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 ا����ة أھ�اف

تعريف الطالب بالبعد الوجودي لألشياء والقضايا التي تحيط به وبمجتمعه وباإلنسانية جمعاء. إن حث ، الغاية من هذه الوحدة

الطالب على التعمق في الظواهر والمسائل واألشياء قصد اكتشاف بعدها الميتافيزيقي، الذي يتجاوز مستواها الطبيعي أو 

ى ذلك، سيكون على الطالب التعّرف على عّينات من السيكولوجي أو الثقافي، هو من مقاصد هذه الوحدة. إضافة إل

الموضوعات الفلسفية الكبرى، التي تنضوي تحت اسم الميتافيزيقا، كالوجود والواحد والماهية، واهللا والطبيعة والحقيقة والعدل 

الب سعيا وراء تدريب الط واإلنسان والمبدأ والغاية والمصير الخ، سواء عند القدماء أو المحدثين، بطريقة عقلية برهانية وذلك

على استخالص معنى الوجود، وبخاصة الوجود اإلنساني في الكون. إن مثل هذه المقاربة ستكون مناسبة لكي يتعّرف الطالب 

على المبادئ والمقوالت والتقابالت والبنيات التي تستند التيارات الميتافيزيقية الكبرى. كما ستمكنه من الوقوف على أساليب 

 والحجاج، والدور الذي تلعبه في تنويع الدالالت واستحداث اإلشكاالت وبناء المذاهب. البرهنة

 ا����ة ����ى

تناولتها ودرستها  التي القضايا والمفاهيم واألسئلةبو  ،زيقايالمختلفة للميتافباإلشكاالت الوحدة التعريف  توخىت

  ي: وه ،زيقايالتركيز على المراحل األساسية التي مرت بها الميتاف يتمومن ثم،  ا في مختلف العصور.

 .زيقا القديمة مع أرسطو والتي تستلهم أنطلوجيا بارمنيديالميتاف �

زيقا القديمة مع السكوالئية (بيار أبيالر وطوماس اإلكويني يزيقا القرون الوسطى الموروثة عن الميتافيميتاف �

 بن رشد في العالم اإلسالمي).رابي وابن سينا واافي الغرب والف

زيقا الحديثة التي تبدأ مع ردة فعل ديكارت من محاكمة "غاليلي" ومعارضته للسكوالئية مما دفعه إلى يالميتاف �

 زيقا كأساس للعلوم والفلسفة ، و الوقوف عند مالبرانش، و سبينوزا وليبنتز و "هيوم".يإقامة ميتاف

 زيقا أو محاولة نيتشه وهايدجرياولة كانط إعادة تأسيس الميتافزيقا المعاصرة: وتتجسد في محيالميتاف �

وجيا التي حاولت ومولزيقا، ال يجب إغفال الفينيتفكيكها، أما الوضعية الكالسيكية والجديدة فإنها تشكو الميتاف

جاك و زيقا ومصالحتها مع العلم. ويمكن دراسة النزعة الروحانية الفرنسية مع "لويس الفيل" يتجديد الميتاف

 ،زيقايلميتافامريتان" والفلسفة التحليلية مع "كارناب" و"فتجنشتين" ومع القرن العشرين هناك ممارسة جديدة ب

 ومحاولة أخذ معطيات العلم في االعتبار مثل مراعاة "العلوم المعرفية" و"علم الدماغ.
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