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المتناقضان ال يجتمعان و - إما هذا أو ذاك-إشكالية إثبات الوجود أو نفيه
  Contradictionو هذا هوالتناقض. ال يرتفعان

/الوجود   ×   
 الالوجود

إشكالية إثبات الوجود أو العدم أو حالة ثالثة غيرهما، حيث إن 
ن ال يجتمعان في شيء واحد معا،  فالشيء إما أبيض أو أسود، المتضادي

لكنهما قد يرتفعان معا، فيكون لون الشيء برتقاليا مثال، و هذا هو 
 Contraste.التضاد 

 

/الوجود   ×  
 العدم

إشكالية الصدق أو الكذب في عكس القضايا، و استنتاج الصدق أو الكذب 
 نوع من االستدالل المباشر، و هو. للقضية من القضية المعاكسة لها

  .Conversion و هذا هو العكس. حيث تكون النتيجة من مقدمة واحدة

 كل العلماء   ×
/أذكياء   

بعض العلماء 
 أذكياء

إشكالية التنافر بين القضيتين المتناقضتين،أوالمتضادتين، حيث يستنتج 
ا و صدق أو كذب القضية من القضية المتنافرة معها، أي تصدق إحداهم

. تكذب األخرى، أو تكذبان معا في بعض أحوال التضاد
و . كاذبة) ب ( صادقة، تكون ) أ ( إذا كانت :Incompatibilitéالتنافر

  .كاذبتين معا) ب ( و ) أ ( قد تكون 

/المناخ معتدل  ×  
ليس المناخ 

 معتدال

 أي واحد من األمثلة يمكن اعتباره مشكلة، إذا نظرنا إليه على اعتبار أنه
معضلة نظرية أو عملية، مثل المشكالت الرياضية، أو االقتصادية، أو 

حتى أبسط القضايا العملية، مثل التأكد من وجود شخص أو عدم وجوده 
كما يمكن اعتبار هذا المثال ذاته إشكاال فلسفيا أو مسألة ال . في مكان ما

ايا و هذا مثل سائر القض.جواب لها، و ال حل لها لحد اآلن على األقل
هل اإلنسان حر أم ال؟: مثل حرية اإلنسان. الميتافيزيقية عامة  

/اليقين  ×   
 الاليقين



 
يمكن اعتبار هذا المثال مشكلة حسب مادته أو موضوعه، و ليكن 
السعادة مثال، ففي الحياة اليومية العادية يمكن التأكد من أن سعادة 

ية، و حياته شخص موجودة ما دام ال يعاني من مشاكل مادية أو معنو
أما إذا حولنا الموضوع إلى إشكال، أي مسألة . مريحة، بل ممتعة

فلسفية، أي البحث عن ماهية السعادة و ضدها، فإن الجواب يصبح 
 محاال، لحد اآلن على األقل، و أي جواب غير نهائي، 

و كل جواب في هذه الحالة غير نهائي، يتحول إلى سؤال جديد، و هكذا 
.دواليك  

/يقة الحق ×   
 الوهم

ما دمنا قد اعتبرنا األمر مشكلة و ليس إشكاال، فإن المعضلة قابلة للحل 
النظري أو العملي، و هذا مثلما هو األمر في قضايا السياسة أو االقتصاد 

أما عندما . أو االجتماع، أي أنه باإلمكان إقرار النظام و معالجة الفوضى
 لنفس الموضوع، فإن الحل يصبح يتعلق األمر بالنظرة اإلشكالية الفلسفية

.مستحيال لحد اآلن على األقل  

/ النظام  ×   
 الفوضى

عندما يكون هذا التعاكس مشكلة، فإن الحل مهما كان معضلة، يبقى 
.ممكنا، و يمكن التأكد من صحة األمر في الواقع لدى التقنيين  

كل التقنيين مهرة  × 
/ 

بعض المهرة 
 تقنيين

األمر في هذا التنافر مشكلة و ليس إشكاال، فيكفي ما دمنا قد اعتبرنا 
.و مهما كانت الصعوبات، فاإلجابة تبقى ممكنة. لإلجابة فحص الواقع  

/الجو ممطر ×   
 ليس الجو ممطرا

ما دمنا قد اعتبرنا األمر في هذا التناقض مشكلة، و ليس إشكاال، فهو 
 معضلة قابلة للحل النظري أو العملي، 

ظة الواقع للتأكد من وجود أحد النقيضين، أو من إمكان و باإلمكان مالح
.و على العكس إذا اعتبرنا األمر إشكاال. إيجاده  

/االتصال  ×   
 الالإتصال

 
 
 
 



 

:مالحظات
 

  هي المعضلة، أو الصعوبة الكبرى النظرية أو Problèmeحسب المعجم، فإن المشكلة -1    
  .  يقينيالعملية، التي لم يقع التوصل فيها إلى حل

مثال ذلك المشكالت . والمشكلة مرادفة للمسألة التي يطلب حلها بإحدى الطرق العقلية أو العملية
  .االقتصادية والمسائل الرياضية

 وهو االلتباس، ويطلق على ما هو مشتبه أو غامض، ويعطى فيه Problématique: اإلشكال -2   
  .كيررأي دون دليل كاف، لذلك يبقى االلتباس موضع تف

فيها وجه الحق، أو بعبارة أبسط ال وجود لحل واإلشكال عند الفالسفة هو صفة القضية التي ال يظهر 
لها حتى اآلن، لكنها قد تكون صادقة على سبيل االفتراض واإلمكان، و بطبيعة الحال فالعكس وارد، 

  .أي إمكان كذبها وهذا يعني أن صدقها غير مؤكد وال يقين فيه إلى حد الساعة
ت الجهة عنده، و يقابله الوجود أو مرادف لإلمكان، وهو إحدى مقوال اإلشكال عند كانط، -3    

واألحكام المتصفة باإلشكال عند هذا الفيلسوف هي األحكام التي يكون اإليجاب و السلب . الضرورة
ثم إن تصديق العقل بها يكون مبنيا على التحكم، أو التعسف، أي أن . فيها ممكنا وال شيء غير هذا

 الفلسفية هي من هذا القبيل، فهي إشكاالت نعجز عن والقضايا. التصديق يتقرر دون دليل و ال برهان
أما المشكالت، فهي مسائل، و قابلة للحل، وذلك مثل المشكالت االقتصادية . حلها، طالما بقيت فلسفية

  .والمسائل الرياضية
  

هو اختالف تصورين أو قضيتين باإليجاب و السلب  :  CONTRADICTION التناقض -4    
و يلزم عن هذا االختالف بين التصورين ). التلميذ غير حاضر(و ) التلميذ حاضر (أو، )الأ(و ) أ(مثل 

. أو القضيتين أن تكون إحداهما صادقة واألخرى كاذبة، فإما أن يكون التلميذ حاضرا، أو غير حاضر
  ).بعض الناس كاتب(يكون نقيضها ) ال واحد من الناس كاتب(والقضية 

: " ر واحد، أو في قضية واحدة بين عنصرين متنافرين، مثال ذلك والتناقض كذالك هو الجمع في تصو
  ".ضياء مظلم " أو " دائرة مربعة 

هو التناقض بين حدود القضية الواحدة، بحيث يكون المحمول فيها نفيا للموضوع، : والتناقض في اللفظ 
  ".الظلم عدل: " أو الخبر نفيا للمبتدأ ، كأن نقول 

  .ران المتمانعان بالذات، بحيث يلزم من تحقق أحدهما انتفاء اآلخروالنقيضان أيضا هما األم



 
ومبدأ التناقض كذلك، هو القول إن الشيء الواحد، ال يمكن أن يكون حقا وباطال في نفس الوقت، وهذا 

  :نتيجة لمبدأ الهوية الذي يقول 
  ). غير ذاتهإن الشيء هو هو، وال يمكن أن يكون إال هو، أي ال يمكن أن يكون شيئا آخر ( 

ومعنى كل هذا، أن التناقض مناف للمعقولية، ألن من شروط العقل، أن يكون متفقا مع نفسه، أو 
متطابقا مع ذاته و وقوع العقل في التناقض أحيانا، إنما يكون نتيجة انشغاله بأمور تمنعه من تذكر ما 

. إبطال أحد الرأيين السابق أو الحاليقرر سابقا، حتى إذا تذكر ما قاله سابقا، سارع إلى إزالة التناقض ب
إن الزمان هو سبب الوقوع في التناقض، أي نسيان العقل ألحكامه السابقة بسبب مرور : ولذالك قالوا

و لذلك فإن الوسيلة الوحيدة الجتناب الوقوع في التناقض، بسبب مرور الزمان، هي التحليل، . الزمان
  .بين صوابها، أو خطأهاأي فحص األحكام واألفكار بتحليلها، ليت

  
  :االستنتاج 

في ) المشكلة(هو األصح للتعبير عن المشاكل الفلسفية، و إن كنا نقول ) اإلشكال(تبين لنا أن لفظ     
  .، ألن المشكلة ليست أمرا فلسفيا)اإلشكال(كثير من األحوال، لكن القصد هو 

 إمكان صدق أحد المتناقضين و كذب    ثم إن اإلشكال يفترض قيام تناقض، و حيثما كان ذلك، فإن
اآلخر، أو العكس يظل قائما إلى أن يخرج الموضوع من اإلطار الفلسفي، بقيام البرهان و الدليل على 
صدق أحد المتناقضين، وكذب اآلخر و بطالنه و يتحول الطرف الصادق إلى مجال العلم، أو القضايا 

  .المتفق عليها، و بذلك يخرج من الفلسفة
  
  

  :يقات  تطب
  

   يطلب منك، أيها الدارس، إكمال محتوى الخانات من الجداول الخمسة اآلتية، أي بوضع النقيض، أو 
) 1(ففي الجدول األول، نجد في رقم . نفي التصور أو القضية الموجودة، كما هو األمر في األمثلة

  ).  موضوعية  الال–الموضوعية :(الموضوعية، فتصبح عند إضافة النفي أو إقامة التناقض
  في واحدة من الخانتين الثانية  ) ×(و عليك بعدّ ذلك وضع العالمة المناسبة 

، ثم القيام بالتبرير في الخانة المخصصة له، و هي الخانة )إشكالية(أو تحت ) مشكلة(و الثالثة، تحت 
  .الثالثة و األخيرة
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