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     3المحاضرة 

 القيم( –المعرفة  –)الوجود مباحث الفمسفة 

 

 مباحث الفمسفة                                            

 

 )األكسيولوجيا(مبحث القيم            )االبستمولوجيا(مبحث المعرفة     (  األنطولوجيا)مبحث الوجود      

                             

 المنطق      االخالق       الجمال            طبيعة   ومابعد الطبيعة                    نظرية المعرفة     

 

 المذهب العقمي    المذهب التجريبي    المذهب النقدي                        

 الحق        الخير         الجمال                                                                      اإلنسان  العالم   ) اهلل وصفاته( 

 ديكارت          جون لوك             كانت                                           

 

 

 (Ontologyمبحث الوجود ) األنطولوجيا  -أواًل:

(  ont) يونانية كممة من ىي( ontology) األنطولوجيا أو(  الوجود عمم) كممة أصل إن" 
  ." النظرية أو عمم بمعنى(  Logoe) كممة ومن ، الموجودة األشياء أو الوجود بمعنى

إذ أن الوجود ىو الموضوع الرئيسي الذي أثار أىتمام الفالسفة القدماء حيث كان األقدمون 
ينتقمون من الوجود إلى المعرفة أي التسميم بإمكان قيام عمم يكون موضوعُو ىو ) الوجود من 
حيث ىو موجود ( أي األنتقال من عالم ) الظواىر أي عالم الموجودات ( إلى عالم )األشياء في 

 تيا ( أي عالم المعرفة .    ذا
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 -إذ يبحث مبحث الوجود في : 

 البحث في الوجود بما ىو موجود عمى األطالق . -1

 البحث في خصائص الوجود العامة لوضع نظرية في طبيعة العالم . -2

النظر فيما إذا كانت ىذه األحداث الكونية تقوم عمى أساس قانون ثابت أو تقع مصادفة وأتفاقًا  -3
كانت ىذه األحداث تظير من تمقاء نفسيا أو تصدر عن عمل ضرورية ، وفيما إذا ، وفيما إذا 

 كان ىناك إلو أم إذا كان الوجود ماديًا صرفًا أو روحانيًا خالصًا أو مزاجًا بينيما " 

 -ونستنتج مما تقدم هنالك أختالف وتباين في تحديد مفهوم الوجود وتعريفِه ، حيث :

ليس لُو تعريف ، ألن ليس لًو حّد وليس لُو رسم ، أذ ىو أبسط المعاني وأعمقيا  -أن الوجود :" 
، فال جنس فوقِو ُيعّرف بِو ، وال فصل نوعي يميزُه من حيث أن كل ما يعرض لموجود فيو 

  وجود"

" فيي فكرة متصمة بأفكار كثيرة مجاورة تتميز عنيا أحيانًا وتختمط بيا أو تحل  فكرة الوجودأما 
يا أحيانًا ، مثل أفكار التغير أو الحركة والصيرورة والواقع والديمومة والخمود والفراغ والعدم محم

 والمكان والزمان والمادة والوجدان والجوىر والماىية أو المدرك الفكري ....إلخ " 

 د وأخيرًا فأن ىذا المبحث يمثل النظر في طبيعة الوجود والبحث في األسباب والعمل األولى لموجو 
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  Epistemologyثانيًا : مبحث المعرفة االبستمولوجيا 

يختص بالبحث في إمكانية قيام معرفة ما عن الوجود بمختمف أشكالِو  إن مبحث نظرية المعرفة
ومظاىرِه ، كما تعدَّ نظرية المعرفة )األبستمولوجيا( موضوع مركزي في الفمسفة الذي يتناول كل 

 وطبيعة المعرفة  ، و إمكان المعرفة( )مذاهب المعرفة  ، -من :

 

  -:  مذاهب المعرفة

إذ ىنالك العديد من المذاىب التي تكون المنابع والمصادر المعتمدة في الحصول عمى المعرفة 
  -وىي :

والذي يقرُّ بأن التجربة ىي أساس المعرفة المبنية عمى الحواس .  -المذهب التجريبي : -1
 ويمثمُو فرنسيس بيكون وديفيد ىيوم وجون لوك وغيرىم. 

 

فيو يرى أن المعرفة الحقيقية ما ُيعمل أو  -المذهب البرجماتي أو الذرائعي )العممي( : -2
 باألشياء التي تعمل. ويمثمُو وليم جيمس وجون ديوي.

 

وىو يرى بأن المعرفة الصادقة تكون في الحدس وحدِه  -دسي أو اإللهامي :المذهب الح -3
 وخير من يمثل ىذا اإلتجاه ىم الصوفية والغزالي والفيمسوف الفرنسي ىنري برغسون.

 

( م.ق474)زينون ويمثموُ . العقل ىو معارفنا أساس أن يرى والذي -: العقمي المذهب -4
والعقل ىو جوىر مجرد من المادة في ذاتو ، مقارن ليا في فعمو  .حديثاً  وديكارت قديماً 

وىو ايضَا النفس الناطقة التي تشير الييا كل واحد بقولو : أنا وقيل : العقل : جوىر 
مجرد من المادة يتعمق بالبدن تعمق التدبير والتصرف . وقيل )العقل والنفس والذىن واحد 

ميت نفسًا لكونيا متصرفة ، وسميت ذىنًا لكونيا إال أنيا سميت عقاًل لكونيا مدركة وس
 مستعدة لألدراك( . 


