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 طرح المشكلة  :مقدمة
 

  من العبارات التي ألفنا سماعها و استعمالها في حديثنا            

جواب قد يكون سهال، و قد و لكن هذا ال. اليومي، أنه لكل سؤال جواب 

 عنها فقط ، إجابات قابلة و صعوبة هذه اإلجابة ال تتولد. عبا يكـون ص

  للنفي  و اإلثبات معا ، بل تتولد عنها إجابات ال هي قابلة لإلثبات و ال

      ،أخي الطالب،ي ، و هذا ما سنحاول أن نتدارسه معا هي قالبة للنف

 ....تناولنا لهذه المشكلة ؛ فتابعنا  في

I  ـ: عرض و تحليل الوضعية المشكلة  ـ 
  

  :ة أوال ـ الوضعية المشكل

 لمالحظة الوضعية التالية         أنت مدعو ، الطالبأّيهـا

  :و التعليق عليها 

 َأْم الْهدهد َأرى لَا ِلي ما فَقَاَل الطَّير وتَفَقَّد:" ـ قال تعالى 1

كَان   ِمن 1")20 (الْغَاِئِبين.  
      يِعيده ثُم لْقَالْخَ يبدُأ من َأم :"ـ و قال جّل و على  2

نمو قُكُمزري اِء ِمنمِض السالَْأرأإله و عاتُوا قُْل اللَِّه مه انَكُمهرب ِإن كُنْتُم 

اِدِقين1)64 (ص. 

                                                 
  . من سورة النمل 20ـ اآلية 1

 َأرى الهدهد َأم كَان        فَقَاَل ماِلي الَ{ :    قال الرازي في تفسيره آلية أما قوله 

فأم هي المنقطعة نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره فقال ما لي ال أراه ، } ِمن الغائبين

على معنى أنه ال يراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك ثم الح له أنه غائب 

  أهو غائب؟ كأنه يسأل عن صحة ما الح له ،: فأضرب عن ذلك وأخذ يقول 



 

 

ـ يحدث في واقع الناس أن يتعرف بعضهم على بعض،  3

 ما و أنت فيجيبه اآلخر محمود، ما اسمك؟و قد يبادر أحد المتعارفين 

 ."أنا عبد األعلى "  فيرد عليه أسمك ؟
  هل الماء جسم بسيط: ـ أستاذ الكيمياء يسأل الطالب  4

 المراجع لدروسه،إن علم و الطالب يجيبه في ثقة العارف و أو مركب؟

ذرة ء الماء يتألف من ذرتي أوكسجين وجزيالكيمياء الحديث أثبت أن 

 .هيدروجين، و لهذا فهو مركب و ليس بسيطا
      حالل أو حرام؟ خير2هل االستنساخ الباثولوجي ـ 5

 أو شر؟ نافع أو ضار؟
ويقول  , "صادقكل ما يقوله سقراط "أفالطون  يقولـ  6

 منهما فإذا كان قول كل واحٍد." صادقكل ما يقوله أفالطون غير "سقراط 

فأّيهما يتعارض مع قول اآلخر بحيث يستحيل أن يكون كالهما على حق 

  صادق؟

داية الثالثي األول من السنة الدراسية، وقبل أن في بـ  7

كتشف ـ وهذا قبل موعد ا صباحا عتبة باب الثانوية،  الطالبتخطىي

        الخاص بالنصوص الفلسفية،ه نسي كتابهأن الحصة بعشر دقائق ـ

                                                                                                              
  . من سورة النمل 64ية  ـ اآل 1

بعد } ثُم يعيده { يبتدئه من النطفة } َأمن يبدُأ الخلق {  و يقول الرازي  في تفسير اآلية 

} أءله مع اهللا { بالنبات } واألرض { بالمطر } ومن يرزقُكُم من السماء { الموت  

أن مع اهللا آلهة } ِإن كُنتُم صاِدِقين {  حجتكم  }قُْل هاتُواْ برهانَكُم { سوى اهللا فعل ذلك 

  .أنظر المكتبة  الشاملة على الويب . شتى 

 .الغرض منه عالجي:  ـ االستنساخ الباثولوجي2



 

 

 مخافة العقاب بسبب إهماله، و في الوقت نفسه أراد في الدخول؛  و تردد

 وشعر ا له من أهمية ضمن البرنامجمم الدرس ِلالدخول مخافة عدم فه

 ما العمل؟: واجه أمرا مستعصيا يحتاج إلى حل مستعجل، وتساءلي هبأنّ

  :ـ تحليل الوضعية و التعليق عليها ثانيا 

، في تحليلك لهذه الوضعية أنت مدعو لتالحظ أّيها  الطالب

     كتشاف العالقاتفيما تتشابه وحداتها و فيما تختلف، لتتمكن فيما بعد من ا

  .و تصنيف وحدات الوضعية

ها وردت    إن هذه الوضعية هي مجموعة من الجمل،إّما أنّ          

   لكن هل جميع ما جاء منها . ى صيغة سؤال أو أنها تنتهي بسؤالعل

على صيغة سؤال، يفيد معناه السؤال؟ و إذا لم تكن جميعا تفيد معنى 

  ؟ هي أسئلة، كيف أميز بينهاالسؤال مع كونها في الظاهر 
  

ارجع إلى الجملة األولى و الحظ أنها آية قرآنية يقول فيها 

 َأرى لَا ِلي ما فَقَاَل الطَّير وتَفَقَّد : "  عليه السالمتعالى على لسان سليمان

دهدالْه َأم ِمن كَان ؟ و سليمان يسأل بعد أن اجتهد في طلب " )20 (الْغَاِئِبين

      لهدهد ببصره و بدا له أنه ليس في جملة الحاضرين، هل هو إذنا

د أن يعرف كي في جملة من غاب عن مجلسه ؟ إنه يطلب التثبت و يري

و األمر نفسه .  في اتهامه بالغياب عن مجلس الملك سليمانال يظلم الهدهد

        محمود يسأل عبد األعلى،)3(في الجملة .3،4،5،6،7،8:نجده مع الجمل

) 4(وفي الجملة. سم صاحبهو عبد األعلى يسأل محمود ليعرف كل منهما ا

أستاذ الكيمياء يسأل الطالب مختبرا إياه ليعرف مدى تحصيله و استيعابه، 



 

 

يطلب السؤال معرفة حكم الشرع ) 5(في الجملة  . على االستنتاجو قدرته 

ب السؤال معرفة يطل) 6(و في الجملة. ما يتعلق باالستنساخ الباثولوجيفي

الطالب يريد ) 7 (و في الجملة أي الرجلين أصدق في الحكم على صاحبه،

 أي ما في وسعه أن يفعل كي يحضر الحصة و ال بتعرض معرف الحل؛

  للعقاب؟ 

         أن الجملة الثانية وهي آية قرآنية وردالحظو لكن 

     الشريك غني عن–في وسطها سؤال أءله مع اهللا ؟ و لكن اهللا تعالى 

 و إنّما يستنكر على الذين ، ال يسأل إن كان معه إله آخر- و الشبيه 

 و ذلك بعد أن يذكّرهم بنعمه، كيف ينعم عليهم و هم ،يعبدون غيره

 صيغة السؤال ال  أن الطالب،أخي لك ،  و بهذا يتضح ! يعبدون غيره

ر و بالتالي ، بل بعضها يفيد اإلنكا دائما تفيد االستفهام و طلب المعرفة

 مثل ما جاء في اآلية، فاهللا تعالى ال يسألهم ، يكون جوابا أكثر منه سؤاال

  .   عليهم أي يجيبهم   و ينكر عليهم أن يتخذوا معبودا غير اهللاو إنّما يرّد

فما هو إذا كان السؤال ال يتحدد بصيغة االستفهام فقط، 

   إذن؟السؤال

  

  ؟تهفما هو السؤال إذن و ما هي محدداـ  1

أنها لو أنك عدت إلى الوضعية و تأملت الجمل التي قلنا 

  معرفةيطلب فسليمان. طلباتتضمن سؤاال ستكتشف أنها جميعا تتضمن 

األعلى و كال من محمود و عبد ؛) 1(ة ما بدا له من غياب الهدهدحقيق

 من المتعلم أن يطلب؛ و أستاذ الكيمياء )3(اسم صاحبه   معرفةيطلب



 

 

) 5(و السؤال رقم؛)4(ية التي اكتسبها خالل الدرس المعرفيستخدم الكفاءة

وجي و هي من  االستنساخ الباثول معرفة حكم الشرع في مسألةيطلب

.  أي الرجلين على صواب إثباتيطلب )6(السؤال رقمو. المسائل المستجدة

 من خالل سؤاله حالّ  للمشكلة يطلبه في الجملة األخيرة فإنّ أما الطالب

  .يهاالتي تورط ف

 و هذا يتفق السؤال في عمومه هو الطلب أن تالحظو بهذا 

 معني" أبو هالل العسكري"و حدد  ؛ مع ما تثبته قواميس اللغة العربية
       الفرق بين السؤال : " من خالل تمييزه عن االستفهام فقالالسؤال

     هو االستفهام، أن االستفهام ال يكون إال لما يجهله المستفهم أو يشك في

، و يجوز أن يكون السائل يسأل عّما يفهم المستفهم طالب ألنو ذلك أن 

      و السؤال هو طلب األخبار بأداته  [...] يعلم، و عن ما ال يعلم، 

باألداة الحرف الذي ُيسأل به و ُيحدد  المقصودو ،  1..."في اإلفهام

و يطلب تصور  المفرد  ، منها ما يدخل على اللفظأنواعو هي ، المطلوب

نص السؤال  [ ما:  مثل 2) الجوهرية–أي صفاته األساسية (ماهية الشيء

؟، و منها ما يدخل على اللفظ المركب ...ما هو؟ و ] ـ ما اإلنسان؟ 

] نص السؤال [ هل:  مثل الشيءمعرفة وجودفيدل على أن المطلوب هو 

 يدل و معناه هل المشكلة موجودة في كل سؤال؟ أو] يتضمن مشكال [ 

 يتغذي النبات؟ أو يدل على أن كيف:  مثلالمطلوب صيغة الشيءعلى أن 

                                                 
دار األفاق الجديدة الطبعة ) :محقق(الفروق في اللغة " : أبو هالل العسكري" ـ   1
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و قد تستخدم (  يسقط المطر؟ متى:  مثلالمطلوب شروط  وجود الشيء

المطلوب هو تمييز الشيء  أو يدل أن ،)متى لالستفهام عن الوقت أيضا

: ؟ و االستفهام بـ)أّي سؤال هو فلسفي؟ (أّي شيء هو؟:  مثلعن غيره

د  الشيء؟ ال يشترط فيه أن يكون المطلوب مشتبها بغيره، بل أن تحدما

لزم ؟ أي شيء هو: الشيء دون مقابلته بغيره، أما االستفهام بـ ماهية

   .1... تمييز الشيءعن غيره المطلوب

 أّيها  الطالب ؛ يستخدم بمعاٍن في االصطالح ؛ السؤالو

 فيه، في البيداغوجيا هو مختلفة بحسب المجاالت المعرفية التي يستخدم

      ، و في التربية و التعليم هو ما يستدعي جوابا)(le sujetالموضوع 

القضية، و عند ا عند السياسيين فالسؤال هو المسألة و أو يفترضه، أّم

السؤال و السؤل و المسألة و السؤلة بمعنى ) الفقهاء ( علماء الشريعة 

    التي لم يكن فيها حكم فقهي القضية المستجدةواحد هي النازلة أي 

  . و بذلك فهي تتطلب حال شرعيا ؛ كمسألة االستنساخ   في السابق

فإن السؤال   ـ و هذا مجال اهتمامنا ـ الفلسفةأما في 

إلى كل صيغة استفهامية تتضمن مشكال أو إشكالية يطلب السؤال يشير  

   .معالجته، أو حله 

                                                 
األلفاظ المستعملة في المنطق :  ـ  للتفصيل أكثر أرجع إلى كتاب أبي نصر الفارابي1

    – ]  54 – 46[  ـ ص1989حققه محسن مهدي دار المشرق بيروت، لبنان سنة 

  . و بإمكانك اإلطالع عليه في المكتبة اإللكترونية على الويب ـ المكتبة الشاملة

  



 

 

مك لمعنى السؤال أن فهأأخي الطالب ،  لكن أال ترى 

الفلسفي يستدعي منك أن تنظر في معنى المشكلة و اإلشكالية؟ إّن هذا 

 و لكن نؤجل الكالم فيه حتى ننهي حديثنا عن أصناف السؤال،  صحيح، 

حتى يكون لتحليلنا ترتيب منطقي ننتقل فيه من العام إلى الخاص، أي من 

في على وجه معنى السؤال و أصنافه بصفة عامة إلى السؤال الفلس

  .الخصوص

        ، لعلّك الحظت أن األسئلة التي معكأخـي المتعلّم 

جميعا تحتوي أنها  أي ـ هي متماثلة من حيث هي أسئلة، في الوضعية

       ض طلبا ـ لكنها، و تعِرعالمات استفهام، و استفهامعلى أدوات 

فكير ما يستدعيه بعضها من الت من حيث أّن  في الوقت نفسه متباينة

، و هذا يدفعك إلى التساؤل هل األسئلة البعض اآلخر أعمق مما يستدعيه

متماثلة في القيمة؟  و إذا لم تكن متماثلة ما هو األساس الذي أستند إليه 

  في التمييز بينها؟

  :تصنيف األسئلة  ـ 2

  :األسئلة المألوفة  _ أ/2

قة،  األول و الثالث في الوضعية السابينلو أنك تأملت السؤال

        ا من ذلك النوع الذي يعرض لنا على نحو مستمرملتبين لك أنه

إّما ألنه معطى ،والجواب عنهما ال يستدعي تأمال و ال تفكيرافي الحياة، 

بمجرد استخدام الحواس، مثل ما هو الحال مع سؤال سليمان عليه السالم، 

ق النظر فإنه يكفي منه تحقي" لْغَاِئِبينا ِمن كَان َأم الْهدهد َأرى لَا ِلي ما" 



 

 

     ب من يسألكمثل أن تجيا ألن الجواب مألوف، و إّم.ليعرف الجواب

  .عن اسمك بذكر اسمك

 :   أسئلة المكتسبات- ب/2
      من خضع لنوع التدريب  إالّ عنهال يجيب، )4(و السؤال الـ 

 ام إلى المقاييس العلميةاالحتكبإال  ،ُيجاب عنهال و الدراسة الكيميائية، و 

  .التي اكتسبناها في الدروس والمخابر الكيميائية

  

   ـ أسئلة الوضعيات العملية ج / 2

 وضعيةفي  )5(و يجد المتعلم نفسه أمام السؤال الـ  

"situation  " قلقة ومحرجة، نقولحالة يعيشها هو بنفسه  ألنها وضعيةم

، وتتشكل  العناصر التي يدركها ومن  ،، ويتحتم عليه مواجهتهامن الداخل

  :  منها العقبة أمامه

وهي الفترة التي يجب أن :  أهمية بداية الثالثي األول ـأ

 ؛ االنتباه يبدي فيها المتعلم الجدية واالنضباط و
   عشر دقائق فقط، قبل بداية الدرس، أي لم يبق له متسع   ـب

 ؛ من الوقت حتى يعود إلى البيت حيث يقتني كتابه
ومما يترتب عنه، عدم : عواقب نسيان كتاب النصوص  ـج

رضا األستاذ عنه وصعوبة تتبع الحصة الخاصة بدراسة النصوص 

 . و إحراج زمالئه في مساعدته  الفلسفية،



 

 

وهذا يستدعي وضع فروض  استعجال البحث عن حل، ـ د

 ؛ة لدى بعض األصدقاءالبحث عن الكتاب داخل الثانوي: واحتماالت منها

ساعة  الذين يحضرون الحصة في؛ من نفس الصف و  قسم آخرمن

موالية، أو السؤال عنه في المكتبة إذا كانت مفتوحة، أو يتصل عن طريق 

  .النقَّال بمن يحمله إليه

 : األسئلة االنفعالية ـد /2
ال يبدو بأن اإلجابة ستكون ) 6 و5(و في السؤال الـ 

  :  تجيب عنه فإنّك  ، فلكي) 05(أما بالنسبة للسؤال ، بديهية

 على ظاهرة االستنساخ والتمييز  تحتاج إلى اطالع كاٍف ـأ

  .بين االستنساخ المفتوح واالستنساخ الباثولوجي أو العالجي

هل هي حالل  على حكم الدين فيها، ى اطالع كاٍف وإل ـب

      أم حرام؟

 على رأي علماء األخالق، هل هي خير  واطالع كاٍف ـج

  أم شر؟

نافعة  هي هل رأي علماء االجتماع،  علىاطالع كاٍفو ـ د 

  أو ضارة؟

ا تُِثيره القضية في النفس من إحراج على  هذا فضال،عّمـ ه 

مستوى العقيدة، وعلى مستوى التقدير الذاتي، وعلى مستوى العقل 

أنه ليس من الضروري، أن تجيب بهذا أو ومن ذلك، . المنطقي والفلسفي

      فقد ال تختار مثال، :  اإلجابتين الجاهزتين أي أن تختار إحدى؛بذاك

في مستوى العقيدة الحالل أو الحرام؛ فقد ترى أنه مثال، جائز أو مندوب 



 

 

أو مكروه؛ وكذا األمر بالنسبة إلى تقدير المنفعة والضرر أو الخير والشر 

دون ر نافعا ضارا، أو يكون خيرا شرا فقد يكون األم: ولثُنائية منطقها

  .رياضي دقيق لنسبة تأثير الواحد في اآلخرتحديٍد 
  

معرفة المنطق       فالجواب عنه يستدعي ) 6(أّما بالنسبة للسؤال 

من أجل الوصول و التعمق في القياس و التقابل، و إعمال الفكر و الذكاء 

إلى الجواب في حدود الطاقة البشرية ألن السؤال األخير يبدو أشد األسئلة 

  .عنه أشد صعوبةتعقيدا، و الجواب 

II ـ السؤال العلمي و السؤال الفلسفي  

 5 و4لو أنك عدت من جديد إلى الوضعية و تأملت األسئلة 
ِإعمال الفكر في الجواب عنها، ها جميعا تستدعي   ، البد أنك تالحظ أن6ّو

        .و لكن طريقة ِإعمال الفكر و التدبر تختلف من سؤال إلى آخر

ه يقومان ـ، أي أن الجواب و مصداقيت ى الواقعنحتكم إل) 4(في السؤال 

    ه تحليال كيميائيا، لَأي أن تأتي بالماء و نحلِّ؛ الواقع إلى   على العودة

 يقال ،، فإذا كان الجواب موافقا لحال الماء في الواقعمكوناته و ننظر في 

وهذا . ترك للنظر في جواب آخر فهو يحينها أن الجواب صحيح، وإالّ

و يبدو أشد ) 6(ما السؤال  أ.يعرف باألسئلة العلميةع من األسئلة النو

لعا عارفا من سابقه، و تستدعي اإلجابة عنه أن يكون المجيب مطّ تعقيدا

عارفا لمعايير مّيزا بين الكذب والخطأ والوهم،و أساليبه، مبالمنطق 

1)الصالحية (الصدق الصوري و الصدق الماديزا بين الصدق ممي،     

                                                 
  .ت الالحقة إلى معالجة هذه المسائل ـ  سنتعرض في المشكال1



 

 

        الحكم على الصادق منها يحسن استخدامها في قياس األجوبة و و

في الجواب عن هذا السؤال يمكن أن نحتكم إلى الواقع  او إذا كنّ.و الكاذب

و بذلك يتشابه هذا السؤال مع سابقه،   لإلجابة،1الصدق الماديللنظر في 

فسنحتكم  فاألمر سيكون مختلفا، 2أما إذا أردنا معرفة الصدق الصوري

  .3 و قواعدهلمنطق الصوريإلى ا

     ـالسؤال العلمي:  أوال

ن مجال السؤال العلمي  الطالب ، تبّين لك أأّيهــاو هكذا ، 

        ، وما تستوجبه و ظواهرهاأي عالَم الطبيعة؛ هو المحسوسات

 إن السؤال العلمي. و الفلك كالفيزياء و الكيمياءمن التخصصات الجزئية

اول كل ظواهر الطبيعة في شكلها الشامل كما هو الشأن في السؤال ال يتن

أما األمور . يتناول عالَم الطبيعة من زوايا متفرقةبلالفلسفي؛ 

، فتُحلُّ بالتجريب وما يقتضيه من اختبار الفروض  المستعصية فيه

والعقبات العلمية التي تواجهنا، . ملة وحسابات رياضية مناسبةالمحت

 يتخذإذن ؛ )مشكلة تطابق الفكر مع الواقع  أنظر (. تتفاوت في الصعوبة

                                                 
  . ـ أنظر مشكلة انطباق الفكر مع الواقع 1

  . ـ  أنظر مشكلة انطباق الفكر مع نفسه 2

و نقول اآلن .  ـ سنتعرض في تحليل اإلشكاليات الالحقة إلى هذه المسائل بالتفصيل3

حتكمفي إجمال، أن الصدق المادي يتحقق بمراعاة قوانين المنطق المادي و ي        

إلى معيار مطابقة الفكر للواقع، أما الصدق الصوري فإنه يتحقق بمراعاة قوانين 

  . المنطق الصوري و يحتكم إلى معيار مطابقة الفكر لنفسه

  



 

 

، ألنها  له و موضوعاالسؤال العلمي من ظواهر الطبيعة الجزئية مجاال

" كوارث" و في معرض حديثه عن هذه المسألة يقول"تخضع للحواس،

)coreth( : " إن العلم يطرح السؤال بصفة المسألة المجردة، وهو ال يبتعد

بحلها إلى الشمول الكلي، بل يبقى، بوصفه علما محددا، مقيدا بحدود 

المسألة كما يجري طرحها ضمن نطاقه الخاص، و ذلك في مقابل السؤال 

إن سوء الفهم ". الفلسفي الذي يكون كليا و يتطلب حلوال أكثر شمولية

يحصل على أشده عندما ال تحترم الحدود الفاصلة بين " رثكوا"يقول 

يجد له و يطمِئن إلى الحل الذي  ، 1"مختلف العلوم و بين مختلف األسئلة

   .مع الحقائق العلميةفي االنسجام  في التجربةَ الحسية أو شاهدا

 طبيعة الموضوعات التي ُيعنى بها السؤال نستنتج أّن 

 المنهج العلمي الذي يقوم بإتباعيسر عالُجها العلمي هي طبيعة حسية يت

  . على المشاهدة والتجربة

   الفلسفيالسؤال :  ثانيا

 يتعلق بما وراء فهو،  أّيها المتعلّم ،أما السؤال الفلسفي

 االنتقاَل من البحث الواقعيفهو يقتضي،و من ثّم ، 2)االميتافيزيق (الطبيعة

                                                 
 4السؤال عن السؤال مجلة الفكر العربي المعاصر العددان :  ـ عن أنطوان خوري1

  1980 آب ـ أيلول 5و

جملة من القضايا المرتبطة بالوجود ) الميتافيزيقا (لطبيعة  ـ  المقصود بما وراء ا2

و التي يصحب مالحظتها،   ....) كالحرية، و الخير و الشر، و المسؤولية(اإلنساني 

  .و هي تقوم في مقابل الظواهر الطبيعية. و قياسها و التجريب عليها

  



 

 

البحث عن العلل األولى ى إل) يعتمد على المالحظة و التجريبالذي (

. )و هو يعتمد على التأمل و التزام قواعد المنطق  ( للموجودات

       الباحث في القلق الذي ُيثيره وذلك نظرا إلى واإلجابة عنه ليست بديهية،

فهو  .)التأمل(وإلى ضرورة استعمال الحكمة ومناهج االستنباط العقلي

  .طق الخرافة واالعتقاد الجامدمنطق العقل والحكمة، ال من يخاطب فيه

إن كان مثل السؤال العلمي يتساءل  إن السؤال الفلسفي و

    الةليس لمعرفة ح و،لمعرفة الوجود ذاتهحول الوجود،فإنه ينصرف 

ويعتني ما يحدث في السؤل العلمي،  من حاالت هذا الوجود على نحو

قابل السؤال ، في م1يجب أن يكون بقدر عنايته بما هو كائنبمعرفة ما 

  سفي  أن السؤال الفلكما. لمعرفة ما هو كائنالعلمي الذي يسعى دائما 

كان دائما يتميز عن باقي أنواع " أنطوان خوري"على نحو ما يقول 

و اختصاصها، بكونه أعم و أشمل، شأنه في ذلك شأن الفلسفة  األسئلة 

من األمثلة و . 2" عن باقي الفروع العلمية الخاصةكاختالفهاو  ذاتها، 

 . ؟ما الحرية ؟ ما علّة الوجود ؟ ما المصير: على ذلك

 

 

 

 

                                                 
  .لوم اإلنسانية ـ و ستجد مزيدا من التفصيل في مشكلة العلوم المعيارية و الع  1

   .49المرجع السابق ص :  ـ  أنطوان خوري 2



 

 

III ؟ لها أجوبة دائماهل األسئلة التي يطرحها اإلنسانـ  
 

  هناك نوع من األسئلة قد يبدو لك بسيطا:  أخـي الطالب 

       و جوابه سهل، ألن خبرتك و ثقافتك االجتماعية قد تساعدانك في الوصول

 هذه النظرة ترفضالفلسفة علم أن الكن . إلى الجواب دون عناء

، فالفالسفة كثيرا ما عثروا على مسائل شديدة التعقيد  التبسيطية لألمور

 أن كثيًرا من األجوبة بّينوا قدو. في قضايا اعتقد الناس أنها بسيطة

  .   تتضمن تناقضات منطقيةلألفرادالمألوفة والجاهزة التي تقدمها الثقافة 

      تسّرع دون  ، بتفكير نقدي عّو للنظر في المسألـةمدو لهذا فأنت 

  . في تقديم األجوبةو اندفاع 

       اختلفواقد  فاعلم أن المفكرين والفالسفة ،و من هذا المنطلق

هل األسئلة التي يطرحها اإلنسان لها ؛ أي في الجواب عن هذا السؤال

ك  من األسئلة ما أجوبة  دائما ؟ حيث ذهبت طائفة إلى االعتقاد بأن هنا

ال جواب عنه، و ذهبت  غيرها إلى نقيض هذا االعتقاد ؛ أي إلى القول 

أن لكل سؤال جوابا، و أنت مطالب للنظر في آرائهم جميعا للفصل     

   . في هذه المسألة

  . بعض األسئلة ال جواب عنهاـ : الموقف األول :  أوال 

 يطرحها يعتقد بعض المفكرين أن هناك من األسئلة التي

اإلنسان ليس لها جواب، و لن يكون لها جواب ِإن هي  تضّمنت إشكالية ، 

معلقةً أو تحتمل صدقَ وكذب الحالتين ) اإلجابة( ألنها حينذاك تكون

و هذا يكون مستحيال من الناحية العقلية و المنطقية،  [ االمتناقضتين مًع

الكذب في المرة ألن العقل يرفض اجتماع الوجود و العدم، و الصدق و 



 

 

ه وهذا يعني أن الجواب إذا وجد، فإنّ. ]الواحدة على الموضوع الواحد 

أمر مرفوض   يكون مثار استغراب، ألن الجمع بين المتناقضين مثال، 

 قد يخّيل للبعض" : "أنطوان خوري" و من جهة أخرى يقول . المنطقفي

أن العالقة بين السؤال و الجواب هي 

 إذا كان بالفعل ، لكن1عالقة تضايف

لكل جواب سؤاال ، فإنه ال يمكن القول 

إال إذا اعتبرنا . أّن لكل سؤال جوابا 

جوابا للسؤال "ال أعرف"الجملة الخبرية 

  ! 2"الذي ال نملك له جوابا

مالحظة بعض  ـ 1

   : المشكالت المختلفة

و لتوضيح هذه  

       ملة  و التي تتضمن جحلل أصحابها الوضعية التالية األطروحة ي

.               ال جواب عنها التيمن المسائل التي يعتقدون أنها من قبيل األسئلة

  ـ:  التاليةاألسئلةالحظ معي تعال و :  الطالب أّيهـا 

  ؟هل الالنهائي النهائي حقيقة -  01

                                                 
 بين حدين أو تصورين ال يدرك أحدهما إالّ       عالقة منطقية ـ التضايف هو  1

من خالل اآلخر، مثل العالقة الموجودة بين تصور األب و تصور االبن، فاألب هو 

أن األب يعرف باالبن      من كان له أبناء و االبن هو من كان له أب، و هذا يعني 

  . و االبن يعرف باألب

  . ـ أنطوان خوري المرجع السابق  2

 
PARADOXE     المفـارقة 



 

 

  ؟ هل التسامح يحتضن الالتسامح -  02

 و كل من يسكنها هو  ، )س(أنا أسكن في مدينة " -  03

 ، هل هذه القضية صادقة أم كاذبة؟"كاذب
   ومهما كان نوع هذه األسئلة الفلسفية، فإن الجواب يدور 

      . ها على حد تعبير الفالسفة، إشكاليةفي حلقة مفرغة، ألنّ

                             

                         :المشكالت السابقة ى التعليق عل ـ 2

 حّل لها و أسئلة هناك من الناس من يعتقد أن هذه مشاكل ال

و من ثم يمكنه أن يستنتج أن هناك من األسئلة التي ال أجوبة عنها، 

ه ال يطرحها البشر ال تجد لها جوابا عند البشر، بل هناك من يعتقد أنّ

  .جواب لها مطلقا

الذي يقول ) الموقف( اب األولى يعتقد أصح المسألةفي  ـ ف1

 أمام إجابات متناقضة بالنظر بوجود أسئلة ال جواب عنها ، أننا نجد أنفسنا

    : إليها جملة، ولكنها صحيحة بالنظر إلى كل إجابة مأخوذة على حدة

ففي الرياضيات، مهما زاد العدد فوق الصفر أو زاد تحته، فإن مفهوم 

   وفي مقابل ذلك، فإن الالنهائي . الالنهائي هو حقيقة ال يمكن رفضها

في الفيزياء ال معنى له، ما دامت الظواهر الطبيعية تستجيب لنظام الكون، 

و هكذا تبدو المفارقة أن الالنهائي حقيقة و ليس . [ وتفهم في إطاره

نطرح المأزق الذي  وتزيد المفارقة تعقيدا، عندما. ]حقيقة في الوقت نفسه



 

 

محددة وقرر أنه يبدأ بقطع ) م( أي مسافة معينة عندما أخذ 1أخيلوقع فيه 

ثم نصف النصف أي الربع ثم الثمن؛ وهكذا، من غير ) م(نصف المسافة 

وهذا يعني أن المسافة المحدودة تحمل داخلها مسافات . أن يصل إلى نهاية

     ) النهائي(ال محدود ) المنتهي(و بهذا يكون المحدود  [ محدودة ال

  . ]في الوقت نفسه
  

هل الشيء يحتضن نقيضه؟ :   حيرةالثانية  المسألةوفي  ـ 2

ألن التسامح  [   يقبل ما يسعى إلى نفيه أي إلى نفي التسامح،هل التسامح

 ـ مع العلم بأنه ال ]يقتضي أن نتسامح مع أولئك الذين ال يتسامحون معنا 

  ؟ معنى للتسامح إن تقيد بشروط الرفض والتعصب

   وكل ،)س(أنا أسكن في مدينة  :2الثالثة ـ وفي المسألة 3

، هل هذه القضية صادقة أم كاذبة؟ فالقائل يجب أن "من يسكنها هو كاذب

  .يكون كاذبا، ما دام هو من سكان هذه المدينة

  ، )س(أنا أسكن في مدينة  ـ  أ

                                                 
 هو أحد األبطال في قطع المسافات الذين (Achille)أو أشيل) أخيلوس(  ـ أو 1

قبل الميالد، ) 485-490(الفيلسوف اإلغريقي الذي رأى الحياة بين " زينون" يذكرهم 

السهم الطائر  أخيل "قة الحركة بحجج قصصية مثل ، وكان ينكر حقي435وتوفي في 

فلتغطية مسافة بين نقطتين، وجب قبل كل شيء، على عامل متحرك أن ": والسلحفاة

إن العامل . يقطع نصف هاته المسافة، ثم نصفَ نصِفها، وهكذا، إلى غير نهاية

تنافس بين هذا هو المبدأ الذي كان يقوم عليه ال. المتحرك ال يصل إطالقا إلى غايته

  .التي انطلقت قبله" أخيل والسلحفاة"

  .  ـ راجع مفهوم المفارقة في المنطق و الرياضيات  2



 

 

   إذن فأنا كاذب  ـج  >=  وكل من يسكنها هو كاذب  ـب

       بد من أن نأخذ كالمه إذا كان األمر كذلك، فال   ـ و

على أساس أنه كاذب، و إذا كنا لم نصدق ما قاله عن أهل المدينة، أخذنا 

ولكن انطالقَنا من كذبه، . بضد ما قاله أي أنهم ليسوا كاذبين فهم صادقون

  .1 إلى النقيض  يوصلنا

   :أستنتج و أسجل 

      من هذا المنطلق يستنتج أصحاب هذه األطروحة أن هناك  

من األسئلة التي يطرحها البشر ما ال جواب عنه ، و هذا إّما ألن العلماء     

لم يجدوا لها جوابا ،و بالتالي يستبعد " أصحاب العقول المتميزة"و الفالسفة 

أن يكون لها جواب ، و إّما ألن السؤال يتضمن مشكلة أو إشكالية، ناشئة   

ثلما هو الحال في المسائل عن تعارٍض و تقابٍل منطقي يصعب تجاوزه م

  . و الطبيعةالنوعالسابقة و مسائل أخرى  من نفس 

  :لكل سؤال جواب  : الموقف الثاني : ثانيا 

ه تذهب طائفة واسعة من العلماء و الفالسفة إلى االعتقاد بأنّ

 تطرحه البشرية على نفسها جوابا، سواء أعِلمه هؤالء أم خفي ،لكل سؤال

. وا بوجود الجواب أم دلّت على ذلك ممارساتهمحعنهم، و سواء أصّر

عندما نجد عالما أو فيلسوفا أو مفكرا ينظر في قضايا، سه إلى النظر قَب

مها غيره، فيها غيره، و لم يصلوا إلى جواب، أو لم تقنعه األجوبة التي قّد

 على أن هذا الفيلسوف، يحمل في أعماقه قناعة أن هذا السؤال فهذا يدّل

                                                 
  ) .ال كذب(  ـ أي إلى  1



 

 

 التفكير     وقتا في و لوال هذه القناعة ما أهدر جهدا و.  آخربايملك جوا

       " :  فيدغنشتاينقلودفي"و لهذا يقول . و البحث عن جواب  النظرو

إن اللغز غير موجود، فإذا طُرح السؤال بشكل سليم، فإنه يمكن أن يجد " 

    .1" جوابه بشكل سليم أيضا

 ال يجد له جوابا، فهو  و على هذا األساس فإن السؤال الذي

  ملك من السؤال غير صيغته اللغوية؛ه ال يح طرحا سيئا، أو أنِّرا أنه طُإّم

ليس سؤاال حقيقيا ألن السؤال في حقيقته طلب، كما رأينا ذلك سابقا،      أي 

 ألن الطلب ،مقدورا عليه) أي موضوع الطلب(و الطلب يستدعي مطلوبا 

      :" كارل ماركس"و يقول .  لكنه تعجيزاغير المقدور عليه ليس طلبا، و

   ". المشاكل التي تقدر على حلهاال تطرح اإلنسانية إالّ" 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 ـ  tractatus logico-philosophicus  ـ  Ludwig Wittgenstein ـ 1
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  :حل المشكلة
 

 فقد ،يمكن القول من الناحية المبدئية، بأن لكل سؤال جوابا

يكون الجواب يسيرا ومعروفا، ال يتطلب جهدا كبيرا وال إبداعا، إذا كان 

المبتذلة التي ال تثير فينا، إحراجا وال السؤال من صنف الموضوعات 

 وفي حالة تقدم السؤال في شكل وضعيات مستعصية، تأخذ  .دهشة

 و لكنه ال تنتفي  يعسر الجوابئذعند و.وتشتد  في الظهور الصعوبات

  .على وجه اإلطالق

و هكذا تختلف العالقة بين السؤال و الجواب باختالف 

 الصعوبة التي يكون عليها، المشكلة التي يطرحها السؤال و درجة

فالسؤال الذي يعرض مسألة أو مشكلة ليس كالذي يعرض معضلة، ففي 

هذا األخير تضيق أفاق الحل و تضيق إمكانات اإلجابة، لكنه غير مقبول 

     البتة أنه سؤال دون جواب، وعدم معرفة الجواب من طرف شخص

      ب بالضرورة، من العصور، ال يلزم عنه عدم معرفة الجوا أو في عصر

 بسبب قصور أو تقصير -" هذا سؤال ال جواب عنه:" و حتى عندما نقول

 يكون جوابا عن السؤال، و حال للمشكلة و زواال للتوتر و االنفعال –منا 

  .النفسي

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  


