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أما كلمة  ( VEDA) (الفيدا(القدمية  علم اليوجا هو علم منبثق من املعرفة اهلندية
 وتعين االحتاد بني اجلسم -آسيا القدمية  لغة–فهي كلمة من اللغة السنسكريتية " يوجا"

  .دةاإلنسان وعقله بل جتعلهما ِوحدة واح ال تفرق بني جسم.. والعقل واالتصال باإلله
 

نافذة يف كل جوانب احلياة الروحية والعقلية  وفلسفة اليوجا تعرض مبادئ هلا بصرية
متحركة وثابتة فكلما منا اجلانب الثابت فيه زادت  واجلسدية، وفيها اإلنسان مركز لقوى

  .سيطرته على اجلانب املتحرك
 

  لليوجا ااالت الرئيسية
 

 ) YAMA :(ياما
دائما بأفكاره وأعماله   احمليط اخلارجي للفرد الذي يتأثروهي مخس قواعد للسلوك يف

  :وهي
  الصدق

  الالعنف
  .عدم تقبل ممتلكات الغري

  عدم الطمع
  .اجتاه ساٍم أي احلالة اليت تتواجد فيها احلياة يف الفرد دائما يف: العزوبية

 
 ) NIYAMA:( نياما

النقاء والرضا والتقشف : وهي وجاوهي فضائل تتطور تلقائيا عند الوصول إىل حالة الي
  .والبحث والتكرس هللا

 
 ) ASANA:( آسانا

للتمهيد للجلوس لفترات  وهي األوضاع والتمارين اجلسدية اليت تطور اجلسم السليم
  .طويلة للتأمل
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 ) PRANAYAMA :(براناياما

ال يستطيع وقوة احلياة، فاإلنسان قد يعيش أياما دون ماء أو طعام ولكن  أي جمال التنفس
من دقائق معدودة دون هواء إال يف مستويات وعي مرتفعة حني يصل إىل حالة  البقاء أكثر
  .ميكن إيقاف التنفس لوقت طويل وبشكل تلقائي اليوجا حيث

 
 ) PRATYAHARA :(براتياهارا

عن أغراضها ليتحرر الفكر من القيود احلسية واألمناط االعتيادية  أي انسحاب احلواس
  .يف أول مرحلة من الغوص يف أعماق الفكر ، وهذا حيدثلإلدراك

 
 ) DHARANA :(دهارانا

 .تعددية وعشوائية األفكار وتوحيد االنتباه إىل موضوع داخلي واحد وهي االنسحاب من
 
 

 ) DHYANA :(ديانا
منهج التفكري يف  وهي ختفيف االضطرابات الفكرية والوصول إىل مستويات أعمق من

  .فكاراجتاه منبع األ
 

 ) SAMADHI :(الصمادي
حالة توحد الوعي يف حالة مطلقة تتميز بالالحمدودية وقدرات  وهي حالة اليوجا أي

  .فائقة
 
 

  مزايا متارين اليوجا
 

اليوجا من خالل جمموعة من التمارين العقلية واألوضاع اجلسمية؛ حبيث تتناغم  وتمارس
 التنفس، وقد صممت متارين اليوجا لضبط اجلسمية مع التخيل العقلي مع طريقة احلركة
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 .يف النظام الغددي يف اجلسم؛ وبالتايل زيادة كفاءته، وزيادة كفاءة الصحة العامة الضغط
 ونظام التنفس يقوم على مبدأ أن التنفس هو مصدر حياة اإلنسان؛ فممارس اليوجا يقوم

 س، مث بعده يدرب جسده وعقلهتدرجييا بزيادة ممارسة نظام التمرينات الرياضية والتنف
 على التركيز والتأمل، وباملمارسة اليومية املنتظمة لنظام اليوجا حيصل الفرد على عقل

  .صاٍف وواٍع، وذاكرة قوية، وجسم صحي
اجلسم املادي معزوال عن باقي مقوماته أو  يف نظر اليوجا يتسم التمرين بأنه ال يستهدف

ينميه تنمية كاملة حىت يصبح  ن ككل؛ لكيعن العقل فحسب؛ بل يستهدف اإلنسا
اجلسم يف حالة طيبة من النشاط  وحلفظ خاليا. اجلسد املادي صاحلا لوجود الروح فيه
  :واحلركة يلزم االهتمام بالعوامل التالية

  .فوق البنفسجية من أشعة الشمس األشعة
  األكسجني

  .الطعام الطبيعي النقي
 

  .عصري الفواكه واملشروبات الطبيعية كاألعشاباملاء و: السوائل النقية مثل
وذلك  التدريب البدين لتكوين اجلسد بشكل يكون أكثر صالحية لتحقيق اهلدوء والتركيز

  .بواسطة متارين اليوجا املختلفة
طبيعي بني العقل واجلسد واليت من خالهلا  لذا فممارسة اليوجا تساعد على حتقيق توازن

خلو اجلسد من األمراض؛ بل هي  فالصحة ال تعين فقطتربهن الصحة عن نفسها؛ 
  .حلالة التوازن الفعال للصحة باإلضافة إىل ذلك صنع بيئة داخلية تسمح للفرد بالوصول

 
بواسطة املاليني من الناس يف مجيع أحناء   سنة5000تمارس اليوجا منذ ما يزيد عن 

طورا واستخداما يف الوقت احلديث؛ حيث الصحية ت العامل؛ بل وتعتبر من أكثر االجتاهات
للهدوء النفسي والتخلص من التوتر، كما أا فعالة يف  تعتبر اليوجا من أفضل الوسائل

  .األمراض مثل الربو وآالم الظهر، بل وحىت السرطان مساعدة املرضى على حتمل متاعب
 

  فلسفة العالج باليوجا
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املتكامل، حيث إن متارين اجلسم هي واحدة فقط اليوجا على العالج الكلي  تعتمد فكرة
اليوجا، وتم جوانب اليوجا كلها بتدفق الطاقة يف اجلسم من خالل أساليب  من جوانب
كما تساعد متارين اليوجا على التخلص من اإلحساس بالتوتر . التنفس والعقل التحكم يف

اء الصحة العامة آثاره املزعجة ومضاعفاته العديدة؛ حيث ينصح خرب والتخلص من
اليوجا واليت تعتمد أساسا على التأمل واجللوس بوضعية ثابتة لوقت ال يقل  مبمارسة متارين

مع تثبيت النظر باجتاه واحد وخالل هذا الوقت يشعر املرء بأن الكثري  عن نصف ساعة
مت تفريغها للخارج بدال من أن تظل كامنة يف اجلسم حمدثة العديد من  من الشحنات قد

وباإلضافة إىل ذلك يشعر املرء بأن مجيع أعضاء جسمه قد نالت كفايتها  االضطرابات،
 .الضروري إلعادة احليوية للجسم الذي أكه التوتر والشعور بالوهن العام من االسترخاء

 
 دور التنفس يف الصحة اجلسمية؛ حيث أثبتت بعض أنواع اليوجا تركز على كما أن

احلديث أن التنفس ليس جمرد توصيل األكسجني إىل الدم، ولكنه أيضا  نظريات الطب
اإلنسان لعضالته وصدره وبطنه، وذلك بدوره يؤثر على عملية  يؤثر على استخدام

ا تشجع كطريقة يف التعامل مع أزمات الربو، حيث إن اليوج اهلضم، كما جنحت اليوجا
وهذا يساعد على تقليل التهابات القصبة اهلوائية وآالم  على التنفس بطريقة صحيحة،

كما أن التنفس الصحيح يمكِّن اإلنسان من التعامل  الظهر ومشكالت اهلضم والتنفس،
كما استخِدمت . مرتبطة بالتنفس السريع و البطيء مع حاالت الرعب املفاجئ، و هي

  .ت مرضى القلباليوجا بنجاح مع حاال
 

 وميكن ملرضى السكري استخدام اليوجا كأداة هامة وجديدة للعالج؛ فمريض البول
السكري ال يستطيع جسمه إنتاج هرمون األنسولني بكفاءة، وهو اهلرمون الذي يساعد 

من جمرى الدم يف اخلاليا، وأظهرت األحباث ) مصدر للطاقة(حتريك اجللوكوز  على
وتعين  – (HATHA YOGA) ع اليوجا و هي اهلاثا يوجابعض أنوا احلديثة أن

اليوجا ميثل الفكرة املركزية لليوجا، وهي الترابط بني اجلسم  التوازن وهذا النوع من
حقيقية يف توازن السكر يف الدم؛ حيث أثبتت األحباث اليت أُجِريت   توفر فائدة-والعقل
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 مبمارسة اليوجا مخس مرات السكري أن التزام هؤالء املرضى على عينة من مرضى
  .تقليص عدد جرعات األنسولني اليت حيتاجوا وبشكل يومي قد مكنهم من

هلا فائدة كبرية يف مقاومة الضغوط النفسية واألمراض  وممارسة اليوجا مرة واحدة أسبوعيا
ه مالئمة لكل األعمار، واملهم هو أن يطور اإلنسان مهارات عموما، كما أن ممارسة اليوجا

  .قدراته اجلسمية يف رياضة اليوجا مبا يالئم
 

شفاء ) بأذن اهللا(ميكنها  وال تقف أوجه استخدام اليوجا كعالج عند هذا احلد؛ بل إا
 - واالكتئاب-واإلمساك - والربد-االلتهاب الشعيب: أنواع أخرى من األمراض مثل

 وعدم انتظام –ضم اهل  وعسر– والصداع – واالنتفاخ – وإجهاد البصر –واإلنفزميا 
 –الربوستاتا   ومشاكل– والسمنة – وضعف األعصاب –الدورة الشهرية عند النساء 

والتهاب  –  ومشاكل اجليوب األنفية– والضعف اجلنسي – وِعرق النسا –والروماتيزم 
الطب   وجتاعيد البشرة؛ ومن مث أصبحت أحد العناصر األساسية يف ممارسات–احللق 

  .البديل يف الغرب
 

  متارين اليوجا والصالة
احلايل ينغمس يف ماديات احلياة؛ فينسى حقيقة وجوده، وتصبح عباداته  واإلنسان يف وقتنا

شكلًا مظهريا دون التأمل يف صنع اهللا والتركيز فيما يؤديه من عبادات  ومناسكه تأخذ
لى التركيز يف مشاغل احلياة ومتاعبها؛ لذلك فممارسة متارين اليوجا تساعد ع بعيدا عن

 العبادات اليومية وإبعاد احلواس عن أغراضها وتوحدها للتركيز والتأمل يف خلق اهللا، أداء
 ومن العجيب يف علم اليوجا أن هناك صلة مشتركة بينه وبني بعض تعاليم األديان

 السماوية، واألعجب من ذلك هو أن هناك تشاا بني التمارين اليت يقوم عليها أحد فروع
وبني عبادة الصالة يف  (HATHA YOGA) (هاثا يوجا(جا وهو ما يسمى اليو

حيث يتشابه كالمها يف جمموعة من احلركات واألوضاع . اإلسالمي احلنيف الدين
تتم خالهلما كما أن متارين اهلاثا يوجا متارس مخس مرات يوميا، وكذلك  اجلسمية اليت
ولكن بالطبع هذا ال يعين أن كل -ل رئيسيبالصالة مخس مرات يوميا بشك يقوم املسلم
  .تشملها اهلاثا يوجا توجد يف الصالة األوضاع اليت
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الطاقة يف اإلنسان ترتبط باملراكز العصبية اليت تتفرع من  يؤكد العلماء الغربيون إن مراكز

فقري فان األوضاع اليت يقوم ا املسلم يف صالته حتفز العمود ال العمود الفقري، وبالتايل
عليه من قصور نتيجة املمارسات اليومية للحياة ، لذلك فالتمسك  لتصحيح ما يطراء

اإلسالمي وممارسة العبادات بشكل منتظم وتعويد النفس علي التركيز  بتعاليم الدين
اإلنسان علي حتقيق التوازن العقلي والروحي واجلسدي، وبالتايل حتسني  والتأمل يساعد
  .ة علي االتصال باهللا سبحانه وتعايل واإلميان بعظمة ديننا احلنيفواحملافظ الصحة العامة

  نرمني عبد املنعم
Jan. 30, 2001  
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