املوجود بني هذه املعتقدات واألسرار امليرتائية الفارسية اليت  
 1ى. س عن طريق الكواكب لتتحد مرة أخر كانت تعتقد بصعود النف

 القبااله: - ج

 تفيد عّبية كلمة من مشتق فامسها اليهود، عند والصوفية الباطنية والتأويالت التفسريات جمموعة هي
 هبا يُقصد وكان, «والرتاث التقاليد» أي السلف، عن املرء تلقاه ما أو التقبل أو القبول أو التواتر معىن
 منذ تعين الكلمة أصبحت مث ،«الشفوية الشريعة» باسم يعرف فيما املتناقل الشفوي اليهودية تراث أصالا 
 القبَّااله بأسرار العارفون أطلق وقد ،«املتطورة احلاخامي والعلم التصوف أشكال» عشر الثاين القرن أواخر
 الصويف اجلانب ميثل املذهب هذا إن القول وميكن ،”الرباين بالفيض العارفني“ لقب أنفسهم على

 نطاق يف البقاء على حترص( العرفاين التصوف) الباطنية من أنواع هناك أنكما  2. لليهودية الباطين
 وحياول والتاريخ، والكون اإلنسان يتجاوز املعىن هبذا فاإلله باملخلوقات، االندماج عن وتنزيهه اهلل توحيد

 ينتهي للتصوف آخر نوعا هناك لكن. منه يتقرب أن لإلله وعشقه شهواته جماهدة خالل من املتصوف
 واإلنسان الطبيعة يف حيل اإلله وبأن الكونية بالواحدية يؤمن حيث احللولية، و الوجود وحدة إىل احلال به

 فيها حياول اليت الباطنية بالفلسفة هنا املتصوف يهتم والزهد اجملاهدة من وبدال معها، ويتوحد والتاريخ
 وتأليهه اإلنسان لتعظيم يسعى ألنه الدين من للعلمنة أقرب التصوف فهذا وتأهلهه، باإلله اندماجه تفسري
 الفلسفي التصوف أشكال بعض يف الغنوصي احللويل املذهب هذا أثر وجند ،هلل عبوديته تكريس من بدال

 من ضربا يصبح حىت التطرف درجات أقصى يبلغ القبااله يف لكنه اإلسالم، فيها مبا عدة أديان داخل
 من الكون يف التحكم من املتصوف اليهودي يتمكن أن يف أمال اإلهلية، اإلرادة يف التدخل حماوالت

  3.اخلليقة وسر الكون عمل آلية وفهم باإلله االندماج خالل

الباطين أكّب امتداد فكري يف الغرب يف العصر الغنوصي القبايل و شكل الفكر الروحاين إذا فقد        
احلديث، وساهم يف نشأة الطوائف الروحانية املتأثرة بالشرق، وذلك يرجع إىل عدة أسباب: من أمهها 

                                                                    
1   John D. Gnostism and Later Platonism ed 2000 the society of Biblical 

Literature p 141 
 17ص 14ج  1999دار الشروق، املسريي: موسوعة اليهود واليهودية، دط، مصر: عبد الوهاب 2

 11-7ص  تر: رائد الباش، دط، لبنان: منشورات دار اجلمل، دس، الغنوصية يف اإلسالم،هامل هاينس:  3
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انية خالية من أي التزامات أخالقية أو شرعية وهي ما  الديانات الشرقية، اليت قدمت لإلنسان الغريب روح
كان الغرب ينشده نظرا للجفاف الروحي يف الديانات احملرفة، وعدم رغبتهم بالتقيد بأية حدود أخالقية 
تتعلق بالقيم، العتيادهم على احلرية املطلقة دون كبح، إضافة إىل رغبة كثري من الغربيني يف التعرف على 

عب بالوعي بدون تعاطي العقاقري بعد أن عرفوا أضرار املخدرات، وهو ما يدعى طرق بديلة للتال
بالروحانيات الشرقية هاته األخرية اليت ترمي من خالل طرقها الباطنية السرية البحتة للوصول إىل حاالت 

متغرية من الوعي يفقد معها اإلنسان وعيه وإحساسه باحلزن واألمل وهو األمر الذي دلت عليه 
باملائة ممن ينتمون إىل الطوائف الروحانية املتأثرة بالديانات الشرقية  96.3حصائيات حيث أن نسبة اإل

  1 .سبق هلم استخدام املخدرات قبل انضمامهم إليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Dury Nevill: the History of a movement London 2005 P 
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  حركة العصر الجديد:طائفة نشأة  -2

ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل ، زال حمتواه الفعلي مبهما للغايةعلى الرغم من شعبية املصطلح ال ي      
لكن ميكن اإلشارة إىل  على حنو ال لبس فيه معاملها عصر اجلديد ليس منظمة ميكن حتديدحقيقة أن ال

 مجلة من احلركات والفلسفات اليت أسهمت يف نشأة احلركة نذكر منها:

 Transcendentalism الفلسفة المتعالية: -1

 طريق من ال القبلية الفكر عمليات بدراسة يتم احلقيقة اكتشاف بأن تقول فلسفة كل هيو     
  .التجربة أو اخلّبة

 . وحدمها منهما مشتقة هي وال واملالحظة، اخلّبة يف حمصورة ليست املعرفة بأن االعتقاد  - أ

 احلر التطور يف يكمن اإلنسانية املشكالت حل أن تؤكد أن األولوية للخّبات الروحية كما  - ب
 . الفرد لعواطف

 عامل يف املرء يالحظه فما فقط، الروح عامل يف تكمن احلقيقة فإن املتعالية للفلسفة طبقا - ت
 عامل عن علمهم يكسبون والناس، الروح لعامل ثانية انعكاسات أو ظواهر إال هو ما الطبيعة
 خالل من الروح عامل عن علمهم يكسبون ولكنهم وفهمهم حواسهم خالل من الطبيعة

 املدركة املستقلة بالقدرة املتعالية الفلسفة أصحاب عرفه الذي العقل تسمى أخرى، قوة
 يف املتعالية الفلسفة عناصر على العثور وميكن. مطلقة بصورة حق هو ما معرفة على

 1 .القدمية اليونان إىل تنتمي اليت احملدثة األفالطونية الفلسفة

 Theosophieالثيوصوفي:  -2

انيني حكمة املعرفة جاء املصطلح من الفالسفة اإلسكندر مصطلح فلسفي يعين احلكمة اإلهلية، أو 
يف ظهر  فقد أما اسم ثيوصوفيا فيعود إىل القرن الثالث امليالدي الذين مُسوا عشاق احلقيقة،

 .م 245و 240ما بني اإلسكندرية 

                                                                    

 
1 Coviello Peter : The Oxford Encyclopedia of American Literature. 

Oxford University Press, 2004 p 398 
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بني على هدف التوفيق « ال دين أعلى من احلق»تقوم املعرفة الثيوصوفية احلديثة اليت حتمل شعار  و
كل األديان وامللل واألمم حتت لواء منهج مشرتك لألخالق، وهتتم بدراسة العلوم وتطبيقها ملعرفة 

الكون مع السعي يف اجلانب اآلخر إىل تنمية قدراتنا البشرية الروحية للولوج إىل ما وراء نقاب املادة 
 1 .يف العوامل الالمرئية، حبثاا عن أسرار الطبيعة

 spiritualismالمذهب الروحي:  -3

 والروح تشعر وال تفكر ال شر وهي املادة ألن وذلك وحدها بالروح وجودال يفسر الروحي املذهب 
 اجملرد بالتفكري تدرك وإمنا باحلواس، األشياء طبيعة كادر وال يتم ا والبدنية املادية الظواهر مصدر هي

 سواء معنوي عامل بوجود فطريا يسلم واإلنسان وعقله شعوره بوجود فطريا يسلم واإلنسان وحده
 تتمتع كانت خملوقة والروح الروح مصدرها أن تستلزم النفسية الظواهر وحدة إن وشعور فكرا كان

 2.وجودها على سابق بوجود

 وأهنا مشاكلها كل معها ويتباحثون شاءوا مىت شخص أي روح يستحضرون أهنميقولون  كما
 به تأيت ما مبثل يأتون أهنم ويزعمون والسحر اجلن إىل تستند اليت الغامضة بطريقتهم حتس أجساد
 وميجدون واملتدينني األنبياء من ويسخرون طريقتهم على جاءت األنبياء معجزات وأن األنبياء

 تدل اليت الكثرية مبادئهم من ذلك وغري واحد دين يف واالنصهار األديان نبذ إىل ويدعون املالحدة
 3.ملحدة دعوة أهنا على

 اجلغرايف املقروهو  ،Esalen هذه األجواء تكونت النواة األوىل للحركة يف معهد إيسالنيف        
 ، والذياجلديد العصر حلركة املباشر والسلف الكامنة، البشرية القدراتاملذهب الروحي و  حركة ومنشأ
 برايس ريتشارد مع بالتعاون  الشرقية للفلسفة املتبين Mikal Mirfi مرييف مايكل أنشأه

Richard Brayes الفلسفات فيها ختتلط وندوات برامج فيه تُقدم ،األمريكية كاليفورنيا والية يف 
 4. البيئة وعلم البديلة بالعالجات املعهد اهتمام مع واالجتماعية، النفسية بالعلوم الشرقية واملعتقدات

                                                                    
1 Serge Lafitte: La Société théosophique Paris 1965 p 30 
2
Carroll Bret: Spiritualism in Antebellum America 1997 p 247  

3
Catherine Crowe: The Night Side of Ghosts: New York, 1853 p 11    

4  
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احلركة كدين أو فكر جديد وإمنا يف صورة طائفة تدعو إىل احلب والسالم واحملافظة على الروح  ومل  تّبز
عتقدات املوالقدرات البشرية وكذا البيئة والدعوة إىل املؤاخاة والتعاون، كما عمدت إىل إعادة بعث 

 :خاصة. وفيما يلي تعريف هبا والروحانية عامة فلسفات الشرقيةالو 

 :حركة العصر الجديدبطائفة  التعريف -3

من احلديث عن حركة العصر ، كان هناك الكثري التسعينات وبدايةالثمانينيات  إبان سنوات       
صطلح يف املناقشات حول األفكار واملمارسات اليت تعتّب بديالا عن هذا املدخل ، حيث اجلديد

ات وكل ما تبدو مهتمة بالروحانيواملمارسات التوجهات الثقافية السائدة خاصة إذا كانت هذه األفكار 
وهكذا تنوعت اسهامات الباحثني يف احلركات والطوائف الدينية والفكرية املعاصرة واختلفت  1 .اتصل هبا

حول تقدمي تعريف دقيق حلركة العصر اجلديد، حيث جيد املتفحص لكتاباهتم اختالفا واسعا يف ذلك 
إن مل يكن من  –ويل ودقيق للحركة ليس باألمر اليسري التحديد ويشري كثري منهم إىل أن وضع تعريف مش

ولعل صعوبة تقدمي تعريف موحد للحركة واالختالف الظاهر يف حتديد مفهوم هلا يرجع إىل  -املستحيل
 أسباب رئيسية هي:

أن العصر اجلديد ليست منظمة ذات قيادة مركزية وال عقائد رمسية، فال ميكن الرجوع إىل  -1
 من خالهلا ماهيتها، وإمنا يستنتج ذلك باالستقراء.مصادر معتمدة تفهم 

أهنا من احلركات الباطنية احلديثة اليت تعتمد على السرية يف كثري من تطبيقاهتا فال تعرض العقائد  -2
واملبادئ بشكل ظاهر لكل مريد وإمنا تتاح العلوم بشكل تدرجيي متأن، فنجد كٌل ينظر إليها من 

2منظاره. 
 

يطبق على جمموعة واسعة من  شامال امصطلحح فيما بعد مصطلح العصر اجلديد و أصب             
 - الشبكات اليت تشارك يف عملية حتويل الوعي اليت ستؤدي إىل عصر الدلوحىت  و والطوائف اجلماعات

االعتدال ما يتسبب يف  الشمس يف عالمة الدلو فيه التاريخ تكون من  فرتةوالذي ميثل   –الّبج الفلكي
م فقط بكل جمال من هتتأهنم طائفة مثلت حركة بعد نشأهتا  ، ويذكر ممثلي العصر اجلديد اليوم الربيعي

                                                                    
1
Wouter . J Hanegraaff: New age religion and western culture Brill p 1-2    

2  John .P Newport: The new age movements and biblical worldview  

London 2002 p 4-5 
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يئة مث الصحة التكميلية ، لكنها جاءت أوالا من خالل حب الطبيعة والقلق بشأن البجماالت الوجود
إىل عصور فلكية، كل عصر فقد زعم املنجمون أن الزمن ينقسم  1، ومؤخراا قراءة التأمل والتارو.واملشورة

ميتد إىل ما يقارب ألفي سنة مشسية، يزيد أو ينقص شيئا يسريا وفق حسابات خاصة والعامل اليوم حسب 
هذا التقومي، هو يف طور انتقايل بني عصرين متتالني هلذا مسي بالعصر اجلديد. إضافة إىل أهنم ينسبون إىل  

 ageسائد يف األلفني األوىل والثانية هو برج احلوت، كل عصر برجا فلكيا حيث كان الّبج السماوي ال

Pises  ومع دخول األلفية الثالثة انتقلت السيادة إىل برج الدلو السابق الذكر، ويوصف هذا األخري بأنه
عصر أخوة وحمبة عامة تتالشى فيه الفوارق اجلنسية والعرقية والدينية عصر تتغري فيه حالة الوعي لعموم 

  2 ت اإلنسانية والروحانيات احلديثة.ه الفلسفاالبشر وتسود في

وقد اعتّبت منظومة تتكون من االعتقاد بتأليه الذات، وباحلقائق النابعة من الذات، وبالقدر الذي تنتجه 
الذات، تعمل على دمج الباطنية الغربية واهلندوسية والبوذية واملسيحية يف اجلوانب الروحية، والسياسية 

 3واالقتصادية للمجتمع. 

 تسميات الطائفة:

 New age spiritualityاجلديد عدة تسميات منها روحانية العصر  أطلق على طائفة العصر   
  4وتسمى أيضا بعصر الدلو.  Cosmic Humanismواإلنسانية الكونية 

 

 

 

 
                                                                    

1 Peter B Clarke: encyclopedia of  new religious movements university of  

Oxford 2006 p 442 
2 Michael York: the A to Z of the new age movement p 133 

3 William Reck: Overview of new age movement p 2 
4 Paul Young: The new age movement p 11 
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 حركة العصر الجديد:طائفة لأبرز الممثلين  -4

كما يسميه اتباع   العظيم االستيقاظ أو الدورية الدينية باالنتفاضة الغرب اتسم احلديثة، األزمنة يف       
ا واالنتقائي البديل امليتافيزيقي التقليد ظل نفسه الوقت ويفالعصر اجلديد،   قدم الذي الغرب يف دائما

 مصدرا الغامضة اجلذور هذه وفرت وقد، املقبولة الكنسية للتقاليد املتناقضة االحتماالت من جمموعة
 .اجلديد للعمر الروحيةو  املعاصرة الغربية الوثنية ذلك يف مبا البديل الغريب الديين لإلهلام دائماا

الغازية  الروحيةاالهتمامات  عنكاستدالل  الروحية والعصر اجلديد :برياالتعب اهتمام الغربني يظهر و
 خاصة الشرقية للروحانية روجت واليت عشر التاسع القرن أواخر يف املتعالية الفلسفة ظهورل  املوازية

 وكان من أبرز ممثليهم:  الصوفية التجربة أمهيةوأبرزت  ،اهلندوسية

 سويدي عامل:Emanuel Swedenborg 1688- 1772  سودنبورغ ايمانويل -1
 اجلنة إىل الذهاب املمكن من بأنه آمن حيث دينية، جتربة بعد املسيحية يةللغنوص نفسه كرس

 بشكل احباثه موضوع بنشر قام حيث واألشباح، والشياطني املالئكة مع والتحدث اجلحيم
 .واسع

 نوع بتطوير قام :Franz Anton Mesmer 1734-1815 مسمر انطون فرانز  -2
 تؤثر" احليوان مغناطيسية" تدعى قوة هناك بأن معتقداا  مغناطيسات، باستخدام الشفاء طرق من

 .البشر على

 من مؤيديRelph Waldo Emerson 1882-1803رالف والدو ايمرسون  -3
  عشر التاسع القرن أواخر للغرب اهلندوسية قدم من وأول الفيدا فسلفة

 الفوقية للتقاليد املشرتكة اللغة تكراب :Warn Ivanz  1817-1887وارن فيلت إيفانز -4
  1 .أمريكا يف وامليتافيزيقية

                                                                    

1 Michael York: Historical Dictionary of new age movements Lanham 

Maryland and Oxford 2004 p 2-3 
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واحدة من مؤسسي اجملتمع  :Hilina Plavnski 1831-1891هيلينا بالفاتسكي  -5
الثيوصويف، الذي من خالله نشرت حركتها الدينية الثيوصوفية، اليت كانت جتمع عناصر من 

 ديانات شرقية مثل اهلندوسية البوذية مع عناصر غربية 

 بورجيةنالسويد فكارباأل بدورهتأثر : الذي Imersson 1919-1965 إيميرسون -6
 عن كتعبري موحد عامل لفهم نتيجة إىل دعا ،اهلندوسية غيتا يف املتضمنة الروحية باألمم وكذلك
 .اهلل أو العقل

 Henriهنري ثورو مثل اآلخرين املفكرين هؤالء مثل الفلسفة طبيعة تصوفه جذبهذا األخري 

Thourou  مارجريت فولرMarguerite Floler وآموس Amous  برونسون
 االعتمادوهؤالء قد ملعتقدات عصرهم اجلديد متخذين مبدأ  Brounssoun Alkout ألكوت

 هناية ويف 1 حلركتهم امليتافيزيقي التقليدرمز  أصبحت اليتكمبدأ  البشرية اإلمكانات وتطوير احلدس على
واسع النطاق يف الدول الغربية أمريكا منها وبريطانيا وحىت  أصبح ملعتقداهتم ومبادئهم صيت املطاف
األوروبية ومنه إىل العامل اإلسالمي كإعادة إحياء للمعتقدات واملبادئ الباطنية اخلاصة بالقرامطة الدول 

بصور وأشكال  العشرين القرن يف ظهرت اليت اجلديد العصر وفلسفات احلركات من واإلمساعيلية وغريها
  .متجددة

 

 

 

 

 

 

                                                                    

1 Ibid p 3 
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 :عقائد طائفة حركة العصر الجديدأهم  -5
 اإلنسانية وتأليهها:عقيدة تعظيم الذات  -1

 خيلق الذي فهو ُموِجد، أنه على اإلنسان إىل تنظر اجلديد العصر فحركة الباطنية العقائد ألصول وفقاا
 أن الذهنية حالته تعديل طريق عن فباستطاعته نفسه، خارج من يأيت بشيء له حاجة وال حياته، حميط

 يف- بإمكانه أنه كما املمات، بعد حبياته ويتحكم وسعادته، وصحته واقعه ويصنع مبستقبله، يتحكم
 له بد ال إهلية، بشرارة يولد اإلنسان بأن االعتقاد إىل ذلك ويرجع! املطلق الكمال إىل يصل أن -نظرهم

ا احلديث العصر يف الفلسفة هذه مثلت وقد 1 الكل مع احتاده ليتحقق وتنميتها عنها الكشف من  توجها
" الكامل اإلنسان" يسمونه ما إىل الوصول بغية وحركات مدراس وتنميته لدراسته تكونت الغرب يف قوياا

 Human Potential الكامنة البشرية القدرة حركة أشهرها ومن التأثري، يف اخلارقة القدرات صاحب

Movement الوعي وحركةconsciousness movement من عدد الناس بني نشره وتبىن 
 Theosophy الثيوصويف ومجعية New Thought اجلديد الفكر كحركة الباطنية احلركات

 New Age.2 اجلديد العصر حركة وأخرياا

 هرمس إىل ينسب كتاب من مستقاة وفلسفي ديين تقليد هي اهلرمسية العقائد الهرمسية: -2
 الهوت بوجود يؤمن الذي املبدء وهو قدمي، الهوت من مستقاة أنه التقليد هذا يزعم( العظمة املثلث)

 يف هي اهلرمسية أمهية تكمن األديان، بقية تطورت ومنه الغابر الزمن يف لإلنسان ُأعطى حقيقي واحد
 أعطتها اليت فاألمهية. م.ب 1600 و 1300 سنة بني( العلمي الفكر) ومنو ظهور يف الكبري تأثريها
 واليت والتنجيم اخليمياء مثل ومؤثراته السحر بعامل يهتمون العلماء جعلت بالطبيعة والتحكم للفهم
 جذبت هرمس حول الكتابات فإن وبالتايل،. التجارب طريق عن الطبيعة إمتحان على بالقدرة آمنت
 الرتكيز هو املطلق". الواحد" أو" كل"الـ ،"اهلل" مبصطلح األعلى اإلله إىل اهلرمسية تشري .العلماء إهتمام
 بني مقياس على ليس وحىت التقليدية الديانات حبسب) تصنيفها ميكن ال لذلك للهرمسية، املركزي

                                                                    
1
The Implications of New Age Thought for the Quest for Truth: A 

Historical Perspective Horn p.78 
 593، ص 1430ذي احلجة  48كردي: حركة العصر اجلديد، جملة جامعة أم القرى، العدد   فوز 2
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 حمسوس غري إله وجود عن تعاليمها تشدد ،تتعداهم بل اآلهلة املتعددة الديانات أو التوحيدية الديانة
 1 .الكون يف واجلن واملالئكة اآلهلة مثل أخرى كائنات بوجود تعرتف كما،  به يتشاركون والكون حنن

 عقيدة وحدة الوجود:  -3

 ويعتّبونه احلق، الوجود هو اهلل وأن واحدة، حقيقة والطبيعة اهلل بأن يقول فلسفيمذهب  الوجود وحدة
 وجود هلا يكون أن دون اهلل وجود عن تعلن فهي املادية املظاهر جمموع أما املخلوق، العامل هذا صورة
 2بذاته.  قائم

 عقيدة تناسخ األرواح:  -4

 السامسارا، تعتّبحيث  عقيدهتم من أساسي جزء اجلديدطائفة حركة العصر  يف األرواح تناسخ عقيدة إنه 
 هذا وفق األرواح تناسخ سبب ، ويعودواهلندوسية البوذية عقائدال مأخوذة من واملوت، الوالدة عجلة وهي

 حصل الذي اإلنسان شخصية مبىن يف السابقة احلياة يف القصور أوجه وإصالح العودة إىل احلاجة املعتقد
 جتسهد يف تكتمل أن ميكن ال حبيث العامل، يف ومستمرهة طويلة روحية رحلة احلياة تعتّب ،الكارما على
 بالتناسخ االعتقاد ، تناسخ لكل والتجارب اخلّبات عّب الذات لتحسني روحانية عملية ، وهوواحد

 أالن يدي على اشتهرت أرضوية بأجساد الروح رجوع معتقد طريق عن جاء الدنيوية اخلّبة وتكرير
 املتصلة األخرى الديانات بعض تؤمن بالفاتسكي، برتوفنا هيلينا يدي على والثيوصوفية كارديك
 3.الدين ورجال العلماء من العديد عن فضالا  ،(كريستيانايت يسوترييك) مثل أيضا بالتناسخ

رؤية أكثر يعتبرونها كما ميكن إدراج جمموعة من املعتقدات اليت يعتقدها أصحاب هاته الطائفة حيث   
اهتمامها بالروح كما على الرغم من  وهي عقلية من املعتقدات واملمارسات من كونها نظاًما متماسًكا

 4 أحد ممثليها. Baba Ram Dasبابا رام داس يقول

                                                                    
1
 Barnes and Noble: The Golden Builders New York 2002 P 4  

2
History of Philosophy by F.C. Copestone Burns – London 1947   p 230 

3 Rowman & Littlefield: The A to Z of Hinduism P 137 
4
Peter B Clarke: encyclopedia of  new religious movements university of  

Oxford 2006 p 446  
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لى شكل حتظى باحرتام واسع وقد حصلت عفيقول: أهنا   Richard Albert ريتشارد ألّبت أما
شيء يعطي درجة من الوحدة حلركة العصر وهو  كتابا مقدسالها  ، ما جيعل من أشكال السلطة الكتابية

  .هبا الوعي إضافة إىل جذب األنظار هلاته احلركة وتطلع إليه مجيع املشاركني هو اهلدف الذي و اجلديد 

، أي قوة   ل اكتشاف القوة التحويلية للوعيخالص أو التحرر يأتي من خالالويعتقدون أيضا أن  
طرق هناك كما أن  كامنة داخل كل فرد وال دخل لالله في شيء حيث أن اإلنسان هو إله نفسه

اللجوء إىل توجيه العملية اليت يتم من خالهلا الوصول إىل املعلومات والتعبري عنها من ك لتحقيق ذلك 
 .مصدر آخر غري وعي الشخص العادي خالل

يعتّب وبالتايل  والعالج بالقولون مثل الوخز باإلبر التقنيات العالجية البديلة تدعو أيضا إلى استخدام
 الطب البديل أو التكميلي جزءاا من أساس ثقافة العصر اجلديد.

 مفهوم التحو ل النموذجي لوصف الطريقة التي سيصل بها الوعي الفردي 1980يستخدم فريغسون 
هلذا  الوقت احلايل هو السن األكثر مالءمةويعتّب  ل القدميةإىل طريقة جديدة متاماا للتفكري يف املشاك

هو عصر من اإلجهاد غري املسبوق الذي حيفز الناس على و ، أوال وقبل كل شيء، التحول أن حيدث
البحث عن منوذج جديد. إنه أيضاا العصر الذي يتمتع بالقدرة على الوصول إىل تقنيات أكثر حترراا من 

أهنم لتحرير الفرد من كل ما يكبله إضافة إىل يستخدمون تقنيات خمتلفة  ويقولون أهنمأي تقنيات أخرى. 
 1 .لقوة الروحية اليت ستوحد العامل يف نفس الفهملمصدر ك والروح نفساليعتمدون على 

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Ibid p 447 
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 خاتمة:

 في الختام نخرج بجملة من النتائج أال وهي:

 من الشرقية الديانات عقائد يف املتمثل الباطين الفكر منابع إىل جذور حركة العصر اجلديد تعود -1
 التوحيدية الديانات وعقائد والفراعنة، اإلغريق فلسفات إىل إضافة والبوذية والطاوية اهلندوسية

 .اليهودية القبااله وطوائف املسيحية يف الغنوصية كالطوائف أيضا

 spiritualismواملذاهب الروحية  Transcendentalism املتعالية الفلسفة  -2
 هي جذور طائفة حركة العصر اجلديد. theosophieوالثيوصوفيا 

 روحانية منها تسميات عدة بعد فيما حركة أو فرقة شكلت اليت اجلديد العصر طائفة على أطلق -3
 Cosmic Humanism الكونية واإلنسانية New age spirituality  العصر

 .الدلو بعصر أيضا وتسمى

 الذات، من النابعة وباحلقائق الذات، بتأليه االعتقاد من تتكون منظومةحركة العصر اجلديد هي  -4
 يف واملسيحية والبوذية واهلندوسية الغربية الباطنية دمج على تعمل الذات، تنتجه الذي وبالقدر
 .للمجتمع واالقتصادية والسياسية الروحية، اجلوانب

 فرانز ،Emanuel Swedenborg  سودنبورغ اميانويل من أبرز ممثلي حركة العصر اجلديد -5
  Relph Waldo اميرسون والدو رالف ،Franz Anton Mesmer مسمر انطون

Emerson،إيفانز فيلت وارنWarn Ivanz،بالفاتسكي هيلينا Hilina Plavnski 
 Marguerite فولر مارجريت Henri Thourouثورو هنري  Imersson إميريسون

Floler وآموس Amous ألكوت برونسون Brounssoun 
اجلديد عقيدة تعظيم الذات وتأليهها، عقيدة التناسخ، العقائد  العصر حركة طائفة عقائد أهم -6

 اهلرمسية، وعقيدة وحدة الوجود.

 قوة أي للوعي، التحويلية القوة اكتشاف خالل من يأيت التحرر أو اخلالص أن أيضا ويعتقدون -7
 .نفسه إله هو اإلنسان أن حيث شيء يف لإلله دخل وال فرد كل داخل كامنة

 احملببة عند الناس جللبهم كالوخز والطاقة. البديلة العالجية التقنيات استخدام إىل أيضا ندعو ي -8
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