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� ا��ّ��وزي: �����، أ��� وآ	�ره�  ا��ّ�ّ

  إعداد: محّمد لـمين إبّراقن
  جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمّية، قسنطينة

  قديّة ومقارنة األديان، قسنطينةمخبر البحث في الّدراسات الع
  تحت إشراف: الدّكتور كمال معزي

كثر يف الّسنوات األخرية ظهور املذاهب والّطوائف الّدينّية بشّىت أنواعها، فمنها العقديّة       
والفلسفّية، ومنها اّليت ترّكز على الّسياسة، ومنها اّليت ُختاطب الوجدان الّروحي وُحتاول حّل املشاكل 

مراض الّنفسّية اّليت تعرتي حياة اإلنسان وصعوباا، ومن هذه احلركات اجلديدة اّليت ظهرت واأل
منها اجلزائر ولبنان وغريها، -وانتشرت يف العامل أمجع حّىت دخلت إىل البلدان العربّية واإلسالمّية، 

ملزعومة خفض القلق : حركة الّتأّمل الّتجاوزي، من فوائدها ا-وأنشأت فيها مراكز خاّصة للعالج ا
  واالكتئاب، وحتسني القدرة على الّتعّلم والّذاكرة، وتوازن ضغط الّدم وغريها.

جاوزي ليس دينا، وال عالقة له أمل التّ التّ ، يقول عنها: إن مهاريشي ماهش يوغيُمؤّسسها هو      
جازوي ليس أمل التّ التّ مة: "، ويقول إلياس قويدر مدير مركز الّتأّمل الّتجاوزي يف اجلزائر العاص1ينبالدّ 

  .2"ي إميانناقوّ ه يُ كمسلمني) بل وجدنا أنّ أي:  فقط ال يتعارض مع عقائدنا (
فهل حّقا هذه احلركة اجلديدة اّليت تّدعي الوصول باإلنسان إىل الّسعادة والرّاحة وتبعده عن      

قيدة من العقائد؟ وهل حّقا ال األمراض واملشاكل الّنفسّية ال عالقة هلا بأّي دين من األديان وال ع
 تعارض عقائد املسلمني وتقّوي إميام؟

هذا ما ستجيب عنه هذه الورقة العلمّية: الكشف عن حقيقة تقنّية الّتأّمل الّتجاوزي، والّتطلع      
إىل أصوهلا من خالل كالم مؤّسسها نفسه يف كتبه ومقاالته، مثّ الّنظر يف آثارها على املسلمني ومدى 

  افقتها أو معارضتها لعقائدهم.مو 
  

                                                 
1 انظر:   Maharishi Mahesh Yogi, interviewed by Kathy Juline, “Settled Mind, 
Silent Mind,” Science of Mind, November, 1993. 
2 املوقع الّرمسي لعلماء الّتأّمل الّتجاوزي:  
http://www.truthabouttm.org/truth/IndividualEffects/IsTMaReligion/ReligiousL
eaders/index.cfm#Kouider 
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  مبحث تمهيدي: مؤسس حركة الّتأمل الّتجاوزي ونشأتها:
قبل أن خنوض يف تفاصيل هذه احلركة الّدينّية اجلديدة ويف الكالم عن حقيقتها وأصوهلا وآثارها،      

  نعرّج سريعا الكالم عن مؤّسسها ونشأا فنقول:
اسم عائلته هو ماهش،  "ماهش يوغي"،هندي امسه  مؤسس حركة الّتأمل الّتجاوزي رجل     

  ويُدعى "مهاريشي ماهش يوغي"، ومعىن املهاريشي بالّسنسكريتّية "احلكيم العظيم أو القديس".
من شهر جانفي سنة  12م، أو يف 1911من شهر أكتوبر سنة  18ولد املهاريشي يف      

يف  Madhya Pradeshمن حماظفة  Mahesh Prasad Varmaيف منطقة  1م1917
  اهلند.
تعّلم قصص وأساطري كرشنا وراما، وأخذ منهم درس الطّاعة املبّجلة اّلذي بقي معه طوال حياته.       

  .2كما درس يف جامعة اهللا آباد يف اهلند الرّياضّيات والفيزياء
رها إىل العامل، م مبعّلمه اّلذي عّلمه تقنّية الّتأّمل اّليت سيقوم بنش1940التقى املهاريشي سنة      

)، العامل Swami Brahmanand Saraswati( سوامي براهمانند سارسواتيوهو املعّلم 
  ، املعروف بـ(املعّلم ديف).3املتخّصص يف األدفايتا

تتلمذ على يديه ملّدة سنتني ونصف إىل أن أذن له معّلمه أن يقوم باملمارسة الروحّية املعروفة      
  لكهوف. هنالك تعّلم كتب الفيدا، وتعّلم كيفّية الّصالة والّتأّمل.) يف كهف من اsadhanaبـ(

م توّىف معّلمه جورو ديف، وقبيل وفاته جعل املهاريشي وزيره ونائبه وأعطى له بعض 1953سنة      
  الّتعاليم والوصايا قائال:

                                                 
1 انظر:   Constance A. Jones and James D. Ryan, Encyclopedia Of Hinduism, 
Series Editor: J. Gordon Melton, Facts On File: United States of America 2007, 
p273. 
2 انظر:   Paul Mason, Paul Mason, The Maharishi: The Biography of the Man 
who Gave Transcendental Meditation to the West, Element Books: UK 
1994. p12. 
3 ن مدارس الفلسفة اهلندسية)، أسست من طرف سانكارا، وهي تدّرس الالثنائية، أي: هي مدرسة للفيدانتا (والفيدانتا مدرسة م 

انظر:احلالة النهائية لربمها وآمتان.  Klaus Klostermaier, A Concise Encyclopedia of 
Hinduism, Oneworld: Oxford 2003, p16..بشيء من التصرف ، 
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عقوهلم ليست "انظر حولك، أكثر الّناس كارهون للحياة. هناك نقص يف الطّاقة يف أذهام.      
قويّة مبا فيه الكفاية. ما عّلمته لك حيتوي على معرفة تقنية "رّب األسرة" اّليت ّمت سوء فهمها ونسياا 

  .1خالل القرون املاضية"
وهذا يوحي أّن معّلمه هو اّلذي أحىي هذه الّتقنّية اّليت فقدت منذ عصور مضت، واّليت هي      

احلياة إليهم وإرجاع الّسعادة إىل قلوم، فهو املنشئ احلقيقي هلا، خاّصة بتقوية عقول الّناس وحتبيب 
  وما املهاريشي إال ناشرها.

وهذه الّتقنّية اخلّاصة برّب األسرة هي الّتقنّية املالئمة للمرحلة الثّانية من مراحل احلياة اهلندوسية      
خّصصة يف احلياة الّزوجّية أو سنة واملت 48سنة إىل  24) اّليت تبدأ من Grihasthaاملسّماة بـ(

  األسريّة.
بعد موت معّلم املهاريشي جورو ديف، انتقل املهاريشي إىل مشال اهلند "اهليمااليا"؛ ألنّه مل      

  يتقّبله شعبه لسبب أنّه مل يكن من طبقة الربامهّيني، فاعتزل ملّدة هناك مكّمال ممارسته للّتأّمل.
وب اهلند، وخالهلا سأله النّاس أن يعطي مواعظ ودروس، م ذهب للحج إىل جن1955سنة      

ففعل، وهكذا أصبح خطيبا مشهورا، وخالل شهور عّدة لقب بـ(املهاريشي) أي املعّلم الروحي أو 
 احلكيم العظيم.

وكان جّل مجهوره من الّناس من مرحلة رّب األسرة، فشرح هلم تقنّية الّتأّمل الّتجاوزي القائلة أّنك      
تاج أن تكون رجال مقّدسا كي تصل إىل الّتنوير، بل ممكن ألي شخص من األشخاص أي ال حت

  .2يصل إىل ذلك مبمارسة هذه الّتقنّية ملدة ليست بالّطويلة مرتني يف اليوم
"، كانت هدفها: "توفري وسيلة بسيطة حركة الّتجديد الّروحيم، أنشأ املهاريشي "1958سنة      

هذه املمارسة يف احلياة اليومّية جلميع الّناس يف مجيع أحناء العامل. ولتحقيق  وسهلة للّتأّمل، وإدخال

                                                 
1 Paul Mason, The Maharishi: The Biography of the Man who Gave 
Transcendental Meditation to the West, p23. 
2 انظر:   Paul Mason, The Maharishi: The Biography of the Man who Gave 
Transcendental Meditation to the West. p30. 
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هذه الغاية، بدأت هذه احلركة تعمل على بناء مراكز للّتأّمل يف كّل مكان ويف كّل جزء يعيش فيه 
  .1اإلنسان"

نتشار والّنفوذ وهكذا نشأت حركة الّتأّمل الّتجاوزي من طرف املهاريشي يف اهلند، وبدأت يف اال      
  يف مجيع أحناء العامل، فما هي حقيقة هذه احلركة املسّماة بالّتأّمل الّتجاوزي؟.

  :المبحث األول: حقيقة الّتأّمل الّتجاوزي
  يقول املوقع الّرمسي حلركة الّتأّمل الّتجاوزي يف الّتعريف ا مايلي:     
ة عشرين دقيقة مرّتني يف اليوم وحنن يف ارسها ملدّ من ،عّلموسهلة التّ  ،ةوطبيعيّ  ،ة بسيطةهي تقنيّ "     
ة أو فلسفة، وال تتطّلب أّي املمارسة ليست مبمارسة دينيّ  ضي العينني. إنّ ة اجللوس املريح مغمّ وضعيّ 

  .2"تغيري يف أسلوب احلياة.

ممارسة دينيّة كما هو مالحظ من الّتعريف، دائما ما يؤّكد فيه املعّلمون هلذه الّتقنّية بأّا ليست      
  وال تشتمل على أّي عقائد أو طقوس دينّية، وأّن هدفهم علمي حمظ وليس ديين.

كما يّدعي املهاريشي وأتباعه أيضا أّن فعالّية التّأّمل الّتجاوزي ثبتت علمّيا يف البيئات العالجّية       
  اّليت تطّبق على ارمني ومدمين املخّدرات، واملشروبات الكحولّية.

 15وتوصف هذه الّتقنّية بأّا مترين عقلي يؤّدي إىل االسرتخاء العميق والرّاحة. ميارس عادة ملدة      
  .3دقيقة يف الّصباح واملساء 20إىل 
كما ال ميكن تعّلم هذه الّتقنّية إّال من متعّلم عارف ا، فال ميكن تعّلمها من الكتب أو       

  الفيديوهات أو غريها.
ط اّلذي اشرتطوه ينتفعون به ماديا، وكذلك يزيد املهتّم ا شوقا وشغفا وحيّسسه على وهذا الّشر      

أنّه بصدد تعّلم شيء خاف عن اجلميع ال يدركه إّال أقّل القليل، فهو سّر من أسرار الّنجاح املفقودة 
 منذ القدم واّليت أحياها املهاريشي وأعاد اكتشافها من جديد.

                                                 
1 Paul Mason, The Maharishi: The Biography of the Man who Gave 
Transcendental Meditation to the West, p33. 
2 موقع التأمل التجاوزي باللغة العربية:   http://arabictm.org. 
3 انظر:   Constance A. Jones and James D. Ryan, Encyclopedia Of Hinduism, 
Series Editor: J. Gordon Melton, Facts On File: United States of America 2007, 
p451-452. 
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  :ّتأّمل الّتجاوزيالمبحث الثّاني: أصول ال
واملراد باألصول هنا هو املصادر اّليت استمّدت منها هذه احلركة، والعقائد والطقوس الدينّية اّليت      

؟ جاوزي ومن أين هو مستمدل التّ أمّ من أين جاء هذا التّ تتضّمنها، وفيه نبحث عن إجابة سؤال: 
هّين واسرتاحة تأملّية ال عالقة هلا بالدين  وهل يف مضامينه عقائد وطقوس دينّية أو هو جمرد مترين ذ

  كما يقول أصحابه؟
  المصادر الّتي استمّدت منها حركة الّتأّمل الّتجاوزي:

  جييبنا املهاريشي نفسه على الّسؤال األّول فيقول:     
القدمية  يف اهلند وجودةاملو ما فس األكثر تقدّ ابات علم النّ جاوزي هو املفتاح لفتح بوّ ل التّ أمّ التّ "     

  .1"ووجدت في تعاليم البهاغافاد غيتا
فهو صرّح بنفسه أّن أصل هذه املمارسة الّروحّية موجودة منذ القدم يف كتاب اهلندوس املقدم      

  ".البهاغافاد غيتا"املسّمى بـ
تأيت جاوزي ما يلي: "ل التّ أمّ كاترة) عن أصل التّ (اسأل الدّ الّتأّمل الّتجاوزي  موقع أصحابقال و      
ذي صمد أمام الّ  القديمة قليد الفيدي للهندالتّ قليد اخلالد للمعرفة، جاوزي من التّ ل التّ أمّ ة التّ تقنيّ 

.. نني.مو الفيدا من جيل إىل جيل آلالف السّ ة للوعي، قام بنقلها معلّ م وتقنيّ من كعلم متقدّ اختبار الزّ 
  .2ي"من قبل مهاريشي ماهش يوغ ...ةتها األصليّ استعيدت لفاعليّ 

فهم صّرحوا أيضا مبثل ما قاله املهاريشي، من أّن الّتأّمل الّتجاوزي أصله موجود منذ القدم يف       
كتب الفيدا اهلنديّة املقّدسة، ّمث ّمت تداوهلا من جيل إىل جيل إىل أن أعاد إحياؤها ونشرها املهاريشي 

  بكتبه ومراكزه.
يست أمرا جديدا وال فرقة حديثة مبتدعة، بل هي فحقيقة هذه احلركة موجودة منذ القدم، ول     

نفسها ما كانت عليه يف الكتب اهلندوسّية املقّدسة واّليت ّمت تداوهلا وتناقلها من جيل إىل جيل، إّال أّن 
  تعّلمها قد نسي، حّىت جاء املهاريشي فأحياها وأعاد ممارستها وقام بنشرها وتعليمها. 

  :الّتجاوزيالطّقوس المستعملة في الّتأّمل 

                                                 
1 Maharishi Mahesh Yogi, Science of Being and Art of Living, Signet: New 
York 1963, p260.  
2 موقع التأمل التجاوزي (اسأل الدكاترة):   http://www.doctorsontm.org/origins-of-tm 
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الّتأّمل الّتجاوزي ليس فقط مستّمد من كتب الفيدا، بل به طقوس هي نفسها طقوس دينيّة      
هندوسّية، من بينها: ما يقوم به معّلم الّتأّمل الّتجاوزي يف بداية أّول حّصة تعليمّية مع زبونه، وهو ما 

ة، حيث يقومون يانة اهلندوسيّ يف الدّ  ديّ طقس تعبّ  مبعىن العبادة، وهو أهمّ )، pujaيسّمى بـالبوخا (
  .1اهور والفاكمة واملياه وغريها من األشياء هلفيه باستدعاء أمساء اآلهلة ومتجيدها وتقدمي الزّ 

  :2يقول معّلم الّتأّمل الّتجاوزي يف أّول حلقة تعليمّية له هلذه الّتقنّية بالّلغة الّسانسكريتّية ما معناه     
ينا... إىل برامها اخلالق، إىل غوفندا احلاكم على اليوغّيني، إىل شانكاراشاريا "إىل الّرّب نار      

الفادي، وكرشنا وبدارايانا، إىل شارح الربامها سوتراس أحنين إجالال وإكبارا، د الّرّب أسجد من 
عّلم جديد ومرّة أخرى... "، وهكذا يستمّر الّتوسل والّدعاء باآلهلة اهلندوسّية والّسجود هلا ومل

املهاريشي جورو دف كذلك. مث يقوم الزّبون بتقدمي ورود وماء وفاكهة للمعّلم كي يقّدمها لآلهلة 
  ولروح املهاريشي ومعّلمه.

كر  وحضور حفل الشّ  والفاكهة واملاء هور بتقدمي الزّ جاوزي إّال ل التّ أمّ م التّ وال ميكن ألحد أن يتعلّ      
  .هلندوسّية ومتجيدها والّسجود هلاا آلهلةاشكر ل خمّصص ذي هوالّ كامال 

) للمتدّرب Mantraوبعد حفل الّشكر هذا يقوم معّلم الّتأّمل الّتجاوزي بإعطاء "مانرتا" (     
يكّررها يف ذهنه بشكل صامت ويأمره أن ال ينطق ا وأن ال يفّكر إّال فيها خالل كّل فرتة ممارسته 

  للّتأّمل.
أّمل الّتجاوزي املانرتا للمتعّلمني يقولون هلم بأنّه صوت سّري ال حني إعطاء معّلمي حركة التّ      

معىن له وال عالقة له بأّي دين من األديان، ويف حقيقة األمر، املانرتا هو عبارة عن تعويذة هندوسّية 
  .3أو شعار أو تعبري منطوق بشكل خاّص يكون بالّلغة الّسانسكرينّية جيعل كأداة لتحسني الوعي

ين هذه املانرتات أو الكلمات املستخدمة يف الّديانة اهلندوسّية هي عبارة عن أمساء آلهلة ومعا     
  .1هندوسّية

                                                 
1 انظر:   Constance A. Jones and James D. Ryan, Encyclopedia Of Hinduism, 
Series Editor: J. Gordon Melton, p336. 
2 انظر:   Don Krieger, TM: SAVE $1000. 
http://minet.org/www.trancenet.net/dmbroch.shtml  
3 انظر:   Constance A. Jones and James D. Ryan, Encyclopedia Of Hinduism, 
Series Editor: J. Gordon Melton, p277. 
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 اميعلى أس اّليت يستعملها يف الّتأّمل الّتجاوزي ه خيتار املانرتاتأنّ  نفسه قال املاهاريشيقد و      
  .2اّليت يؤمن ا اهلندوس ةاآلهلة الشخصيّ 

سي، املانرتا ليس جمّرد صيغة أو دعاء... إنّه اإلله نفسه... اهلدف من اجلابا و"بالّنسبة للهندو      
)japa الّتكرار املستمّر للمانرتا، هو إنتاج حتّول تدرجيّي لشخصّية العابد إىل املعبود. كلما تقّدم ،(

  .3ه"العابد يف اجلابا كّلما ازداد يف اكتساب طبيعة اإلله اّلذي يعبده، كّلما قّلت طبيعة شخص

فاملناترا هدفها هو استحضار اسم اإلله اهلندوسي والّتفكري فيه حىت ترسخ صورته يف ذهن      
الّشخص، وحّىت يبدأ املمارس بالّشعور والّتأثّر به بعد مّدة من الّتطبيق، وهكذا يستمّر يف الّتمرينات 

كتسبا لطبيعة ذلك اإلله اّلذي إىل أن يأخذ عقل اإلنسان يف الّتشّكل والّنمو تدرجييّا إىل أن يصبح م
  أثّر فيه واستحضره يف ذهنه طوال ممارساته للّتأّمل.

فـ"عندما يدرك العقل شيئا ما يّتم حتويله إىل شكل ذلك الشيء. لذا فإّن العقل اّلذي يفّكر يف      
ك ) بطول، من خالل عبادة مستمرّة، يّتم حتويله إىل شبه ذلishtadevataاإلله اّلذي يعبده (

  .4اإلله. من خالل مساحه لذلك اإلله أن يشغل عقله لفرتة طويلة يصبح صفّيا مثله مثل اإلله"

، وجدنا جاوزيالتّ  لأمّ التّ  حني عرض حفل الّشكر واملانرتات املستعملة يف ا سبقوهكذا يظهر ممّ      
  .الواحد حلرفبا طقوسها ممارسة لوما هو إّال  ،ةعلى العقيدة اهلندوسيّ  مبينّ  أنّه يف حقيقته

  :العقيدة الّتي بُني عليها التّأّمل الّتجاوزي
ذكرنا فيما سبق أّن شعرية املانرتات واستحضار اآلهلة يف الّذهن وترديد ذكر املانرتا هدفه أن      

نصبح مثل اإلله، وهذه املمارسة مبنّية على عقيدة أّن اإلله موجود يف كّل مكان، وأنّه موجود داخل  
، وأنّه بإمكان اإلنسان أن يطّهر نفسه مبمارسة الّتأّمل الّتجاوزي ويرفع من روحه إىل أن كّل اإلنسان

يصبح إهلا كامال، فهي كّلها مبنّية على عقيدة وحدة الوجود واحللول واالحتاد اهلندوسي، وهذا ما 
                                                                                                                                                         
1 انظر:   John Woodroffe, The Garland of Letters, Celephais Press :Leeds 2008, 
p241-249.  
2 انظر:   Maharshi Mahesh Yogi, Beacon Light of the Himalayas,  Souvenir of 
The Great Spiritual Development, Conference of Kerala, October 1955, p65.  
3 Marvin Henry Harper, Gurus, Swamis, and Avataras: Spiritual Masters 
and Their American Disciples, Westminster Press: London 1972, p97-98. 
4 John Woodroffe, The Serpent Power: The Secrets of Tantric and Shaktic 
Yoga, Dover Publications: USA 1974, p88.  
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شيء يف اخلليقة  كلّ صرّح به املهاريشي يف كثري من كتبه، فمن أقواله الّدالة على اعتقاده ذلك قوله: "
  .1"، اهللا املنتشر يف كل مكانةة مطلقة غري معلنهو مظهر من مظاهر شخصيّ 

شخص يف  ذي يسكن يف قلب اجلميع. كلّ خصي هو ذلك الكائن الّ اإلله غري الشّ وقوله: "     
  .2"خصيشّ الة هو اهللا غري طبيعته احلقيقيّ 

متكني "مجيع الّناس من إجياد إهلهم داخل فاهلدف اّلذي يصبو إليه الّتأّمل الّتجاوزي هو      
  .3أنفسهم"

إمكانات  ... إنّ هليحمدودة للكائن اإلاإلمكانات الكاملة لإلنسان هي اإلمكانات الّال ألّن "     
اهللا، يف الوعي  يفقة ة جيب أن تعين إمكانات اإلله القدير على األرض... حياة حمقّ احلياة البشريّ 

الوعي البشري إىل قاعدة يرفع و  ،ة يف اإلنسانكشف كل اإلهليّ ي... الّتجاوزي لأمّ اإلهلي... ممارسة التّ 
  .4"وعي اهللا وهوعالية 

  .5ويقول بكّل صراحة يف موضع آخر: "الّتأّمل الّتجاوزي هو طريق إىل اهللا"     

كوين... لفرد من االرتقاء إىل حالة من الوعي اللكن مي... العميقجاوزي ل التّ أمّ ممارسة التّ و"     
ق هدف ايل، حيقّ نسان هو رغبة اهللا. واإلنسان بالتّ شاط اإلونإرادة اإلنسان هي إرادة اهللا.  فتصبح

  .6"اهللا
فهو يف حقيقته عبادة هندوسّية توصل فاعلها إىل اهللا وتقرّبه منه، مثلها مثل أّي عبادة دينّية      

  أخرى.

ها املهاريشي من خالل الّتأّمل الّتجاوزي ال ميكن الّتوصل واحلياة الّصاحلة واملطمئّنة اّليت يدعو إلي     
ميكن للمرء  فقط اهللابق حقّ تّ البعد إليها إّال بالّتحّقق باهللا يف أنفسنا واّحتادنا معه، يقول املهاريشي: "

ر من ، ميكن للمرء أن يتحرّ فقط د من الوعي باهللا، أو مع قدر جيّ القرب إىل اهللاب... صاحلاأن يصبح 

                                                 
1 Maharishi Mahesh Yogi, Science of Being and Art of Living, p265. 
2 Maharishi Mahesh Yogi, Science of Being and Art of Living, p268. 
3 Maharishi Mahesh Yogi, Science of Being and Art of Living, pxv. 
4 Maharishi Mahesh Yogi, Science of Being and Art of Living, p255 ؛ وغريها مثل
 .p108-109, 143يف: 
5 Maharishi Mahesh Yogi, Meditations, Bantam Books: New York 1968, p59.  
6 Maharishi Mahesh Yogi, Science of Being and Art of Living, p248. 
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املؤّدي إىل  ببهو السّ  والّتحّقق به ، وإدراك اهللالنّتيجةاحلة هي احلياة الصّ  أ... وهذا يعين أنّ اخلط
  .1ذلك."

وهذا االعتقاد هو نفسه عقيدة اخلالص اهلندوسّية اّليت تعتقد أّن صالح البشريّة والّطمأنينة      
الربامها. فليس للماهريشي إضافة جديدة يف الّنفسّية ال ميكن الّتوّصل إليها إّال بعد اّالحتاد مع اإلله 

  حركته الّتأّملّية، بل إعادة نشر للعقيدة اهلندوسّية بثوب جديد يّدعي العلمّية والعلمانّية.
وقد كان شعار حركة الّتأّمل الّتجاوزي يف بداية أمرها اإلقرار والّتصريح بأّا دعوة دينّية، فنجد      

) The Spiritual Regeneration Movement" (وحيحركة الّتجديد الرّ أّن مركز "
م، إشعاره كاآليت: "هذه الّشركة شركة دينّية... وقائدها 1959اّلذي قام بفتحه املهاريشي سنة 

  الّروحي هو املهاريشي مهيش يوغي".
 International" (جمعّية الّتأّمل الّدولّيةم أنشأ املهاريشي "1964مث يف سنة      

Meditation Society.كشركة دينّية منفصلة (  
ّمث بعدها بسنة واحدة جند املهاريشي قد غّري يف سياسته فجأة، فبدأ حيذف نسبة الّتأّمل      

الّتجاوزي، فقام حبذف كلمة "الّدين" و"الّدينّية" حني الّتعريف جبمعّية تأّمل الّطّالب الّدولّية 
)Students International Meditation Society.(  

وحينما وجد املهاريشي استجابة الّناس لدعوته أكثر بعد حذف ربط مركزه بالّدين، قام أيضا      
بتعديل مقاالت مجعّية الّتأّمل الّدولّية اّليت كانت تصدرها، فحذف منها كل ما كان له عالقة 

  بـ"الّدين" و"الّتدّين".
 لة الّتأّمل الّتجاوزي وإبقائها حّية متنّقلةأردنا نشر رسا إذاوقد صرّح املهاريشي نفسه بالقول: "     

ين ما كان الدّ كلّ ف... حسب طلبات الوعي االجتماعيعلى  نشرها من جيل إىل جيل، فينبغي
حيثما و ... كلما كان علينا أن نقّدم الّتأّمل الّتجاوزي على أنّه دين  على الوعي اجلماعي، مسيطرا

على أنّه متمّش العميق  الّتجاوزي لأمّ س التّ يدر علينا تجب و ياسة على الوعي اجلماهريي، السّ  تهيمن
  .2ومتناسق معها" ياسةالسّ مع 

                                                 
1 Maharishi Mahesh Yogi, Meditations, p58-59 :؛ ومثله يفMaharishi Mahesh Yogi, 
Science of Being and Art of Living, p134. 

2 انظر:   Maharishi Mahesh Yogi, Science of Being and Art of Living, p298. 
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وهكذا جعل الغاية عنده هو نشر حركته بأّي وسيلة كانت، فالغاية عنده تربّر الوسيلة، ولو       
  كانت بالكذب على الّناس والّنفاق يف الّدعوة. 

ها تقام وهي كلّ يف القيام بطقوس هندوسّية والّدعوة إليها،  وحّىت بعد تغيريه لوسيلة دعوته استمرّ      
، مع حذف نسبة كّل ذلك إىل الّدين أو إىل الّديانة ة مثل فيشنو، شيفا وغريمهابأمساء آهلة هندوسيّ 

  اهلندوسّية.
ا واستمّر على هذه الطّريقة طوال حياته ودعوته خمفيا للّناس مصادرها وعقائدها اّليت تنبين عليه     

  والطّقوس اّليت تقام فيها وهدفها اّلذي تسعى إىل حتقيقه.
ولكّن الّتأّمل الّتجاوزي كما عرضناه يف حقيقته ومن أصوله ما هو إّال الّديانة اهلندوسّية بلباس      

متخّف وباّدعاء علمّي مبّسط، يقول أحد معّلمي الّتأّمل الّتجاوزي اّلذي اعتزل عنها: "الّتأّمل 
هو ممارسة دينّية هندوسّية، ويتّم إخفاء هذه احلقيقة من اجلمهور بطريقة خمادعة بشكل الّتجاوزي 

  .1مستمّر"
وهذا الّتخّفي والّتسّرت من املهاريشي يف إخفاء حقيقة الّتأّمل الّتجاوزي وجعلها بعيدة كّل البعد      

  ع.عن الّدين أحد أسباب انتشار دعوته وحركته انتشارا واسعا يف العامل أمج
  المبحث الثّالث: أثر الّتأّمل الّتجاوزي على العالم الغربي واإلسالمي:

بعد أن أثبتنا يف املبحث الّسابق أّن حركة الّتأّمل الّتجاوزي ما هي إّال ستار لنشر العقيدة      
من القلق اهلندوسّية حتت شعار العلم الّتجرييب والّتنمية البشريّة وحصول الّسعادة والّطمأنينة والعالج 

ومعظم األمراض النفسّية، نتحّدث اآلن عن أثر هذه احلركة على العامل الغريب ّمث على اإلسالمي 
  فنقول:

  :أّوال: أثر الّتأّمل الّتجاوزي على العالم الغربي
كثري من املشاهري افتتنوا بدعوة الّتأّمل الّتجاوزي وفوائدها، سواء من املغّنيني أو الرّياضّيني أو       

، إّال أّن أشهر من اعتنق هذه احلركة ودخل فيها هم مغّنو الّروك األكثر شهرة يف 2ملمثّلني وغريهما
م حيث رحلوا إىل اهلند عند مركز 1968)، وذلك سنة The Beatlesزمنهم املسّمون بـ(

ذا أعطى املهاريشي املخّصص لتعليم الّتأّمل الّتجاوزي وجلسوا معه مّدة من الّزمن يتعّلمونه منه، وه
                                                 

1 انظر:   http://minet.org/www.trancenet.net/personal/abe/abe12097.shtml 
2 من بني املمثلني:   Jane Fonda, Mia Farrow, Clint Eastwood, Stephen Collins, David 
Lynch :ومن املغنيني ،Donovan and George Harrison وغريهم كثري.   
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أكرب إشهار هلذه احلركة يف الّساحة العاملّية، وانطلقت بعدها الّدعوة تنتشر كالّنار يف اهلشيم يف مجيع 
  .1أحناء العامل

ومن أدلّة ذلك دخول دعوة املهاريشي إىل الواليات املّتحدة األمريكّية وانتشارها فيها بسرعة      
حث عن فوائدها الّنفسّية والّصّحّية والعلمّية، وهكذا فائقة، وكتبت حوهلا مقاالت علمّية كثرية تب

استمّرت يف الّنفوذ والّتصّدر العلمي واألكادميي إىل أن جعلت تدّرس كمقّرر منفصل خاّص ا يف  
  كثري من املدارس األمريكّية. 

 جامعة" اّليت تدعى اليوم بـ"جامعة المهاريشي العالميةم أّسس املهاريشي "1971يف سنة      
"، وهي حتتوي على مراكز تعليمّية كثرية، مثل: "مدرسة املهاريشي لعصر الّتنوير"، المهاريشي للتسيير

وهي مدرسة خاّصة بتدريس الّتأّمل الّتجاوزي للّتالميذ من الّتحضريي إىل الثّانوية، ومثل: "املدرسة 
  .2املثالّية للبنات" وهي للمرحلة اجلامعّية

"، خطّة حلركة الّتأّمل الّتجاوزي الخطة العالمّيةاملهاريشي ما أمساه بـ"م أطلق 1972ويف سنة      
وتعزيز اإلجنازات  -2تطوير اإلمكانات الكاملة للفرد،  - 1تتكّون من سبعة أهداف مرتابطة وهي: 

وحّل مشاكل اجلرمية وكّل سلوك جيلب الّتعاسة  -4وحتقيق أعلى مثل للّتعليم،  -3احلكومّية، 
 - 7وحتقيق الّنجاح للفرد واألسرة واتمع،  -6وتعظيم االستخدام الذّكي للبيئة،  - 5للبشريّة، 

  وحتقيق مجيع األهداف الّروحّية لإلنسانّية.
مركز  الّتجاوزي، أي: لأمّ مي التّ مركزا لتدريب معلّ  3600إىل إنشاء دعت هذه اخلطة العاملّية      

م، واحد مركز ألف معلّ  يف املقابل سيكون لكلّ . على كوكب األرض مليون شخص تقريبا واحد لكلّ 
  .ألف شخص لكلّ 

                                                 
1 انظر:   Lewis Lapham, With the Beatles, Melville House Publishing: Hoboken, 
NJ 2005. بواسطة   Douglas E. Cowan,  David G. Bromley, Cults and New 
Religions: A Brief History, 2nd Edition, Wiley Blackwell: UK, p48.  
2 انظر:   Douglas E. Cowan,  David G. Bromley, Cults and New Religions: A 
Brief History, p50. 
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 اتهاريشي يف نشر رؤيته إلمكانيّ املة، بدأ ة العامليّ يف غضون ثالث سنوات من اإلعالن عن اخلطّ و 
  .1أمجع ل العامليلتحو  الّتأّمل الّتجاوزي

ّدة يف كثري من دول وهكذا استمر األمر على هذه الطّريقة يف انتشار هذه احلركة لسنوات ع     
العامل كإجنلرتا وأمريكا وكندا وسويسرا وغريها من دول أوربا وأفريقا، وكان األمر أوسع يف الواليات 
املّتحدة األمريكّية إىل أن حكم عليها القضاء األمريكي يف نيو جورزي وقّرر بأّن هذه احلركة والّدعوة 

، فقاموا حبذفها من 2م1979ر، وذلك كان سنة ما هي إّال الّديانة اهلندوسّية بثوب جديد معاص
  املقّررات الّدراسّية منذ ذلك الوقت.

: بناء أّوالووضع بعدها املهاريشي أيضا مشروعني آخرين أكرب من مشروع اخلطّة العاملّية ومها:      

أحناء العامل، : بناء قصور الّسالم حول كّل وثانيامدينة املهاريشي الفيديّة يف منطقة لووا األمريكّية، 
  .3وهي قصور خاّصة بالّدعوة إىل ممارسة الّتأّمل الّتجاوزي وتدريب معّلمني متخّصصني فيها

وهكذا بدأت الّدعوة من حينها يف االنتشار والّنفوذ إىل مجيع أقطار األرض إىل أن دخلت إىل      
  إفريقيا ودول اخلليج.

ريب كان يف دخول الّتأّمل الّتجاوزي إىل املدارس العاّمة، وممّا سبق نالحظ أّن أثرها على العامل الغ     
ويف قبول الّدولة إنشاء أصحاا للمدارس اخلاّصة بداية من املدارس الّتحضرييّة إىل غاية اجلامعة، وقد 
أثّر هذا يف كثري من الّشعب األمريكي واألورويب اّلذي أصبح من أجل ذلك يقّدس ويعّظم الّرتاث 

املقّدسة اهلندوسّية، وكذا شخصّيام وآهلتهم. كما كان هلا أثر كبري يف تركيز حبوثهم  اهلندي والكتب
العلمّية وإلقاء ضوئها حول تقنّية الّتأّمل الّتجاوزي، وذلك بالقيام بدراستها من الّناحية العلمّية 

                                                 
1 انظر:   Bloomfield, Harold, Michael Cain, Dennis Jaffe, and Robert Koryn TM: 
Discovering 
Inner Energy and Overcoming Stress. Dell: New York 1975, p245 بواسطة  
Douglas E. Cowan,  David G. Bromley, Cults and New Religions: A Brief 
History, p49. 
2 انظر:   Don Krieger, TM: SAVE $1000. 
http://minet.org/www.trancenet.net/dmbroch.shtml 
3 انظر:   Douglas E. Cowan,  David G. Bromley, Cults and New Religions: A 
Brief History, p51. 
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ألحباث اّليت والبحث عن حقيقة دعاويها وفوائدها، وقد صدرت كتب كثرية تناقش دعواها وترّد على ا
  . 1أجنزت من طرف علمائها إلثبات جّديّتها وفائدها
  :ثانيا: أثر الّتأّمل الّتجاوزي على العالم اإلسالمي

أّما عن أثر حركة الّتأّمل الّتجاوزي يف العامل اإلسالمي، فنجده أنّه حمدود إىل حّد ما ولكّنه ليس      
من املناطق والبلدان، نذكر من بينها اجلزائر ولبنان، ضئيال وال متخفّيا، بل هو ظاهر متجّل يف كثري 

  فنقول:
مها ذي تعلّ " الّ عثمان قويدرمن طرف " أّول ما دخلت حركة الّتأّمل الّتجاوزي إىل اجلزائر كان     

اخلاّصة بتعليم تقنّية الّتأّمل الّتجاوزي  Vitalitéمة منظّ  اّلذي أّسسة، وهو يف اململكة الربيطانيّ 
 - Association Vitalité Alger، وامسها الكامل هو "2ني يف اجلزائر العاصمةللجزائريّ 

MT Algérie."  
م، وأصبحت معّلما هلذا 1973يقول عثمان قويدر: "تعّلمت الّتأّمل الّتجاوزي للمهاريشي سنة      

يقا م... وأتيحت يل الفرصة لتعليمها آلالف املسلمني يف مشال أفر 1977الربنامج الرّائع سنة 
وآسيا... جئت من عائلة مسلمة وأربعة أجيال يف بيتنا ميارس الّتأّمل الّتجاوزي مع القيام بطقوسنا 
اإلسالمّية كّل يوم. أحّب أن أقول إّن الّتأّمل الّتجازوي ليس فقط ال يتعارض مع عقائدنا بل وجدنا 

  أنه يقّوي إمياننا.
م ارقني يف دراستهم وممارستهم لإلسالم، حيث أّ ذين كانوا غلقد مسعت أيضا عن الكثريين، الّ      

  .3"ة.أكرب لدراستهم وممارسام الدينيّ ومعىن عمقا  (أي: التأمل التجاوزي) قد أعطاهم

                                                 
1 مثل كتاب:   Catherine Wikholm and Miguel Farias, The Buddha Pill: Can 
Meditation Change You,   :وكتاب Michael Persinger and Normand Carrey and 
Lynn Suess, TM and Cult Mania.  
2 انظر:   A Bouzidi, La Méditation transcendantale: Un moyen naturel et 
efficace de lutte contre le stress, Publié dans El Watan le 28/08/2011.  

3 : ملدينة أشفيل موقع التأمل التجاوزي 
http://meditationasheville.blogspot.com/2014/04/religious-leaders-on-
transcendental.html 
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ويكمل قائال: "... كثري من املسلمني وجدوا أّن الّتأّمل الّتجاوزي يزيدهم احملّبة واالحرتام لكّل شيء 
اد كّل الّصفات العليا يف عقيدة املسلم: اإلجيابّية، الّرمحة، الّتسامح، من خلق اهللا. وهو يطّور يف األفر 

  .1الّصمود، الّطهارة، االستسالم إلرادة اهللا، وفائدة لنفسه وجلميع اآلخرين"
يذكر لنا األستاذ قويدر، أّول من أدخل الّتأّمل الّتجاوزي إىل اجلزائر أنّه ال عالقة له بالّدين وال      

املسلمني، بل قد يقّويها ويزيد إميان العبد ا، وهذا كالم أوضحنا بطالنه يف املبحث  يعارض عقيدة
الثّاين من هذه الورقة فال داع للّتكرار، وخمالفة تلك العقائد واّلطقوس للعقيدة اإلسالمية معلوم من 

واز الّتوسل إال الّدين بالّضرورة ملخالفتها للّتوحيد ومقتضياته، كعدم جواز دعاء غري اهللا، وعدم ج
باهللا، وعدم جواز الّتقرب ألحد بأّي شيء إال هللا ومبا شرعه وغريها من املعاين املعلومة لدى كّل 

  مسلم مّوحد.
هك إليه موقع الّتأّمل يوجّ ، وهو الّشخص اّلذي "وريدّ قإلياس "بعد األستاذ قويدر جاء      

  .2هاملتعلّ  الّتجاوزي حينما تبحث عن معّلميها يف اجلزائر
  كما هلم صفحة يف الفايسبوك بعنوان:      

 MEDITATION TRANSCENDANTALE ALGERIE.  
م، وضعوا فيه 2018كما قاموا حديثا بإنشاء موقعا خاّصا بالّتأّمل الّتجاوزي يف اجلزائر سنة       

وكذا باحملاضرات  تعريفا بالّتأّمل الّتجاوزي وفوائده وكيفّية االّتصال باملعّلمني املوجودين يف اجلزائر
  .3الّتعريفّية املقامة يف أحناء الوطن للّتعريف به

"، الثّقافي مركز مهاريشي الّصّحيويف لبنان جند للّتأّمل الّتجاوزي مركزا خاّصا م أيضا باسم "     
  .4م يف لبنان1973م، بينما كانت حركة الّتأّمل الّتجاوزي قد تأّسست منذ عام 1995أنشأ سنة 

كذا يف سائر البلدان اإلسالمّية، فـ"قد قام املهاريشي بتوجيه دعوته إىل الّشرق األوسط سنة وه     
شخص للّتدرب على الّتأّمل  8000م عرب قناة العربّية اإلخباريّة زاعما أنّه عند جتنيد 2004

                                                 
1 املرجع السابق.   
2

� ا����وزي:  �ا$#": ��!  ا��� https://www.tm.org 
3 جلزائر: انظر: موقع التأمل التجاوزي با  http://algeria.tm.org/. 
4 انظر: موقع مركز مهاريشي الصحي الثقايف   http://www.maharishitm.org/ar/ourtmar.htm 
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ام أبناء الّتجاوزي ستحل مجيع املشاكل املزمنة للمنطقة، وطرح اقرتاحه على أنّه اخليار الوحيد أم
  .1الّشرق األوسط حلّل أزمام، وإّال فليس أمامهم سوى الّصواريخ والّدمار"

الفضائّية مقابلة مع إحدى مدرّبات الّتأّمل الّتجاوزي يف برنامج "صباح  mbcوعرضت قناة      
م، زعمت فيه أنّه يزيد من ذكاء األطفال ويساعد يف شفاء 22/2/2009اخلري يا عرب" بتاريخ 

  .2املئة من األمراضب 90
وهكذا دخل الّتأّمل الّتجاوزي معظم البلدان اإلسالمّية ونشروا فيها كذم وباطلهم، وتظهر      

خطورة هذه احلركة وأثرها على العامل اإلسالمي أّا خمالفة متام املخالفة للّدين اإلسالمي وتضرب يف 
مّرس بذلك أو مل يعلم، وهي أيضا قد تؤثّر على عمق العقيدة اإلسالمّية وهو الّتوحيد، سواء علم املت

املسلم بأن جتعله يتهاون يف صالته اّليت ميارسها مخس مرّات يف اليوم ويرّكز على الّتمرين الّتأّملي يف  
كّل صباح ومساء ملّدة عشرين دقيقة ظانّا منه أّن الصالة ال فائدة صحّية منها، أّما الّتأّمل الّتجاوزي 

سواء كانت للعقل أو للّصّحة الّنفسّية أو غريها من االّدعاءات اّليت يّدعوا. لذا وجب ففوائده كثرية 
  الّتحذير منها وإيقاف انتشارها وإبعادها بكّل الوسائل املتاحة.

  :الخالصة والّنتائج
يدة بعد إجابتنا عن إشكاليات هذه الورقة اّليت متثّلت يف البحث عن حقيقة احلركة الّدينّية اجلد     

اّليت ظهرت للعامل الغريب واإلسالمي من اهلند واملسّماة بالّتأّمل الّتجاوزي، ويف البحث عن أصوهلا 
  وآثارها على العامل أمجع، ميكننا أن نستخلص مايلي:

  : أّن الّتأّمل الّتجاوزي أصله من معّلم املهاريشي اّلذي عّلمه إيّاه وأمره بنشره يف العامل أمجع.أّوال     

  : أّن أصل الّتأّمل الّتجاوزي مأخوذ من كتب اهلندوس املقّدسة مثل الفيدا والغيتا.ثانيا     

: العقيدة اّليت تنبين عليها حركة الّتأّمل الّتجاوزي هي عقيدة وحدة الوجود اهلندوسّية، اّليت ثالثا     
ها عن طريق الّتوّحد مع اهللا هدفها قائم على ختليص اإلنسان من املشاكل الّنفسّية والّشرور بكّل أنواع

  والّتحّقق به بطريق ممارسة الّتأّمل.

                                                 
1  –، مركز التأصيل للدراسات والبحوث 2، طحركة العصر الجديد مفهومها ونشاتها وتطبيقاتهاالدكتورة هيفاء الرشيد،  

.378م، ص2015اململكة العربية السعودية   
2 .378املرجع السابق، ص   
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: حفل الّشكر اّلذي يقوم به معّلم حركة الّتأّمل الّتجاوزي هو عبادة هندوسّية حمضة تسّمى رابعا     
عّلم بالبوخا، والّرتنيمة اّليت يعّلمها للطّالب هي تعويذة هندوسّية عبارة عن اسم إله هندوسي يرّدده املت
  يف فكره كي يصل إىل الّتحّقق بصفات ذلك اإلله إىل أن يصل إىل الّتوّحد فيه مثّ اخلالص والتّنّور.

: أثرها على العامل الغريب كان من الّناحية الّتعليمّية متمّثال يف إنشاء مدارس متخّصصة خامسا     
ت علمّية متخّصصة يف البحث عن للّعامة لتدريسها، ومن النّاحية العلمّية إنشاء مراكز حبث وجمّال 

  فوائدها وجدواها ضّد املشكالت الّنفسّية والبشريّة.
: أثرها على العامل اإلسالمي هو من الّناحية العقديّة ملخالفتها للعقيدة اإلسالمّية سادسا     

  .الّتوحيديّة وملا هو معلوم من الّدين بالضرورة كعدم جواز دعاء واالستغاثة والسجود لغري اهللا
  :هذه احلركة يعود إىل مايلي سبب انتشار: سابعا     
  .هلذه احلركة وتبنّيهم هلا ن مثل البيتلز ودافيد لينش وغريهمي مشهور نيانق فنّ ااعتن -     
الّسياسة اّليت اتّبعها املهاريشي يف نشر دعوته، وهي سياسة الّنفاق والكذب، والّسري على  -     

 يلة.قاعدة الغاية تربّر الوس
 يانات، وهذه املمارسة ال تستوجب اإلميان بأيّ ة ال تؤمن بالدّ انتشارها يف جمتمعات علمانيّ  متّ  -     

  .، فكانت موافقة ألهوائهمإله وال ديانة ملمارستها واالستفادة منها
لك ، فاغّرت ا الكثريون من أجل تة فوائدهاجرييب أثبت صحّ العلم التّ  عاء أنّ ادّ  ه متّ أنّ  -     

  .األحباث اّليت قّدموها
أّا ال تتطّلب كثريا من الوقت وال من العلم، فهي متارس مرّتني يف اليوم ملّدة ربع ساعة فقط  -     

يف الصباح واملساء، وال حتتاج إىل مقّدمات علمّية مسّبقة لتطبيقها، فهي سهلة الّتناول يستطيع 
 .تطبيقها الّصغري والكبري يف مجيع أحناء العامل
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