
 
- 1 - 

 طريق العالج لمسائل الرؤية الكىنية االساسية
 

اَرُٓٛا فٙ انذسط انًاظٙ انٗ َرٛعح يفادْا اٌ االَغاٌ نّ َضعح فطشٚح نرؽصٛم كًانهّ االَغهاَٙ   

ْٔزا ال ٚكٌٕ اال يٍ خالل افعانهّ االخرٛاسٚهح ٔعشفُها اٌ االخرٛهاس ٚكهٌٕ عهٍ لشٚه  انع هم انهز٘          

نههّ انُٓههاحٙ ٔؼ ٛ ههح ٔظههٕدِ ٔتذاٚرههّ ٔيصههٛشِ ؼرههٗ ٚههرًكٍ يههٍ اخرٛههاس انًغههاس  كًا التههذ اٌ ٚعههش 

َغههاٌ عُههذيا ٚؽههأل االَغههاٌ انغههإال انًطههشٔغ يهها ْههٙ لههشا انًعشفههح انًراؼههح نال  ٌانصههؽٛػ ار

 ؟انذٍٚ انؽ انثؽس عٍ عالض نهًغاحم االعاعٛح نهشؤٚح انكَٕٛح، ٔانرعش  عهٗ اصٕل 

 

 انىاع المعرفة

ٕ    ًٚكٍ ذ غٛى إَاع ان  ٓا ًٚكهٍ ذ غهٛى انشؤٚهح انكَٕٛهح    حًعشفح االَغاَٛح انٗ استعهح اسغهاو ٔعههٗ ظه

 اسغاو:استعح انٗ  اٚعًا

ٔٚرٕصم انٛٓا تاالعرعاَح تانؽٕاط ٔاٌ كاٌ نهع م دٔسِ فٙ  المعرفة التجريبية والعلمية: -1

. ٔٚغرفاد يهٍ انًعشفهح انرعشٚثٛهح فهٙ انعههٕو انرعشٚثٛهح       ٔذعًًٛٓاانًذسكاخ انؽغٛح  ذعشٚذ

ٚرٕصم االَغاٌ انٗ سؤٚح ًٚكٍ اٌ يصال انفٛضٚاء ٔانكًٛٛاء ٔعهى االؼٛاء. ٔعهٗ ظٕءْا أ

 .)الرؤية الكىنية العلمية(كهٛح ؼٕل انٕظٕد 

ٔانع م نّ انذٔس  (انًع ٕالخ انصاَٛح)ٔذرأنف ْزِ يٍ انًفاْٛى االَرضاعٛح  المعرفة العقلية: -2

انًعطٛهاخ انؽغهٛح ٔانرعشٚثٛهح     انشحٛظ فهٙ انرٕصهم انٛٓها ٔاٌ كهاٌ سهذ ٚغهرفاد يهٍ تعهط        

ي ههذياخ ان ٛههاط. ٔيٛههادٍٚ ْههزِ انًعشفههح ْههٙ    كًُشههأ الَرههضاع انًفههاْٛى أٔ نرشههكم تعههط   

االعههرذالالخ ٔانثؽههٕز ْهزِ  انًُطه  ٔانعهههٕو انفهغهفٛح ٔانشٚاظههٛاخ. ٔذؽصههم يهٍ خههالل    

 .(الرؤية الكىنية الفلسفية)انع هٛح 

ألَٓا يغرُذج فٙ ذؽ  ٓا انٗ يعشفح يغث ح دٔس شإَ٘  ْٔزِ انًعشفح نٓاالمعرفة التعبذية:  -3

. ٔذعههذ (انًخثههش انصهادا )عهٛٓها ْههٙ انًعشفهح تانًصههذس انًعرًهذ عهٛههّ ٔعهٍ لشٚهه  خثهش      

اؼادٚههس سههادذٓى ٔصعًههاحٓى  يُٓهها: انًعههاس  ٔانًعهٕيههاخ انرههٙ ٚره اْهها اذثههاع االدٚههاٌ يههٍ   

انؽهظ ٔانرعشتهح.   انذٍُٚٛٛ ٔستًا كاٌ ئًٚآَى تٓا أشذ سعهٕخًا يهٍ انًعر هذاخ انُاشهنح يهٍ      

 .(الرؤية الكىنية الذينية)ٔذؽصم يُٓا 

ْٔزِ انًعشفح خالفًا نالسغاو انغهات ح ذرعهه  تعهٍٛ انًعههٕو ٔراذهّ دٌٔ      المعرفة الشهىدية:  -4

ٔعالح انصٕس ٔانًفٕٓو انهزُْٙ نهًعههٕو كًها ْهٕ انشهأٌ فهٙ عهاحش اَهٕاع انًعشفهح ؼٛهس           

ِ انًعشفههح انشهٕٓدٚح يصههَٕح يههٍ  ٚرٕصهم انٛٓهها االَغههاٌ يهٍ خههالل انصههٕس انزُْٛهح. ْٔههز   

الرؤيةةة الكىنيةةة  ) االشههشاأ انشههٕٓدٔ انكشههفانخطههأ ٔاالشههرثاِ. ٔذؽصههم يههٍ لشٚهه      

 .(العرفانية

 

 نقذ وتقىيم

 تانُغثح نهًعشفح انرعشٚثٛح انعهًٛح: (1

ذرؽذد ْزِ انًعشفح فٙ َطهاا انوهٕاْش انًادٚهح ٔانطثٛعٛهح ًٔٚكهٍ اٌ َغهًٛٓا        - أ

غهٛح انهٗ يها    نًاد٘ ٔال ذًرذ ٚذ انرعشتح انؽعهٗ اتعذ انفشٔض تًعشفح انعانى ا

 ٔساء انطثٛعح.

خاسظح عٍ يٛذاٌ انعهٕو انرعشٚثٛهح  انًشاد يعشفرٓا اٌ يغاحم انشؤٚح انكَٕٛح  - ب

 .ٔاخرصاصٓا فانشؤٚح انكَٕٛح انعهًٛح نٛغد اال عشاتًا خادعًا
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 تانُغثح نهًعشفح انرعثذٚح: (2

صذس أ انًصادس انرٙ ذصذس يُٓها ْهزِ   دٔسْا شإَ٘ يرفشع عٍ االشثاخ انًغث  العرثاس انً

انًعشفح فٛعة سثم رنك اشثهاخ ٔظهٕد انًشعهم َٔثهٕج انُثهٙ ٔاٌ ان هشرٌ انكهشٚى عههٗ ؼه  سثهم           

االخز تانًعاس  ٔانًذسكاخ عٍ لشٚ  انرعثذ ٔٚكٌٕ فاعاًل فٙ ذ ثم عاحش انًعر ذاخ انفشعٛهح  

 .ث ًا يٍ لشٚ  اخشٔانرعانٛى انعًهٛح ايا انًغاحم االعاعٛح فالتذ يٍ اشثاذٓا يغ

 .فانطشٚ  انرعثذ٘ نٛظ فاعاًل فٙ عالض انًغاحم االعاعٛح نهشؤٚح انكَٕٛح ارٌ

 

 تانُغثح نهًعشفح انشٕٓدٚح: (3

اٌ انشؤٚههح انكَٕٛههح يعشفههح ذرههأنف يههٍ يفههاْٛى رُْٛههح تًُٛهها فههٙ عههانى انشههٕٓد     - أ

 فاعههُاد ْههزِ ا٘ يعههال نهًفههاْٛى انزُْٛههح ارٌ)انطشٚهه  انعشفههاَٙ( نههٛظ ُْهها  

ْٛى انههٗ انشههٕٓد فٛههّ َههٕع يههٍ انًغههايؽح انرههٙ نههٕؼ  فٛٓهها يُشههأ ْههزِ       انًفهها

 .انًفاْٛى

فههاو ٔانًفههاْٛى ناٌ ذفغههٛش انًشههاْذاخ ٔانًكاشههفاخ ٔعشظههٓا يههٍ خههالل اال   - ب

ٚؽراض انٗ سذسج رُْٛح يعُٛح الًٚكٍ ؼصهٕنٓا اال تخهفٛهح لٕٚههح يهٍ انعٓهٕد      

ذسج انزُْٛهههح انع هٛهههح ٔانثؽهههٕز انفهغهههفٛح ٔأننهههك انهههزٍٚ ال ًٚهكهههٌٕ ْهههزِ ان ههه  

)ذؽذز ذشاتّ( ذكاد ذكٌٕ عهاياًل   حَٓٚغرخذيٌٕ انفاظًا ٔذعاتٛش ٔيفاْٛى يرشاَت

 .ٔانعاللخطٛشًا فٙ االَؽشا  ٔانعٛاع 

تانرصهٕساخ انخٛانٛهح نٓها    فٙ انكصٛش يٍ انؽاالخ ستًا ٚشرثّ انشٕٓد انؽ ٛ هٙ   - خ

انشهٕٓد ٔستًها ٚعهشض ْهزا انخههش ٔاالشهرثاِ ؼرهٗ         انثاؼس نٓزارٍْ ٔذفغٛش 

 .عهٗ انًشاْذ َفغّ

الًٚكههٍ انرٕصههم نهؽ ههاح  عههٍ لشٚهه  انًعشفههح انشههٕٓدٚح انرههٙ ٚعثههش عههٍ          - ز

ذفغهههٛشْا انهههزُْٙ تههه  )انشؤٚهههح انكَٕٛهههح( اال تعهههذ عهههُٕاخ لٕٚههههح يهههٍ انغهههٛش  

ٔانغهٕ  انعشفاَٙ ٔنكٍ اًٚاٌ االَغهاٌ تطشٚ هح انغهٛش ٔانغههٕ  انرهٙ ذعرثهش       

عهظ انُوشٚهح ٔانًغهاحم    يٍ سثٛم انًعاس  انعًهٛح ٚرٕسف فٙ ذكَٕهّ عههٗ اال  

االعاعٛح نهشؤٚح انكَٕٛح ارٌ ف ثم انثذء فٙ يًاسعح انغٛش ٔانغهٕ  التهذ يهٍ   

يعانعههح ْههزِ انًغههاحم )انًغههاحم االعاعههٛح نهشؤٚههح انكَٕٛههح( يهه  اٌ انًعشفههح      

انشٕٓدٚح اًَا ذؽصم فٙ َٓاٚاخ ْزا انغٛش ٔانغهٕ  ٔفٙ انٕاس  اٌ انعشفهاٌ  

ععٗ ظاْذًا ٔيخهصًا فهٙ لشٚه  عثٕدٚهح    انؽ ٛ ٙ اًَا ٚؽصم نهشخص انز٘ 

اهلل ذعانٗ ٔيصم ْزا انغعٙ ٔانغهٕ  يرٕسف عههٗ انًعشفهح انًغهث ح هلل ذعهانٗ     

 .ٔنطشٚ  عثٕدٚرّ ٔلاعرّ

 

 النتيجة

ٔانُرٛعح انرٙ َرٕصم انٛٓا تعذ ْزِ انذساعهح اٌ انطشٚه  انٕؼٛهذ نكهم تاؼهس عهٍ يعانعهح انًغهاحم         

سعٛهح  شٚ  انع م ٔانًُٓط انع هٙ ٔيٍ ُْا فانشؤٚح انكَٕٛح انٕااالعاعٛح نهشؤٚح انكَٕٛح ٔؼهٓا ْٕ ل

 .)راجع المقذمة الخامسة في باب المقذمات(ْٙ انشؤٚح انكَٕٛح انفهغفٛح 

ٔنكٍ ٚعذس تُا اٌ َعهى تاَُا ؼٍٛ ؼصشَا عالض انًغاحم انًزكٕسج تطشٚ  انع م ٔؼصشَا انشؤٚهح  

 فاَُا: انكَٕٛح تانشؤٚح انكَٕٛح انفهغفٛح

ُههٙ تههزنك اٌ انرٕصههم انههٗ ْههزِ انشؤٚههح يرٕسههف عهههٗ يعانعههح انًغههاحم ٔانًٕاظههٛ       ال َع (1

انًثغههطح ٔان شٚثههح يههٍ انثذاْههح  انفهغههفٛح كهٓهها تههم ٚكفههٙ يعانعههح تعههط انًغههاحم انفهغههفٛح   

نُرٕصههم يههٍ خالنٓهها انههٗ ئشثههاخ ٔظههٕد اهلل ذعههانٗ ْٔههٕ اْههى يغههاحم انشؤٚههح انكَٕٛههح، ايهها    

فهٙ اكرغهاب ان هذسج عههٗ يٕاظٓهح كهم االعرشاظهاخ         انذساعح انفهغهفٛح انٕاعهعح فُؽراظٓها   

 م االعاعٛح نهشؤٚح انكَٕٛح ٔؼهٓا.ٔانشثٓاخ عهٗ انًغاح
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ٔال َٓههذ  يُههّ عههذو يؽأنههح االعههرفادج اتههذًا يههٍ عههاحش انًههذسكاخ ٔانًعهٕيههاخ االخههشٖ       (2

نًعانعههح ذهههك انًغههاحم تههم اَههّ ًٚكههٍ االعههرفادج فههٙ انكصٛههش يههٍ االعههرذالالخ انع هٛههح يههٍ       

رٕصم انٛٓا يٍ لشٚ  انعهى انؽعٕس٘ أ يٍ لشٚ  انؽهظ ٔانرعشتهح كًها اَهّ     ي ذياخ ٚ

انًغهاحم انصإَٚهح ٔانًعر هذاخ انفشعٛهح انرهٙ      ًٚكٍ االعرفادج يٍ انًعهٕياخ انرعثذٚح نعالض 

ٚغرذل عهٗ اشثاذٓها تانكرهاب ٔانغهُح )يصهادس انهذٍٚ انًعرثهشج( ٔاخٛهشًا ٔتعهذ انرهٕفش عههٗ           

ٛح انصؽٛؽح ًٚكٍ انرٕصهم انهٗ انًكاشهفاخ ٔانًشهاْذاخ يهٍ      انشؤٚح انكَٕٛح ٔاالٚذٕٚنٕظ

ٔتههذٌٔ ذٕعههش انًفههاْٛى   –خههالل انغههعٙ ٔانشسههٙ فههٙ يشاؼههم انغههٛش ٔانغهههٕ  نٛرٕصههم     

 أ. -4 مخطط رقمانٗ انكصٛش يٍ انؽ اح  انرٙ اشثررٓا االعرذالالخ انع هٛح.  –انزُْٛح 
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 انًعشفح االَغاَٛح 

 

 

 انًعشفح انع هٛح       انًعشفح انشٕٓدٚح            انًعشفح انرعثذٚح              ٔانعهًٛح انًعشفح انرعشٚثٛح   

        

 

 يع ٕالخ شاَٛح          ذرعه  تعٍٛ       يغرُذج انٗ يعشفح           االعرعاَح تانؽٕاط   

 انًعهٕو       يغث ح عهٛٓا     +              

 نهع م دٔس فٙ     

 ذعشٚذْا ٔذعًًٛٓا  

 ًٚكٍ االعرفادج يٍ تعط      دٌٔ ٔعالح انصٕسج                 نٓا دٔس شإَ٘     

 انًعطٛاخ انؽغٛح ٔانؽعٕسٚح           انزُْٛح نهًعهٕو                   

 ٔيعهٕياخ ذعثذٚح             يصم انكًٛٛاء ٔانفٛضٚاء 

 س  ٔانًعهٕياخ انرٙيصم انًعا   

 ذؽصم يٍ لشٚ            ٚره اْا اذثاع االدٚاٌ يٍ اؼادٚس     

 يصم انًُط ،عهٕو    انكشف ٔانشٕٓد ٔاالششاا     صعًاحٓى انذٍُٚٛٛ   يعشفح انعانى       

 فهغفٛح، سٚاظٛاخ             انًاد٘          

 

 يغاحم        يغاحم      ٚشرثّ       ذؽراض   ذؽراض    عانى              ذرُأل انًعر ذاخ              

 فهغفٛح         فهغفٛح    انٗ عٛش   ذسج      انشٕٓدسانشٕٓد    انٗ         انفشعٛح ٔانرعانٛى            ال ذًرذ انٗ يا ٔساء   

 يثغطح         يع ذج     نٛظ فّٛ   رُْٛح نرفغٛش  تانرصٕس  ٔعهٕ       انعًهٛح        انطثٛعح          

 يفاْٛى    انًشاْذاخ    انخٛانٙ   عشفاَٙ             

 لٕٚم     رُْٛح    ٔانًكاشفاخ              

 يٕاظٓح         سشٚثح           نٛغد فاعهح     عشاتًا خذاعًا       

 االعرشاظاخ      يٍ                     

 انثذاْح      ٔانشثٓاخ     ٚرٕسف    ٚإد٘ انٗ      خهش   اعُاد                     

 ْزِ       اعرخذاو      ٔاشرثاِ      اًٚاٌ           ال ذصهػ نًعانعح            ال ذصهػ نًعانعح   

 انًفاْٛى     ذعاتٛش      ؼرٗ عهٗ   االَغاٌ        انًغاحم االعاعٛح            انًغاحم االعاعٛح   

 اشثاخ     تّ عهٗ    انًشاْذ انٗ       ٔيفاْٛى          نهشؤٚح انكَٕٛح  ؤٚح انكَٕٛحنهش     

 ٔظٕد    ح        َفغّ      انًغاحمَٓانشٕٓد     يرشاَت             

 اهلل      االعاعٛح           

 ذعانٗ     نهشؤٚح              

 انكَٕٛح            

 عهٗ انشؤٚحانرٕفش                 

 انكَٕٛح ٔاالٚذٕٚنٕظٛح              

 انصؽٛؽح          انًعشفح    َٕع        اَؽشا                

 انشٕٓدٚح   يٍ         ٔظٛاع               

 ذؽصم فٙ  انًغايؽح     ٔظالل          

 َٓاٚح انغٛش          

 ٔانغهٕ            

 انًخهص           

 

 

 ال ذصهػ نًعانعح انًغاحم االعاعٛح                 

 نهشؤٚح انكَٕٛح        
 

 أ -4مخطط رقم 
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 والحمذ هلل رب العالمين


