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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 



 Transcendental Meditation - التأّمل التجاوزي

مقدمة 

إن الـتأمـل الـتجاوزي هـو فـرع مـن فـروع الـهندوسـية 
- الــــتي تُــــشكل الجــــذع الــــرئــــيسيّ الــــذي تــــنبثق مــــنه 
الــــديــــانــــات الشــــرقــــية. مــــعظم فــــلسفات ومــــصطلحات 
الـــــــتأمـــــــل الـــــــتجاوزي مـــــــأخـــــــوذة مـــــــن ســـــــلفها األكـــــــبر 
1(الــهندوســية). وقــد قــام مــهاريــشي مــاهــيش يــوغــي 

ة لــتتناســب مــع نــمط  بــتصميم حــركــته بــطريــقة خــاصّــ
ًة. وقــد قــام  ًة واألمــريــكيّ خــاصّــ الــحياة الــغربــي عــامّــ
مـــــــهاريـــــــشي بـــــــاســـــــتبدال الـــــــكثير مـــــــن املـــــــصطلحات 
الـــــــديـــــــنية بـــــــتسميات فـــــــلسفية وشـــــــدَّد عـــــــلى ضـــــــرورة 
اإلهـتمام بـالـنتائـج الـعمالنـية الـفوريـة. ويـعتبر الـتأمـل 
الـــتجاوزي جـــزءاً مـــن حـــركـــة اإلمـــكانـــات  البشـــريـــة - 

.Human Potential Movement2

التاريخ 
ُولِـــــَد مـــــهاريـــــشي مـــــاهـــــيش يـــــوغـــــي فـــــي جـــــبلبور فـــــي 

ل عـلى  شـمال الـهند فـي الـعام ١٩١١، وقـد حـمل اسـم مـاهـيش بـراسـاد وارمـا. تـحصَّ
شـهادة فـي الـفيزيـاء مـن جـامـعة اهلل آبـاد فـي الـعام ١٩٤٢. بـعد تخـرجـه بـفترة قـصيرة 
ً وفــــــقاً لــــــتعالــــــيم  (Dev) الــــــذي أصــــــبح أڤــــــاتــــــارا 4الــــــتقى مــــــع الــــــغورو (املــــــعلم) ديــــــڤ  3

الــــــسوامــــــي كــــــريــــــشانــــــانــــــد ســــــاراواســــــواتــــــي (Krishanand Saraswati). تــــــعّلق 
مــهاريــشي بــالــغورو ديــڤ وســرعــان مــا أصــبح واحــداً مــن أهــم تــالمــذتــه. وحــني تــوفــي 
املـُعلِّم ديـڤ فـي الـعام ١٩٥٣ اعـتزل مـهاريـشي فـي أحـد الـكهوف فـي جـبال الـهماليـا 
لـــفترة امـــتدت إلـــى عـــامـــني حـــيث تـــأمـــل فـــي الـــتعالـــيم الـــتي نـــقلها لـــه مـــعلمه الـــراحـــل. 
وأصبحت هذه التعاليم هي القاعدة التي تأسست عليها فلسفة التأمل التجاوزي.

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

2 للتعرف على حركة اإلمكانات البشرية، يمكنكم الرجوع إلى سلسلة الديانات والطوائف (٣) - حركة العصر الجديد ص١٤.

3 املُــعّلم ديــڤ (Guru Dev 1869-1953): يُــعرف أيــضا تــحت مــسمى الــسوامــي بــراهــمانــانــدا ســاراســواتــي، جــاغــاد-غــورو، 
بـاغـوڤـان شـانـكارا-شـاريـا. كـان مُـعّلم الـغورو مـهاريـشي مـاهـيش الـذي أسـس حـركـة الـتأمـل الـتجاوزي، يـوجـد اعـتقاد بـأن املُـعّلم 

ديڤ بعد وفاته قام بنقل معرفته إلى مهاريشي، وهذه املعرفة أصبحت القاعدة األساسية للتأمل التجاوزي.

4  األڤاتار (Avatar): وهو تجسد ألحد اآللهة؛ وهو الشخص الذي ال يخضع أبداً لدورة إعادة الوالدة.

في زيارة إلى جامعة مهاريشي في 
فيرفيلد، أيوا.



نـقل مـهاريـشي فـلسفته إلـى الـواليـات املُتحـدة فـي الـعام ١٩٥٨ حـيث ابـتدأ يُـعّلم فـي 
لـــوس أنجـــلوس. وقـــد حـــققت الحـــركـــة تـــقدمـــاً جـــيداً خـــالل الـــعقد األول مـــن تـــأســـيسها 
ى ”حــــركــــة التجــــديــــد الــــروحــــي“. فــــي أواخــــر الســــتينيات مــــن  ِمَلت تــــحت مُــــسمَّ حــــيث عَــــ
الـقرن العشـريـن، تـمزَّق نـسيج املـجتمع األمـريـكي خـالل هـذا الـعقد املـضطرب، وتـمرَّد 
ساتـية والـبنية الـتنظيمة. وقـد شـكلت تـلك  جـيل الشـباب ضـدَّ كـّل أشـكال السـلطة املـؤسّـَ
الـحالـة ظـرفـاً مـناسـباً لـتدخـل مـهاريـشي مـن خـالل فـلسفته الـتي تحـمل رسـالـة سـالم 
سات الـــــتي تـــــمرَّد  ومـــــحبة وصـــــفاء دون أن يـــــكون لـــــها أي مظهـــــر مـــــن مـــــظاهـــــر املـــــؤسّـــــ

ضدها الّشبان.
كــــان نــــمو أتــــباع مــــهاريــــشي ســــريــــعاً إلــــى 
درجـــة أن أعـــضاء فـــريـــق الـــبيتلز قـــد تـــبعوه 
لـفترة مـن الـزمـن إلـى أن وصـلوا إلـى قـناعـة 
تـــــفيد بـــــأنَّ هـــــذا املـــــعلم كـــــان مـــــحتاالً. وقـــــد 
أطــــلق عــــليه جــــون لــــينون لــــقب ”زيــــر نــــساء 
فـــاســـق“. وقـــد كـــانـــت نـــتيجة فـــقدان الـــبيتلز 
إليــــــمانــــــهم بــــــمهاريــــــشي بــــــأنَّ الــــــعديــــــد مــــــن 
أتباعه قد هجروه في أوائل السبعينيات.

عـــــــــاد مـــــــــهاريـــــــــشي إلـــــــــى الـــــــــهند مـــــــــعترفـــــــــاً 
بـالهـزيـمة يجـّر وراءه أذيـال الـخيبة. إال أنّـَه 
قـــرَّر أن يـــقوم بـــإجـــراء مـــحاولـــة ثـــانـــية فـــقام 
بـــــتغيير اســـــتراتـــــيجيته وأزال مـــــن مـــــفردات 
الحـــــــــركـــــــــة جـــــــــميع املـــــــــصطلحات الـــــــــديـــــــــنية 
واســتبدلــها بــمصطلحات مــن عــلم الــنفس، 
واعـــتمد اســـماً جـــديـــداً لـــتعالـــيمه وهـــو: عـــلم 

5الذكاء اإلبداعي.

لـقد أثـبت هـذا الـتغيير فـي اإلسـتراتـيجية نـجاحـه بـشكل فـورّي. وقـد اشـترك عـدد كـبير 
مـن االشـخاص فـي جـلسات الـتأمـل الـتجاوزي، ويُـقال أن مـهاريـشي كـان يـجني مـا 
يـــــزيـــــد عـــــن عشـــــريـــــن مـــــليون دوالر ســـــنويـــــاً خـــــالل فـــــترة مـــــنتصف الســـــبعينيات نـــــتيجة 
النـضمام مـا يـزيـد عـن ألـف شـخص إلـى الحـركـة، وخـاصـة نـتيجًة لـلخصم الـذي كـان 

يتم تقديمه لطالب الجامعات مما زاد من إقبال هذه الفئة. 

5 عـلم الـذكـاء اإلبـداعـي (Science of Creative Intelligence): هـو اإلسـم الـذي أطـلقة مـاهـاريـشي مـاهـيش يـوغـي عـلى 
حــركــة الــتأمــل الــتجاوزي، فــي مــحاولــٍة مــنه لــتغيير الــصورة الســلبية الــتي ارتــسمت عــنها فــي الــغرب عــمومــاً وفــي الــواليــات املتحــدة 
خــصوصــاً. انــطوت هــذه الــتسمية الجــديــدة عــلى تــغيير لــلمصطلحات الــديــنية واســتبدالــها بــتسميات ومــصطلحات مســتوحــاة مــن 
عـــلم الـــنفس. أثـــبتت هـــذه االســـتراتـــيجية نـــجاحـــها وذلـــك مـــن خـــالل تـــزايـــد أعـــداد املنتســـبني إلـــى الحـــركـــة وخـــاصـــة مـــن خـــالل عـــدد 

لني في الدورات والندوات التدريبية. املُسجَّ

فريق البيتلز، ١٩٦٣. 



أعــلن مــهاريــشي أن الــعام ١٩٧٥ هــو عــام بــدء ”اإلســتنارة“، فــالهــدف كــان هــو نشــر 
مـمارسـة الـتأمـل الـتجاوزي، حـيث سـرى اعـتقاد بـأنّـَه لـو مـارس مـانسـبته واحـد بـاملـئة 
مـن سـكان كـل مـديـنة مـن مـدن الـعالـم الـتأمـل الـتجاوزي، فـإن مـشاكـل الـعالـم الـرئـيسية  

مثل الجوع والجريمة واملخدرات ستبدأ بالتراجع والزوال.
واجـه مـهاريـشي املـشكالت مـن جـديـد فـي الـعام ١٩٧٧، ذلـك ألن املـحكمة الـفيدرالـية 
فـي نـيو جـيرسـي أصـدرت حـكماً يـفيد بـأنَّ الـتأمـل الـتجاوزي / عـلم الـذكـاء اإلبـداعـي 
هـــي ديـــانـــة وبـــالـــتالـــي فـــقد تـــمَّ حـــظر تـــعليمها فـــي املـــدارس الـــعامـــة. وفـــي الـــوقـــت عـــينه 
رفـعت عـدة واليـات أُخـرى دعـاوى قـضائـية، ومـن جـديـد وجـدت حـركـة الـتأمـل الـتجاوزي 
نـفسها مـصنفة عـلى أسـاس أنـها ديـانـة وذلـك عـلى الـرغـم مـن اإلدعـاءات املـُتكّررة مـن 

ِقبَل قادتها بخالف ذلك.
اجـتمع آالف املـمارسـني لـلتأمـل الـتجاوزي فـي 
الـــعام ١٩٨٤ فـــي جـــامـــعة مـــهاريـــشي الـــعاملـــية 
فــــــــي مــــــــديــــــــنة فــــــــيرفــــــــيلد الــــــــتابــــــــعة لــــــــواليــــــــة أيــــــــوا 
االمــــــــــريــــــــــكية لــــــــــعقد مــــــــــؤتــــــــــمر بــــــــــعنوان ”تــــــــــذوق 
الــنعيم“ (Taste of Utopia). وكــان الهــدف 
ليّ فـي سـبيل حـّل بـعض  هـو الـقيام بجهـد تـأمّـُ
املـشاكـل الـعاملـية الـرئـيسية مـن خـالل مـمارسـة 
تحـمل اسـم ”اإليـجابـيّة“. وقـد اجـتمع مـا يـقرب 
مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــبــعــة آالف مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــســيــدهــــــــــــــــــات 
6(siddhas) لـــحضور املـــؤتـــمر حـــيث جـــلسوا 

بـشكل ورقـة الـلوتـس مـمارسـني الـتأمـل الـعميق 
والـقفز. وقـد أطـلق مـهاريـشي خـطته الـرئـيسية 
لخــــلق الــــجنة عــــلى األرض فــــي الــــعام ١٩٨٨. 
وكــان طــموحــه هــو إحــالل الســالم الــعاملــي مــن 

خالل اقتراح إعادة تشكيٍل للعالم بأسره.
ظهــرت نــتيجة الهجــمات املــتكّررة مــن وســائــل اإلعــالم بــاإلضــافــة إلــى الــشك املــتنامــي 
مــــن طــــرف املــــجتمع الــــعلمي حــــيال فــــلسفات الحــــركــــة مــــن خــــالل الــــتغييرات املســــتمرة 
الــتي كــان مــهاريــشي يــقوم بــإجــرائــها فــي مــحاولــة مــنه لحــمايــة حــركــته هــذه. إال نــهايــة 
السـبعينيات قـد شهـدت عـلى تـراجـع كـبير فـي شـعبية الـتأمـل الـتجاوزي وخـاصـة فـي 
الــواليــات املتحــدة األمــريــكية، إال أن مــهاريــشي تــابــع مــهمته ورؤيــته الــتفاؤلــية فــي أن 

السالم والوئام سوف يسودان األرض في يوم من األيام.

6 ســـيدهـــا (Siddha): وهـــو الـــسيد الـــروحـــي (اإللـــهي) أو الـــيوغـــي الـــذي اكتســـب ســـلطان عـــلى قـــوى الـــطبيعة. وهـــي شـــكل مـــن 
أشــــكال الــــيوغــــا. هــــذه الــــكلمة غــــير مُــــعّربــــة ولــــذلــــك وجــــبت اإلشــــارة إلــــى أنــــها بــــصيغة املُــــفرد والجــــمع مــــنها ســــيدهــــات بــــالــــالتــــينية 

.Siddhas 

سيدها  ڤيروبا  
(MAHASIDDHA VIRUPA)



املنظمة 

يـــوجـــد الـــعديـــد مـــن املـــنظمات الـــتي تـــفرَّعـــت عـــن حـــركـــة الـــتأمـــل الـــتجاوزي. وقـــد أنـــشأ 
مـهاريـشي ”جـامـعة“ حـملت سـابـقاً اسـم جـامـعة مـهاريـشي الـدولـية وهـي تُـعرف حـالـياً 
بـإسـم جـامـعة مـهاريـشي لـإلدارة، تـتموضـع فـي مـديـنة فـيرفـيلد الـتابـعة لـواليـة أيـوا. كـما 
قـــام أيـــضاً بـــإفـــتتاح جـــامـــعات مـــهاريـــشي الـــڤيديّـــة إضـــافـــًة إلـــى جـــامـــعات مـــهاريـــشي 
. بــاإلضــافــة إلــى مــا ســبق يــوجــد كــل مــن جــمعية الــتأمــل  (Ayurveda) 7لــأليــور-ڤــيدا

األمـــريـــكية واملـــؤســـسة األمـــريـــكية لـــلذكـــاء اإلبـــداعـــي وجـــمعية الـــتأمـــل الـــطالبـــية الـــدولـــية 
وجـامـعة مـهاريـشي لـألبـحاث األوروبـية ومعهـد الـلياقـة والـتميّز الـريـاضـي إضـافـًة إلـى 
الــعديــد مــن املــنظمات األُخــرى الــتي نــشأت فــي أوقــات الحــقة. كــذلــك قــام مــهاريــشي 
بـتأسـيس مـراكـز لـلتأمـل فـي مـدن مـختلفة حـول الـعالـم. وقـد مـارس مـهاريـشي الـتحكم 

في جميع أذرع حركته من مقره في سيلزبرغ، سويسرا.
يـــتم مـــمارســـة الـــتأمـــل الـــتجاوزي فـــي مـــراكـــز تـــعليمية فـــي مـــدن مـــختلفة حـــول الـــعالـــم، 
وفــي الــعام ٢٠٠٠ تــمَّ إحــصاء ١٢٠٠ مــركــز تــعليمي فــي ١٣٧ دولــة مــختلفة. ويــمكن 
أن يــــتم أخــــذ الــــفصول فــــي جــــامــــعات مــــهاريــــشي املــــفتوحــــة وذلــــك مــــن خــــالل تــــقديــــم 

الطلبات عبر شبكة اإلنترنت.

7 أيــــورڤــــيدا (Ayurvida): وهــــي الــــعلوم الــــطبية املشــــتقة مــــن الــــتعالــــيم الــــڤيديــــة، وهــــي بــــاألســــاس نــــظام طــــبي مســــتوحــــى مــــن 
األعــشاب إال أن عــلم األيــورفــيدا يهــتم أيــضاً بجــميع جــوانــب الــصحة بــما فــي ذلــك طــول الــعمر والــخصوبــة. يــتضمن هــذا الــعلم 
مــمارســات تــقنية خــاصــة ومــعقّدة. تــوجــد الــنصوص املُــختصة بهــذه الــعلوم فــي الــكتابــات الــڤيديــة الــتي تُــعرف بــإســم أوبــاڤــيداس 

(Upavedas) والتي تتضمن النصوص الڤيدية اإلضافية التي تتعلق باملعارف غير الدينية.

املركز الطالبي في جامعة مهاريشي لإلدارة - فيرفيلد، أيوا.



التعاليم 
بـــصرف الـــنظر عـــن اإلدعـــاءات املُـــتكّررة بـــعدم وجـــود ارتـــباطـــات ديـــنية لحـــركـــة الـــتأمـــل 
الــــتجاوزي، فــــإن األمــــر الــــذي اليــــوجــــد حــــيالــــه أي شــــكوك هــــو أنَّ الــــهندوســــية تــــشكل 
األســـــاس الـــــذي قـــــامـــــت عـــــليه هـــــذه الحـــــركـــــة. وقـــــد قـــــام مـــــهاريـــــشي بـــــتدريـــــس الـــــتأمـــــل 
الـــــتجاوزي ضـــــمن فـــــئة الـــــديـــــن والـــــلغات. ومـــــايـــــرد تـــــالـــــياً هـــــو اســـــتعراض مـــــوجـــــز لـــــتلك 
الــــتعالــــيم، وفــــيما بــــعد ســــنقوم بــــتقديــــم مــــراجــــعة مــــوجــــزة لــــلتأمــــل الــــتجاوزي املــــعاصــــر 

والتغيرات اللغوية والتعبيرية التي طرأت عليه.

التامل التجاوزي األصلي 

إنَّ مـبادئ الـتأمـل الـتجاوزي - بحسـب مـا عـّلمه مـهاريـشي - كـانـت تـعتمد عـلى املـبدأ 
8الـــهندوســـي فـــي وحـــدة الـــوجـــود (Pantheism). والهـــدف الـــرئـــيسي مـــن الـــبدء فـــي 

9مـمارسـة الـتأمـل الـتجاوزي هـو تـحقيق الـوحـدة مـع بـراهـمان (Brahman) الـذي هـو 

مبدأ الخلق غير الشخصاني في الكتابات الهندوسية.
كـــان (والزال) يُـــعطى لـــلُمبتدئ بهـــذه املـــمارســـة مـــانـــترا (mantra) شـــخصية خـــاصـــة 
بـه، يـكّررهـا املـمارس مـراراً وتـكرارا أثـناء الـتأمـل. ولـلوصـول إلـى الهـدف فـي الـوحـدة، 
يـسعى الـفرد إلـى تـجاوز مـا يـدعـوه مـهاريـشي: ”مـراحـل الـوعـي“ الـثالثـة األولـى. وهـذه 
املــراحــل هــي: ١- وعــي الــنوم عــديــم األحــالم، ٢- وعــي األحــالم، ٣- وعــي الــيقظة. إن 
هـــــذه املـــــراحـــــل الـــــثالثـــــة تـــــرافـــــق جـــــميع الـــــناس خـــــالل حـــــياتـــــهم، إال أنَّ وعـــــود الـــــتأمـــــل 
الـــتجاوزي لـــلممارس بـــأنـــه ســـيتجاوز مســـتويـــات الـــوجـــود الـــبدائـــية هـــذه. وتـــتوفـــر أربـــع 
مـراحـل مـتبقية مـن الـوعـي ويـجب تـجاوزهـا جـميعها لـلوصـول إلـى الـوحـدة مـع بـراهـمان 
وهــــي: ٤- الــــوعــــي الــــتجاوزي أو ”الــــغبطة“، ٥- الــــوعــــي الــــكونــــي، ٦- الــــوعــــي اإللــــهي 
وآخــر املــراحــل ٧- وعــي الــوحــدة. عــندمــا يــصل املــرء إلــى وعــي الــوحــدة يــكون قــد حــقق 
الـوحـدة الـكامـلة مـع اهلل ويـكون فـي حـالـة مـن السـالم مـع نـفسه وكـذلـك يـكون قـد تحـّرر 

. 10من قوانني الكارما

8  مـذهـب وحـدة الـوجـود (Pantheism): أصـل هـذه الـتسمية مشـتق مـن الـكلمتني الـيونـانـيّتني Pan ”كـّل“ و Theos ”اهلل“؛ 
أي أن الـترجـمة الحـرفـية سـتكون ”الـُكّل اهلل“. إن وحـدة الـوجـود هـي اإليـمان بـأنَّ اهلل هـو كـّل شـيء، وكـّل شـيء هـو اهلل. وفـق هـذا 
املـذهـب ال يـوجـد أي تـفريـق بـني الـطبيعة وبـني اهلل. فـاملـادة ليسـت سـوى امـتداد لـواقـع واحـد. يـتم تـبني أحـد أشـكال هـذا الـفكر فـي 

الديانة الهندوسية ومشتقاتها.

ـه ال  9 بــراهــمان (Brahman): الــقوة املــوجــودة فــي الــكون بــأســره أو الــحقيقة املُــطلقة الــتي تــقف وراء الخــلق. عــلى الــرغــم مــن أنّـَ
يــمكن أن يــوصــف إال أنَّ بــراهــمان بــتمتع بــثالثــة صــفات وهــي ســات (SAT)، وتــشيت (CHIT)  وأنــانــدا (ANANDA). اليــوجــد 
ل الـكائـن املـطلق الـذي يـجتاح الـكون بـأسـره ويـسوده. يـكتشف الـحكيم املسـتنير أو الـيوغـي  أي شـيء بـجانـب بـراهـمان الـذي يُـشكِّ
عــالقــتهما الــوحــدويــة مــع هــذا الــكائــن األعــلى مــن خــالل تــنقية الــوعــي الــفردي بــحيث يــمكن أن يــمتدَّ لــيدرك املــحيط الــعاملــي لــلوعــي 

الصافي الذي هو براهمان. 

10  الـكارمـا (Karma): وهـي مـا يـمثل قـانـون الـعدالـة الجـزائـي، حـيث تحـدد كـارمـا املـرء مـكانـه فـي املـراحـل املـتعاقـبة مـن دورات 
التناسخ. وتمثل الكارما القانون األخالقي للكون وهو الذي يجب أن يحاكم وفقه الجميع.



مــن الــناحــية الــتقنية، كــان مــهاريــشي يــعلم أن املــبتدئــني فــي الــتأمــل الــتجاوزي يــجب 
دَّدة. واملـفتاح الـرئـيسي هـو املـانـترا الـشخصية الـتي  أن يجـلسوا متّخـذيـن وضـعية ُمحَـ
11يـتم مـنحها لـكل شـخص بـعد دفـع الـرسـوم املـطلوبـة. فـاملـانـترا هـذه سـتصبح الـوسـيلة 

الـــوحـــيدة الـــتي ســـينتقل مـــن خـــاللـــها وبـــمساعـــدتـــها إلـــى املســـتويـــات األعـــمق لـــلوعـــي 
الـكونـي. ولـم يـكن هـنالـك مـن حـاجـة ألي تـحصيل مـعرفـي إضـافـي فـاملـرء يـحتاج فـقط 
لــلتأمــل والــتفكر فــي املــانــترا أثــناء الجــلوس فــي الــوضــعية الــتي يــتعلمها ملــدة عشــريــن 

دقيقة وملرتني يومياً، صباحاً ومساًء وقبل األكل والنوم.

علم الذكاء اإلبداعي 

(تعاليم التأمل التجاوزي في النسخة املُعدَّلة) 
إن الهــدف مــن الــتأمــل الــتجاوزي هــو إنــشاء عــالــم مــثالــي فــي أســرع وقــت مــمكن، 
ـة. ويــمكن الــقيام بــذلــك مــن خــالل  وحــياة خــالــية مــن املــشاكــل ومــثالــية لــكل فــرد وكــّل أُمّـِ
تـعلم تـجاوز الحـدود املـاديـة لـلفرد لـيصبح ُمتحـداً مـع ”الـقوة اإلبـداعـية“. حـيث أن هـذه 

القوة اإلبداعية هي قوة كونية وفي الوقت عينه هي قوة شخصية. 
يُـمكن أن يـؤدي تـعلُّم تـقنيات الـتأمـل املـناسـبة إلـى تـقليل الـتوتـر وخـفض ضـغط الـدم 
وانــــخفاض مــــعدل املــــيل إلــــى حــــياة الجــــريــــمة مــــن قِــــبَل املجــــرمــــني املُــــدانــــني الــــذيــــن تــــتم 

إعادتهم إلى الحياة العامة. ويتم وسم تقنيات التأمل بأنها طبيعية وسهلة. 
إن تــقنيات تــعّلم الــتأمــل تــتم مــن خــالل تــتبُّع عــدة خــطوات تــوصــف بــأنــها سهــلة إلــى 
حـدٍّ كـبير. حـيث يـتم تـقديـم مُـحاضـرتـني مـجانـيتني كخـطوة أولـى لـلمشاركـة فـي الـعملية. 
ومـن ثـمَّ يـتلقى بـعدهـما الـشخص املُسـتهدف مـانـترا، كـما كـان يـتم فـي الـشكل األسـبق 
رّاً فــي مــمارســة الــتقنيات  مــن الــتأمــل الــتجاوزي. بــعد هــذه املــرحــلة يــكون الــشخص حُــ
ولـيس عـليه أي نـوع مـن اإللـتزام لـكي يـعود إلـى املـنظمة بـغية الـحصول عـلى املـزيـد مـن 
الـــتعليمات إال فـــي حـــال رغـــب بـــذلـــك. نجـــد فـــي بـــعض املـــصادر نـــماذج عـــن الخـــطوات 
والـــوقـــت املـــطلوب لـــكل خـــطوة مـــن هـــذه الخـــطوات واملـــوضـــوع املـــدروس فـــيها. وســـنقوم 
بـوضـع نـموذج عـنها فـي هـذا املـقام لـكي يـتمكن الـقارئ مـن رؤيـة الـتغييرات الـواضـحة 

في التسميات املستخدمة في النسخة املُعدَّلة من التأمل التجاوزي. 

11 مــانــترا (mantra): هــي كــلمة أو جــملة تُــعطى بــالــلغة الــسنسكريــتية إلــى مُــعتنق الــتأمــل الــتجاوزي خــالل طــقس احــتفالــي. 
ويـــقوم املُـــتأمِّل بـــالـــتأمُّل فـــي هـــذا الـــشعار مـــرتـــني عـــلى األقـــل فـــي كـــل يـــوم عـــلى الـــرغـــم مـــن عـــدم مـــعرفـــته بـــاملـــعنى الـــحقيقي لهـــذه 
”الـــتعويـــذة“. وتـــقوم املـــانـــترا بـــدور الـــوســـيلة الـــتي يـــمر مـــن خـــاللـــها املُـــتأمِّل إلـــى مســـتويـــات مُـــختلفة مـــن الـــوعـــي لـــيصل إلـــى حـــالـــة 
الــغبطة املُــطلقة. فــي ISKCON (الجــمعية الــعاملــية لــوعــي كــريــشنا) يــرّدد املُــعتنقون مــانــترا مــعينة بــإســم كــريــشنا. يــتم اســتخدام 

مصطلح املانترا عادةً لإلشارة إلى الترانيم أو الصلوات الدينية املُكرَّرة.



إن الــــتناقــــض والــــتبايــــن بــــني املــــسيحية والــــتأمــــل الــــتجاوزي هــــو واضــــح إلــــى درجــــة 
كــــــبيرة. والــــــعديــــــد مــــــن هــــــذه اإلخــــــتالفــــــات تــــــتشابــــــه مــــــع الــــــتناقــــــضات بــــــني املــــــسيحية 
والـهندوسـية، وهـذا األمـر املـتوقّـع. لـذلـك سـوف نـقوم تـالـياً بـتقديـم الـردود املـسيحية عـلى 
الــتعالــيم األصــلية لــلتأمــل الــتجاوزي ومــن ثــمَّ ســنضيف الــرّد عــلى الــتعديــالت الــالحــقة 

التي طرأت على تلك التعاليم. 

الله 

إن حـركـة الـتأمـل الـتجاوزي تـعتنق وبـشكل رئـيسي مـذهـب وحـدة الـوجـود الـذي يـتم 
اعـتناقـه فـي الـهندوسـية. كـما تـتبنى أيـضاً الـثالـوث الـهندوسـي الـذي يتجـلى مـن خـاللـه 
اهلل عـــــلى أنـــــه بـــــراهـــــمان وڤـــــيشنو وشـــــيڤا. بـــــينما تـــــتبنى املـــــسيحية مـــــفهوم أن اهلل هـــــو 
حــاضــر فــي كــل الخــليقة ولــكنه فــي الــوقــت عــينه أســمى مــنها. وتــعترف املــسيحية بــأن 
اهلل قــد ظهــر مــن خــالل ثــالثــة أقــانــيم: اآلب واإلبــن والــروح الــقدس. وكــل مــن مــفهومــي 

املدةالشرح العنوان

التعرف على اإلحتماالت املمكنة من خالل برامج محاضرة تعريفية1
التأمل التجاوزي

١س ٣٠د

١س ٣٠دآليات ومصدر تقنيات التأمل التجاوزيمحاضرة تمهيدية2

مقابلة مع مدرب متخصص ببرنامج التأمل مقابلة شخصية3
التجاوزي

١٠د

٢ستعّلم تقنيات التأمل التجاوزيتعليمات شخصية4

التأكيد والتحققق من 5
الخبرات

التحقق من صحة املمارسة وتقديم املزيد من 
التعليمات اإلضافية

٢س

التأكيد والتحقق من 6
الخبرات

فهم آليات تقنية التأمل التجاوزي من التجارب 
الشخصية

٢س

التأكيد والتحقق من 7
الخبرات

٢سفهم آليات تطوير حاالت أعلى من الوعي



13”الـحضور“ و”الـسمو“ مـشموالن فـي كـّل أقـنوم مـن األقـانـيم الـثالثـة. وفـقا لـتعبير  12

قـانـون إيـمان الـرسـل فـإن اهلل ”آب“ وهـو فـي الـوقـت عـينه ”قـادٌر عـلى كـلِّ شـيء وخـالـق 
الـــسماء واألرض“. لـــذلـــك فـــإنـــه يـــوجـــد تـــمايـــز واضـــح بـــني الـــخالـــق والخـــليقة. واألقـــنوم 
الـــثانـــي مـــن الـــثالـــوث املـــقدس هـــو يـــسوع املـــسيح الـــذي تجســـد متخـــذاً طـــبيعًة بشـــريـــة 
كـامـلة، ومـع ذلـك ”ارتـفع إلـى الـسماوات“ (الـسمّو). والـروح الـقدس هـو األقـنوم الـثالـث 
14الــذي يحــّل عــلى الــكنيسة (الــحضور) ومــع ذلــك فــهو مُــنبثق مــن اآلب (الــسمو) وهــو 

الذي يُقدِّس ويُعزّي ويُعلِّم. 

الخالص 

إن الـخالص فـي تـعليم حـركـة الـتأمـل الـتجاوزي هـو هـروب مـن دورة إعـادة الـوالدة. 
فـاملـرء يـحصل عـلى الـخالص حـني يتحـرر مـن قـانـون الـكارمـا أي أنـه يـصل إلـى الـوحـدة 
مــع الــذكــاء اإلبــداعــي. يــتم الــوصــول إلــى هــذا األمــر مــن خــالل الــتأمــل وتــرديــد املــانــترا 

الشخصية. 
وفـــقاً لـــلتعليم املـــسيحي، فـــإن الـــخالص يُـــبنى عـــلى الـــعمل الـــشخصي الـــذي أتـــمه 
يـــــــسوع املـــــــسيح الـــــــذي ”صـــــــلَِب ومـــــــات وُدفـــــــن… وقـــــــام فـــــــي الـــــــيوم الـــــــثالـــــــث مـــــــن بـــــــني 
األمـــوات“ (قـــانـــون إيـــمان الـــرســـل).  وبـــالـــتالـــي فـــإن املـــرء يتحـــرر مـــن بـــراثـــن الخـــطيئة 
والـــتمرد عـــلى اهلل بـــناًء عـــلى هـــذا الـــعمل الـــذي أتـــّمه املخـــلص والـــفادي الـــوحـــيد يـــسوع 
املـــسيح. بـــالنســـبة لحـــركـــة الـــتأمـــل الـــتجاوزي فـــإن الخـــطيئة ليســـت هـــي املـــشكلة الـــتي 
يُــعانــي مــنها الــجنس البشــري بــقدر مــا هــي الجهــل الــذي يــجب أن يــتم تــوفــير املــعرفــة 
الـالزمـة لـلقضاء عـليه. تـأتـي هـذه املـعرفـة (الـخالصـية) مـن خـالل الـتأمـل ومـتابـعة تـعالـيم 

مهاريشي والترديد الحاّر للمانترا الشخصية واملرور باملراحل السبع للوعي. 

12 الـحضور (Immanence): يسـتخدم الـالهـوتـيّون املـسيحيّون هـذا املـصطلح لـيشيروا إلـى قُـرب اهلل مـن خـليقته (وهـو يـتميز 

عــن الــسمّو). تتحــدث املــسيحية الــتقليديــة عــن كــل مــن الــحضور اإللــهي والــسمو اإللــهي لــوصــف عــالقــة اهلل بــالخــليقة. ونجــد أن 
العديد من الديانات غير املسيحية والفرق الدينية تقوم بالتأكيد على أنَّ حضور اهلل يُفقده سمّوه أو أنَّ سموُّه يُفقده حضوره.

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

 .(Pantheistic) ليس واضحاً في الديانات الوحدوية

14 راجع قانون اإليمان النيقاوي.



الّسلطان 

يـــقوم أتـــباع الـــتأمـــل الـــتجاوزي بـــالـــتقيّد بـــتعالـــيم مـــهاريـــشي، كـــما يـــقومـــون بـــقراءة 
 . (Bhagavad Gita) والــــباغــــاڤــــاد غــــيتا (Vidas) 16الــــنصوص املــــقدســــة الــــڤيديــــة 15

كما أن مهاريشي قد قام بتأليف عدد من الكتب واملناشير الخاصة. 
فـــيما يـــتعلق بـــالـــتعديـــالت والتحـــديـــثات الـــتي تـــمت فـــي الـــفترة األخـــيرة، فـــقد أصـــر 
مـــهاريـــشي عـــلى أن تـــعالـــيمه تســـتند إلـــى مـــبادئ عـــلمية وبـــالـــتالـــي فـــإنـــها ليســـت ذات 
ــه مـــن الـــصعب أن يـــتم الـــتحقق مـــن هـــذا األمـــر وذلـــك ألنَّ املـــجتمع  طـــبيعة ديـــنية. إال أنّـَ
الــعلمي قــد تحــدى الــطبيعة الــعلمية إلدعــاءات مــهاريــشي. إضــافــة إلــى مــا ســبق فــإنــه 
وعــلى الــرغــم مــن عــملية إعــادة الــصياغــة والتحــديــث الــتي تــمت عــلى تــعالــيم مــهاريــشي 
فــإن املــحاضــرتــني املــجانــيّتني تشــتمالن عــلى اســتماع إلــى صــالة هــندوســية ويــتم فــي 
الـــنهايـــة إعـــطاء املـــشاركـــني مـــانـــترا شـــخصية لـــلتأمـــل مـــن خـــاللـــها وهـــو األمـــر الـــذي يـــتم 

تلقينه لهم. 

الخالصة 

يــقدم املــوقــع الــرســمي دلــيالً مــن ســبع خــطوات لــتعلم الــتأمــل، وقــد تــابــع مــهاريــشي 
إلــقاء املــحاضــرات والــقيام بــالــجوالت الــتسويــقية فــي جــميع أنــحاء الــعالــم حــتى نــهايــة 
حـــياتـــه فـــي الـــعام ٢٠٠٨. عـــدد األشـــخاص املـــنتقديـــن لـــتعالـــيمه كـــبير، والســـيما أولـــئك 
ـه  الــذيــن تــركــوا الحــركــة وأنــشأوا الــعديــد مــن املــواقــع اإللــكترونــية لــفضح مــا يــزعــمون أنّـَ

األسس اإلحتيالية التي تقوم عليها حركة التأمل التجاوزي. 
إن هـــــذه الحـــــركـــــة قـــــد اســـــتخدمـــــت الـــــكثير مـــــن املـــــصطلحات الـــــعلمية فـــــي مـــــحاولـــــة 
لــلتسويــق عــلى أســس غــير ديــنية. ويســتمر الــقادة املــعاصــريــن فــي اإلصــرار عــلى أن 
حــــركــــة الــــتأمــــل الــــتجاوزي هــــي حــــركــــة غــــير ديــــنية وبــــأنــــها تســــتند إلــــى مــــصادر عــــلمية 
مــصدق عــليها مــن خــالل الــدراســات الــعلمية. إال أن األمــر الــواضــح مــن خــالل املــقارنــة 

البسيطة هو أن هذه الحركة مبنية على أسس هندوسية صرفة. 

15 الــكتابــات الــڤيديّــة ”الــڤيداس“ (Vedas) هــي وبــشكل أســاســي مجــموعــة مــن األنــاشــيد (الــترانــيم) الــتي كــانــت تُنشــد لــآللــهة 
اآلريـــــــــة وتشـــــــــتمل عـــــــــلى كـــــــــل مـــــــــن: يـــــــــاجـــــــــورڤـــــــــيدا (Yajurveda)، ســـــــــامـــــــــاڤـــــــــيدا (Samaveda)، الـــــــــكتابـــــــــات الـــــــــبراهـــــــــمانـــــــــية 

.(Upanishads) والكتابات األوبانيشاديّة ،(Brahmanas)

16 بـــاغـــاڤـــاد غـــيتا (Bhagavad Gita): وهـــي ”األنـــشودة اإللـــهية لـــلرب“. وهـــي تـــحتوي عـــلى أهـــم الـــزخـــارف والـــجواهـــر املـــهمة 

لـلفكر الـهندوسـي. وتـكافئ الـباغـاڤـاد غـيتا فـي مـكانـتها بـالنسـبة لـلهندوس مـكانـة الـكتاب املـقدس بـالنسـبة لـلمسيحنّي (مـع وجـود 
تحفّظات وفروقات مهمة).



معلومات إضافية 

املقر الرئيسي 
World Plan Executive Council, 1015 Gayley Ave., Los 

Angeles, CA 90024. 
مواقع إلكترونية 

h t t p s : //w w w. m i u .e d u /t m _ re s e a rc h /t m _ c h a r t s /
welcome.html 

https://www.tm.org 
النصوص املقدسة 

يـــتم اعـــتماد الـــنصوص الـــهندوســـية مـــثل ريـــغ-ڤـــيدا (Rig Veda) وبـــاغـــاڤـــاد غـــيتا 
(Bhagavad Gita) إال أنــــه ال يــــتم اعــــتبارهــــا ”مــــقدســــة“ بــــالنســــبة لحــــركــــة الــــتأمــــل 

التجاوزي. 
اإلحصائيات 

وفــقاً لــإلحــصائــيات الــتي يــقدمــها املــوقــع الــرســمي فــإنــه يــوجــد مــا يــقرب مــن خــمسة 
مـــــاليـــــني شـــــخص يـــــمارســـــون الـــــتأمـــــل الـــــتجاوزي بـــــينهم مـــــليون ونـــــصف شـــــخص فـــــي 

الواليات املتحدة. 

https://www.miu.edu/tm_research/tm_charts/welcome.html
https://www.miu.edu/tm_research/tm_charts/welcome.html
https://www.miu.edu/tm_research/tm_charts/welcome.html
https://www.tm.org
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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.

mailto:info@reasonofhope.com
http://www.reasonofhope.com
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