ABA’s Vision:

Know ‘n Grow

Knowing, sharing & influencing.
Exceptionally. Always.

مقالة فلسفية حول المشكلة واإلشكالية
لألستاذ  :راشد الكثيري
خبير سلوكي ،الكويت

فهرسة :الكثيري ،راشد ( .)2017مقالة فلسفية حول المشكلة واإلشكالية .األكاديمية األمريكية لألعمال .الواليات المتحدة األمريكية.

________________
مقدمة  :تعترب الفلسفة منط متميز من التفكري وهي تعتين ابلسؤال اكثر من اعتنائها ابجلواب بل ان كل جواب يف النهاية يتحول اىل
سؤال واذا كان السؤال هو استكشاف اجملهول فهو يطرح احياان قضية معقدة تعرف ابالشكالية و احياان يطرح قضية اقل تعقيدا
تسمى املشكلة  .فاذا كان بني املشكلة و االشكالية اختالف ظاهري فهل هذا يعين عدم وجود نقاط تشابه و قواسم مشرتكة ؟
وابلتايل فما طبيعة العالقة بينهما ؟
أوجه التشابه  :اذا أتملنا يف طبيعة املشكلة و االشكالية ادركنا مدى التشابه بني املفهومني من عدة جوانب .
فنالحظ ان للمفهومني نفس االشتقاق اللغوي فهما يرجعان اىل الفعل ( أشكل ) أي التبس عليه األمر و أصبح غامضا و فعال فإن
املشكلة و اإلشكالية تعربان عن قضية يكتنفها الكثري من الغموض و اللبس .
من جهة أخرى يالحظ أن كل منهما نعرب عنه بسؤال اشكايل استفهامي مثال  :هل اإلنسان حر ام مقيد ؟
كما يالحظ أن املشكلة و االشكالية كالمها قضية تثري الذهن و تدفع صاحبها اىل التفكري حبثا عن احلل.
أوجه اإلختالف :
لكن هل القول بوجود نقاط تشابه و قواسم مشرتكة مينع من القول اهنما خمتلفان ؟
ال شك أن بني املشكلة و االشكالية -رغم التشابه املوجود بينهما  -نقاط تقاطع و تباين كثرية نذكر بعضا منها على سبيل املثال .
تعرب املشكلة عن قضية أقل تعقيدا مقارنة ابالشكالية اليت تعرب عن قضية فلسفية عميقة معقدة و متداخلة .
و اذا كانت املشكلة تعرب عن قضية ميكن حلها بطريقة او أبخرى فان احلل ابلنسبة لالشكالية يبدو صعبا ان مل يكن مستحيال فمثال
أيهما سابق احلق ام الواجب ؟.
من جهة اخرى اذا كان للمشكلة حل واحد فان االشكالية ال تنتهي عند حل او عند جواب واحد .
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و لعل ابرز نقطة اختالف بني املفهومني أن االشكالية تعرب عن قضية كلية بينما املشكلة تعرب عن قضية جزية مثال  :اشكالية احلرية
تتضمن مشكالت جزئية منها مشكلة التحرر مشكلة احلتمية مشكلة اجلرب .
كما أن االشكالية متتاز بطابع العاملي العام بينما املشكلة متتاز بطابعها اخلاص مثال  :اشكالية االحتباس احلراري و مشكلة معاجلة
النفاايت يف الكويت .
مواطن التداخل:
و اذا كان بني املشكلة و االشكالية من جهة نقاط تشابه و من جهة نقاط اختالف اذا فما طبيعة العالقة بينهما ؟
من خالل عرضنا ألوجه التشابه و نقاط التباين و االختالف يتبني لنا ان بينهما عالقة تربز و تتضح اكثر يف عالقة الكل ابجلزء
حيث متثل االشكالية قضية كلية تضم حتتها قضااي جزئية هي عبارة عن
مشكالت و هكذا فكل اشكالية هي جمموعة املشكالت اليت تتكون منها و منه فالعالقة هي عالقة التداخل حيث ال ميكن فهم
االشكالية اال من خالل فهمنا ملشكالهتا .
اخلامتة :
هكذا ننتهي اىل القول اذا كان بني املشكلة و االشكالية نقاط تشابه وقواسم مشرتكة فهذا ال مينع من احتمال وجود نقاط تباين و
اختالف مما يعين ان العالقة بينهما هي عالقة يف ظاهرها تقابل و تعارض و يف ابطنها تقارب و تداخل.
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