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قارن بین السِِؤال العلمي و الفلسفي-1
قارن بین المشكلة و االشكالیة-2

الحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــول

ل العلمي؟قارن بین السؤال الفلسفي والسؤا
إنھ ومما ال شك فیھ أن معرفة حقیقة ھذا الوجود لن یتأتى دون مد عقل یفكر، إنھ :طرح المشكلة

السؤال الذي یدفع نفسھ من االنسان المرید الراغب في البحث عن حقائق ھذا العالم المبھم في 
السؤال وجد مع ومادام . كثیر من جوانبھ، وبدون السؤال لن تتولد الحقائق أبدا عن ذلك العالم

وبما أن مجاالت الحیاة متعددة فإن االسئلة ستكون متعددة، ھذا مایجعل .وجود عقل االنسان
: السؤال یتفرع الى قسمین رئیسیین ھما، السؤال الفلسفي والسؤال العلمي،و لھذا كلھ نتساءل

.العلمي؟مالفرق بین السؤال الفلسفي والسؤال العلمي؟أو ماعالقة السؤال الفلسفي بالسؤال
، أما )عالم الطبیعة(إن السؤال العلمي یھتم بعالم ملموس-:أوجھ االختالف-1:محاولة حل المشكلة

إن دراسة السؤال العلمي -) .عالم ما وراء الطبیعة(السؤال الفلسفي فإنھ یھتم بعالم الماورائیات
إن -.ي البحثتستوجب التخصصات الجزئیة أما السؤال الفلسفي فدراستھ متعددة المجاالت ف

-.السؤال العلمي یستعمل الفروض وحسابات ریاضیة أما السؤال الفلسفي فإنھ یستخدم لغة األلفاظ
إن السؤال العلمي یستعمل المنھج التجریبي االستقرائي الذي یقوم على المشاھدة والتجربة،أما 

-2.فة وال األسطورةالسؤال الفلسفي فإنھ یستعمل المنھج االستنباطي الذي یتم بالعمل البالخرا
كال -.كالھما یثیران الفضول ویدفعان بالمتعلم إلى البحث- .كالھما سبیالن للمعرفة-:أوجھ االتفاق

-.كالھما لدیھما موضوع ومنھج وھدف مرجو من عملیة البحث-.منھما یطرح على شكل إستفھام
.كالھما یستعمالن مھارات مكتسبة

ین السؤال العلمي والسؤال الفلسفي ھي عالقة تداخل متالحم إن العالقة ب:طبیعة العالقة بینھما.3
.ومتماسك،بحیث أن السؤال الفلسفي یخدم السؤال العلمي وھذا األخیر یخدم االول

إن السؤال العلمي والسؤال الفلسفي لھما عالقة وظیفیة فعالة وخدمة متبادلة دوما :حل المشكلة
بال انقطاع،بل ھناك تواصل ال نھائي بینھما



:قارن بین المشكلة واإلشكالیة
إن اإلنسان یواجھ تجاه وجوده غموض وجھل نھائي أمام صعوبات وعوائق جمة، :طرح المشكلة

لیس اإلنسان بمعناه العام، بل اإلنسان بمعناه الخاص لدى الفالسفة والعلماء والمفكرین الذین 
تبر مشكالت وھناك أمور تعتبر یعانون بعقولھم وبكل كیانھم ھذا الوجود،فھناك من األمور تع

مالعالقة بین المشكلة واالشكالیة؟ أو بعبارة أخرى، ما : إشكالیات و السؤال الذي یطرح نفسھ
الفرق الموجود بین المشكلة واالشكالیة؟

إن المشكلة عبارة عن تساؤل مؤقت یستدرك جوابا -:بیان أوجھ االختالف-1:محاولة حل المشكلة
فإنھا عبارة عن طرح تساؤل دائم یعاني القضایا الصعبة في ھذا الوجود مقنعا،أما االشكالیة

إن المشكلة قضیة جزئیة في ھذا الوجود، أما االشكالیة فھي قضیة - .واإلجابة تكون غیر مقنعة
إن المشكلة -.إن المشكلة تمثل غیض الوجود من االشكالیة التي تعتبر فیض الوجود-.كلیة عامة

إن المشكلة اضطراب لدى االنسان من زاویة - .صل األم وھي االشكالیةھي عبارة عن فرع من أ
إن المشكلة مجالھا ضیق مغلق، أما االشكالیة فھي واسعة مفتوحة على ھذا - .االحراج

كالھما نابعان من القلق واالثارة تجاه ظاھرة -.كالھما یبحثان عن الحقیقة- :أوجھاالتفاق-2.الوجود
كالھما -.كالھما ناتجان من االرادة والحافز تجاه عوائق ما-.امیةكالھما یطرح بطریقة استفھ-.م

.آلیتان غامضتان ومبھمتان
إن المشكلة ھي جزء من االشكالیة التي تعتبر الكل، وكما مثل بعض : طبیعة العالقةبینھما.3

المفكرین االشكالیة بأنھا عبارة عن مظلة تتسع لكل المشكالت كمشكلة األخالق والمنطق 
.تافیزیقیا والطبیعة، إذن ھنالك تداخل وطید الصلة بینھماوالمی

إن العالقة بین المشكلة واالشكالیة كعالقة االنسان بالحیاة، فھما تعمق االنسان في فھم :حاللمشكلة
.ھذا الوجود، فإنھ یجد نفسھ في المتناھي من الغموض تجاه الظواھر المطروحة في ھذا الوجود


