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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 :احلمد هلل، والصبلة والسبلـ على رسولو الكرًن، وعلى آلو وصحبو أصبعُت، وبعد

     الذي يتابع بعض ادلناظرات والذي يقرأ يف بعض الكتب، والذي يستمع لبعض احملاضرات 
والندوات جيد مغالطاٍت منطقيٍة كثَتٍة، وال شك أف ذلذه ادلغالطات أتثَتًا على الكاتب 

وادلتحدث والقارئ وادلستمع، وابلتايل ذلا أتثَت على اجملتمع وعلى األجياؿ القادمة يف الفهم، 
ويف توصيل العلم لغَتىم، وقد كتب علماء اإلسبلـ قدديًا عن اجلدؿ وأدواتو وآدابو كتًبا 

مستقلة، أو فصواًل يف كتب أصوؿ الفقو،  إال أف زبصيص الكتابة يف اجلانب السليب منها وىي 
ادلغالطات ادلنطقية فالكتابة فيها حديثًا والكتب فيها قليلة خصوًصا يف ادلكتبات اإلسبلمية، 

، وقد يسر هللا يل قراءتو ادلغالطات ادلنطقية لعادل مصطفىومن أميز الكتب يف ذلك كتاب 
فأعجبٍت فأحببت أف أجعل فيو سلتصرًا أعيد قراءتو مرة بعد أخرى، فكتبت ىذا ادلختصر 

للكتاب وقد حذفت بعض التوسع يف الشرح أو االستطراد يف بعض ادلواضع أو بعض األمثلة 
واكتفيت من القبلدة دبا أحاط ابلعنق، ومل أتصرؼ ابلعبارة إال يف مواطن قليلة، وقد رأيُت أف 

أنشرىا دلن يريد االستفادة منها مع بياف أف ىذا ادلختصر ال يغٍت عن الرجوع للكتاب 
 :واالستزادة منو، وإف كاف يكفي يف فهم ىذه ادلغالطات ادلنطقية، وأردد مع الشاعر قولو

 لييس خخالُة  كِّ  يٍي  نيــــــــــًة   عنُو  ون  ااس خخالَة ماىرِ 
  الششه  ىو خخالة اازىار     غغ العيون عع الرريي الزاىــــــــرِ 

كتب هللا األجر للمؤِلف وجزاه خَتًا على ما قدـ، وكتب هللا القبوؿ ذلذا ادلػُختصر، ونفع بو، 
 .وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أصبعُت
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  م  كون رائًعا لو أمكننا أن اقيض لكك خهعة"

  جهلية امسًا خمتصًرا  رني ادلخيمة، حبيث  تيىن لنا
   مما ارتكب أحٌه ىذه اخلهعة ادلعينة أ  تمك
 " أن اوخبو عميشا لمتو  المحظة
 آرثر  ورنشا ر

دفعٍت إىل كتابة ىذه الفصوؿ ما أشاىده كل يـو يف الفضائيات التليفزيونية ووسائل 
اإلعبلـ األخرى من أغبلط أساسية يف منطق احلوار واجلدؿ، ذبعل ادلناقشات غَت رلدية من 

األصل، وذبعلها عقيمة أو رلهضة منذ البداية؛ فلم أجد بًدا من العودة ابلقارئ إىل أصوؿ 
ادلنطق غَت :" احلوار ادلثمر وقواعد اجلدؿ الصحيح، اليت أصبحت اآلف مبحثًا قائًما بذاتو ىو

 .، أو ادلنطق العملي"الصوري
 ما ادلنطق  ري الصوري؟

ادلنطق غَت الصوري ىو استخداـ ادلنطق يف تعرؼ احلجج، وربليلها وتقييمها، كما ترد يف 
 .سياقات احلديث العادي ومداوالت احلياة اليومية

 أمهية اإلدلام ابدلنطق  ري الصوري
يف جداؿ حوؿ الغذاء يدور أما صبهور من األطفاؿ، :"يقوؿ أفبلطوف يف زلاورة جورجياس

ويف جداؿ أماـ صبهور من الكبار، فإف سياسًيا تسلح . فإف احللواين كفيل أبف يهـز الطبيب
ابلقدرة اخلطابية وحيل اإلقناع كفيل أبف يهـز أي مهندس أو عسكري حىت لو كاف موضوع 

إف دغدغة عواطف ! اجلداؿ ىو من زبصص ىذين اآلخرين، وليكن تشييد احلصوف أو الثغور
 ".اجلمهور ورغباتو ألشد إقناًعا من أي احتكاـ إىل العقل

ليس ابحلق وحده تكسب جداًل أو تقهر خصًما أو تقنع الناس، من ىنا يتبُت لنا أمهية 
دراسة احلجة، وضلن يف رلاؿ ادلنطق غَت الصوري إمنا ينصب جهدان على ىذه الطبقة الكثيفة 

اليت تغلف اللب الصوري للحجة نتلمسها ونتناوذلا ابلتحليل والتفتيت وننفذ منها إىل ذلك 
طالب جامعي يبكي عند : يف رلاؿ ادلغالطات على سبيل ادلثاؿ. اللب الصوري ادلفًتض

 Aإنو دلن دواعي البؤس واجلزع أال أحصل على درجة: ، فيقوؿAاألستاذ ليحصل على درجة 
، عليك إًذا أف سبنحٍت (مقدمة)، إف عليك أال ترمي يب يف حضيض البؤس واجلزع(مقدمة)

 



 .(نتيجة)Aدرجة 
ال خيفى على القارئ أف ادلقدمة الثانية فيها نظر، فاألستاذ بعد كل شيء يعمل دبرفق 

التعليم العايل، وليس دبرفق الشؤوف االجتماعية، إف عليو أف يعُت الطالب ويدعمو أبف يقرب 
االحتكاـ "إليو مادتو العلمية ويذلل قطفها، وليس أبي طريق آخر، واحلجة مث تندرج يف مغالطة 

 ".إىل الشفقة
 أمهية دراسة ادلغالطات ادلنطقية

تلك األمناط من احلجج الباطلة اليت تتخذ مظهر :"التعريف التقليدي للمغالطات ىو
، ولعل األصوب أف نقوؿ إهنا أمناط شائعة من احلجج الباطلة اليت ديكن "احلجج الصحيحة

 .كشفها يف عملية تقوًن االستدالؿ غَت الصوري
ال يكفي أف يقاؿ إف العقل قاصر، بل البد من إشعاره دبا ىو عليو من :"يقوؿ مالرباش

 ".قصور، وال يكفي أف يقاؿ إنو عرضة للخطأ، بل جيب أف نكشف عن حقيقة ىذا اخلطأ
فبل يكفي من أجل سبييز احلق أف نكتفي بتبيُت شروطو فقط، بل ال بد من أف نبُت أين 

يكوف الغلط حىت يظهر احلق أجلى وأوضح، فالنور يكوف أجلى جبوار الظلمة منو لو أخذ 
مثل من يطلب العلم جزافًا كمثل :"وسط فيض آخر من النور، ويؤثر عن اإلماـ الشافعي

 ".حاطب ليل يقطع حزمة حطب فيحملها، ولعل فيها أفعى تلدغو وىو ال يدري
يتوجب على من يدخل يف مناظرة أف يعرؼ ما ىي حيل اخلداع، ذلك : يقوؿ شوبنهاور

عليك إًذا أف تلم إدلاًما جيًدا ابدلغالطات ادلنطقية ". أف من احملتم عليو أف يصادفها ويتعامل معها
كي تتجنب الطرؽ ادلسدودة يف احلوار، وتظهر خصمك على اخلطأ االستداليل الذي ارتكبو، 

 .دوف أف تعلوؾ سيماء التعامل والتكلف واحلذلقة
  

 



 التفكري النقهي مرحمة متقهمة مع النمو ادلعريف
 :يقسم جاف بياجيو مراحل النمو ادلعريف لئلنساف إىل أربع مراحل

 .؛ حيث ال توجد بناءات ذىنية(من الوالدة إىل سنتُت)ىي ادلرحلة احلسية احلركية : اا ىل
وفيها يكتسب الطفل  (من سنتُت إىل سبع سنُت )ىي مرحلة ما قبل العمليات : الثااية

، وال يزاؿ فيها غَت قادر -وإف تكن قبل منطقية- اللغة، ويكوف بناءات ذىنية أكثر تعقيًدا
 .على االنفصاؿ من ذاتو ورؤية األشياء من منظور سلتلف

وفيها يتخذ  (من سبع سنوات وحىت ادلراىقة)ىي مرحلة تفكَت العمليات العيانية : الثالثة
منظورات مغايرة، ويبدأ يف التساؤؿ عن احلياة، وحيل ادلشكبلت ولكن بشكل عشوائي، إهنا 

 .عمليات منطقية، ولكنها ال تزاؿ لصيقة ابلعامل ادلادي العياين
ىي مرحلة العمليات الصورية، وفيها تواتيو القدرة على التفكَت ادلنطقي ادلعقد، : الرارعة

والتفكَت التجريدي غَت ادلرتبط ابألشياء ادلادية، والتفكَت االفًتاضي، واحلل ادلنطقي 
 .للمشكبلت

ويقًتح بعض ادلنظرين إضافة مرحلة خامسة أرقى من ىذه ادلراحل األربع؛ وىي مرحلة 
، وفيها يكتسب ادلرء التفكَت النقدي، ويدرؾ -وىي مرحلة بعد منطقية-التفكَت اجلديل، 

مفارقات احلياة، ويتناوؿ األسس التحتية اليت يقـو عليها ادلنطق وحيللها ويضعها موضع 
التساؤؿ والنقد، وىي مرحلة غَت عمومية وغَت بيولوجية وال يبلغها ادلرء إال ابلتعلم والتدريب 

 .وادلمارسة
 : تألف التفكري النقهي مع ثخث مراحك

 .الوعي بوجود افًتاضات أساسية -1

 .التصريح هبذه االفًتاضات وإخراجها إىل واضحة النهار -2

 تسليط أضواء النقد على ىذه االفًتاضات، ىل ىي ذات معٌت؟ ىل تنسجم مع  -3

 الواقع كما نفهمو ونعيشو؟ مىت تصح ىذه االفًتاضات ومىت تبطل؟
  يف غياب التفكَت النقدي نكوف رىائن للمؤثرات احمليطة، فبل يسعنا إال أف نكرر تكرارًا

أعمى تلك االستجاابت اليت تعلمناىا من قبل، وال يسعنا إال أف نقبل قبواًل أعمى كل 
 .سياسية أو ذبارية أو غَتىا" سلطة"رأي يصدر عن 

 



  إف التفكَت النقدي والعلمي ليس شيًئا فطرًًي أنتيو ابلطبيعة ونعرفو ابلسليقة، إمنا ىو
 .عمل حريف يتطلب حذقًا ومهارة

  وضلن إذ منارس التفكَت النقدي والعلمي فإمنا منضي ضد مقاومة شديدة ونسبح ضد
تيار عاـر من التحيزات ادلتأصلة واألوىاـ اجلبلية، ونتجشم اجتياز العديد من العوائق 
الطبيعية اليت ربوؿ بيننا وبُت التفكَت الواضح؛ فنحن بطبيعتنا ال نتحمل الغموض وال 
نطيق معايشة السر، وإف بنا نزوًعا طبيعًيا إىل طلب اليقُت حيث ال يقُت، والتماس 

نظرًيت كل "اإلجاابت البسيطة عن األسئلة ادلعقدة، وشغًفا ابلدعاوى العريضة و
زلمولة على ظهر بينة ضامرة ىزيلة، وميبًل إىل األخذ ابلفرضيات اليت ترضي " شيء

رغائبنا وتدغدغ أمانينا، وااللتفات إىل أضغاث من األمثلة اليت تؤيد فرضيتنا وغض 
الطرؼ عن تبلؿ من األمثلة ادلفندة، وإىل تذكر الرميات الصائبة وتناسي الرميات 
اخلائبة، وإىل أخذ االستعارات التوضيحية والتشبيهات ادلقربة مأخذ الدليل، وإىل 

، وإىل قتل الرسل بداًل من "الزفة"االنضواء مع القطيع والتلفع ابلراًيت واالنضماـ إىل 
تفنيد الرسالة، وإىل التخلص من عبء الربىاف وإلقائو على عاتق اخلصم، وإىل 

االستدالالت الدائرية وربصيبلت احلاصل، وإىل التعويل الزائد على السلطة واالنبهار 
إىل آخر تلك األغاليط اليت نغرؽ ...الزائد ابدلشاىَت، وإىل التعميم الكاسح ادلتسرع،

 .فيها إىل األذقاف، واليت يتناوذلا ىذا الكتاب ابلتحليل والدرس

  ديضي التفكَت النقدي ضد ىذه ادلقاومات الشرسة، فيحتاج إىل طاقة نفسية كبَتة، غَت
إىل : حيتاج إىل شيء من الذكاء االنفعايل... مقصورة على الذكاء الذىٍت احملض

أي القدرة على أف يضع ادلرء نفسو موضع اآلخر، : التسامح، والتعاطف، وادلواجدة
ويرى األمور من وجهة نظر اآلخر، ويتخذ اإلطار ادلرجعي لآلخر، القدرة على 

أف يعتقد ادلرء تلك األفكار اليت يضعها موضع " ماذا يشبو أف يكوف"اكتشاؼ 
إهنا رحلة طويلة شاقة، ليس ذلا خرائط زلددة، غَت ...التساؤؿ قبل أف يقـو بتقويضها

 :أننا ال نعدـ بعض ادلبادئ ادلرشدة

فكر بنفسك لنفسك، وال تكل إىل غَتؾ أف يفهم نيابة عنك؛ ألف التقدـ يف التفكَت  -
 .النقدي ال يتم إال كرحلة فردية وكدح شخصي

اكتسب القدرة على االنفصاؿ عن رأيك، وموضعتو، ووضعو على زلك التحليل  -

 



 .والنقد، مثلما نفعل مع آراء الغَت

مركزية "وال تبخل جبهد من أجل اخلروج من ! ال تصدؽ كل ما تسمع، ونصف ماترى -
من كهف اآلراء الشائعة يف عرؼ صباعتنا اإلثنية، والتمييز بُت حقائق العامل " العرؽ

وبُت رلرد ادلسايرة دلا تصادؼ أف يكوف رأي األسبلؼ أو اتفق أف يكوف ىو الرأي 
 .السائد يف مسقط رأسنا وزماف وجودان

أسأؿ سؤاال . كن على استعداد من حيث ادلبدأ للتخلي عن رأيك إذا ما تبُت خطؤه -
 .حقيقيا، سؤاؿ من يبحث عن احلق ال رلرد تربير دلا يعتقده سلًفا

ليكن . تعلم كيف تسل االفًتاضات اليت تتبطن الرأي، وتضعها ربت أضواء النقد -
 .ولعك ابألسس، وانتحاؤؾ إىل األسس

ال تسقط رغباتك على األشياء وال ذبعل من أمنياتك معيارًا للحق، فأكرب الظن أف  -
 .العامل مل خيلق من أجلها ومل يفصل على مقاسها

خذ الببلغة وال تؤخذ هبا، وفرؽ دائما بُت اخلطابة والربىاف، وال خيبلك زخرؼ القوؿ  -
عن جوىر احلجة، وال تقف عند التشبيو البليغ وتظنو احملطة النهائية وأتخذه مأخذ 

 .الدليل

ال ذبعل من درجة حرارة االعتقاد معيارًا لصوابو؛ فكثَتًا ما تتناسب قوة ىذا االنفعاؿ  -
أبنو ما جيلب الغضب " التحيز البلمعقوؿ" عكسًيا مع قوة البينة، حبيث ديكننا تعريف

عند مساءلتو، وديكننا أف ضلدد مكمن ربيزاتنا أبف نبلحظ مىت أخرجتنا اآلراء األخرى 
 .عن طوران وأاثرت غضبنا

مهما بلغ نضجك يف التفكَت النقدي ستظل حباجة أبًدا إىل ربصيل العلم واكتساب  -
 .ادلادة ادلعرفية اليت تعمل فيها فكرؾ النقدي

تعّود لذة التساؤؿ؛ األجوبة تنقلك وتطفئك وذبمدؾ، وحدىا األسئلة ما يشوقك  -
 .ويهزؾ وحيدوؾ

  

 



 الفصك اا ل
 ادلصادرة عمى ادلطموب

وضع القضية اليت تريد الربىنة عليها يف إحدى مقدمات : ادلصادرة على ادلطلوب
االستدالؿ بشكل صريح أو ضمٍت، وأنت بذلك ذبعل النتيجة مقدمة، وذبعل ادلشكلة 
حبًل، وذبعل الدعوى دليبًل، وىو ضرب من احلجة الدائرية، كقولك اإلنساف بشر، وكل 

 .بشر ضحاؾ، ينتج أف اإلنساف ضحاؾ، فالكربى ىهنا وادلطلوب شيء واحد
 

من أبسط صور ادلصادرة على ادلطلوب وأكثرىا شيوًعا أف ذبعل ادلقدمة صيغة أخرى 
 :من النتيجة ادلراد الربىنة عليها، مثل

تستلـز العدالة أجورًا مرتفعة؛ وذلك ألف من احلق والصواب أف يكوف الناس أقدر -
وىي ال تعدو أف تقوؿ إف العدالة تتطلب زًيدة األجور؛ ألف ). على الكسب الوفَت

 .(العدالة تتطلب زًيدة األجور
جيب إلغاء ادلواد غَت ادلفيدة كاللغة اإلصلليزية من مقررات الكلية؛ وذلك ألف إنفاؽ - 

أف احلجة ىنا مل : الحظ). اعتمادات دلادة غَت مفيدة للطالب ىو شيء ال يقره أحد
تثبت لنا أف اإلصلليزية مادة غَت مفيدة، وىو لب ادلسألة، وكل ما فعلتو ىو أف 

، وكررت النتيجة يف ادلقدمات، دوف التفات إىل ادلقدمة "صادرت على ادلطلوب"
 .(احملذوفة

 
قد يبدو للقارئ ادلبتدئ أف ادلصادرة على ادلطلوب ىي مغالطة واضحة للعياف سهلة *

االنكشاؼ وليست حباجة إىل دراسة وربليل خيتلق صعوبة حيث ال صعوبة، غَت أف 
 .األمر ليس دائًما ببساطة األمثلة السابقة

 .من العسَت حًقا أف تصوغ حجًجا منتجة دليوؿ إيديولوجية أو التزامات انفعالية* 
ليس من ادلستغرب أف تكوف أحفل احلجج ابدلصادرة على ادلطلوب ىي احلجج * 

اإليديولوجية واألخبلقية، ذلك أف ىذه احلجج تكوف موجهة غالًبا إىل الشكاؾ، وأهنا 
 .تتناوؿ رلاالت تفتقر بطبعها إىل قضاًي وقائعية يلمسها اجلميع

 



كثَتًا ما تكوف األلفاظ ادلستخدمة يف ىذه احلجج ىي ألفاظ مشحونة زبتزف داخلها * 
رجعي، انتحاري، استشهادي، ضحية، : مثل)افًتاضات خفية ونظرًيت بتمامها 

 .وكأهنا مصادرات جاىزة لبلستعماؿ الفوري (اضطهاد، إرىاب
التجارة احلرة سوؼ تكوف خَتًا ذلذا البلد، والسبب يف ذلك واضح للغاية؛ أليس : مثاؿ

من الواضح أف العبلقات التجارية غَت ادلقيدة سوؼ تغدؽ على ىذا البلد كل ألواف 
 ادلنافع اليت تنجم عندما ال تكوف شبة عوائق تعًتض تدفق البضائع فيما بُت بلداف العامل؟

 
ال يعدو األمر ىنا أيًضا أف يكوف إعادة صياغة أو تكرارا للعبارة نفسها أبلفاظ أخرى 

الحظ أف العبلقات التجارية غَت ادلقيدة ىو تعبَت مطوؿ بعض الشيء عن التجارة  )
 ("خَت ذلذا البلد: احلرة، وأف بقية العبارة ىو تعبَت مطوؿ أكثر عن قولك 

 
ىناؾ أحواؿ أخرى فيها ال يفًتض مباشرة صحة ادلطلوب معربًا عنو يف ادلقدمات بطريقة *

أخرى، وأما الذي يفًتض ىو شيء تتوقف صحتو على صحة النتيجة، أي ال ديكن الربىنة 
األصل :"، وتقوؿ القاعدة  يمى اب سته ل الهائريعليو إال ابلنتيجة فيكوف ىنا حينئذ دور 

، فاحلجة الدائرية ليست مغالطة "يف الربىاف أف يكوف أوضح وأوثق معرفة شلا يراد الربىنة عليو
ابلضرورة، وإمنا يتوقف األمر على السياؽ احلواري للحجة وعلى االلتزامات االعتقادية لدى 

ادلسألة  )ادلتحاورين، فإذا مل يتغَت شيء يف درجة الثقة اليت يكنها اخلصم يف النتيجة ادلعنية 
 :يكوف ىذا االستدالؿ مغالطة منطقية، فلو قلت لرجل غَت مؤمن ابلقرآف (ادلطلوب اثباهتا

سيظل القرآف زلفوظًا إىل يـو القيامة من كل تصحيف وربريف، والدليل قوؿ هللا تعاىل يف - 
، ال نطوت ىذه احلجة على مصادرة على "إان ضلن نزلنا الذكر وإان لو حلافظوف:"القرآف الكرًن

ادلطلوب؛ ألف ادلتلقي ليس لديو اتزاـ عقائدي ابلقرآف ومن مث فالدليل ال يضمن عنده أف يبقى 
 .القرآف زلفوظًا دبا فيو اآلية ادلستدؿ هبا

وىذه احلجة حبذافَتىا لو وردت على رجل مؤمن ابلقرآف لكانت الضطلو احلجة بوظيفتها 
 .الربىانية وكانت حجة صائبة مئة ابدلئة وبريئة من أي مصادرة على ادلطلوب

ىكذا تتجلى أمهية أف يتقن الداعية منطق اجلدؿ وأال يغفل حلظة ىوية ادلخاطب والتزاماتو 

 



، ويلتـز (ادلصادرة على ادلطلوب )"من داخلو"االعتقادية ادلبدئية، وأف يتجنب أتييد ادلذىب 
 ".من خارجو"دائما ابحلجج اليت تؤيد ادلذىب 

من شأف احلجة السديدة إلثبات دعوى معينة أف تقدـ دليبًل مستقبًل لتربير االعتقاد هبذه *
الدعوى، وأف تتجنب االعتماد على الدعوى، أو شطر الدعوى إلثبات ذاهتا، وما يكوف لعاقل 

أف يفًتض كدليل أو بينة ذات الشيء الذي حياوؿ أف يثبتو، غَت أننا كثَتًا ما جيرفنا االنفعاؿ 
اإليديولوجي وااللتزاـ بصدؽ مذىبنا السياسي أو األخبلقي ويعصب أعيننا عن رؤية أننا يف 

حقيقة األمر نفًتض مقدًما صدؽ ما نريد أف نربىن عنو، ولذلك ذبد ادلصادرة على ادلطلوب 
 .مرتعصا خصيًبا ذلا يف مثل ىذه اجملاالت

  

 



 الفصك الثاين
 مـــغالطة ادلنشـــــأ

 
                                                      ون تكع تغمب الغمباي عنصرىا

  إن يف اخلمر معىن ليس يف العنب
مغالطة ادلنشأ ىي قبوؿ الفكرة أو رفضها حبسب أصلها ومنشأىا، فباإلنساف ولع متأصل دبعرفة 
مصدر احلجة، وقلما يويل الناس ثقتهم آبراء جاءت من مصدر ديقتونو، بغض النظر عن ادلزاًي 

 .الفعلية ذلذه اآلراء
تولد الفكرة، وتنهض على أرجلها، تتوكأ على ذاهتا، وتغادر بيتها، وال تعود تسقط بسقوطو، *

فقوة الفكرة ال تكمن يف األصل اليت ينميها بل يف ادلنطق الذي يزكيها، . أو تنجرح ابصلراحو
 .وصواب الفكرة ال حيدده مصدرىا الذي منو أتت بل الدليل الذي إليو تستند

 :مثك
إف مستشارًا أدلانيا احلايل كاف طفبًل يف الثالثة عندما كاف ىتلر يف السلطة؛ وابلنظر إىل ىذه -

 .اخللفية، فإف خطة اإلصبلح اليت يقدمها ستكوف برانرًلا انزًًي ابلضرورة
كيف تسمح لنفسك أف تتخذ خامت الزواج وأنت تعلم أف ىذا الرمز يعود إىل أصوؿ بدائية -

مهجية، عندما كانت ادلرأة تسلسل من أعقاهبا بعقاؿ، كالدواب ادلملوكة، حىت ال تفر من 
 .زوجها؟

يف رلاؿ الفن حُت نتجو ابىتمامنا كلو إىل حياة الفناف وشخصيتو وسَتتو الذاتية، ونظن أننا *
بذلك نقارب العمل مقاربة فنية صبالية، بينما ضلن نبتعد عن عامل الفن بقدر ما ندخل يف عامل 
 .الفناف الشخصي ومفردات حياتو، فالذي يهم ىو العمل ذاتو ال اتريخ العمل وظروؼ نشأتو

 .حُت نفهم ادلغالطة ادلنشئية يصبح كبلمنا وتفكَتان أشد حذرًا ودقة*
ليس ىناؾ أدىن شك يف أف العوامل االجتماعية والنفسية ضالعة يف نشأة األفكار وادلذاىب، * 

وأف فهم ىذه العوامل ىو شرط ال بد منو لفهم ىذه ادلذاىب وتقييمها، غَت أف االقتصار على 
تقييم األفكار وفًقا للظروؼ االجتماعية اليت اكتنفتها والدافع السيكولوجية اليت أوقدهتا، 

واالكتفاء بتحليل ىذه الدوافع كبديل عن تناوؿ ىذه احلجج ذاهتا يعد سقوطًا مزرًًي يف ادلغالطة 
 .ادلنشئية

 



حُت ذبلس مع أدعياء الثقافة فتقوؿ ىكذا قاؿ روالف ابرت أو جاؾ دريدا أو ىكذا يذىب * 
تيار ما بعد احلداثة حيظى قولك ابإلكبار واإلعجاب، كذلك حُت أتيت تزكية الفكرة أو العمل 

من مصدر ذي مكانة واعتبار فبل ُتدرؾ وجاىتها إال منوجاىة ادلصدر، كأمنا تستعَت اذليبة 
واجلدارة منو، يذكر عن طاغور عندما أسندت لو جائزة نوبل تنادى قومو لتكرديو واالحتفاؿ بو، 

، أي إهنم مل يفطنوا لقيمتو من قبل "إهنم يكرموف التكرًن:"فقاؿ يف شيء من االستهانة واالزدراء
 .حىت جاءت جائزة نوبل

 :مثل
ىذا معرض للحكومة ألنو عاىن من طفولتو من عبلقات متعسرة مع والديو أدت بو إىل -

 ".صورة والدية"صعوبة يف تقبل السلطة، ويف تقبل كل 
 .مهما تكن أوضاع اخلصم فلن تعدـ أف تقيض لو دوافع سيكولوجية ُتوظف لتقويض فكرتو*

  

 



 الفصك الثالث
 الــتعميم ادلتيـــــــرع
    تشيه الرًحا مع اا ىام ادلزعجة عمى أساس"

 "  ري متني مع مخحظاتو الناقصة
 

التعميم استخبلص نتيجة حوؿ صبيع األعضاء يف رلموعة من خبلؿ مبلحظات عن بعض 
 .أعضاء ىذه اجملموعة

 :أمثمة
كلما شاىدت األخبار يف ىذه القناة الفضائية وجدت زنوًجا جيري القبض عليهم جلرائم -

 .السرقة، إذف صبيع الزنوج، أو معظمهم، لصوص
مسعت من ىذه ادلرأة ثبلث مرات، وتبُت يل يف كل مرة أف مزاجنا مؤتلف وذوقنا متفق يف كل -

 .شيء، إذف ىذه أصلح امرأة يف العامل ألف تكوف زوجة يل
ما كدت أخطو خطوتُت يف مطار لندف حىت وجدت موظف اجلمارؾ ودوًدا، وعندما -

 .خرجت وجدت سائق األجرة مبتسًما، فعرفت أف اإلصلليز شعب طيب
حُت يسمح ادلرء لعقلو أف يشيد تعميمات عريضة على أساس معلومات شحيحة أو أدلة *

ىزيلة أو أمثلة قليلة أو عينة غَت شلثلة فلن يعييو أف يقيض أدلة لكل شيء وجيد بينة ألي دعوى 
مهما بلغت من البطبلف والسخف، ولن يعجزه أف يؤيد أي شيء دييل إىل االعتقاد بو ماداـ 

 .يعنيو االعتقاد وال تعنيو احلقيقة
احلق أننا مضطروف إىل التعميم يف حياتنا العملية، وال يسعنا إال التعميم إذا شئنا أف نفكر يف * 

أي شيء أو نتخذ أي قرار، ويبقى أف نتبع األسلوب العلمي يف استخبلص التعميمات، وأف 
نتجنب التعميم ادلتسرع جهد استطاعتنا، وأف منلك تعميماتنا وال سبلكنا، أي أف صلعل منها 

رلرد فروض عمل قابلة للمراجعة والتنقيح ال اعتقاًدا صلًبا يسد علينا سبل التأمل ومنافذ 
 .التفكَت

  

 



 الفصك الراري
 (احليه عع ادليألة)جتاىك ادلطموب

 
 وذا  ان الرماة رماة سوي   أحموا  ري مرماىا اليشاما

يف ىذه ادلغالطة يتجاىل ادلرء الشيء الذي يتوجب أف يربىن عليو، ويربىن على شيء آخر، 
وقد يبدو استداللو معقواًل حبد ذاتو، ولكن ادلغالطة ىنا يف أنو يربىن على شيء آخر غَت 

 .النتيجة ادلطلوبة اليت يتعُت عليها أف ينصرؼ إليها دوف غَتىا
أف يقف زلامي اإلدعاء يف جردية قتل، وبداًل من أف يربىن ابحلجة على أف ادلتهم ىو : مثل

 .مرتكبها يشرع يف إثبات بشاعة القتل وبشاعة اجلردية
 
نصدؽ على أىداؼ عامة كمكافحة الفقر واجلردية، ولكن السؤاؿ الصعب ىل ىذا الربانمج *

 احملدد حقيق ببلوغ ىذا اذلدؼ ادلنشود؟
  

 



 الفصك اخلامس
 الــــــــرجنة احلمـــــــــــراي

 
ىي حيلة كاف يستخدمها اجملرموف الفاروف لتضليل كبلب احلراسة اليت تتعقبهم، وذلك بسحب 

مسكة رصلة ضبراء عرب مسار ادلطاردة، فتجذب الكبلب رائحتها الشديدة عن رائحة الطريدة 
األصلية، وقد استعَتت للتعبَت عن كل زلاولة لتحويل االنتباه عن ادلسألة الرئيسية يف اجلدؿ، 
وذلك إبدخاؿ تفصيبلت غَت ىامة، أو إبلقاء موضوع الفت أو مثَت لبلنفعاالت وإف يكن 
غَت ذي صلة ابدلوضوع ادلعٍت وال يشبهو إال شبًها سطحًيا، فيقذؼ ابخلصم خارج مضمار 

 .احلديث
ىناؾ ربوؿ مشروع عن موضوع احلوار يف بعض األحياف ذلك ىو التحوؿ إىل مسألة جذرية *

سبهد دلناقشة ادلوضوع ادلعٍت وتفضي إليو، إهنا ال تُغشي عليو بل تزيده وضوًحا، وال تذىب بو 
 .طي النسياف بل تؤدي إليو وتضعو يف نصابو

الفرؽ بُت مغالطة الرصلة احلمراء ومغالطة ذباىل ادلطلوب، أف يف ذباىل ادلطلوب تكوف ىناؾ *
نتيجة مربىن عليها لكنها غَت النتيجة ادلطلوبة، وأما الرصلة احلمراء فمجرد سبويو وتعميو وخداع 

 .ليس لو نتيجة
 :مثل
كيف توافق على حظر الدخاف، فالدخاف ال ضرر منو البتة، إنٍت أشعر أبماف حُت يكوف -

سائق األجرة مدخًنا أكثر بكثَت دلا يكوف ربت أتثَت اخلمر، فاخلمر ىي أـ ادلشاكل، وىي 
 ......تكلف العامل سنوًيً 

تقوؿ الصحيفة إف دلبات جي إي أطوؿ عمرًا من دلبات سيلفانيا، ولكن ىل تعلم أف جي -
 ...إي أكرب منتج لؤلسلحة النووية، وأضرار األسلحة النووية تفوؽ التصور

  

 



 الفصك اليادس
 احلجـــــــة الشخصية

 
 احلجة حجة؛  أاس    يعك و  أن أتخذ حججشم رعني ا عتبار "

 "ما دامس الائبة، أما الششادة  يجوز لك أن تر ضشا
تعٍت مغالطة احلجة الشخصية أف يعمد ادلغالط إىل الطعن يف شخص القائل بداًل من 

 .، أو قتل الرسوؿ بداًل من تفنيد الرسالة"قولو"تفنيد
 :ىناؾ أربعة أنواع من مغالطة احلجة الشخصية*
 مثل دلاذا أابيل آبراء ىؤالء الصحفيُت؟ إهنم حفنة :(اليب)القهح الشخصي ( 1)

 .من ادلرتزقة
على أف ىناؾ مواطن يكوف فيها شخص القائل ذا صلة ابلدعوى كادلقاببلت *

 .ويف كل سياؽ يتضمن شهادة ال حجة...الوظيفية، والشهادة القضائية
مثل أنت تؤيد قرار رفع ميزانية التسليح؛ ألنك : التعر ض ابلظر ف الشخصية( 2)

 .تعمل يف مؤسسة كربى لتجارة األسلحة
قد يؤدي صراع ادلصاحل بشخص ما إىل التفكَت اخلطأ وابلتايل القرار إىل القرار اخلطأ، *

 .غَت أف صراعو اخلاص ينبغي أال يؤثر على تقييمنا حلجتو
مثل أقلع عن التدخُت ًي بٍت فهو ضار ابلصحة، : مغالطة أاس أ ًضا تفعك ىذا( 3)

 .لسُت أقبل حجتك ًي أيب فقد اعتدت أنت نفسك التدخُت حُت كنت مثل سٍت
تعمد ىذه ادلغالطة إىل صرؼ االنتباه عن حجة اخلصم إىل سلوكو، أو إىل أفكاره * 

األخرى، الراىن منها أو ادلاضي، فاحلق أف تورط اخلصم يف ذات اخلطأ لن حيوؿ اخلطأ 
 .إىل صواب

لعل أفضل تصرؼ تفعلو إذا واجهك خصمك هبذه ادلغالطة ىو أف تبتسم معًتفًا، مث *
 .ترده يف احلاؿ إىل حجتك األصلية اليت مل يرد عليها بعد

دلاذا كل ىذا اجلزع :ىذه ادلغالطة فرع من مغالطة أعم ىي اإلشارة إىل خطأ آخر مثل* 
 .من الفساد يف ببلدان، إف الفساد لينخر يف أرقى ببلد العامل

لنسرؽ ىؤالء فإهنم : قد تتمادى ىذه ادلغالطة حىت أتخذ ادلفًتض مأخذ الواقع مثل* 

 



 .لو سبكنوا منا لسرقوان
تسميم البئر ىو أف تبادر بضربة وقائية ضد خصمك، وتصمو أبنو : تيميم البئر(4)

ال يُويل احلقيقة أي اعتبار فيتضمن ذلك أنو مهما يقل فيما بعد فلن يثق بو أحد، 
 :مثل
 ال تصدؽ ما سيقوؿ إنو وغد- 
 .ليس سوى مأفوف من يعارض إضافة الفلورين إىل ادلاء- 
على كل من يدخل نقاًشا كهذا أف خيطو جبسارة فوؽ اإلىانة وأف يلج إىل صميم * 

 .ادلوضوع
احلق أف تسميم البئر ليس مغالطة ابدلعٌت الدقيق؛ ألنو ليس حجة إنو أشبو بشرؾ * 

غفلة منصوب لكي يغري اجلمهور الغافل ابرتكاب مغالطة احلجة الشخصية، وعلينا 
أف نتذكر دائًما أف احلجة ينبغي أف تقف على أرجلها اخلاصة أو تسقط بعيبها اخلاص، 

 .بغض النظر عن شخص قائلها أو عيوبو
  

 



 الفصك الياري
 ا حتكام وىل ُسْمطة

يعٍت مذىب السلطة يف األخبلؽ وغَتىا، أف ادلصدر النهائي للمعرفة ىو سلطة من 
نوع ما، سلطة قيمة على أمر بعينو، قد تكوف ىذه السلطة نظاًما، أو نًصا، أو قانواًن 

 .أخبلقًيا أو مدنًيا، أو سلطة أىل العلم واالختصاص كل يف رلالو
يقع ادلرء يف مغالطة االحتكاـ إىل سلطة عندما يعتقد بصدؽ قضية أو فكرة ال سند *

ذلا إال سلطة قائلها، قد تكوف الفكرة صائبة بطبيعة احلاؿ، وإمنا تكمن ادلغالطة يف 
 .اعتبار السلطة بديبًل عن البينة

 :يبدأ الوقوع يف االحتكاـ ادلغالط إىل السلطة يف األحواؿ التالية
 .إذا االحتكاـ إىل السلطة غَت ضروري، مثل األمور اليت زبضع للمبلحظة وادلشاىدة-
 .إذا كاف الدعوى غَت داخلة يف رلاؿ خربة الشخص الذي حيتكم إليو كسلطة-
 .إذا كاف ىناؾ خبلؼ بُت اخلرباء يف ادلسألة ادلعنية-
 .إذا كاف اخلبَت متحيزًا أو تكتنفو شبهة التحيز-
 .إذا كاف اخلبَت ادلزعـو رلهواًل أو غَت زلدد-

 :مثل
ليس للتدخُت كبَت ضرر على غَت ادلدخنُت، ىكذا أثبتت دراسة فريق األطباء -

 .(خربة متحيزة).الباحثُت الذين يعملوف يف شركة مارلبورو
خربة ). يقوؿ ادلتخصصوف إف سنسوداين ىو أفضل معجوف يضمن سبلمة األسناف-

 .(غَت زلددة
كثَتًا ما نشَت ابللفظ العاـ إىل فئة اخلرباء، ويكوف ذلك معقواًل سباما وخباصة إذا كاف *

ىناؾ إصباع بُت أىل اجملاؿ على الرأي الذي نطرحو، واألجدى على كل حاؿ أف 
 .نشفع ذلك بذكر البينة اليت تستند إليها ىذه السلطة

  

 



 الفصك الثامع
 (استهرار العطف)منا هة الشفقة 

 
                                                                      وذا قيك حمًما قال لمحمم موضي

                    حمم الفىت يف  ري موضعو جشك
العطف شعور نبيل يتحلى بو كل ذي أصل كرًن، وال أبس ابستدرار العطف والشفقة 
إذا استدعى السياؽ وخلصت النواًي، إمنا يكمن اخلطأ يف أف تسند إىل العطف وظيفة 

 .البينة، وأف أتخذ الشفقة مأخذ احلجة
 : مثك

ينبغي تيسَت االمتحاانت على صبيع الطلبة؛ ألنكم تعرفوف مدى البؤس الذي يَرِين -
. على الطالب ادلتوسط أو الضعيف حُت حيصل على درجات متدنية أو حُت يرسب

للحلم موضع حًقا، ىو ابلنسبة ذلذا ادلثاؿ يف وزارة الشؤوف االجتماعية ال يف وزارة )
التعليم، وما أفسد التعليم مثل ىذا التيسَت الذي يتملق احلشود ويذبح النوابغ ويطمس 
بريقهم، وينتخب ثفالة من احلفظة وعادمي ادللكة ويضعهم على قمة اذلـر االجتماعي 

 (والعلمي
 !كيف ترفض رساليت الدكتوراه؟ لقد عكفت على كتابتها سبع سنوات متواصلة-
قد تكوف سلاطبة الوجداف أو مناشدة العطف، أو غَته من االنفعاالت مشروعة منطقًيا، * 

وذلك حُت يكوف ىذا االنفعاؿ ىو نفسو ىو موضوع احلجة، أو يكوف سبًبا ذا صلة بقبوؿ 
 .احلجة

  

 



 الفصك التاسي
 ا حتكام وىل عامة الناس

 
 ون موا قة الكثرة لييس دليًخ عمى احلقائق العيرية الكشف،  واو اقرب"

 " وىل ا حتمال أن جيهىا رجك  احه مع أن جتهىا أمة أبسرىا
 

تتضمن ىذه ادلغالطة االحتكاـ إىل الناس بداًل من االحتكاـ إىل احلجة والدليل، وزلاولة 
انتزاع التصديق على فكرة معينة إباثرة مشاعر احلشود وعواطفهم بداًل من تقدًن حجة منطقية 

 .صائبة
 .إف قبوؿ احلشود من البشر لقضية معينة على أهنا حق ال يقدـ ضمااًن عقلًيا أبهنا كذلك*
يف عمق الروح اإلنسانية تقبع حاجة إىل االتصاؿ آبخرين من صنوىا، حاجة تبلغ من *

اإلحلاح والشدة مبلًغا يضطر الناس إىل أف تسلم ضمَتىا وبصَتهتا لطغياف ثقافتها اجلاىزة 
وتقاليدىا ادلوروثة، حىت لو كانت ثقافة جاىلة وتقاليد ضبقاء، وقليل من األفراد الذين ديكنهم 

أف أيسبروا أبوامر عقوذلم اخلاصة ويهتدوا هبدى بصائرىم الشخصية حىت عندما تكوف تلك 
 .سلالفة للمألوؼ ومغايرة للشائع

 :ىناؾ ثبلثة أشكاؿ أساسية دلغالطة االحتكاـ إىل الناس*
تتجو مغالطة عربة الفرقة إىل ميلنا الغرزي ألف ننضوي مع احلشد، : عررة الفرقة (1)

ومفادىا أنو ما داـ عاملة الناس تعتقد شيًئا ما أو زبتار مسلًكا معيًنا فبل بد أف يكوف ىذا 
 .االعتقاد صحيًحا، وىذا ادلسلك أحق أف يتبع

وىي ظاىرة اجتماعية : يف رلاؿ علم النفس يتحدث السيكولوجيوف عن أثر عربة الفرقة
يشعر فيها األشخاص بضغط االنصياع دلوقف معُت، أو رأي عندما يدركونو على أنو موقف 

 .األغلبية يف رلتمعهم
 :  مثل

 .(س)إذف علي أان أيًضا أف أشًتي ادلاركة  (س)الناس كلها أو معظمها تفضل ادلاركة -
كاف أغلب البشر فيما مضى يعتقدوف أف الصرع روح شريرة تتلبس ادلريض، وقد تبُت -

 .ابلدليل العلمي الدقيق أف الصرع ىو اضطراب يف النشاط الكهرابئي خلبلًي ادلخ

 



 .يف ىذه ادلغالطة يتم االقتداء ابلصفوة ادلختارة بداًل من عامة الناس: التأسي ابلنخبة (2)
 .صحيحة (ؽ)إذف  (ؽ)صبيع أو أغلب ادلمتازين من الناس يعتقدوف أو يفعلوف : مثل
يف ىذه ادلغالطة يلجأ ادلتحدث إىل ادلشاعر : التمو ح ابلعمم؛ التذرع ابلوطنية (3)

القومية أو الوطنية ليدعم حجتو أو موقفو، أو ليقوض موقًفا آخر ابعتباره منافًيا للوطنية أو 
سياسية أو مذىبية أو : القومية، ويندرج يف ىذه ادلغالطة التلويح أبي رمز أو التلفع أبي راية
 .دينية، حُت يكوف ذلك افتعااًل وتكلًفا غَت ذي صلة ابحلجة ادلعنية

شبة حاالت يكن التذرع ابجلموع مربرًا وغَت خارج عن ادلوضوع، وذلك عندما يكوف * 
تعريفات األلفاظ ىي مسألة : اعتقاد األغلبية أو اعتقاد النخبة ادلنتقاة ىو احملدد للحقيقة مثل

اصطبلحية، وادلوضات وغَتىا ىي حبكم العرؼ، والتوجو السياسي يف الببلد الدديقراطية، إصباع 
 .أىل الرأي واخلربة يف رلاؿ زبصصهم

  

 



 الفصك العا ر
 ا حتكام وىل القوة

تعٍت ىذه ادلغالطة اللجوء إىل التهديد والوعيد من أجل ثبات دعوى ال تتصل منطقًيا 
، "القوة تصنع احلق"ابنفعاؿ اخلشية والرعب الذي هتيب بو، تقبع يف صميم ىذه ادلغالطة فكرة 

. بوسعك أف تفرض السلوؾ القوًن ابلقوة، ولكن ليس بوسع قط أف يفرض الرأي العقلي ابلقوة
الفكر احلقيقي ال يكوف إال حرًا ، دوف حرية أنت ال تفكر، بل تردد وتكرر، والفكر غَت احلر 

 .ليس فكرًا، وإمنا ىو كالنقطة ادلمتدة، وادلربع ادلستدير، تناقض ذايت
 : مثل

  ينبغي أف توافق على السياسة اجلديدة للشركة، ىذا إذا كنت تريد أف ربتفظ
 .بوظيفتك

  أان حباجة ًي دكتور لتقدير شلتاز، يسرين أف أمر عليك كي نتحدث يف ذلك بعدما
 .أزور والدي عميد كليتك

قد يكوف التهديد أو التذكَت ابخلطر صائًبا منطقًيا، وذلك حُت يكوف ذا صلة مباشرة بنتيجة 
 .ذاكر أو ترسب: احلجة، أو يكوف اخلطر ىو نفسو موضوع احلجة، مثل

من ادلؤسف أننا ال ننظر إىل االختبلؼ يف الرأي على أنو ثراء وخصب، بل على أنو اضلراؼ *
 .وخيانة، وما نزاؿ نلوح ابلعصا كلما أعوزتنا احلجة

  

 



 الفصك احلادي عشر
 ا حتكام وىل النتائج

 احلقيقة لييس ممزمة أبن تتبي أىوايان، "
 " ومنا حنع ادلمزمون أبن اتبي احلقيقة
ادلغالطة أف نستخدـ النتائج السلبية أو اإلجيابية ادلًتتبة على اعتقاٍد ما كدليل على كذب ىذا 

 .االعتقاد أو صدقو
إف القضية الصادقة ىي قضية صادقة بغض النظر عن شعوران ذباه نتائجها، ومن احلصافة أف 

 .سلم أبف العامل مل يفصل حسب طلبنا، وأف األشياء ال أتيت على مقاس رغباتنا ومصاحلنا
من احملاؿ أف تنشب حرب نووية يف أي وقت من األوقات؛ إف ذلك كفيل أبف جيعلٍت : مثل

 .متوجًسا ىلًعا ال أذوؽ للنـو طعًما
يكوف االحتكاـ إىل النتائج صائًبا يف رلاؿ العقل العملي ال النظري، ويف ادلفاضلة بُت شيئُت *

 .متساويُت يف كل شيء
  

 



 الفصك الثاين عشر
 االفاظ ادلمّقمة

حُت تكوف اللفظة زلملة دبتضمنات انفعالية وتقوديية زائدة، ابإلضافة إىل معناىا ادلباشر، يقاؿ 
لفظة ملقمة أو مشحونة، وأتيت ادلغالطة حُت يستخدـ اجملادؿ ألفاظًا مشحونة بداًل من 

احلجة، أو حُت يتأثر ادلتلقي ابللغة ادللونة اليت تغلف هبا احلجة بداًل من أف يلتفت إىل مناقب 
احلجة حبد ذاهتا، ومهما يكن من شيء فإف األلفاظ ادلشحونة كثَتًا ما تكوف فخاًخا منطقية 

 .تدفع ادلرء إىل أف يقفز إىل استنتاجات تقوديية غَت مشروعة
 :مثل

 الحظ أف كلمة ). يدعي السيد فبلف أف التصدير سوؼ يؤدي إىل ارتفاع األسعار
 .(يدعي تفًتض ضمًنا أف ما يقولو السيد فبلف كذابً 

 كل عاقل يف ىذا البلد يعرؼ أف اإلجراءات ادلتخذة ال تصب يف مصلحة ادلواطن .
 .(الحظ أف كلمة عاقل قد صادرت بصواب العبارة ادلطروحة)

  ابخلارج؟الواعُت اليت يلهج جبها ألوؼ ادلتظاىرين العادلةألست متأثرًا ابلقضية  

احلجة السديدة تتطلب أف يبذؿ ادلرء جهًدا واعًيا كي يصوغ حجتو صياغة زلايدة قدر *
ادلستطاع، حبيث تقف حجتو على قدميها وال تتوكأ على عكازات انفعالية وتقوديية مقحمة 

 .عليها ومن غَت جنسها
  

 



 الفصك الثالث عشر
 ادلنحهر الزلق

تعٍت مغالطة ادلنحدر الزلق أف فعبًل ما ضئيبًل أو اتفًها حبد ذاتو، سوؼ جير وراءه سلسة زلتومة 
 .من العواقب اليت تؤدي يف هناية ادلطاؼ إىل نتيجة كارثية

 : مثل
 إذا استثنيتك أنت من القرار فسوؼ يكوف علي أف أستثٍت اجلميع. 

  إذا أكلت آيس كرًن جاالكسي فسوؼ يزداد وزنك، وزًيدة وزنك ابطراد تعٍت أنك
تصاب ابلسمنة، وما تزاؿ السمنة تتفاقم حىت سبوت ابنسداد الشرًيف التاجي، إًذا آيس 

 .كرًن جاالكسي يسبب الوفاة فبل تقربو
  

 



 الفصك الراري عشر
 اإلحراج الزائف

يقع ادلرء يف ىذه ادلغالطة عندما يبٍت حجتو على افًتاض أف ىناؾ خيارين فقط أو 
 . نتيجتُت شلكنتُت ال أكثر

 : مثل
 إما أنك معنا وإما أنك ضدان. 

  إما أف توافق على خفض الضرائب، وإما أف تكوف راضًيا ابخلراب العاجل الذي
 .سيلحق البلد

أييت اخللل دائًما إذا كاف اخلياراف ال يستغرقاف صبيع االحتماالت القائمة، وديكن تفنيد *
 ليس ىناؾ بدائل أخرى؟: حجة اخلصم أبف تسأؿ

  

 



 الفصك اخلامس عشر
 (أخذ ما ليس رعمٍة عمةً  )اليبب الزائف

أتيت ىذه ادلغالطة عندما خيلط العقل بُت ادلعية والسببية، إف إثبات وجود عبلقة سببية بُت 
يستلـز االطراد الدائم، واالرتباط الدائم بُت منطي : حدثُت يستلـز أكثر من رلرد االرتباط

 .احلدثُت إجيااًب وسلًبا، وعدـ وجود أي أمثلة مضادة
 :إف رلرد ادلعية قد يكوف مرده إىل

وجود ارتباط كبَت بُت أعداد طائر اللقلق يف أماكن معينة : ، مثلادلصاد ة البحتة -1
من اخلطأ أف نستدؿ من ىذا االرتباط ).من أوراب وبُت معدؿ ادلواليد من األطفاؿ

 (وحده على أف وجود طائر اللقلق سبب لوالدة األطفاؿ

قبيل اندالع احلرب يتزايد معدؿ التسليح لدى : ، مثلو فال سبب مشرتك -2
ردبا يكوف الصواب  )األطراؼ ادلتصارعة، إًذا زًيدة التسليح تؤدي اندالع احلرب

 (أف التوتر واخلبلؼ ىو الذي يفضي إىل التسلح واحلرب

مثل ىذه الطريقة التبسيطية يف التفكَت لن تؤدي إال إىل حلوؿ تبسيطية، ولن تؤدي *
 .احللوؿ التبسيطية إال إىل الفشل وإىدار الوقت واجلهد

، ويف ىذه ادلغالطة صلد العبلقة بُت العلة وادلعلوؿ ا جتاه اخلطأ لمعخقة اليببية -3
 معكوسة، حيث يؤخذ ادلعلوؿ علة وتؤخذ العلة معلوال، 

 :مثل
 العكس ىو الصحيح وىو أف ).انتشار مرض اإليدز انتج عن زًيدة الثقافة اجلنسية

 .(زًيدة الثقافة اجلنسية انذبة عن انتشار اإليدز وزبوؼ الناس منو

  يزداد انتشار األمراض الفصامية بُت الطبقات االجتماعية الدنيا، إًذا تدين الطبقة
الصواب أف ادلرض العقلي ادلزمن يؤدي  ).االجتماعية يؤدي إىل االنفصاـ العقلي

إىل تدىور أداء ادلريض الدراسي وادلهٍت واالجتماعي، فيهبط بو شيًئا فشيًئا إىل 
 .(طبقة اجتماعية أدىن

  

 



 وذن ريبب ىذا.. رعه ىذا
 (رعقبو وذن ريببو/ ادلغالطة البعه ة )

تفيد ادلغالطة البعدية أنو ما داـ شيء ما قد أتى بعد شيء آخر فهو إذف قد أتى 
 .لقد حدث بعقبو إذف فقد حدث بسببو. بسببو

ليس يكفي أف أييت قبلو  (ب)أبنو سبب حلدث آخر  (أ) لكي يوصف حدث ما 
فإثبات عبلقة العلية يتطلب ما ىو أكثر من رلرد التعاقب أو االرتباط يتطلب أف 

يف  (ب)وتغيب دائًما  (أ)أتيت دائًما وأبًدا بعد صبيع أفراد فئة  (ب)صبيع أفراد فئة 
، مع شيء من التجاور يف ادلكاف والزماف، وغياب أي عامل آخر قد (أ)غياب 

فاالكتفاء دبجرد التعاقب الزمٍت كدليل على .. يكوف وراء حدوث االثنُت مًعا
 .عبلقة السببية تفكَت شديد الفجاجة والسوقية

كاف مؤرخو اإلغريق دائًما يفسروف الكوارث الطبيعية كنتاج ألفعاؿ البشر، فإذا 
حدث زلزاؿ مروع مثبًل ودمر مدينة بكاملها، فإف ىَتودوت يعمد هبمة وجد إىل 
تفصيل األحداث البشرية السابقة على الزلزاؿ، مث يستنتج أف ادلذحبة اليت ارتكبها 

 .أىل ادلدينة مثبًل، قبل الزلزاؿ كانت سبًبا يف وقوعو
  من ذلك أف وابء الطاعوف دلا تفشى يف مودلبو عقب وفاة أحد الربتغاليُت ازبذ

 .األىايل كل االحتياطات ادلمكنة لكي ال ديوت رجل أبيض بعد ذلك يف بلدىم

  ومن ذلك ما حدث يف جزر نيكوابر على أثر وفاة بعض من السكاف األصليُت
كانوا قد بدأوا لتوىم يف مزاولة حرفة اخلزؼ، إذ انفض اجلميع عن مزاولة ىذا الفن 

 .ومل يقربو أد بعد ذلك على اإلطبلؽ

  ومن ذلك ما حدث يف إحدى قرى جنوب أفريقيا حُت أىدى البيض رجبًل من
البومشن عصا مرصعة ابألزرار كرمز السيادة، إذ تويف الرجل وخلف العصا البنو 

وسرعاف ما تويف االبن، فأعاد البومشن العصا إىل من أىداىا خشية أف ديوت 
 .اجلميع

  وقد تصادؼ مرة أف انتشر اجلدري بُت شعب الياكات بعد أف شهدوا صببًل ألوؿ
 .مرة فوقر يف ظنهم أف اجلمل ىو الذي أحدث ادلرض

 



، فالتسوانمي اآلسيوي  وما تزاؿ ىذه الطريقة يف التفكَت تعشش يف أذىاننا حىت اليـو
سببو تفاقم ذنوب البشر مع أف التسوانمي نتاج زلزاؿ ربت احمليط انجم عن انزالؽ 
طبقي، والضحاًي ردبا كانوا أقل أىل األرض ذنواب، وإعصار كاترينا سببو السياسة 

 .األمريكية مع أف األعاصَت سببها حركة الرًيح فوؽ ماء احمليط
ضلن ابلطبع نلفق تفسَتات لنمؤل الثغرات غَت ادلرئية بُت احلدثُت، فكيف عرفنا أف 

إهنا تتواىل ويعقب بعضها بعًضا، .. ىذه األحداث غَت ادلنظورة ىي األسباب حًقا؟
ىذه الفجوة يف معرفتنا ىي مرتع خصب ومبلذ آمن للمغالطات، وما دامت ىناؾ 
حًقا فجوة يف معرفتنا، فلن ديكنك أف تقنع من ماؿ بو ىواه إىل تفسَت معُت دوف 

 .سواه
الِعرافة والتنجيم والرقى : وعلى ىذه ادلغالطة السوقية تقـو حرؼ وترتزؽ طوائف

 .والكهانة وتفسَت األحبلـ والعبلج الشعيب
 :أمثلة
  لبست ىذا القميص اليـو وذىبت إىل االمتحاف فأجبت عن صبيع األسئلة إبجادة

 .إذف ىذا القميص فأؿ حسن ولسوؼ أرتديو يف كل االمتحاانت القادمة. اتمة

  أصيب حسن بصداع شديد، فعجنت لو جدتو عجينة من الدقيق واخلل وزيت
كثَتًا ). السمك وبوؿ األرنب، لصقها برأسو وانـ، فذىب عنو الصداع بعد دقائق

 (ما يذىب الصداع تلقائًيا بذىب سببو احلقيقي

  ،تشوشت الصورة يف التلفاز، فخبط صاحبو بقوة على التلفاز، فصلحت الصورة
 .إذف خبط اجلهاز ىو أيسر طريقة إلصبلح أعطالو

، وىو ربسن صحي، زلسن أو "األثر الببلسييب:"ىناؾ ظاىرة طبية ال فتة يقاؿ ذلا*
مبلحظ أومقيس ال يعزى إىل العبلج، فالببلسيبو ىو دواء أو إجراء عبلجي يعتقد 

ادلعاجل أنو خامل أو ال يضر، قد يكوف حبواًب من السكر أو من النشا، وقد يؤدي ىذا 
العبلج الومهي إىل نفس نتائج العبلج احلقيقي، وذلك بسبب الشعور الذايت ابلتحسن 
واالعتقاد يف العبلج واإلدياف بتأثَته الشفائي، فمن شأف االعتقاد يف العبلج ومشاعر 
االىتماـ والرعاية وادلساندة والتشجيع واألمل اليت يبثها ادلوقف العبلجي أف تستفز يف 

اجلسم آليات فيسولوجية تفضي إىل أثر فيزيقي حقيقي، وقد يكوف ىذا ىو الباب 

 



الذي يدخل منو الدجالوف واألدعياء، فباإلحياء الذي يستخدمونو على ادلريض واألثر 
الذايت واالعتقاد من ادلريض يف عبلج ىذا الدجاؿ قد يؤدي إىل نتائج إجيابية فُيظن 
أبف ىذا الدجاؿ ديلك الدواء، مع أف الذي جيد نتائج إجيابية ىم نسبة قليلة، وأكثر 

ادلرضى قد يزدادوف وىًنا على وىن لكن الدجاؿ والدعي ينشر القصص اليت يظن أنو 
 .صلح هبا، فتنطلي أالعيبو على أصحاب التفكَت السوقي
  

 



 الفصك اليادس عشر
 (ادلر ب)اليؤال ادلشحون 

السؤاؿ ادلشحوف أو ادلركب ىو تكتيك يعمد إىل دس فروض مسبقة غَت مربرة وغَت 
داخلة يف التزامات اخلصم، داخل سؤاؿ واحد، حبيث أف أي جواب مباشر يعطيو 

 :اجمليب يوقعو يف االعًتاؼ هبذه الفروض، وادلثاؿ التقليدي على ىذه ادلغالطة
 ىل توقفت عن ضرب زوجتك؟

فأًي ما كاف اجلواب، نعم أو ال فإف اجمليب يعًتؼ ابلفرض ادلسبق وىو أنو كاف يف 
وقت ما يضرب زوجتو، حُت يكوف ىذا الفرض ادلسبق كاذاب أو غَت مربىن عليو 

إنو َشرؾ أو أحبولة؛ ألنو يضيق . يكوف ىذا مثاال دلغالطة السؤاؿ ادلركب أو ادلشحوف
 .على اجمليب نطاؽ اخليارات إىل صنف واحد من اإلجابة ادلباشرة

مثل ىذه األسئلة ال ديكن الرد عليها ببساطة ابإلجياب أو ابلنفي؛ ألنو ليس سؤاال 
 .بسيطا بل يًتكب من عدة أسئلة مشحونة مًعا يف سؤاؿ واحد

والرد الذكي عندما يواجو ادلرء دبثل ىذه األسئلة أف حيلل مكوانهتا مث جييب عن 
السؤاؿ ادلضمر األوؿ أو يناقشو أو يفنده، عندئذ يتبدد السؤاؿ الصريح من تلقاء 

 .نفسو
  

 



 الفصك الياري عشر
 (ااانلوجي الزائف)التفكري التشبيشي 

عندما يعقد مقارنة بُت أمرين ليس بينهما " األانلوجي الزائف: "يقع ادلرء يف مغالطة 
وجو للمقارنة، أو أمرين بينهما رلرد تشابو سطحي وليس بينهما وجو شبو يتصل 

 .ابلشأف ادلعٍِتِّ الذي تريد احلجة أف تثبتو
من افًتاض أف األشياء ادلتشاهبة يف وجو من الوجوه البد " األانلوجي الزائف"يتألف 

 .أف تكوف متشاهبة يف وجوه أخرى
النظاـ اجلمهوري ىو نظاـ زائف :" انظر إىل الرأي التشبيهي للملك جيمس األوؿ

ومدمر؛ ذلك ألف ادللك ىو رأس الدولة، وإذا أنت فصلت الرأس عن اجلسد فلن 
 "تعود بقية األعضاء تؤدي وظائفها، وسيموت اجلسد

فالدولة ال تشبو اجلسد احلي إال رلازًا وتصويرًا بيانيا، وال ديكن أف يستنبط من ىذا 
 .التماثل أي قواسم مشًتكة ذبمع بُت اجلسد والدولة

إذا استخدـ اخلصم تشبيًها لكي يدعم حجتو فما عليك سوى أف سبسك بطرؼ ىذا *
 .التشبيو وسبطو يف اذباه خيدـ حجتك أنت

 :أمثلة
ذلك أنو ال فائدة بعد من البكاء . من العبث أف نبذؿ كل ىذا اجلهد يف زلو أمية الكبار-

 .على اللنب ادلسكوب
أال يستخدـ احملاموف ادلذكرات . جيب أف نسمح للطبلب ابصطحاب كتبهم يف االمتحاانت-

الحظ أف العنصر اجلوىري يف  )القضائية يف مرافعاهتم، ويستشَت األطباء األشعة يف جراحاهتم؟ 
فادلرافعة واجلراحة ىي تطبيق للمعرفة، أما االمتحاانت فمن ادلفًتض أهنا : ىذه األفعاؿ سلتلف

 (اختبار للمعرفة
 .ادلستخَدموف أشبو ابدلسامَت، فادلسامَت ال تؤدي فعلها ما مل تطرقها على رأسها-

العلم كالكعك، حيسن أف تصيب منو جزًءا يسَتًا، فإذا أسرفت يف تناولو أصاب أسنانك - 
 .ابلتسوس، كذلك العلم إذا أوغلت فيو وتبحرت أصاب عقلك اجلنوف

 .قرارات ربتاج إىل ترو وحكمة يقاؿ اطرؽ احلديد وىو حاـ-

 



من ادلؤسف حًقا أف كثَتًا من كتابنا ومتحدثينا األكثر رواًجا وإقناًعا ال يفعلوف يف أغلب *
األحياف أكثر من أف يلبسوا أفكارىم أثوااًب من التشبيهات واالستعارات، إنو ال ابس بذلك 

البتة، غَت أهنم يظنوف أف مهمتهم انتهت عند ىذا احلد، ويتومهوف أهنم هبذه التشبيهات 
 .وادلماثبلث قد فرغوا من عبء الربىاف وأثبتوا نظرًيهتم دبا ال يدع رلاال للشك

 .من طلب شبًها وجده، فثمة وجو شبو بُت أي شيئُت من أشياء العامل مهما تباينا واختلفا*
  

 



 الفصك الثامع عشر
 مشامجة رجك  مع القش

 مع  هري لعك التار خ الذي  تبو ادلنتصر ن
 قه حجب عنا اصف احلقيقة
 ! استبهل رو رجا  مع القش
ىي تلك ادلغالطة العتيدة اليت يعمد فيها ادلرء إىل مهاصبة نظرية أخرى غَت حصينة بداًل 

وذلك ربت تعمية من تشابو األمساء أو عن طريق إفقار دـ النظرية . من نظرية اخلصم احلقيقية
 .األصلية وتغيَت خصائصها ببًتىا عن سياقها احلقيقي أو إبزاحتها إىل ركن قصي متطرؼ

فقد تُقدِّـ اجلوانب األضعف من نظرية اخلصم : شبة طرائق سلتلفة الزباذ رجل القش
وتتظاىر أبنك تفند النظرية من كل جوانبها، وقد تُقّدـ حجة اخلصم يف صورة مضعفة أو 

مبسطة، وقد تشوه أو ربرؼ حجة اخلصم أو تسيء سبثيلها، وقد زبتلق شخًصا ومهًيا تنسب 
 .إليو أقواال وأفعاال وتتظاىر أبنو ديثل الطائفة اليت ينتمي إليها اخلصم

دييل العقل البشري بطبيعتو إىل تصنيف األشياء وتنميطها، ردبا لذلك دييل ادلرء أحياان إىل *
أف يصنف اخلصم تصنيًفا خاطًئا ويتوسم فيو غَت ما ىو، ويسقط عليو من تصنيفاتو الفئوية 
اخلاصة ما ال يناسبو، وكأف ادلرء ىنا يكشف عن ذات نفسو أكثر شلا يكشف عن اآلخر، 

، وقد "إف ما يقولو بولس عن بطرس خيربان عن بولس أكثر شلا خيربان عن بطرس:"كقوؿ سبينوزا
دييل ادلرء إىل التنميط فيدمغ اخلصم بصفات معينة سبيز اجلماعة أو الطائفة اليت ينتمي إليها، 
بينما اخلصم يرى رأًًي حييد كثَتًا عن تلك الطائفة أو يذىب مذىًبا ديثل جناًحا معيًنا منها، 

 .والذي قد خيتلف اختبلفًا مهًما عن آراء األجنحة األخرى من نفس الطائفة
جيرى رلرى التبسيط أف ترمي اخلصم ابلتطرؼ وىو معتدؿ، وابإلطبلؽ وىو نسيب، واحلق *

أف أمثل النماذج لرجل القش ىو أف هتوؿ من موقف اخلصم وتزحيو من األواسط إىل األطراؼ، 
ال "أو " كل"ذلك أف ادلواقف ادلتطرفة أسهل يف التفنيد ألهنا ال تسمح ابستثناءات فهي تبدأ بػ

، من ىنا دأبت مغالطة رجل القش على مهاصبة األفكار أو االذباىات يف صورهتا "أحد
 .ادلتطرفة حيث ىي تكوف أضعف ما تكوف

 .علينا أف منثل رأي اآلخرين سبثيبًل أميًنا وكامبًل وجوىرًيً * 
لقد دأب ادلفكروف طواؿ اتريخ اجلدؿ وادلناظرة على مهاصبة النقاط الضعيفة يف دعوى *

 



، أما بوبر فقد كانت طريقتو ىي أف يواجو نظرية اخلصم من زاويتها القوية، بل حياوؿ  اخلصـو
تقوية نظريتو أكثر فأكثر وسد ثغراهتا وتزويدىا دبزيد من احلجج والدعامات قبل أف يشرع يف 
شن ىجومو، إنو يريد أف جيعل من خصمو خصًما جديرًا دبهاصبتو، وأف ينقض على نظريتو 

وىي يف أوج قوهتا وجاذبيتها، إهنا طريقة مثَتة وشائقة، ونتائجها إذا ما صلحت قاصمة ومدمرة، 
ومن الصعب أف تقـو لنظريتو قائمة بعد أف يكوف كل ما لديها من ذخر ومصادر إمداد قد مت 

 .تدمَته
مهما يكن من شيء فإف مهاصبة خصم من القش بداًل من اخلصم احلقيقي ىي يف * 

أغلب األحياف ضرب من الغش واجلنب، وخروج عن ادلوضوع، ومضيعة للوقت واجلهد، وزلاولة 
 .ابئسة إلحراز انتصار رخيص

كن زلسن خلصمك، واعرض حجتو يف أدؽ صورة وأقواىا مث قوضها تكن قد فعلت *
 .شيًئا يذكر

  

 



 الفصك التاسي عشر
 مغالطة التشيئ

عينية، أو أف  (كائنات)التشيئ ىو أف تعامل اجملردات أو العبلقات كما لو كانت كياانت 
تنسب وجوًدا حقيقًيا للتصورات العقلية أو البناءات الذىنية، وىي تعد من أىم ادلغالطات 

شيوًعا، وللتشيئ رلالو الذي يستخدـ فيو، وىو اجملاؿ البياين الببلغي، وىي بعيدة عن ادلغالطة 
 .حبكم طبيعة التعبَت ذاتو وموقفنا فيو ومأخذان لو

احلق أف التشيئ ليس أكثر من استخداـ استعارة غَت أنو حُت يكوف مغالطة أيخذ االستعارة *
بعيًدا أو أيخذان هبا حىت ننسى أهنا استعارة ونبدأ يف االعتقاد أبف كياانتنا التصورية اجملردة لديها 

 .اخلصائص العيانية اليت أضفيناىا عليها على سبيل االستعارة

من احلاالت النمطية للمريض البارانوي أنو يعاين من اعتقاد راسخ أبنو مضطهد من قبل *
كرد فعل لسلوكو زمبلئو وجَتانو وإخوانو، وقد يكوف ىناؾ شيء من االضطهاد الطفيف 
 .العدواين ذباىهم، وقد يكوف ىؤالء انفضوا عنو نتيجة شكوكة واضطرابو

يشيئ العرافوف وزابئنهم مفهـو ادلستقبل وكأنو شيء ديكن أف يقبع يف الفنجاف، ويشيئ أغلب *
الناس احلب وكأنو كائن شبحي يتلبس احملب فيسهده ويبليو، واحلب ليس جوىرًا، وىذا التشيئ 

 .ىو ما جيعل احملب يستسلم للحب وال يرجو مهراًب من حبائلو

 :أمثلة
 .(الحظ أف الطبيعة ال تبغض شيًئا)الطبيعة تبغض الفراغ-
 (القوانُت ال تداوي شيًئا، واجملتمعات التتأمل).وحدىا القوانُت العادلة ما يداوي آالـ اجملتمع-
ماذا تساوي االعتبارات الشخصية إىل جانب حاجات اجملتمع، ومصَت األمة، واحلفاظ على -

 .()(الحظ أف اجملتمع ال حاجات لو، واألمم ال مصائر ذلا)الثقافة؟ 
  

                                 
ديكننا أف نفهم الطبيعة والقوانُت واجملتمع فهما استعارًي رلازًي فبل مغالطة حينئذ،  غَت أف كثَتا من الناس يعاملوف ( )

وىنا تبدأ ادلغالطة، كاف ىتلر يف آخر أًيمو، وقد " كيااًن شبيًها ابلشيء"مثل ىذه األنساؽ الكلية كما لو كانت 
وكأهنا كائن حقيقي قائم دبعزؿ عن األفراد، كائن أعلى ينبغي أف " األمة"صار على يقُت من اذلزدية يتحدث عن 

 !!يفديو األفراد صبيًعا أبرواحهم حىت لو قضوا عن آخرىم

 



 الفصك العشر ن
 (التأ يه د ن التفنيه)احنياز التأ يه 

 دلف وىل ادلناظرة التمفز واية  تأرط أضارري منتفخة
 رقصاالات   اثئق تؤ ه دعواه
  لعمو رنصف ىذا العرق
  ان قميًنا أن جيمي ضعفيشا
 !!مع القصاالات  الواثئق ادلفنهة

إننا منيل للبحث عن دليل مؤيد للفرضيات حىت إذا كاف الدليل ادلفند أكثر داللة بكثَت، مع أف 
العثور على مثاؿ يؤيد القاعدة ال يثبت أف القاعدة صادقة؛ بينما العثور على مثاؿ واحد 

يكذب القاعدة ىو أمر يكفي ألف يثبت كذهبا على ضلو هنائي حاسم ويقضي عليها قضاًء 
 .مربًما

يف رلاؿ االستدالؿ اإلحصائي يعد اضلياز التأييد ضراًب من االضلياز ادلعريف ذباه أتييد الفرضية 
زلل الدراسة، ومن أجل معادلة ادليل البشري ادلبلحظ يتم تشييد ادلنهج العلمي بطريقة تلزمنا 

 .أبف ضلاوؿ تفنيد أو تكذيب فرضياتنا
يذىب البعض إىل أف اضلياز التأييد قد يكوف ىو السبب من وراء االعتقادات االجتماعية 

وقد يكوف سبب ىذا االضلياز ىو أف الذىن البشري حبكم " احملققة لذاهتا"و" ادلخلدة لذاهتا"
 .تكوينو جيد صعوبة يف معاجلة اإلشارات السالبة أكثر شلا جيده يف معاجلة اإلشارات ادلوجبة

 .قبل تبٍت أي فرضية جيب علي أف أحاوؿ جهد ما أستطيع أف أكذب فرضييت*
إف العامل إذا قبل الفرضيات عن طريق إجياد أمثلة مؤيدة فسوؼ ينتهي بو ادلطاؼ إىل قبوؿ ما *

ال حيصى من الفرضيات الكاذبة والسَت فيما ال حيصى من الطرؽ ادلسدودة، أما إذا ظفر 
بفرضية صمدت حملاوالت عنيفة لتكذيبها، فعندئذ ديكنو قبوؿ ىذه الفرضية، ال ابعتبارىا 

 .صادقة، وال ابعتبارىا مؤيدة، بل ابعتبارىا أفضل فرضية متاحة حىت اآلف
 .التأييد ال حيسم أمر النظرية بينما التكذيب ديكن أف يكيل للنظرية ضربة واحدة قاضية*

 التكذ ب وًذا،  ليس التأ يه ىو معيار العمم
اقرأ واستمع، ال لكي سباري وتُفحم، وال لكي تعتقد وُتسلم، وال لكي :" يقوؿ فرنسيس بيكوف*

 "تظفر حبديث أو قوؿ، بل لكي تزور وسبحص

 



من دأب الفهم البشري عندما يتبٌت رأًًي أف يَقِسر كل شيء عداه على أف :"يقوؿ بيكوف* 
يؤيده ويتفق معو، ورغم أنو قد تكوف ىناؾ شواىد أكثر عدًدا وثقبًل تقف على النقيض من 

ىذا الرأي، فإنو إما أف يُهمل ىذه الشواىد السلبية ويستخف هبا، أو أف خيتلق تفرقة تسّوؿ لو 
أف يزحيها وينبذىا؛ لكي خيلص هبذا التقدير السبقي ادلسيطر وادلوِبق إىل أف استنتاجاتو األوىل 

ما تزاؿ سليمة وانفذة؛ ولذا فقد كاف جوااًب وجيًها ذلك الذي بدر من رجل أطلعوه على صورة 
معلقة ابدلعبد ألانس دفعوا نذورىم ومن مث صلوا من حطاـ سفينة عساه أف يعًتؼ اآلف بقدرة 

حسًنا، ولكن أين صور أولئك الذين غرقوا بعد دفع : اآلذلة؛ فما كاف جوابو إال أف قاؿ
وىكذا سبيل اخلرافة، سواء كانت يف التنجيم أو يف تفسَت األحبلـ أو الفأؿ أو ما !" النذور؟

شابو؛ حيث صلد الناس وقد استهوهتم ىذه الضبلالت يلتفتوف إىل األحداث اليت تتفق معها، 
 .أما األحداث اليت ال تتفق رغم أهنا األكثر واألغلب، فيغفلوهنا ويغضوف عنها الطرؼ

يف عملية الربىنة على أي قانوف صادؽ يكوف ادلثاؿ السليب ىو أقوى ادلثالُت وأكثرمها وجاىة *
 .وفعالية

  

 



 الفصك احلادي  العشر ن
 و فال ادلقيهات

 دلاذا تعمق جبناحي دائًما  تقيهين: قالس القاعهة لخستثناي"
    تهعغ أريط ظمي عمى العامل
 :رد ا ستثناي عمى القاعهة

 أان ليس عالًقا جبناحك..أ يقي
 أان أ ُك قواِدمكِ ..أان منك

 " أ ه مؤ ه ك
حُت نطبق تعميًما على حاالت فردية ال يشملها التعميم على ضلو صحيح فنحن نرتكب إّذاؾ 

، أما حُت نفعل العكس ونتناوؿ عن غفلة أو عن قصد مبدأ َيصُدؽ "الَعَرض ادلباشر"مغالطة 
الَعَرض "على حالة استثنائية معينة مث منده لينسحب على اجملرى العاـ فإننا نرتكب مغالطة

، واحلق أف مكمن اخلطأ واحد يف احلالتُت، وىو إغفاؿ ادلقيدات أو احملددات أو "ادلعكوس
الشروط اليت ينطوي عليها التعميم واستخداـ القاعدة ذات االستثناءات ادلقبولة على أهنا قانوف 

 .مطلق
 .أغلب القواعد وادلبادئ األخبلقية واالجتماعية وادلدنية والعرفية قابلة لبلستثناء*
تعلمنا اخلربة أنو ما من تعميم مهما اتسع تطبيقو وعم نفعو إال ولو استثناءات تفلت من *

 .طائلتو
 :أمثمة مع مغالطة العرض ادلبا ر

 .سيارة اإلسعاؼ اليت عربت اآلف تستحق سلالفة ألهنا قطعت اإلشارة احلمراء-
غَت مسموح ألي طالب ابلذىاب إىل احلماـ إال : ال شأف يل بنزيف أنفك التعليمات صرحية-

 .بعد جرس احلصة
 .ال تكذب حىت لو سألك رلـر عن مكاف ضحيتو فبل تكذب-

 .من ادلبلحظ أف ىذه حاالت استثنائية، وادلغالطة يف إدخاذلا داخل التعميم
 مادمت مسحت للطالب الذي صدمتو شاحنة بتقدًن حبثو :مثال دلغالطة العرض ادلعكوس

وادلغالطة يف طلب التعميم . فيما بعد إًذا جيب أف تسمح للفصل كلو بتقدًن األحباث فيما بعد
 .ألجل حالة استثنائية

  

 



 الفصك الثاين  العشر ن
 مغالطات ا لتباس

كثَتًا ما يتبدؿ معٌت الكلمات أو التعبَتات أثناء احلديث أو يف مساؽ حجة، قد حيدث ذلك 
عن غفلة وقد حيدث عن عمد، فيحمل احلد معٌت معيًنا يف إحدى ادلقدمات وحيمل معٌت 

سلتلًفا سباًما يف النتيجة، عندما يعتمد االستدالؿ على مثل ىذه التبدالت يكوف مغالطًا بطبيعة 
 ".مغالطات االلتباس"احلاؿ، ويطلق على ىذا الفصيل من ادلغالطات 

معظم ألفاظ اللغة ىي ألفاظ مشًتكة ذلا : (ا رتاك المفظ/ا لتباس ادلعجمي)ا  رتاك (1)
 .أكثر من معٌت واحد ولبعض األلفاظ نطاؽ كبَت من ادلعاين

اللغة تتغلب على االلتباس الكامن يف ألفاظها بواسطة السياؽ الصريح الذي يتكفل يف أغلب 
فنتواضع " التعريف"األحواؿ ببياف ادلعٌت ادلقصود، ومن الوسائل للتغلب على االلتباس استخداـ 

 .على الطريقة اليت سوؼ نستخدـ هبا ىذه الكلمة أو تلك يف سياؽ معُت من القوؿ
ينشأ االلتباس حُت يعجز كل من السياؽ والتعريف عن حصر نطاؽ ادلعاين اخلاص بكلمة ما 

 ".مغالطة االشًتاؾ"يف معٌت واحد بعينو، وحُت نفعل ذلك يف مساؽ حجة نكوف قد ارتكبنا 
 :أمثمة

ىنا )إًذا قانوف اجلاذبية ينبغي أف يطاع ..قانوف اجلاذبية ىو قانوف.. كل قانوف ينبغي أف يطاع-
مغالطة احلد "دبعنيُت سلتلفُت، ويسمى ىذا الصنف من ادلغالطة " قانوف"تستخدـ لفظة 

 (األوسط
حيث )إًذا علـو السحر تؤدي إىل فهم أفضل للعامل..كل العلـو تؤدي إىل الفهم األفضل للعامل-

 (دبعنيُت سلتلفُت" علـو"تستخدـ كلمة 
ليس االشًتاؾ حبد ذاتو مغاِلطًا، فإف لبلشًتاؾ طاقات ببلغية ىائلة حُت يستخدـ للتأثَت * 

إذا مل نتعلق ببعضنا البعض سوؼ :"البياين والشعري واخلطايب، كما يف قوؿ بنيامُت فرانكلُت
ومنو القوؿ ادلنسوب . دبعٌت إف مل نتعلق ابلتضامن سُنعلق على ادلشانق"نتعلق على انفراد

؛ فادلعٌت أنٍت "ما جادلت عادلػًا قط إال غلبتو، وما جادلت جاىبًل قط إال غلبٍت:"للشافعي
عرضة للوقوع يف غَت أف االشًتاؾ جيعلنا .أغلب العامل ابحلجة بينما يغلبٍت اجلاىل ابلصوت

.ادلغالطة وذلك حُت ينجح االشًتاؾ يف أف جيعل احلجة ادلغلوطة تبدو حجًة صائبة  

 



تعد العبارة متشاهبة إف كاف معناىا غَت زلدد، (: ا رتاك الرت يب/ التباس ادلبىَن ) التشارو (2)
نتيجة لتفكك مبناىا وتعثر الطريقة اليت تتضاـ هبا ألفاظها، حبيث تكوف قابلة بسبب تركيبها 
ألكثر من تفسَت واحد أي ضبالة أوجو، قد تكوف العبارة ادلتشاهبة صادقة وفًقا لتأويل معُت 
وكاذبة وفًقا لتأويل آخر، فإف أوردانىا كمقدمة على أتويل الصدؽ واستخلصنا منها نتيجة 

 .أو االلتباس النحوي أو الًتكييب". مغالطة التشابو"على أتويل الكذب نكن قد وقعنا يف
 :أمثلة

ىل يقصد ضد الضرائب كلها ألهنا تعطل  )إنٍت ضد الضرائب اليت تعطل النمو االقتصادي-
 (النمو االقتصادي أو ضد نوع من الضرائب وىي اليت تعطل النمو االقتصادي

 (ال يبُت لنا الًتكيب ىل زيد الضارب أو ادلضروب)كاف ضرب زيد مربحا-
مغاير " هللا"ادلعٌت إذا ُوِقَف على  )وما يعلم أتويلو إال هللا والراسخوف يف العلم يقولوف آمن بو-

 ("الراسخوف يف العلم"للمعٌت إذا ُوِقَف على 
ينبغي أف نكوف أمناء مع أصدقائنا فهي : ىو التشديد على بعض الكلمات مثل: النَّك (3)

ابلنرب والتشديد على كلمة أمناء تعٍت أننا ينبغي أف نكوف أمناء بعامة ويف ادلقاـ األوؿ، وىي 
 .ابلنرب على كلمة أصدقائنا تعٍت أننا يف حل من االلتزاـ ابألمانة مع غَت األصدقاء

ومن أنواع مغالطة االلتباس قطع الكلمات عن سياقها ويعده بعض ادلناطقة جزًءا من النرب، * 
 :بينما يعده بعضهم جزًءا منفصبًل من مغالطة االلتباس، ومن األمثلة

ليس ىناؾ صلة مؤكدة بُت التدخُت :" ادعى اجلمهوريوف أف أجلور انئب الرئيس قد قاؿ-
بعض علماء شركات الدخاف سوؼ :"، والكبلـ ىذا ألجلور لكن عبارتو كالتايل"وسرطاف الرئة

، غَت أف األدلة الراجحة ليس ىناؾ صلة مؤكدة بُت التدخُت وسرطاف الرئةيدَّعوف بصفاقة أف 
 "نعم، التدخُت يسبب سرطاف الرئة: ادلقبولة لدى األغلبية الساحقة من العلماء تقوؿ

، وإذا ("تصل إىل"وتصغَت % 90مع تكبَت )% 90زبفيضات تصل إىل : يف إعبلف للدعاية-
 .ىو جانب ال يذكر من السلع% 90استعرضت السلع فسوؼ ذبد أف ما وصل زبفيضو إىل 

 "فويل للمصلُت"، "ًي أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصبلة-"
  

 



 الفصك الثالث  العشر ن
 مغالطة الرت يب  التقييم

تتمثل مغالطة الًتكيب والتقسيم يف االنتقاؿ غَت ادلشروع من خصائص الكل إىل خصائص 
 (تركيب)، أو االنتقاؿ على العكس من خصائص ادلكوانت إىل الكل (تقسيم)إجزائو ادلكوِّنة 

زبرؽ قواعد االستخداـ اللغوي وادلنطقي السليم أف تنسب صفات الكل إىل " نقلة خاطئة"إهنا لػ
األجزاء أو يف االذباه ادلقابل أف تنسب صفات األجزاء إىل الكل بوصفو كبًل، ذلك أف 

ليست دائًما ابلشيء  (إذا يفرد على حده )وخصائص اجلزء  (بوصفو كبًل  )خصائص الكل 
 .الواحد، وال ينبغي أف نتوقع تطابقها يف صبيع األحواؿ

 .ىي مغالطة إضفاء صفات اجلزء على الكل: مغالطة الرت يب
يقع ادلرء يف مغالطة الًتكيب حُت يذىب إىل أف ما يصدؽ على أفراد فئة ما أو أجزاء كل ما 

 .أو على الكل بوصفو كبًل  (معتربة كوحدة واحدة)يصدؽ أيًضا على الفئة 
قد يعن لقائد عمليات خاصة أنو حُت يضم يف َفوِجو أقوى رجاؿ اجليش صبيًعا يستوي لع 
أقوى فرؽ العمليات، غَت أف قوة الفوج تعتمد على عوامل أخرى غَت قوة كل جندي على 

حدة فهي تعتمد على انسجاـ األداء وسرعتو، والروح ادلعنوية للفريق وقدرتو على العمل ربت 
 .أصعب الظروؼ وأقل اإلمدادات

تكمن ادلغالطة ىنا يف عدـ القدرة على إدراؾ أف اجلماعة كياف قائم بذاتو ومتميز عن أعضائو، 
 .ويتصف من مَث خبصائص قد ال تنطبق على األفراد

قد يكوف االنتقاؿ بُت خصائص األجزاء وخصائص الكل مشروًعا يف كثَت من األحياف؛ لكن *
صبيع أجزاء ىذا الكرسي بيضاء إًذا ىذا : اذلدؼ أف نضبط تفكَتان يف صبيع األحواؿ فمثبًل 

الكرسي أبيض، وصبيع أجزاء ىذا اجللباب قطنية إًذا ىذا اجللباب قطٍت، ىذه أمثلة النتقاؿ 
 مطلقة ونسبية :-صائب، فاخلصائص تقسم إىل 

 .معتمدة على البنية أو مستقلة عن البنية-
ىي اليت ال تنطوي على مقارنة صرحية أو ضمنية بشيء آخر أو دبعيار أو : اخلصائص ادلطلقة

زلك مثل األلواف أو اخلامة ادلصنوع منها الشيء، أو الصفات ادلتعلقة ابلشكل، أو احلقائق 
 .الثابتة مثل قابلية االشتعاؿ أو األكل

 



ىي اليت تنطوي على مقارنة صرحية أو ضمنية بشيء آخر أو دبعيار ما : واخلصائص النسبية
 .مثل وزف الشيء ومثل ادلقاسات ومثل القوة والسعر وصفات الشخصية وادلظهر

 .مثل جيد وردئ ومثلث ومربع وقوي وقابل لؤلكل: واخلصائص ادلعتمدة على البنية
 .مثل أخضر، ضلاسي، ثقيل، خفيف، قوي: واخلصائص ادلستقلة عن البنية

خلص بعض ادلناطقة إىل أف االنتقاؿ بُت صفات الكل وصفات اجلزء ال تكوف مشروعة إال يف 
حالة اخلصائص ادلطلقة ادلستقلة عن البنية، وفيما عدا ذلك من اخلصائص يكوف االنتقاؿ 

 .عرضة خلطأ الًتكيب والتقسيم
 :أمثمة دلغالطة الرت يب

 .صبيع أجزاء ىذه اآللة خفيفة الوزف إًذا ىذه اآللة خفيفة الوزف-
 .صبيع مكوانت ىذا العقار رخيصة إًذا ىذا العقار رخيص-
 .الذرات ال لوف ذلا، الكرة مكونة من ذرات، إًذا الكرة ال لوف ذلا-
 .ساـ لئلنساف (ملح الطعاـ)الصوديـو والكلور كبلمها ساـ لئلنساف، إًذا كلوريد الصوديـو -

 .ىي ببساطة مقلوب مغالطة الًتكيب: مغالطة التقييم
يقع ادلرء يف ىذه ادلغالطة حُت ينسب إىل أفراد صباعة شيًئا ال َيصدؽ إال على اجلماعة كوحدة، 

 .أوحُت يظن أف ما يصدؽ على الكل ال بد لو من أف يصدؽ أيًضا على أجزائو
كثَتًا ما تستخدـ مغالطة التقسيم جللب شرؼ شخصي حلوزتنا بفضل انتمائنا لفئة تستحق *

 .التقدير، أو جللب اخلزي إىل مناوئينا بسبب انتمائهم لفئة موصومة بشيء معُت
 :أمثمة دلغالطة التقييم

 .الكرة زرقاء، إًذا الذرات اليت ُتكّوف الكرة ىي أيًضا زرقاء-
مادة قابلة لؤلكل، إًذا كل من الكلور والصوديـو ىو مادة  (ملح الطعاـ)كلوريد الصوديـو -

 .قابلة لؤلكل
الحظ أف اجمللس ). رللس الوزراء مًتدد يف ازباذ القرار، إًذا الوزراء مًتددوف يف ازباذ القرار-

معتربًا ككل قد يكوف مًتدًدا ال لشيء إال ألف نصف أعضائو يروف حبسم عكس ما يراه 
 .(النصف اآلخر حبسم مثلو

  

 



 الفصك الراري  العشر ن
 وثبات التايل

العبارة الشرطية ىي العبارة اليت تضع شرطًا يسمى ادلػُقدـ مث سبضي يف التايل لتتحدث عما يلـز 
عن ىذا الشرط أي لتتحدث عما يكوف عليو احلاؿ إذا ما ربقق ىذا الشرط، ويف مغالطة 

 .إثبات التايل يتم االنتقاؿ يف االذباه العكسي من إثبات التايل إىل إثبات ادلقدـ
 :واآلف انظر إىل احلجة التالية

 إذا كاف شيء ما إنسااًن فهو إًذا فاف
 سقراط إنساف
 ..إًذا سقراط فاف

إهنا ابلطبع حجة صائبة سباًما وال غبار عليها البتة، ولكن انظر إىل احلجة القادمة اليت يتم فيها 
 :عكس القضية وادلضي من إثبات التايل إىل الربىنة على ادلقدـ

 إذا كاف شيء ما إنسااًن فهو إًذا فاف
 سايل فانية

 إًذا سايل إنساف
وىنا يتبدى اخلطأ بوضوح، فاحلق أف سايل قد تكوف قطة، وىي فانية بكل أتكيد، ولكنها 

 .ليست إنساانً 
أجريت دراسة على أشخاص غَت مدربُت يف ادلنطق وكشفت أف أكثر من ثلثي ادلشاركُت *

 .يقبلوف مثل ىذه احلجج ادلغلوطة
قد زبفى ىذه ادلغالطة على أفطن الناس عندما أتيت متسربلة بنصوص جليلة أو مشحونة *

 بعواطف قوية، وكثَتًا ما نصادؼ ىذا اخلطأ ادلنطقي يف اإلعبلانت التلفزيونية واخلطب السياسية
 :أمثمة دلغالطة وثبات التايل

 .إذا كنُت يف اإلسكندرية فأان يف مصر، أان يف مصر، إًذا أان يف اإلسكندرية-
إذا كانت الطاحونة تلوث مياه النهر لزادت حاالت موت األمساؾ، حاالت موت األمساؾ يف -

من الواضح أف موت األمساؾ ديكن أف حيدث ألي )ازدًيد، إًذا الطاحونة تلوث مياه النهر 
 (سبب آخر، كاستخداـ ادلبيدات احلشرية

 



قد  )إذا سقط ادلطر البتل الرصيف، الرصيف مبتل، إًذا ال بد أف يكوف ادلطر قد سقط -
 .(!تكوف البلدية غسلت الرصيف للتو

 واكار ادلقهم
يقع ادلرء يف مغالطة إنكار ادلقدـ إذا قاـ يف قضية شرطية ينفي ادلقدـ واستنتج من ذلك نفي 

 :التايل، كما يف ادلثاؿ التايل
 إذا كنُت انئًما فإف عيٍت تكوف مغلقة

 أان لست انئًما
 .إًذا عيٍت ليست مغلقة

 .إف حقيقة أف عيٍت تكوف مغلقة أثناء النـو ال سبنع احتماؿ أف أغلقها وأان يف سباـ اليقظة
إف احلجة السابقة تكوف صائبة إذا كانت ادلقدمة األوىل تقرر أنٍت ال أغلق عيٍت إال عندما 

 .أكوف انئًما
 :أمثلة دلغالطة إنكار ادلقدـ

 كل الطيور ذلا أجنحة-
 اخلفاش ليس من الطيور

ابلطبع كوف الطيور صبيًعا ذوات أجنحة ال دينع أف تكوف ىناؾ )إًذا اخلفاش ليس لو أجنحة
 .(سللوقات أخرى كاحلشرات واخلفافيش ذات أجنحة

 .إذا كانت السماء سبطر فإف الرصيف يكوف مبتبًل -
 السماء ال سبطر منذ أسبوع

ابلطبع ليس ىناؾ استحالة يف أف يكوف الرصيف قد مت )إًذا الرصيف ال بد أف يكوف جافًا
 (غسلو للتو

 إذا كانت سياساتو انجعة فإف البطالة سوؼ تنكمش-
 ولكن سياساتو غَت انجعة

ابلطبع قد تكوف ىناؾ أسباب تفضي إىل انكماش البطالة رغم سوء )إًذا البطالة لن تنكمش
 .(السياسات

  

 



 الفصك اخلامس  العشر ن
 َذْاٌب ابلتهاعي

 .يقع ادلرء يف ىذه ادلغالطة حُت يذىب إىل أف رأًًي ما ىو ابطل ابلضرورة ابلنظر إىل معتنقيو
تستمد ىذه ادلغالطة سطوهتا من ميل فطري لدى البشر صبيًعا؛ فاإلنساف ال حيب أف يُقرف دبن *

ال حيب، لكأمنا احلق والباطل ينتقل ابلتداعي من أصحاب الشيء إىل الشيء أو من أصحاب 
 .الرأي إىل الرأي

 :أمثلة
 كاف ىتلر نباتًيا-

 .إًذا النباتية أمث ينبغي اجتنابو
 كيف تؤيد ملكية الدولة للصناعات احليوية؟ أال تعلم أف ستالُت أيًضا كاف يفعل ذلك؟-
 كيف تضيف الثـو إىل الثريد؟ أال تعلم أف اليهود أيًضا يفعلوف ذلك؟-

  

 



 الفصك اليادس  العشر ن
 مغالطة التأثيك

شبة اعتقاد خاطئ يقر يف أذىاف الكثَتين مفاده أف ادلعٌت احلقيقي ألي كلمة جيب أف يُلتمس 
، وىو اعتقاد "التأثيل"يف األصل التارخيي الذي أتت منو الكلمة، وىو ما يسمى ابللسانيات بػ

 .فيو تبسيط مفرط لطبيعة اللغة ومنشئها وقوانينها ادلسَتة
 من دينع أف يكوف التعليم إلزامًيا ألف أصل كلمة تعليم مشتقة من الكلمة البلتينية مثك

educereاليت تفيد معٌت ادلبلطفة واالصلذاب دوف معٌت اإللزاـ . 
يعوؿ مستخدمو اللغة على السياؽ الستشفاؼ ادلعٌت ادلقصود للكلمة، وال يفكروف كثَتًا يف *
أي رد الكلمة إىل أصلها التارخيي، والذي قد ال يكوف واضًحا على اإلطبلؽ ": التأثيل"

 .وخباصة إذا كاف مؤسًسا على لغة أجنبية أو لغة قددية ابئدة
وىو ما يعنينا يف ىذا  )ىناؾ تغَتات كثَتة تعًتي اللغة؛ منها الصويت، والنحوي، والداليل*

وىو تغَت يلحق دبعٌت ": االضلدار الداليل"، والتغَت الداليل أنواع عديدة منها ما يعرؼ بػ(ادلقاـ
حيث " التحسن الداليل"اللفظ فيكسبها داللة سلبية، وتقابل ظاىرة االضلدار الداليل ظاىرة

تكتسب اللفظة داللة إجيابية أو يزوؿ عنها ما كاف من داللة سلبية يف األصل، مثل كلمة وزير 
 .فقد كانت تعٍت قدديًا اخلادـ، وقد تغَت مدلوذلا إىل األحسن

، ذلك "مغالطة التأثيل:"إف ادلشكلة اليت يقع فيها أنصار ادلنهج التأثيلي ىي ما مساه ال ينز*
أهنم حيتجوف أبف كلمة ما تعود إىل أصل إغريقي أو ال تيٍت أو عريب أو غَته ولذا فإف معناىا 

 .ينبغي أف يكوف مطابًقا دلا كانت عليو يف األصل
معظم الكلمات يف معجم أية لغة ال ديكن أف تعزى إىل أصوذلا وىو ما تكشف للتأثيلُت * 

 .وسلم بو اللسانيوف عامة يف ىذا الوقت احلاضر
تبلغ ادلغالطة التأثيلية مداىا حُت تُعِمل أدواهتا التارخيية يف ادلصطلح العلمي أو التكنيكي *

ورباوؿ أف تفهم ادلصطلح الفٍت ادلتخصص دبعناه اللغوي الدارج، وىو ما ديكن أف نطلق 
إف اللفظ اللغوي العادي حُت يوضع بُت ىبللُت ويتحوؿ إىل مصطلح ". ابتذاؿ ادلصطلح"عليو

علمي، فإنو يفارؽ داره وينسى ماضيو ويكتسي معٌت جديدا قد ال يكوف لو عبلقة دبعناه 
اللغوي الدارج، وابلتايل ال جيدي نفًعا تنقيبنا عن أصلو وفصلو وال يقربنا إىل فهم ادلصطلح يف 

 



 .وضعو اجلديد
وبعد؛ فحُت حياج ادلرء أبف دعواه صائبة ال لشيء إال ألف األصل اللغوي نفسو للكلمة يفيد 
ذلك فإنو يقع يف ضرب من االستدالؿ الدائري، وفضًلل عن ذلك فإف افًتاض أف الكلمات 

جيب أف تظل لصيقة دبعناىا التارخيي األوؿ ىو افًتاض ينطوي على إغفاؿ عبثي للطبيعة 
 .االصطبلحية للغة وتقييد ال مربر لو لنموىا وتطورىا

 إف اللغة لفي سَتورة دائمة وربّوؿ دائب، وىناؾ ألف سبب يلح على األلفاظ أف زبرج من 
 .جلدىا وتكتسي معاين جديدة غَت ذات صلة دبعناىا القدًن

  

 



 الفصك الياري  العشر ن
 ا حتكام وىل اجلشك

 : ان جحا  ز ر الشعر  يألو أحه جميائو مهاعًبا"
 :  م عهد  عرات رأسك ايجحا؟  أجارو جحا د ن تردد
 .عهدىا  احه  مخيون ألًفا  ثخمثائة  تيي  ستون  عرة

 :  يف عر س ذلك؟  أجارو جحا:  قال لو جمييو متعجًبا
 !!"وذا  نس   تصهقغ  قم أاس  عهىا

أف شيًئا ما ىو حق ابلضرورة ما داـ أحد مل يربىن على أنو " االحتكاـ إىل اجلهل"تفيد مغالطة 
أي أف شيًئا ما ىو ابطل ابلضرورة ما داـ أحد مل يثبت ابلدليل : ابطل، والعكس أيًضا صحيح

 .يف كبل احلالُت يؤخذ غياب الدليل مأخذ الدليل. أنو حق
 .اجلهل جهل، واجلهل ليس دليبًل على شيء إال أننا صلهل*
يف اجلدؿ إذا فاتك حلظة أف تستمسك خبلو جانبك حُت يكوف على خصمك عبء البينة *

لكي تربئ ساحتك وتثبت - وقد تكوف ضعيفة-ورحت بداًل من ذلك تنسج حجًجا إجيابية 
يقوؿ ادلثل . براءتك، فإنك بذلك تسلم سبلحك األقوى ببل داٍع وتستبدؿ بو سبلًحا أضعف

، يعٍت أنك تويل ظهرؾ للواثبُت وتتخذ مظهر ادلذنب ذباه "من يعتذر إمنا يتهم نفسو:"الفرنسي
االهتامات ادلوجو ضدؾ إذ رُبَمِّل نفسك عبء الدليل حيث كاف واجبك الوحيد ىو أف 

 .تتحدى خصمك أف يربىن ىو على اهتاماتو لك برىااًن ساطًعا
 :أمثلة

 .غَت موجودة (العفاريت)ليس ىناؾ دليل على أف األشباح-
 . إًذا األشباح موجودة

 .اعتقد أف بعض الناس لديها قوى نفسية خارقة- 
 وما دليلك على ذلك؟

 .دليلي أنو ال أحد استطاع أف يثبت أف الناس ال سبلك قوى نفسية خارقة
الحظ أننا لسنا بصدد نفي وجود األشباح أو نفي وجود قوى خارقة؛ إمنا ننفي أف تكوف 

 .احلجة الواردة صائبة منطقًيا
 مىت تكون احلجة ادليتفادة مع اجلشك  ري مغالطة؟

 



 : ىناؾ أحواؿ كثَتة يكوف فيها االحتكاـ إىل اجلهل مقبوؿ سباًما مثل
ما إذا كاف السبلح ملقًما  (ذبهل)إتباع مبدأ السبلمة يف تناوؿ األسلحة فإذا كنت ال تعرؼ -

ابلذخَتة أـ ال فإف عليك أف تتعامل معو على أنو ملقم، وأف تفتح خزانتو قبل أف تلوح بو؛ 
 .لكي تستوثق من أنو غَت ملقم

إذا مل يتم العثور على شيء بعد البحث اجلاد نستنتج أف ىذا الشيء ال وجود لو؛ كاألدوية -
اليت يتم اختبارىا على احليواانت ففيها يؤخذ غياب الدليل على مسية الدواء مأخذ الدليل على 

 .أنو مأموف لئلنساف
 حبكم الصمت؛ كاحلكم  ex silentioيف رلاؿ التاريخ يسمى ىذا الصنف من احلجة -

على أف الروماف مل يقلدوا األومسة شخًصا بعد وفاتو، بناء على الدليل السليب فالكتاابت 
 .وشواىد القبور مل تسجل شيًئا من ذلك

يف رلاؿ البحث العلمي يطلق اسم الدليل السليب على ذلك الصنف من البينة حيث تلتمس -
نتيجة معينة ابالختبار فبل ربدث، تعد البينة السلبية يف العلم غَت عددية القيمة، إال أف األحباث 

 .اليت تسجل نتائج إجيابية ربظى بقبوؿ أكرب
يف رلاؿ احلاسوب ورلاؿ العلـو االجتماعية تعرؼ احلجة ادلستقاة من اجلهل ابسم -
، والذي يتم عندما تُلتمس معلومة معينة يف قاعدة "االستدالؿ القائم على افتقاد ادلعرفة"

 .البياانت فبل يُعثر عليها
 
يف رلاؿ القضاًي اجلنائية يقع عبء الدليل على اإلدعاء، وعلى الدفاع أف يبُت الثغرات أو *

نقاط الضعف يف حجة االدعاء، وليس عليو أف يثبت براءة ادلتهم ابتداًء؛ ألف األصل براءة 
 .الذمة

  

 



 الفصك الثامع  العشر ن
 (الك  رستية)سر ر رر  ُرْسس

  َمزمنا اليوم" ثِيييوس"تُرى  م 
َرَأ مع حتيزاتِنا ادلَــِكينة  لكي اـَبـْ
  اعهل منطَقنا ادلقموب؟
كاف بروكرست يف ادليثولوجيا اليواننية قاطع طريق يعيش يف أتيكا، وكانت لو طريقة خاصة جًدا 
يف التعامل مع ضحاًيه، فقد كاف يستدرج َضِحّيتو ويضيِّفو ويكـر وفادتو، وبعد العشاء يدعوه 
إىل قضاء الليل على سريره احلديدي الشخصي، إنو سرير ال مثيل لو بُت األسرة إذ كاف يتميز 
دبيزة عجيبة، ىي أف طولو يبلئم دائًما مقاس النائم أًًي كاف، غَت أف بروكرست مل يكن يتطوع 
بتفسَت كيف يتأّتى لسريره أف يكوف على مقاس اجلميع على اختبلؼ أطواذلم، حىت إذا ما 

اضطجع الضحية على السرير بدأ بروكرست عملو فجعل يربطو إبحكاـ ويشد رجليو إف كاف 
قصَتًا ليمطهما إىل احلافة، أو يبًتمها بًتًا إف كاف طويبًل ليفصل منها ما ذباوز ادلضجع، حىت 

وظل ىذا دأبو إىل أف لقي جزاءه العدؿ على يد البطل اإلغريقي ! ينطبق سباما مع طوؿ السرير
ثيسيوس الذي أخضعو لنفس ادلػُثلة، فأضجعو على السرير ذاتو وقطع رقبتو لينسجم مع طوؿ 

 .سريره
أو الربوكرستية إىل أية نزعة إىل فرض القوالب على األشياء أو " سرير بروكرست"يشَت مصطلح

األشخاص أو النصوص أو يَلّ احلقائق وتشويو ادلعطيات وتلفيق البياانت لكي تنسجم قسرًا مع 
سلطط ذىٍت مسبق، إنو القولبة اجلربية، والتطابق ادلػُْعَتسف، واالنسجاـ ادلبيت إنو افتئات على 

 .الواقع قلما يفلت من غضبة ادلنطق وانتقاـ احلقيقة
 ألوان مع الك ْ ُرستّية

توقعاتنا وربيزاتنا وإسقاطاتنا ادلسبقة على النصوص دوف مراجعة  ىي فرض:الك  رستية التأ  مية
 .ذلذه اإلسقاطات

حُت يرىن طبيب مبتدئ أما احلالة ذىنو لتشخيص مسبق يكيف : الك  رستية اإل مينيكية
 .عليو األعراض والعبلمات ويلويها لتأيت مقاس تشخيصو

حُت توعز اإلدارة السياسية دلرفق االستخبارات أبف يفصل ذلا :ا ستخبارات الك  رستية
 .معلومات استخباراتية على مقاس قرار سياسي مبيت

 



يطمح دعاة العودلة إىل . ىي صب الثقافات صبيًعا يف قالب واحد: رر  رستية العودلة الثقا ية
صب الثقافات صبيًعا يف قالب واحد ظًنا منهم أف إزالة احلواجز بُت األمم وتدفق األفكار 
وادلعلومات والبشر عرب احلدود من شأنو أف ينشر قيم التسامح واحلرية وفهم اآلخر، مع أف 

االنفتاح يثَت يف النفوس غريزة احملافظة واالنكماش والتجمد والبحث عن حدود الذات 
 .وتدعيمها إلثبات اذلوية وذبنب االمنحاء

 . ىي صب ادلواطنُت صبيًعا يف قالب واحد:الك  رستية اليياسية
إف إدراؾ الواقع متأثر بنظرًيتنا اليت ربدد طريقتنا يف تفحص : رر  رستية ادلخحظة العممية

ففهمنا للواقع . الواقع، يشمل ذلك إدراكاتنا ويشمل أدواتنا العلمية اليت ىي امتداد إلدراكاتنا
 .يتوقف بشدة على أدواتنا ادلتاحة
كلما طاؿ األمد على البحث األكادديي ترسخت فيو معايَت : رر  رستية البحث اا ادميي

علينا أف نطوع لو عملنا وننتقي " سرير بروكرسيت"معينة للدراسة، تتحوؿ يف النهاية إىل 
 .مبلحظاتنا وبياانتنا حبيث تفي ابدلعايَت وأتيت على مقاس السرير

 
دأبنا صبيًعا يف حياتنا اليومية كما يف صعيد العلم أف نقاـو أي تغيَت يف النموذج ادلعريف *

األساسي، فكلما تراكمت ادلعرفة لدى األفراد وترسخت نظرًيهتم فإف ثقتهم هبذه النظرًيت 
يتعاظم ويكتسبوف مناعة ضد أي نظرًيت جديدة ال تعزز النظرًيت السابقة، فقلما اتفق 
لتجديد علمي ىاـ أف يشق طريًقا ىيًنا سلًسا وحيمل مناوئيو على التخلي عن منوذجهم 

 .والتحوؿ إليو طواعية واقتناًعا

  

 



 الفصك التاسي  العشر ن
 مغالطة ادلقامر

تنطوي مغالطة ادلقامر على خطأ يف فهم فكرة االحتماالت وفكرة األرجحية، وضلن نرتكب 
 .ىذه ادلغالطة عندما نظن أف ما وقع يف ادلاضي لو أتثَت على األرجحية أو االحتماالت احلالية

 :أمثلة
لقد اشًتيت شبانية بطاقات حظ األسبوع ادلاضي، ومل تكن بينها أي بطاقة راحبة، وحيث إف -

 .فرص الكسب ىي واحدة من تسعة، فإف بطاقيت القادمة ستكوف راحبة على األرجح
 أما زلت تشًتي أوراؽ اليانصيب ىذه؟-

 .نعم، لقد ظللت أشًتيها ابنتظاـ دلدة سنتُت ومل أربح
 إًذا، دلاذا ربرص على شرائها؟

 .دبا أنٍت مل أربح حىت اآلف، فإف الوقت قد حاف لكي أربح عاجبًل 
 
صفوة القوؿ يف ادلقامرة أف ما مت حدوثو حىت اللحظة اآلنية ىو شيء ال يقدـ وال يؤخر يف *

 .احتماالت السحبة القادمة
  

 



 الفصك الثخثون
 ادلظشر  وق اجلوىر
اـَْيا﴿  ﴾َ ِمَع الْناِس َمْع  ـُْعِجُبَك قـَْوُلُو يف احْلََياِة الهُّ

  سرى يف  ؤاده زخرف القول    راه ميتعذاًب  ىو دايُ 
يقع ادلرء يف ىذه ادلغالطة عندما يويل أمهية زائدة لؤلسلوب الذي مت بو عرض حجة ما، بينما 

 .يهّمش أويتغافل، مضموف احلجة وزلتواىا
 :أمثمة

من ادلؤكد أف حجة رئيس اجمللس ضعيفة وأنو قد خسر اجلداؿ أال ترى كم كاف جبينو يتفصد -
 عرقًا ووجو حيمر ارتباًكا؟

ال شك أف ىذه الغسالة الكهرابئية ىي األفضل صنعة واألطوؿ عمرًا من غَتىا؛ ألف البائع -
كاف يتحدث عنها بطبلقة وإقناع، كما أنو شديد التأنق والوسامة وتبدو عليو أمارات الذكاء 

 .والفهم
 تسع رصاصات يفقآف عينك أيها الفاشل األبلو. مربع ثبلثة ىو تسعة-
 .وال داعي ذلذه البذاءة وىذا التجريح. بل ستة-
" مربع ثبلثة ىو تسعة:"الحظ أف البذاءة واإلفحاش يف القوؿ ال دخل ذلما يف صواب العبارة)

قوؿ خطأ ولو " مربع ثبلثة ىو ستة"قوؿ صائب وإف كرىنا بذاءة قائلو وإقذاعو يف احلديث، 
 (شفعة قائلة أبسلوبو احلسن اللطيف

 
إىل ىنا انتهى تلخيص كتاب ادلغالطات ادلنطقية، دلؤلفو عادؿ مصطفى، وصلى هللا وسلم على 

 .نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أصبعُت
 مرضي رع مشوح العنزي. د

 


