
 صناعة االنسان يف نظرية الرتانسريفينج
ن ا اللبل الترعععععرت لري   و ل عععععل كل النظريات التي وضعععععل ا اا لف م نسعععععاوّ وك ا

له لمتمكم رم عمار  اانسعععععععاو بالك و المسععععععلر  ب رات التي ُخلق ب ا وعالقته   وال

النظريات ح ى هذه اتة. بطريبة ربت لة ورناسبمم بني آدم األرض والتلايش اإلنساني 

نسعععاني و ارها علن ععععناعة " التي لتناول طتملة الفكر اانظرية الترانسعععمرجمن هي "

 ذاله وواقله وبالتالي لك يم المجتمع ككل. 

لك و عععععععمممه ورمبة رم ور ة نظرهاّ وهي نظريات وهذه النظريات بلم ر ا ق  

وهنا يمكم وجباً لبناعته بج واهاّ  الفرد ويلمل ب اقابلة للنباش والتط ير حتن يبتل ا 

ار  حسععععم تنسععععاو لكل هذه النظريات وحج  لفسععععمرال اّ جملعن را يسععععتمع ااالذكاء 

ْكَمةَ َمن يََشاُء َوَمن } يُْؤتِي الحِ ّ طريق المكمة ييتتممّ وهي خط   ج و الب ل بل  

البقر  سووور  يُْؤَت الِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيراً َكثِيراً َوَما يَذَّكَُّر إالَّ أُْولُوا األَْلبَاِب {

269. 

اللالم الفمزيائي جاديم  علن ي  2004عام رم روسعععععما   نطلبتنظرية الترانسعععععمرجمن  

نف رم  ق ى عُ  وق لم يتجاوز اللب  الرابع رم عمره زيالن . هذا اللالم والمفكر الذت 

 تكثر رتملاً جي اللالم والتي بلغالمؤاريم جي الفكر الترعععععرت واعععععع اراله لُل  رم األ

ح ل اللالم لت ععتم رمل اهتمام الل ي  رم الفتات الفكرية  اانترععار يوب  ت جّ اآلجاق

 الراشعععع شععععركة جرانرععععايز لتتر لورم خالل لررمة كتابات ألكثر رم عرععععريم لغة.  

النظرية باللغة اللربمة جي ال طم ول زيع الملتم  ال حم  والرسععععمي لتررمة  بالك يت

  اللربي.

المما   الروحاني لف م اإلنسععاو والتلارل رعالمادت واللالم ال اقع رملت النظرية بمم  

 . ركاو ورلالم ولبنمات ل ريتمةعلن نظرية باحتراف ج  عالم جمزيائي بنن البأح اا ا 

بأجكاره و جلاله و ح له الذهنمة  نسعاوه  اا علن  رريم رئمسعمم  األولهمكلت ا لب م و

 والروحمة. واألرر الثاني ه  الك و والب انمم الماكمة له.  

   ر ر االاةرم خالل لفسععععمر ج ععععلت النظرية اارر األول وه  طتملة اانسععععاو لب  

كما ركزت علن  .وح   اللبل والروحو ّواح اث الت ازو جي المما  ّاانتتاه و المبظة 

علن  خالق اانسععاو السععل و وعلن تي لؤار لمرععتتات التكرععف الجكرياً طتملة النفس 

لللب جي ررععاعره جسعع ت والنفسععي والرععمم الضععغ ط ورغلبة رم ال  دائرجتجلله جي 

 وعم كل ان اع اللمار  جن واقله الذت يلمره. ل رجه عم ه جه جي المما و

ول سمع خمارات الترر  ّلإلنساو والفرص ع اللماراتمسل بأهممة وق  ب  ت النظرية 

لتتناها المؤسععسععات اانسععانمة ح ل اللالم للتنممة اانسععانمة  يعععتم رم التلاريف التجأ

رسعع م بمانمة و شععكال جب  ق م  ئيكلالم جمزياوبطتملة حال رب م النظرية   والمجتملمة.



 و الب ر ه  رره و بل    بلاد لمف م ا اللبل الترععععععرتّ ر ضععععععمة هن سععععععمة جزيائمة 

ماات جكل ا ارا  سعععتان ينطلق جضعععاء ااحتزيالن  وهي را يسعععمم ا  باختماره وقرارهّ

. وجي هذا ر اجبة للرععععععريلة اإلسععععععالرمة جي ق له رن ا وهي األق ى وارا آاار للنتائ 

وق له ستمانه  )كل اررئ بما كسب رهمم(  10ّس ر  التل  للالن  )وه يناه النج يم(

 .38الم ارس ر  كل نفس بما كستت رهمنة( )ّ وق له  21الط رس ر  

والب ر عن  جاديم ه   قرن لما ي ر  جي اإلسععععععالم ك نه ق راً ركت ن رسععععععتباًّ ولكم 

بلض جرق المسلممم  و ال يانات األخرى بأو اانساو له اللمار جي اختمار رع يلتلف 

 ق الذت لرشعععع ه له روحه بكل سعععع  لة دوو ررععععادات  و لزاحم علن الم ععععالميالطر

 ولبالل.

وهي المراقب ال اخلي  ؛الركم األسععععععاسععععععي للنظريةن ج المبظة وق   المالحظة  را  

والمبظة هي األساس للترانسمرجمن  ط ال حما  اانساو ل ناعة ال اقع ولغممر الذات؛ 

لاررمة  مة وال ل اخل مة ا ناء الن غان ج م النظرية ولم للمل رع لت ظة  بت المب غا جإذا 

التي   ال ععادقة للتناء ال اابة بمسععم النتائ هي الرغتة الملمةّ والنمة ال اخلمة عععاحت ا

 يج النمة اللاررمة .  را ل ع ه للتمرو وبذل الج   والمرععععبة للم عععع ل علن را يري 

بالنمة اللاررمة ل ي  ال ععععال النمة ال اخلمةن ايا ااخريم ال ععععادقة للتلممر والتناءّ و

 عععع قة لتمسععععمر بالو نجم طرق التلممر باألرض. وكمف ا وق   وعععععانا    ل جضعععع

َوَا ّ )انما األعمال بالنمات(ّ )المما  ج ي قان و حما  هي وع  حق ي ر رنا ورزقنا ج

 28س ر  الك ف  لُِطْع َرْم  َْغفَْلنَا قَْلتَهُ﴾

وعن را يألي اللالم المفكر للتم ث عم الركم الثاني رم النظرية كما  وضععمنا عالمهّ  

جانه يركز علن البان و الك ني الماكم وه  قان و الت ازو الذت يؤار علن كل ن احي 

َع اْلِممَزاوَ ) المما  جي هذا الك و رنذ نرععأله َماَء َرجَلََ ا َوَوضععَ  7ّالرحمم سعع ر  ( َوالسععَ

 ّبإدراكنا  و ارغاراً عناا ّاختماراً  و ارتاراً  لالق اللادل. هذا البان و يلملجسععععتماو ال

 و  النفس ل ازوعلن  لممععاجد دائمععا و بعع اً لألحعع اث والتغمرات  وااختمععار بععاإلدراو

 ال اخلي. بودور المراق ق   اادراو بب   المبظة وانتتاه الكمم . وهنا المممط ح لنا

ل اخلي  قب ا له  و ررعععععععاعر وارلفلت جإذا غان المرا مة جي ذا ل اخل زادت األهممة ا

 هسعععل ك ارت علن ل يه المرعععاعر وااحاسعععمس و تللاررمة جاضعععاحاسعععمس األهممة ا

م   جوهنا  ختل الت ازو الطاقي وي عععتم األنسعععاو عرضعععة ل ّت بغمر واعيواسعععت ع

 جكاره جي اختالل واختالف ور د بسععتب  والتي يسععمم ا )التن وات( ذبذبات األح اث

 و جلاله حتن للم ه للت ازو رغماً عنه.

وهذه التن وات الم رر ّ لُسععع م جي ارت عععاص طاقته وحماله ووقته ور  ه ام لغادر  

بل   و لغذت علن  ق ى را عن ه رم  جكار و جلال وحطمت همته وبررجته علن را 

 ع  لكرف هذه التن وات س اء الظاهر   و اللفمة.لري ّ ج   ي 



علن عععععععناعة الذات  له روق يل الكماو اإلنسعععععععاناكتما يج وح   اللبل والروح  را 

والم ع ل علن را يري  كمفما يري  بكل  وال اقع وسعرياو المما  بكل سع  لة وسعالسعة

لب يم ولأخمر بل ّ جلمس هناو لردد  و وسععع سعععة  و  وهامّ  و نفاق او سععع  لة ويسعععر

 الفاق وعزم وانسجام وراحة بال جي الباو اللمل.

 الملمبة جي كل ركم رم األركاو ر زعة علن لسلة عرر ج ل وكل ا ولألي التبنمات

لتمبمق األه اف  ابجممع ر انت وج م المما   اانسععاواسععتبرار لمفاظ علن ح ل ال ور 

 .الطاقات السالتةالتأامرات وولرش ه بكرف 

لاراً رؤقتاً جلن  لبلتات الظروف لألي لبنمة المماي   "اانتبال المسععععععتمو" لمك و رُ 

لرقب اإلشعععععععارات ورجرى ااحتماات التي للطمه رالرم رع لتجاوز هذه المرحلة 

يا واعاد  النظر ل ا باختمار  ولنتم ات اختمار طريق ورسعععععععار ر ي ّ ولج ي  الن ا

ت المرئمة  و ال ععع لمة  و المكت بة لتبرن بمم واضعععم وااسعععتفاد  رم لبنمة السعععالي ا

وح   اللبل والروح ولجلل ما جي ان راج ول اجق رسععتمر جاللبل يبرر والروح لرععمرّ 

ولم د األه اف والرسعععععععالة ولفتم ل ا األب ان ولتكارل ق   الطاقة وارلفاع ذبذبال ا 

م غمر ر  د ّ واسعععتثمار ر رات المد والفرص المتكرر  برعععكل دائم ربأريممة لارة

بالمالحظة والمراقتة المسععععععتمر   رظنمة وعناء رسععععععتممت جنجاح اللماق ب ا لك و 

 باحترافّ ورثل ا رثل لبنمة الفريلمن  التي لركز علن رضاعفة اللطاء دوو األخذ.

بععاحتراف المؤلف المتمكم رع اطالعععه علن األديععاو وقعع  غععاص التمععار الروسععععععي 

لمضععععععع هذه  الفمزيائمة المادية وروحانماله الممتاجزيبمة تهبللممالملاعععععععر  والماره 

ع د رم و ح ث  واآلخرووّ رع ال اقع والنفسالنظرية كتجربة للتلارل اإلنسعععععععاني 

علن ر اجبة  هسععاع ث الت ازو ولاح افسععم المجال لالختمار والتي ل الت ريتمة التبنمات

 .ااستمباظ المنتتهولروح لاللبل 

بل ولب يه او  اانسعععاو كما ه  دوو ل خل  ع  لمفد اعتبادلالترانسعععمرجمن  ونظرية 

 جي اسععععععترخاء الجسععععععم المادتلجلل النفس ولغذت اللبل ولنمي رفاهمم هذه النظرية 

ردات والمفاظ علن الكن ز الربانمة الم زعة جي الك و رم  واللطاء الماللب ر قممة و

لجلله عرضععععه عن را يغمب ال  ف رم المما ّ وحتماً  علمه ؤارلوالتي  ة ولمنتالالفلل 

دوو  اانغماس جي المراعر السلتمةوعلن اآلخريم و ذيت مّ سباط األحكام الجزاجمة إل

 .رلرج

ودرسععت ا رتاشععر  رم رلتم تا  ا لل عع ععت جي هذه النظرية وللمبت جي رفاهمموق  

حتن يسعععع ل ج م اّ وق   بمرت جي خفاياها   ارف  ر جاديم زيالن  وحاولت  و  بسععععط

الرعععريلة اإلسعععالرمة ول ا ط ل المبام  ور ل ا رت اجبة رع رباعععع ور ى شعععرعمت ا و

رععكلّ لذكرت اإلشععكالمات وجككت الرر ز وبمنت األدلة وااسععت اات واإلرشععاد لما يُ 

ويمفد  ولكم بلم ر ا ج ي رفالمم لإلنساو لمتلارل رع ذاله ورممطه بكل وعي ويبظة

 . المباع  اللمس بأسالمب اب اعمة للفرد وللمجتملات



بت ريسعم ا جي المناه  هي ضعالة اللالم اللربي الم مّ ور ير  ة و عتب   و هذه النظري

سمة و ساو ال را بالتجربة وااستفاد  رم كن زهاّ وهي رم المكمة التي يمتار ا كل ان

 و يأخذها حتن ا يك و ارلة و و يمسععععععم او  حسععععععم الناسّ واو  باللربيويج ر 

 يتجنب اساءل م.

 خالد بن مبروك الرفاعي


