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هذا العمل:
هـذه الـدراسـة هـي جـزء مـن سـلسلة دراسـات تـتعامـل مـع الـديـانـات والـطوائـف الـعاملـية مـن
منظور إيمانيّ مسيحيّ.
ٍ
ً
ل ــيس ه ــدف ه ــذه الس ــلسلة ت ــقدي ــم أم ــر ج ــدي ــد ب ــال ــكام ــل ،وذل ــك ن ــتيجة ل ــوج ــود ال ــعدي ــد م ــن
الــدراســات املــختلفة الــتي قــامــت بــتقديــم مــعلومــات مــشابــهة ملــا يــتم تــقديــمه فــي هــذه الســلسلة.
إال أن اله ــدف ه ــو ت ــقدي ــم ه ــذه امل ــعلوم ــات ض ــمن ق ــال ــب ج ــدي ــد وت ــنسيق يُظ ِه ـ ُـر اإلخ ــتالف ــات
الــجوهــريــة والخــطرة بــني امل ُــعتقدات 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
ـعربــة ،ولــذلــك فــإنــه قــد ت ـ َّم إرفــاق
إلــى أدق الــتعريــفات املــمكنة لــلعديــد مــن املــصطلحات غــير امل ُـ َّ
اإلس ــم ال ــالت ــيني أو ال ــيون ــان ــي ف ــي ب ــعض األح ــيان مل ــساع ــدة ال ــقارئ ف ــي ال ــبحث ب ــاس ــتخدام
مصادر إضافية.
إن هــذه الــدراســة تهــدف إلــى مــساعــدة األخــوات واألخــوة املــؤمــنني عــلى الــتنبه إلــى الــكثير
مـ ــن الـ ــعادات واملـ ــمارسـ ــات الـ ــتي ربـ ــما تـ ــكون قـ ــد تس ـ ـ َّل َلت إلـ ــى حـ ــياتـ ــهم الـ ــيومـ ــية وعـ ــبادتـ ــهم،
وبـالـتالـي التخـ ّلص مـن جـميع األُمـور الـدخـيلة عـلى اإليـمان املـبنيِّ عـلى تـعليم الـكتاب املـقدس
الرب اإلله.
الذي يُش ِّكل املصدر الوحيد املعصوم لحياتنا في اإليمان وتعاملنا مع
ّ
ـدي نـ ــتيج ًة النـ ــتقاد بـ ــعض
عـ ــلى الـ ـ َّـرغـ ــم مـ ــن أ َّن الـ ــبعض مـ ــن األشـ ــخاص قـ ــد يـ ــشعرون بـ ــالتحـ ـ ّ
ـوجهة للجـميع فـي أن
املـمارسـات الـتي ربـما يـعتقدون بـأنـها كـتابـية أو سـليمة ،إال أ َّن الـدعـوة م ّـ
يــضعوا الــتقالــيد والــعادات واملــمارســات تــحت مجهــر الــكتاب املــقدس لــفحصها وفــق املــعايــير
اإللهية ،لرفض ُّ
والتمسك بما هو سليم و ُم َق َّدس.
كل ما هو غريب
ّ
م ــن امل ُ ــمكن أن ي ــتم اس ــتخدام ال ــعدي ــد م ــن امل ــعلوم ــات ض ــمن ال ــدف ــاع ــيات امل ــسيحية ع ــن
اإليــمان ،إال أ َّن الــدفــاعــيات ليســت هــي الهــدف امل ُــرتــجى مــن هــذا الــعمل ،فــالهــدف األســاسـيّ
ه ــو ال ــتعليم ع ــن اإلي ــمان امل ــسيحي م ــن خ ــالل ت ــقدي ــمه ض ــمن م ــقارن ــة إلظ ــهار ال ــتباي ــن ال ــذي
ي ــسعى ال ــكثير م ــن األش ــخاص إل ــى ط ــمسه م ــن خ ــالل إس ــاءة ت ــقدي ــم امل ــعلوم ــات أو س ــرده ــا
بطريقة غير مدروسة أو غير أمينة.
أُصـلي أن أكـون قـد نـجحت فـي تـقديـم املـعلومـات بـطريـقة أمـينة ملجـد الـثالـوث امل ُـق َّدس الـذي
ب ،ربـي
اخـتارنـي قـبل تـأسـيس الـعالـم ألسـير فـي الـنور الـذي أعـلنه االبـن الـوحـيد والـفادي امل ُ ِـح ّ
و ُمخلصي يسوع املسيح ،الذي باسمه ستجثو ُك ّل ركبة مما في السماء وما على األرض.
محبتي لكم في املسيح.
J

التأمّل التجاوزي Transcendental Meditation -
مقدمة
إن الـتأمـل الـتجاوزي هـو فـرع مـن فـروع الـهندوسـية
 ال ــتي تُ ــشكل الج ــذع ال ــرئ ــيسيّ ال ــذي ت ــنبثق م ــنهال ــدي ــان ــات الش ــرق ــية .م ــعظم ف ــلسفات وم ــصطلحات
ال ـ ــتأم ـ ــل ال ـ ــتجاوزي م ـ ــأخ ـ ــوذة م ـ ــن س ـ ــلفها األك ـ ــبر
)الــهندوســية( .وقــد قــام مــهاريــشي مــاهــيش يــوغــي1
ـاص ة لــتتناســب مــع نــمط
بــتصميم حــركــته بــطريــقة خـ ّـ
ً
ـاص ة .وقــد قــام
الــحياة الــغربــي عــا ّمـ ًة واألمــريــكيّ خـ ّ ـ
م ـ ــهاري ـ ــشي ب ـ ــاس ـ ــتبدال ال ـ ــكثير م ـ ــن امل ـ ــصطلحات
ال ـ ــدي ـ ــنية ب ـ ــتسميات ف ـ ــلسفية وشـ ـ ـ َّدد ع ـ ــلى ض ـ ــرورة
اإلهـتمام بـالـنتائـج الـعمالنـية الـفوريـة .ويـعتبر الـتأمـل
ال ــتجاوزي ج ــزءا ً م ــن ح ــرك ــة اإلم ــكان ــات البش ــري ــة -
2.Human Potential Movement

في زيارة إلى جامعة مهاريشي في
فيرفيلد ،أيوا.

التاريخ
ُولِ ـ ـ َد مـ ــهاريـ ــشي مـ ــاهـ ــيش يـ ــوغـ ــي فـ ــي جـ ــبلبور فـ ــي
ـحصل عـلى
شـمال الـهند فـي الـعام  ،١٩١١وقـد حـمل اسـم مـاهـيش بـراسـاد وارمـا .ت َّ
شـهادة فـي الـفيزيـاء مـن جـامـعة اهلل آبـاد فـي الـعام  .١٩٤٢بـعد تخـرجـه بـفترة قـصيرة
ال ـ ــتقى م ـ ــع ال ـ ــغورو )امل ـ ــعلم( دي ـ ــڤ  (Dev)3ال ـ ــذي أص ـ ــبح أڤ ـ ــات ـ ــارا ً 4وف ـ ــقا ً ل ـ ــتعال ـ ــيم
ال ـ ــسوام ـ ــي ك ـ ــري ـ ــشان ـ ــان ـ ــد س ـ ــاراواس ـ ــوات ـ ــي ) .(Krishanand Saraswatiت ـ ــع ّلق
مــهاريــشي بــالــغورو ديــڤ وســرعــان مــا أصــبح واحــدا ً مــن أهــم تــالمــذتــه .وحــني تــوفــي
امل ُـع ِّلم ديـڤ فـي الـعام  ١٩٥٣اعـتزل مـهاريـشي فـي أحـد الـكهوف فـي جـبال الـهماليـا
ل ــفترة ام ــتدت إل ــى ع ــام ــني ح ــيث ت ــأم ــل ف ــي ال ــتعال ــيم ال ــتي ن ــقلها ل ــه م ــعلمه ال ــراح ــل.
وأصبحت هذه التعاليم هي القاعدة التي تأسست عليها فلسفة التأمل التجاوزي.
1

اليوغي ) :(Yogiهو الهندوسي املتديّن واملواظب على ممارسة اليوغا.

 2للتعرف على حركة اإلمكانات البشرية ،يمكنكم الرجوع إلى سلسلة الديانات والطوائف ) - (٣حركة العصر الجديد ص.١٤
 3امل ُــع ّلم ديــڤ ) :(Guru Dev 1869-1953يُــعرف أيــضا تــحت مــسمى الــسوامــي بــراهــمانــانــدا ســاراســواتــي ،جــاغــاد-غــورو،
بـاغـوڤـان شـانـكارا-شـاريـا .كـان ُمـع ّلم الـغورو مـهاريـشي مـاهـيش الـذي أسـس حـركـة الـتأمـل الـتجاوزي ،يـوجـد اعـتقاد بـأن امل ُـع ّلم
ديڤ بعد وفاته قام بنقل معرفته إلى مهاريشي ،وهذه املعرفة أصبحت القاعدة األساسية للتأمل التجاوزي.
4

األڤاتار ) :(Avatarوهو تجسد ألحد اآللهة؛ وهو الشخص الذي ال يخضع أبدا ً لدورة إعادة الوالدة.

نـقل مـهاريـشي فـلسفته إلـى الـواليـات املُتحـدة فـي الـعام  ١٩٥٨حـيث ابـتدأ ُيـع ّلم فـي
ل ــوس أنج ــلوس .وق ــد ح ــققت الح ــرك ــة ت ــقدم ـا ً ج ــيدا ً خ ــالل ال ــعقد األول م ــن ت ــأس ــيسها
ـسمى ”ح ــرك ــة التج ــدي ــد ال ــروح ــي“ .ف ــي أواخ ــر الس ــتينيات م ــن
ح ــيث َعـ ِـم َلت ت ــحت ُم ـ َّ
ـمرد
الـقرن العشـريـن ،تـمزَّق نـسيج املـجتمع األمـريـكي خـالل هـذا الـعقد املـضطرب ،وت َّ
ـؤسساتـية والـبنية الـتنظيمة .وقـد شـكلت تـلك
جـيل الشـباب ضـ َّد ك ّـل أشـكال السـلطة امل َّـ
الـحالـة ظـرفـا ً مـناسـبا ً لـتدخـل مـهاريـشي مـن خـالل فـلسفته الـتي تحـمل رسـالـة سـالم
ـمرد
ومـ ــحبة وصـ ــفاء دون أن يـ ــكون لـ ــها أي مظهـ ــر مـ ــن مـ ــظاهـ ــر املـ ـ ّ ـ ـ
ـؤس سات الـ ــتي تـ ـ َّ
ضدها ّ
الشبان.
ك ــان ن ــمو أت ــباع م ــهاري ــشي س ــري ــعا ً إل ــى
درج ــة أن أع ــضاء ف ــري ــق ال ــبيتلز ق ــد ت ــبعوه
لـفترة مـن الـزمـن إلـى أن وصـلوا إلـى قـناعـة
تـ ــفيد بـ ــأ َّن هـ ــذا املـ ــعلم كـ ــان مـ ــحتاالً .وقـ ــد
أط ــلق ع ــليه ج ــون ل ــينون ل ــقب ”زي ــر ن ــساء
ف ــاس ــق“ .وق ــد ك ــان ــت ن ــتيجة ف ــقدان ال ــبيتلز
إلي ـ ــمان ـ ــهم ب ـ ــمهاري ـ ــشي ب ـ ــأ َّن ال ـ ــعدي ـ ــد م ـ ــن
أتباعه قد هجروه في أوائل السبعينيات.
ع ـ ـ ــاد م ـ ـ ــهاري ـ ـ ــشي إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــهند م ـ ـ ــعترف ـ ـ ـاً
بـالهـزيـمة يج ّـر وراءه أذيـال الـخيبة .إال أنَّـه
ق ـ َّـرر أن ي ــقوم ب ــإج ــراء م ــحاول ــة ث ــان ــية ف ــقام
بـ ــتغيير اسـ ــتراتـ ــيجيته وأزال مـ ــن مـ ــفردات
الح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ج ـ ـ ــميع امل ـ ـ ــصطلحات ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــنية
واســتبدلــها بــمصطلحات مــن عــلم الــنفس،
فريق البيتلز.١٩٦٣ ،
واع ــتمد اس ــما ً ج ــدي ــدا ً ل ــتعال ــيمه وه ــو :ع ــلم
الذكاء اإلبداعي5.
ـوري .وقـد اشـترك عـدد كـبير
لـقد أثـبت هـذا الـتغيير فـي اإلسـتراتـيجية نـجاحـه بـشكل ف ّ
مـن االشـخاص فـي جـلسات الـتأمـل الـتجاوزي ،ويُـقال أن مـهاريـشي كـان يـجني مـا
يـ ــزيـ ــد عـ ــن عشـ ــريـ ــن مـ ــليون دوالر سـ ــنوي ـ ـا ً خـ ــالل فـ ــترة مـ ــنتصف السـ ــبعينيات نـ ــتيجة
النـضمام مـا يـزيـد عـن ألـف شـخص إلـى الحـركـة ،وخـاصـة نـتيج ًة لـلخصم الـذي كـان
يتم تقديمه لطالب الجامعات مما زاد من إقبال هذه الفئة.

 5عـلم الـذكـاء اإلبـداعـي ) :(Science of Creative Intelligenceهـو اإلسـم الـذي أطـلقة مـاهـاريـشي مـاهـيش يـوغـي عـلى
حــركــة الــتأمــل الــتجاوزي ،فــي مــحاولـ ٍـة مــنه لــتغيير الــصورة الســلبية الــتي ارتــسمت عــنها فــي الــغرب عــمومـا ً وفــي الــواليــات املتحــدة
خــصوصـا ً .انــطوت هــذه الــتسمية الجــديــدة عــلى تــغيير لــلمصطلحات الــديــنية واســتبدالــها بــتسميات ومــصطلحات مســتوحــاة مــن
ع ــلم ال ــنفس .أث ــبتت ه ــذه االس ــترات ــيجية ن ــجاح ــها وذل ــك م ــن خ ــالل ت ــزاي ــد أع ــداد املنتس ــبني إل ــى الح ــرك ــة وخ ــاص ــة م ــن خ ــالل ع ــدد
سجلني في الدورات والندوات التدريبية.
امل ُ َّ

أعــلن مــهاريــشي أن الــعام  ١٩٧٥هــو عــام بــدء ”اإلســتنارة“ ،فــالهــدف كــان هــو نشــر
مـمارسـة الـتأمـل الـتجاوزي ،حـيث سـرى اعـتقاد بـأنَّـه 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  ،١٩٧٧ذلـك ألن املـحكمة الـفيدرالـية
فـي نـيو جـيرسـي أصـدرت حـكما ً يـفيد بـأ َّن الـتأمـل الـتجاوزي  /عـلم الـذكـاء اإلبـداعـي
ه ــي دي ــان ــة وب ــال ــتال ــي ف ــقد ت ـ َّم ح ــظر ت ــعليمها ف ــي امل ــدارس ال ــعام ــة .وف ــي ال ــوق ــت ع ــينه
رفـعت عـدة واليـات أُخـرى دعـاوى قـضائـية ،ومـن جـديـد وجـدت حـركـة الـتأمـل الـتجاوزي
ـتكررة مـن
نـفسها مـصنفة عـلى أسـاس أنـها ديـانـة وذلـك عـلى الـرغـم مـن اإلدعـاءات امل ُ ّ
ِقبَل قادتها بخالف ذلك.
اجـتمع آالف املـمارسـني لـلتأمـل الـتجاوزي فـي
ال ــعام  ١٩٨٤ف ــي ج ــام ــعة م ــهاري ــشي ال ــعامل ــية
فـ ـ ــي مـ ـ ــديـ ـ ــنة فـ ـ ــيرفـ ـ ــيلد الـ ـ ــتابـ ـ ــعة لـ ـ ــواليـ ـ ــة أيـ ـ ــوا
االم ـ ـ ــري ـ ـ ــكية ل ـ ـ ــعقد م ـ ـ ــؤت ـ ـ ــمر ب ـ ـ ــعنوان ”ت ـ ـ ــذوق
الــنعيم“ ) .(Taste of Utopiaوكــان الهــدف
هـو الـقيام بجهـد تـأ ُّمـليّ فـي سـبيل ح ّـل بـعض
املـشاكـل الـعاملـية الـرئـيسية مـن خـالل مـمارسـة
تحـمل اسـم ”اإليـجابـيّة“ .وقـد اجـتمع مـا يـقرب
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـعــة آالف م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـيــده ـ ـ ـ ـ ـ ــات
) 6(siddhasل ــحضور امل ــؤت ــمر ح ــيث ج ــلسوا
بـشكل ورقـة الـلوتـس مـمارسـني الـتأمـل الـعميق
والـقفز .وقـد أطـلق مـهاريـشي خـطته الـرئـيسية
سيدها ڤيروبا
لخ ــلق ال ــجنة ع ــلى األرض ف ــي ال ــعام .١٩٨٨
)(MAHASIDDHA VIRUPA
وكــان طــموحــه هــو إحــالل الســالم الــعاملــي مــن
خالل اقتراح إعادة تشكي ٍل للعالم بأسره.
ـتكررة مــن وســائــل اإلعــالم بــاإلضــافــة إلــى الــشك املــتنامــي
ظهــرت نــتيجة الهجــمات املـ ّ
م ــن ط ــرف امل ــجتمع ال ــعلمي ح ــيال ف ــلسفات الح ــرك ــة م ــن خ ــالل ال ــتغييرات املس ــتمرة
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.
 6س ــيده ــا ) :(Siddhaوه ــو ال ــسيد ال ــروح ــي )اإلل ــهي( أو ال ــيوغ ــي ال ــذي اكتس ــب س ــلطان ع ــلى ق ــوى ال ــطبيعة .وه ــي ش ــكل م ــن
ـعرب ــة ول ــذل ــك وج ــبت اإلش ــارة إل ــى أن ــها ب ــصيغة امل ُ ــفرد والج ــمع م ــنها س ــيده ــات ب ــال ــالت ــينية
أش ــكال ال ــيوغ ــا .ه ــذه ال ــكلمة غ ــير ُم ـ ّ
.Siddhas

املنظمة
ـفرع ــت ع ــن ح ــرك ــة ال ــتأم ــل ال ــتجاوزي .وق ــد أن ــشأ
ي ــوج ــد ال ــعدي ــد م ــن امل ــنظمات ال ــتي ت ـ َّ
مـهاريـشي ”جـامـعة“ حـملت سـابـقا ً اسـم جـامـعة مـهاريـشي الـدولـية وهـي تُـعرف حـالـياً
بـإسـم جـامـعة مـهاريـشي لـإلدارة ،تـتموضـع فـي مـديـنة فـيرفـيلد الـتابـعة لـواليـة أيـوا .كـما
ق ــام أي ــضا ً ب ــإف ــتتاح ج ــام ــعات م ــهاري ــشي ال ــڤيديّ ــة إض ــاف ـ ًة إل ــى ج ــام ــعات م ــهاري ــشي
لــأليــور-ڤــيدا ) .7(Ayurvedaبــاإلضــافــة إلــى مــا ســبق يــوجــد كــل مــن جــمعية الــتأمــل
األم ــري ــكية وامل ــؤس ــسة األم ــري ــكية ل ــلذك ــاء اإلب ــداع ــي وج ــمعية ال ــتأم ــل ال ــطالب ــية ال ــدول ــية
وجـامـعة مـهاريـشي لـألبـحاث األوروبـية ومعهـد الـلياقـة والـتميّز الـريـاضـي إضـافـ ًة 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.
ي ــتم م ــمارس ــة ال ــتأم ــل ال ــتجاوزي ف ــي م ــراك ــز ت ــعليمية ف ــي م ــدن م ــختلفة ح ــول ال ــعال ــم،
وفــي الــعام  ٢٠٠٠ت ـ َّم إحــصاء  ١٢٠٠مــركــز تــعليمي فــي  ١٣٧دولــة مــختلفة .ويــمكن
أن ي ــتم أخ ــذ ال ــفصول ف ــي ج ــام ــعات م ــهاري ــشي امل ــفتوح ــة وذل ــك م ــن خ ــالل ت ــقدي ــم
الطلبات عبر شبكة اإلنترنت.

املركز الطالبي في جامعة مهاريشي لإلدارة  -فيرفيلد ،أيوا.

 7أي ــورڤ ــيدا ) :(Ayurvidaوه ــي ال ــعلوم ال ــطبية املش ــتقة م ــن ال ــتعال ــيم ال ــڤيدي ــة ،وه ــي ب ــاألس ــاس ن ــظام ط ــبي مس ــتوح ــى م ــن
األعــشاب إال أن عــلم األيــورفــيدا يهــتم أيــضا ً بجــميع جــوانــب الــصحة بــما فــي ذلــك طــول الــعمر والــخصوبــة .يــتضمن هــذا الــعلم
مــمارســات تــقنية خــاصــة ومــعق ّدة .تــوجــد الــنصوص امل ُــختصة بهــذه الــعلوم فــي الــكتابــات الــڤيديــة الــتي تُــعرف بــإســم أوبــاڤــيداس
) (Upavedasوالتي تتضمن النصوص الڤيدية اإلضافية التي تتعلق باملعارف غير الدينية.

التعاليم
ـتكررة ب ــعدم وج ــود ارت ــباط ــات دي ــنية لح ــرك ــة ال ــتأم ــل
ب ــصرف ال ــنظر ع ــن اإلدع ــاءات امل ُ ـ ّ
ال ــتجاوزي ،ف ــإن األم ــر ال ــذي الي ــوج ــد ح ــيال ــه أي ش ــكوك ه ــو أ َّن ال ــهندوس ــية ت ــشكل
األسـ ــاس الـ ــذي قـ ــامـ ــت عـ ــليه هـ ــذه الحـ ــركـ ــة .وقـ ــد قـ ــام مـ ــهاريـ ــشي بـ ــتدريـ ــس الـ ــتأمـ ــل
الـ ــتجاوزي ضـ ــمن فـ ــئة الـ ــديـ ــن والـ ــلغات .ومـ ــايـ ــرد تـ ــالـ ــيا ً هـ ــو اسـ ــتعراض مـ ــوجـ ــز لـ ــتلك
ال ــتعال ــيم ،وف ــيما ب ــعد س ــنقوم ب ــتقدي ــم م ــراج ــعة م ــوج ــزة ل ــلتأم ــل ال ــتجاوزي امل ــعاص ــر
والتغيرات اللغوية والتعبيرية التي طرأت عليه.
التامل التجاوزي األصلي
إ َّن مـبادئ الـتأمـل الـتجاوزي  -بحسـب مـا عـ ّلمه مـهاريـشي  -كـانـت تـعتمد عـلى املـبدأ
ال ــهندوس ــي ف ــي وح ــدة ال ــوج ــود .(Pantheism) 8واله ــدف ال ــرئ ــيسي م ــن ال ــبدء ف ــي
مـمارسـة الـتأمـل الـتجاوزي هـو تـحقيق الـوحـدة مـع بـراهـمان (Brahman) 9الـذي هـو
مبدأ الخلق غير الشخصاني في الكتابات الهندوسية.
ـلمبتدئ به ــذه امل ــمارس ــة م ــان ــترا ) (mantraش ــخصية خ ــاص ــة
ك ــان )والزال( يُ ــعطى ل ـ ُ
ـكررهـا املـمارس مـرارا ً وتـكرارا أثـناء الـتأمـل .ولـلوصـول إلـى الهـدف فـي الـوحـدة،
بـه ،ي ّ
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
هـ ــذه املـ ــراحـ ــل الـ ــثالثـ ــة تـ ــرافـ ــق جـ ــميع الـ ــناس خـ ــالل حـ ــياتـ ــهم ،إال أ َّن وعـ ــود الـ ــتأمـ ــل
ال ــتجاوزي ل ــلممارس ب ــأن ــه س ــيتجاوز مس ــتوي ــات ال ــوج ــود ال ــبدائ ــية ه ــذه .وت ــتوف ــر أرب ــع
مـراحـل مـتبقية مـن الـوعـي ويـجب تـجاوزهـا جـميعها لـلوصـول إلـى الـوحـدة مـع بـراهـمان
وه ــي -٤ :ال ــوع ــي ال ــتجاوزي أو ”ال ــغبطة“ -٥ ،ال ــوع ــي ال ــكون ــي -٦ ،ال ــوع ــي اإلل ــهي
وآخــر املــراحــل  -٧وعــي الــوحــدة .عــندمــا يــصل املــرء إلــى وعــي الــوحــدة يــكون قــد حــقق
الـوحـدة الـكامـلة مـع اهلل ويـكون فـي حـالـة مـن السـالم مـع نـفسه وكـذلـك يـكون قـد تح ّـرر
من قوانني الكارما.10
 8مـذهـب وحـدة الـوجـود ) :(Pantheismأصـل هـذه الـتسمية مشـتق مـن الـكلمتني الـيونـانـ ّيتني ” Panك ّـل“ و ” Theosاهلل“؛
أي أن الـترجـمة الحـرفـية سـتكون ”الـ ُك ّل اهلل“ .إن وحـدة الـوجـود هـي اإليـمان بـأ َّن اهلل هـو ك ّـل شـيء ،وك ّـل 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.
 9بــراهــمان ) :(Brahmanالــقوة املــوجــودة فــي الــكون بــأســره أو الــحقيقة امل ُــطلقة الــتي تــقف وراء الخــلق .عــلى الــرغــم مــن أنَّــه ال
يــمكن أن يــوصــف إال أ َّن بــراهــمان بــتمتع بــثالثــة صــفات وهــي ســات ) ،(SATوتــشيت ) (CHITوأنــانــدا ) .(ANANDAاليــوجــد
أي شـيء بـجانـب بـراهـمان الـذي ُيـش ِّكل الـكائـن املـطلق الـذي يـجتاح الـكون بـأسـره ويـسوده .يـكتشف الـحكيم املسـتنير أو الـيوغـي
عــالقــتهما الــوحــدويــة مــع هــذا الــكائــن األعــلى مــن خــالل تــنقية الــوعــي الــفردي بــحيث يــمكن أن يــمت َّد لــيدرك املــحيط الــعاملــي لــلوعــي
الصافي الذي هو براهمان.
 10الـكارمـا ) :(Karmaوهـي 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
أن يجـلسوا متّخـذيـن وضـعية ُم َـح َّددة .واملـفتاح الـرئـيسي هـو املـانـترا الـشخصية الـتي
يـتم مـنحها لـكل شـخص بـعد دفـع الـرسـوم املـطلوبـة .فـاملـانـترا 11هـذه سـتصبح الـوسـيلة
ال ــوح ــيدة ال ــتي س ــينتقل م ــن خ ــالل ــها وب ــمساع ــدت ــها إل ــى املس ــتوي ــات األع ــمق ل ــلوع ــي
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 ،صباحا ً ومسا ًء 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،
وحــياة خــالــية مــن املــشاكــل ومــثالــية لــكل فــرد وكـ ّـل أ ُ ِّمــة .ويــمكن الــقيام بــذلــك مــن خــالل

تـعلم تـجاوز الحـدود املـاديـة لـلفرد لـيصبح ُمتحـدا ً مـع ”الـقوة اإلبـداعـية“ .حـيث أن هـذه

القوة اإلبداعية هي قوة كونية وفي الوقت عينه هي قوة شخصية.
يُـمكن أن يـؤدي تـع ُّلم تـقنيات الـتأمـل املـناسـبة إلـى تـقليل الـتوتـر وخـفض ضـغط الـدم
وان ــخفاض م ــعدل امل ــيل إل ــى ح ــياة الج ــري ــمة م ــن ِقـ ـ بَل املج ــرم ــني امل ُ ــدان ــني ال ــذي ــن ت ــتم

إعادتهم إلى الحياة العامة .ويتم وسم تقنيات التأمل بأنها طبيعية وسهلة.
إن تــقنيات تــع ّلم الــتأمــل تــتم مــن خــالل تــتبُّع عــدة خــطوات تــوصــف بــأنــها سهــلة إلــى
حـ ٍّد كـبير .حـيث يـتم تـقديـم ُمـحاضـرتـني مـجانـيتني كخـطوة أولـى لـلمشاركـة فـي الـعملية.
ومـن ثـ َّم يـتلقى بـعدهـما الـشخص املُسـتهدف مـانـترا ،كـما كـان يـتم فـي الـشكل األسـبق
ح ّرا ً فــي مــمارســة الــتقنيات
مــن الــتأمــل الــتجاوزي .بــعد هــذه املــرحــلة يــكون الــشخص ُ ـ
ولـيس عـليه أي نـوع مـن اإللـتزام لـكي يـعود إلـى املـنظمة بـغية الـحصول عـلى املـزيـد مـن
ال ــتعليمات إال ف ــي ح ــال رغ ــب ب ــذل ــك .نج ــد ف ــي ب ــعض امل ــصادر ن ــماذج ع ــن الخ ــطوات
وال ــوق ــت امل ــطلوب ل ــكل خ ــطوة م ــن ه ــذه الخ ــطوات وامل ــوض ــوع امل ــدروس ف ــيها .وس ــنقوم
بـوضـع نـموذج عـنها فـي هـذا املـقام لـكي يـتمكن الـقارئ مـن رؤيـة الـتغييرات الـواضـحة
في التسميات املستخدمة في النسخة املُع َّدلة من التأمل التجاوزي.
 11مــانــترا ) :(mantraهــي كــلمة أو جــملة تُــعطى بــالــلغة الــسنسكريــتية إلــى ُمــعتنق الــتأمــل الــتجاوزي خــالل طــقس احــتفالــي.
وي ــقوم امل ُ ــتأ ِّمل ب ــال ــتأ ُّمل ف ــي ه ــذا ال ــشعار م ــرت ــني ع ــلى األق ــل ف ــي ك ــل ي ــوم ع ــلى ال ــرغ ــم م ــن ع ــدم م ــعرف ــته ب ــامل ــعنى ال ــحقيقي له ــذه
”ال ــتعوي ــذة“ .وت ــقوم امل ــان ــترا ب ــدور ال ــوس ــيلة ال ــتي ي ــمر م ــن خ ــالل ــها امل ُ ــتأ ِّمل إل ــى مس ــتوي ــات ُمــختلفة م ــن ال ــوع ــي ل ــيصل إل ــى ح ــال ــة
الــغبطة امل ُــطلقة .فــي ) ISKCONالجــمعية الــعاملــية لــوعــي كــريــشنا( يــر ّدد امل ُــعتنقون مــانــترا مــعينة بــإســم كــريــشنا .يــتم اســتخدام
كررة.
مصطلح املانترا عادةً لإلشارة إلى الترانيم أو الصلوات الدينية امل ُ َّ

العنوان

الشرح

املدة

1

محاضرة تعريفية

التعرف على اإلحتماالت املمكنة من خالل برامج

١س ٣٠د

التأمل التجاوزي
2

محاضرة تمهيدية

آليات ومصدر تقنيات التأمل التجاوزي

١س ٣٠د

3

مقابلة شخصية

مقابلة مع مدرب متخصص ببرنامج التأمل
التجاوزي

١٠د

4

تعليمات شخصية

تع ّلم تقنيات التأمل التجاوزي

٢س

5

التأكيد والتحققق من
الخبرات

التحقق من صحة املمارسة وتقديم املزيد من

٢س

التعليمات اإلضافية

6

التأكيد والتحقق من
الخبرات

فهم آليات تقنية التأمل التجاوزي من التجارب
الشخصية

٢س

7

التأكيد والتحقق من
الخبرات

فهم آليات تطوير حاالت أعلى من الوعي

٢س

إن ال ــتناق ــض وال ــتباي ــن ب ــني امل ــسيحية وال ــتأم ــل ال ــتجاوزي ه ــو واض ــح إل ــى درج ــة
ك ـ ــبيرة .وال ـ ــعدي ـ ــد م ـ ــن ه ـ ــذه اإلخ ـ ــتالف ـ ــات ت ـ ــتشاب ـ ــه م ـ ــع ال ـ ــتناق ـ ــضات ب ـ ــني امل ـ ــسيحية
والـهندوسـية ،وهـذا األمـر املـتو ّقـع .لـذلـك سـوف نـقوم تـالـيا ً بـتقديـم الـردود املـسيحية عـلى
الــتعالــيم األصــلية لــلتأمــل الــتجاوزي ومــن ث ـ َّم ســنضيف الــر ّد 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 أيـضا ً الـثالـوث الـهندوسـي الـذي يتجـلى مـن خـاللـه
اهلل عـ ــلى أنـ ــه بـ ــراهـ ــمان وڤـ ــيشنو وشـ ــيڤا .بـ ــينما تـ ــتبنى املـ ــسيحية مـ ــفهوم أن اهلل هـ ــو
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

”الـحضور“ 12و”الـسمو“ 13مـشموالن فـي ك ّـل أقـنوم مـن األقـانـيم الـثالثـة .وفـقا لـتعبير
ـادر عـلى ك ِّـل شـيء وخـالـق
قـانـون إيـمان الـرسـل فـإن اهلل ”آب“ وهـو فـي الـوقـت عـينه ”ق ٌ
ال ــسماء واألرض“ .ل ــذل ــك ف ــإن ــه ي ــوج ــد ت ــماي ــز واض ــح ب ــني ال ــخال ــق والخ ــليقة .واألق ــنوم
ال ــثان ــي م ــن ال ــثال ــوث امل ــقدس ه ــو ي ــسوع امل ــسيح ال ــذي تجس ــد متخ ــذا ً ط ــبيع ًة بش ــري ــة
كـامـلة ،ومـع ذلـك ”ارتـفع إلـى الـسماوات“ )الـسم ّو( .والـروح الـقدس هـو األقـنوم الـثالـث
الــذي يحـ ّـل عــلى الــكنيسة )الــحضور( ومــع ذلــك فــهو ُمــنبثق مــن اآلب )الــسمو( 14وهــو
الذي يُق ِّدس ويُعزّي ويُع ِّلم.

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.
وف ــقا ً ل ــلتعليم امل ــسيحي ،ف ــإن ال ــخالص يُ ــبنى ع ــلى ال ــعمل ال ــشخصي ال ــذي أت ــمه
ب وم ـ ــات و ُدف ـ ــن… وق ـ ــام ف ـ ــي ال ـ ــيوم ال ـ ــثال ـ ــث م ـ ــن ب ـ ــني
ي ـ ــسوع امل ـ ــسيح ال ـ ــذي ”ص ـ ــلِ َ
األم ــوات“ )ق ــان ــون إي ــمان ال ــرس ــل( .وب ــال ــتال ــي ف ــإن امل ــرء يتح ــرر م ــن ب ــراث ــن الخ ــطيئة

وال ــتمرد ع ــلى اهلل ب ــنا ًء ع ــلى ه ــذا ال ــعمل ال ــذي أت ـ ّـمه املخ ــلص وال ــفادي ال ــوح ــيد ي ــسوع
امل ــسيح .ب ــالنس ــبة لح ــرك ــة ال ــتأم ــل ال ــتجاوزي ف ــإن الخ ــطيئة ليس ــت ه ــي امل ــشكلة ال ــتي

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

الحار للمانترا الشخصية واملرور باملراحل السبع للوعي.
مهاريشي والترديد
ّ

 12الـحضور ) :(Immanenceيسـتخدم الـالهـوتـيّون املـسيحيّون هـذا املـصطلح لـيشيروا إلـى ُقـرب اهلل مـن خـليقته )وهـو يـتميز
عــن الــسم ّو( .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 أ َّن حضور اهلل يُفقده سم ّوه أو أ َّن سم ُّوه يُفقده حضوره.

 13الـسم ّو ) :(Transcendenceتـعليم وعـقيدة مـسيحية تـقليديـة تـقول بـأ َّن اهلل مـتميّز و ُمـختلف عـن خـليقته .إن هـذا اإلنـفصال
ليس واضحا ً في الديانات الوحدوية ).(Pantheistic
 14راجع قانون اإليمان النيقاوي.

السلطان
ّ
ي ــقوم أت ــباع ال ــتأم ــل ال ــتجاوزي ب ــال ــتق ّيد ب ــتعال ــيم م ــهاري ــشي ،ك ــما ي ــقوم ــون ب ــقراءة

ال ــنصوص امل ــقدس ــة ال ــڤيدي ــة ) 15(Vidasوال ــباغ ــاڤ ــاد غ ــيتا ).16(Bhagavad Gita
كما أن مهاريشي قد قام بتأليف عدد من الكتب واملناشير الخاصة.
ف ــيما ي ــتعلق ب ــال ــتعدي ــالت والتح ــدي ــثات ال ــتي ت ــمت ف ــي ال ــفترة األخ ــيرة ،ف ــقد أص ــر
م ــهاري ــشي ع ــلى أن ت ــعال ــيمه تس ــتند إل ــى م ــبادئ ع ــلمية وب ــال ــتال ــي ف ــإن ــها ليس ــت ذات
ط ــبيعة دي ــنية .إال أ َّن ــه م ــن ال ــصعب أن ي ــتم ال ــتحقق م ــن ه ــذا األم ــر وذل ــك أل َّن امل ــجتمع
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 املــجان ـ ّيتني تشــتمالن عــلى اســتماع إلــى صــالة هــندوســية ويــتم فــي
ال ــنهاي ــة إع ــطاء امل ــشارك ــني م ــان ــترا ش ــخصية ل ــلتأم ــل م ــن خ ــالل ــها وه ــو األم ــر ال ــذي ي ــتم
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
ح ــيات ــه ف ــي ال ــعام  .٢٠٠٨ع ــدد األش ــخاص امل ــنتقدي ــن ل ــتعال ــيمه ك ــبير ،والس ــيما أول ــئك
الــذيــن تــركــوا الحــركــة وأنــشأوا الــعديــد مــن املــواقــع اإللــكترونــية لــفضح مــا يــزعــمون أنَّــه
األسس اإلحتيالية التي تقوم عليها حركة التأمل التجاوزي.
إن هـ ــذه الحـ ــركـ ــة قـ ــد اسـ ــتخدمـ ــت الـ ــكثير مـ ــن املـ ــصطلحات الـ ــعلمية فـ ــي مـ ــحاولـ ــة
لــلتسويــق عــلى أســس غــير ديــنية .ويســتمر الــقادة املــعاصــريــن فــي اإلصــرار عــلى أن
ح ــرك ــة ال ــتأم ــل ال ــتجاوزي ه ــي ح ــرك ــة غ ــير دي ــنية وب ــأن ــها تس ــتند إل ــى م ــصادر ع ــلمية
مــصدق عــليها مــن خــالل الــدراســات الــعلمية .إال أن األمــر الــواضــح مــن خــالل املــقارنــة
البسيطة هو أن هذه الحركة مبنية على أسس هندوسية صرفة.
 15الــكتابــات الــڤيديّــة ”الــڤيداس“ ) (Vedasهــي وبــشكل أســاســي مجــموعــة مــن األنــاشــيد )الــترانــيم( الــتي كــانــت تُنشــد لــآللــهة
اآلري ـ ـ ــة وتش ـ ـ ــتمل ع ـ ـ ــلى ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن :ي ـ ـ ــاج ـ ـ ــورڤ ـ ـ ــيدا ) ،(Yajurvedaس ـ ـ ــام ـ ـ ــاڤ ـ ـ ــيدا ) ،(Samavedaال ـ ـ ــكتاب ـ ـ ــات ال ـ ـ ــبراه ـ ـ ــمان ـ ـ ــية
) ،(Brahmanasوالكتابات األوبانيشاديّة ).(Upanishads
 16ب ــاغ ــاڤ ــاد غ ــيتا ) :(Bhagavad Gitaوه ــي ”األن ــشودة اإلل ــهية ل ــلرب“ .وه ــي ت ــحتوي ع ــلى أه ــم ال ــزخ ــارف وال ــجواه ــر امل ــهمة
ـلمسيحني )مـع وجـود
لـلفكر الـهندوسـي .وتـكافئ الـباغـاڤـاد غـيتا فـي مـكانـتها بـالنسـبة لـلهندوس مـكانـة الـكتاب املـقدس بـالنسـبة ل
ّ
تح ّفظات 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 _ r e s e a r c h / t m _ c h a r t s /
welcome.html
https://www.tm.org
النصوص املقدسة
ي ــتم اع ــتماد ال ــنصوص ال ــهندوس ــية م ــثل ري ــغ-ڤ ــيدا ) (Rig Vedaوب ــاغ ــاڤ ــاد غ ــيتا
) (Bhagavad Gitaإال أن ــه ال ي ــتم اع ــتباره ــا ”م ــقدس ــة“ ب ــالنس ــبة لح ــرك ــة ال ــتأم ــل
التجاوزي.
اإلحصائيات
وفــقا ً لــإلحــصائــيات الــتي يــقدمــها املــوقــع الــرســمي فــإنــه يــوجــد مــا يــقرب مــن خــمسة
مـ ــاليـ ــني شـ ــخص يـ ــمارسـ ــون الـ ــتأمـ ــل الـ ــتجاوزي بـ ــينهم مـ ــليون ونـ ــصف شـ ــخص فـ ــي
الواليات املتحدة.
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املجد هلل
ن ــصلي أن ي ــكون ه ــذا ال ــعمل ال ــبسيط س ــببا ً وداف ــعا ً ل ــكم ل ــلبدء ف ــي دراس ــة ي ــوم ــية
ل ــلغوص ف ــي أع ــماق ك ــلمة اهلل ،ل ــلتعرف ع ــلى ال ــرب اإلل ــه ال ــذي أع ــلن ع ــن ط ــبيعته وع ــن
وأتمه ووهبه لنا مجانا ً.
الخالص الذي أع َّده َّ
ال ت ــترددوا ب ــإرس ــال اس ــتفسارات ــكم و ت ــساؤالت ــكم م ــن خ ــالل ال ــبري ــد اإلل ــكترون ــي
التاليinfo@reasonofhope.com :
ن ــدع ــوك ــم ل ــزي ــارة م ــوق ــعنا اإلل ــكترون ــي  www.reasonofhope.comل ــلتعرف
ع ــلى ال ــكثير م ــن امل ــواض ــيع ال ــعلمية وال ــتورات ــية ،ك ــما ي ــمكنكم ال ــحصول ع ــلى ع ــدد م ــن
الـكتب املـميزة الـتي نـعمل عـلى انـتاجـها ،والـتي سـوف تـساعـدكـم عـلى تـقديـم إجـابـاتٍ
للكثير من األسئلة اإليمانية.
ص ّلوا ألجلنا.
فريق عمل في البدء.

