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للمغالطات المنطق�ة واإلنح�ازات اإلدرا��ة

 



 

إهداء

ر�
�
� ل�فك

إ� �ّل إ�سان يهتمُّ �ما �ك��

 

مقّدمة

ا ومنذ سنوات المراهقة، ومع � �دا�ة ا�شغا�� �مختلف فروع الفلسفة والفكر عموم�
��

� دخول مختِلف السجاالت والنقاشات الفك��ة -
الحماسة والشغف الذي �جدە المبتدئ ��

� مجا�� الفلسفة والدين ـ كنت ـ كسائر من مّر بهذە المرحلة ـ أحّس �ذلك الشعور
خاصة ��

� محاولة استدال�� الشخ�� ع� مسألة ما، فمن مّنا لم �سمع
� �الم أحدهم أو ح��ّ ��

(النقص) ��
� استدالله؟ ت��د لو

�� 
ً
 ناقصة

ً
� �المه، أو حلقة

 ما ��
ً

ە أّن هناك خل� � أعماقه �خ��
ذلك الصوت ��

� �ّل مرة تعِجز وتك�شف أّن
ا، ل�ّنك �� ا واضح� � داخلك �ما ي�دو لك صاف��

�ستطيع أن ُتوِصل ما ��
ُ مقنعة،  وغ��

ٌ
 ناقصة

ٌ
 مشّوهة

ٌ
� داخلك، فهو �سخة

ُ الذي �� ِهمه منك الطرف اآلخر غ��
َ
ما ف

� �سمع حّجة من أحدهم فت��ادر إ� ذهنك تلك الع�ارة المشهورة: ء نفسه �حدث لك ح�� �
وال��

 ما،
ً
� عقلك بوصلة

� �المك»، تحّس أّن ��
 ما ��

ً
د أن هناك مش�لة

�
� متأ� «ال أعلم ك�ف، ل�ّن��

ْهم ط��قة عملها.
َ
غامضة، تخت�� �ل ما �ق�ع أبوا�ه وترّشحه؛ ل�ّنك عاجز عن كشف أ�ارها وف



�
ة النقاشات الفك��ة والمطالعة �� � ا��س�تها من ك�� ة المتواضعة ال�� ، والخ�� � ومع مرور السن��

� اهتّمت مختِلف مجاالت الفلسفة، مررت �ال�ث�� من الدراسات العلم�ة واأل�حاث الفلسف�ة ال��
؛ بهدف الرفع من � � والّنقدي من غ�� المتخّصص��

ورة تق��ب التفك�� المنط�� وناقشت ��
� ح�اتهم اليوم�ة، حينها تعّرفت ع� المنطق

� ال��� �� مستوى النقاشات وفاعل�ة التواصل ب��
� أّن � أحّس �مسؤول�ة خاصة، مع �قي�� الالصوري وأسال�ب التفك�� النقدي الفّعال؛ ما جعل��
� نرى مستوى النقاشات الفك��ة أغلب من مّر بهذا الط��ق قد راودە ذلك األمر، خاصة ح��
� أهل�ت � األ�ديولوجّ�ة العظ�مة ال�� � مجتمعاتنا، وحجم ال�اعات الدم��ة والف��

والعلم�ة ��
ة (س�اس�ٍة ونفس�ٍة) قائمٍة الحرث وال�سل، ورغم ما لهذە ال�اعات والصدامات من أس�اب كث��
ة (فرد�ة وجماع�ة) ) ع� مست��ات كث��

ً
 وتواصل�ة

ً
ا أخرى (فك��ة ع� المصلحة؛ إال إّن لها أ�عاد�

ا من النقاشات الس�اس�ة العل�ا للدول، إ� أصغر نقاش للشخص داخل أ�ته أو مجتمعه،
�
انطالق

ا �مختلف السجاالت والجداالت ع�� وسائل اإلعالم والتواصل. ومرور�

ر، ول�ّل
�
� ل�� �فك

ا ل�ّل شخص� يهتّم �ما �ك�� ا �س�ط� وقد حاولُت أن أجعل هذا ال�تاب مرجع�
� الحاجة

ا للحق�قة، أجمع ف�ه ما ت�ّ� جمعه - �ما �ك�� ا مخلص�
�

تلم�ذ أّ� ع� أن ي��� تلم�ذ
ورة - من مغالطات منطق�ة وانح�ازات إدرا��ة، تكشف لنا أسال�ب الخداع و�خدم ال��
 �قول آرثر

ً
، عم� � عمل�ة التفك��

� عملّ�ة االستدالل، ومواطن الخلل المرافقة لها ��
المستعملة ��

ش��نهاور:

ا �ما �سمح لنا - ا وَ�ّ�ن� ا مخت�� ا لو أمكننا أن نقّ�ض ل�ل خدعة جدل�ة اسم� «�م س�كون رائع�
ّم �انت هذە

َ
� التو واللحظة». ومن ث

خه عليها �� ِّ��
ُ
ما ارتكب أحد هذە الخدعة أو تلك - أن ن

�
�ل

� َمن كتب فيها بهدف تجّنبها المغالطات مجّرد أداة �ختلف الدافع من ورائها، وهذا ما نراە ب��
(LogicalSelf-Defense) :ُتب

�
� نقاشات اآلخ��ن، مثل ك

وكشفها ��
ُتب:

�
� الجداالت، مثل ك

َتب فيها �دافع االنتصار ��
�
� من ك و(TheFallacyDetec�ve)، و���

(TheArtofAlwaysBeingRight) و(HowtoWinEveryArgument). و�ال�س�ة لهذا
ا ل�ّل راغب، وت��� النوا�ا من ذلك  توض�ح��

ً
ا ودل�� ا ت�س�ط�� ال�تاب، فالهدف منه أن �كون مرجع�

مسؤول�ة أصحابها. 

� �اإلقدام إضافة لهذا الس�ب الرئ�س، فقد �ان المحّفز القوّي والس�ب العاجل الذي أقنع��
: � دون ترّدد يرتكز ع� نقطت��



� ا، وال�� � معظم كتب المنطق والفلسفة عموم�
- الحاجة للت�س�ط: فهذا النقص الذي أراە ��

� هذە
�� � ا- �التعق�د واستعمال مصطلحاٍت فلسف�ة ال �درك معانيها غ�� المتخّصص�� تّ�سم ـ غال��

� انح�از لعنة المعرفة؛
حناە �� � «من �كتب» و»من �قرأ» �� ما �� المجاالت، وهذە الفجوة ب��

 جهدت فيها أن أتجّنب ما استطعت من
ً
 تق��ٍب ت�س�ط�ة

َ
لذلك، �ان هذا ال�تاب محاولة

، وال � ّ �المضمون للمتخّصص�� ا ال ��� مصطلحاٍت فلسف�ٍة ومفاه�َم معرف�ٍة معّقدة؛ ت�س�ط�
. � � من غ�� المتخّصص�� �شّوش ع� المهتّم��

ُمْتقن� للغة
�
: وهو ـ رّ�ما- الدافع األهم لتأل�ف هذا ال�تاب، ف� � - ضعف المحتوى العر��

� المحتوى � نف�� رؤ�ة تلك الفجوة العم�قة، والفراغ العظ�م ب��
ا �حّز �� �ة، �ان دوم� � اإلن�ل��

ي؛ إذ نجد مئات ال�تب والدراسات �  عن المحتوى اإلن�ل��
ً

� اللغات، فض�
� والمحتوى ب�ا�� العر��

� � ال ن�اد نجد غ�� كتاب أو اثن�� � ح��
�ة ��ّل األنواع واألش�ال واألسال�ب، �� � واأل�حاث �اإلن�ل��

ا �ان تخّصصه أو اهتمامه، ألجد �الع���ة ي�ناول هذا ال�اب، رغم أهّميته وأول�ّ�ته ل�ّل إ�سان أ��
� سّد تلك الثغرات وملء

نف�� - رغم عدم تخّص�� - مّمن تطالهم المسؤول�ة عن المشاركة ��
تلك النقائص.

� مختلف
ا، و�� � مجتمعاتنا الع���ة خصوص�

ورة مضمونه �� � مؤمن ��� ��
ّ
كت�ُت هذا ال�تاب ألن

م الُمَحاّجِة والجدِل زلٌق ومخاِدٌع، وال��� �ائنات
�
النقاشات الفك��ة ع� وجه العموم، ذلك أّن عال

�ــها ال�ث�� من العاطفة والذات�ة، وهذا ما �جعل سالمة التواصل وفاعل�ة معّقدة ومتذ�ذ�ة، تع��
ق فوق المضمون �طب�عة أطراف النقاش وقا�لّيتهم لإل�صال واالستق�ال؛ لذلك

�
االستدالل تتعل

� جداٍل �دور أمام جمهور من األطفال عن الغذاء، فإّن
� محاورة جورج�اس: «��

قال أفالطون ��
ح �القدرة

�
ا َ�سل � جدال أمام جمهور من ال��ار فإّن س�اس��

َّ كف�ٌل �أن يهزم الطب�ب، و�� �
الحلوا��

الخطاب�ة وِحَ�ل اإلقناع كف�ٌل �أن يهزم أيَّ مهندس أو عسكرّي ح�� لو �ان موض�ع الجدال هو
)، إّن دغدغة عواطف

ً
�ن (ول�كن �ش��د الحصون أو الثغور مث� من تخّصص هذين األخ��

ا من أّي احت�ام إ� العقل». الجمهور ورغ�اته أشد إقناع�

ح نقاط عدة مهّمة حول  إ� المنطق الالصوري مع ��
ً

يتضّمن محتوى هذا ال�تاب مدخ�
� أجزاء ال�تاب: جزء أّول �جمع مختلف المغالطات

مختلف جوانب الموض�ع، ثّم التمه�د ل�ا��

� المنطق�ة مرّت�ة حسب األول��ة ومدى االن�شار، ثّم جزء ثاٍن �جمع أهّم االنح�ازات اإلدرا�ّ�ة ال��
توّضح مزالق العقول ونقائصها.



 

ل إ� الَمنِطق الّ�ُصَوري
َ

ُمْدخ

� لظهور المنطق الالصوري
من خالل هذا الُمدخل سنحاول تمه�د الس�اق الفكري والتار���

العم�� كتحد�ث للمنطق الصوري األرس�� القد�م وت�ملة له؛ وذلك بتوضيح ال�ث�� من النقاط
، وش�له السل�م؛ ل�قودنا إ� ترك�ب حجج ، واالستدالل العق�� المهّمة ف�ما �خّص أسال�ب التفك��
ح علم المنطق ا من مقّدمات صح�حة وواقع�ة، ثم ��

�
واستدالالت سل�مة وصالحة انطالق

� مناهج
ا- �� ف ـ غال�� � الُموظ�

� الفلسفة وال��اض�ات، واالستقرا��
�منهج�ه االس�ن�ا�� المستعمل ��

ا اضات المقّدمة ضّدە، تمه�د� � أهّم إ�جاب�اته واالع�� العلوم التج����ة، و�نوع�ه: الُصَوري، عارض��
للتع��ف �المنطق الالصوري وما رافقه من حر�ات التفك�� النقدي ونظ��ة الُمَحاّجة لمحاولة

. ترش�د وتق��ب مناهج وأسال�ب االستدالل لواقع الناس اليو��

١- التفك�� واالستدالل: 

�
� �ط�عه، فخالل �ل تفاعالتنا ونقاشاتنا اليومّ�ة نجد أنفسنا نحاول - �� اإل�سان �ائن حجا��

� نجد اٍت منطق�ة لما نقول وما نفعل، مقارنة �الحيوانات ال�� �ّل لحظة- تقد�م ُحجج� وتفس��

�
عندها ال�ث�� من ال�اعات الناتجة عن عدم فاعل�ة التواصل ف�ما ب�نها، فالنقاشات والرغ�ة ��

ا من حجم العنف وال�اعات الجسد�ة الناشئة عن عدم التواصل واإلقناع عند ال��� تحّد غال��
فهم نوا�ا اآلخر ورغ�اته.

ه �مكن �النقاش والمحاجة حسُم مختلف ال�اعات مع
ّ
ا، قد ي�دو ألّي شخص أن م�دئ��

� النقاش ع� اس��عاب الحجج المطروحة؛ ل�ّننا �عان
اآلخر ِبُ�� ووض�ح، �اعت�ار قدرة طر��

�
ات أو مئات التوّجهات والمذاهب واألطراف �� ما نأخذ نظرة ��عة ع� الواقع ح�� نجد ع��



ال�ث�� من المسائل الشائكة، وعالوة ع� ذلك، امتالك �ّل طرف لحجج وتفاس�� ت�دو للناظر
� فهم واقع األف�ار:

، وهذا �قودنا إ� عّدة نقاط أساس�ة �� �
معقولة ومحتملة الرجحان �ما �ك��

� مسألة وأخرى حسب مدى : إّن تعق�د المسائل الفك��ة ع� أرض الواقع يتفاوت ب��
ً

- أو�
م األف�ار

�
؛ إذ إّن عال �شّعب �ّل مسألة وتداخلها مع جوانب متعّددة من الواقع ومن طب�عة ال���

م متعّدد األ�عاد من جانب، وترا��� من جانب آخر، فتكون األف�ار متداخلة ومتفاعلة؛ ما
�
هو عال

ا.  ر�
ّ

ا متعذ ا أمر� �جعل فصل الفكرة وعزلها لدراستها تج��د��

ً
� قّوتها وقدرتها ع� اإلحاطة �المسألة، وهذا راجٌع أو�

ا: إّن الحجج واألدلة تتفاوت �� - ثان��
� النقطة السا�قة ـ وكذلك لمدى إحاطة الحّجة �جوانب

لطب�عة الواقع المعّقد ـ �ما ذكرنا ��
ا لسالمة استدالل الشخص �ما � الفكرة، ثم لمدى صّحة الحّجة وموافقتها للواقع والحقائق، وأخ��

� الستلزام الن��جة من المقّدمات المطروحة. 
�ك��

� ذاتها،
� قّوة الحّجة �� ا ب��

�
� إ�صال الحّجة؛ إذ إّن هناك فرق

ا: مش�لة التواصل الفّعال �� - ثالث�
 المستِدّل

ُ
، وهذە النقطة �� جوهر مضمون هذا ال�تاب، إذ تكون لغة �

وجودة ظهورها للمتل��ّ
� محّددين لسالمة إ�صال � الستق�ال الفكرة، عامل��

وقدرُته ع� توضيح الحجة، واستعداُد المتل��ّ
ا �عدم فاعل�ة قدرات التواصل ر�

ّ
ا تكون الحّجة ق�ّ�ة ل�ّنها تظهر هّشة تأث

�
ة، فأح�ان

�
الحجج واألدل

 لضعف قدرة
ً

ا، مث� � ا أخرى تكون الحجة ضع�فة ل�نها تظهر ق�ّ�ة وأ��� تأث��
�
للمستدّل، وأح�ان

� ع� تفك�كها ور�طها �الموض�ع، أو الستغالل المستِدّل - �قصد أو دون قصد - لجوانب
المتل��ّ

 . �
� نفس المتل��ّ

غ�� موضوع�ة �العاطفة ��

ا: إّن طب�عة ال��� المعّقدة والجامعة للعد�د من الجوانب الفك��ة والنفس�ة، إضافة - را�ع�
 �ذاته من زوا�ا نفس�ة

ً
ا مستق� لتفاعالتها المجتمع�ة المختلفة، تجعل من �ل إ�سان �ائن�

ة ومتعّددة، والتعم�َم عليهم � ال��� متغ��ّ وثقاف�ة واجتماع�ة، وهذا ما �جعل ُسُ�َل التواصل ب��
ا �الغ الصع��ة؛ فنتج عن ذلك ما نراە من خالفات واختالفات، ومن تفاعالت فك��ة مختلفة أمر�

� ا�م�ة، ال�� ا لطب�عة األف�ار ال�� من شخص آلخر ح�� تجاە الفكرة نفسها والدل�ل نفسه؛ نظر�
تتفاعل مع خلف�ات �ل شخص وثقافته وظروفه �ش�ل مختلف. 



ها
ّ
ورة أن � �ال�� ال��� �ائنات حجاج�ة، وتقوم �عمل�ة التفك�� �استمرار؛ ل�ن هذا ال �ع��

� من األح�ان، والنفس � كث��
� �حتاج لو�� ومجهود ��

�ائنات منطق�ة �استمرار، فالتفك�� المنط��
� تحل�لها وفهمها لمختلف الظواهر؛ وهذا

ا لطرق غ�� موضوع�ة وغ�� منطق�ة �� � �ة تلجأ كث�� ال���
� �ستج�ب بها معظم ال��� � نالحظ الطرق ال�� � األفراد، فح�� ما ي��د حجم الهوة والخالف ب��

� ي، ال�� � التفك�� ال���
لألف�ار والوقائع والظواهر، تظهر بوض�ح مواطن الخلل ونقاط الضعف ��

 . �
تعيق قدرته ع� التحل�ل الموضو�� والمنط��

� سلوك�ات تفك�� ال��� وطرقه: 
� تتضح جلّ�ة �� من هذە المظاهر 1 ال��

� من عناء
� جامعة، تع�� � سّن قوان��

> الم�ل للتعم�م من وقائع فرد�ة وأحاد�ة، والرغ�ة ��
تحل�ل الحاالت الفرد�ة والخاصة.

> �ائنات تحّر�ها العاطفة، وتم�ل لتصديق ما ت��د تصد�قه، وانتقاد ما ال ت��د تصد�قه.

� تأ��دها.
ا- من خالل المظاهر، ثّم ال�حث جاهدين �� > إطالق األح�ام المس�قة ـ غال��

� األش�اء. ا- عن التحل�ل الموضو�� وتحد�د العالقات ب�� > العجز ـ غال��

> الم�ل عادة للت�س�ط الم�الغ ف�ه، والعجز عن دراسة �ّل تفاص�ل الموض�ع.

> إسقاط االنح�ازات الشخص�ة ع� الوقائع والتجارب الموضوع�ة.

� النقاشات وتقد�م آرائهم وتوضيح مواقفهم من مختلف الحاالت
� الدخول ��

> الرغ�ة ��
والوقائع.

> �ائنات أنان�ة مصلح�ة تم�ل لتصديق ما �حّقق لها الفائدة و�سّهل لها الح�اة.

. > الذات�ة لدرجة �سهل إلهاؤهم و�ف ان��اههم عن الموض�ع األص��

> االندفاع وال�ّ�ع وعدم التفك�� الجّدي ق�ل ال�الم.



� جّ�دين. ا ف�ما �ستق�لون من معلومات، ول�سوا مستمع�� � > انتقائيون كث��

� ط��قة تفك�� ال��� الذات�ة، وتصّعب من مهّمة �ل هذە العوائق والحواجز �� ما تم��
ة منطقّ�ة

�
� من حجج وأدل

�ر ما �قولون، وما �فعلون �ما �ك�� الوصول لنتائج موضوع�ة أو ت��
ق�ّ�ة.

، �جب تفك�ك هذا المصطلح وتوض�حه لب�ان مع�� �
م عن التفك�� المنط��

�
� نت�ل وح��

التفك�� ومع�� المنطق، واألهّم، الفرق والعالقة ب�نهما، فالتفك�� (Thinking) هو: مجم�ع
ا من المعلوم إ� معرفة � �قوم بها العقل لالنتقال غال�� الحر�ات الذهن�ة والعمل�ات اإلدرا��ة ال��
(Logic) ا عن الوصول لن��جة مستلزمة، أّما المنطق ا من مقّدمات مدركة �حث�

�
المجهول، وانطالق

ا أّن «المنطق � ها تعب�� ها ع�ارة وأ���
�
ة اختلفت �اختالف الغا�ة منها، ولعّل من أقل فله مفاه�م كث��

� قواعد التفك�� الصحيح وطرق االستدالل
هو قانون التفك�� الصحيح»، فهو منهٌج ي�حث ��

؛ ما �سمح له �الوصول إ� � أثناء عملّ�ة التفك��
� تعصم العقل من الزلل واالنحراف �� السل�م ال��

نتائج سل�مة من مقّدمات صح�حة. 

ا، ُ�عدُّ المنطق �األساس والقواعد � التفك�� والمنطق، فم�دئ�� و�ذا ما أردنا توضيح العالقة ب��

� الذي تنطلق منه عملّ�ة التفك�� ، أو بتعب�� آخر، هو ال�ق�� � يب�� عليها التفك�� ال�دائ�ة ال��
ا�م�ة، تكون م�ادئ المنطق بهذا المع�� �� حجر األساس واالستدالل، و�اعت�ار طب�عة العلم ال��

�ة.  الذي ُب��ت عل�ه �ل معرفة ���

من جانب آخر، �كون المنطق �المرجع الذي ُيرجع إل�ه، وكصّمام األمان الذي �حرص
ة �اف�ة تعضد

�
�استمرار ع� مراق�ة حركة العقل ومنعها من االنحراف، وذلك بتوف�� حجج وأدل

ها لحركة ة �اف�ة وتوف��
�
� استحضار أدل

 المتمّثلة ��
ُ
قّوة األف�ار وسالمتها، و�س� هذە العملّ�ة

 .(Reasoning) العقل وانتقاله من المقّدمات إ� النتائج؛ االستدالَل

ا مما سبق أّن � التفك�� واالستدالل؛ فقد ي�دو جل�� م عن العالقة ب��
�
� نت�ل من جهة أخرى، ح��

ا أخرى، ف�اعت�ار التفك�� حركة العقل
�
 أح�ان

ً
ا ت�امل�ة، واحتوائ�ة

�
ْت أح�ان ة، ُعدَّ ب�نهما عالقة م�ا��

، ح�� �ان � ��
�
واعت�ار االستدالل منهج انتقاله من المقّدمات للنتائج، فقد ي�دو األمران مّتِصل

ا
�
ا، أثار الفرق والعالقة ب�نهما خالف � �صوٍت عاٍل، والحق� ا ُ�عدُّ مجّرد تفك�� االستدالل قد�م�



ودراسات متضار�ة، �اعت�ار التفك�� عملّ�ة داخل�ة عقل�ة، واالستدالل عملّ�ة خارج�ة تواصل�ة
ا تخضع لوسائل التواصل

�
� ظروف اجتماع�ة وم�ان�ة معّينة، ف�� إذ

� أو أ��� �� تجمع شخص��
� ع� التعب�� واالس��عاب. �اللغة ومقدرة الطرف��

ل إليها- توف�� ّم فإن االستدالل �ستلزم -عالوة ع� ذكر النتائج واألف�ار المتوصَّ
َ
ومن ث

ر إ�مانه �قضّ�ة معّينة، أو اتخاذە لن��جة ّ � تعضد وت�� ا من الحجج واألدلة ال�� ا �اف�� الشخص عدد�
ا �مّثل جوهر األف�ار الذي �سمح لها �الحركة واالنتقال

�
ما، أو ق�امه �عمل من األعمال، فهو إذ

ّ ورغ�ات ذات�ة �ع�دة عن � الناس، ومن دونه تكون األف�ار واالعتقادات مجّرد هوى نف�� ب��
� الناس لعدم ا عن الحركة واالنتقال واالن�شار ب�� الواقع الموضو�� لها، �ما تصبح عاجزة تمام�

� األف�ار المختلفة.
ا لتب��ّ توافرها ع� ُسُ�ل اإلقناع القوّي، الذي �كون وس�لة الناس غال��

ان والمق�اس والمرجع � ، فهو الم�� � ح�اة ال���
ا �� ور�� ا �� ، �صبح االستدالل ش�ئ� بهذا المع��

ها نا أّي وجهات النظر �� أفضل من األخرى وأ��� الذي �حّدد قّوة األف�ار، و�قارن ب�نها، و�خ��
� الواقع هناك مسائل وأف�ار ق�ّ�ة

ا عن رغ�اتنا وأهوائنا الذات�ة، و�� موافقة للواقع الموضو�� �ع�د�
تها ومدى

�
� ت��د من صالبتها، والط��قة الوح�دة للتعّرف عليها وتفك�ك أدل ومدعومة �أدلة و�راه��

موافقتها للواقع �� أن نقوم �عمل�ة االستدالل، وذلك �اخت�ار هذە األف�ار وعرضها ع� الم�ادئ
ى مدى ا�سجامها مع العقل والواقع. المنطق�ة والحقائق الموضوع�ة ل��

ا � ن�ناول �عض المسائل المعّقدة �مدى صّحة أ�ل لحوم الحيوانات منطق��  ح��
ً

فمث�
 ال مفّر منها الخت�ار قّوة مختلف جوانب هذا الموض�ع المعّقد

ً
ا، �كون االستدالل مرحلة وأخالق��

� الحس�ان، ومنها: هل ينطبق القانون
ومنطقيته، والذي �شمل زوا�ا متعّددة �جب أن تؤخذ ��

؟ وهل ي محض؟ هل الن�ات�ة مذهٌب صّ�� � ال�ائنات أم إنه قانون ���
ي ع� �ا�� � ال���

األخال��

�
ا؟ هل تتحّمل الحيوانات ِعبَء صّحتنا واستمرار��نا �� �ستطيع ال��� االستغناء عن اللحوم �ل��

� الحيوانات؟ هل من األخالق كذلك هذا الوجود؟ ماذا عن الن�اتات؟ ولماذا نفّرق ب�نها و���
االعتداء ع� وجود الن�اتات وتحم�لها ِعبء وجودنا؟ هل تحّس الن�اتات �ذلك الظلم؟ وح�� لو

ر تغي��
ّ
ا؟ هل يؤث اضه ل�كون ظلم� لم تحّس، هل �ستلزم االعتداء إحساس الُمعتدى عل�ه أو اع��

نا ا إذا ما اعت�� ِحَمة ع� التوازن الطب��� لل�ون؟ وقد �صبح األمر أ��� تعق�د�
�
طب�عة اإل�سان الل

�
ا ع� الحيوانات ومزاحمة لها �� � للن�اتات تض��ق� �عض األف�ار المتطّرفة �كون أ�ل الن�اتي��

� للحيوانات هو خدمة للن�اتات من وجه آخر �القضاء ع� غذائها من وجه، وأ�ل غ�� الن�اتي��



ك �ل هذە االعت�ارات المعّقدة ونع�ش ب�ساطة ع� عدد هائل من الحيوانات العاش�ة، أو هل ن��
طب�عتنا دون اعت�ار لألخالق؟

ة �جب أن تؤخذ �عنا�ة وُتدرس �حذر، ونحن أمام مثل هذە األسئلة العم�قة أسئلة كث��
� نقاش مختلف األدلة

جيح كّفة ع� األخرى هو االستدالل الذي �صّب �� �كون الحّل الوح�د ل��
ومقارنتها لنصل إ� الن��جة األ��� منطق�ة وواقع�ة.

٢- ترك�ب االستدالل الصحيح:

� معرفة الحقائق وتأ��دها، ورأينا
 ال��� ومق�اُسهم ��

ُ
لقد رأينا ف�ما سبق أّن االستدالل وس�لة

� سالمة المقّدمات واستلزامها لنتائج معّينة ن�بّناها،
ه �مّثل عمل�ة استحضار األدلة والتحقيق ��

ّ
أن

وري معرفة مختلف مراحلها ومكّوناتها، وك�ف ولتوضيح ط��قة س�� هذە العمل�ة؛ فمن ال��
ا من أف�ار وحقائق معلومة، فاألمر أش�ه

�
َ�ِصل العقل إ� المعرفة واس�نتاج أش�اء مجهولة انطالق

ِبنات
�
� �ّل مرة ق�ل أن يب�� عل�ه ل

د من ث�ات األساس وصالبته ��
�
�عملّ�ة البناء، فالبّناء يتأ�

� النها�ة إ� طابق أع�
ِبنات الجد�دة واستقامتها، ل�� �صَل ��

�
د من سالمة بنائه لل

�
جد�دة، ثم يتأ�

د
�
ا، و�ذا الحظنا �ّل طابق �التأ� ا طا�ق� � الذي أ�شأە طا�ق�

�
وهكذا، و�عدها، إذا الحظنا البناء ال��

من أساسه لبنة لبنة، �مكننا أن �س�نتج �عض النقاط األساس�ة اآلت�ة:

تكز د من صال�ة األساس وتحّمله لما س��
�
- البناء األقوى هو الذي �كون أساسه أقوى، والتأ�

. �
وري ق�ل الق�ام �أّي بناء إضا�� عل�ه أمٌر ��

ا؛ ما �جعل البناء ��ل سهل ا أو مشّوه� - الجزء األضعف من البناء هو الذي �كون أساسه هش�
� لصالبته.

االنه�ار من أّول اخت�ار حق���

� ذاتها �مادة؛ �ل كذلك �سالمة ط��قة
ِبنات األساس ��

�
ق قّوة البناء فقط �قّوة ل

�
- ال تتعل

ا ها؛ ل�كون البناء الناتج سل�م� �اء وغ�� � � الهندسة والف�� امه لقوان�� الِبناء من طرف البّناء واح��
ا. ومستقر�



ورة عن قّوته وصالبته ا أّن جماَل مظهر البناء أو ق�َحه ال �ع��ّ �ال�� ا، �س�نتج أ�ض� � - وأخ��
� �جب أال �قَع فيها ومدى مقاومته للصدمات العابرة، و�نما ذلك أحد األخطاء الفادحة ال��
ً

� أثناء اخت�ارە لصال�ة البناء، فإن �ان الجمال أحد عوامل قبول البناء، فهو ي��� عام�
المهندس ��

 عّما هو أهم، أال وهو قّوته وصالبته وقدرته ع� االستمرار والمقاومة؛ لذلك ُ�عدُّ الح�م
�

مستق�
ف

�
 قد ت�ل

ً
 �اهظة

ً
� دون تفك�ك مدى صالبته واخت�ارها مغالطة �سالمة البناء من مظهرە الخار��

صاحب الب�ت ح�اَته.

ً
ا، مثا� ُح ِلَفْهِم عمل�ة االستدالل �املة وعالقتها مع مثال البناء الذي فّصلناە سا�ق� واآلن، نق��
� الفلسفة ومصطلحاتها:

�� � ا من الح�اة اليوم�ة لتق��ب المع�� وت�س�طه لغ�� المتخّصص�� �س�ط�
� م�ان ما، ثم الحظتما فجأة من �ع�د صعود دخان أسود

لنفرض أنك كنت مع صديق تتجّوالن ��

�
ا �� ة ودون أن تحّس س�س�نتج أن هناك ح��ق� كث�ف من ق��ة �سكن فيها عّمك وعائلته، م�ا��

� تلك
ك لم تَر أّي نار، �ل �ّل ما رأيته هو دخان أسود؛ ول�� تفهم ما حدث ��

ّ
الق��ة رغم أن

 مصطلحاٍت أساس�ٍة
َ
ا أر�عة اللحظة ال��عة، وك�ف َت�ادر لذهنك وجود نار، فل�ستعرض مع�

�جب أن تعرفها:

 :(Premise) ١- المقّدمة

: (وجود  المقّدمة هنا ��
ً

� عملّ�ة االستدالل، مث�
� ننطلق منها �� و�� المعلومة ال�قي��ة ال��

ا ق�ل ة مس�ق�
�
دخان كث�ف) وأدركتها برؤ�تها �عي��ك، و�ش�ل عام تكون المقّدمة معلومة مدرك

� مدى
ق�امك �عمل�ة االستدالل، وقد تكون واحدة أو أ��� حسب الظرف، �ما قد تتفاوت ��

قّوتها وعالقتها �الموض�ع، و�مكن إدرا�ها �الحواس أو �العقل، والذي يهّمنا أن تكون موثوقة
ق بها

�
� يتعل � مثال البناء، ال��

ِبنات األساس ��
�
� عليها، ف�� �ل � لدى المستِدلِّ ليب��

و�قي��ة �ما �ك��
ا من صالبتها ق�ل الق�ام �أي بناء د جّ�د�

�
ا؛ لذلك وجب التأ� ة �ل ما س�ب��ه عليها الحق� م�ا��

ا �أّن»، ا المقّدماُت �ع�ارات مثل: «�ما أّن»، أو «علم� ، ت�تدئ غال�� � �المنا اليو��
فكري عليها… ��

أو «�النظر إ�»، أو «من خالل»، أو «إذا �ان» أو «لدينا»… إلخ.

 :(Conclusion) ٢- الن��جة



: (وجود ح��ق أو  الن��جة هنا ��
ً

ك من المقّدمة، مث�
�
� اس�نتجها عقل و�� الخالصة ال��

� المعلومة أو المعلومات الُمدركة (المقّدمة) مع نار)، و�ان اس�نتاجك لها من خالل الجمع ب��
� عقلك دون أن تحّس، وتطبيق هذە الم�ادئ الذي قمت �ه

تطب�قك لم�ادئ منطق�ة وعلم�ة ��
� س�اق أدّق - �االستدالل، من ذلك �س�نتج أنه إن �انت

، أو - �� ا �التفك�� هو ما �سّم�ه عموم�
ة ر م�ا��

ّ
ها حينها تتأث

ّ
الن��جة المتوّصل إليها ناشئة من جمع المقّدمة مع االستدالل، فإن

� نو�� المنطق الصوري الذي � ب�� � ن�� ذلك، نفهم م�شأ التمي�� ا، وح�� �سالمتهما أو فسادهما مع�
ق �ش�ل االستدالل، والالصوري الذي �خت�� سالمة المقّدمات، وتكون الن��جة �� ما نرغب

�
يتعل

� مثال البناء السابق، تكون
� الوصول إل�ه، سواء ل�شف المجهول أو لتأ��د المعلوم، ف��

��
ها من الن��جة �� البناء ال�امل أو طوا�قه، ومدى خدمته للمطلوب من صال�ة ووقا�ة وغ��
ا»،

�
ا �ع�ارات مثل: «ومنه»، «�س�نتج»، «إذ � �المنا اليو�� ت�تدئ النتائُج غال��

�ات، و��
�
متطل

«فــ»، «لذلك»… إلخ.

 :(Argumenta�on) ٣- االستدالل أو المحاجة

� قمت بها لالنتقال من معلومة رأيتها �عي��ك (وجود دخان) إ� وهو عملّ�ة التفك�� ال��
معلومة لم ترها ل�نك اس�نتجتها (وجود نار)، و�كون هذا بتطبيق م�ادئ عقل�ة دون أن �شعر

�ائ�ة). ومما سبق ب�انه، فإن هذە المرحلة �� ما تع�� � � ف��  هنا م�دأ الس�ب�ة وقوان��
ً

(مث�
� األف�ار و��جاد عالقات ب�نها لإل�سان إم�ان�ة توسيع معارفه أو تأ��دها، و�سمح له �االنتقال ب��
: � ور��� ا يرتكز ع� أم��ن ��

�
� إطار فهمه للوجود، فاالستدالل إذ

لتكون ��ّل متناسق وم�سجم ��
� تمّثل لبنات البناء من جهة، والم�ادئ العقل�ة ا ال�� المعلومات والمقّدمات المدركة مس�ق�
� تمّثل روح االستدالل وجوهرە من جهة أخرى، ل�كون االستدالل كعرض � العلم�ة ال�� والقوان��
� إ�شاء

ة �� � العلم�ة، واستعمال هذە األخ�� للمعلومات المدركة ع� الم�ادئ العقل�ة والقوان��
نه من الوصول لن��جة معّينة، فاالستدالل هنا كط��قة البناء

�
العالقات ور�ط األف�ار �ط��قة تمك

� هندس�ة ام قوان�� � �ش��د هذا البناء �اح��
ومهارته، والمستِدّل �البّناء الذي �ستعمل مهارته ��

�ائ�ة معّينة. � وف��

نا �قوم ع� هذە العنا� الثالثة: معلومات ندركها �الحواس �س�نتج مما سبق أّن �ل تفك��
� العلم�ة دون أن أو �العقل (مقّدمات)، نقوم بتحل�لها وتطبيق �عض الم�ادئ العقل�ة والقوان��



�شعر (استدالل)، لنصل إ� معلومة جد�دة ال نعلمها أو لتأ��د ن��جة نعلمها (ن��جة)، وهذا ما
 ُ�عرض علينا مش�لة فيها �عض المعط�ات

ً
� امتحانات الدراسة، مث�

ا، ح�� �� �حدث دائم�
مناها من الدروس

�
� تعل (مقّدمات)، نض�ف معلومات مس�قة (مقّدمات أخرى) ونطّبق قوان��

وأخرى عقل�ة (االستدالل) لنصل إ� الحّل (الن��جة).

ا �سهل ع� اإل�سان تحق�قه؛ ل�ن الواقع �قول بوجود ال�ث�� ا وسلس� وقد ي�دو األمر �س�ط�
ة أمام ق�ام اإل�سان � تقف حجر ع�� من العوائق والعق�ات وال�شّوهات غ�� الموضوع�ة ال��
�استدالل سل�م والوصول لن��جة موضوع�ة، هذە العق�ات واألس�اب غ�� الموضوع�ة (من

�
� تجعله �فشل �� � ب�ان طب�عة نفس اإل�سان ال��

ا �� عاطفة وذات�ة وأنان�ة) قد تّم تفص�لها سا�ق�
� ال�ث�� من المغالطات المنطق�ة. 

، و�ستدرجه للوق�ع �� �ش��د استدالل سل�م وموضو��

 :(Fallacy) ٤- المغالطة

ا (االنتقال السل�م من المقّدمة إ� � رأيناها سا�ق� � عمل�ة االستدالل ال��
�� �ّل �شّوە ��

الن��جة)؛ وذلك ألس�اب عد�دة، منها: عدم وجود مّقدمات �اف�ة �ستلزم اس�نتاجنا للن��جة، أو

� االستدالل ن��جة عوامل غ��
عدم صّحة �عض المقّدمات وعدم مطا�قتها للواقع، أو لخطأ ��

� والعاطفة، أو ألس�اب مقصودة لتضل�ل الطرف اآلخر. ّ منطق�ة �التح��

� ب�ت عّمك، فاس�نتاجك
� مثالنا السابق، إن اس�نتجت من المعط�ات أن الح��ق حدث ��

��
ا؛ ول�ن ُ �اف�ة الس�نتاج م�ان الح��ق تحد�د� ورة، ألّن المقدمات المتواِفرة غ�� غ�� صحيح �ال��
ك أن الح��ق ا �خ��  من ابن عّمك فور�

ً
: لو تلّق�ت اتصا�

ً
لو أضفنا مقّدمة (معلومة) أخرى، مث�

ا؛ ألّن ق فس�صبح استداللك صح�ح� �ت أ��� ورأ�ت جدران ب�ته تح�� ك اق��
ّ
� ب�تهم، أو أن

حدث ��
� صدق ابن عّمك أو ف�ما تراە عيناك).

المقّدمات اآلن �اف�ة الس�نتاج أو معرفة ذلك (مع الثقة ��

ا هو مع�� عام ُ�طلق عل�ه عادة مصطلحات أخرى، �الخطأ مع�� المغالطة الذي ذكرناە آنف�
� معناها

� أو التضل�ل…؛ ل�ن المغالطة المنطق�ة ��
� االستدالل أو التفك�� غ�� المنط��

أو ال�شّوە ��
� من ال�شّوهات االستدالل�ة، وهذا التقس�م � س�اق هذا ال�تاب ُت��ط عادة بن�ع مع��ّ

المتداول و��
م عن

�
� الفقرة القادمة، فالمت�ل

اە �� تابع وناتج عن تقس�م المنطق إ� صوري والصوري �ما س��



المغالطات المنطق�ة، ي��طها عادة �المنطق الالصوري و�التفك�� النقدي الذي يرتكز ع� دراسة

� نو�� مضمون االستدالل دون ش�له، ولتوضيح هذا المع�� ال �ّد من ب�ان الفرق الجوهري ب��
المنطق المذكور�ن.

٣- المنطق الُصَوري والمنطق الالُصَوري:

ء �الرموز � �سمع �لمة منطق، ي��ادر للذهن ذلك العلم المعّقد الم�� ا ح�� غال��
� وضعها والمصطلحات الغامضة؛ ألّن المنطق - منذ قرون- ارت�ط �مجموعة القواعد والطرق ال��
� الفالسفة والمناطقة �طّورونها ع�� الزمن، بهدف تنظ�م

اليونانيون القدماء مثل أرسطو، ثم ���
� النقاشات العامة، أو العالقات الشخص�ة،

وتحد�د مناهج التفك�� واالستدالل السل�م، سواء ��
أو المناظرات، أو الجداالت الفك��ة، أو ح�� الدراسات والعلوم المختلفة.

�
� تّم استعمالهما �� � مختلف�� اعتمد المنطق �مفهومه العام ع� منهج��

�ة، حسب الظروف والمعلومات مجاالت مختلفة من المعرفة ال���
المتاحة:

:(Deduc�on) المنهج االس�ن�ا�� <

وهو ن�ُع استدالٍل ي�تقل من العام إ� الخاّص، أو من ال�ّل إ� الجزء، وهذا المنهج أقّل
(Hypothesis) ض ا��شاف�ة و��داع�ة ألنه ينطلق من قاعدة أو نظ��ة (Theory) عامة، ثم �ف��
(Observa�on) انط�اقه ع� حاالت خاصة ق�د الدراسة؛ ل�جمع �عدها المالحظات
� النها�ة بتأ��د و�ث�ات (Confirma�on) النط�اق النظ��ة

ور�ة للخروج �� والمعلومات ال��
ا) نا سا�ق� ه أقّل ا��شاف�ة و��داع�ة (�ما أ��

ّ
العامة ع� الحالة ق�د الدراسة، ومش�لة هذا المنهج أن

� تأ��دها
�ة �قدر ما �صّب �� � �الجد�د وال �خلص إ� توسيع دائرة المعرفة ال���

ا- ال �أ�� ألنه ـ غال��
� ينطلق االستدالل � مجاالت الفلسفة وال��اض�ات، وال��

ا �� � وتوث�قها، وُ�ستعمل هذا المنهج كث��



ا من التج��د النظري، ثم �عمد إ� محاولة تطبيق هذە النظ��ات والم�ادئ ع� حاالت فيها غال��
� أرض الواقع. 

معّينة ��

:(Induc�on) �
> المنهج االستقرا��

ا ، فهو �قوم ع� االنتقال من حاالت خاصة �حث� ا من المنهج االس�ن�ا�� ع� العكس تمام�
� إطار عام لتك��ن فرض�ات وقواعد عامة تنطبق ع� حاالت

� الحاالت ��
عن تعم�مها ع� �ا��

� ظروف معّينة، �حاول ال�احث
أوسع، و�نطلق هذا األسلوب من مالحظات أو حاالت خاصة ��

�عدها تحل�لها وجمع المعلومات عنها و��شاء عالقات وأنماط (Pa�ern) ب�نها؛ تقود لبناء
� عامة، ّم إ� فرض�ات وقوان��

َ
� الحاالت، ومن ث

فرض�ات معّينة حول انط�اق القض�ة ع� �ا��
ا إ� ع دوم�

�
ا أ��� ا��شاف�ة و��داع�ة، و�تطل و�ملك هذا المنهج �ما هو واضح من مراحله روح�

� الجوانب المجهولة
�ة ل�شمل أ��� قدر من الحاالت الغامضة و�ا�� توسيع دائرة المعرفة ال���

ها، �اء والبيولوج�ا وغ�� � � مختِلف العلوم الطب�ع�ة �الف��
ا- �� ، وُ�ستعمل هذا المنهج ـ غال�� لل���

 : �
� اآل��

� الرسم الب�ا��
�� � و�مكن تلخ�ص المراحل المختلفة للمنهج��

 



�
� مراحل المنهج االس�ن�ا�� والمنهج االستقرا�� الش�ل ١: الفرق ب��

 



 

، سواء عدم اإلنتاج�ة للمنهج االس�ن�ا�� أم عدم ال�قي��ة للمنهج � ا لنقائص �ال المنهج�� نظر�
ا، حسب ظروف � مع� � المنهج�� ، فإّن المناهج العلم�ة المعا�ة تعتمد ع� الجمع ب�� �

االستقرا��
� ُ�ع�� �ل منهج �دراسة أنواع مختلفة من المشا�ل � ح��

ال�حث والمعلومات المتوافرة، ف��
هما مت�امالن و�مكن الجمع ب�نهما

ّ
- إّ� إن � � - مع كونهما مختلَف�� العلم�ة، فإّن هذين المنهج��

� كث�� من المجاالت
�� �

، تم استعمال المنهج االستقرا��
ً

الستغالل إ�جاب�ات �ّل منهما، فمث�

�
العلم�ة إل�شاء قواعد عامة من مالحظات وحاالت فرد�ة، ثم تّم استعمال الن��جة العامة ��

. تأ��د فرض�ات أخرى بتطبيق المنهج االس�ن�ا��

ا المنطق األرس�� القد�م الذي يهتّم ا، فالمنطق ـ �اإلطالق- ُ�قصد �ه غال�� �ما رأينا سا�ق�
� تجد�د المنطق

ر الفالسفة والَمَناطقة ��
�
ة، فك � العقود األخ��

�ش�ل الحجة وتركيبها؛ ل�ن ��
ا عن واقع ال��� وح�اتهم اليوم�ة، ح�� أصبح ذا � التج��د والتنظ�� �ع�د�

القد�م الذي �الغ ��
(Cri�calThinking) فاعل�ة ضع�فة مقارنة �الواقع، فظهر ما �سّ� �حر�ات التفك�� الّنقدي

�
� التفك�� �ط��قة نقد�ة سل�مة ��

� عمدت لل�حث عن مناهج وأدوات تف�د اإل�سان �� وال��
� �صادفها مختِلف جوانب ح�اته اليوم�ة؛ ما �سمح له بتحل�ل وتقي�م الحجج ووجهات النظر ال��
� القد�م (الصوري)، والنقدي (الالصوري) ال �د � المنطق�� � النقاشات العامة، ولفهم الفرق ب��

��
من تفص�ل �ّل منهما مع �عض األمثلة. 

:(Formal Logic) المنطق الصوري <

، هو العلم القد�م الذي �عود تأس�سه إ� الف�لسوف المنطق الصوري أو الش��� أو األرس��
� أرسطو، وهو علم يهتّم �دراسة القواعد العامة للتفك�� الصحيح من استدالل وق�اس

اليونا��
ه يهتم

ّ
ها؛ لذلك �ان المق�اَس الذي �عصم الفكر من الخطأ والتناقض، إال إّن مش�لته أن وغ��

�ش�ل االستدالل وصورته وتركي�ه أ��� من مضمون المقّدمات والحجج، و�ح�م ع�
ا (االنتقال من المقّدمة االستدالالت �االقتصار ع� عرضها ع� الش�ل العام الذي رأيناە سا�ق�
للن��جة)؛ لذلك ُوّجهت لهذا المنطق انتقادات عد�دة، خاصة من أنصار المنهج العل�� وحر�ات

التفك�� النقدي ونظ��ة الُمحاّجة، ومن هذە االنتقادات: 



� الفقرة السا�قة، وهذا
حناە �� � الذي �� ١- أنه ُي��ط ـ عادة- �المنهج االس�ن�ا�� أو االس�نتا��

، إذ �
ُ استكشا�� ُ منتج� وغ�� ه - حسب منتقد�ه - منطٌق غ��

ّ
س�ب �سميته �المنطق العق�م؛ ألن

�َ عاّمٍة إ� حاالت خاصة متضّمنة فيها.  ي�تقل من قوان��

٢- أنه منهج �خت�� انط�اق الفكر مع نفسه ال مع الواقع؛ ما �جعل األف�ار والحجج م�سجمة
ورة مع الواقع، وهذا ما دعا الفالسفة إ� ال�حث عن منهج�ة مختلفة مع نفسها ل�ن ل�س �ال��

تكون أ��� فاعل�ة وأقرب لواقع الناس وح�اتهم اليوم�ة.

٣- أنه منطق �عتمد ع� الش�ل فقط دون المضمون؛ ما �جعله غ�� �اٍف لعصمة اإل�سان
رات نفس�ة: (العواطف والرغ�ات…) واجتماع�ة:

ّ
ق �االستدالل من مؤث

�
ا لما يتعل من الخطأ، نظر�

ا (التقال�د والظروف االجتماع�ة…) ولغ��ة: (الغموض وال�نا�ة…)، وهذا األمر - مع كونه صح�ح�
� لم �كونوا يهتمون �الش�ل فقط؛ ا- ل�ّنه ال �خلو من �عض التحامل؛ ألّن المناطقة الُصَورّ��� �س���
غوي الذي

�
� أقّل، ولرفع المش�ل الل ك�� �ل �انوا �درسون مضمون الحجج ودالالتها كذلك ول�ن ب��

�
ا المنطُق ال��ا�� �َ الحق� ��

ْ
�
�
ها، أ � الغموض والحمولة العاطف�ة وغ��

ُيوقع المنطق الصوري ��
الرمزي بتجّنب استعمال اللغة العاد�ة، واس��دالها برموز ر�اض�ة أدّق وأ��� موضوع�ة.

٤ - المغالطة الصور�ة (FormalFallacy): بهذا المع�� تكون المغالطة الصور�ة أو الش�ل�ة
� نموذج االس�ن�اط أو االس�نتاج الصحيح، فتصبح الن��جة

نمَط استدالل خطأ قائم ع� �شّوە ��
َ الزمة من المقّدمات الصح�حة �غّض النظر عن مضمون المقّدمات وماّدتها.  غ��

 

ا مع االستدالل الصحيح:
�
 مقارن

ً
ح مثا� ولفهم صورة المغالطة الصور�ة بوض�ح نق��

استدالل خطأ ( مغالطة ُصَوري )استدالل الصحيح



مقّدمة 1: اذا �ان س موجودا� �كون ع
موجودا�

مقّدمة 2: س موجود

ن��جة : ع موجود

مقّدمة 1: اذا �ان س موجودا� �كون ع
موجودا�

مقّدمة 2: ع موجود

ن��جة : س موجود

�ون الماء مقّدمة 1: �ل ال��� ���

مقّدمة 2: أحمد ا�سان

ب الماء ن��جة : أحمد ���

�ون الماء مقّدمة 1: �ل ال��� ���

ب الماء مقّدمة 2: القط ���

ن��جة : القط من ال���

 

 

م �الش�ل الصحيح � ا ألنه ال �ل�� � خطأ منطق��
�مكن المالحظة ��عة أّن المثال الثا��

ب الماء ب الماء؛ ل�ّنها ال تقول إّن �ّل من ��� لالستلزام، فالمقّدمة األو� تقول إّن �ّل إ�سان ���
ب الماء ال �ستلزم من المقّدمة األو� أن �كون هو إ�سان، وهذا م�شأ الخطأ؛ فكون القط ���
ا، ومما �جب االن��اە له هنا، أّن تقي�م الحجج هنا اعتمد

�
ب الماء إ�سان ا، فل�س �ل من ���

�
إ�سان

ا ع� ش�ل االستدالل وتركي�ه، دون تقي�م لمضمون المقّدمات ومدى مطا�قتها للواقع. �ل��

 :(Informal Logic) المنطق الالُصَوري <



� الع� الحد�ث
��ن ��

�
المنطق الالصوري أو المنطق العم�� هو مجهود الفالسفة والمفك

� تحل�ل
ا مع الواقع، وأ��� فاعل�ة �� لتجد�د المنطق الصوري وتعد�له ل�كون أقرب وأ��� ا�سجام�

 مع أعمال
ً
� ح�اة الناس اليوم�ة، وقد ظهر هذا العلم �دا�ة

وتقي�م المحاجات واالستدالالت ��
� كتابهما المنطق أو

�� (PierreNicole) «و«ب�ار ن�كول (AntoineArnauld) «أونتوان أرنولد»
� فر�سا سنة ١٩٦٢م؛ ل�ن

ە �� فّن التفك�� (Logic, or, theArtofThinking) الذي تّم ���
ا �انت �فضل كتا�ات وأعمال «رالف جو�سون» الظهور الرس�� �ط��قة أ��� استقالل�ة وتنظ�م�
� س�عي��ات القرن

�� (JohnAnthonyBlair) « � �ل��
(RalphH. Johnson) و«جون أنتو��

� (LogicalSelf-Defense) الذي أصدراە
، �دا�ة من كتاب الدفاع عن النفس المنط�� �

الما��

سنة ١٩٧٧م، �جامعة و�ندسور 2. 

ة ا �حر�ات ما �سّ� �التفك�� النقدي ونظ��ة الُمحاجَّ ارت�ط هذا العلم ��ع�
ورة (Argumenta�onTheory) والمغالطات المنطق�ة (LogicalFallacies)، وجاء ك��
� الحوارات العامة

� تق��ة التفك�� النقدي وترش�دە ��
فك��ة لتوف�� وتفع�ل أدوات وس�ل تصّب ��

والح�اة اليوم�ة للناس، وتحلل وتقّ�م أسال�ب االستدالل والُمحاّجة �ط��قة أ�سط وأقرب للواقع،
� مختلف

��ة والتعل�م لتق��ة مل�ة الّنقد وتفع�لها �� � مناهج ال��
أدوات �مكن ح��ّ أن ُتدرج ��

النقاشات والمناظرات الشخص�ة والس�اس�ة والقضائ�ة، وغ�� ذلك مما �ستلزم اتخاذ قرارات
مهّمة والوصول إ� نتائج صح�حة بناًء ع� استدالالت سل�مة. 

ه نق�ض المنطق الصوري،
ّ
ورة عدم فهم المنطق الالصوري ع� أن من المهّم التأ��د ع� ��

� االسم، �األحرى �جب أن ُتفهم العالقة ب�نهما ع� أنها ت�امل�ة أ��� منها
�� �

�ما قد يو�� الن��
� الحق�قة، قد ي�دو مع�� المنطق الالصوري ومجاله غ�� واضح مقارنة �المنطق

تقا�ل�ة، و��
ا ە تطب�ق� ه �الفعل �انت وما زالت حدودە ووظائفه محّل نقاش، فهناك من عدَّ

ّ
الصوري؛ ألن

� ك�� ە مجّرد منطق صوري �ال صورة و�ال�� لم�ادئ نظ��ة المعرفة (Epistemology)، ومن عدَّ

« فقط ع� المضمون؛ ل�ْن من أهّم تعار�فه تع��ف 3 الف�لسوفة ال�ند�ة «ترودي غوفي��
ب

�
؛ ما يتطل � س�اقها الطب���

(TrudyGovier) له كوس�لة تقي�م وتأ��د للحجج واالستدالالت ��
� � عّرف «دوغالس والتون» (DouglasWalton) النوع�� � ح��

ا من المعرفة لذلك، �� ا معّين� قدر�

�قوله4: «يهتّم المنطق الصوري �ش�ل الحجج (بنائها) وق�مها الحق�ق�ة (دالالتها)، ف�ما يهتّم
� س�اق الحوار �ط��قة براغمات�ة». 

المنطق الالصوري �استعمال هذە الحجج ��



� الواقع؛ لذلك �ان أ���
فالهدف من المنطق الالصوري هو استغالل المنطق وتفع�له ��

ز من خالله الفالسفة والَمَناطقة ع�
�
ا �مضمون الحجج مقارنة �المنطق القد�م الذي رك اهتمام�

ا �مجال ال�الم وس�اقه، فإّن دراسة مقّدمة ش�ل الحجة وتركيبها، ف�اعت�ار كون المضمون مرت�ط�

�
�اء وال��م�اء و�ا�� � � مجال البيولوج�ا وتقي�مها ال �ّد أن تكون من علماء البيولوج�ا، وكذلك الف��

��
ا عن الفنون، وهذا ما جعل السجاالت المنطق�ة منح�ة ع� ط�قات عل�ا من المجتمع، �ع�د�
� المجتمعات القد�مة؛ ل�ن مع تطّور المجتمعات وتراجع الفوارق

العاّمة والنقاشات اليوم�ة ��
ا �الشؤون العامة والسجاالت الدي��ة � الط�قات، أصبح الفرد أ��� استقالل�ة واهتمام� ب��
ورة لتط��ر مناهج وأدوات د ال��

�
والفلسف�ة، وكذلك النقاشات الس�اس�ة واالجتماع�ة؛ ما ول

� س�اقها العام. 
� تحل�ل وتقي�م الحجج واالستدالالت ��

منطق�ة �ساعد الناس ��

�عد أر�عة عقود من ظهور المنطق الالصوري خاصة مع حر�ات التفك�� النقدي ونظ��ة
َ عدٌد هائل من الدراسات ِ��

ُ
الِحجاج، أصبح هذا الفّن ُشغَل العد�د من الفالسفة والعلماء، إذ �

واألعمال لتوضيح أهدافه وحدودە، ثم ظهرت عدة فروع علم�ة وفلسف�ة قائمة ع� تطبيق
، والنمذجة الحاس���ة، م�ادئ التفك�� النقدي ونظ��ة الحجاج، من أهّمها: الذ�اء االصطنا��

ها. غ��ات، وغ��
�
، وعلم الل �

وعلم النفس المعر��

� س�اق المنطق الالصوري
- المغالطة الالُصَور�ة (InformalFallacy): تكون المغالطة ��

� ذاتها ال إ� ترك�ب االستدالل، من
كن�ع استدالل خطأ �النظر إ� مضمون المقّدمات والنتائج ��

ذلك مدى صّحة المقّدمة وا�سجامها مع الواقع، أو إ� اللغة المستعملة ومدى غموضها، أو إ�
� هذا الس�اق �� ما

عالقة المعلومات المعروضة �الن��جة المستخلصة،… إلخ، والمغالطة ��
� هذا ال�تاب وعرض أنواعها وصورها مع إعطاء أمثلة من نقاشاتنا اليوم�ة، ولفهم

سنؤكد عليها ��
ا مع المثال السابق. 

�
 مقارن

ً
ا مع المغالطة الصور�ة فلنأخذ مثا� الفرق عموم�

 

 

 



مغالطة الصور�ةاستدالل ُصَوري

مقّدمة 1: اذا �ان س موجودا� �كون ع
موجودا�

مقّدمة 2: س موجود

ن��جة : ع موجود

مقّدمة 1: اذا �ان س موجودا� �كون ع
موجودا�

مقّدمة 2: ع موجود

ن��جة : س موجود

�ون الماء مقّدمة 1: �ل ال��� ���

ب الماء مقّدمة 2:  القط ���

ن��جة : القط من ال���

�ون الماء مقّدمة 1: �ل ال��� ���

مقّدمة 2: جهاز ال�مبيوتر هو ا�سان

ب الماء ن��جة : جهاز ال�مبيوتر ���

ك�ب االستدالل الُصَوري م ب�� � م وتل�� ها تح��
ّ
� نالحظ مثال المغالطة الالصور�ة نجد أن ح��

ب الماء)؛ وذلك ألّن الصحيح وش�له؛ ل�ن مع ذلك وصلنا إ� ن��جة خطأ (جهاز ال�مبيوتر ���
ا، ل�ن �اعت�ار المقّدمة الثان�ة غ�� صح�حة، و�التا�� صار االستلزام �اعت�ار الش�ل صح�ح�

�
�� � ا المثال مع المغالطة الصور�ة ح�ث �انت المقّدمتان صح�حت��

ّ
ا، و�ذا ما قارن المضمون فاسد�

ا؛ ف�انت الن��جة المتوّصل إليها غ�� مستلزمة ذاتهما، ل�ن �ان ش�ل االستدالل وتركي�ه معكوس�
� الت�افؤ. ؛ ألّن االستلزام األحادي ال �ع�� � ا من المقّدمت��

�
انطالق

� ترك�ب االستدالل الصحيح أّن الن��جة -�ما أنها
�اختصار، ولتلخ�ص الفرق، قد رأينا ��

� المغالطة الُصور�ة
ا، ف�� ا- تتأثر �صالحهما أو فسادهما مع� قة �المقّدمة واالستدالل مع�

�
متعل



� المغالطة الالصور�ة �ان
ا، و�� � ذاتها، ول�ن االستدالل �ان فاسد�

�انت المقّدمات صح�حة ��
� ماّدتها. 

 وغ�� موافقة للواقع ��
�
ا، ول�ن �انت إحدى المقّدمات خطأ االستدالل صح�ح�

، والدل�ل: �
٤- وجهة النظر، والتفس�� المنط��

� �جب أن يوليها الم�شِغل �المنطق ومناهج التفك�� عنا�ة من المصطلحات المهمة ال��
ا للفروق التفص�ل�ة، والفرق هان تجاوز� خاصة، مصطلح الّدل�ل (Proof) أو الحّجة أو ال��
� وجهة النظر � (LogicalExplana�on) و���

� التفس�� المنط�� والعالقة ب�نه و���
 .(Opinion) أو الرأي (PointofView)

� ذلك
ا، و�دخل �� وجهات النظر �� آراء الناس ونظرتهم لمختِلف الظواهر والمظاهر عموم�

� وما هو
� �طلقونها �اختالفهم، ف�كون من ذلك ما هو منط�� � ي�نونها واألح�ام ال�� التصّورات ال��

، ما هو مدعوم �حجج وما هو ضع�ف وهّش، ما هو موافق للواقع وما هو من َبَنات �
غ�� منط��

خ�الهم، �عُضها تصّورات وآراء منطق�ة وممكنة الوجود حول النفس أو الناس أو العالم، و�عضها
اآلخر تكون تصّوراته وأح�امه ذات�ة أو خ�ال�ة �ع�دة عن الواقع، و�دخل �ل هذا ف�ما �سّم�ه

ا بوجهة النظر. عموم�

ا ال �خالف المنطق وال �  وتفس��
ً

� هو جزء من وجهات النظر �قّدم تحل��
التفس�� المنط��

� العت�ارە �أحد الس�نار�وهات الممكنة �ال مانع
ا �ما �ك�� الواقع، و�كون ممكن الوجود وواقع��

ا كس�نار�وهات متعّددة � إم�ان�ة وجودە، وتكون التفاس�� المنطق�ة - بهذا اإلجمال- غال��
ين��

ومت�افئة ما لم ُتوِجد ق��نة أو دل�ل يرّجح أحدها ع� اآلخر، وهذا ما يتقنه المحّققون
، ُ�حصون �ل

ً
والمحامون والقضاة…إلخ، فهم أمام ج��مة معّينة كقتل شاب لفتاة مث�

ا من
�
الس�نار�وهات واالحتماالت والتفاس�� المنطق�ة الممكنة لظروف الج��مة وس�اقها انطالق

المعلومات والقرائن المتاحة، �أن �كون الشاب قد قتل الضحّ�ة ألنها زوجته �عد أن ا��شف
ل إ� ب�تها ل�قتها فتفّطنت لذلك

�
ه �سل

ّ
خ�انتها، أو ر�ما ألنه أراد اغتصابها فتمّنعت، أو ألن

 أو تحت
ً

ا عن القاتل وخاف أن تكشفه، أو ر�ما ألنه �ان ثم� � ا خط�� ها تعرف ��
ّ
وقاومت، أو ألن

� �مكن ة ال�� � الط��ق فجأة فاعتدى عليها، إ� غ�� ذلك من التفاس�� ال�ث��
تأث�� مخّدر وصادفها ��

� لتكون صح�حة؛ ل�ن
تصّورها، و�ما نرى، ف�ّل هذە التفاس�� ممكنة الوجود وواقع�ة �ما �ك��



ء يرّجح صّحة أحدها ع� �
� إطار المحتمل والممكن، وال ��

لحّد اآلن ت��� هذە الس�نار�وهات ��
اآلخر، �ما قد تتفاوت قّوة هذە الس�نار�وهات حسب المعلومات والقرائن المتوافرة، �أن تكون
� الشارع، أو �أن َتظهر فحوصات المواد المخّدرة إ�جاب�ة

� ب�تها أو ��
الضح�ة قد ُوجدت مقتولة ��

� جسم القاتل، إ� غ�� ذلك.
��

� أو المحّقق إ� أحد الس�نار�وهات �مجموعة القرائن الموجودة
� النها�ة، قد �خلص القا��

��
� و�ح�م � لُيب�� عل�ه القرار، أو ُ�ع�� ع� دل�ل �قطع الشك �ال�ق��

� رّجحت أحدها �ما �ك�� ال��
�صّحة أحد التفاس�� المنطق�ة �صفة نهائ�ة، �أن َ�ِجدوا مراسالت سا�قة ب�نهما تح�� القّصة
، ومن هنا نصل لمع�� الدل�ل مقارنة �الق��نة

ً
ح الس�نار�و الذي حدث فع� ال�املة و���

� لما حدث؛ �ل و�منع كذلك إم�ان�ة
� الدل�ل ب�عطاء تفس�� منط��

، فال �كت�� �
و�التفس�� المنط��

ا، مقارنة ا �قي��� ا نهائ�� ا لما حدث وح�م� حدوث �ّل التفاس�� المنطق�ة األخرى، فهو �قّدم وصف�
. � � تكون �إشارة ترّجح احتمال أحد التفاس�� دون الوصول إ� درجة ال�ق�� �الق��نة ال��

ها موافقة للمنطق وممكنة
ّ
� التفاس�� المنطق�ة من سائر وجهات النظر �أن ّ والخالصة، تتم��

ها
ّ
ة من سائر التفاس�� المنطق�ة �أن

�
� األدل ّ � تتم�� � ح��

� الواقع (المق�اس هو المنطق)، ��
الوجود ��

� نطاقات )، والعالقة ب�� � �قي��ة ونهائ�ة دون شّك أو ر�ب أو غموض (المق�اس هو ال�ق��
: �

� اآل��
� الرسم الب�ا��

المصطلحات الثالثة موّضحة ��

 

 

 



، والدل�ل �
� وجهة النظر، والتفس�� المنط�� الش�ل ٢: العالقة ب��

 

 



� المغالطة
٥- أس�اب الوق�ع ��

� كث�� من األح�ان- تكون غامضة وصع�ة التحد�د؛ ما �جعل
ها - ��

ّ
ة ألن المغالطات خط��

ا ء طب��� نظر� �
� المغالطات؛ وهذا ��

� ذلك الذي �كتب ��
� للوق�ع فيها �ما �� معظم الّناس معّرض��

� �� من ُصلب ، وألس�اب أخرى غ�� موضوع�ة �العاطفة والخطأ وال�س�ان ال�� لذات�ة ال���
اإل�سان وطب�عته.

�ما أّن الهدف من هذا ال�تاب مساعدَة القارئ ع� ال�شف والتعّرف ع� المغالطات
وري ال�الم عن أس�اب وق�ع أو ق�ام ال��� ، فمن ال�� � المنطق�ة من خالل نقاش أو استدالل مع��ّ

ا �النظر لأل�عاد المتعّددة ا واحد� ا �المغالطات المنطق�ة، وأس�اب المغالطة قد ال تكون س��� عموم�
� االستدالل من الوجه الالصوري هو

لألف�ار والمسائل الفك��ة، ولعّل أحد أهّم أس�اب الغلط ��
� �عكس

ه، وال تخلو آراء الناس من جانب عاط��
�
العاطفة، فال��� عاطفيون معظم الوقت أو �ل

� قدرتنا ع�
ر ��

ّ
� قد تؤث � العاطفة �ل مشاعرنا ال��

رغ�اِتهم وأهواَءهم تجاە العالم، و�دخل ��
� أ�دينا، من ذلك الف�ح، � توضع ب�� التفك�� والتحل�ل الموضو�� للمقدمات والحجج ال��

ّدد… إلخ. والخوف، والقلق، والرضا، والغضب، والشّك وال��

ا،  ر �ه نفس��
ّ
من األس�اب كذلك، ذات�ة اإل�سان ومرك��ته حول ما يؤمن أو يتأث

ا للمرك��ات الثالث األساس�ة: وهذا �عود غال��

- مرك��ة الذات (Egocentrism): و�� م�ل اإل�سان العت�ار نفسه مركز ال�ون والمرجع
ا للح�م ع� األف�ار والحقائق؛ لذلك نرى الرئ�س للحقائق؛ ف�جعل أهواءە ورغ�اته مق�اس�
� �سهل عل�ه االنتقاد وال�حث عن النقائص � ح��

�ر ما يوافق رغ�اته، �� اإل�سان �م�ل لقبول وت��
� أثناء النقاش واالستدالل؛

� المغالطات ��
ف�ما ال �عج�ه، وهذە المرك��ة من أهم أس�اب الوق�ع ��

ق �الواقع الموجود ق�ل والدتنا �أفراد وق�ل وجودنا كج�س؛ ولذلك
�
ألّن الحقائق موضوع�ة تتعل

ه منهج أ��� موضوع�ة
ّ
� ما حّققه من قفزات مقارنة �المعرفة العقل�ة؛ ألن حّقق العلم التج����

ا- ات ال��� اإلدرا��ة وأقرب للواقع ومادته، ومن هنا نفهم لماذا نجد اإل�سان ـ غال�� � ّ وأ�عد عن تح��
كفرد �دافع �َحِمّ�ة عن معتقداته ومعتقدات ف��قه أو عائلته. 



- مرك��ة الدين أو المعتقد (Religiocentrism): و�� أن �عتقد الشخص أّن معتقداته أع�
وأ��� أهّم�ة من معتقدات اآلخ��ن �أصل دون إخضاعه لالخت�ار، ف�م�ل اإل�سان إ� تصديق
�ر �ل ما يوافق اعتقادە، وانتقاد وانتقاص �ل ما �خالفه أو �ظهر نقائصه �غض النظر عن وت��
ة والحجج المطروحة، فهو حينها يرفع معتقدە فوق مستوى الّنقد (الفرقة الناج�ة، شعب

�
األدل

هللا المختار…)، و�خفض معتقدات اآلخ��ن تحت مستوى اإلث�ات، و�ما هو واضح، فهذە
 من

ً
المرك��ة أقرب للمغالطة ألّن الشخص �حّول مرك��ة الحقائق من الواقع إ� معتقدە؛ إذ �د�

ا لقبول الواقع، وهذا ط� ا لصّحة معتقدە، يّتخذ موافقة معتقدە �� ط� أن �جعل موافقة الواقع ��
ما �جعل ال�ث�� من المعتقدات �ع�دة عن واقع اإل�سان وأ��� عرضة للخرافة. 

- مرك��ة العرق (Ethnocentrism): المرك��ة العرق�ة أو اإلث��ة تقوم ع� رؤ�ة العالم من
ها مب��ة ع� االنتماء

�
� ي�ت�� إليها، فتكون أح�امه �ل خالل العرق أو الجماعة أو الوطن أو األّمة ال��

� مقا�ل
�مرجع �حّدد ِق�م األش�اء؛ إذ إن �ّل ما ي�ت�� لف��قه له ق�مة عل�ا، و�ل ما هو خارج أو ��

� هذە المرك��ة العد�د من المرا�ز �العرق والثقافة واللغة
، وقد �دخل �� ف��قه �كون له ق�مة أد��

ّ�ة والوطن�ة…إلخ. ف�� مثل مرك��ة المعتقد، أين �كون االنتماء لـ (النحُن) هو مرجع والُه��
� المغالطات واالستدالالت المشّوهة وال�ع�دة عن

الحقائق، وهذا �الطبع س�ب آخر للوق�ع ��
الواقع. 

م أو المستّدل، �ما قد تكون من المخاَطب أو الجمهور الذي
�
قد تكون المغالطة من المت�ل

ا، وكذلك قد تكون دون قصد لألس�اب الذات�ة � مع� ل �المه، �ما قد تكون من الطرف��
�
�حل

� الغلط ل�قتنع أو
المذكورة أعالە، �ما قد تكون �قصد من المستِدّل �محاولة إ�قاع المخاطب ��

ك قضا�ا اآلخر الصح�حة أو الفاسدة، و�اختصار، يؤمن �قض�ته الصح�حة أو الفاسدة، أو ل��
ء �

� يتم تحي�د المنطق والواقع من مرجع�ة الحقائق، و�تّم االعتماد ع� أّي �� ت�شأ المغالطة ح��
� الح�م ع� الحجج واالستدالالت.

سواهما ��

٦- منهج�ة ال�تاب:

ق �التفك��
�
� حاولنا فيها توضيح �عض النقاط األساس�ة ف�ما يتعل �عد هذە المقّدمات ال��

وعالقته �المنطق، واالستدالل وعنا�ە وتركي�ه الصحيح، ثم مفهوم المنطق �منهج�ه:



� الدل�ل، ا بتوضيح العالقة ب�� ) و�نوع�ه: (الصوري والالصوري)، وختام� � (االس�ن�ا�� واالس�نتا��
ح � تص��ف و��

، ووجهات النظر المختلفة. ستكون أجزاء ال�تاب �لها �� �
والتفس�� المنط��

ي �قصد � �مكن أن �قع فيها العقل ال��� مختلف المغالطات المنطق�ة واالنح�ازات اإلدرا��ة ال��
أو �دون قصد.

� محاولٍة إلعطاء
ح �ل مغالطة منطق�ة أو انح�از إدرا�� �� �� �

ستكون منهجّ�ة ال�تاب ��
� ال�دا�ة، ثّم التعق�ب �عد ذلك �عدد من المالحظات المهّمة حول

تع��ف واضح ومخت� ��
ح وجه ا تقد�م عدد من األمثلة مع �� � حدود �ّل مغالطة أو انح�از وأس�اب الوق�ع فيهما، وأخ��
؛ � سأحاول جعلها أقرب لنقاشاتنا اليوم�ة وواقعنا العم�� � �ّل مثال، وال��

المغالطة أو االنح�از ��

خدمة للهدف األهم لهذا ال�تاب، وهو تق��ب وت�س�ط المنطق الالصوري والتفك�� النقدي لغ��
� �لغة سلسة ومفهومة. المتخّصص��

�ة (حاولت اخت�ار األسماء � َ شهرًة �اللغة اإلن�ل�� س�كون تحت اسم �ّل مغالطة االسَم األ���
� تّم جمعها إّما  واأل��� شهرة)، ثم مجموعة مخت�ة من األسماء ال�د�لة، وال��

ً
األ��� استعما�

ا- األقرَب للتعب�� عن �ة، أو �ط�ح أسماء �د�لة رأيتها - شخص�� � جمة األسماء ال�د�لة من اإلن�ل�� ب��
ة. المغالطة؛ ما قد �سّهل الوصول لمختِلف المغالطات �أسماء مختلفة ومع��ّ

� الذي أضفته بهدف ت�س�ط الحالة
جزء آخر مهّم مع �ّل مغالطة، وهو الش�ل المنط��

العامة للمغالطة، أّي هو ن�ع إعادة ه��لة للتع��ف �الصورة المنطق�ة المعروفة (مقّدمات

�
� من ي��د أخذ نظرة ��عة عن المغالطة عند الدخول �� � التوضيح و�غ��

ونتائج)؛ ما ي��د ��
تفاص�ل التع��ف والمالحظات.

 .



 

مغالطة التعم�م الم�ّ�ع  

Hasty Generaliza�on    

(ُ�س� كذلك: االستدالل �التعم�م، أو التعم�م الزائد، أو العّينة غ�� ال�اف�ة، أو التعم�م
.(… �

ة، أو اإلحصاء غ�� ال�ا�� ، أو االستدالل من أعداد صغ�� المخ��

> تع��ف:

، فت�دأ بتوسيع هذا الح�م ع� ء أو إ�سان واحد أو أ��� �
ا عن �� ا أو وصف� هو أن ترى ح�م�

د من انط�اق الوصف عليهم؛ �ل فقط ألنهم �شاركونه
�
مجموعة من األش�اء أو ال��� دون أن تتأ�

ورة  ال�لد أو اللغة أو اللون نفسه، …) ول�س له عالقة �ال��
ً

ا (مث� � وصف آخر مختلف تمام�
��

مع الح�م الذي ذه�َت إ� تعم�مه، وذلك ألس�اب عاطف�ة أو تضل�ل�ة.

> مالحظات:

� التعم�م؛ إما �س�ب العجز والت�اسل عن التحّقق من �ّل الحاالت، أو
ا اإل�سان �� - �قع غال��

، أو ل�ش��ه صورة من
ً

� الشعوب واألعراق مث� خدمة ألح�ام مس�قة ي��د تأ��دها �ال�اعات ب��
� ُخلق» � إال خب�ٌث وس��

: «ال ي�تقد الوز�ر أو العالم الفال��
ً

، �أن �قول مث� � � م�دأ مع��ّ
�خالفه ��

� االنتقاد -ألّي �ان- وسوء الخلق� ه ال عالقة ب��
ّ
رغم أن

� التعم�م والتعم�م الم�ّ�ع؛ فل�س �ل تعم�م ا ب��
�
ا أّن هناك فرق - مما �جب مالحظته أ�ض�

دە، �ما �خ�ج
�
� ع� إحصائ�ات �املة وتج��ب يؤك هو مغالطة، �ل �خ�ج من ذلك التعم�م المب��



ت خطَر مادٍة أو : لو حدث واخت��
ً

ا. فمث� ا ملزم� ا ول�س �قي��� ا وقائ�� منه أن �كون التعم�م احتمال��
ا ع� �ّل ال��� �دافع الوقا�ة والحذر �� ع� فرد واحد، فل�س من المغالطة اعت�ارە خطر�

�ائن� مع��ّ
. � الظنّي��

�
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: العّينة س مأخوذة من المجموعة أ.

. � � وصف مع��ّ
ك مع س �� مقّدمة ٢: أفراد المجموعة ب �ش��

ن��جة: أفراد المجموعة ب ت�ت�� للمجموعة أ.

> مثال ١:

عانت امرأة من خ�انة زوجها وظلمها؛ فتقودها العاطفة واالنتقام لتقول: «�ّل الرجال
خونة»�

� �ما قام � هذا المثال، فإن زوج المرأة ي�ت�� لمجموعة الخونة أو الظالم��
ح المغالطة: �� �� -

� وصف
كون مع زوجها �� هم �ش��

ّ
�ه تجاهها؛ ل�ن المرأة عّممت وصف الخ�انة ع� �ّل الرجال ألن

� الخ�انة وج�س الذكر. و�حدث هذا ور�ة ب�� ه ال عالقة ��
ّ
آخر، وهو كونهم من ج�سه، رغم أن

� إطالق الح�م
ا- تحت تأث�� العاطفة وع� االنتقام الذي �دفع اإل�سان للم�الغة والشّدة �� -غال��

كرّد فعل تجاە الظلم والخ�انة. 

> مثال ٢: 

� ترى امرأة � من أق��ائه ال تتقناِن ق�ادة الس�ارة، ف�قول لصد�قه: «ح�� �عرف رجل امرأت��
تقود س�ارة فاحذر، فال�ساء والق�ادة ال �لتق�ان».



ا �شمل جميع ال�ساء حول مدى ا عام� ح المغالطة: أطلق الرجل هنا -دون ت�ّ�ت- ح�م� �� -
� لج�س واحد دون ه لم يَر سوى �عض ال�ساء. والس�ب، أنهن ي�تم��

ّ
إتقانهّن لق�ادة الس�ارة رغم أن

�  ت��ت وجود عالقة ب��
ً

� �دراسة مث�
أن يتأ�د من انط�اق وصفه ع� �ّل ال�ساء، أو دون أن �أ��

� التعم�م تحت تأث�� كرهه لل�ساء أو
� ق�ادة الس�ارة؛ ورّ�ما �ان وقوعه ��

ج�س اإل�سان ومهارته ��
� االنتقام أو كرّد فعل تجاە حادثة شخص�ة.

رغ�ة ��

> مثال ٣:  

�
ا، فقد أقمُت �ضعة أ�ام عند صد��� شخص �قول لصد�قه: «الشعب الهولندي ك��ٌم جد�

� قّمة ال�رم».
� ب�ته و�ان ��

الهولندي ��

� � العامة ال�� � تعم�م األح�ام وص�اغة القوان��
ح المغالطة: اإل�سان له رغ�ة متواصلة �� �� -

د من �ل الحاالت الفرد�ة، وهذا المثال هو أحد هذە الحاالت، إذ عّمم
�
تعف�ه من عناء التأ�

ه اخت�� انط�اق الصفة ع� فرد واحد، والس�ب
ّ
 ال�رم ع� شعب �امل -فقط- ألن

َ
الشخُص صفة

ه ال عالقة
ّ
� صفة واحدة، و�� كونهم ي�تمون للحدود الجغراف�ة نفسها، رغم أن

كون �� ألنهم �ش��
� األم��ن. استلزام�ة ب��

 

مغالطة رجل القّش  

Strawman Fallacy    

ا: �مغالطة التح��ف، أو مغالطة ال�ش��ه، أو مغالطة ال�سم�م…). (وُ�سّ� أ�ض�



> تع��ف:

ا آخر واضح ا أخرى هّشة و�الم� و�� أن �حّرَف الشخُص �الَم مناقشه و��سَب له حجج�
� خطأە. الضعف، ثم يرّد ع� هذا ال�الم الذي �س�ه هو نفسه له و�ب��ّ

> مالحظات:

 مع أمور� ال
ً
ا؛ إذ تجد �اعاٍت وهم�ة - ر�ما تكون هذە المغالطة من أ��� المغالطات شيوع�

ئة أنفسنا مما شّوهه اآلخر أ��� من محاولة � محاولة ت��
أحَد �قول بها، ف�ضيع الوقت والجهد ��

االستدالل.

- تقوم هذە المغالطة ع� الم�الغة، أو �ش��ه الحجج ور�طها ب�تائج أو أف�ار ال �قول بها
� واالن��اە، وسوء االستماع لحجج اآلخر، ك�� الطرف اآلخر، وذلك إّما �دون قصد �س�ب عدم ال��
� ال �ستطيع الشخص الرّد ع� حجج اآلخر و�حّس �ضعف حججه وردودە، أو �قصد ح��

� تناول حجج اآلخر و�ضعافها.
�� - �

ف�ستعمل هذا األسلوب -غ�� األخال��

� المزارع لخداع
� توضع �� - ُ�قال إن س�ب هذا االسم هو من الدم�ة المملوءة �القّش ال��

ا، إذ تتصارع الطيور مع إ�سان وه�� (رجل قّش). وهو ما �فعله من �قوم بهذە الطيور غال��
ا عن حق�قة عها بنفسه �ع�د� � النقاش والرّد ع� حجج وهم�ة اخ��

� ي�ذل جهدە �� المغالطة ح��
. النقاش وموضوعه األص��

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �قوم �الدعوى س.

مقّدمة ٢: شخص ب �ع�د ص�اغة الدعوى س �ط��قة مشّوهة.



مقّدمة ٣: شخص ب يرد ع� ال�سخة المشّوهة من س.

ص إ� كون الدعوى س مخطئة.
�
ن��جة: شخص ب َ�خل

> مثال ١: 

� األفارقة وك�ف �جب ع� الدولة أن تتعامل معهم: � س�اق النقاش حول الالجئ��
��

� ال��� �مجّرد لونهم أو عرقهم. شخص س: من العن��ة التف��ق ب��

� ك الح��ة لالجئ�� � ال�قة والفساد والجرائم ب��
غرق �الدنا ��

ُ
� أنت ت��د أن ت شخص ع: �ع��

األفارقة، هذا أمر ال �ق�له أّي ح��ص ع� سالمة وطنه.

� تح��ف الشخص ع وتغي�� دعوى
ح المغالطة: تظهر مغالطة رجّل القّش هنا �� �� -

الشخص س، ور�طها ب�تائج أخرى س�ئة و�اطلة ل�سهل عل�ه انتقادها ورّدها، ثم �س�نتج من ذلك
ا.

�
ه لم ي�ناولها إطالق

ّ
أن دعوى الشخص س األصل�ة �اطلة رغم أن

> مثال ٢:

� �قدر� �ستطيع التعامل معه وتوف�� ظروف شخص س: ع� الدولة أن تحّدد عدد الالجئ��
الئقة له؛ ل��ال تتحول ال�الد إ� فو�� و�اعات عرق�ة.

� فقط ألنهم سود إ� خبث�م وعدم شخص ع: �ش�� التض�يق الذي ت��دونه ضّد الالجئ��
� دعوى عن��ة و�اطلة. إ�سان�ت�م �العادة؛ ومنه فدعوت�م لتحد�د عدد الالجئ��

َ
� الجهة المقا�لة؛ ح�ث حّرف الشخُص ع حجة

ء نفسه �� �
ح المغالطة: وهو ال�� �� -

، إ� � الشخص األول وحّولها من ال�الم عن واقع�ة وضع المجتمع وقا�ليته الس��عاب الالجئ��



ا؛ وذلك ل�سهل عل�ه �عدها ء مختلف تمام� �
ال�الم ع� التض�يق عليهم لدوافع عن��ة، وهو ��
ء دعوى الطرف اآلخر. رّد الحجة المشّوهة وتخ��

> مثال ٣: 

ا � عنه فك��� ا مع المختلف�� شخص س: �جب أن نعمل ع� أن �كون الُمواطن أ��� �سامح�
ا للتقل�ل من ال�اعات الداخل�ة. وثقاف��

ا عن ُه�ّ�ته ا �ع�د�  مسخ�
ً

شخص ع: هذا التمّيع واالنحالل الذي ت��دونه هو الذي أنتج ج��
وأصوله.

ح المغالطة: تح��ف آخر من الشخص ع، �اعت�ار الشخص س ي��د ��� التمّيع �� -
ور�ة � المجتمع؛ ما �جعل دعواە ضع�فة وصدام�ة، رغم عدم وجود عالقة س�ب�ة ��

واالنحالل ��

�
ه انحالل وتمّيع، وال ب�شأة ج�ل �ع�د عن ه�ّ�ته، �ّل ذلك �دخل ��

ّ
�دعو لفهم ال�سامح ع� أن

�اب ال�ش��ه والتح��ف لحّجة اآلخر من أجل إضعافها.

 

مغالطة المصادرة ع� المطلوب  

Begging the Ques�on    

، �
ا: �مغالطة االستدالل الدائري، أو مغالطة استجداء السؤال، أو الدور المنط�� (و�س� أ�ض�

اض الن��جة…). اض نقطة ال�دا�ة، أو اف�� أو الحلقة المفرغة، أو حجة الب�ضة والدجاجة، أو اف��



> تع��ف:

نا الطب��� ي�تقل من مقّدمات � �المنا عن ترك�ب االستدالل الصحيح، فإن تفك��
�ما رأينا ��

معلومة و��حث عن الوصول لن��جة (المقّدمة - االستدالل - الن��جة).

�
ا منه �� � ن�حث عنها (المطلوب) أو جزء�  ال��

َ
� هذە المغالطِة الن��جة

�ستعمل الشخُص ��
 ما نناقش صّحته، ف�صبح استدالله هكذا

ً
م �ه وهو أص�

�
ه ُمَسل

ّ
االستدالل �ح�ث �أخذە ع� أن

� ن�حث عنها -�ش�ل م�ا�� أو غ�� (الن��جة - االستدالل - الن��جة)، فهو �جعل الن��جة ال��
- �إحدى مقّدماته. م�ا��

> مالحظات:

 من أن تكون الن��جة صح�حة ألن
ً

- �سّ� هذە المغالطة كذلك �االستدالل الدائري، ف�د�
المقّدمة صح�حة، تكون هناك حلقة مغلقة، أي الن��جة صح�حة ألن المقدمة صح�حة، وهذە
، �ل مجّرد �

ا من أّي انتقال منط��
�
المقدمة صح�حة ألن الن��جة صح�حة. ف�كون استدالله فارغ

«لّف ودوران» ع� الن��جة و�عادة ص�اغة لها. بتعب�� آخر، �كون مثل من فّ� الماء �عد الجهد
�الماء.

ا إ� مهارة
�
ا سهلة ال�شف وال سهلة التجّنب؛ �ل تحتاج أح�ان - ال تكون هذە المغالطة دوم�

ا عليها، وما �مّثل � ترت�ب األف�ار ومست��ات النقاش، لتحد�د ما �مّثل مقّدمة مّتفق�
خاصة ��

ن��جة الحقة غ�� مّتفق عليها.

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �قوم �الدعوى س.

� إث�ات صّحة الدعوى س
مقّدمة ٢: شخص أ �عتمد ع� جزء من الدعوى س ��



ن��جة: شخص أ �س�نتج أّن الدعوى س صح�حة.

> مثال ١: 

وع؛ ألنها لو لم تكن كذلك لما حرمها القانون». «ال�قة فعل غ�� م��

�
� إعادة ص�اغة الن��جة نفسها ��

� المثال هو ��
ح المغالطة: االستدالل الدائري �� �� -

المقّدمة دون تقد�م أي س�ب أو دل�ل عليها، فالن��جة (حرّمها القانون) �� مجّرد إعادة ص�اغة
وع)؛ مما �جعل االستدالل المقّدم مجّرد �الم فارغ من أّي مقّدمة أو دل�ل للمقّدمة (غ�� م��

. � � مختلفت�� ، ومقت� ع� إطالق ح�م ق��� م�ا�� ع� ال�قة �ص�غت�� �
منط��

> مثال ٢:

«السلف الصالح هم صالحون ألّن عقائدهم صح�حة، وعقائدهم �� األصح ألنها من
السلف الصالح».

� كث�� من ال�تب الدي��ة،
ة- �� � هذا المثال الذي نجدە �ط��قة -غ�� م�ا��

ح المغالطة: �� �� -
� الوقت

استدّل الشخص �استدالل دائري تكون ف�ه المقّدمة �� الن��جة والن��جة �� المقّدمة ��
� ا ل�كونا س�ب�� � مع� نفسه (عقائد صح�حة - صالحون - عقائد صح�حة)؛ وذلك ب��ط ح�م��

ا؛ ألن الحجج المنطق�ة م�سلسلة وال � الوقت نفسه، وهذا غ�� ممكن منطق��
ا �� ل�عضهما �عض�

�
� ين�� �مكن أن تكون دائ��ة؛ إذ إن هذا ال�سلسل مفروٌض مما �ستلزمه الس�ب�ة من تتابع زم��

ا لنفسه. ء س��� �
إم�ان�ة أن �كون ال��

> مثال ٣: 

ه ال �مكن أن يوجد إله و�وجد
ّ
� العالم دل�ل ع� عدم وجود إله؛ ألن

�� ّ «وجود �ّل هذا ال��
 .« ّ معه �ّل هذا ال��



ح المغالطة: اإلث�ات الذي قّدمه الشخص ع� عدم وجود إله هو مجّرد إعادة ص�اغة �� -
� المقّدمة الثان�ة، ف�صبح �المه مجّرد

للن��جة، �ح�ث تكون الن��جة (عدم وجود إله) متضّمنة ��
، ووجود ال�� �عدم وجود إله. والواجب هو ر ف�ه عدم وجود إله بوجود ال�� ّ استدالل دائري ي��

ر الح�م المّتخذ دون العودة إل�ه. ّ تقد�م استدالل م�سلسل ي��

> مثال ٤: 

ء ألورو�ا».  �
 �صّدر أّي ��

ّ
ه �جب أ�

ّ
«�جب أن �متنع �لدنا عن تصدير الغاز ألورو�ا ألن

ا ت�دو ح المغالطة: هذا مثال جّ�د ع� مغالطة تحتاج إ� تفك�� وتحل�ل ل�شفها، فظاهر� �� -
ء إ� �

لنا مقّدماتها، سنجد أّن استدالله ينطبق ع� تصدير أّي ��
�
الحجة طب�ع�ة؛ ل�ن إذا حل

ول، وال المواد الغذائ�ة، وال المنتوجات الصناع�ة، وال غ�� جانب الغاز، فال �جب تصدير الب��
ء ألورو�ا، ف�صبح االستدالل �صفة عامة (�جب أن �متنع �لدنا �

ذلك ألنه �جب أال تصّدر أّي ��
ا أّن هذا ء ألورو�ا)، وهنا �ظهر جّ�د� �

 �صّدر أّي ��
ّ

ه �جب أ�
ّ
ء ألورو�ا ألن �

عن تصدير أّي ��
� �منع تصدير

� المقّدمة، دون تقد�م س�ب حق���
االستدالل ما هو إال تكراٌر للن��جة نفسها ��

الدولة ألورو�ا.

 

مغالطة الشخصنة  

Ad Hominem    

، أو اإلساءة الشخص�ة، أو الدحض (و�س� كذلك: �الحجة الشخص�ة، أو الهجوم الشخ��
حسب الشخص، أو إدانة المصدر، أو الوخز �اإلبر…).



> تع��ف:

� شخصه،
ك الشخص الحجج المقّدمة من الطرف اآلخر و��دأ �الطعن والنقد �� و�� أن ي��

ه حّجة �اف�ة إلسقاط �المه وتخطئته.
ّ
� القائل ع� أن

ثم �عتمد الع�ب الذي ��

> مالحظات:

� التهّجم ع�
� «الشخصنة» و«مغالطة الشخصنة»؛ فالمغالطة ل�ست �� - هناك فرق ب��

�
ء، إنما المغالطة �� �

�� �
الشخص، فذلك أمر شخ�� ب�نهما يهّم األخالق وال يهم المنطق ��

� القائل كس�ب �اٍف لتخطئة �المه ورفضه.
اعت�ار الع�ب الذي ��

ق �الموض�ع، فإن �ان
�
- ل�س �ل تناول لشخص القائل هو مغالطة شخصنة؛ �ل األمر يتعل

�
، فهنا �جوز الخوض ��

ً
� �حّب ال�اذنجان مث�

ا عن كون الشخص الفال�� الموض�ع شخص��
� قد تع�� فكرة عن المسألة شخص الطرف اآلخر وتناول مختِلف جوانب ح�اته الشخص�ة ال��

�
ا ترك ال�اذنجان �� : �أن تراە يوم� ً

رة ع� الح�م، مث�
ّ
وتكشف �عض الجوانب المهّمة والمؤث

م عن ال�اذنجان بتذّمر… إلخ.
�
ا يت�ل ك سمعته يوم�

ّ
الصحن ولم �أ�له، أو أن

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �قوم �الدعوى س.

ا ال عالقة له �الموض�ع.  شخص��
ً

ا أو مش�� مقّدمة ٢: شخص أ �ملك عي��

ن��جة: ومنه فالدعوى س دعوى مخطئة.

> مثال ١: 



ا…؟».
�
، أو لت�تقد فالن �

� الموض�ع الفال��
«ومن أنت لتت�لم ��

� أو بنقِدە �جب أن ء مع��ّ �
� هذا المثال �ُعدُّ القائُل أّن َمن �قوم �دعوى ��

ح المغالطة: �� �� -
� أو عمري أو شهرة؛ ل�ستطيع تقد�م نقدە، ومن

ا ذا خلف�ة معّينة أو مستوى ثقا�� �كون شخص�
 من مضمونها واألدلة

ً
ا للح�م ع� قائلها �د� هنا �صبح الح�م ع� األف�ار واالستدالالت تا�ع�

� الح�م ع� أّي �الم. فأّي نقد
المب��ة عليها، واألصّح أن �كون المضمون هو المرجع األول ��

- ُينظر لمضمونه وحججه المقّدمة �غض النظر عن سّن أو �
� االبتدا��

مقّدم -ولو �ان من طفل ��
ا.

�
ا أو ف�لسوف  أو �افر�

ً
 أو جاه�

ً
علم أو مذهب القائل، ف١+١=٢ سواء �ان القائل طف�

> مثال ٢: 

�ر ضع�ف للحفاظ ع� م�انته وشعب�ته». � مجّرد ت��
«�الم الشيخ أو العالم الفال��

� الح�م ع� �المه،
ا ع� طب�عة الشخص ونفس�ته �� ح المغالطة: اعُتمَد هنا أ�ض� �� -

ة ا- �كون فقط للمضمون، فمعرفة القائل وف�� � الح�م ع� ال�الم -منطق��
واألصل أّن االعت�ار ��

ا لتخطئة ال�الم.  �اف��
ً

ع�شه مهمة لفهم ظروف ال�الم وس�اقه؛ ل�ن ال �مكن اعت�ارە دل��

> مثال ٣: 

� تدرك أّن نظ�ّ�ته مجّرد أحقاد وردود
� مّر بها العالم الفال�� � ترى الظروف النفس�ة ال�� «ح��

أفعال نفس�ة، وال تحتاج ح�� لالطالع عليها».

� هذا المثال، اعتمد الشخُص ع� الظروف النفس�ة والحالة الشخص�ة
ح المغالطة: �� �� -

َم ق�اس� للح�م ع� صّحة نظ��ته، واألسوأ أنه ختم �المه �أّن النظ��ة ال
�
لصاحب النظ��ة َح�

تحتاج ح�� لالطالع عليها، فهو فوق كونه قام �مغالطة الشخصنة واّتخاذ القائل �مق�اس لصّحة
ا لمجّرد االطالع ع� مضمون النظ��ة. قد ُتؤخذ الظروف القول، فوق ذلك ن�� الحاجة تمام�
� تقي�م

� فهم ال�الم وظروفه الموافقة إلطالقه؛ مما �ساعد ��
� الحس�ان �إشارة ��

النفس�ة ��



ات أ��� واقع�ة و�نائها لمختلف جوانب ال�الم؛ ل�ن ل�س كحّجة أو س�ب �اٍف لرفضه أو تفس��
تصد�قه.

 

مغالطة المغالطة  

Fallacy fallacy (Metafallacy)    

(�س� كذلك: مغالطة المغاِلط، أو االستدالل �المغالطة، أو الدحض �المغالطة، أو مغالطة
األس�اب الس�ئة…).

> تع��ف:

� أثناء االستدالل،
ه قام �مغالطة ��

ّ
و�� أن تعتقد أّن ن��جة الطرف اآلخر مخطئة لمجّرد أن

ه
ّ
ا وأن � -فقط- أّن استدالله �ان مخطئ� � أّن ن��جته خطأ؛ �ل �ع�� فأن �قوم شخص �مغالطة ال �ع��

محاٍم فاشٌل عن قضّ�ته ول�ن قضّ�ته قد تكون صح�حة.

> مالحظات:

ه عاجز عن تقد�م
ّ
� �الم الشخص إشارًة ومعلوماٍت عن الشخص �أن

�ع�� وجوُد مغالطة ��
ة أو عن الق�ام �استدالل صحيح فقط؛ دون أن �ع�� أي ح�م ع� الموض�ع.

�
أدل

� يتّم رفض ن��جة ما ألّن - ع� المنوال نفسه، �مكن رفع هذ المغالطة إ� مستوى ثالث ح��
� هذە الحالة مغالطة

� أثناء استدالله، و�س� ��
الشخص المدافع عنها قام �مغالطة المغالطة ��



ء نفس ع� المستوى الرابع �
مغالطة المغالطة (Fallacyfallacyfallacy). و�نطبق ال��

والخامس… إلخ. 

� �كون ِعبء اإلث�ات ع� الطرف اآلخر، - ُ�س�ث�� من هذە المغالطة رفض الن��جة ح��
َ�ْت؛ فت��� إذن مرفوضة إذا �ان استدالل

ْ
ف�كون األصل هو كون الن��جة مرفوضة ما لم ُت�

؛ �ل الشخص مجّرد مغالطة غ�� مقبولة، ف�كون رفضها حينها ل�س للمغالطة كس�ب م�ا��
عودة لألصل كدعوى تحتاج إ� إث�ات ِلُتْقَ�ل.

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: الحّجة أ تدافع عن الدعوى س.

مقّدمة ٢: الحّجة أ تتضمن مغالطة منطق�ة.

ن��جة: ومنه فإن الدعوى س مخطئة.

> مثال ١: 

ُ موجود �دّل ع� أّن مستوى ا�� لك، ل�ن أن تظن أّن �لَّ ما ال تراە غ�� شخص س: مع اح��
ا. ك محدود جد� تفك��

ة ع� الشخصنة يوّضح أّن �اء، واعتمادك م�ا�� � � الف��
 عندي دكتوراە ��

ً
شخص ع: أّو�

. �المك مخ��

� هذا المثال قام الشخص س �مغالطة الشخصنة، فما �ان من الشخص
ح المغالطة: �� �� -

ع إّ� أن قام بتخطئة ن��جته فقط ألنه قام �مغالطة الشخصنة، فق�ام الشخص األول �الشخصنة
ورة؛ �ل فقط استدالله ضع�ف. � أن �المه غ�� صحيح �ال�� ال �ع��



> مثال ٢: 

ا ار� ، فقد سمعت أحد األط�اء �قول إّن له أ�� � ف عن التدخ��
ّ
شخص س: �جب أن تتوق

صحّ�ة.

شخص ع: ل�س �لَّ ما �قوله الطب�ب صحيٌح، ثّم إن استداللك �الطب�ب ف�ه مغالطة
� مجّرد �الم فارغ. االحت�ام إ� السلطة، ومنه ف�المك عن التدخ��

ار ح المغالطة: قام الشخص ع بتخطئة �الم الشخص س ورفضه ألّن ادعاءە عن أ�� �� -
ة وتضّمن مغالطة االحت�ام للسلطة، وهذا نفسه �مّثل مغالطة، فخطأ األّول

�
� جاء دون أدل التدخ��

ّ �الصّحة؛ �ل ي��� مجّرد اّدعاء �حتاج إ� دل�ل. ُ م�� � غ�� � أّن التدخ�� � االستدالل ال �ع��
��

> مثال ٣:

ء؛ ولذا �
� �ّل ��

ء مف�د؛ ألنهم متفّوقون علينا �� �
شخص س: �ّل ما �أت�نا من الغرب هو ��

� تصلنا منهم. �جب أن نهتّم �العلوم ال��

� من الغرب دون
شخص ع: �المك ف�ه مغالطة التعم�م الم�ّ�ع، فهو �ح�م ع� �ّل ما �أ��

� تصلنا منهم. بول العلوم ال��
َ
االطالع عل�ه؛ ولذا �جب عدم ق

� �المه أّن ما قاله عن
� ق�اُم الشخص س �مغالطة التعم�م الم�ّ�ع �� ح المغالطة: ال �ع�� �� -

� أثناء توضيح رأ�ه
ا لمجّرد ق�ام الشخص س �مغالطة �� ، و�جب رفضه تمام� ٌ العلوم مخ��

قة إ� أن
�
ها مجّرد مغالطة، وت��� الن��جة معل

ّ
تجاهه؛ �ل الصحيح أن �خّ�� حّجته و�ضّعفها ألن

ا. تتوافر أدلة أو حجج ق�ّ�ة؛ ل�ن دون الح�م ع� خطئها ألّن ذلك �حتاج إ� دل�ل أ�ض�

 



مغالطة المنحدر الزلق  

Slippery slope    

، أو تأث�� الدومينو، أو مغالطة البوا�ة، أو حجة اللح�ة، أو � (و�س� كذلك: االستقراء العب��
أنف الجمل، أو حافة الوتد الرق�قة…).

> تع��ف:

اض وجود سلسلة من - بناًء ع� اف�� � �� أن يرفض الشخص فكرة ما -دون دل�ل �قي��
� النها�ة لن��جة فادحة،

� ستؤدي �� � س�نتج عن هذە الفكرة؛ وال�� العواقب والنتائج الس�ئة ال��
ضة �جب رفض الفكرة األصل�ة. ولمنع هذە الن��جة المف��

> مالحظات:

ا؛ ل�ن ت�من ا تمام�  مخطئ�
�
- �التعب�� الشائع �س� (م�دأ سّد الذرائع)، وهو ل�س م�دأ

� الفكرة وهذە السلسلة من � ب�� � �طّبق الم�دأ دون دل�ل ع� وجود را�ط �قي�� المغالطة ح��
اضات قائمة ع� الم�الغة والته��ل ل�ش��ه فكرة المخالف. النتائج؛ �ل هو مجّرد اف��

ا أو كرة ثلج�ة ك إن تركت عل�ه ش�ئ�
ّ
- س�ب �سميتها �المنحدر الزلق راجٌع لطب�عته؛ ألن

� النها�ة لن��جة �ارث�ة.
�سقط، ف�لما مّر الوقت، ازدادت �عتها وحجمها وقوة ارتطامها وأّدت ��

ا مغالطة المنحدر الزلق العكس�ة، وتكون �استغالل الصفة - ع� المنوال نفسه، هناك أ�ض�
ها ال �س�ب

ّ
� �ّل مرة ع� أن

ُر الق�ام �الخطوة الالحقة �� الخفّ�ة لتأث�� مراحل السلسلة، إذ ُي��
�ذاتها الن��جة ال�ارث�ة.



> مثال: 

� س�جارة واحدة ال�طان، و�عد أن تدّخن األو�، فإضافة «ال �مكن أن �س�ب لك تدخ��
ثان�ة كذلك لن �سّ�ب لك ال�طان، ثّم ثالثة ورا�عة… إلخ».

ها ال �سقطك إ� قاع
ّ
�ر العد�د من الخطوات الالحقة -من ع� المنحدر- ع� أن وهكذا بت��

�
� �ستعمل �� المنحدر �ما أّن الن��جة النهائ�ة غ�� ظاهرة. فع� عكس مغالطة المنحدر الزلق ال��

� خرق
�ر التمادي �� �ر ال�ش��ه والمنع ألف�ار المخالف، �ستعمل هذە المغالطة العكس�ة لت�� ت��

� أ��� منه فكري.
� عاط��

� والتحا�ل عليها، والدافع فيها ذا�� القوان��

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: إذا حدث أ س�حدث ب، ثّم ر�ما ج، ثّم…، ثّم رّ�ما ي.

مقّدمة ٢: الن��جة ي ن��جة س�ئة.

ه �جب منع الحدث أ.
ّ
ن��جة: ومنه فإن

> مثال ١: 

� �ح�ّ�ة ، س�طال�� � ا ح�ّ�ة التعل�م، ثّم صّدق��  ال�الم، وغد�
َ
«يردن هؤالُء ال�ساء اليوم ح�ّ�ة

، ثّم �س�طرن ع� المناصب العل�ا � االنتخاب، و�عدها ح�ّ�ة العمل كقضاة وجنود عسك����
� ذّل وخن�ع، ولمنع هذە

و�ح�من ال�الد؛ ف�خرب �سيج المجتمع و�ضعف الوطن ونع�ش ��
النتائج ال�ارث�ة �جب إخضاع ال�ساء من اآلن ومنعهّن من �ّل ما قد يؤدي لذلك».

� � المثال وضع الشخص سلسلة من النتائج والتطّورات المحتملة ال��
ح المغالطة: �� �� -

� النها�ة إ� ن��جة س�ئة (خراب �سيج المجتمع وضعف
� قد تؤّدي �� � المستق�ل وال��

ستحدث ��



الوطن)، ولمنع هذە النها�ة ال�ارث�ة، �جب قطع �دا�ة السلسلة وذلك �التض�يق ع� ال�ساء
وتقي�د ح�ّ�اتهن األساس�ة. المش�ل الرئ�ُس الذي �مّثل المغالطة هو كون هذە السلسلة من
ُ واضح؛ ما ٌّ وغ�� � �ل حلقة وما �ليها هال�� َ أ��دة التحّقق، �ما أّن الرا�َط ب��  وغ��

ً
النتائج احتمال�ة

رها أ��� من �جعل التض�يق ع� ح�ّ�ات أساس�ة لمجّرد نتائج احتمال�ة �عّد مغالطة منطق�ة ��
نفعها.

> مثال ٢: 

«نظرة فاب�سامة فسالم ف�الم فموعد فلقاء».

� قد تؤدي إ�… وهكذا. ها قد تؤدي لالب�سامة ال��
ّ
وعل�ه ف�جب منع النظرة ألن

� أّن هذە السلسلة من األحداث ال تؤّدي
� المثال ��

ح المغالطة: ت�من المغالطة �� �� -
ها، وال ق األمر بن�ع األشخاص والظروف المح�طة وغ��

�
ا؛ �ل يتعل ورة- إ� �عضها �عض� -�ال��

�مكن الح�م �الس�ب�ة هكذا �التعم�م، ف�مكن إ�جاد العد�د من األمثلة الناقضة له �سهولة، مما
ا هكذا، �جب منع � الس�ب�ة عكس��

� أنها أمور �س��ة ال ترتفع لمستوى التعم�م. والمغاالة �� يب��ّ
، ومنه منع الز�� �منع االختالط، ومنع االختالط �منع ال�الم، ومنع اختالط األ�ساب �منع الز��
، ومنع � � منع النظرة �منع فتح العين��

ال�الم �منع االب�سامة، ومنع االب�سامة �منع النظرة، و���
� �منع الح�اة� فتح العين��

> مثال ٣: 

رات ك�د�ل؛ مما سيؤّدي نا لو فعلنا فس�لجأ الناس للمخدِّ
ّ
؛ ألن � «�جب أال نمنَع التدخ��

ا أهل�ة�». � المجتمع، ثم ندخل ح���
الرتفاع �س�ة الجرائم ��

، ب��طه �سلسلة من � � هذا االستدالل بّرر الشخص لعدم منع التدخ��
ح المغالطة: �� �� -

� س�نت�� ب�ت�جة �ارث�ة (الحرب األهل�ة)، والمش�ل هنا رات، فالجرائم) ال�� النتائج (ان�شار المخدِّ
� كث�� من األح�ان

اض�ة ال تكون �� � كون هذە النتائج المذكورة �� نتائج اعت�اط�ة واف��
كذلك ��



. فالهدف من ترت�ب هذە � � ال ين��� فيها التدخ�� صح�حة �النظر إ� واقع المجتمعات ال��
النتائج هو الم�الغة والته��ل ل�ش��ه الفكرة و��عاد الناس عنها.

> مثال ٤: 

� لمّدة ط��لة �س�ب أنها ستؤدي لل�سخ �دل ال�تا�ة
� العهد العثما��

تح��م اآللة الطا�عة ��
ها من من طل�ة العلم، وهذا سيؤّدي لض�اع القدرة ع� الحفظ، وتح��ف المصحف، وغ��

المنكرات.

ح المغالطة: �س�ب ذرائع خ�ال�ة ناتجة عن عدم فهم عمل هذە األجهزة تّم تح��مها �� -
جمة. وهذا أفضل � ال�سخ وال��

ة ط��لة وتض�يع عقود من استغالل هذا اال��شاف العظ�م �� لف��
ا. ّ أمم� ا وتغ��  و�سقط أقوام�

ً
مثال ع� مدى خطورة هذە المغالطة، وك�ف �مكن أن تضّيع أج�ا�

 

مغالطة االحت�ام إ� السلطة  

Appeal to Authority    

(و�س� كذلك: حجة السلطة، أو االحت�ام إ� السلطة غ�� المؤّهلة، أو االحت�ام إ� السلطة
الخطأ…).

> تع��ف:



و�� أن تعتقد أّن فكرة ما صح�حة ألّن سلطة معّينة قالت بها أو أّ�دتها. بتعب�� آخر، �� أن

�
تضع قول شخص أو هيئة -لها مرجع�ة- كدل�ل ع� صّحة ن��جتك دون وجود دل�ل أو حجة ��

مضمونه �ستلزم ذلك.

> مالحظات:

، كعالم كب�� � � مجال أو تخّصص مع��ّ
ا أو هيئة لها مرجع�ة �� - قد تكون هذە السلطة شخص�

� الدين، أو نظام كسلطة ال�ن�سة، أو
� الفلسفة، أو شيخ دين ��

� مجال العلوم، أو ف�لسوف ��
��

هيئة إفتاء أو نّص مقّدس (�خ�ج من �ّل هذا أن يّتفق الطرفان ع� مرجعيته).

� �ع�� إشارة واحتمال أ��� ل�ون ما � مجال مع��ّ
- أن �كون لشخص السلطة والمرجع�ة ��

ورة ما لم تتوافر أدلة ع� ذلك.  ه صحيح �ال��
ّ
� أن ا؛ ل�ن ال �ع�� �قوله صح�ح�

� ال �كون هناك �د�ل أو ط��قة � بناء ح�م ترج��� ح��
- �مكن االعتماد ع� قول السلطة ��

ت �منت� مجالها للوصول إ� البّ�نة، مع �قاء ت�ّبع الدل�ل هو األصّح، ف�م من سلطات اعت��
ي ناقص وغ�� مستقّر، وال �مكن اعت�ارە �ة مع الوقت؛ ألّن العقل ال��� ا، ثّم تجاوزتها ال��� قد�م�

ا �ان صاح�ه. �مرجع ثا�ت للحقائق أ��

� الموض�ع، وال �عدها
ط كون السلطة دون صدق�ة �� ��� 

َ
ُ هذە المغالطة - ي��ط ال�ث��

ا قالها بول األح�ام -فقط- ألّن شخص�
َ
مغالطة إذا �انت السلطة ذات مصداق�ة، وما ي�دو �� أّن ق

ا، فالمغالطات ت�تج ه �ما أوضحنا سا�ق�
ّ
ا �ان هذا الشخص؛ ألن ه تحت هذە المغالطة أ��

�
�دخل �ل

ا من أس�اب عاطف�ة وذات�ة أ��� منها فك��ة، والسلطة ذات المصداق�ة الفك��ة ت��� لها غال��
انح�ازاتها وحاجاتها العاطف�ة المؤثرة. 

� فقط أّن � وجود هذە المغالطة �الطبع أن الفكرة مخطئة؛ �ل �ع�� - مّرة أخرى، ال �ع��
ما ع� العكس من ذلك، قد ُ�عدُّ قول

ّ
، و�جب توافر أدلة أخرى للح�م. و�ن االستدالل مخ��

� عند الحاجة. ا كفا�ة للعمل �ح�م مع��ّ � كث�� من األح�ان مرّجح�
السلطة ��



: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ قام �الدعوى س دون إث�ات.

مقّدمة ٢: الشخص أ له مصداق�ة.

ن��جة: إذن الدعوى س صح�حة.

> مثال ١: 

� الف�سبوك هذە األ�ام حول هذە القضّ�ة، ألّن الذين قاموا �الدعوة لها
«أنا أؤّ�د ما ان��� ��

هم من النخ�ة وممن أثق �فكرهم وفهمهم».
�
�ل

ة ألّن الذين دعوا لها هم من الذين يثق بهم، ح المغالطة: أّ�د القائل الدعوى المن��� �� -
ة المقّدمة إلث�ات هذە الدعوى. وهذە مغالطة منطق�ة؛

�
دون أد�� اّطالع ع� المضمون واألدل

 �القائل وم�انته، ب�د أنَّ التأي�د لألف�ار �كون لمضمونها
ً
�ة

�
ها �ل

�
ق صّحة األف�ار وخطأ

�
ه عل

ّ
ألن

ا ممن �مّثل سلطة عندك أّ�دها فحسب.
�
تها، ول�س ألّن فالن

�
وأدل

> مثال ٢: 

ر من خطر القول �كروّ�تها».
ّ

ا حذ
�
� فالن

«أؤمن �أّن األرض مسّطحة ألن العالم ال��ا��

� من األت�اع، والخطأ هنا هو ح المغالطة: هذە الفتوى مشهورة ولها آالف أو ح�� مالي�� �� -
� غ�� مجاله

خذ كسلطة �� ه اتُّ
ّ
اّتخاذ الشخص للشيخ �مرجع�ة للحقائق، والمش�ل األعمق أن

ا، وأن ، مما أوصل لما نرى، والصحيح أن ي�تعد الشخص عن التقل�د األع� لمن يراە صالح� ح��ّ
ا �ان. ە �شخص آخر أ�� � تحل�ل مختِلف األف�ار �دل تعليق مص��

�حاول استعمال عقله ��



> مثال ٣: 

� يتم إظهار شخص له سلطة أو شهرة � اإلعالنات التلف��ون�ة، ح��
استغالل هذە المغالطة ��

� قلوب محّب�ه االقتناع �جودة
ا؛ مما �قّوي �� ا معّين� ه �ستعمل منتوج�

ّ
� ع� أن � مجال مع��ّ

��
المنت�ج، رغم أّن هذا الشخص المشهور قام �ذلك مقا�ل المال فقط وال عالقة له �المنت�ج من
� الق�ام �ما ُصنع

ق��ب. واألصّح أن �قوم اإل�سان بتفّقد مكّونات المنت�ج وجودته وفاعليته ��
ك مصلحته الواقع�ة لعواطف ألجله، ح�� لو قال من قال عكس ذلك، فالحص�ف من ال ي��

تة.
ّ
مؤق

 

مغالطة االحت�ام إ� الجهل  

Appeal to Ignorance    

(و�س� كذلك، الحّجة من الجهل، أو االستدالل �الجهل، أو حّجة غ�اب الدل�ل…).

> تع��ف:

�� أن �عتقد الشخص أّن فكرة ما صح�حة ألنه ال يوجد إث�ات ع� خطئها، أو العكس، �أن
ه ال يوجد إث�ات ع� صّحتها، و�التا�� يتّم االعتماد ع� جهل الطرف اآلخر

ّ
�عتقد أنها مخطئة ألن

ا إلث�ات فكرة أخرى ال دل�ل عليها. أو ال��� عموم�

> مالحظات:



 ع� العدم، وهذە المغالطة لها عالقة
ً

- هذە مغالطة ألّن غ�اب دل�ل الوجود ل�س دل��
� يرى أصحابها بوجود ُ�عدين فقط لعالم �مغالطة عبء اإلث�ات ومغالطة األب�ض واألسود، ال��
ء أو اإل�مان �عدمه، ح�� لو �

األف�ار، إما أب�ض أو أسود، إّما م�� أو ضّدي، إما اإل�مان بوجود ال��
� توافر � إلث�ات �ليهما. ف�دل أن يتواضع للجهل و���� ع� الح�اد إ� ح��

لم يتوافر العلم ال�ا��
األدلة ال�اف�ة، �عتمد �الهما ع� عدم توافر األدلة أو �شّوهها عند الطرف اآلخر كدل�ل ع�

� قد تكون هناك أ�عاٌد أخرى� � ح��
قضّ�ته، ��

ا ء ل�س له دل�ل هو عمل�� �
� الخ�ار العم�� والح�م النظري، ف�ّل �� وري التف��ق ب�� - من ال��

ا � أّي ح�م أو نتائج ع� وجودە، ف�كون ِعبء اإلث�ات دوم� � ح�م غ�� الموجود وال �مكن أن نب��
��

ء �
ه ال يوجد ��

ّ
قة �ه، واألصل أن

�
ه �ستلزم وجود ت�عات وأح�ام متعل

ّ
ع� من يرى �الوجود؛ ألن

ا دون ا، وال �مكن الح�م �عدم وجودە �قين� ء ح�اد�� �
ا في��� الح�م بوجود ال�� دون إث�ات. أّما نظ���

� أو اإلث�ات- هو دعوى ال ُتق�ل إال �دل�ل.
دل�ل كذلك ع� ذلك، ألّن �ليهما -سواء الن��

� اخت�ار الخ�ار
ا ول�س مغالطة، �ما �� ا قد �كون االحت�ام للجهل حك�م� - مع ذلك فعمل��

ا �الرصاص أو ال، فمن الح�مة
�
: «أن تجهل إن �ان المسّدس مشحون

ً
ا وسالمة، فمث�

�
األ��� أمان

جيح لالخت�ار األسلم؛ ول�ّنك ه الخ�ار األسلم»، و�ن �ان الخ�ار هنا ك��
ّ
ه مشحون ألن

ّ
ض أن أن تف��

ا. ا، �ل �األحرى وقائ�� ا �قي��� ه ل�س ح�م�
ّ
� قرارة نفسك أن

تعلم ��

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ قام �الدعوى س دون إث�ات.

ه ال يوجد دل�ل ضّد الدعوى س.
ّ
مقّدمة ٢: �ما أن

ن��جة: إذن الدعوى س صح�حة.

> مثال ١: 



ه ل�س بوسعك أن ت��ت أن األش�اح غ�� موجودة، ف�� إذن موجودة».
ّ
«�ما أن

� ض أّن الطرف�� � هذە الع�ارة تّم تناول موض�ع األش�اح، والس�اق هنا �ف��
ح المغالطة: �� �� -

ا ع� وجودها من عدمها؛ فحاول الذي يرى بوجودها -ل�ّنه ال �ملك  أو إث�ات�
ً

ال �مل�ون دل��
ا من كون ادعاء عدم وجودها ال دل�ل عل�ه؛ وهذە مغالطة منطق�ة؛

�
- إث�ات وجودها انطالق

ً
دل��

 ع�
ً

ألنه استغل جهل ال��� أو عدم توافر األدلة للعدم ع� أنها دل�ل لقضّ�ته رغم أّن البّ�نة أص�
� النها�ة، فإن عدم

من اّد�، و�الهما هنا �قوم �اّدعاء، سواء اّدعاء الوجود أو اّدعاء العدم. و��
ا ع� ن��جته.  ن شخص من االستدالل الصحيح �ع�� إشارة ع� الشخص ال ح�م�

�
تمك

> مثال ٢: 

ة علم�ة ع� وجود الروح، إذن ف�� غ�� موجودة». 
�
«ل�س لدينا أّي أدل

ح المغالطة: وهو خطأ المثال السابق نفسه: االعتماد ع� جهل اآلخر وعدم وجود �� -
ها غ�� موجودة،

ّ
� عدم وجود أدلة اآلن للعلم أن إث�ات ع� االّدعاء المعا�س إلث�ات فكرته. فال �ع��

ها �انت موجودة، و�ّل
ّ
ة ع� وجود الجاذب�ة؛ ل�ّننا نعلم اآلن أن

�
فح��ّ ق�ل قرون لم �كن لدينا أدل

ْو� أن ي�تظر
َ
ا، و�ان من األ ة- �ان مخطئ�

�
من قال �عدم وجودها حينها -فقط لعدم توافر األدل

ا ع� عدم وجودها، �ما ال ا- الح�م �قين� � المالحظة السا�قة، ال �مكن -نظ���
بتواضع. و�ما ذكرنا ��

ا، فِعبء اإلث�ات األص�� �قع ع� من �ّد�� الوجود. �مكن البناء ع� وجودها عمل��

> مثال ٣: 

ك عاجز عن إث�ات العكس، ف�ال�� إذن صحيح».
ّ
� أذ� منك، و�ما أن

تك أ��ّ «أخ��

ا وصعَب الق�اس ك�س�ة ا واسع� ح المغالطة: ع� المنوال نفسه، ط�ح القائل موضوع� �� -
ه كذلك

ّ
 ع� ح�مه حولها، رغم أن

ً
الذ�اء، ثّم عدَّ عجَز الطرف اآلخر عن إث�ات �س�ة ذ�ائه دل��

ال �ستطيع إث�ات �س�ة ذ�ائه ومقارنتها مع ذ�اء اآلخر؛ لذلك فاستدالله هنا هو مجّرد مغالطة،
ا ما لم ي��ت أحدهما األمر وَ�ِقْسه ع� نحو� دقيق. وال �كون صح�ح�



> مثال ٤: 

ا: �م عدد شعرات رأسك �ا ُجحا؟ فأجا�ه عر، فسأله أحد جلسائه مداع�� «�ان ُجحا غ��َر الشَّ
ا وثالثمائة و�سع وستون شعرة. فقال له جل�سه ُجحا دون ترّدد: عددها واحد وخمسون ألف�

ا: وك�ف عرفت ذلك؟� متعج��

� فقم أنت ِ�َعّدها�». فأجا�ه جحا: إن كنت ال تصّدق��

ه �علم
ّ
� التهّرب من األسئلة المحرجة، وألن

ح المغالطة: هذە إحدى ِحَ�ل ُجحا الذك�ة �� �� -
، أجاب ُجحا برقم � ا عن حساب عدد شعرات رأسه و�ث�ات رقم مع��ّ أّن السائل عاجٌز عمل��
 عجزە عن ذلك �إث�اٍت ع� صّحة جوا�ه،

�
� ور� �ِحمل اإلث�ات ع� السائل، مستغ�

عشوا��
ب ب�ث�ات جوا�ه.

�
والصحيح أّن ُجحا هو المطال

> مثال ٥: 

� لم أسمع ��
ّ
ا، ل�نت علمُت �ذلك �ط��قة أو �أخرى، و�ما أن � سا�ق� � �خ�ان�� «لو قامت زوج��

.« �
ا عنه لحّد اللحظة، ف�� إذن لم تخ��ّ ش�ئ�

ه
ّ
� الح�م �عدم خ�انة زوجته له، رغم أن

ا ع� جهله �� ح المغالطة: اعتمد القائل هنا �ل�� �� -
ة زمن�ة محّددة، وقد تكون زوجته � ف��

ورة علمه �األمر �� ط موضو�� �ستلزم �� ال وجود ل��
� التمث�ل و�خفاء �ّل مظاهر فعلتها وآثارها، ورغم أّن مثل هذە األح�ام ت�دو سخ�فة

تفّننت ��
ء بها، إ� حّد �جعلك تتعّجب من سهولة خداع الشخص ومضحكة، إّ� أّن الواقع -لألسف- م��
رات ِجّد ّ ات وم�� ة- من تفس�� ا خط��

�
لنفسه، وك�ف �مكنه بناء أح�ام غ���ة ومس��عدة -�ل وأح�ان

سخ�فة.

 



مغالطة قّناص تكساس  

Texas Sharpshooter    

(و�سّ� كذلك: وهم التجميع، أو مغالطة االنح�از، أو هوس الت�ّبؤ…).

> تع��ف:

ها. بتعب�� ّ � ت�� � تخدم قضّ�ته، و�تجاهل الب�انات ال�� � الشخص الب�انات ال��
�� أن ي�ت��

ز ع� ال�شابهات و�غفل االختالفات.
�
آخر، أن يرك

> مالحظات:

� المعط�ات الواقع�ة؛ مما س�جعل ن��جته مب��ة ع�
�� �

- هذە مغالطة؛ ألّن الشخص ي�ت��
� ع� العاطفة وع� ة، وهذە صورة من صور االنح�از التأ��دي المب�� � ّ معط�ات ناقصة ومتح��

ا. ِخذْت مس�ق�
ُّ
تقد�م الن��جة ع� المقّدمات لتأ��د ن��جة ات

اض �عد جمع المعلومات، والصحيح - من وجه آخر، تقوم هذە المغالطة ع� عمل�ة االف��
د من توافقها مع الواقع ال العكس.

�
� س��ل التأ�

ا للفرض�ة �� جمع المعلومات َوفق�
ُ
أن ت

� يتّم إطالق ال�ث�� من � النبوءات، ح��
- أحد أوجه هذە المغالطة هو ما ُ�ستعمل ��

الس�نار�وهات الواسعة والغامضة للمستق�ل، ثّم يتّم اعتماد ما شابهها من المستق�ل كدل�ل ع�
صّحتها.

 من تكساس �ان
ً

- �عود س�ب �سم�ة هذە المغالطة إ� مزحة أم��ك�ة قد�مة، عن أن رج�
سم � أصابها أ��� عدد من الطلقات ل�� ا ع� حائط، ثم �ختار المنطقة ال�� �طلق النار عشوائ��



عليها دائرة الهدف، و�د�� �ذلك أنه قناص ماهر.

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �قوم �دعوى س لها ما ي�ّ�دها وما �عارضها.

. �
مقّدمة ٢: الشخص أ �قوم �التأ��د ع� الم�ّ�دات و�غفال ال�ا��

ن��جة: الشخص أ �س�نتج أن الدعوى س صح�حة.

> مثال ١: 

� يتم االعتماد ع� دراسات محّددة وتجاهل أخرى. � الدراسات العلم�ة، ح��
االنتقاء ��

ا للتبغ، ثالثة منهم اد� كة خاصة �التبغ دراسة تقول إن الدول الخمس األ��� است�� «أظهرت ��
ّ �الصّحة». ، وعل�ه فالتبغ غ�� م�� � تق��ر الصّحة العال��

� قائمة الع�� األوائل ��
��

� � هذا المثال رّشحت الدراسة وانتقت المعلومات واإلحصائ�ات ال��
ح المغالطة: �� �� -

� بناء نتائجه؛
�� � �ساعد قضّ�تها؛ إذ إّن تق��ر الصّحة العال�� ال �عتمد فقط ع� مسألة التدخ��

؛ لذلك � � مجتمع مع��ّ
ها- �س�ة سالمة الّناس وصحتهم ��

�
ة تحّدد -�ل �ل ع� ظروف ومظاهر كث��

� �صّحته؛ إذ إن � �صّحته أ��� سالمة من غ�� المدّخن الذي ال �عت�� قد �كون المدّخن الذي �عت��
ّ �الصّحة. � أّن الّتبغ غ�� م�� ة ومتفاوتة، وهذا ال �ع�� أس�اب المرض والضعف الصّ�� كث��

> مثال ٢: 

د
�
� تؤك � ع� النصوص ال�� ك�� � النصوص المقّدسة؛ إذ يتّم ال��

� اإلعجاز العل�� ��
استعمالها ��

� تقول عكسها، و�تّم تأو�ل الجميع �ط��قة توافق الحق�قة العلم�ة وتجاهل النصوص ال��



، �جب أن �قّرر � � نّص مع��ّ
ا �� الحق�قة العلم�ة، ثّم فجأة… معجزة� ول�كون اإلعجاز صح�ح�

ا من النص،
�
الحق�قة العلم�ة �ع�ارة واضحة ودق�قة، أو أن يتّم الوصول لال��شاف العل�� انطالق

���ة �عد وصول العلم له.  � اال��شاف �ط��قة تأو�ل�ة ت��
ال من تب��ّ

> مثال ٣: 

ا ولهما � ٌّ �صلح للزواج ألّن �ليهما �حّ�ان البي�� �
«أث�ت موقع التعارف أن سارة وأحمد ثنا��

.« � ، و�الهما انتخب حزب المحافظ�� �
� األفالم واألغا��

الذوق نفسه ��

� تخدم االّدعاء؛ ل�ن -من َز ع� ال�شابهات ال��
�
� هذا المثال كذلك، ُر�

ح المغالطة: �� �� -
� ال��� ة ومحّددة. فمسألة التوافق ب�� � قد تكون خط�� المؤكد- أّن هناك ال�ث�� من االختالفات ال��

�ة و�اهظة، وتحتاج ألخذ �ّل ، ومسألة الزواج �� مسألة مص�� �� مسألة معّقدة بتعق�د ال���
� موضو�� وشامل.

� الحس�ان للوصول لح�م نها��
جوانب الموض�ع �سلب�اته و��جاب�اته ��

 

 

مغالطة الرجل األسكتلندي  

No True Scotsman Fallacy    

، أو االحت�ام إ� النقاء، أو مغالطة ال �
ا حق���  أسكتلند��

ً
ا: �مغالطة ال رج� (و�س� أ�ض�

.(… �
ا حق��� مس�ح��



> تع��ف:

� يتّم إطالق تعم�م أو نظ��ة عاّمة ع� أشخاص أو أش�اء، ثم تحدث هذە المغالطة ح��
يوِجُد الطرف اآلخر أمثلة تنقض التعم�م وتخالفه، ف�دل أن نراجع التعم�م أو النظ��ة، نحّرُف

التع��ف أو المثال المضاد ونخرُجه من التعم�م، للحفاظ ع� صّحة النظ��ة.

> مالحظات:

ا) �عد أن ينكشف �ر للتعم�م الم�ّ�ع (الذي رأيناە سا�ق� - هذە المغالطة �� ن�ع من الت��
� النقاشات؛ إذ يتم إطالق تعار�ف عب��ة للمصطلحات، ثّم مع النقاش،

ا �� � أمرە، وهذا �حدث كث��
� التع��ف، يواصل صاحبها التح��ف لجعلها غ�� قا�لة للدحض.

ما يتضح ع�ب ��
�
�ل

- أصل �سم�ة هذە المغالطة من قّصة مشهورة، �قول فيها شخص إّن األسكتلندي ال �ضع
د األّول � أضع السكر ف�ه، ف�� ّد آخر و�قول: أنا أسكتلندي؛ ل�ن�� ، ف�� � حساء الشع��

السكر ��
� �قوم �ذلك�

ا، ال يوجد أسكتلندي حق��� غاض��

ا � كث�� من األح�ان- غامض�
- مما �جب االن��اە له، أّن تحد�د هذە المغالطة قد �كون -��

� وهم المغالطة
�غموض مفهوم المجموعة المعّمم عليها وحدودها، وهذا ما �جعل الوق�ع ��

ة التعار�ف الفضفاضة والغامضة. ، خاصة مع ك��
ً

سه�

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �ّد�� أّن �ل س هو ع.

� �مثال عن س ل�س ع.
مقّدمة ٢: شخص ب �أ��

� هو ع.
ن��جة: شخص أ �ستدرك و�قول أّن �ّل س حق���



> مثال ١: 

ك اليونانيون زوجاتهم �عملن خارج الب�ت. شخص س: ال ي��

� �عملن خارج الب�ت.
� الال�� شخص ع: ل�ن هناك اآلالف من زوجات اليوناني��

� � � حق�قي�� شخص س: أولئك ل�سوا يوناني��

� من التع��ف األص�� إ� تع��ف
ح المغالطة: هنا حّرف الشخص س تع��ف اليونا�� �� -

� التع��ف؛ وذلك للتهّرب من المثال المضاد الذي قّدمه الشخص
� ب�ضافة اس�ثناءات �� إ�ديولو��

ع، وللحفاظ ع� عدم قا�ل�ة تع��فه للدحض.

> مثال ٢: 

هم شجعان ومثّقفون وال يؤمنون �مثل هذە األف�ار
�
� �ل شخص س: الشعب ذو العرق األل��

الرجع�ة.

� من ذلك العرق و�ؤمنون بها. شخص ع: ل�ن عندي صد�ق��

. � � حق�قي�� شخص س: أولئك ل�سوا ألبي��

؟ �
� الحق��� شخص ع: وما تع��ف األل��

شخص س: هو من ال يؤمن بتلك األف�ار الرجع�ة�

� المثال ال �كّف عن ترقيع تعم�مه
ح المغالطة: �ما هو واضح، فإّن الشخص س �� �� -

اجع عن التعم�م الم�ّ�ع الذي األص�� ب�ضافة االس�ثناءات المك�شفة �دل تصحيح التع��ف وال��



� �صفات إ�ديولوج�ة �حتة خدمة لفكرته، � النها�ة إ� تع��ف الشخص األل��
وقع ف�ه؛ لي�ت�� ��

وهكذا يتم تح��ف النظ��ة أو التع��ف مع �ّل مرة لجعلها غ�� قا�لة للدحض�

> مثال ٣: 

جاعك لحقوقك المسل��ة. شخص س: المس�ح�ة د�انة ال تدعو للخن�ع وعدم محاولة اس��

� ال�تاب المقّدس هناك عّدُة نصوص تمدح الخن�َع وتدعو إل�ه.
شخص ع: ل�ن ��

ا و�عارضها �مثل هذا القول. شخص س: ال أحد �عرف مع�� المس�ح�ة جّ�د�

� أ�� الشخص ع ا ع� الد�انة المس�ح�ة، ثم ح�� ح المغالطة: عّمم الشخص س ح�م� �� -
�مثال مضاد من ال�تاب الذي �مّثل هذە الد�انة، اتهم س صاحب المثال المضاد �أنه ال �عرف
 من مراجعة التعم�م، وذلك للتهرب من المثال المضاد والحفاظ ع� صّحة

ً
المس�ح�ة �د�

التعم�م رغم وجود أمثلة مضادة.

 

مغالطة الرنجة الحمراء  

Red Herring Fallacy    

، أو (و�س� كذلك: مغالطة تغي�� الموض�ع، أو تجّنب السؤال، أو االتجاە المخ��
، أو تجاهل االس�نتاج غ�� المناسب، أو مغالطة االنحراف، أو �جانب النقطة، أو التوك�د المخ��

الدحض، أو مغالطة الماد�ة، أو تغي�م الموض�ع، أو مغالطة العالقة، أو مغالطة االستطراد…).



> تع��ف:

� أثناء النقاش
� �عجز عن االستدالل- مواضيَع جان��ة الفتة �� �� أن �ط�ح الشخص -ح��

ل�ش��ت ان��اە الطرف اآلخر و�خراجه عن الموض�ع، ثّم يناقش الموض�ع الجد�د ل�ظهر �منت�
� �كون الطرف اآلخر قد ��� الموض�ع األص�� الذي انطلق منه. � ح��

� النقاش، ��
��

> مالحظات:

- هذە مغالطة ألّن تغي�� الموض�ع أو مناقشة حجة مختلفة عن الموض�ع المطروح ال ق�مة
ا وال �مكن أن ُ�عدَّ حّجة لقبول الدعوى األصل�ة أو رفضها. له منطق��

� األف�ار، فإن �انت العالقة � العالقة المنطق�ة والعالقة النفس�ة ب�� - �جب التف��ق ب��
ا- واضحة رَك إحدى األف�ار �األخرى، فإن العالقة المنطق�ة قد ال تكون -دوم�

�
� أن تذك

النفس�ة ��
. � � الفكرت�� � ب��

وظاهرة، وقد تحتاج لتحل�ل لجوانب عد�دة وتوض�حها ح�� �ظهر الرا�ط المنط��

- �عود س�ب �سم�ة هذە المغالطة إ� ح�لة �ان �ستعملها المجرمون الفاّرون من السجن

�
ل�ش��ت ال�الب البول�س�ة، وذلك بر�� سمك الرنجة الحمراء المدخنة ذي الرائحة الشد�دة ��

مسار� مختلٍف عن مسارهم، فت�شّ�ت ال�الب و�نجون.

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �ط�ح الدعوى س.

مقّدمة ٢: شخص ب �ط�ح دعوى ع مختلفة �دل نقاش س.

ْهِملت.
�
ن��جة: الدعوى س أ



> مثال ١: 

شخص س: ل�س من األخالق أن ��َق ب�ت جارك.

ا؟ شخص ع: ل�ن ما األخالق تحد�د�

شخص س: �� مجموعة من الق�م ي�شاركها المجتمع، والمهم أن التعدي ع� اآلخر مّتفٌق
ع� سوئه.

شخص ع: ل�ن ما مصدر هذە األخالق؟

. � مست��ات مختلفة ال خروج منها لتجّنب الموض�ع األص��
وهكذا ي��� �ط�ح مواضيع ��

� هذە المغالطة التهّرَب من مواجهة التهمة الموّجهة له،
ح المغالطة: حاول الشخُص �� �� -

وذلك �ط�ح مواضيع جان��ة ل�ش��ت ان��اە الطرف اآلخر وتغي�� الموض�ع من مناقشة ح�م
ه ال خروج منها.

ّ
ا أن ا، إ� نقاش تفاص�ل مواضيع نظ�ّ�ة معّقدة �درك جّ�د� عم�� متفق عل�ه �س���

> مثال ٢:

م عن الوزراء الذين
�
، ت�ل � � أخذت رشوة �س�طة ن��جة تع�� ��

ّ
ّ ألن اض ع��  من االع��

ً
«�د�

ف».
�
� هذا التخل

�قوا ال�الد والع�اد، فأص�حنا نع�ش ��

� هذا المثال، ر� القائل سمكة رنجة حمراء (فساد الوزراء) أشّد رائحة من
ح المغالطة: �� �� -

� منفصالن، موضوعه ال�س�ط (رشوة �س�طة) لتغي�� الموض�ع وتجّنب اللوم، رغم أّن الموضوع��
ا. وع� ، فق�ام شخص آخر �ذنب أ��� من ذن�ك ال �جعل ذن�ك م��

ً
 منفص�

�
و�ّل خطأ ي��� خطأ

> مثال ٣: 



ا. ه هدف رائع جد�
ّ
شخص س: هل رأ�ت هدف رونالدو اليوم؟ إن

� العالم.
ا، وهو أفضل العب �� ا خ�ال��

�
شخص ع: ح�� م��� ق�ل شه��ن سّجل هدف

� ا ب�� �  كث��
ُ
� نراها, تحصل هذە المغالطة � مثل هذە النقاشات ال��اض�ة ال��

ح المغالطة: �� �� -
ا يوّضح ف�ه مهارة م��� وأهدافه، رغم أّن ا جان��� مشّج�� كرة القدم، ط�ح الشخص ع موضوع�
� ثوب الالعب الماهر

ا آخر، وذلك لتجّنب مديح رونالدو أو رؤ�ته �� الموض�ع األص�� ي�ناول الع��
ر علينا

ّ
� تؤث � ال�ث�� من نقاشاتنا الس�اس�ة واالجتماع�ة ح��

أو المنت�. وهذا ما �حدث ��
� المغالطة القادمة.

اە �� عواطفنا �ما س��

 

مغالطة االحت�ام إ� العاطفة  

Appeal to Emo�on    

(و�سّ� كذلك: الحجة العاطف�ة، أو االستدالل �المشاعر، أو اللعب ع� العواطف، أو تأث��
األطفال…).

> تع��ف:

� أثناء استدالله للتأث�� ع� ح�م
و�� أن �ستعمل الشخص العاطفة واللعب �المشاعر ��

الطرف اآلخر.

> مالحظات:



- هذە المغالطة �� أصل تتفّ�ع منه عدة مغالطات جزئ�ة �االحت�ام إ� الخوف، واالحت�ام
إ� الشفقة، واالحت�ام إ� ال�راه�ة، واالحت�ام إ� الحسد، واالحت�ام إ� الفخر… إلخ.

� م�ان األدلة المنطق�ة
� حّد ذاتهما؛ �ل استغاللهما ��

- ل�ست العاطفة والمشاعر مغالطة ��
كحّجة للوصول إ� ن��جة معّينة هو المغالطة.

، � هم للق�ام �عمل مع��ّ � � استعمال العاطفة ل�شجيع اآلخ��ن وتحف�� - �جب التف��ق ب��
� تغي�� قناعاتهم ومعتقداتهم، فاألّول ال

واالحت�ام إل�ه �مرجع لتأ��د الحقائق، واستغاللها ��
� مغالطة منطق�ة.

� �كون الثا�� � ح��
�كون مغالطة، ��

ا � تح��ك الجماه�� مفتاح�
- �اعت�ار كوننا �ائنات عاطف�ة، �ان وما زال استغالل العاطفة ��

� التأث�� ال��ــــع
ا لفاعليتها �� � ع�� العالم، نظر� ا لل�ث�� من القادة والدعاة والمتحدث�� سح���

� إرادة الناس، دون المرور ع�� عمل�ة اإلقناع المنطق�ة المعّقدة، و�� مهارة خاصة ال
والم�ا�� ��

يتقنها جميع الناس.

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �قوم �الدعوى س دون إث�ات.

� س.
ا عاطف�ة تدفع اآلخر لتب��ّ مقّدمة ٢: الشخص أ �قّدم حجج�

ن��جة: الشخص أ �س�نتج أّن الدعوى س صح�حة.

> مثال ١:

ها � قد عكف ع� تحض�� «ك�ف استطعت رفض رسالة دكتوراە ذلك الطالب؟ فالمسك��
ط�لة أر�ــع سنوات، ولو سمَعت َجّدته الم��ضة ر�ما ستموت �سكتة قلب�ة».



 كون الرسالة دامت
ً

اضه، أّو� ر�ن الع�� ّ ض م�� � هذا المثال ط�ح المع��
ح المغالطة: �� �� -

ر�ن ع� عاطفة األستاذ واستجداء ّ ر �ال الم��
َّ
� أّن جّدة الطالب م��ضة، فأث

أر�ــع سنوات، والثا��
 من تقد�م حجج منطق�ة من محتوى الرسالة

ً
شفقته تجاە الطالب وحالته الصع�ة، �د�

 من
ً

ا مع الطل�ة �د� ة، �أمثلة الدراسة والسماح �الغّش تعاطف� وجودتها. ومثل هذە األمثلة كث��
ا. النظر إ� عواقب األمر عقالن��

> مثال ٢: 

«أعرف أّن الرجل قد أفسد المؤسسة؛ ول�ّنه �أمّس الحاجة لهذا العمل إلطعام أطفاله
الثالثة».

ح المغالطة: �ما هو واضح، فإن الحجة المقّدمة للحفاظ ع� وظ�فة الشخص هو �� -
ا؛ وذلك لمحاولة دغدغة حاجته لها إلطعام أطفاله الثالثة، دون النظر لعواقب فسادە عقالن��

ة. مشاعر المدير أو المسؤول بهدف التأث�� ع� رأ�ه �ط��قة غ�� م�ا��

> مثال ٣: 

ه�ب للتأث�� ع� المشاعر ومخاط�ة الوجدان غ�ب وال�� � �ال�� � الخطاب الدي��
استعمالها ��

؛ لحشد الجماه�� �
ح العقال�� � مسائل عقل�ة تحتاج للتحل�ل وال��

�ط��قة انفعال�ة دع��ة ولو ��
� تحّرك الوجدان من � ُ�سَتغلُّ النصوُص ال�� ، و�صبح األمر أسوأ ح�� � وجمع أ��� عدد من التا�ع��
� تجن�د الش�اب ودفعهم للق�ام �أفعال إجرام�ة �اسم الدين والحق

حة ��
�
طرف الجماعات المسل

� عليهم �دائل الحقة و�غراءات أخرو�ة. عارض��

> مثال ٤: 

�
� وضع�ة سع�دة ومرحة أو شخص مستلِق ��

� اإلعالن، إذ ُتوضُع صور لعائلة ��
استعمالها ��

� ذهنه �أحاس�س
ت�ط المنت�ج �� ا معّينا ل�� ج��رة جم�لة، ثّم �صّورونه وهو �ستعمل منتوج�



ا لمطرقة أو
�
السعادة والراحة النفس�ة، ح�� لو لم �كن لها أي عالقة �المنت�ج، �أن �كون إعالن

هم �علمون أّن العاطفة �� أسهل ط��ق للتغي�� ال��ــــع والفّعال.
ّ
ن�ع إسمنت… إلخ، وذلك ألن

 

مغالطة أنت كذلك  

Tu Quoque Fallacy    

.(… ا: االحت�ام إ� النفاق، أو عدم اال�ساق الشخ�� (�س� أ�ض�

> تع��ف:

ا- �خالفها أو ال �عمل بها. بتعب�� �� أن �عتقد الشخص أّن فكرة ما مخطئة؛ ألّن قائلها -واقع��
آخر، �� أن �قلب الشخص الطاولة ع� مخالفه ومهاجمته �فكرته.

> مالحظات:

� الح�م ع�
- هذە المغالطة �� ن�ع من أنواع الشخصنة، �ح�ث �عتمد ع� حال الشخص ��

صحة األف�ار، �دل االطالع ع� مضمونها واألدلة المرفقة معها.

ر �الخطأ، والنفاق هو مسألة أخالق�ة شخص�ة وال ّ - �� مغالطة منطق�ة ألّن الخطأ ال ي��
� فقط أّن دخل للمنطق فيها. فإن �انت القض�ة صح�حة و�ان القائل بها �خالفها، فهذا �ع��
ة المب��ة

�
وري ع� الدعوى، ألّن مرجع الحقائق هو األدل القائل ينافق وال تع�� أي ح�م ��

� لها. عليها ومدى موافقتها للواقع، ال األشخاص المت�ّن��



�
ها ��

ّ
ا �مغالطة المصدر، وكذلك �مغالطة الرنجة الحمرا؛، ألن � - قد ترت�ط هذە المغالطة كث��

كث�� من األح�ان ُترتكب لإللهاء وتغي�� الموض�ع، ليتحّول إ� نقاش حالة الطرف اآلخر.

ا لطب�عة الناس الالمثال�ة، فل�ل الناس ماض� غ�� مثا�� - هذە المغالطة سهلة الحدوث نظر�
� الح�م ع� األف�ار والحقائق.

ء �األخطاء والنقائص، وال �مكن استعمال ذلك �� وم��

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �قول �الدعوى س.

مقّدمة ٢: الشخص أ �فعل عكس الدعوى س.

ن��جة: إذن أّي دعوى �قوم بها أ مخطئة.

> مثال ١: 

. �
� الط��ق؟ فذلك عمٌل غ�� أخال��

شخص س: لماذا تر�� الفضالت ��

 . �
 ثم �صبح ذلك غ�� أخال��

ً
شخص ع: أنت حافظ ع� صالتك أّو�

� الح�م ع� صّحة
� المثال اعتمد الشخص ع حالة اآلخر األخالق�ة ��

ح المغالطة: �� �� -
� الح�م ع� أخالق�ة ر�� الفضالت بهدف التهّرب من االتهام؛ ل�ن

اّدعائه، واّتخذە �مرجع ��

�
وع�ة ر�� الفضالت �� � منفصالن، وح�اته الشخص�ة ال عالقة لها �م�� الصحيح أن الموضوع��

الط��ق من عدمها.

> مثال ٢: 



ّ �صّحتك. ، فهو م�� ّ � � �ا ب�� األب: اترك التدخ��

؟ �
� مثل ِس��ِّ

� كنَت �� � ح�� االبن: ك�ف أق�ل حّجتك وقد اعتدت نفسك التدخ��

ر � األب �مق�اس للح�م ع� صّحة دعواە حول ��
ح المغالطة: اتخذ االبن ما�� �� -

ا ال ، وهو �الطبع �مّثل مغالطة منطق�ة كن�ع شخصنة للنقاش، فكون والدە �ان مدّخن� � التدخ��
ّ �الصحة. � غ�� م�� � أّن التدخ�� �ع��

> مثال ٣: 

شخص س: هذە الحّجة غ�� صح�حة، ف�� تحوي مغالطة المصادرة ع� المطلوب.

� أثناء نقاش الموض�ع السابق.
شخص ع: ح�� أنت قد قمت �مغالطة ��

� أثناء استدالله، فأنكر الشخص
� هذا الحوار، قام الشخص ع �مغالطة ��

ح المغالطة: �� �� -
س عل�ه ووّضح عدم صّحة حّجته الحتوائها ع� مغالطة تجعلها غ�� صالحة. ف�ّل ما قام �ه
� أثناء

ه قام كذلك �مغالطة ��
ّ
الشخص ع هو استعمال مغالطة أنت كذلك، �اإلشارة لآلخر أن

اجع عنها حاول التهّرب من المواجهة بتعم�م الحالة، نقاشه، و�دل نقاش مضمون المغالطة وال��
ر المغالطة. ّ ر الخطأ، والمغالطة ال ت�� ّ رغم أّن �ل موض�ع منفصل، والخطأ ال ي��

 

 

مغالطة الس�ب الزائف  



False Cause Fallacy    

امن � ك، أو خلط ال�� ا: مغالطة الس�ب المشكوك ف�ه، أو تجاهل الس�ب المش�� (و�س� أ�ض�
والس�ب�ة، أو منطق الفراشة، أو مغالطة الس�ب الثالث، أو خلط الس�ب والن��جة…).

> تع��ف:

ا ما هو س�ب لآلخر �مجّرد وجود عالقة أو تزامن ب�نهما،
�
و�� أن �عتقد الشخص أن حدث

ا. ا لآلخر زمن�� ة نفسها أو أن �كون أحدها سا�ق� � الف��
ا �� �أن �حدثا مع�

> مالحظات:

ا �ملء الثغرات وال�حث عن األنماط - س�ب هذە المغالطة هو َهَوس اإل�سان عموم�
ا. � األش�اء ل�كون ال�ّل متناسق� والعالقات ب��

� لنح�م بوجود س�ب ب�نهما؛ �ل قد تكون هناك � حدث�� ا�ط ب�� � ال��
� الحق�قة ال �ك��

�� -
خ�ارات أخرى.

- قد �كون األمر مجّرد «صدفة» -مع الخالف ع� مع�� الصدفة-، �أن �كون األمر قد
حدث ألس�اب عرض�ة خاصة �ظروف الحادثة.

ا � - قد تكون العالقة الس�ب�ة عكس�ة �ح�ث �كون ما ُعدَّ ن��جة هو الس�ب، وهذا ما نراە كث��
� عوارض � الحوادث شد�دة االرت�اط، كغروب الشمس وحلول الظالم، أو العالقة الس�ب�ة ب��

��
ا الحوادث والتفاص�ل التار�خ�ة. األمراض، وأ�ض�

� عنه �أّن ا، فيوهم تزامن األم��ن الناتج�� ا لألم��ن مع� - قد �كون هناك طرف ثالث �كون س���
. ً
هناك عالقة س�ب�ة ب�نهما إن �ان الس�ب األص�� مجهو�



� األم��ن، د وجود الس�ب�ة ب��
�
 و�ث�اتاٍت تؤك

ً
ة

�
- ُ�س�ث�� من المغالطة أن �قّدم الشخص أدل

امن أو وجود عالقة ظرف�ة ب�نهما. � ا عن مجّرد ال�� �ع�د�

َ
امُن الس�ب�ة � � الع�ارة: ال �ستلزم ال��

- �مكن تلخ�ص مضمون هذە المغالطة ��
 .(Correla�ondoesno�mplyCausa�on)

- ع� المنوال نفسه، هناك مغالطة عكس الس�ب�ة، وهو أن �عكس الشخص الس�ب
ا �العالقة الق�ّ�ة ب�نهما، مثل: ر�

ّ
والن��جة تأث

- ت�شأ ال��اح عن حركة األشجار.

- تغرب الشمس �س�ب حلول الظالم.

. َ
- �سّ�ب التطّوُر الطفراِت الوراث�ة

: �
> الش�ل المنط��

امن مع الحدث ب، أو الحدث أ يرت�ط عادة �حدوث الحدث � مقّدمة أ: الحدث أ �حدث �ال��
ب.

امن الس�ب�ة (مقّدمة خفّ�ة). � مقّدمة ب: �ستلزم ال��

ن��جة: إذن الحدث ب هو س�ب حدوث الحدث أ.

> مثال ١: 

�
ا �مجّرد حدوثه صدفة �� � تمام� � أم��ن مختلف�� � الدراسات العلم�ة، إذ ُي��ُط ب��

استعمالها ��
� مواقع وصفحات «ثّقف نفسك» و«هل تعلم»

، وهو ما نراە �� � م�ان ما أو ع� أشخاص معّين��



ا وعالقاٍت مدهشة وغ�� � ت�حث عن أخ�ار غ���ة تحوي أس�ا�� و«غرائب وعجائب»…، وال��
: أث�تت دراسة أّن

ً
. �القول مث� ا عن لفت ان��اە الناس وكسب الم��د من الجماه�� اعت�اد�ة �حث�
�ن هو ارتفاع معّدل الوالدات� � العقدين األخ��

� الجزائر ��
س�ب ان�شار الجراد ��

> مثال ٢: 

� � نظ��ة المؤامرة، إذ ُي��ُط �ل تزامن أو ارت�اط لتفاص�ل معّينة بوجود س�ب�ة ب��
استعمالها ��

� نأخذ نظرة ء مقصود، وال وجود للصدفة أو الحتمال أس�اب أخرى؛ فح�� �
األم��ن وأّن �ّل ��

��ــها ع� قدرة ال��� وَهَوسهم �التنظ�م � فلسفة نظ��ة المؤامرة، نالحظ اعتماد منظ�
متأّملة ��

والتناسق وال�مال، فهم شغوفون ب��جاد العالقات وسّد الثغرات والنقائص و�ناء األنماط ل��ط
� �لٍّ مت�امل ومتجا�س، �ما �م�لون للعب دور الضح�ة وكذلك

الحوادث والظواهر وت�س�قها ��
اض س�نار�وهات للتهرب من المسؤول�ات وتعليق الفشل ع� اآلخ��ن؛ وهذا ما �جعل اف��

ا وسهل التصديق. ا مغ��� محبوكة لتعّرضهم للخداع الممنهج والظلم المجتِمع عل�ه أمر�

> مثال ٣:

�
ما شعرت �السعادة أو الحزن أو الحّب رافق ذلك إفراز كب�� لهرمونات معّينة ��

�
«نالحظ �ل

الجسد، ومنه فإن هذە السوائل ال��م�ائ�ة �� س�ب هذە المشاعر واألحاس�س».

امن والس�ب�ة، فهناك تزامن لحدوث األم��ن � � ال�� ٌط ب��
�
� هذا المثال خل

ح المغالطة: �� �� -
(المشاعر و�فراز الهرمونات)؛ ل�ن هذا ال �ستلزم كون المادة س�ب المشاعر، فقد �كون العكس
ك �سّ�ب �ليهما؛ ولتوضيح (المشاعر س�ب إفراز الهرمونات)، �ما قد �كون هناك س�ب مش��
� ق��ة نائ�ة منعزلة قد اختلفوا حول مصدر ال�ث

ذلك �مثال مضاد، لنفرض أّن الناس ��
� الذي �شاهدونه ع� الشاشة، فراح أغلب�تهم �قول إن مصدرە وس��ه هو مادة التلفاز،

التلف��و��
امن � � أن هذا ال�� ف لو ك�وا التلفاز وحّطموا مادته، مبّ�ن��

ّ
وا ع� ذلك �أّن ال�ث س�توق

�
واستدل

� سالمة مادة التلفاز ووجود ال�ث ي��ت الس�ب�ة الموجودة ب�نهما؛ ول�ّننا واالرت�اط الوثيق ب��

� � من األمواج ال�هرومغناط�س�ة ال��
�علمنا الحا�� نعلم ط��قة عمل التلفاز، وأّن مصدر ال�ث �أ��



� �استعمال مادته، فالمادة هنا �� مجّرد وس�ط للوصول للن��جة،
�ستق�لها التلفاز ع�� الهوا��

ا لل�ث. ا حق�ق�� ول�س س���

> مثال ٤: 

� اإلصا�ة المتكّررة �الح� وز�ادة الوزن، إذن فالح� �� س�ب ز�ادة «لوحظ� وجود ترا�ط ب��
الوزن».

� الحق�قة، قد
� األم��ن، ف�� ا ب�� امن ش�ئ� � ا�ط أو ال�� ح المغالطة: ال �ستلزم مجّرد ال�� �� -

ا، �أن �كون هؤالء األشخاص �كون هناك طرف ثالث هو ما �سّ�ب الح� وز�ادة الوزن مع�
ا دون أن تكون هناك س�ب�ة ب�نهما. � �مرض �السكري الذي �سّ�ب األم��ن مع� مصاب��

> مثال ٥: 

، ون�ة ومواقع التواصل االجتما�� ة ع� الرسائل اإلل��� � الرسائل الدي��ة المن���
استعمالها ��

�
�� � ّ ها ع� عدد محّدد من األصدقاء، وتهّدد من ال �فعل �حدوث أمر س�� � تدعو إ� ��� وال��
��� � � مضمونها �حدوث ترا�ط ب��

� يتّم االستدالل �� المستق�ل الق��ب، تقع هذە المغالطة ح��
� أخ�ار مفرحة لهم، أو العكس، دون

� وحدوث أمور أو تل��ّ
� الما��

عدد من األشخاص لها ��
� األم��ن.  ة و�ث�اتات واضحة عن الس�ب�ة المتوّهمة ب��

�
تقد�م أدل

 

مغالطة المقاِمر  

Gambler's fallacy    



� �ارلو، أو مغالطة اإلحصاء، أو مغالطة نضج الفرص، أو (و�سّ� كذلك: مغالطة مون��
� المخادع…).

مغالطة الما��

> تع��ف:

ه -ع� األغلب- لن
ّ
، فإن �

� الما��
ا �� � ء كث�� �

ه إذا تكّرر حدوث ��
ّ
و�� أن �عتقد الشخص أن

� المستق�ل.
ا �� � � فس�حدث كث��

� الما��
ا �� � المستق�ل، أو العكس، إن حدث نادر�

ا �� � �حدث كث��

ر �ط��قة ما ع�
ّ
ا قد تؤث بتعب�� آخر، �� أن تعتقد أّن النتائج السا�قة لحالة عشوائ�ة تمام�

ا. � تمام� � �كونان منفصل�� � ح��
النتائج المستق�ل�ة، ��

> مالحظات:

هٍم لالستقالل�ة
َ
- هذە المغالطة �� إحدى نتائج االنح�از التأ��دي، وتكون ناتجة عن عدم ف

� االحتمال واإلحصاء. � قوان��
� الحوادث �� ب��

 النتائُج السا�قة
ُ

َخذ - هذە المغالطة كذلك �� أحد أوجه مغالطة الس�ب الزائف؛ إذ ُتتَّ
� النتائج الالحقة.

رات ��
ّ
لعمل�ة عشوائ�ة �أس�اب ومؤث

، فقد ت�دو ال�ث�� من الحوادث - مما �جب االن��اە له، هو تع��ف العشوائ�ة أو الفو��
النظام�ة مجّرد عشوائ�ة �ال�س�ة لمن ال �فهم تعق�دها؛ ألّن العشوائ�ة قد تكون مجّرد نظام أ���

ا من قدرة الشخص ع� اإلدراك، و�ما أّن قدرات اإلدراك عند ال��� قد تتفاوت، فهذا قد تعق�د�

� التعّرف ع� النظام والوصول ألس�ا�ه ونتائجه؛ مّما قد يوقع ال�ث��
ل اختالفات متعّددة ��

�
�ش�

� الحادث � َوْهِم المغالطة و�طالقها ع� استدالالت معّقدة صح�حة تكشف العالقة الس�ب�ة ب��
��

وأس�ا�ه الغامضة.

ً
ا وترجيح كّفة ن��جة مقا�ل أخرى؛ مث� ء �قي��� �

� االعتقاد �صّحة ال�� - �جب التف��ق ب��
، �

� الما��
� المستق�ل مقارنة �ما قاموا �ه ��

�مكن من الواقع ترجيح ما قد �قوم �ه أشخاص ��



� ط�ح مواضيع االمتحانات.
� تم�ل للتنّ�ع �� كطب�عة األساتذة ال��

: �
> الش�ل المنط��

ا. مقّدمة ١: الحدث س س�حدث مجّدد�

� النتائج السا�قة.
ا �� � مقّدمة ٢: الن��جة أ قد ظهرت (لم تظهر) كث��

� النتائج القادمة.
ن��جة: إذن الن��جة أ لن تظهر (ستظهر) ��

> مثال ١: 

�
ا �� ه �ان األقّل تكرار�

ّ
ت الجواب ج ��ّل أر�ح�ة؛ ألن «لم أعرف جواب السؤال التاسع، فاخ��

اإلجا�ات السا�قة».

� األسئلة
�� � � هذا المثال اعتمد الشخص ع� مدى تكرار جواب مع��ّ

ح المغالطة: �� �� -
ا منه أّن الجواب الالحق له عالقة وارت�اط اض� � اخت�ارە للجواب القادم، وذلك اف��

السا�قة، ��
ا، ا، فقد �كون توز�ــــع اإلجا�ات عشوائ�� ور�� �اإلجا�ات الماض�ة؛ ل�ن الحق�قة أّن ذلك ل�س ��
� اعتمدها واضع األسئلة؛ ف�جب معرفة ن�ع اض وجود عالقة مع اإلجا�ات الالحقة ال�� وح�� �اف��
� �ل اإلجا�ات الالحقة؛ لذلك ُ�عّد

، فقد تكون العالقة تح�م �عدم ظهور الجواب ج ��
ً

العالقة أّو�
� الواقع.

ا قد ال �كون له أي أساس �� ا ارتجال��
�
هذا الرهان الذي قام �ه الشخص رهان

> مثال ٢: 

� المرات
ه لم �قع عليها ��

ّ
� هذە المرة ع� جهة ال�تا�ة؛ ألن

د أن ر�� العملة س�أ��
�
«أنا متأ�

الخمس الماض�ة».



� المرة القادمة، ��
� قّدمها الشخص حول ن��جة ر�� العملة �� ح المغالطة: الحجة ال�� �� -

دًة للن��جة القادمة، والحق�قة أّن ها عوامَل محدِّ اعت�ار نتائج الرم�ات الماض�ة، �ح�ث عدَّ
ا أّن النتائج ا �انت الن��جة السا�قة. قد ي�دو ظاه��� احتمال ظهور أحد أطراف العملة هو ٥٠٪ أ��
ا، فال�سب � الغالب تكون متنّوعة أو تم�ل للتن�ع، وهذا صحيح، ل�ن نظ���

المتحّصل عليها ��
ات المرات المتتال�ة. متناصفة مع �ل رم�ة، و�مكن للوجه نفسه أن �ظهر لع��

> مثال ٣: 

ه س�حصل
ّ
� متأ�دة أن ه لم �ح��ّ لل��الور�ا؛ ل�ن��

ّ
� دراسته وأن

ا �� � مهمل جد� «أعرف أّن اب��
� ثالث مرات �املة».

عليها هذا العام، فقد فشل ��

�
، اعتمدت األّم ع� معلومة ال عالقة لها �الن��جة �� �

� هذا المثال العاط��
ح المغالطة: �� �� -

� شهادة ال��الور�ا؛ ألّن معادلة النجاح سهلة، تدرس تنجح، �غّض
ق بنجاح ابنها ��

�
ح�مها المتعل

� �عض الحاالت
ا إال �� النظر عن مرات اجت�ازك لالمتحان، وال �كون هذا االستدالل صح�ح�

النادرة �اعتماد واضع األسئلة ع� التكرار من ال�سخ السا�قة لالمتحان.

> مثال ٤: 

ها من … وغ�� ب الغ�� ب الف�ج. و�لما اشتّد الفقر، اق�� «�لما طالت الشّدة وال�رب، اق��
الوعود االرتجال�ة».

ا ثم �موت � ا و�ستمر طوال ح�اته فق�� � � الواقع، هناك ال�ث�� ممن يولد فق��
ح المغالطة: �� �� -

ت بهم الشّدة أو أص�بوا �مرض
�
كذلك، أو ر�ما �موت من شّدة الفقر، وهناك ال�ث�� مّمن حل

ە ا، هذا هو الواقع �خ�� م�
�
ا متأل . ومع الوقت، ما ازداد ذلك المرض إال شّدة ح�� مات مهموم� خط��

ّ الحال �ط��قة سح��ة. ە، وال عالقة للحالة السا�قة ومدى طولها بتغ�� ّ و��

> مثال ٥: 



اء. � قرعة ال�طاقة الخ��
شخص س: لقد سجلُت اليوم ��

شخص ع: ال أفهم لماذا ما زلت �شارك فيها وقد فشلت طوال �ل هذە السنوات؟

� اآلن. ، ف�عد فشل �ل هذە السنوات، قد حان وق�� �
شخص س: وهذا حافز إضا��

� الح�م ع� المستق�ل،
�� �

� هذا المثال ع� الما��
ح المغالطة: مّرة أخرى، اْعُتمَد �� �� -

مها نتائج القرعة، �ح�ث تكون األول��ة لألشخاص الذين َضْت معاي�� خاصة �جب أن تح�� ُ��
ْ
واف

�  أحَد المعاي�� ال��
ً

� الواقع، فقد �كون هذا فع�
اض ال أساس له �� فشلوا لمرات عد�دة، وهذا اف��

� اخت�ار الفائ��ن؛ ل�ّن ذلك �حتاج إلث�ات ق�ل الح�م �ه، وما لم يوجد
تعتمدها لجنة القرعة ��

اإلث�ات س���� هذە األح�ام مجّرد أوهاٍم ألصحابها ال عالقة لها �الواقع�

 

مغالطة االحت�ام إ� عامة الناس  

Appeal to Popularity    

ة، أو االحت�ام إ� األغلب�ة، ا: االحت�ام إ� االعتقاد العام، أو مغالطة سلطة ال��� (و�س� أ�ض�
، أو مغالطة � أو االحت�ام إ� رأي الجمهور، أو حجة اإلجماع، أو االحت�ام إ� التحامل الشع��

الع��ة، أو المغالطة الد�مقراط�ة…).

> تع��ف:



� الح�م ع� صّحتها، �دل قّوة
�� أن �عتمد الشخص ع� شعب�ة الفكرة وعدد أت�اعها ��

تها والحجج المب��ة عليها.
�
أدل

> مالحظات:

ا فإنه ا غب�� - هذە مغالطة ألّن شعب�ة الفكرة �س��ة، و�ذا قالت أغلب�ة الناس أو فعلت ش�ئ�
ا، وهذا مالحظ� ع�� التار�ــــخ، من أف�ار مخطئة �انت تمّثل اعتقاد الجميع. س���� غب��

ا- تجنب هذە المغالطة؛ ألّن العادة �ش�� إ� أّن األف�ار الصح�حة تن��� مع
�
- �صعب -أح�ان

ة، ها وت�ادلها؛ وعل�ه إن �انت فكرة من��� الوقت وتفرض نفسها، �ما أّن ال��� متحّمسون ل���
� ع�نا- �مكن

ها ل�ست مب��ة ع� فراغ؛ ل�ن الحق�قة أّن ان�شار األف�ار -خاصة ��
ّ
فمعناە أن

ها، مهما �انت مخطئة. فرضه �المال والسلطة واإلعالم وغ��

ا ��راء الناس أو ح�م ا أو مرت�ط� ق�
�
 متعل

ً
- ُ�س�ث�� من هذە المغالطة أن �كون الموض�ع أص�

ة � لغة معينة يرت�ط م�ا��
� الناس، مثل: نطق ال�لمات �� األغلب�ة أو كونه �شأ عن اتفاق�ة ب��

� ذلك كون أغلب�ة
ّ أن تكون حجتنا �� ، وال ��� � �ط��قة نطقها من أصحاب اللغة األصلي��

أصحابها ينطقونها كذلك.

ً
� الواقع ولم تأِت من فراغ. فمث�

� مغالطات سا�قة، فهذە المغالطات لها أصل ��
- �ما ذكرنا ��

� ال��� من نقائص والعقالن�ة؛ إال
� معظم الحاالت، فمع ما ��

�شأ االحت�ام لألغلب�ة عن انط�اقه ��
� � التعم�م والتقن��

� تقوم بها األغلب�ة �� أمور صح�حة، و�نما المش�لة �� إّن أغلب األمور ال��
� الَمَناطقة لُ�ع�دوا األمور إ� نصابها،

� �جب العمل �ه، وهنا �أ��
ه قاعدة وح�م نها��

ّ
لألمر ع� أن

� روا الناس أّن رأي األغلب�ة هو إشارة أو ق��نة ول�ّنه ال ير�� لمستوى الدل�ل الحا�م، طارح��
�
ولُ�ذك

� األمثلة المضادة. مالي��

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: ت�ّ�د األغلب�ة الفكرة س.



ا (مقّدمة خفّ�ة). مقّدمة ٢: ما ت�ّ�دە األغلب�ة �جب أن �كون صح�ح�

ن��جة: إذن الفكرة س صح�حة.

> مثال ١: 

ك ترى بوض�ح أنها أف�ار �ال�ة فال
ّ
«أعجُب منك ك�ف ما زلت تط�ح هذە األف�ار؟ رغم أن

ا». ك اهتمام� أحد �ع��

ه ال أحد اهتّم لها، ال لحججها
ّ
ح المغالطة: ح�م القائل ع� األف�ار �أنها �ال�ة ألن �� -

ا ألّن ، وثان��
ً

ا للحقائق أّو� ومضمونها، وهذا �مّثل مغالطة منطق�ة؛ ألّن ح�م ال��� ل�س مرجع�
ا ألّن � مجموعة علماء أو فالسفة أو مجموعة عامة وصعال�ك، وثالث� ٌّ ب�� � مصطلح الناس �س��
ا ا ما ق��لت -�دا�ة- �الرفض والمقاومة من عقائد الناس الراسخة، ورا�ع� األف�ار الجد�دة دائم�
ق �ط��قة عرض هذە األف�ار ومدى وضوحها، تقف �ّل هذە األس�اب أمام اعت�ار رأي

�
فاألمر يتعل

ا لالستدالل �ه. ا �اف�� األغلب�ة مرجع�

> مثال ٢: 

� ال��� و���دونها ع�� العالم؟». � �درسها مالي�� «ك�ف لمثلك أن ي�تقد نظ��ة التطّور ال��

�
ح المغالطة: �حوي هذا السؤال مغالطة االحت�ام لعامة الناس؛ ألّن صاح�ه اعتمد �� �� -

اضه ع� عدد م�ّ�دي ودار�� النظ��ة حول العالم كدل�ل ع� كونها فوق مستوى النقد، اع��
� ال�ث�� ع� ه ال �ع��

ّ
ا أن ا وتكرار� ا ع� مستوى الع�- فالتار�ــــخ قد أث�ت ِمرار� وهذا -و�ن ع�� ش�ئ�

� الداعمة لها، وعالوة اه�� مستوى الحق�قة. وما ي��د قّوة نظ��ة مقا�ل أخرى هو عدد األدلة وال��
ء وال نظ��ة ع� اإلطالق فوق مستوى النقد ح�� ١+١=٢ أو ح�� دوران �

ع� �ّل ذلك، فال ��
األرض ع� الشمس؛ �ل للجميع حّق النقد، وقّوة النظ��ة �صمودها أمام الّنقد ال بتهّ��ــها منه



> مثال ٣: 

ه الدين
ّ
 للشك أن

ً
ك مجا� � العالم، �ما ال ي��

�� �
 ان�شار االعتقاد أو الدين الفال��

ُ
د �عة

�
«تؤك

الحق».

ون برؤ�ة � األد�ان، �ح�ث �ست���
� معتن�� ا ب�� � ح المغالطة: نرى مثل هذە األقوال كث�� �� -

�ن له، و�رون ذلك �إشارة ودل�ل ع� صّحته؛ ل�ن � أنحاء المعمورة واعتناق ال�ث��
دينهم ين��� ��

ة غ�� قوتها، ورة، فالدين �أي فكرة �مكن أن تن��� ع�� أمور كث�� الحق�قة أّن ذلك ل�س �ال��
�المال والسلطة… إلخ.

> مثال ٤: 

تب له الَقبول ع�� قرون وان��� ع�� �ّل أرجاء
�
ه قد ك

ّ
«كتاب فالن هو كتاٌب م�ارٌك ألن

� أف�ار ضالة لذلك لم تن��� ولم ُ��تب لها القبول».
العالم، وأف�ار الشخص الفال��

ا، إذ ُ�عتمد ع� مدى ان�شار ال�تب واألف�ار أو قبولها � ا كث�� ح المغالطة: نرى هذا أ�ض� �� -
�إشارة أو م�اركة لها ع� صّحتها وموافقتها للحق؛ ل�ن مّرة أخرى، �م من كتب مف�دة أحرقها

الطغاة وأفسدوها، و�م من كتب فارغة وسخ�فة �ان لها حظ امتال�ها من ثرّي.

> مثال ٥: 

�انت نظ��ة األرض المسّطحة يؤمن بها أغلب س�ان المعمورة ق�ل قرون، ولو خالفها
ا، اآلن �� فكرة محّل السخ��ة ومن يؤمن بها اآلن هو من ُ�عدُّ

�
شخص حينها لظّنوە مجنون

� ت��ت كرّو�تها ترك رأي األغلب�ة ل�ص�� الدل�ل هو ة الدامغة ال��
�
� رأى األدل ا؛ ألّن العالم ح��

�
مجنون

� مستق�ل النظ�ّ�ات.
�ة �� مه ال���

�
رأي األغلب�ة، وهذا درٌس �جب أن تتعل

> مثال ٦:



� رأى جماعة من العلماء الذين ينا�ون العنف أّن آي�شتاين �ان من أنصار السلم�ة ح��
� علماء الع�، فألفوا كتاب «مائة والالعنف، أرادوا أن �فّندوا رأ�ه و�ظهروا ضعفه وغرابته ب��
� سمع آي�شتاين بهذا العنوان � الموض�ع، وح��

عالم ضد آي�شتاين» جمعوا ف�ه عدة مقاالت ��
ا �ذلك سخافة العنوان. � عالٌم واحد» مظهر�

: «لو كنُت ع� خطأ فقد �ان �ك��
ً

المث�� رّد قائ�

 

مغالطة االحت�ام إ� القّوة  

Appeal to Force    

ا: حجة العصا، أو االحت�ام إ� التهد�د…). (و�س� أ�ض�

> تع��ف:

ً
�� أن �عتمد الشخص ع� القّوة أو التهد�د والتخ��ف لفرض فكرته ع� الطرف اآلخر، �د�

ة والحجج المنطق�ة.
�
من األدل

> مالحظات:

� االستدالل (�استعمال القّوة
ها قائمة ع� استعمال أسال�ب غ�� منطق�ة ��

ّ
- هذە مغالطة ألن

أو التهد�د) ع� صّحة األف�ار؛ فالقوة الجسد�ة أو السلط��ة ال تع��ّ -من أّي وجه- ع� القّوة
المنطق�ة، وال تحتاج الحق�قة إ� أي عنف أو قّوة لفرض نفسها.



ا لفرض الفكرة)، � التهد�د والتخ��ف (المفتعل إراد�� � هذە المغالطة ب��
- �جب التف��ق ��

ه سيؤدي
ّ
� فكرة غ�� جّ�دة ألن  أن تقول لشخص: إّن التدخ��

ً
والن��جة الحتم�ة لفعٍل ما، مث�

ا للنتائج الحتم�ة لألمر دون تدّخل لسلطتك لل�طان، فهذە ل�ست مغالطة �ل توض�ح�
كشخص.

� �س�ة استعمال القّوة لفرض اآلراء إ� المغالطات المنطق�ة؛ ألّن مفهوم
- هناك خالف ��

ب شخص أو المغالطة المنطق�ة قائم ع� وجود حجة قول�ة، ومن �ستعمل القوة (ك��
طة لتم��ر قوان�نها) ال �قوم ع� استدالل أو حّجة قول�ة؛ �ل هو استعمال السلطات لل��

ا للخالف.
�
اض جد�� تر� �األحرى فرض لنتائج معّينة؛ مما �جعل هذا االس�ثناء �اف��

: �
> الش�ل المنط��

ك. ّ مقّدمة ١: إذا عارضت الفكرة س سأ��

ر (مقّدمة خفّ�ة). مقّدمة ٢: أنت ال ت��د أن تتعّرض لل��

ن��جة: إذن الفكرة س صح�حة.

> مثال ١: 

� بيوتهم؟
� ال�ق�ة مرتاحون �� � ح��

ّ أن أعمل خالل عطلة األسب�ع، �� ف: لماذا ع�� الموظ�

ف آخر �سهولة. � إ�جاد موظ� ك ت��د الحفاظ ع� وظ�فتك، ف�مكن��
ّ
كة: ألن صاحب ال��

�ر - �فقدان الوظ�فة لت�� كة ع� التهد�د -غ�� الم�ا�� ح المغالطة: اعتمد صاحب ال�� �� -
ا، وهو لألسف ما �فعله ال�ث�� من وع م�دئ�� � العطلة، رغم كونه غ�� م��

ف �� عمل الموظ�
� فرض

ة ال أخالق�ة �� � مست��ات مختلفة، ف�ستغلون سلطاتهم �ط��قة حق��
أصحاب السلطات ��

وعة ع� من هم تحتهم. أمور غ�� م��



> مثال ٢: 

�
ال �� ، �ما أّن عّ�� ج�� � ة �ستوجب سحب رخص�� : لم أعمل مخالفة كب�� �� السائق لل��

الج�ش�

ا غ�� � وقع فيها، أضاف السائق تهد�د� ح المغالطة: ب�نما �حاول التقل�ل من المخالفة ال�� �� -
� الج�ش (أي رت�ة عال�ة)؛ مما قد �سّ�ب

�� 
ً

ا� �� ال�س�ط، وذلك �ذكر كون عّمه ج�� م�ا�� لل��
� األخ�� لمخالفة القانون لوضع

ا ع� وظ�فته، و�دعوە �� �� ال�س�ط مشا�ل وتهد�د� لل��
ا ع� مستق�له ومستق�ل أهله.

�
اس�ثناءات خاصة بهؤالء خوف

> مثال ٣: 

.« � األّم البنها: «أنت حّر، إما أن تختار التخّصص الذي أر�دە، و�ال فأنت لست اب��

� المثال سلطتها تجاە ابنها لفرض اخت�ارە لتخّصص درا��
ح المغالطة: استغلت األم �� �� -

ؤ منه إذا لم �فعل، وهذا لألسف حال ال�ث�� � (أو زوجة أو اعتقاد…) ال ي��دە، وهّددته �الت�� مع��ّ
ا لتحقيق أحالمهم، دون اعت�ار لح��اتهم ورغ�اتهم رص�

ُ
من اآل�اء الذين يرون ف�ما ينجبون ف

واعتقاداتهم الخاصة، واألسوأ من ذلك أنها �دأت �المها �ع�ارة «أنت حّر»�

> مثال ٤: 

� أو �دافع عن الفكرة الفالن�ة سأحذفه وأحظرە
ا مع الشخص الفال�� «�ل من ي��� صد�ق�

وأمنعه من التعليق، فهؤالء ال �ستحّقون الح�ّ�ة، وقد أعطيناهم أ��� من الالزم».

ك األف�ار ح المغالطة: يهّدد القائل هنا �سلطته (و�ن �انت �س�طة) لدفع الناس ل�� �� -
ا � �كون الشخص متعّص�� ا ح�� الفالن�ة أو أصدقائهم الذين �دافعون عنها، وهذا �حدث غال��



ألف�ار ضع�فة لم �ستطع الصمود أمام األف�ار المختلفة والجد�دة؛ ل�ضطّر الستعمال أسال�ب
ة إلنقاذ ما �مكن إنقاذە. � محاوالته األخ��

أخرى غ�� منطق�ة ��

مغالطة االحت�ام إ� الحداثة أو الِقَدم  

Appeal to Novelty or Tradi�on

، أو االحت�ام إ� التقال�د، أو �
(و�س� كذلك: االحت�ام إ� الجد�د، أو االحت�ام إ� الما��

االحت�ام إ� العادات، أو االحت�ام إ� السلف، أو االحت�ام إ� التطبيق العام…).

> تع��ف:

�� أن �عتمد الشخص ع� حداثة الفكرة أو ِقدمها للح�م ع� صّحتها أو ع� ضعفها،
�غّض النظر عن الحجج المب��ة عليها.

> مالحظات:

ح�
ُ
� التار�ــــخ أمثلة ال ت

� الزمن وصّحة الفكرة، ولنا �� ا ب�� ه ال را�ط منطق��
ّ
- هذە مغالطة ألن

ت ضح ضعفها والعكس، وكذلك عن أف�ار حديثة ال تار�ــــخ لها غ��ّ ّ
من أف�ار �انت ت�دو ق�ّ�ة ثم ات

تها وصامدة أمام �ّل
�
ا، وكذلك أف�ار قد�مة �ق�ت لعصور قائمة ع� أدل العالم ومسار العلم نهائ��

ا
�
ء، فهو �دّل ع� أّن تار�ــــخ الفكرة ال عالقة له إطالق �

االنتقادات، وهذا التنّ�ع إن دّل ع� ��
�مدى قّوتها.

ة ولم - قد �ش�� صمود فكرة لمّدة ط��لة و�رّجح لقّوتها إن �انت تعّرضت النتقادات كث��
� لصّحتها دون اخت�ار

�سقط؛ ل�ن ي��� هذا مجّرد إشارة وال �مكن االعتماد عل�ه �إث�ات نها��
ذلك.



ها
ّ
عّد فكرة ما ق�ّ�ة ألن

ُ
ة ع�ش الفكرة، �أن ت - قد تضاف لهذە المغالطة االعتماد ع� ف��

ة ط��لة. ها لم تدم لف��
ّ
عّد س�ئة ألن

ُ
ة ط��لة مقارنة �أف�ار أخرى، أو العكس، �أن ت عاشت لف��

� مغالطة االحت�ام لعامة الناس، فإن ان�شار األف�ار قد تفرضه أش�اُء أخرى خارجة عن
ف�ما رأينا ��

المنطق �السلطة واإلعالم… إلخ.

� جودة األمر وسالمته،
ر ��

ّ
- هناك اس�ثناءات تخ�ج من هذە المغالطة إن �ان الزمن يؤث

�
، فمن المنطق أن نعتمد ع� حداثة المنت�ج وِقدمه ��

ً
�األطعمة والمنتوجات الغذائ�ة مث�

� هذە المنتوجات.
ر ��

ّ
الح�م ع� سالمته وجودته؛ ألّن الزمن يؤث

ها ال �خدم أّي مصلحة؛ �ل ي��د فقط ا كذلك إذا �ان تغي�� - قد �كون االحت�ام للعادة منطق��

�
خذت ��

ّ
� ات �ة (Conven�ons) ال�� من المتاعب، وهذا ينطبق ع� معظم االتفاقات ال���

 .
ً

العلوم مث�

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: الفكرة س فكرة قد�مة (أو حديثة).

مقّدمة ٢: األف�ار القد�مة (أو الحديثة) �� أف�ار جّ�دة (مقّدمة خفّ�ة).

ن��جة: إذن الفكرة س صح�حة.

> مثال ١: 

� النظ��ات ال�الس�ك�ة،
رت �عد �ا�� ا ُطوِّ «نظ��ة األ�وان المتواز�ة �� نظ��ة حديثة جد�

ا». وعل�ه ف�� النظ��ة األ��� صوا��

� مقارنة األف�ار دون النظر
�� � ت�ب الزم�� ا ع� ال�� ح المغالطة: هنا اعتمد الشخص �ل�� �� -

اضات ه ب�ساطة �مكن للجميع إضافة أف�ار واف��
ّ
للمضمون أو لألدلة، وهو مغالطة منطقّ�ة؛ ألن



جد�دة مهما �انت ضع�فة، وال �مكن اعت�ارها أفضل من األف�ار القد�مة لمجّرد كونها حديثة.
ا ودوران : �مكن لشخص أن �ض�ف نظ��ة حديثة تقول �دوران الشمس حول األرض يوم�

ً
فمث�

ا آخر، �التناوب؛ ول�ن �مكن �سهولة تكذ�ب هذە النظ��ة مع األرض حول الشمس يوم�
اإلم�ان�ات التكنولوج�ة الحديثة �غض النظر عن حداثّ�تها؛ ألّن ذلك ال �غ��ّ من ضعف الفكرة

ا. ش�ئ�

> مثال ٢: 

ب، ات �ال�ة قد أ�ل الدهر عليها و�� «تفاس�� الفلسفات واألد�ان القد�مة للعالم �� تفس��
� مع نظ��ات قد جاءت منذ قرون، ومنه فهذە وال �مكن أن أترك النظ��ات الحديثة وأضّيع وق��

التفاس�� �لها مخطئة».

� لمختلف ت�ب الزم�� ا ع� ال�� ح المغالطة: �دل نقاش المضمون ومحتواە اْعُتمَد �ل�� �� -
ا، و�م من فلسفات قد�مة �ق�ت صامدة لقرون ا وال �ّل جد�د جّ�د� ، فل�س �ّل قد�م سّ�ئ� التفاس��
ها �انت موافقة للمنطق والواقع. وهذا الهوس �الجد�د له أس�ا�ه المتفّهمة من �عة تطّور

ّ
ألن

العلم وحجم التغي�� الذي أحدثه، وكذا لتار�ــــخ �عض األف�ار المقّدسة والمفروضة من السلطات

ي لال��شافات الحديثة والتفاس�� ل هذا التلّهف ال���
�
�ة لقرون؛ مما ش� � أعاقت تقّدم ال��� ال��

الع��ة.

> مثال ٣:

«ال �حّق لك انتقاد أف�ار السلف، ففهمهم هو األقوم واألصوب ألنهم جاؤوا ق�لنا، وفالن
� وقتنا هذا؟».

� وقته- �ان �خاف ع� نفسه من الفتنة، فماذا نقول نحن ��
��- � من التا�ع��

ل القائل اّدعاءە �أّن فهم السلف هو األقوم واألصوب �كونهم جاؤوا
�
ح المغالطة: عل �� -

 ع� السبق الفكري، وهو أمر
ً

ض كون السبق الوجودي دل�� ق�لنا، وهو تعل�ل عج�ب �ف��
ا إ� بناء األج�ال � �ش�� منطق�� ا�م�ة، ال�� ا- فهو �خالف طب�عة الفكر ال�� -عالوة عن كونه غ����



، فعكسه �ذلك � ا ع� ح�م مع��ّ الالحقة ع� معرفة األج�ال السا�قة، و�ن �ان هذا ال �دّل �قين�
ْو�. 

�
أ

> مثال ٤: 

ا؟ �انت � �انت قد�م� «�ا ح�تاە ع� هذا الج�ل، أين األخالق والرجولة وتقال�د أجدادنا ال��
.« كة ولم �عد �سمع الصغ�� لل�ب�� ا، اآلن ذه�ت ال��

�
الح�اة جم�لة والمجتمع متماس�

� أفراد األج�ال السا�قة كرّد فعل تجاە التغ��ّ ا ب�� � ح المغالطة: هذا ال�الم المن��� كث�� �� -
� الج�ل واآلخر هو أحد أوجه هذە المغالطة، إذ ُ�ستعمل هذا ال�الم ال�ب�� الذي �شهدونه ب��
إلعطاء مصداق�ة وقداسة ل�ل ما هو قد�م، محاولة لتقي�د �ل ما هو جد�د؛ الدافع هنا هو أنان�ة
� نقص أو

هم عاشوا ��
ّ
هم �انوا ع� خطأ، أو أن

ّ
هم أن ، وخوفهم من ذلك الشعور الذي �خ�� ال���

ف.
�
تخل

> مثال ٥: 

ً
� أ��� عد� � تع�د االعت�ار للمرأة �إ�سان، �� قوان�� � الحديثة ال�� شخص س: أرى أّن القوان��

ا.
�
و�نصاف

، ما شخص ع: لن ينجح ما ي��دون فرضه، فع� مّر التار�ــــخ سارت األمور هكذا، وس����
� أنه الصحيح واأل�سب لهّن.  �ع��

ح المغالطة: اعتمد الشخص س ع� ما �انت عل�ه األمور ع�� التار�ــــخ (العادة) كدل�ل �� -
ع� ح�مه أّن ذلك هو الصحيح واأل�سب لل�ساء، وهذا ُ�عدُّ مغالطة منطق�ة، ألّن التار�ــــخ ل�س

ا لقبول ورفض األف�ار والحقائق؛ �ل العقل والمنطق.  منطق��
ً

دل��

 



مغالطة السؤال المشحون  

Loaded Ques�on    

اض المسبق، أو ب، أو مغالطة االستفهام، أو مغالطة االف��
�
(و�سّ� كذلك: السؤال المرك

، أو مغالطة األسئلة المتعّددة، أو مغالطة مغالطة السؤال المخادع، أو مغالطة السؤال المخ��
� األسئلة…).

اإلفراط ��

> تع��ف:

 يتضّمن -�ط��قة خفّ�ة- فرض�اٍت ومقّدماٍت غ�� صح�حة،
ً

�� أن �ط�ح الشخص سؤا�
ا بتلك المقّدمات الخفّ�ة. افه مس�ق� �ح�ث أّي جواب �قّدمه الطرف اآلخر �ستلزم اع��

> مالحظات:

ف -دون أن �حّس- �مقّدمات هام الطرف اآلخر وتضل�له ل�ع��
ّ
- الهدف من هذە المغالطة ات

م.
�
ال يؤمن بها، �ط��قة تخدم نتائج المت�ل

ة �ح�ث �سقط - الحّل مع هكذا أسئلة هو استخراج المقّدمة الخف�ة و�ن�ار صّحتها م�ا��
، أحدهما ي�بع اآلخر، وما �قوم � �ة من سؤال��

�
� الحق�قة مرك

أّي مع�� للسؤال؛ ألّن هذە األسئلة ��
ة عن السؤال اآلخر بناًء ع� � م�انك عن السؤال األّول وسؤالك م�ا��

�ه الشخص هو الجواب ��
جوا�ه هو ع� السؤال األّول.

ا وال  معّين�
ً

� ع� ش�ل سؤال ال �حمل استدال�
ها تأ��

ّ
عدُّ هذە الخدعة �مغالطة �ما أن ُ

- قد ال ت
ا.   مغالط�

ً
�صل لن��جة ما. �األحرى، �مكن اعت�ارها كخدعة وط��قة تضل�ل أ��� منها استدال�



ا عليها من � السؤال مّتفق�
نة �� - ُ�س�ث�� من هذە المغالطة أن تكون المعلومة المتضمَّ

ا من المغالطة. ، حينها تكون مقّدمة صح�حة، و�كون ال�الم خال�� � الطرف��

: �
> الش�ل المنط��

 س.
ً

مقّدمة ١: شخص أ �ط�ح سؤا�

مقّدمة ٢: السؤال س يتضّمن معلومة خفّ�ة �مقّدمة مّتفق عليها.

ا �المقّدمة الخف�ة. ن��جة: أّي جواب عن السؤال ُ�قّر ضمن��

> مثال ١: 

قّ�د ابنك �ال��ر؟».
ُ
«أما زلت ت

 كنت تقّ�د ابنك �ال��ر وأنت
ً

ك أص�
ّ
� ع� مقّدمة تقول إن ح المغالطة: هنا سؤاله مب�� �� -

ك كنت تفعل، و�ان األْو� أن
ّ
ا- �أن فت -ضمن�� رّ�ما ال تفعل، فسواء أج�ت بنعم أم ال، فقد اع��

 إن كنت تقّ�د ابنك، ثم �قّدم السؤال اآلخر؛ ل�ّنه أجاب م�انك بنعم ووضع الجواب
ً

�سألك أّو�
� سؤاله.

�مقّدمة َخفّ�ة ��

> مثال ٢: 

ا). ّوج يوم� � «ما اسم زوجة الرئ�س الجزائري بوتفل�قة؟» (الرئ�س الجزائري بوتفل�قة لم ي��

� السؤال مقّدمة مخطئة
ح المغالطة: أّ�ا �ان ما ستج�ب عل�ه فهو خطأ؛ ألّن �� �� -

� الوقت نفسه)،
ّوج وله زوجة �� � � (بوتفل�قة غ�� م�� � متناقضت�� (بوتفل�قة له زوجة)، أو مقّدمت��

ّوج؟ واآلخر إن �ان الجواب نعم فما اسم � : األّول هل بوتفل�قة م�� � ب من سؤال��
�
والسؤال مرك



� ع� أساس هذا الجواب ج�َب عنه بنعم، والسؤال اآلخر ُب��
�
زوجته؟ ل�ن السؤال األّول أ

ا. المخ�� واقع��

> مثال ٣: 

� المجتمع؟».
� ح�ّ�ة الل�اس الجد�دة و�شاعة االنحالل �� «هل ت�ّ�د قوان��

ا إ� � السؤال، مقّدمة خفّ�ة ع� أّن ح�ّ�ة الل�اس تؤّدي حتم�
ء نفسه �� �

ح المغالطة: ال�� �� -

�
� المجتمع، وهو أمر غ�� صحيح، وذلك للضغط ع� الطرف اآلخر لتب��ّ

إشاعة اإلنحالل ��
� عدم اإلجا�ة عن السؤال،

� خ�ارات أحالها مّر، والجواب المناسب �� الفكرة، وح�ە ب��
وا��شاف المقّدمة الخفّ�ة و�ن�ارها.

 

مغالطة التقس�م المخ��  

False Dichotomy    

(و�سّ� كذلك: مغالطة األب�ض واألسود، أو مغالطة المعضلة المخطئة، أو مغالطة ال�ّل أو
، أو مغالطة ال�دائل المخطئة، أو مغالطة ء، أو مغالطة إّما أو، أو مغالطة الخ�ار المخ�� �

الال��
الوسط الُمق�، أو مغالطة ال حّل وسط، أو مغالطة االستقطاب…).

> تع��ف:



� � ح��
� فقط ال ثالث لهما، �� � ممكنت�� ض الشخص وجود خ�ار�ن فقط أو ن��جت�� �� أن �ف��

�كون هناك خ�ارات عد�دة أخرى أو مجال مستمّر من الخ�ارات األخرى.

> مالحظات:

ا �كون ا من الخ�ارات المحدودة المتاحة؛ �ل غال�� - هذە مغالطة ألّن الواقع أ��� تعق�د�
� الخ�ارات

ة وآراء متعّددة ال �مكن ح�ها �� ا تكون ف�ه أطراف كث�� ا وض�اب�� متعّدد األ�عاد، غامض�
المحدودة.

ا تكون هذە المغالطة ع� وزن «إّما هذا أو هذا»، و�� المغالطة المحّب�ة لدى - غال��
ا هو االستقطاب و�قصاء �ّل من �خالفهم إ� جهة ؛ ألّن هدفهم غال�� � � والمتطّرف�� المتعّصب��
ا له ع� وجود رأي مخالف ل�س عدّوهم؛ ألّن وجود طرف ثالث ال يوافق عدّوە �مّثل تهد�د�

�سوء رأي عدّوە.

� فقط، أحدهما واضح ال�طالن، - هدف المغاِلط من هذە المغالطة هو اإل�قاء ع� رأي��
واآلخر هو رأي سماحته�

 الخ�ارات المتاحة، �ما
ً

- ُ�س�ث�� من هذە المغالطة أن تكون الخ�ارات المحدودة �� فع�
ً

ُ�س�ث�� أن تكون الخ�ارات ب�د القائل و�ان �مل�ها، فمن حّقه تحد�د الخ�ارات المطروحة، مث�
كتحد�د أب لخ�ارات ابنه.

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: إما الدعوى س أو الدعوى ع صح�حة.

مقّدمة ٢: الدعوى س غ�� صح�حة.

ن��جة: إذن الدعوى ع صح�حة.



> مثال ١: 

» جورج بوش. � «إّما أنك معنا، أو أنك مع اإلرهابي��

ها؛ � سور�ا وغ��
� �ل ال�اعات االستقطاب�ة �ما �حدث ��

ء نفسه �� �
ح المغالطة: وال�� �� -

إذ �حاول �ل طرف غلق �ل احتمال ثالث، و�فرض عل�ك أن تكون مع أحد األطراف ح�� لو �ان
� مسألة ومع

ا أو تكون مع أحدهما �� � �ستطيع أن تكون ضّدهما مع� � ح��
ا، �� � مع� الطرفان س�ئ��
� مسألة أخرى.

اآلخر ��

> مثال ٢:

� � سور�ا، ومن الصعب تأي�د طرف مع��ّ
� عما �حدث ��

ع �ما �ك��
�
شخص س: أنا غ�� مطل

ء. �
� ال�اع وت���ف اإلعالم ل�ّل ��

خاصة مع دخول عّدة أطراف ��

� مثل هذە ال�اعات ال يوجد ح�اد وال �د من اتخاذ قرار اآلن و�ال فأنت ج�ان
شخص ع: ��

ومتخاذل.

� مثل هذە ال�اعات الحساسة، محاولة المتطّرف أن �فرض
ا �� � ح المغالطة: نالحظ كث�� �� -

� قد �كون هناك أطراف أخرى أو نظرة مختلفة للمسألة، �أن � ح��
عل�ك اخت�ار طّرف منهما، ��

ء ما، فتكون نظرتك لألمر من ُ�عد آخر، �أن ترى �
� أّي لون هو المناسب ل��

�ختلف شخصان ��
� الش�ل أو الحجم أو الملمس ال اللون.

المش�لة ��

> مثال ٣: 

ض وجود خ�ار�ن ه �ف��
ّ
ا، فهو غ�� دقيق؛ ألن

�
ه أ��� أمان

ّ
رهان �اس�ال حول عقالن�ة اإل�مان ألن

ة ومختلفة، � أّن ال��� يؤمنون ��لهة كث�� � ح��
فقط �حّددان مص�� اإل�سان (اإل�مان أو اإللحاد)، ��



؛ ما �ستلزم وجود خ�ارات أ��� من اآللهة للنجاة ول�س خ�ار�ن فقط، مع �
و�ّل واحد ال �ق�ل ال�ا��

ذلك ي��� احتمال طف�ف �ع�� األفضل�ة لمن يؤمن.

> مثال ٤: 

ً
ا �صورة تمنع أّي خ�ار ثالث، فمث� ان�شار الّتهم الجاهزة ل�ل من ي�تقد القضا�ا المثارة حديث�
، �

�ل من ي�تقد دولة إ�ائ�ل فهو معاٍد للسام�ة دون خ�ار ثالث، من ي�تقد ال�خاري فهو قرآ��
ها مب��ة ع�

�
ح�، و�ل

ُ
ها، ح�� ال ت�اد ت … وغ�� ومن �مدح آل الب�ت أو ي�تقد الصحا�ة فهو ش���

� أن الواقع �قول بوجود احتمال أن � ح��
� خ�ار�ن فقط (إّما م�� أو ضّدي)، ��

ح� الشخص ��
ا. � جوانب مختلفة، أو ضّد الجميع إن كنت تخالفهم جم�ع�

تكون مع �ليهما ��

 

مغالطة التناقض الداخ��  

Inconsistency    

، أو مغالطة المقّدمات �
ا: مغالطة التضارب، أو مغالطة التناقض المنط�� (وُ�سّ� أ�ض�

المتصارعة، أو مغالطة التعارض…).

> تع��ف: 

ا لمقّدمات متناقضة ف�ما ب�نها، �ح�ث ال �مكن أن تكون �� أن �كون �الم الشخص متضّمن�
ا؛ مما يوجب رفض إحداها أو إسقاط ال�الم �حّجة التناقض. صح�حة مع�



> مالحظات:

� يّتفق جميع ال��� - هذە مغالطة ألّن عدم التناقض هو من الم�ادئ األّول�ة للعقل ال��
� ال �مكن الجمع � مختلفت�� ه �قّدم ن��جت��

ّ
ورة �ما أن ا �ال�� حولها، وأّن التناقض ال �ستلزم ش�ئ�

ب�نهما.

ا ال�شف عن التعارض أو التناقض؛ �ل قد �حتاج ذلك إ� تحل�ل - ل�س من السهل دائم�
� � نتائجها إ� ط��ق��

� قد تؤدي �� لألف�ار وت�س�طها؛ لل�شف عن مقاصد األف�ار ودالالتها ال��
. � متناقض��

� أو اإلشارة إ� - ُ�س�ث�� من هذە المغالطة أن �كون ط�ح التناقض لتوضيح مع�� مع��ّ
� االستدالل.

، دون أن �كون هناك بناء ع� �ليهما �� � � الفكرت�� مقصد عميق ناتج عن التصارع ب��

� تكونان � ح��
� من جانب ال �ستعمله المستِدّل، �� ا تكون المقّدمتان متعارضت��

�
- أح�ان

� من جوانب عد�دة أخرى �ح�ث �مكن الجمع ب�نهما؛ لذلك وجب التحل�ل الجّ�د ل�الم متفقت��
الطرف اآلخر ق�ل الح�م الم�ّ�ع بوجود تعارض أو تناقض.

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �قول �الدعوى س.

ا. � مع� � ال �مكن أن تكونا صح�حت�� مقّدمة ٢: الدعوى س تحمل مقّدمت��

. � � المتناقضت�� ا من المقّدمت��
�
ن��جة: إذن الدعوى س صح�حة انطالق

> مثال ١: 

.« «�ّل تعم�م مخ��



ها تخّ�� �ل تعم�م دون
ّ
ح المغالطة: تحتوي هذە الع�ارة ع� تناقض داخ�� ألن �� -

� ش�لها ومضمونها، والصحيح أال � حّد ذاتها- تعم�م؛ مما �جعلها متناقضة ب��
اس�ثناء، و�� -��

ً
ا، فإّما أن تكون الع�ارة صح�حة ش�� ا؛ ألّن ذلك غ�� ممكن منطق�� �كون �ّل تعم�م مخطئ�
ا، فال �عود هناك ف�سقط مضمون الع�ارة بوجود اس�ثناء، و�ال �كون مضمون الع�ارة صح�ح�

� معناها.
ها ستصبح متضّمنة ��

ّ
 ألن

ً
مع�� للع�ارة ش��

> مثال ٢: 

.« � ء �قي�� �
� الوح�د هو أنه ال �� ء ال�قي�� �

«ال��

عتمُد هذە
ُ
� الوقت نفسه ت

، و�� � ء �قي�� �
� الع�ارة تعم�ٌم ع� عدم وجود ��

ح المغالطة: �� �� -
� و�سقط �قي��ة الع�ارة، و�ّما أّن هناك أش�اَء ء �قي�� �

� الوح�د، فإما أنه ال �� ها ال�ق��
ّ
الع�ارة ع� أن

ا وال �مكن بناء عليها أي  كهذە الع�ارة وعل�ه �سقط مضمونها، فالع�ارة �� متناقضة داخل��
ً
�قي��ة
ن��جة.

> مثال ٣: 

� هذە الح�اة: العن��ة والسود».
«ش�ئان ال أحّبهما ��

� الوقت نفسه ال �حّب
، فالشخص -�� � هذە الع�ارة تناقض داخ��

ح المغالطة: �� �� -
� ال �حّبها، فهو بهذا ال ، وكذلك ال �حّب السود، والثان�ة �� ن�ع من أنواع العن��ة ال�� � العن����

. �
� تناقض ذا��

�حّب نفسه؛ مما يوقعه ��

> مثال ٤: 

� رمضان فم�انه السجن».
«أنا أؤمن �ح�ّ�ة االعتقاد؛ ل�ن أعتقد أّن من �فطر ��



، األو� اّدعاء إ�مانه �ح�ّ�ة � � متناقضت�� � هذا المثال أطلق القائل ع�ارت��
ح المغالطة: �� �� -

ه يؤمن أّن �ل
ّ
االعتقاد، ثم ما ل�ث أن نقض ذلك بتأي�دە العتقال من �فطر رمضان رغم أن

. � اعتقادە، وهو ما �جعل اّدعاءە مجّرد اّدعاء فارغ من أّي مع��
شخص حّر ��

> مثال ٥: 

ا- أن نفرض آراءنا «م�ادئ األخالق �س��ة و�� مسألة وجهات نظر؛ لذلك من الخطأ -أخالق��
ع� اآلخ��ن».

� هذا المثال، ذكر الشخص قاعدة عامة تقول ب�س��ة األخالق، ثم راح
ح المغالطة: �� �� -

ينقضها بتق��ر حق�قة أخالق�ة تقول �عدم فرض آرائنا ع� اآلخ��ن، رغم أن �س��ة األخالق

�
ا؛ مما يوقع صاحب ال�الم �� ا و�مكن الخالف حول صّحته أخالق�� تجعل هذا الح�م ذاته �س���

. �
تناقض ذا��

> مثال ٦: 

، وسا�� أطول من أحمد». ، وع�� أطول من سا�� «أحمد أطول من ع��

ا، فالح�م �أّن سا�� أطول من أحمد ح المغالطة: هو دور �مّثل حلقة مستح�لة منطق�� �� -
 . ّ ا وغ�� واق��

�
ئ ؛ مما �جعل ال�الم مه�� � � األولي�� يناقض ما هو مس�نتج من الع�ارت��

 

مغالطة ِعبء اإلث�ات  



Burden of Proof    

(وُ�س� كذلك: مغالطة تح��ل ِعبء اإلث�ات، أو مغالطة التهّرب من االستدالل…).

> تع��ف:

� ال �صّدقه- أن ي��ت عدم ا ما، ثم �طلب من الطرف اآلخر -ح�� �� أن �ّد�� الشخص أمر�
ا ع� من اّد�. � تكون البّ�نة دوم� � ح��

صّحته، ��

> مالحظات:

، فالذي �ّد�� �
- مّما �جب الت�ّ�ه له أنه ُ�طالب �الدل�ل �ّل من �ّد�� سواء �اإلث�ات أو �الن��

ء مثل من �ّد�� وجودە، ف�الهما �طالب �الدل�ل. �
� وجود ��

ن��

ء ما، ف�مكنك أن �
ا، فلو قال شخص بوجود �� - من ال ُ�طالب �الدل�ل هو من ال �ّد�� ش�ئ�

� �دل�ل، ل�ن ال �مكنك االّدعاء أّن �المه مخ�� دون دل�ل،
تقول ال أعلم ولن أصّدق ح�� تأ��

� عدم اإل�مان بوجود ما ال دل�ل عل�ه، واإل�مان �عدم وجود ما ال دل�ل عل�ه، فوجب التف��ق ب��
ه اّدعاء كذلك�

ّ
� ال �صّح دون دل�ل ألن

الثا��

ا ما ال ، فنظ��� � الح�م النظري والح�م العم�� - مما �جب االن��اە له كذلك، هو الفرق ب��
� ح�م المجهول ونكون تجاهه ع� ح�اٍد بتواضع ن�تظر الوصول للدل�ل دون

دل�ل عل�ه ي��� ��
� ح�م غ�� الموجود، وال �مكن بناء أي

ا، فما ال دل�ل عل�ه هو �� إطالق أّي ح�م تجاهه. ل�ن عمل��
ا هو ا- نكون ع� الح�اد تجاهه، وعمل�� ء عل�ه ما لم ُي��ْت. �اختصار، ما ال دل�ل عل�ه -نظ��� �

��
غ�� موجود إ� أن ي��ت وجودە.

: �
> الش�ل المنط��



مقّدمة ١: شخص أ �ط�ح الدعوى س دون دل�ل وُ�طالب اآلخ��ن ب�ث�ات خطئها.

مقّدمة ٢: ال �ملك اآلخرون أّي دل�ل ي��ت خطأها.

ن��جة: الشخص أ �س�نتج أّن الدعوى س صح�حة.

> مثال ١: 

� تصديق ما تقوله من وجود تأث�� لألبراج ع� ح�اتنا هكذا دون إث�ات. شخص س: ال �مكن��

، وهذا ما ي��د �ال�� صّحة. ك عاجز عن إث�ات خطأ �ال��
ّ
شخص ع: أعلم أن

ح المغالطة: فهنا المّد�� هو من عل�ه إث�ات وجود تأث�� األبراج الذي اّدعاە، وال �مكن �� -
اس�نتاج أّن ما اّدعاە صحيٌح ألن اآلخر عاجز عن إث�ات عكس ذلك؛ ألّن البّ�نة ع� من اّد�.

> مثال ٢: 

ا. ّ �ّل هذە األحمال؟ أنا إ�سان أتعب ولست جماد� شخص س: لماذا تض�ف ع��

� �فقد ال�ث�� من الدم �موت عكس الجماد، ها ا، اإل�سان ح��
�
شخص ع: أنت لست إ�سان

، اطعن نفسك لت��ت �� ما تقول. � ��
�
هو السك

ا، وهو اّدعاء ال �حتاج إ�
�
� هذا المثال اّد� الشخص س كونه إ�سان

ح المغالطة: �� �� -
ا
�
� ذلك المستوى من الّنقاش. فما �ان من الشخص ع إال أن رفض كون س إ�سان

استدالل ��
ه �حتاج نفسه إلث�ات صّحة اّدعائه

ّ
وطال�ه ب�ث�ات إعجازي �كون ب�نهاء ح�اته، وهذە مغالطة ألن

.  عن أن �طلب ذلك اإلث�ات الخط��
ً

ا، فض�
�
ع� أّن س ل�س إ�سان

> مثال ٣: 



� اإل�سان؟
شخص س: لماذا تؤمن بوجود الروح ��

، أنت ما دل�لك ع� عدم وجودها؟ � داخ��
� أحس �ذلك �� ��

ّ
د ألن

�
شخص ع: أنا متأ�

ك عاجز عن ذلك فال وجود لها.
ّ
شخص س: أنت من عل�ك إث�ات اّدعائك، و�ما أن

ا �مغالطة، مغالطة الشخص ع بتح��له لِعبء ح المغالطة: هنا قام الشخصان مع� �� -
ا، ومغالطة ه سأل ولم �ّدع� ش�ئ�

ّ
اإلث�ات للطرف اآلخر ومطالبته �دل�ل عدم الوجود رغم أن

� أّن اّدعاءە �حتاج � ح��
الشخص س �اّدعائه أنه ال وجود لها �مجّرد عجز اآلخر عن اإلث�ات، ��

� �اع حول من
� نقاشاتنا؛ إذ �دخل الطرفان ��

ة الوق�ع �� إلث�ات كذلك. مثل هذە الحالة كث��
ا ع� من عل�ه اإلث�ات؛ ألّن �ليهما �كونان قد ا منطق�� � عل�ه ِعبء اإلث�ات، ف�ط�ح الطرفان تفس��

قاما �اّدعاء �حتاج إلث�ات.

 

مغالطة االحت�ام إ� الطب�عة  

Appeal to Nature    

ا: المغالطة الطب�ع�ة، أو حّجة الطب�عة…). (و�سّ� أ�ض�

> تع��ف:

� الح�م ع� صّحة األف�ار أو حسن األش�اء. بتعب��
�� أن �عتمد الشخص ع� الطب�عة ��

. � ّ آخر، أن �عتقد أّن ما هو طب��� فهو جّ�د، وما هو غ�� طب��� هو س��



> مالحظات:

، � ّ ، والجّ�د والس�� نا نعرف من تج���نا مع الطب�عة أّن فيها الخ�� وال��
ّ
- هذە مغالطة ألن

ولطالما �ان اإل�سان من �حاول إخضاع الطب�عة لصالحه وانتقاء منها ما �خدمه، وتقوم هذە
� تق��ر األخالق والق�م.

المغالطة ع� الخض�ع للطب�عة �جمادها والوعيها ��

ء هو ح�م واسع �صعب تحد�دە، �
- مش�ل هذە المغالطة كذلك أّن الح�م �طب�عّ�ة ال��

فال�ث�� مما نقوم �ه �صعب الح�م عل�ه إن �ان من الطب�عة �أ�لنا ألش�اء محددة دون أخرى، أو
استعمالنا لل�اس… إلخ.

� �� أفضل من األمور غ�� الطب�ع�ة؛ ل�ن - �الطبع هناك ال�ث�� من األمور الطب�ع�ة ال��
ا. � للح�م عليها؛ �ل ُ�عرف ذلك �دراستها وتقي�مها موضوع��

مجرد طب�عّيتها ال تك��

� طلق المغالطة الطب�ع�ة عادة ع� حالة خاصة من مغالطة االحت�ام إ� الطب�عة، ح�� ُ
- ت

�
� الطب��� الذي �عود للطب�عة ��

ا �األخالق، وهذا راجع للمذهب األخال�� ق�
�
�كون الح�م متعل

� االستدالالت
ا �� � تكون مغالطة االحت�ام إ� الطب�عة عموم� � ح��

ا، �� الح�م ع� األمور أخالق��
المنطق�ة.

: �
> الش�ل المنط��

. ء س طب��� �
مقّدمة ١: ال��

مقّدمة ٢: �ّل ما هو طب��� فهو جّ�د (مقّدمة خفّ�ة).

ء س جّ�د. �
ن��جة: إذن ال��

> مثال ١: 



.« � ّ ء غ�� س�� �
ء طب��� فأ��د هو �� �

ه ��
ّ
، ف�ما أن � «ال أعرف لماذا �منعون ال�و�اي��

� الطب�عة ال�ث�� من األعشاب الضارة
ا كهذا ال �صلح، ف�� ح المغالطة: �الطبع فإن ح�م� �� -

� الح�م ع� حسنه أو
ء وحدها �� �

� ستقتلك، وال �مكن االعتماد ع� طب�ع�ة ال�� والسموم ال��
ا �جوان�ه المف�دة والضارة. سوئه، �ل الصحيح أن ُ�درس األمر موضوع��

> مثال ٢: 

� ت�فها ع� «لو جّ��َت التداوي �األعشاب الطب�ع�ة أفضل لك من هذە األموال ال��
المضادات االصطناع�ة والمخالفة للطب�عة.

لِت األعشاب الطب�ع�ة ع� المضادات الحي��ة فقط ألّن األو� ضِّ
ُ
ح المغالطة: ف �� -

طب�ع�ة واألخرى اصطناع�ة، وهذا �التأ��د مغالطة منطق�ة، فموافقة الطب�عة ال �ستلزم أّي
ء بنفسه و�ستعمل األصلح له �غض النظر عن طب�عيته. �

ء؛ �ل ع� اإل�سان أن �خت�� �ّل �� �
��

> مثال ٣: 

، ثّم ُي��ُط ذلك �سالمته وجودته ه طب���
ّ
ُر المنت�ج ع� أن � اإلعالن، إذ ُ�َصوَّ

استعمالها ��
ة للح�م ع� جودة المنت�ج، � األمر عوامل كث��

ا ع� الطب�عة وحدها، والحق�قة أّن �� اعتماد�
� الطب�عة

� ع� جودتها ونفعها؛ ألّن ما ��
دَرُس دراسة شاملة للخروج �الح�م النها�� ُ

�جب أن ت
� �كون �ّل ما هو طب��� أفضل من �ّل ما هو

� �ق��
يتفاوت، وال يوجد أّي استلزام منط��

. اصطنا��

 

مغالطة االلت�اس  



Ambiguity Fallacy    

.(… ا: مغالطة الغموض، أو التأ��د الغامض، أو مغالطة الغموض الدال�� (وُ�سّ� أ�ض�

> تع��ف:

� استدالله لتضل�ل
�� � � مختلف�� ا أو ع�ارة لغ��ة �معني�� و�� أن �ستعمل الشخص لفظ�

� المع�� �خدم حّجته.
� �شك�ل الت�اس ��

الطرف اآلخر، أي أن �ستغل غموض اللغة ��

> مالحظات:

� هذە المغالطة ع� ثالثة أوجه:
- تأ��

؛ ما �جعلها تحتاج لتقي�د. � قد تحمل أ��� من مع�� ادفات ال�� - �استعمال األلفاظ والم��

� أو الحنفّ�ة أو الذهب أو المق�اس. � اللغة الع���ة �مع�� العضو البيولو��
�� � : قد تكون الع��

ً
فمث�

 .(Equivoca�on) اك المع�� وُ�سّ� هذە المغالطة الفرع�ة �مغالطة اش��

ا، وهذا كف�ل �خلق � نطق �عض ال�لمات مما �عطيها مع��ً مغاير�
�� (Accent) ة - بتغي�� الّن��

� الخطأ أو الخداع. و�س� هذە المغالطة الفرع�ة �مغالطة
الت�اس عند الطرف اآلخر قد يوقعه ��

 . الّن��

� تكون حّمالة أوجه ولها مع�� واسع �جعلها سهلة التأو�ل - �استعمال الع�ارات والجمل ال��
 .(Amphiboly) وغ�� قا�لة للدحض. وُ�س� هذە المغالطة الفرع�ة �مغالطة الم�شا�ه

هم �ستعملون
ّ
� يتفّطن المتناقشون إ� أن � ال�ث�� من نقاشاتنا، ح��

- تقع هذە المغالطة ��

� األلفاظ �معاٍن مختلفة؛ يتوجب االتفاق ع� ما �قصد �ل طرف �المصطلحات الرئ�سة ال��
. �

� أ��� ع� المحتوى المنط�� ك�� غوي، وَ�نصّب ال��
�
� توافق ل

يرتكز عليها النقاش، ليتّم النقاش ��



� االستدالل
- ُ�س�ث�� من هذە المغالطة أن تكون األلفاظ والع�ارات الغامضة المستعملة ��

َ من � تحمله؛ ح�ث تحوي أيُّ لغة ال�ث�� � �ّل استعماالتها؛ مما ي��ل الغموض ال��
�مع�� واحد ��

�
� الس�اق هو ما قد �حّدد أحد المعا��

الع�ارات والجمل الغامضة وسهلة التأو�ل؛ ل�ن استعمالها ��
 من أخرى.

ً
�د�

� األصل
� الغالب- ُي��ط �المغالطة المقصودة بهدف التضل�ل؛ ل�ّنها ��

- مع�� المغالطة -��
ا، فتع��فها م��وط �الن��جة أ��� منه �النوا�ا. ومن هذا ال�اب قد �كون الغموض �شمل األم��ن مع�
� التعب�� عن ُحَججه؛ ما

� االستدالل جاء عن خطأ أو عن قدرة المستِدّل المحدودة ��
ن �� المتضمَّ

� التع��ف العام للمغالطة. 
�جعلها مس�ثناة من المغالطة �المع�� المقصود، ل�ّنها داخلة ��

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �ط�ح الدعوى س.

مقّدمة ٢: الدعوى س تحتوي ع� غموض (مقّدمة خفّ�ة).

ن��جة: شخص ب �س�نتج بناًء ع� مع�� غامض.

> مثال ١: 

� أن ُ�طاع، و�ما أّن قانون الجاذب�ة هو قانون، ف�جب أن ُ�طاع».
«�ّل قانون ي����

� والقواعد االجتماع�ة والقضائ�ة، � ال�دا�ة، مع�� القانون هنا هو القوان��
ح المغالطة: �� �� -

ا، وهو ما خلق ل الت�اس�
�
وقانون الجاذب�ة هو م�دأ أو نظ��ة علم�ة، واالستعمال المختلف هنا �ش�

� � ال�ون�ة �� قوان�� هذا الخلط الذي أدى إ� أمر �طاعة قانون الجاذب�ة، ونحن نعلم أن القوان��
؛ مما �جعل هذا حتم�ة ال تحتاج إ� أمر أو إلزام لتعمل، فال�ل مطيع لقانون الجاذب�ة شاء أم أ��

. األمر مجّرد �الم فارغ من أّي مع��



> مثال ٢: 

«ال�د أن تكون نظ��ة التطور صح�حة ألن العالم �له يتطور».

، ف�كون المع�� � � مختلف�� � هذا المثال، اسُتعملت �لمة «تطّور» �معني��
ح المغالطة: �� �� -

ورة- �الحجة المقصودة؛ ألّن التطّور � ذاته؛ ل�نه غ�� مرت�ط -�ال��
ا �� ا صح�ح� � �الم�

الثا��

�
� المقصود من فعل التطّور �� � ح��

� لل�ائنات الحّ�ة، �� � النظ��ة هو التطّور البيولو��
المقصود ��

الجملة هو التطّور الحضاري واالجتما�� واالقتصادي… إلخ. وهذا ما �جعل الحّجة المقّدمة ال
� مغالطة الس�ب الزائف.

صلة لها �الن��جة الُمرادة، والذي يوقعنا ��

> مثال ٣: 

«نظ��ة التطور �� مجرد نظ��ة ال دل�ل عليها».

� مجرد � الذي �ع�� ، المع�� األد�� � ح المغالطة: اسُتْعمَل مصطلح «نظ��ة» �معني�� �� -

�
، مع�� نظ��ة �� � � ح��

� مقام الرأي أو وجهة النظر. ��
اض أو احتمال ال دل�ل عل�ه، وهو �� اف��

، من � � اجت�از �ل مراحل المنهج التج����
� (وهو المناسب هنا) هو ما نجح �� العلم التج����

� مقام الحق�قة
ا �� اض وتج��ب وتأ��د لها، ول�س مجرد فرض�ة، فهو عمل�� مالحظة للنتائج واف��

ا � � الواقع، وُ�ستعمل هذا االلت�اس كث��
ا) ال�اف�ة للبناء عليها �� الثابتة (مع التحّفظ ع� ذلك نظ���

� ة ال�� � ا��سبها مع اال��شافات واإلنجازات ال�ب�� � ل�شاط العلم والثقة المعرف�ة ال�� من المعارض��
حّققها.

> مثال ٤: 

.« اها سا�� كة اش�� � الع�ارة: «أسهم ال��
د عليها ��

�
ة وال�لمة المؤك تغي�� الّن��



� ملك سا��
كة �� » �قّوة فتكون �مع�� أّن أسهم ال�� طقت �لمة «سا��

ُ
ح المغالطة: إذا ن �� -

� ملك
� أّن األسهم �انت �� اها»، فقد تع�� اها، و�ذا �ان التأ��د والشّدة ع� �لمة «اش�� ه اش��

ّ
�ما أن

� ف��ما هو ي��د التأ��د ع� أّن
د ع� الفعل الما��

�
� يؤك ، واآلن �� غ�� ذلك؛ ألن القائل ح�� سا��

. � الحا��
ت �� � �إشارة ع� أن األمور قد تغ��ّ

� الما��
ذلك �ان ��

> مثال ٥: 

ُ حجم � التخف�ضات أو االمت�ازات تكب��
�� 

ً
� اإلعالن والتجارة، إذ يتّم مث�

استخدامها ��

ُ حجم االمت�از وتصغ�� ة و�خفاؤها، أو تكب�� ُ التخف�ضات الصغ�� التخف�ض األ��� وتصغ��
� نفوس

ا �� ا و�عجا�� وط واالس�ثناءات ح�� لو �انت �� الغالب األعّم؛ مما �خلق حماس� ال��
ا ا، وهو ما �دركه جّ�د� � كث�� من األح�ان- �اهظ�

ة -�� � الدقائق األخ��
اجع عنه �� ال��ائن، �كون ال��

� مضاعفة األر�اح.
ونه ع� أ�مل وجه ��

�
ت و�ستغل

ّ
التّجار وأصحاب المح�

 

ك�ب   مغالطة ال��

Composi�on Fallacy    

، أو مغالطة ال�ّل، أو مغالطة كي��ة، أو االستقراء المخ�� ا: المغالطة ال�� (وُ�سّ� أ�ض�
االس�ثناء…).

> تع��ف:



ه، أو ما ينطبق
�
ورة ع� �ل ء ينطبق �ال�� �

�� أن �عتقد الّشخص أن ما ينطبق ع� أجزاء ��
ع� أفراد فئة ينطبق ع� الفئة �املة. بتعب�� آخر، أن �عتقد أنه إن �ان ح�مه ع� أجزاء أو أفراد

ه صحيح.
�
ء ��ل �

ا، فالح�م ع� ال�� ء صح�ح� �
��

> مالحظات:

� مجموعة أفراد فئة والفئة مجتمعة، وأّن الفئة أو - هذە المغالطة ناشئة من عدم التف��ق ب��
� األفراد أو األجزاء �صنع منها ء أ��� من مجّرد أفرادها؛ ألّن التفاعل ب�� �

الف��ق أو الوحدة �� ��
. � أ��� مما �فعله األفراد أو األجزاء منفصل��

ك�ب، فالتعم�م �كون ع� أفراد � التعم�م وال�� ا هو الفرق ب�� - مما وجب االن��اە له جّ�د�
. فالتعم�م � ك�ب �قوم ع� جزء مركب من أفراد يتفاعلون ب�نهم ول�سوا منفصل�� ، وال�� � منفصل��
ا، أّما ا» أي أن �ّل العب منفصل �لعب ج�د�  هو أن أقول: «العبو هذا الف��ق �لعبون ج�د�

ً
مث�

ا»، �مع�� أن نتائج الف��ق ��ّل جّ�دة أو أّن أداءە ك�ب فهو أن أقول «هذا الف��ق �لعب ج�د� ال��
� هؤالء األفراد. � مدى التفاعل ب��

� الف��ق وأفرادە المتمّثل �� � عن الفرق ب�� ��ّل جّ�د، وهذا نا��

ا من الجزء ع� أن �كون
�
� كث�� من األح�ان- إطالق ح�م ع� ال�ّل انطالق

- من الممكن -��
ا لندرة خطئها. ا، وتكون مثل هذە األح�ام أ��� فائدة عمل�� ا أ��� منه �قي��� ا وظن�� هذا الح�م تق�����
� الغالب

ا من تذّوق جزء منه �كون ��
�
� انطالق : إطالق ح�م ع� ذوق ال�عكة أو حساء مع��ّ

ً
فمث�

ا للتجا�س ال�ب�� ألجزائه �فعل الطبخ؛ ول�ن �جب االن��اە إ� كون مثل هذە ا نظر� صح�ح�
 قد �كون هناك دخالء أو أش�اء

ً
� النظري. فمث� األح�ام عملّ�ة ظنّ�ة وال �مكن رفعها لمرت�ة ال�ق��

� أجزاء معّينة منها.
مضافة ب�فراط ��

: �
> الش�ل المنط��

- أجزاء ال�ّل:

ء ب. �
ء أ هو جزء من ال�� �

مقّدمة ١: ال��



ء أ ينطبق عل�ه الوصف س.  �
مقّدمة ٢: ال��

ه ينطبق عل�ه الوصف س.
�
ء ب ��ل �

ن��جة: ال��

- أفراد فئة:

مقّدمة ١: الفئة أ تتكون من أفراد.

مقّدمة ٢: أفراد الفئة أ ينطبق عليها الوصف س. 

ن��جة: الفئة أ ��ّل ينطبق عليها الوصف س.

> مثال ١:

�
�� � � ف��ق �أمهر الالعب��

ا، فقد �أ�� � ال��اضات أو فرق األوركس��
� كرة القدم أو �ا��

ما نراە ��
� أقّل؛ ل�ن �ف��ق � ن�ل األلقاب، وقد �فوز عل�ه ف��ق �مستوى العب��

العالم؛ ل�ن �فشل الف��ق ��
. � ا؛ ألّن الف��ق أ��� من أفرادە منفصل�� ا وا�سجام� أقوى وأ��� تناسق�

> مثال ٢: 

ا». «يتكّون اإل�سان من ذرات، والذرات غ�� واع�ة، وعل�ه ال �مكن أن �كون اإل�سان واع��

ك�ُب من ذرات أّن ال�ل ينطبق عل�ه ما ينطبق ع� الذرات � ال�� ح المغالطة: هنا ال �ع�� �� -
�ات �صفات مختلفة، وال �مكن الح�م ع�

�
منفصلة؛ �ل تتفاعل هذە الذرات ب�نها ما ي�تج مرك

صفات ال�ّل �صفات أجزائه.

> مثال ٣: 



� ذّرة سائلة، وعل�ه فال �مكن أن �كون الماء � ذّرة سائلة، ول�س األوكس�ج�� «ل�س اله�دروج��
.«

ً
الذي يتكّون منهما سائ�

ك�ب ومحاولة تطبيق خصائص الجزء ع� ح المغالطة: هنا ق�ام الشخص �مغالطة ال�� �� -
نا نعلم أّن الماء مادة سائلة وأّن الن��جة المتوّصل

�
ال�ّل هو ما قادە لهذە الن��جة الفادحة، ف�ل

إليها واضحة ال�طالن، ومثل هذە األمثلة �� ط��قة ذكّ�ة الخت�ار �الم معّقد، وذلك �ال�حث عن
أمثلة أ�سط تكون مقّدماتها ونتائجها معلومة للح�م ع� سالمة االستدالل.

> مثال ٤: 

«�ل ما هو داخل هذا ال�ون �خضع للمنطق، ومنه فإن ال�ون -��ّل- ال �ّد أن �خضع
للمنطق».

ا ع� ال�ّل؛ �ل ء أّن ما رأيناە ينطبق ع� األجزاء س�نطبق حتم� �
ح المغالطة: ال �ضمن �� �� -

�ات ع� كسب خصائص أو فقدها من أجزائها؛ مما
�
ا إذا ما رأينا قدرة المرك اض�� ي��� ذلك اف��

�ة من هذە األجزاء.
�
ة وال �مكن الح�م عليها �غ�� كونها مرك � ّ �جعلها متفّردة ومتم��

> مثال ٥: 

ات الشخص�ة، ومنه فإن أّي معرفة س�صل إليها ال��� � ّ «ال �خلو �ل فرد من ال��� من التح��
ات شخص�ة». � ّ ستكون مجّرد تح��

ا -مع الوقت- للتوازن ة اآلراء المختلفة ستؤّدي غال�� ح المغالطة: والحق�قة أّن ك�� �� -
ا�م�ة وكون هذە الصفات غ�� ثابتة والتقارب إ� نتائج أ��� مصداق�ة، �ما أن طب�عة المعرفة ال��
�ة ��ّل محض (�ل تتفاوت �اختالف األشخاص والظروف) �جعل مثل هذە األح�ام ع� ال���

عب�ّ�ة.



> مثال ٦: 

ا تعرفهم من ا أو أشخاص� � التجّمعات الشعب�ة والفو�� الجماع�ة، إذ تجد أفراد�
ما نراە ��

� � الجماعة أو ب��
� الذين �ستح�ل أن �فعلوا ذلك منفردين؛ ل�ن ما إن �دخلوا �� الناس الطّيب��

� من �ّم � ط��قها؛ ما �جعلنا مذهول��
�� �

ار أو وحوش تدّمر �ّل ما �أ�� أصدقائهم ح�� يتحّولوا أل��
ا، �مجّرد االنتماء للمجموعة. ّ الذي �حدث لحظ�� التغ��

مغالطة التقس�م  

Division Fallacy    

.(… ، أو االس�نتاج المخ�� ا: المغالطة التقس�م�ة، أو التقس�م المخ�� (وُ�سّ� أ�ض�

> تع��ف:

ورة ك�ب، أي أن �عتقد الشخص أّن ما ينطبق ع� ال�ّل ينطبق �ال�� و�� عكس مغالطة ال��
ا، فالح�م ء أو فئة صح�ح� �

ه إن �ان ح�مه ع� ��
ّ
ع� أجزائه أو أفرادە. بتعب�� آخر، أن �عتقد أن

ع� أجزاء أو أفراد هذە الفئة صحيح.

> مالحظات:

ك�ب، ما �جعل مجموعة األجزاء مختلفة عن ال�ّل الذي �جمعها هو � مغالطة ال��
- �ما رأينا ��

� ال تتفاعل ب�نها. التفاعل ب�نها، وعل�ه فالمغالطة ال تنطبق ع� األجزاء أو األفراد المنفصلة وال��



�ة
�
ك�ب، حول إطالق أح�ام ظنّ�ة عمل - ُ�س�ث�� من هذە المغالطة ما ُ�س�ث�� من مغالطة ال��

ا، وهذا الجزء ناتج ا من صفة معّينة لل�ل، خاصة إذا �ان هذا ال�ل متجا�س�
�
ع� األجزاء انطالق

� مثال ال�عكة والحساء.
ك�ب �ما رأينا �� عن ال��

: �
> الش�ل المنط��

ء ب. �
ء أ هو جزء من ال�� �

مقّدمة ١: ال��

ء ب ينطبق عل�ه الوصف س.  �
مقّدمة ٢: ال��

ن��جة: الجزء أ ينطبق عل�ه الوصف س.

> مثال ١: 

ب من العددين ٤ و٣، فالعددان ٤ و٣ زوج�ان كذلك».
�
ك ه ي��

ّ
، و�ما أن � «العدد ٣٤ عدد زو��

ك�ب ح المغالطة: مثال واضح لمدى سخافة هذا االستدالل ونتائجه ال�ارث�ة؛ ألّن ال�� �� -
ا ما تكون هذە � إ�شائه، وغال��

� اْعُتمدت �� ا �عتمد ع� القانون أو العالقة ال�� �ما رأينا سا�ق�
� تمل�ها األجزاء. العالقة هادمة للصفات ال��

> مثال ٢: 

، فهما �التأ��د مادتان � � واله�دروج�� ب من األوكسج��
�
ك ه ي��

ّ
«الماء مادة سائلة، و�ما أن

سائلتان».

� الجزء � الصفات ب��
ور�ة �� ك�ب نفسه، فال عالقة �� ح المغالطة: �مثال مغالطة ال�� �� -

� أجزائه؛ مما ك�ب والتفاعل ب�� ا عن فعل ال�� ب قد �كون ناتج�
�
وال�ّل، وما ينطبق ع� الماء �مرك



� األجزاء أو األفراد المكّونة له.
هو غ�� موجود ��

> مثال ٣: 

«�ما أّن الشعب اإليرلندي انتخب هذا الرئ�س المتطّرف، فإّن صد�قك اإليرلندي �ساند
التطّرف».

� نقول الشعب انتخب فذلك �كون �األغلب�ة ول�س ال�ّل، وال �مكن ح المغالطة: ح�� �� -
� أفراد ال�ّل ا؛ ألّن الح�م األول س��ه التفاعل ب�� ا فرد� تخص�ص الح�م ع� �ل األفراد فرد�
- هو قانون األغلب�ة، ما �سمح ب�طالق ح�م

ً
� يتّم تحد�دها. فالقانون هنا -مث� �عالقات وقوان��

ع� ال�ّل، و�ن �ان ال ينطبق ع� �ّل األفراد.

> مثال ٤: 

�ل�». � أورو�ا أ��� من ال�ساء، ومنه فأنت تتقا�� أ��� من أنج�ال م��
«يتقا�� الرجال ��

م
�
� نت�لم عن ج�س �العموم نت�ل نا ح��

ّ
ح المغالطة: هذا �الم واضح ال�طالن؛ ألن �� -

ا؛ �ل هناك ال�ث�� من ال�ساء ا واحد� ورة انط�اق الح�م ع� �ّل األفراد واحد� �� � �المعّدل، وال �ع��
� أ��� من ال�ث�� من الرجال، والعكس. � تتقاض��

الال��

> مثال ٥: 

� الذي �حوي
ك ال تحّب الطبق الفال��

ّ
ك ال تحب أ�ل ال�ث�� من الخضار، ألن

ّ
د أن

�
«أنا متأ�

العد�د من الخضار».

� يتكّون منها، � هذا المثال، أسقط الشخص ح�م الطبق ع� الخضار ال��
ح المغالطة: �� �� -

� تح��ه؛ ل�ن الصحيح أّن ا أن عدم إعجاب الشخص �الطبق �ان �س�ب الخضار ال�� ض� مف��



ا من طعم هذە � قد تغ��ّ �ل�� � المكّونات إضافة لط��قة الطبخ ال��
الخضار جزء من الطبق، و�ا��

الخضار.

 

مغالطة التأث�ل  

Etymological Fallacy    

� التأث�ل، أو مغالطة االحت�ام إ� المرج�ح…).
(و�سّ� كذلك: مغالطة اإلفراط ��

> تع��ف:

�
� الحال�ة لل�لمات �جب أن تكون موافقة لمعناها التار���

و�� أن �عتقد الشخص أّن المعا��
ا، ف�ستعمل المصطلحات �معانيها الشاذة القد�م الذي ُوضع لها ال إ� ما هو من��� حال��

ر ع� أح�ام الطرف اآلخر.
ّ
ا يؤث ا وغموض� ل الت�اس�

�
ا �ط��قة �ش� والمرجوحة عمل��

> مالحظات:

� هذە المغالطة يتجاهل الشخص أّي تطّور للغة، و�ّ� ع� فهمها �معانيها القد�مة، ال
�� -

� وتتقارب للمح�ط والحضارة الحال�ة
ّ المعا�� ، فمن الطب��� أن تتغ�� ع�� س�اقها وتطّورها الحا��

� المصطلحات
ر �مختلف الثقافات الواردة، فتظهر مصطلحات جد�دة وتتغ��ّ معا��

ّ
وتتأث

� حسب االستعمال والحاجة إل�ه؛ لذلك �قال: «اللغة �� ما �قوله
القد�مة، ومنها ما �خت��

� القوام�س القد�مة�
الناس» ح�� لو �ان ضّد ما هو موجود ��



فاق
ّ
- عالقة المصطلحات اللغ��ة �معانيها �� عالقة إجماع�ة جاءت ع�� ات

� المع�� والمصطلح الذي ُوِضَع � ب��
� الناس، وال يوجد أي استلزام منط�� (Conven�on) ب��

� ال�ث�� من ال�لمات والتعار�ف
� معا�� للتعب�� عنه، ومن ذلك نتجت �مّ�ة الخلط الذي �قع ب��

� القاموس؛ ألّن استعماالت الناس لها تتعّدد، وما يهّم هو المع��
المتعّددة لل�لمة نفسها ��

فق الناس ع� مع�� جد�د
ّ
� الناس الذي يتغ��ّ و���ّدل مع الزمن والظروف، ولو ات المستعمل ب��

لل�لمة وراحوا �ستعملونه فس�كون هو مع�� ال�لمة بهذە ال�ساطة. 

� (أحد أوجه مغالطة الغموض)، �ح�ث
اك اللف�� - هذە المغالطة ش�يهة �مغالطة االش��

تقوم ع� تضل�ل الطرف اآلخر �استعمال مصطلحات �معاٍن مختلفة.

- ُ�س�ث�� من هذە المغالطة أن تكون المصطلحات الحديثة غ�� مّتفق عليها، �أن تكون
ك األمر محّل نقاش وخالف. موضوعة من مصادر مشكوك فيها، ما ي��

: �
> الش�ل المنط��

ه س.
ّ
ء أ معّرف ع� أن �

مقّدمة ١: ال��

ه ع. 
ّ
ا ع� أن ا قد�م�

�
ء أ �ان معّرف �

مقّدمة ٢: ال��

� ع. ء أ �ع�� �
ا ال��

�
ن��جة: إذ

> مثال ١: 

شخص س: أنا مندهش من �المك هذا، فهو �اللحن.

ا إلطرائك. شخص ع: شكر�



� الخطأ � تع�� ح المغالطة: هنا الشخص س �قصد المع�� القد�م ل�لمة «لحن» وال�� �� -
ا، �مع�� عذب ال�الم � فهمها الشخص ع �المع�� المستعمل حال�� � ح��

ومجان�ة الصواب، ��
� الحال�ة الشائعة

وجم�له، وهو ما سّ�ب سوء الفهم من الطرف اآلخر؛ ألن الناس �ستعمل المعا��
للمصطلحات.

> مثال ٢: 

� عمله.
شخص س: عل�ك مراق�ة ابنك فهو شاطٌر ��

، لماذا قد أراق�ه؟� ا فسأشّجعه أ��� شخص ع: ما دام شاطر�

�
ح المغالطة: الشخص س هنا �قصد المع�� القد�م لل�لمة وهو �مع�� سارق وما�ر �� �� -

ّ وفطن. قد �كون هذا الخلط �حسن � ذ�� عمله، والشخص ع فهمها �المع�� المتداول الذي �ع��
ا �كون لتضل�ل الطرف اآلخر وتم��ر أف�ار مخطئة أو غ�� مّتفق عليها نّ�ة من الشخص؛ ل�ن غال��

. � من الطرف��

> مثال ٣: 

ء خ�ا�� وال ُ�صّدق. �
� كتا�اتك، ما تقوم �ه ��

�� � تك برأ�� شخص س: لقد أخ��

؛ �ل �� قصص واقع�ة نقلتها من أحداث حق�ق�ة. شخص ع: هو ل�س خ�ا��

» ع� أنها من الخ�ال و�ع�دة � هذا الحوار، فهم الشخص ع �لمة «خ�ا��
ح المغالطة: �� �� -

ء رائع و�فوق الوصف، �
ه ��

ّ
� قصد الشخص س المع�� الشائع لل�لمة ع� أن � ح��

عن الواقع، ��
ة؛ ل�ّنه � مثل هذە المصطلحات المن���

ا �ط��قة عف�ّ�ة �� � وسوء الفهم الذي حدث قد �قع كث��
ا من الشخص �غرض التضل�ل والخداع. قد �كون كذلك مقصود�



 

ء   � مغالطة ال�ش��

Reifica�on Fallacy    

ا: مغالطة التجس�د، أو مغالطة التج��د، أو العقل�ة المضادة للمفاه�م�ة…). (وُ�سّ� أ�ض�

> تع��ف:

ها �ائنات حق�ق�ة
ّ
و�� أن يتعامل الشخص مع األمور المجّردة �األف�ار والنماذج ع� أن

ا ال تنطبق عليها بتلك السطح�ة. � عليها أح�ام� وأش�اء ماد�ة و�ب��

> مالحظات:

- هذە المغالطة �� أصعب أوجه مغالطة االلت�اس، ف�� �ش�ه االستعارة اللغ��ة؛ ل�ن
� ُ�ستَغلُّ لتخدم غ�� ما ُوضعت له؛ إذ �حدث الت�اس وسوء تقدير للم�ادئ والنماذج المش�لة ح��

�
�ائ�ة لها وجود حق��� � ها أش�اء ف��

ّ
ُر ع� أن َصوَّ

ُ
� ت � تع��ّ عن مفاه�م واسعة، ح�� المجّردة ال��

وحدود تخدم قضّ�ة معّينة.

� معاٍن وأمور يوم�ة، ال
ء أو المجاز �� � - ُ�س�ث�� من هذە المغالطة أن ُ�ستعمَل هذا ال�ش��

. فالهدف من استعمال اللغة � �كون الهدف منها االستدالل أو الوصول إ� ن��جة مع طرف مع��ّ
 ب��صال المع�� �ط��قة واضحة وعمل�ة، لم �عد لح�م

ً
، فإن �ان ال�الم كف�� هو إ�صال المع��

ا تمت�� �ه نقاشات الناس. ا عاد�� ، وصار �الم� المغالطة مع��



� محاولة تضل�ل الطرف اآلخر �استعمال معاٍن فيها ل�س أو
- وجه المغالطة هنا هو ��

� أ�شأها اإل�سان للتعب�� عن تصّورات � المفاه�م المجّردة ال��
� تغي�� حقائق ومعا��

غموض، أو ��
�ة أو معّقدة ال �صلح إسقاطها ع� س�اق مادي �حت.

�
أو نماذج مرك

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: المصطلح أ �ع��ّ عن نموذج أو تصّور مجّرد س.

. � � س�اق تجس�دي �ش�ي��
مقّدمة ٢: المصطلح أ �مكن استعماله ��

ن��جة: إذن المصطلح أ ُ�ع��ّ عن المع�� المادي ع.

> مثال ١: 

.« � صال��
�� �

«الح�اة لئ�مة لم ترد أن تم��

، وال ت��د، وال �
ح المغالطة: الح�اة مفهوم مجّرد لمرور الوقت، ل�س لها ح�م أخال�� �� -

� و�س�، ف�غ��ّ ح�اته لألفضل أو
ما اإل�سان �سع�ه وال��� من حوله من ي��د و�م��

ّ
، و�ن �

تم��
لألسوأ، وما الوقت الذي �مّر إّ� �مرجع مرافق له.

> مثال ٢: 

� ح�اة ال��� �السعادة، والحّب،
� ال�ث�� من المفاه�م الجم�لة والمهّمة ��

استخدامها ��
واإل�مان، والطب�عة، والفطرة والح�اة… إلخ، مثل: «إذا فتحت قل�ك للحب�لإل�مان، س��حث
ما

ّ
� ذاتها، و�ن

هو عنك»، وكذلك: «ت��دك أّمنا الطب�عة �ابنها»، وال تمّثل هذە الع�ارات مغالطة ��
هذا التغي�� للمع�� إذا اسُتعمل إلضفاء الغموض وااللت�اس وتضل�ل الطرف اآلخر �كون مغالطة.



> مثال ٣: 

� هذە المغالطة إذا استعملت
� البيولوج�ا ��

» المستعملة �� تدخل ع�ارة «االنتخاب الطب���
ما �حدث

ّ
� أثناء النقاش، فالطب�عة ال ت�تخب وال تختار �المع�� الصحيح لل�لمة، و�ن

� حّجة ��
��

� ال�ائنات الحّ�ة ع� أرض الواقع. أّما الطب�عة فمصطلح واسع وفضفاض للس�اق ذلك ب��
� تع�ش ف�ه هذە ال�ائنات الحّ�ة، والذي قد �كون له تأث�� عليها؛ ل�ّنه ال �ختار وال � ال��

الزم�ا��
ي�تخب �المع�� الدقيق لل�لمة.

> مثال ٤: 

�ة من قب�ل ع�ارات: «ت��دك الح�اة كذلك» � مجال التنم�ة ال���
استغاللها �صورة مكّثفة ��

� الحق�قة، ال الح�اة ت��د وال التفاؤل �جعل
و«�جعلك التفاؤل كذا» و«�فتح األمل لك كذا»، و��

ء، �ل أنت من ت��د وتجعل �
وال األمل �فتح؛ �ل �� مجرد مفاه�م مجّردة ل�س لها من األمر ��

� الوجود.
ك �� وتفتح وتع�� لذلك تج��دات ونماذج مثال�ة تحّدد مص��

 

مغالطة االحت�ام إ� الوسط  

Argument to Modera�on    

ا: مغالطة التوازن، أو مغالطة الحّل الوسط، أو مغالطة المرونة المخطئة، أو (وُ�سّ� أ�ض�
مغالطة موازنة الفوارق، أو مغالطة الرماد�ة، أو مغالطة المعّدل…).



> تع��ف:

� اآلراء ال �ّد أن تكون صح�حة. ا منطقة وسط ب�� و�� أن �عتقد الشخص أّن هناك دوم�
ا �ان طرفاها. �ع�ارة أخرى، أن تمسك الع� من الوسط أ��

> مالحظات:

� الح�اد�ة، - تقوم هذە المغالطة ع� سوء فهم لمع�� الموضوع�ة، والخلط ب�نها و���
� الوسط وال تم�ل ألي

ا �� ا ح�اد�� ف�عتقد الشخص أّن من الموضوع�ة والتوازن أن تكون دوم�

� تنطلق منها وتع�� � المقّدمات ال��
ا �� � الحق�قة، الموضوع�ة �� أن تكون وسط�

طرف؛ ل�ن ��
� لمقّدمة ع� أخرى؛ ل�ن ال ينطبق هذا ع� النتائج؛ �ل ّ ل�ّل منها حّقه من الدراسة دون تح��
ا، فالذي ي�حث �مكن أن توصل المقدمات الموضوع�ة إ� ن��جة طرف ما وت��� موضوع��
� ا ب�� ا ح�� لو �انت ن��جته ل�ست وسط� �موضوع�ة و�صل إ� أّن األرض كرو�ة ي��� موضوع��

اآلراء.

ا أطراف م�شّددة � آرائه؛ لذلك هناك دوم�
� اإل�سان هو الم�الغة حّد التطّرف ��

- الغالب ��
ا عن األطراف ا �ع�د�

�
ا- الموقف األ��� اتزان ء، و�كون -غال�� لدرجة تجعلها سهلة االجتناب والتخ��

� قول
ورة، فقد تكون الفكرة الصح�حة �� ا �ال�� � الوسط؛ ل�ن ل�س ذلك دائم�

ح�� لو لم �كن ��
ا. � ُ�عد آخر تمام�

ثالث أو ��

� تقوم مغالطة � ح��
، ف�� - لهذە المغالطة عالقة ش�ه عكس�ة �مغالطة التقس�م المخ��

، وتحاول إرغام الشخص ع� اخت�ار � � الطرف�� التقس�م المخ�� ع� إقصاء أّي حل وسط ب��
� ف �طرف وسط فحسب؛ �ل وتذ�ب الفوارق ب�� ا، فإن هذە المغالطة ال تع�� أحد األطراف ح���

� الوسط.
ا �� � تعدها دوم� � وتجعلها ع� مسافة واحدة من الحق�قة ال�� الطرف��

� �جد نفسه ع� خطأ واضح، وذلك � ح�� - قد ُ�ستعمل هذە المغالطة من أحد الطرف��
ضعف من الطرف اآلخر، ما دام ل�س لد�ه ما

ُ
نة تخدم طرفه وت إل�جاد حل وسط وأرض�ة َمر�

ر�ن. نجد مثل هذا  �مّثل أخّف ال��
ً

�خ�ە �عد أن ا��شف خطأ توّجهه، ف�كون الوسط �د��



� برأس مال واآلخر ��امل ح�ّ�ة � أمور التجارة والمقا�ضات؛ ح�ث �كون أحد الطرف��
ا �� � كث��
اء. ال��

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: الشخص أ �قول �الدعوى س، والشخص ب �قول �الدعوى ع.

� الدعوى س والدعوى ع. مقّدمة ٢: هناك إم�ان�ة لوجود رأي وسط ج ب��

ا الرأي ج صحيح.
�
ن��جة: إذ

> مثال ١: 

� ال�ذب التام، والصدق التام، إذن ال�ذ�ة الب�ضاء �� «ال�ذ�ة الب�ضاء �� منطقة وسط ب��
كذ�ة مقبولة».

ا ع� كونها وسط لقبولها دون تحل�ل وال نظر، ح المغالطة: هنا اعتمد الشخص �ل�� �� -
�ري ال �صّح، ف�العودة للم�دأ �كون هناك مقاي�س واضحة للقبول وهو �التأ��د منطق ت��
� الح�م ع� هذە ال�ذ�ة الب�ضاء حسب تع��فها

، �جب العودة إليها �� �
والرفض األخال��

� الوسط.
، وال �مكن القبول أو الرفض �مجّرد وجودها �� � ومضمونها ومدى ق��ــها من الطرف��

> مثال ٢: 

� للغرب موقف متطّرف، ومنه
�

� ع� النفس موقف متطّرف، والتقل�د ال��
�

«االنغالق ال��
فإّن الوسط ب�نهما هو الخ�ار الصحيح».



ح المغالطة: لم ُ�عتمْد ع� دراسة نوع�ة المجتمع أو نوع�ة مح�طه وحاجاته وظروفه؛ �� -
� ونوازن �ل اْعُتمد ع� الوسط فقط، وهذا منطق فاسد وكسول. والصحيح أن ندرس االحتمال��

ا للمجتمع. المصالح والمفاسد الناتجة عن �ّل خ�ار؛ لنصل للح�م األ��� نفع�

> مثال ٣:

�
«َحَسٌن، سوف أسايرك وأقول بوجود إله ع� األقّل، ول�ن أنت كذلك عل�ك أن �ساير��

� السماء، وهكذا نصل إ� �س��ة
�� � وتقول �عدم وجود معجزات خارقة وال مالئكة وال ش�اط��

«� � � االثن�� وحّل وسط ب��

ح المغالطة: ال تكون نقاش المسائل الفك��ة والفلسف�ة �منطق المسايرة وال�س��ة �� -
ة، والصحيح ما قادت إل�ه

�
المشابهة لقضا�ا التجارة والمصالح الشخص�ة؛ �ل تكون حسب األدل

� الخارج لصفقات األشخاص
 هناك ��

ُ
ا. فال تهتم �الحق�قة

�
ا �ان ومهما �ان متطّرف األدلة أ��

� توّصلوا إليها للخروج من الخالف؛ �ل علينا نحن أن نهتّم �الحق�قة الفك��ة، والحلول المرنة ال��
ا عن أهوائنا ورغ�اتنا والراحة النفس�ة ة ��ل صدق وموضوع�ة، �ع�د�

�
�اتّ�اع ما تقودنا إل�ه األدل

� نلتمسها ف�ما اعتدنا عل�ه. ال��

> مثال ٤: 

ا، دعنا � دينار� ا، وأنا أقول إن ثمنه خمس�� � دينار� «أنت تقول إن هاتفك ثمنه مئة وخمس��
.« �ه �مئة دينار� � الوسط وأش��

نقوم ب�س��ة ��

ا، لُ�عّد ا- االعت�ارات المنطق�ة واألخالق�ة جان�� � أمور التجارة، توَضع -غال��
ح المغالطة: �� �� -

ة، فنجد ال�ث�� من المغالطات المنطق�ة وأسال�ب اإلقناع الخداع م�ّ�ة، والتضل�ل ِحنكة وخ��
� المثال، من التماس حّل

� إبرام مختلف الصفقات والمقا�ضات. من ذلك ما نراە ��
التضل�ل�ة ��

وسط ُي��ــح صاح�ه نصف الم�لغ؛ ألنه ل�س لد�ه ما �خ�ە، أو رّ�ما �ع�د المنت�ج إ� ثمنه
� األثمان ومضاعفتها لدى ال�ث�� من الُتّجار.

نا �مّ�ة الم�الغة �� األص�� إذا ما اعت��



> مثال ٥: 

� ُ�عد آخر، مثل أن ي�ناقش شخصان عن إذا �ان اللون األحمر هو
قد �كون الصحيح ��

� قد � ح��
�� ، � � ثالث و�قول الصحيح هو الوسط، فهو اللون البنفس��

الصحيح أم األزرق، ف�أ��
� الش�ل

، ول�س اللون هو س�ب الخالف؛ �ل قد �كون ��
ً

� اللون أص�
�كون الرأي الصحيح ل�س ��

ك ضيق نظر المتناظ��ن أو الملمس أو الحجم �غض النظر عن أّي لون �ان؛ لذلك ال �جب أن ن��
ُ�عمينا عن اإلحاطة ��ل أ�عاد الموض�ع.

 

مغالطة ال�ش��ه الزائف  

False Analogy    

، أو ال�ش��ه المشكوك ف�ه…). � ّ ا: الق�اس الضع�ف، أو ال�ش��ه الس�� (وُ�سّ� أ�ض�

> تع��ف:

� استدالله ع� قضّ�ة معّينة؛ ل�ن �كون هذا
ا �� ا أو ق�اس� �� أن �ستعمل الشخص �ش�يه�

� جزئ�ة غ�� معنّ�ة �القض�ة المراد تأ��دها.
ا، أو �كون وجه الش�ه �� ال�ش��ه أو الق�اس ضع�ف�

> مالحظات:



� أم��ن من عدة وجوە أو من �ّل الوجوە اض وجود �شا�ه ب�� - تقوم هذە المغالطة ع� اف��
؛ مما

ً
� وجه واحد أو جزئ�ة �س�طة قد ال تكون لها عالقة �الموض�ع المراد أص�

�مجّرد �شابهها ��
�جعل الح�م المنتقل من الَمق�س إ� المق�س عل�ه غ�� صحيح.

ا سهل التقي�م، و�كون الح�م عل�ه �الح�م ع� أوجه - ال �كون ال�ش��ه أو الق�اس دائم�
�ات واالختالفات، ثّم إن مدى قّوة وجه الش�ه � طرف�ه �القّوة والضعف �اعت�ار المش�� ال�شا�ه ب��

� المشّ�ه والمشّ�ه �ه. وع�ة انتقال الح�م ب�� � األم��ن �� ما تحّدد م�� ب��

� الح�اة العامة؛ ل�ن
� والمفاه�م ��

ا لتق��ب المعا�� - استعمال ال�شا�ه والمجازات مف�دة جد�
ة

ّ
ا إ� حذر ودق ا محمود العواقب، و�حتاج دائم� � االستدالالت المنطق�ة دوم�

ال �كون استعمالها ��
� إطالقها؛ لتجّنب الق�اسات الضع�فة واالستدالالت المغاِلطة.

��

: �
> الش�ل المنط��

� الحق�قة ال �شبهه).
ء أ �ش�ه ب (وهو �� �

مقّدمة ١: ال��

ء ب. �
مقّدمة ٢: الح�م س ينطبق ع� ال��

ء أ. �
ن��جة: إذن الح�م س ينطبق ع� ال��

> مثال ١: 

� أثناء االمتحان، �ما �فعل المهندسون واألطّ�اء
«�جب أن �سمح للطل�ة �استعمال كتبهم ��

� أثناء العمل».
�استعمال مراجعهم ��

� الواقع؛
� هذا المثال وْجُه صّحٍة ما دامت الدراسة �� تحض�� للعمل ��

ح المغالطة: �� �� -
ا من األم��ن، فاألول هدفه اخت�ار المعرفة، واآلخر هدفه ا ما دام الهدف مختلف� ل�ن ل�س �ل��

تطبيق المعرفة.



> مثال ٢: 

«أال تؤمن �المعجزة الفالن�ة �س�ب الخالف حولها مثل أال تؤمن �غرق سفينة الت�تان�ك؛ ألّن
الشهود قد اختلفوا إن �انت السفينة تهّدمت ق�ل الغرق أو �عدە».

� التار�ــــخ الحد�ث وث�ت غرقه �شهود
� أمر حدث �� ح المغالطة: ق�اس فارق آخر ب�� �� -

� التفاص�ل، وآخر ل�س له شهود واالختالف حوله فكري �حت.
واختلفوا ��

> مثال ٣: 

� القتل، ومنه �جب
«المسّدس مثل المطرقة، �الهما أداة معدن�ة �مكن استخدامها ��

السماح �استعمال المسدسات للجميع».

� األم��ن؛ ألن المسّدس هدفه القتل، ء نفسه، ق�اس مع فارق ب�� �
ح المغالطة: ال�� �� -

� ح�اة ال��� ول�س الهدف من استعمالها القتل؛ مما �جعل
وري �� والمطرقة لها استعمال ��

انتقال الح�م الذي �دعو إ� السماح �االستعمال من المطرقة إ� المسّدس هو انتقال ال �صّح.

 

مغالطة السلطة المجهولة  

Anonymous Authority    

(وُ�سّ� كذلك: مغالطة االحت�ام إ� السلطة المجهولة، أو االحت�ام إ� المصدر
المجهول…).



> تع��ف:

ە قول ما �شاء و�ضافة ما � حّجته، �ستطيع ع��
�� 

ً
ا مجهو� �� أن �ستعمل الشخص مصدر�

ي��د من أح�ام ونتائج تخدم قّض�ته.

> مالحظات:

- هذە مغالطة ألّن من الصفات األساس�ة للحجج واالستدالالت أن تكون واضحة ومب��ة
� محاولة التضل�ل والخداع.

للمعلوم، واستعمال صيغ مجهولة أو غامضة غ�� ذي فائدة إال ��

ه…»،
ّ
- هناك عدة ع�ارات مشهورة ُ�ستعمل لإلشارة إ� مصادر مجهولة مثل: «�قولون إن

فق الناس أّن…»، «أث�ت العلم…»، «أث�تت الدراسات…»،
ّ
«سمعت أّن…»، «لقد ق�ل…»، «ات

«تقول دراسة…»، «�قول العلماء…»، «يرى �عضهم…»، إلخ.

� االستدالل، فخالل أّي
- مما �جب الحذر منه كذلك، هو الصيغ المب��ة للمجهول ��

استدالل �جب أن تكون �ل األطراف واضحة، و�ّل الحجج مب��ة للمعلوم دون مراوغة.

- هناك عّدة أس�اب تدفع المغاِلط الستعمال مصادر مجهولة:

ء، ألّن د مما �س�ه إل�ه؛ مما �جعل �المه صعب التقي�م والتخ��
�
- ألنه �ستح�ل التأ�

المصدر مجهول.

ه �منح صاح�ه إم�ان�ة الم�الغة و�ضافة ما ي��د من حجج تخدم قّض�ته ع� أّن هناك
ّ
- ألن

� مقام المجهول؛ ألّن هذا المجهول قد �كون له سلطة �س��ة
من قال بها ق�له ح�� و�ن �ان ��

ب�س�ته إ� سلطات معّينة �العلماء أو العلم… إلخ.

� الحس�ان
- من صور هذە المغالطة كذلك استعمال مصطلح «الشائعات» لوضع فكرة ��

ك لم تكن
ّ
� تفاص�ل تقي�مها ما دامت شائعات مجهولة، مثل: «تقول الشائعات إن

دون الدخول ��



� أثناء حدوث الج��مة».
� مقّر عملك ��

��

ط�ح هذە المغالطة وجب كشف األجزاء الغامضة، ومطال�ة القائل �كشف المصدر
ُ
� ت - ح��

- فت�ّبع المصادر أسهل مع وجود محر�ات ال�حث ال��عة ع�� � ع�نا الحا��
بوض�ح -خاصة ��

نت، و�ال في��� ِعبء إ�جاد المصدر ع� مّدع�ه. اإلن��

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: سلطة مجهولة تقول �الدعوى س.

� من سلطة �� صح�حة (مقّدمة خفّ�ة).
� تأ�� مقّدمة ٢: الدعوى ال��

ن��جة: إذن الدعوى س صح�حة.

> مثال ١:

ه مجّرد
ّ
ا عن دراسة حديثة تقول إن «صعود ال��� إ� القمر مجّرد كذ�ة، فقد سمعت يوم�

� أثناء الحرب ال�اردة مع روس�ا».
مؤامرة لرفع م�انة الوال�ات المّتحدة األم��ك�ة ��

ته و�الة «ناسا» من ف�ديوهات � هذا المثال �ّد�� الشخص أّن ما ���
ح المغالطة: �� �� -

�ة إ� قّوة الوال�ات المتحدة وصور عن صعودها للقمر هو أ�ذو�ة حاولت بها لفت ان��اە ال���
ا، و�ان دل�له ع� ذلك هو سماعه من طرف مجهول عن دراسة مجهولة األم��ك�ة تكنولوج��
� اعتمدت عليها ة ال��

�
ه لم �قّدم مصدَر الخ�� أو مصدر المعلومة أو األدل

ّ
�ت ذلك، رغم أن

ّ
كذ

د
�
� األمر والتأ�

ورة الشّك �� � تكذ�ب العمل�ة. ومثل هذا ال�الم قد �لفت ان��اە اآلخر ل��
الدراسة ��

من صّحته؛ ل�ّنه ال �صلح إلطالق أح�ام عن العمل�ة ما لم �ط�ح أدلة ت��ت ذلك ومن مصادر
معلومة وواضحة.



> مثال ٢:

ى جامعات «حسب ال�ث�� من المصادر الرسم�ة فإّن نظ��ة التطّور قد تراجعت عنها ك��
� ال تصلح لتفس�� �شأة العالم وتركوها، �عد أن تأ�دوا أّن فيها ال�ث�� من األخطاء والنقائص ال��

ال�ائنات الحّ�ة».

ت عنها
�
ح المغالطة: اّد� القائل إن هناك مصادر رسم�ة قالت �أّن نظ��ة التطّور تخل �� -

ة ه تّم التأ�د من ك��
ّ
ى جامعات العالم، وذلك دون ذكر أّي مصدر، ثم ذكر �ص�غة مجهول أن ك��

ه
ّ
؛ ألن �

د أو َمن قام �ه؛ ما �جعل �المه دون وزن منط��
�
أخطائها ونقائصها دون ذكر ل��ف�ة التأ�

�
ة �� ا �ك�� � �حمل مجّرد نتائج دون مقّدمات أو استدالل صحيح. وهذا نجدە لألسف من���

نقاشات القضا�ا الحساسة؛ ح�ث نرى �ّل طرف ي�سب أف�ارە ومعلوماته للعلم ودراساته، دون
أن يوضح أّي من مصادرە وأسماء هذە الدراسات وأصحابها.

> مثال ٣: 

ات ا؛ وذلك �عد ظهور ع��  طب�ع�ة وصحّ�ة جد�
ٌ
«العلماء اآلن مّتفقون ع� أّن المثل�ة حالة

د ذلك».
�
� تؤك الدراسات العلم�ة ال��

فق العلماء»، دون أن
ّ
� استعملها صاحب ال�الم �� «ات ح المغالطة: ال�لمة المفتاح�ة ال�� �� -

�اء � �ذكر أسماء هؤالء العلماء ومجالهم، هل هم علماء البيولوج�ا أم علماء النفس أم علماء الف��
ات الدراسات الحديثة حول األمر. و�ل هذا ال�الم المرسل �عة؟ ثّم ذكر ظهور ع�� أم علماء ال��
الفارغ الذي ُي�سب للهواء دون مصدر وال نها�ة ح�ل، هو مجّرد تالعب واستغالل لم�انة العلم

� الح�م ع� األش�اء، لخدمة قضا�ا إ�ديولوج�ة. 
ومصداقيته ��

> مثال ٤: 



�ر وتأو�ل إلضافة نقائص وحلقات مفقودة تخدم � تحتاج لت�� � األمور ال��
استعمالها ��

�
�ة، ونظ��ة المؤامرة واإلعجاز العل�� �� � مجال التنم�ة ال���

ا، خاصة �� ا متناسق� � س�نار�و كب��
ْح�ك س�نار�وهات وتفاس�� شاملة ت�دو للناظر من أع� منطق�ة

ُ
النصوص المقّدسة، ح�ث ت

ِملت �ط�ح
�
�
�
� أ وم�سجمة؛ ل�ن ما إن تدخل للتفاص�ل ح�� تجد ال�ث�� من الحلقات الناقصة ال��

 لملء الفراغ وسّد ثغرات النظ��ة.
ً

مصادر مجهولة ودراسات غامضة، لتكون �د��

 

مغالطة التوضيح الفاشل  

Failure to Elucidate    

� الت�س�ط، أو مغالطة التع��ف
(وُ�سّ� كذلك: مغالطة التعق�د، أو مغالطة الفشل ��

.(… � الض�ا��

> تع��ف:

ا من المصطلح نفسه؛ ا وتعق�د� ح� مع�� مصطلح� أ��� َغموض�
م ل�� دِّ

ُ
أن �كون التع��ف الذي ق

� الغموض والض�اب�ة.
ما �جعل التوضيح المقّدم مجّرد استمرار ��

> مالحظات:

> ُ�ستعمل هذە المغالطة كتهّرب ومواصلٍة لعملّ�ة التضل�ل واالرت�از ع� الغموض
ف والّدوران» لإل�قاء ع� ط�قة من

�
� «الل

� الوصول لألح�ام، وذلك �االستمرار ��
والض�اب�ة ��

م وثغراته. الض�اب�ة تغّ�� ع� نقائص االستدالل المقدَّ



> هناك عّدة أس�اب تجعل �عض المفاه�م صع�ة التوضيح:

ها
ّ
ح والت�س�ط؛ ألن � طب�عتها وصع�ة ال��

ا تكون �عض المفاه�م والتصّورات معّقدة ��
�
- أح�ان

ة من النماذج والمفاه�م. مركّ�ة ع� ط�قات كث��

؛ ما �جعل أي ت�س�ط - تعق�د �عض المفاه�م ناتٌج عن تج��دها وُ�عدها عن الواقع العم��
تجس�دي لها �شّوە معناها و�فقدها ال�ث�� من أ�عادها.

- تحتاج �عض المفاه�م لتوض�حها خاّصة �مجاالت معّينة إ� استعمال مصطلحات معّقدة
� قد ال �سمح المجال �ذكرها. ح ال�ث�� من القواعد األساس�ة ال�� � المجال، و��

��

� مستوى الشارح اللغوي الذي ال �سمح له ب��جاد التعاب�� المناس�ة
ا تكون المش�لة ��

�
- أح�ان

عن األمر؛ ما يرغمه ع� التعق�د االضطراري أو الت�س�ط الم�الغ ف�ه.

وطها � مدى فهم الشارح لها، فإذا �ان الشارح ال �فهم تركيبها و��
ا تكون المش�لة ��

�
- أح�ان

� صورة مشّوهة �ع�دة عن مقصدها، مع
ُّ �مفهومها وُ�خرجها �� وتفاص�لها، فال �ّد أنه سَ���ُ

إغفال ال�ث�� من جوانبها وأ�عادها المهّمة.

فاق ع� التعار�ف
ّ
كة- التأ��د واالت > من المهّم -لتجّنب الجداالت العق�مة دون أرض�ة مش��

� عليها، و�ستلزم ذلك أن تكون هذە ومفاه�م المصطلحات المستعملة ق�ل �دا�ة أّي نقاش مب��
ا عن النقاشات الجان��ة. ا و�ع�د� ؛ ل�كون مسار النقاش واضح� � � للطرف��

المفاه�م واضحة �ما �ك��

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �قوم �الدعوى س.

مقّدمة ٢: شخص ب ُ�طالب أ بتوضيح مع�� دعواە.

ا. ن��جة: الشخص أ �ع�د ص�اغة الجملة �ط��قة أ��� غموض�



> مثال ١: 

. اء جهاز ترموم�� � السوق ل��
�� � � م��ض وكنت مع زوج�� شخص س: اب��

؟ موم�� شخص ع: ما ال��

شخص س: هو جهاز �ق�س أش�اء معّينة.

ا ال تقّدم أّي توضيح عن � توض�حه استعمل الشخص س ع�ارة عاّمة جد�
ح المغالطة: �� �� -

ْو�
َ
� الغموض، و�ان األ

الجهاز وما �قوم �ه؛ ما جعل جوا�ه دون فائدة وتوض�حه مجّرد استمرار ��
ا لوظ�فة الجهاز �التحد�د. ا دق�ق� ح� ا أو �� ا واضح� أن ُ�قّدم تع��ف�

> مثال ٢: 

� هذا العالم؟
شخص س: هل تعلم أّن وعيَنا س�ُب معاناتنا ��

؟ شخص ع: ماذا تقصد �الو��

ا لوجودك. ا ا�س��مولوج��
�
� أن تكون مدر� شخص س: �ع��

ا من المصطلح ذاته، ح المغالطة: عّرف الشخص س مصطلح الو�� �ع�ارة أ��� تعق�د� �� -
ك الشخص مع ة، و���

�
� �ل ا ي��د الط�� ا، فقد قّدم تع��ف�  من أن �كون مصطلٌح واحٌد غامض�

ً
و�د�

�
عّدة مصطلحات تحتاج إ� توضيح وت�س�ط، وهذا إّما ألّن القائل ذاته ال �فهم المع�� الحق���

� الغموض والض�اب�ة لهدف
ه �قصد االستمرار ��

ّ
لل�لمة، أو ألّن قدرته ع� التعب�� ضع�فة، أو ألن

� �التضل�ل والخداع. مع��ّ

> مثال ٣: 



ء �ال روح؟ �
شخص س: لقد طغت المادة ع� العالم وصار �ّل ��

شخص ع: وما هذە الروح؟

ء ال �مكن رؤ�ته. �
شخص س: �� ��

ح المغالطة: التع��ف الذي قّدمه الشخص س للروح هو تع��ف ال �حمل أّي مع��ً أو �� -
رى، وهذا غ�� �اٍف لتخص�ص المع�� وتحد�دە، والذي هو

ُ
ها ال ت

ّ
تق��ٍب لمفهومها عدا أن

رى. والتع��ف أو
ُ
ا ال ُ�ح� من االحتماالت ألش�اء ال ت المطلوب من التع��ف؛ ألّن هناك عدد�

ە من ا عن غ�� �� ّ ء ألصله العام ثّم �ض�ف من الصفات ما �جعله مم�� �
 أن يرد ال��

ً
الحّد ال �ّد أّو�

األش�اء والمفاه�م.

 

مغالطة االحت�ام إ� الخرافة  

Magical Thinking    

، أو االحت�ام إ� األسطورة…). ا: التفك�� السحري، أو التفك�� الخ�ا�� (و�سّ� أ�ض�

> تع��ف:

�
ا ب�نها؛ �ل �� -�� � أمور ال را�ط منطق�� اض عالقة س�ب�ة ب�� �� ن�ع من التفك�� قائم ع� اف��

الغالب- ناتجة عن اعتقادات خراف�ة وخ�ال�ة ألس�اب معّينة.



> مالحظات:

� األم��ن تتطّور لُتعدَّ س�ب�ة دون را�ط � هذە الس�ب�ة من وجود عالقات ظرف�ة ب��
- قد تأ��

� واضح (مثل مغالطة الس�ب الزائف)، أو تكون ناتجة عن اعتقادات خ�ال�ة وخراف�ة
منط��

�شأت تحت ظروف معّينة أو ألهداف غ�� فك��ة.

رون بهذە الط��قة؛ �ح�ث ي��طون
�
� بها �فك - هناك عدة اختالالت عقل�ة قد تجعل المصاب��

الواقع �أس�اب خراف�ة وتخّ�ل�ة من صنع عقولهم.

ٌ ال �مكننا ق�اسه أو � ال نعلم أس�ابها لحّد اآلن تأث�� - قد �كون لل�ث�� من األمور الواقع�ة ال��
؛ ل�ن األصّح أّ� نح�َم بوجود أّي اإلحساس �ه، �ما �ان تأث�� الجاذب�ة ق�ل أن �ك�شفها ال���

� وقوّي �سمح لنا �ذلك، و�ّ� ن�تظر العلم ح��
د من وجود را�ط منط��

�
عالقة س�ب�ة ق�ل التأ�

�كشف لنا ال�ث�� من األس�اب الحق�ق�ة لمختلف الظواهر ق�ل االحت�ام إ� المجهول.

�
، و�عتمد �� ا أحد أوجه التفك�� الخ�ا��

�
� والتفاؤل الم�الغ ف�ه أح�ان ُ اإل�جا�� - �كون التفك��

. ها تع�� نتائج م��حة ومطمئنة لل���
ّ
أساسه ع� ر�ط األمر �أس�اب �ع�دة عن الواقع فقط ألن

نا حينها
ّ
مع ذلك، فالصحيح أن ُيرجع �ّل س�ب للواقع وللمنطق ح�� لو �ان �خالف رغ�اتنا، ألن

نخدع أنفسنا فقط إ� أن نصطدم �الواقع.

- جاءت ال�ث�� من الخرافات واألس�اب الخ�ال�ة للظواهر واألش�اء ع�� تفس�� ال��� المخ��
� ت مع الوقت ب�� لحوادث عف��ة، أو �انت من إ�شاء أشخاص لدوافع مصلح�ة ظرف�ة، ثّم ان���

الناس.

- يرجع ان�شار الخرافات إ� طاقة العقل ع� ال�ساؤل واالستكشاف وال�حث عن اإلجا�ات،
� �عجز العلم عن سّد هذە الحاج�ات  للوصول لهذە اإلجا�ات، وح��

ّ
� ال �جد ط��قة واقع�ة فح��

ضة من رأسه ت��حه من عناء ال�حث. العقل�ة؛ �لجأ العقل لصنع إجا�ات مف��

�
> الش�ل المنط��



ء س ل�س له تفس�� معلوم. �
مقّدمة ١: ال��

. �
ء الُخرا�� �

ە �ال�� مقّدمة ٢: من المصلحة أن يرت�ط تفس��

� أ.
ء الخرا�� �

ء س س��ه ال�� �
ن��جة: إذن ال��

> مثال ١: 

� �عض األمراض استعمالها ف�ما ُ�سّ� �الطّب ال�د�ل، وذلك �اّدعاء وجود عالقة س�ب�ة ب��
؛ ل�ن ال�ث�� منها هو مجّرد ها مخ��

�
و�عض األعشاب أو المأ�والت الخاصة، و�الطبع ل�س �ل

� ظروف معّينة، �ما أّن ال�ث�� من األمراض
ا �عالقة تتابع أو تزامن �� ت انخداع� خرافات ان���

�
هم جّ��وا ��

ّ
� جسم اإل�سان؛ ول�ن الناس وألن

تنج�� مع الوقت �س�ب أنظمة الدفاع البيولوج�ة ��
تها �عض األعشاب أو األطعمة، ظّنوا أّن تلك األطعمة �� س�ب انجالء المرض، فراحوا ف��
ا فهو �ق�ل أّي �د�ل ا وخائف� � حالة ضعف �كون م�شائم�

، وألّن الم��ض �� ونها ع� المر�� ي���
� األمر.

�قّدمه أّي شخص دون ح�� محاولة التفك�� ��

> مثال ٢: 

، وذلك ة أو التط��ّ التفاؤل وال�شاؤم �ظهور �ائنات أو أش�اء معّينة، وهو ما ُ�سّ� �الط��
ها -�ط��قة

ّ
� ظهور هذە األش�اء ومستق�ل األشخاص، و�أن �اعتقاد وجود عالقة س�ب�ة خ�ال�ة ب��

� إ�شاء
ر ��

ّ
ها ذاتها تؤث

ّ
� المستق�ل، أو أن

ء �� �
أو �أخرى- إشارة من اإلله أو الطب�عة ع� حدوث ��

ها، من ذلك تعليق إطارات الس�ارات أو � النجوم وال�وا�ب وغ��
مستق�ل الناس، �ما �ان ُ�عتقد ��

� الحاسد، أو عمل طقوس معّينة ع� المولود الجد�د لجلب أش�اء غ���ة ع� البيوت إل�عاد ع��
الحظ، أو اإلطعام ع� البيوت الجد�دة أو ر�� سوائل معّينة ع� جدرانها… إلخ.

> مثال ٣: 



�ة والعلوم الزائفة، � تفاس�� األحالم واألبراج وال�ث�� من مجاالت التنم�ة ال���
ما هو من��� ��

ا من ئ اس�نتاج� � عليها، ومرتكزة ع� واقع مه��
من بناء أنماط وعالقات س�ب�ة ال دل�ل منط��

حاالت خاصة وظروف معّينة، �ح�ث يتّم تعم�مها وتقن�نها و��شاء قواعد وم�ادئ وتأل�ف كتب
ع للمستق�ل الذي �كسب شغف

�
ودراسات ال أصل لها؛ بهدف محاولة التماس الغ�ب والتطل

م �مستق�ل ح�اتهم والس�طرة عليها.
�
� التح�

الناس ورغبتهم ��

 

مغالطة �سم�م الب��  

Poisoning the Well    

ا: مغالطة التل��ث، أو مغالطة اإلهانة، أو مغالطة ال�ش��ه…). (وُ�سّ� أ�ض�

> تع��ف:

� - و�ــه�� � � ال �ستطيع الرّد ع� حّجة أو استدالل مع��ّ �� أن �شّوە الشخص �الَم اآلخر -ح��
� رّد �المه

صاح�ه؛ وذلك لإلنقاص من مصداقّيته �مصدر لل�الم، ثم االعتماد ع� ذلك ��
وتخطئته.

> مالحظات:

ا؛ ول�ّنها � �كون صاحب ال�الم شخص� - هذە المغالطة �� أحد أوجه مغالطة الشخصنة ح��
… إلخ. � قد �شمل مصادر أخرى �م�ان أو منظمة أو مذهب مع��ّ



� نظر
ە الطرُف اآلخر �� ة �مغالطة االحت�ام إ� ال�راه�ة؛ إذ ُ�شوَّ - ترت�ط هذە المغالطة م�ا��

الجمهور، ثم ُ�ستَغل هذە العواطف السلب�ة تجاهه لرد �المه أو اإلنقاص من ق�مته.

� مغالطة الشخصنة، ُ�س�ث�� من هذە المغالطة أن �كون تقي�م الشخص له
- �ما ذكرنا ��

عالقة �الموض�ع المطروح، وتكون دراسة مختلف جوانب ح�اة الشخص لها تأث�� م�ا�� ع�
ناقش.

ُ
� ت ن��جة المسألة ال��

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: المصدر أ �قول �الدعوى س.

. � مقّدمة ٢: المصدر أ له تار�ــــخ س��

ن��جة: إذن الدعوى س مخطئة.

> مثال ١: 

ا ل�ستف�د منه؛ ل�ّن ، أهدى صد�قه أحمد كتا�� ة عن شخص اسمه سا�� هناك قصة قص��
� إطالق أح�ام ع� مضمون ال�تاب

أحمد رفض ال�تاب وراح ي�تقد �ات�ه و�ذّمه، ثم انطلق ��
. �عد أ�ام عاد سا�� �كتاب آخر وأهداە له ك�د�ل عن األّول الذي لم الذي لم �ّطلع عل�ه ح��
ح لصد�قه سا�� مضمونه وأف�ارە وقّوتها، ومدى � أ�ام، ثم راح ���

�عج�ه، أخذە أحمد وقرأە ��
� نقاط معّينة، حينها اب�سم سا�� وقال لصد�قه وهو ُ�ظهر له ال�تاب األّول: ما

ذ�اء ال�اتب ��
قرأته هو ال�تاب األّول نفسه، فقط �غالف مختلف�

� رفض � ح��
ح المغالطة: �مكن ب�ساطة إدراك فداحة الخطأ الذي قام �ه الشخص الثا�� �� -

ال�تاب �س�ب أح�امه المس�قة عن �ات�ه، و�م �ان سُ�ضّيع رّ�ما ع� نفسه من علم لوال ح�لة
صد�قه، وهذا فقط شخص واحد مع كتاب واحد؛ ل�ن لو نرى الواقع، فهناك مليون أحمد



�ٌ ال � يتّم تجّنبها فقط ألح�ام مس�قة عن أصحابها، وهذا �التأ��د غلٌط ب��ّ � ال�تب ال�� ومالي��
�جب أن �قع ف�ه �ّل ح��ص ع� الحق�قة.

> مثال ٢: 

، و�الطبع س�سمعون �عد لحظات �
� الموض�ع ورّدي ع� ُمخاِل��

«هذا هو ملّخص �ال�� ��

� ب�ن�ار ردودي وانتقاد أف�اري �أسل��ه المغاِلط والرك�ك وغ�� محاولة هذا الشخص الذي �قا�ل��
� �ما �� عادته».

المنط��

� الناس، م �سم�م الب�� أو تل��ثها أمام أع��
�
� هذا المثال �حاول المت�ل

ح المغالطة: �� �� -
َهم وأح�ام مس�قة جاهزة عن شخص

ُ
اب منه أو الثقة ف�ه، وذلك ب�طالق ت لي�عدهم عن االق��

م، مما �حّرك عاطفة الناس و�شعل انح�ازهم ضّدە، دون ترك أّي فرصة له
�
م ق�ل أن يت�ل

�
المت�ل

� ذكرها الطرف لي��ت عكس ذلك، ألّن �ّل ما س�قوله س�تّم تأو�له ضّدە �ما يتوافق مع الّتهم ال��
اآلخر. 

> مثال ٣: 

� المنطق والفلسفة.
شخص س: أقرأ اآلن سلسلة مقاالت لل�اتب فالن ��

؟  � ؟� أما زلت تقرأ لهؤالء اإلرهابي�� شخص ع: ذلك الملت��

� �ش��ه صورة
� هذا المثال، اعتمد الشخص ع� ح�م مسبق آخر ��

ح المغالطة: �� �� -
ا، � ال�اتب و�سم�م الب�� للشخص اآلخر �� ي�تعد عن تلك المقاالت، ومثل هذە األح�ام نراها كث��
، وذاك زنديق �افر، واآلخر ضال مبتدع، وال أحد �قرأ المضمون بتجّرد � هذا ملتح� إرها��
وموضوع�ة �سمح له برؤ�ة األف�ار ع� حق�قتها، أو بتقّ�ل النقد من اآلخر، فإن كّنا ال نقرأ إال ما

 ل�سخة مشّوهة للحق ع� مقاس أهوائنا ورغ�اتنا.
ّ

ن��د فلن نصل إ�



 

مغالطة االحت�ام إ� النتائج  

Appeal to Consequences    

(وُ�س� كذلك: حّجة النتائج، أو االحت�ام إ� الخدمة، أو االحت�ام إ� الراحة، أو االحت�ام إ�
المصلحة، أو االحت�ام إ� نتائج اعتقاد مسبق…).

> تع��ف:

� الح�م ع� صّحتها. بتعب�� آخر، أن �عتقد
�� أن �عتمد الشخص ع� نتائج فكرة معّينة ��

�ة عليها توافق رغ�اته أو تخالفها، �غّض النظر
ّ
ت أن فكرة ما صح�حة أو مخطئة؛ ألّن النتائج الم��

عن أدلتها وقّوتها المنطق�ة.

> مالحظات:

تها ومدى موافقتها للم�ادئ
�
- هذە مغالطة ألّن صّحة األف�ار وقّوتها تقاس �حججها وأدل

ُش من م�ادئها ال من نتائجها؛ ألّن النتائج تا�عة
َ
ناق

ُ
العقل�ة والحقائق الواقع�ة، أي إّن األف�ار ت

للحقائق ول�س العكس.

� عقولنا وك�ف ن��دها أن
� الواقع وحق�قتها ��

� حق�قة األش�اء �ما �� �� - �جب التف��ق ب��
تكون، فحقائق األش�اء منفصلة عن عقولنا و�� موجودة ق�ل والدتنا وس�ستمر �عد موتنا، وال
� الخارج، و�دل أن ن�تظر من الواقع أن يوافق رغ�اتنا، علينا

تأث�� آلرائنا أو رغ�اتنا ع� الحق�قة ��
أن نصّحح رغ�اتنا ونعّدلها لتكون أ��� واقع�ة.



ً
� ع� االحت�ام للمصلحة من الفكرة �د� - قد ُ�س�ث�� من المغالطة أن �كون الطرفان مّتفق��
ّجحوا األف�ار ا، ل�� �ة عليها براغمات��

ّ
ت من موافقتها للعقل والواقع، ف�قومان �موازنة النتائج الم��

� األخالق�ة ع� س��ل المثال، ومن � القوان��
ا �� � ى، وهذا مستعمٌل كث�� � تجلب المصلحة ال��� ال��

، �ما وجب � المصلحة الواقع�ة ومجّرد العاطفة والهوى الشخ�� هذا الجانب وجب التف��ق ب��
ا. � مناقشة صّحة األف�ار من عدمها، ومناقشة مصلحة األف�ار المتقار�ة فك��� التف��ق ب��

ا لَقبول الفكرة - �مكن ر�ط هذە المغالطة �مغالطة المنحدر الزلق؛ إذ تكون النتائج مق�اس�

�
� السلب واإل�جاب، �ما تكون مغالطة المنحدر الزلق ��

ها قد تكون ��
ّ
ورفضها؛ ل�ن هذە أعّم ألن

اض�ة هدفها ال�ش��ه. سلسلة نتائج ظن�ة اف��

ها أو - مما وجب االن��اە إل�ه كذلك، الح�م النظري ع� صّحة الفكرة، والح�م العم�� ل���
ها مخطئة؛ ل�ن مسألة

ّ
� يؤمن معارضوها أن ا هناك ال�ث�� من األف�ار ال�� القضاء عليها، فعمل��

خاذ مناهج تدر�ج�ة
ّ
القضاء عليها من واقع الناس قد �كون له نتائج �ارث�ة؛ ما يرغم هؤالء ع� ات

ا. ا وأشّد دمار� � ردود فعل تكون أ��� سوء�
� محار�تها دون ال�سّ�ب ��

��

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: إذا �انت الفكرة أ صح�حة ستقود للنتائج س.

مقّدمة ٢: النتائج س نتائج مرغ��ة (أو مكروهة).

ن��جة: إذن الفكرة أ صح�حة (أو مخطئة).

> مثال ١: 

 ت��د االنتقادات المقّدمة ل�عض النظ��ات العلم�ة الحديثة؛ ألّن ذلك سيؤدي إ�
َّ

«�جب أ�
� ە؛ ما ُي�عد ال�ث�� من الش�اب المشتغل�� � ّ ان�شار شائعات حول ضعف المجتمع العل�� وتح��

� حماسهم لخدمة العلم والتكنولوج�ا». �العلوم و�ط��



� سيؤدي إليها انتقاد النظ��ات � نصحه ع� النتائج ال��
ح المغالطة: اعتمد القائل �� �� -

� ه ال �قصد الُسمعة ال��
ّ
، و�التأ��د فإن العلم�ة ع� مستوى ُسمعة العلم والمجتمع العل��

�
ر رفضه لتقّ�ل النقد؛ ألّن ذلك �� ّ ا فوق مستوى الّنقد، وذلك ما ي�� �ستحّقها؛ �ل ُسمعة وِص�ت�

نظرە ينقص من السمعة الم�ّ�فة �دل أن ُ�ظهر السمعة الحق�ق�ة، فُسمعة الفكرة تكون �مدى
ه ال �فهم حق�قة ما حّققه

ّ
� مدى تهّ��ــها منه، وهذا الشخص واضح أن

صمودها أمام الّنقد ال ��
العلم �صمودە أمام �ل اإل�ديولوج�ات المشّوهة له.

> مثال ٢: 

، و�ما � لألخالق، فال �ّد أنه س�كون من جزاء أخروي ع� الخ�� «إذا �ان هناك مصدر خار��

� ا ع� الخ�� الذي أقوم �ه، فإذن ال �د أن �كون هناك مصدر خار�� جازى الحق�
�
� أر�د أن أ ��

ّ
أن

لألخالق».

� ، أّولها وجود مصدر خار�� � � استدالله ع� مقّدمت��
ح المغالطة: اعتمد القائل �� �� -

ه «ي��د» أن
ّ
� لذلك، وثانيها أن

ه ال استلزام منط��
ّ
لألخالق �ستلزم وجود جزاء عليها، رغم أن

ا �مقّدمة الستدالل؛، ألن ُ�جازى ع� الخ�� الذي �قوم �ه، و�لمة ي��د هنا ال وزن لها منطق��
ات القرون من وجود حق�قة وجود جزاء ع� الخ�� الذي �قوم �ه لن ي�تظر والدة إ�سان �عد ع��
ي ناتج عن إحساس � ي��دها، واستدالله �ما ي��د مجّرد ع�ث ��� ال�ون ل�حّدد ذلك برغ�اته ال��

� الوجود.
ال��� �التفّوق والمرك��ة ��

> مثال ٣: 

.« «ال �ّد أن �كون هناك إله و�ال صارت ح�اتنا دون مع��

� � استدالله ع� وجود إله، �الن��جة ال��
� هذا المثال، اعتمد القائل ��

ح المغالطة: �� �� -
 ع� كون الن��جة ظّن�ة، فاالستدالل ع� وجود إله ال �كون

ً
ب ع� عدم وجودە، وفض�

ّ
ت ست��

� ذلك مصادرة؛ �ل ع� الم�ادئ المنطق�ة والحقائق
ضة ع� وجودە ألّن �� من النتائج المف��

� الدفاع عن قضّ�ة مقّدسة ال
� قد �ش�� أو ت��ت وجودە، واستعمال حجج ضع�فة �� الواقع�ة ال��



ي��دها قّوة، �ل �العكس �شّوە قدس�تها و�ضعف من استحقاقها لهذا التقد�س، فأنت حينها
ك تنفعها.

ّ
� تظّن أن � ح��

ها �� ّ ت��

> مثال ٤: 

� قامت بها، هذا � المجازر ال��
ا، فإن دولتنا �انت محّقة �� ا و�جرام�� «ح�� لو �دا لنا األمر قاس��

ة الحساسة قد �شعل نار � هذە الف��
�ّل ما �ستطيع قوله اآلن، و�ّل انتقاد وتند�د بهذە المجازر ��

� ال�اعات القادمة».
الفتنة و�قّوي موقف أعدائنا ��

اف الشخص بوجود مجازر قاس�ة و�جرام�ة قامت بها دولته تجاە ح المغالطة: رغم اع�� �� -
؛ إال إنه يرى انتقادها خطأ؛ ألّن ذلك سيؤّدي إ� اإلنقاص من م�انتها وتق��ة موقف � شعب مع��ّ
الطرف اآلخر، فوجب �شجيع دولتنا وال�ّف عن انتقادها ح�� لو �ان ذلك ع� حساب الحق�قة،
فرُض صورة

ُ
� ال�ث�� من النقاشات الس�اس�ة واالجتماع�ة والتار�خ�ة؛ ح�ث ت

ومثل هذا نجدە ��
اث للحق�قة. معّينة للواقع وللتار�ــــخ خدمة إل�ديولوج�ا معّينة أو ن�ة لقضّ�ة ما، دون اال���

 

مغالطة إث�ات التا��  

Affirming the Consequent    

، أو عكس االستلزام، أو ، أو خطأ المحادثة، أو تأ��د التا�� ا: مغالطة التا�� (وُ�سّ� أ�ض�
المغالطة الصور�ة…).

> تع��ف: 



جعل
ُ
� لالستدالل، �ح�ث ت

� الش�ل المنط��
هذە مغالطة صور�ة قائمة ع� عكس االستلزام ��
) والعكس. � مقام الن��جة (التا��

م) �� المقّدمة (المقدَّ

> مالحظات:

م أو ط�ة من الش�ل (إذا حدث أ �حدث ب) فإن الحدث أ ُ�سّ� �المقدَّ � جملة ��
�� -

ط. » والذي ال يتحّقق إال بتحّقق ال�� ط، والحدث ب هو «الّتا�� ال��

م � الصحيح لالستدالل، وهو االنتقال من المقدَّ
م الش�ل المنط�� - هذە مغالطة ألنها ال تح��

� الت�افؤ، وال �ستلزم االستلزاُم عكَس االستلزاِم؛ �ل له للتا�� ول�س العكس؛ ألّن االستلزام ال �ع��
. ط للتا�� جاە واحد من ال��

ّ
ات

- هذە المغالطة موافقة لمغالطة عكس الس�ب�ة؛ إذ يتّم االنتقال من الن��جة إ� الس�ب �دل
ط�ة ح�� لو لم تكن ب�نها س�ب�ة. � هذە المغالطة �شمل األمُر �ل العالقات ال��

العكس. فقط ��

ط � األم��ن، أي وجود �� ا، إذا �ان هناك ت�افؤ ب�� - قد �كون عكس االستلزام صح�ح�
ا، وُ�ع��ّ عن الت�افؤ �الش�ل «إذا وفقط إذا» ور�� وري و�اٍف للقض�ة؛ مما �جعل ترافقهما �� ��

ط وح�د �اٍف. ك��

� رأيناها، قد تكون مقّدماتها صح�حة وال غ�ار � المغالطات ال��
- المغالطة الصور�ة عكس �ا��

� ش�ل االستدالل فقط.
عليها؛ ل�ن تكون الن��جة مخطئة �س�ب الخلل ��

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: إذا �ان س موجود �كون ع موجود.

مقّدمة ٢: ع موجود.



ن��جة: إذن س موجود.

> مثال ١: 

� أملك ال�ث�� من المال، فإّن ��
ّ
لو ارتفعت ق�مة الدينار ل�ان عندي ال�ث�� من المال؛ و�ما أن

ق�مة الدينار قد ارتفعت.

� المقّدمة ت�تقل من
ط�ة �� ط�ة، فالجملة ال�� ح المغالطة: هناك عكس للجملة ال�� �� -

(ارتفاع ق�مة الدينار) إ� (وجود ال�ث�� من المال)؛ ول�ن ي�تقل االس�نتاج من (وجود ال�ث�� من
المال) إ� (ارتفاع ق�مة الدينار)، وهذا استلزام غ�� صحيح.

> مثال ٢: 

.« ّ � � أذ� منك، فأنَت إذن غ�� ��
ّ
ا ل�نُت أذ� منك. و�ما أن «لو كنَت غب��

ا �المقاي�س المتوّسطة، مع كون � مع� � الحق�قة �مكنهما أن �كونا ذكّي��
ح المغالطة: �� �� -

�� لالستلزام؛ ام �الش�ل ال�� � � هذا الخطأ هو عدم االل��
أحدهما أذ� من اآلخر، وس�ب الوق�ع ��

م. � االس�نتاج المقدَّ
إذ ُعِ�َس ��

> مثال ٣: 

.« �ة، فأنت إذن أم���� � م اللغة اإلنجل��
�
ك تت�ل

ّ
�ة. و�ما أن � «يت�لُم األم��كيون اللغة اإلنجل��

�
�ة وأتقنها �� � م اإلنجل��

�
ا أو غ�� ذلك وتعل ا أو لبنان�� ح المغالطة: رّ�ما �كون الشخص ألمان�� �� -

�ة �طالقة وهم من دول � � من ال��� الذين يتحّدثون اإلنجل�� ة من ح�اته، فهناك مئات المالي�� ف��
� الجملة، رغم كون

ومناطق جغراف�ة مختلفة، وس�ب هذا الخطأ هو عكس االستلزام ��
المقّدمات صح�حة.



> مثال ٤: 

ا فإّن القدس مدينة حق�ق�ة، و�ما أّن القدس مدينة «إذا �ان ال�تاب المقّدس صح�ح�
، فإّن ال�تاب المقّدس كتاب صحيح».

ً
حق�ق�ة فع�

م عكس ح المغالطة: انتقال آخر �عكس االستلزام و��تقل من التا�� إ� إث�ات المقدَّ �� -
ط حق�قة مدينة القدس والعكس ل�س ط�ة، فصّحة ال�تاب المقّدس �� �� الجملة ال��

ا. صح�ح�

> مثال ٥: 

ف العمل�ات اإلرهاب�ة. و�ما أّن العمل�ات
ّ
� المضادة لإلرهاب فّعالة س�توق «إذا �انت القوان��

� فّعالة». اإلرهاب�ة لم تحدث، فإن القوان��

ف العمل�ات اإلرهاب�ة أس�اٌب
ّ
ت، فقد �كون لتوق

ّ
� ومؤق

ح المغالطة: هذا ح�م جز�� �� -
ا. � �ذلك قطع�

� �ق��
ة، وال يوجد استلزام منط�� أخرى كث��

 

م   مغالطة إن�ار المقدَّ

Denying the Antecedent    

، أو � المقّدم، أو مغالطة العكس، أو مغالطة الخطأ العك��
(وُ�سّ� كذلك: مغالطة ن��

.(… �
مغالطة االستدالل �الن��



> تع��ف:

� جملة
ط) �� م (ال�� � المقدَّ

ا من ن��
�
ط) انطالق � التا�� (ن��جة ال��

�� أن �س�نتج الشخص ن��
ط�ة التوك�د�ة. ا من الجملة ال�� ط�ة استلزام�ة، وذلك استلزام� ��

> مالحظات:

ط �ستلزم وجود الن��جة، فإن عدم وجودە ال �ستلزم ه إذا �ان وجود ال��
ّ
- هذە مغالطة ألن

ورة عدم وجود الن��جة؛ �ل قد تكون الن��جة موجودة ألس�اب أخرى. �ال��

� ش�ل
� هذە المغالطة هو ��

؛ ألّن المش�لة �� - هذە مغالطة صور�ة مثل مغالطة إث�ات التا��
� الغالب تكون المقّدمات صح�حة ل�ّن االس�نتاج

االستدالل �غض الّنظر عن مقّدماته، �ل ��
ام صورة االستدالل. ٌ �س�ب عدم اح�� مخ��

� االستلزام وح�د االتجاە والت�افؤ الذي �حمل � الخلط ب��
ا �� - س�ب هذە المغالطة هو غال��

� استلزام عدم ا ت�ا�� ط (أ �ستلزم ب) منطق�� ؛ ألّن استلزام الن��جة من ال�� � � الجهت��
ا �� استلزام�

ط من عدم توافر الن��جة (عدم ب �ستلزم عدم أ) ول�س العكس (أي استلزام عدم توافر ال��
ط ا إال بوجود ت�افؤ �كون ف�ه ال�� ط)، وال �كون ذلك ممكن� توافر الن��جة من عدم توافر ال��

. ا (إذا وفقط إذا)، �ح�ث �كون الح�م ن��جة لالستلزام العك�� ا و�اف�� ور�� ��

� ع� ا تفك�ك االستلزام والتعّرف ع� أجزائه خاصة لغ�� المتمّرس�� - ل�س من السهل دائم�
ا إ� تمث�ل األف�ار �الرموز المنطق�ة

�
، وقد �حتاج األمر أح�ان �

صور االستدالل واالستلزام المنط��
وق�اسها ع� صور االستدالل الصحيح؛ للخروج ب�ت�جة �قي��ة دون خلط األف�ار والمقّدمات.

: �
> الش�ل المنط��

ا. ا �كون ع موجود� مقّدمة ١: إذا �ان س موجود�



مقّدمة ٢: س غ�� موجود.

ن��جة: إذن ع غ�� موجود.

> مثال ١: 

، ومنه فالنائم م�ت». �
. النائم ال �م�� ّ � فهو ��

«�ل شخص �م��

� فهو
، فذلك ال �ستلزم أّن من ال �م�� ّ � فهو ��

� نقول إّن �ل من �م�� ح المغالطة: ح�� �� -
� االستلزام ، وهذا الخطأ ناتج عن الخلط ب�� �

ا، �ل �ستلزم أّن الم�ت ال �مكنه الم�� ل�س ح��
وط � الواقع هناك ��

ط الوح�د للح�اة؛ ل�ن �� � هو ال��
� األم��ن الذي �جعل الم�� والت�افؤ ب��

. ً
� و�� حّ�ة، �األسماك مث�

ة أخرى، وهناك �ائنات ال تم�� كث��

> مثال ٢: 

� سّن
�ك س�ارة �� ا. وأنت لم ت�� � �تك س�ارة وأنت �سّن الخامسة فستموت صغ�� «إذا ��

ا». � الخامسة، ومنه فلن تموت صغ��

م، وذلك �اس�نتاج عدم � المقدَّ
� االستدالل بن��

ح المغالطة: الخطأ نفسه المتمّثل �� �� -
وري؛ �ل قد �موت ط غ�� وح�د أو �� �ة س�ارة، وهو �� ا لعدم تعّرضه ل�� � موت الشخص صغ��

الشخص �أس�اب أخرى وهو صغ�� �مرض أو ح��ق أو زلزال… إلخ.

> مثال ٣: 

� أورو�ا».
� �ار�س، فأنت لست ��

ك لست ��
ّ
� أورو�ا. و�ما أن

� �ار�س فأنت ��
«إذا كنت ��



�
� أورو�ا �كونه ل�س ��

ا كونه ل�س �� � آخر لمقّدمة االستلزام مس�نتج�
ح المغالطة: ن�� �� -

� �ار�س، �أن
� أورو�ا دون أن �كون ��

�ار�س، و�الطبع هذا غ�� صحيح، فقد �كون الشخص ��
ورّي وال ط �اٍف ل�ّنه غ�� �� � �ار�س هو ��

… إلخ، فكونه �� � � روما أو لندن أو برل��
�كون ��

وط �اف�ة أخرى. وح�د، ما دام هناك ��

> مثال ٤: 

ا ل�شأة ال�ون، «�دون س�ب ل�شأة ال�ون لن �كون هناك مع�� لوجودنا؛ و�ما أّن هناك س���
فال �د أن �كون هناك مع�� لوجودنا».

ا، و�جب حينها ا �كون تفك�ك االستلزام صع��
�
ا، فأح�ان ح المغالطة: �ما ذكرنا سا�ق� �� -

�
ط�ة، ثم محاولة تطبيق االستلزام ونف�ه ل�شف صّحة الع�ارة. �� محاولة فصل أجزاء الجملة ال��

ط�ة مفادها (عدم وجود س�ب لل�ون �ستلزم عدم هذە الجملة انطلق الشخص من جملة ��
م) وتوّصل إ� � المقدَّ

� اس�نتاجه من وجود س�ب ل�شأة ال�ون (ن��
)، ثم انطلق �� وجود مع��

�
م ال �ستلزم ن�� � المقدَّ

ا ألّن ن�� )؛ مما �جعل استدالله مخطئ� � التا��
وجود مع�� للوجود (ن��

م (وجود س�ب ل�شأة � المقدَّ
� التا�� (وجود مع�� للوجود) �ستلزم ن��

؛ �ل العكس، ن�� التا��
ال�ون) حسب المقّدمة األو�.

> مثال ٥: 

�
ك لم تراجع دروسك، فلن تنجح ��

ّ
� االمتحان. و�ما أن

«من يراجع دروسه ينجح ��
االمتحان».

ٌط �اٍف � االستلزام �سهولة؛ إذ إّن المراجعة ��
ح المغالطة: �مكن مالحظة الخلل �� �� -

ا؛ �ل هناك من ينجح دون أن يراجع ألس�اب عد�دة، ر�ما ألن ور�� ا �� ط� للنجاح؛ ل�نها ل�ست ��
ا ه اعتمد ع� م�ادئ فهم عامة �عرفها التلم�ذ، أو ألّن التلم�ذ �ذا�ر جّ�د�

ّ
االمتحان سهل، أو ألن

ام ش�ل االستلزام دروسه دون الحاجة للمراجعة. وس�ب هذە الن��جة المخطئة هو عدم اح��
م. � المقدَّ

� التا�� من ن��
، فاْسُ�نِتج ن�� �

المنط��



 

مغالطة االلتماس الخاص  

Special Pleading    

ا: مغالطة االس�ثناء الخاص، أو مغالطة التخص�ص، أو مغالطة االس�ثناء (وُ�سّ� أ�ض�
، أو مغالطة الذات الخاصة، أو مغالطة التعامل الخاص…). الشخ��

> تع��ف:

ا من القواعد والم�ادئ العامة دون أن ا خاص� � الشخص نفسه و�لتمس عذر� �� أن �س�ث��
ا الس�ثناء نفسه. ا �اف�� �ر� �قّدم ت��

> مالحظات:

�ر �ستلزم ذلك، وهو ما �جعل - هذە مغالطة ألن الشخص اس�ث�� نفسه دون حجة أو ت��
اس�ثناءە مجّرد رغ�ة شخص�ة لخدمة قضّ�ة معّينة أو للتهّرب من ن��جة أو مسؤول�ة ما.

� �كون هناك اس�ثناٌء فع�� لفئة معّينة من الناس تتضّمن - ال تكون هذە مغالطة ح��
� �اس�ثنائه.

� �قّدم إث�اتات �اف�ة تق�� الشخص، أو ح��

، � �ر خطأ مع��ّ � أو لت��
� أو أخال��

ا للتهّرب من ح�م قانو�� � هذە المغالطة غال��
- �قع اإل�سان ��

ق األمر �ه.
�
� يتعل ، وصنع اس�ثناء خاص ح�� � وذلك �محاولة ال��ل �مك�ال��



: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: �ّل من ي�ت�� للفئة أ ينطبق عل�ه ب.

مقّدمة ٢: الشخص س ي�ت�� للفئة أ.

مقّدمة ٣: الشخص س مس�ث�� من القاعدة ألس�اب (غ�� مقنعة).

ن��جة: إذن الشخص س ال ينطبق عل�ه ب.

> مثال ١: 

� المؤسسة سُ�َطرد، ول�ن لدّي أطفال إلطعامهم».
�� 

ً
«أعلم أّن من ال �كون فّعا�

ح المغالطة: حاول الشخص التهّرب من عق��ة الطرد �صنع اس�ثناء لنفسه من القاعدة �� -
 إلطعامهم، وهو ما �حتوي ع� مغالطة االلتماس الخاص وكذلك مغالطة

ً
ألّن لد�ه أطفا�

� الذين لهم أطفال، فحّجته وج�� � االحت�ام إ� العاطفة، فالقانون عام وال �خّصص اس�ثناًء للم��
هنا غ�� �اف�ة ل�كون الحالة الخاصة.

> مثال ٢: 

ك حزام األمان �ستحق سحب رخصة س�اقته، ول�ن �ا سّ�دي، � أّن �ّل من ي��
«أوافقك ��

، وقد ��� فقط أن �ستعمله». � م �القوان�� �  ومل��
ً

� إ�سان طّ�ب فع� اب��

� أثناء الس�اقة، و�ل من �خالف
وري �� ح المغالطة: تقول القاعدة إن حزام األمان �� �� -

م القاعدة؛ ل�ّنه ف و�ح�� ذلك �ستحق عق��ة سحب رخصة الس�اقة. فاألب الذي �شت�� �ع��
ا �ستلزم ذلك، عدا ا �اف�� �ر� ا أو ت��

�
ا لحالة ابنه، دون أن �قّدم إث�ات ي��د أن �لتمس اس�ثناًء خاص�

� �قّدمها جميع الناس. �رات العاطف�ة المعتادة ال�� الت��



> مثال ٣: 

� � الدول �ختلف عن المجازر ال��
� غزوها ل�ا��

م��ة من مجازَر ��
ُ
«ما قام �ه ملوك الدولة األ

قام بها االستعمار؛ ألّن األو� قامت بها ل��� الحق».

�
�� � � النقاشات التار�خ�ة، ح�ث ُ��اُل �مك�ال��

ا �� � ح المغالطة: نجد مثل هذە الحجج كث�� �� -

� �ر المجازر ال�� محاس�ة الشخص�ات والدول التار�خ�ة حسب أ�ديولوج�اتنا، من ذلك محاولة ت��
�ر قتل اآلالف من ور�ة لت�� �رات واه�ة وغ�� �� حدثت من التار�ــــخ الذي ن�ت�� إل�ه، ووضع ت��
… إلخ. ، �عضها �ذر�عة الحق، و�عضها �ذر�عة الد�مقراط�ة، و�عضها اآلخر �ذر�عة التح��ّ ال���

 

مغالطة ال�الم المشحون  

Prejudicial Language    

ء، أو مغالطة ال�الم المؤذي، أو مغالطة األلفاظ (وُ�س� كذلك: مغالطة ال�الم الم��
الُملّقمة، أو مغالطة األلفاظ الضارة، أو مغالطة األلفاظ المشحونة…).

> تع��ف:

ا �حمل � مضمونها مع��ً ثان���
 تحتوي ��

ً
ا وع�اراٍت عاطف�ة �� أن �ستعمل الشخص ألفاظ�

ا من ق�مة شخص أو فكرة معّينة. ا أو منقص� � الغالب مس�ئ�
ا، و�كون �� ا أو ق�م�� ا أخالق�� ح�م�



> مالحظات:

ً � عّدة للفظ أو المصطلح أنفسهما؛ إذ �كون هناك مع��
- من طب�عة اللغة أن نجد معا��

� مختِلف استعماالتها، ومع��ً ثانويٌّ
� الناس �ع��ّ عن المع�� الموضو�� لل�لمة �� ٌّ من��� ب�� أص��

ا تجاە ما ُ�طلق عل�ه اللفظ، �ما قد ا مس�ق�  وح�م�
ً

ٌ يتفاعل مع فهم الشخص و�ث�� ف�ه انفعا� �
ذا��

ا عّدة مصطلحات مختلفة تع��ّ عن األمر بنوا�ا ودوافع مختلفة، يوجد للمع�� نفِسه تق����
ه شجاعة أو

ّ
: قد ُ�طلق ع� الفعل نفسه أن

ً
وحاملة ألح�ام ق�م�ة متعّددة للفعل نفسه. فمث�

، تواضع أو إهانة للنفس، �ساطة أو تفاهة… إلخ. � النفس أو تك��ّ
، ثقة �� � تهّور، حذر أو ج��

ا عن الفعل نفسه، ف�� تحمل واستعمال أّي من هذە األلفاظ مختلف، و�ن �انت تع��ّ موضوع��
� الناس.

� تقوم بتفع�لها �� ا من األح�ام الذات�ة ال�� ا ق�مّ�ة تغ��ّ تمام� ا- أح�ام� -ضمن��

ا ما ُ�ستعمُل هذە األلفاظ المشحونة إلطالق أح�ام ِقَ�م�ة مس�قة ه غال��
ّ
- هذە مغالطة ألن

ورة ع� الطرف اآلخر، بهدف إهانته و�ش��ه دوافعه ونوا�اە، رغم أّن معرفة وغ�� صح�حة �ال��
ذلك غ�� ممكن إال �دل�ل ظاهر وواضح.

ها أح�ام
ّ
- قد ت�تج هذە المغالطة كذلك عن قصد فهم المصطلحات غ�� الدق�قة ع� أن

تقي�م�ة للشخص أو لحّجته، دون تقي�م موضو�� ودقيق لمضمون الحجة.

� الشخص نفسه، و�مكن اس�ثناء هذا
�ة �� � - قد ُ�ستعمل هذە األلفاظ إلثارة انفعاالت تحف��

ا. � المع�� العام للمغالطة منطق��
�� 

ً
؛ ل�ّنه ي��� داخ�

ً
الفعل من المغالطة �اعت�ار الهدف ن���

ا مب��ة ع� ها غال��
ّ
ا �مغالطة المصادرة ع� المطلوب، ألن ��ط هذە المغالطة م�دئ��

ُ
- قد ت

� نقاشه ع� ح�م لم ُي��ْت إطالق ح�م مسبق ع� حّجة ق�د النقاش؛ مما تجعل صاحبها يب��
�عد (مصادرة).

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: الدعوى س تحتوي ع� ألفاظ مشحونة.



مقّدمة ٢: األلفاظ المشحونة �شّوە الطرف اآلخر.

ن��جة: إذن الدعوى س صح�حة.

> مثال ١: 

متها تلك المجموعة من الغوغاء � نظ� ال�ة ال�� «ال �مكن منا�ة المظاهرات والوقفات اللي��
� الفاسدين». العلماني��

� الع�ارة،
ح المغالطة: �مكن �سهولة إ�جاد المصطلحات المشحونة المستعملة �� �� -

� المستمع انفعاالت
ا ع� المتظاه��ن، وتث�� �� ا مس�ق� ا ق�م�� � تع�� ح�م� �الغوغاء والفاسدين، ال��

عاطف�ة تدعوە لمعاداتهم ومعارضتهم، وهذا ل�س �جد�د ع� اإلعالم بوسائله المختلفة؛ إذ يتّم
ر ع� المستمع وقراراته.

ّ
استعمال ع�ارات وألفاظ عاطف�ة توّجه الرأي العام وتؤث

> مثال ٢: 

� األطفال، وال �عارض ذلك ا لتطبيق ح�م اإلعدام ع� مغتص�� «�ّل إ�سان سوّي تجدە م�ّ�د�
ف».

�
ّ متخل � ّ وهم�� إّ� رج��

� طّ�اتها
� االدعاء السابق استخدم القائل عّدة ألفاظ مشحونة تحمل ��

ح المغالطة: �� �� -
� األطفال، والهدف ا أخالق�ة وتقي�م�ة ل�ّل من �عارض تطبيق ح�م اإلعدام ع� مغتص�� أح�ام�
ه قد �كون

ّ
من هذە األلفاظ هو �ش��ه صورة المخالف والتعم�م عل�ه �أ�شع األوصاف، رغم أن

� دوافع ووجهات نظر مختلفة للموض�ع، وهذا ال�ش��ه �قتل أّي فرصة لالستماع لآلخر للمخالف��
وتقي�م أف�ارە.

> مثال ٣: 



� الم�االة
� التعب�� عن اإلجهاض �ع�ارة: (ذبح إ�سان بريء ال ذنب له �� مالحظة الفرق ب��

كه �ّل من ) أو: (إلغاء عمل�ة التلقيح داخل رحم ال�ائنات الحّ�ة)، ون�ع االنفعال الذي ت�� � ال�الغ��
ها من شخص ضّد اإلجهاض و�ع��ّ عن ذلك �ألفاظ قاس�ة (أو

ّ
، فاألو� واضحة أن � الع�ارت��

ورة؛ �ل قد �كون ممن قام �ه أو ساعد عل�ه؛ إذ عادلة)، والثان�ة من شخص ال �عارضه �ال��
� التعب�� عن الموض�ع، �مكن

ا متعاطفة (أو عادلة). حسب الص�غة المستعملة �� استعمل ألفاظ�
� المخاطب نفسه، ومحاولة فرض فكرة معّينة �ط��قة عاطف�ة أ���

� انفعاالت مختلفة �� تحف��
منها منطق�ة.

> مثال ٤: 

: � � الع�ارت�� � التعب�� ع� موض�ع حّساس آخر (�المثل�ة الج�س�ة) ب��
مالحظة الفرق ��

� حّق اإل�سان�ة)
� إ� قاع الرذ�لة وج��مة ��

� واجتما�� وانحطاط إ�سا��
(شذوذ وانحالل أخال��

�ة وحّ��ة شخص�ة وانتصار للحب والمشاعر اإل�سان�ة وانتصار لحقوق وع�ارة (طب�عة ���
، � � الع�ارت�� � التعب�� عن الموض�ع نفسه ب��

اإل�سان)؛ ف�مكن �سهولة مالحظة مدى الفارق ��

� لع�ارات عاطف�ة ذات�ة وألفاظ مشحونة �أح�ام ق�م�ة مختلفة، تث�� وذلك الستعمال الطرف��
انفعاالت عاطف�ة وأ�ديولوج�ة تخدم مصلحة �ّل طرف.

 

مغالطة المظهر فوق الجوهر  

Style over Substance    

، أو مغالطة االحتجاج �الشعار، أو مغالطة التنميق ا: مغالطة التفك�� النم�� (وُ�سّ� أ�ض�
اللغوي، أو مغالطة االحتجاج �اللغة الشاع��ة…).



> تع��ف:

، �
 من مضمونها وتركيبها المنط��

ً
�� أن �عتمد الشخص ع� مظهر الحّجة وجمالها �د�

� تقي�مها والح�م عليها.
� ترك�ب الحجج وطرحها، أو ��

سواء ��

> مالحظات:

�
ك�ب والوزن المنط�� � استدالل أو حّجة معّينة هو ال��

- هذە مغالطة ألّن ما يهّم ��
ق

�
ّ يتعل �

لمضمونها، �غّض النظر عن األسلوب والجمال اللغوي الذي ص�غت �ه، فذلك أمر ذا��
. غوي، ال بواقع الفكر الموضو��

�
ن الشخص الل

�
بتمك

� الجمال � ب�ان وتوضيح الفكرة وتركيبها، و���
� قّوة التعب�� وجودته �� - من المهّم التف��ق ب��

ا وري ال �مكن االستغناء عنه، وال �ستعمل غال�� صبغ �ه الفكرة، فاألّول ��
ُ
والرونق اللغوي الذي ت

ا �مصطلحات نادرة أو صع�ة و�تعاب�� �الغ�ة �ش�يه�ة ا زائد� � �كون اآلخر �الم� � ح��
لغة معّقدة، ��

�ع�دة عن الواقع، �ما �مكن االستغناء عنه دون المساس �مضمون ال�الم.

ُ عن األف�ار ّ � ال�الم، فُ�ع��
 لهذە المغالطة هو استعمال السجع ��

ً
- من الصور األ��� استعما�

� نفس المستمع الح�م �اال�ساق واال�سجام
� نفسه؛ مما يث�� ��

�ع�ارات ت�ت�� �الوزن الصو��
بول المضمون بهدف الحفاظ ع� هذا

َ
� ق

الفكري ن��جة اال�سجام اللغوي، ورغ�ة ملّحة ��
� النفس.

�� 
ً

ا جم�� اال�ساق الذي �ع�� انط�اع�

�  كذلك استعمال الشعارات المعروفة والح�م المشهورة ال��
ً

- من الصور األ��� استعما�
� أو عالقة �اف�ة

تؤخذ كحقائق وسلطة ع� المعرفة ح�� لو لم �كن لل�ث�� منها أّي وزن منط��
�الموض�ع المطروح.

وري لفهم قصد القائل، أن نتعّرف ع� أسال�ب الخطا�ة - من أدوات فهم س�اق ال�الم ال��
� الوصول

م، و��
�
� فهم مقصد ال�اتب أو المت�ل

والحجاج المستعملة؛ ألّن ذلك قد �ساعدنا ��
� ثنا�ا األسلوب المستعمل.

لحججه وأف�ارە المتضّمنة دون الّت�ه ��



: �
> الش�ل المنط��

.( � ّ مقّدمة ١: الفكرة س مطروحة �ش�ل جّ�د (أو س��

) �� صح�حة (أو مخطئة). � مقّدمة ٢: الفكرة المطروحة �ش�ل جّ�د (أو س��

ن��جة: إذن الفكرة س صح�حة (أو مخطئة).

> مثال ١: 

� الب�ت؟ أظّنه مجّرد تض�يع للمال.
شخص س: من �حتاج �اشف الدخان ��

د سالمة أهلك أهّم من �عض النقود الفان�ة، هل أنت أحمق؟
�
شخص ع: أُجننت؟ أن تؤك

ا مثلك ال �مكن أن �ملك حّجة صح�حة. ا فظ� شخص س: من الواضح أّن شخص�

� قّدم بها الشخص ع � هذا الحوار اعتمد الشخص س ع� الط��قة ال��
ح المغالطة: �� �� -

� الح�م ع� مضمون �المه وحّجته، ورغم أّن من حّق الشخص أن يرفض مواصلة
حّجته ��

�
النقاش مع شخص فظ� دون أن ُ�عدَّ مغالطة؛ إال إّن من المغالطة االعتماد ع� هذە الفظاظة ��

ە ال الح�م ع� صّحة وخطأ الحّجة أو الفكرة، فذلك �دّل ع� مستوى الشخص وط��قة تعب��
ع� الموض�ع المطروح.

> مثال ٢: 

� �ان �ط�ح بها «من الواضح أن حّجة المناِظر األّول �� الصح�حة، أرأ�َت مدى الثقة ال��
ا». ا وأن�ق� � اإللقاء؟ ال �د أن ما �قوله صحيٌح، فهو ي�دو ذك��

أف�ارە ومدى الفصاحة والمنهج�ة ��



ح المغالطة: الخطأ الذي وقع ف�ه القائل هنا، هو االعتماد ع� ط��قة إلقاء ال�الم، �� -
� الح�م ع� صّحة المضمون، وهو ُ�عدُّ مغالطة ألّن ذلك ينّم عن

� وذ�ائه ��
وكذلك هيئة الُمل��

� ذات�ة الشخص وموضوع�ة ما �قول؛ لذلك وجب تحي�د �ل � المظهر والجوهر، و��� خلٍط ب��
� ومحتواە. � أثناء الح�م ع� حجج �الم مع��ّ

هذە التفاص�ل الذات�ة ��

> مثال ٣: 

قاس �قّوة أضعف
ُ
، فقّوة السلسلة ت � ه �ملك ذلك الالعب الس��

ّ
ا ألن «هذا الف��ق ضع�ٌف جد�

حلقاتها».

� تق��ة ال�الم،
ح المغالطة: هذا مثال ع� توظ�ف سلطة األمثال والح�م المشهورة �� �� -

� هذا الس�اق
� كث�� من الس�اقات؛ ل�نه ��

رغم أّن الَمَثل المذكور حول قّوة السلسلة صحيح ��
، وهو ق�اس ضع�ف؛ ألّن السلسلة تعتمد ع� �ّل حلقاتها �ال�ساوي، وال �مكن إلحداها ٌ مخ��
� أّن الف��ق ال �عتمد �ال�ساوي ع� �ل أفرادە، و�مكن لفئة من العب�ه أن � ح��

تع��ض األخرى، ��
�قودوا الف��ق للفوز �قّوة وجدارة دون االعتماد ع� الحلقة الضع�فة، حسب التكت��ات

� الم�اراة.
والخطط المستعملة ��

> مثال ٤: 

، � ا من غ�� المتخّصص�� � المناظرات، ح�ث �كون الجمهور غال��
استعمال هذە المغالطة ��

، ع� الش�ل والمظهر العام �  من المضمون والحجج المعّقدة المقّدمة من الطرف��
ً

ز �د�
�
ك ف��

� �ظهر بها الطرفان، وهو خطأ فادح �قود الناس ، وكذلك ع� ال�ار�زما والثقة ال�� � لط�ح الطرف��
� إلدهاش الجمهور � ع� الش�ل الخار�� ك��  من الجوهر، و�قود المتناظ��ن لل��

ً
�اع المظهر �د�

ّ
الت

 من قّوة المضمون والحجج المقّدمة.
ً

�د�

 



مغالطة االحت�ام إ� المستق�ل  

Appeal to future    

ا: مغالطة االحتجاج �المستق�ل، أو مغالطة االحت�ام للغ�ب، أو مغالطة الهروب (وُ�سّ� أ�ض�
للمستق�ل، أو مغالطة اال��شافات المستق�ل�ة، أو مغالطة المجازفة…).

> تع��ف:

� المستق�ل، أو �دعو
أن �عتقد الشخص أّن فكرة ما صح�حة ألّن األدلة عليها ستظهر ��
ه س�كون ن��جة اال��شافات المستق�ل�ة.

ّ
ا أن � مّدع�� الناس للق�ام �عمل مع��ّ

> مالحظات:

ا- ما �مكن تقد�مه، واالعتماد ع� ه ب�ساطة ال يوجد دل�ل، فالدل�ل -�ديه��
ّ
- هذە مغالطة ألن

� االستدالل.
المستق�ل مجازفة غ�� مسؤولة، فال أحد �ستطيع كشفه وال االعتماد عل�ه ��

ا- من �ة -عموم� ة لن يوقف العلم والمعرفة ال���
�
- إ�مانك أو اعتقادك �قضّ�ة معّينة دون أدل

� كشف األس�اب الحق�ق�ة والموضوع�ة لمختلف المظاهر والظواهر
التقّدم ومواصلة جهودها ��

ال�ون�ة، و���� اعتقادك مجّرد هوا�ة ذات�ة ال فائدة واقع�ة لها ما لم يتّم تق��تها �األدلة ال�اف�ة.

� لم ُت�شْف �عد، إذ ُ�ْغرى الجمهوُر ا للت�بؤ �الحقائق ال�� � - ُ�ستعمل هذە المغالطة كث��
. �

� الس�اق العل�� والمعر��
�ة �� � وق�ادة ال���

�السبق المعر��

ا ع� مسار تطور العلم � الح�م تق����
- �مكن لإل�سان أن �عتمد ع� إحصائ�ات واحتماالت ��

ا �ما س�كشفه المستق�ل، وس���� ا وال �مكن الح�م �قين� ا تق����� � المستق�ل؛ ل�ن هذا ي��� ظن��
��



ا ح�� ظهور األّدلة ال�اف�ة. ق�
�
الح�م معل

� ما لم �صل إل�ه العلم �عد أو ما لم �فّ�ە، وما هو غ�� ء نفسه ع� الخلط ب�� �
- ينطبق ال��

ة للعلم حولها؛
�
� ال أدل � رّد الفرض�ات العلم�ة الموجودة ال��

ا �� � ، وُ�ستعمل هذا كث�� قا�ل للتفس��
. ً
ل�ّنها ت��� ممكنة، وقد �ك�شفها العلم مستق��

: �
> الش�ل المنط��

ة ت��ت صّحة الدعوى س.
�
ا أدل مقّدمة ١: ال يوجد حال��

 س�كون هناك أدلة ت��ت صّحة الدعوى س.
ً

مقّدمة ٢: مستق��

ن��جة: إذن الدعوى س صح�حة.

> مثال ١: 

ا بها، ا س�كون �ّل شخص متّ�م� ، ق���� � � غ���ة ومجنونة؛ ل�ن صّدق�� «قد ت�دو لك نظ�ّ���
د صّحتها. حينها، س�نطلق

�
� تؤك  ال��

َ
� �جد العلماء األدلة وس�جتمع المجتمع العل�� حولها ح��

� مقّدمة تلك الثورة،
� اآلن، ستكون �� �ت كتا�� أ��� ثورة علم�ة منذ ع� آي�شتاين؛ لذلك لو اش��

��ــها�». ورّ�ما أحد أشهر منظ�

� الناس و�غرائهم �السبق � ترو�ــــج نظ�ّ�ته ع� تحف��
ح المغالطة: اعتمد الشخص �� �� -

�ة والثورة الفك��ة القادمة، و�ّل ذلك �المجازفة �المستق�ل واّدعاء � وق�ادة المعرفة ال���
المعر��

� ت�بتها، وس�جتمع المجتمع العل�� ة ال��
�
� اّد� �أن العلماء س�صلون لألدل معرفة مسارە، ح��

ه
ّ
ها مجازفات اعت�اط�ة غ�� مسؤولة؛ ألن

�
�ن، و�� �ل حولها لتكون ثورة القرن الواحد والع��

ب�ساطة ال أحد �علم حق�قة ما ُ�خّبئه المستق�ل.



> مثال ٢: 

، أنا مقتنع أن نظ��ة األ�وان المتواز�ة ة �اف�ة تقول �التصم�م الذ��
�
شخص س: ال يوجد أدل

�� التفس�� األ�سب ل�شأة هذا ال�ون بنظامه وتفاص�له.

� هذە النظ��ة؟
� قادتك لتب��ّ ة ال�اف�ة ال��

�
شخص ع: وما األدل

� المستق�ل الق��ب س�صل العلم لما
ة �اف�ة عليها، ول�ن ��

�
ا أدل شخص س: ال يوجد حال��

� العد�د من األفالم
ة ومبهرة �� � من أدلة، فقد رأ�ت الغرب قد تناولها بتفاص�ل كث��

�ك��
ون�ة. والوثائق�ات وح�� األلعاب اإلل���

اضه ع� الشخص ع- نظ��ة � هذا النقاش تب�� الشخص س -رغم اع��
ح المغالطة: �� �� -

 عن ذلك اعتمد
ً

ة �اف�ة عليها، وفض�
�
ه ال �ملك أدل

ّ
األ�وان المتواز�ة كتفس�� ل�شأة ال�ون رغم أن

�ر أهوائنا ة، وهذە �� مغالطة الهروب للمستق�ل لت��
�
ع� المستق�ل ��اشف لما تحتاجه من أدل

ة.
�
ورغ�اتنا، ك�د�ل عن عدم توافر األدل

> مثال ٣:

د أن العلم
�
� ال�ون، وتأ�

«ال �مكن لنظ��ة التطّور أن تفّ� �ل هذا االختالف الموجود ��
 و�ك�شف خطأ النظ��ة وعدم مناس�تها لتكون التفس�� األ�سب

ً
س�عود ع� أعقا�ه مستق��

ل�شأة ال�ائنات الح�ة».

اضه ع� قدرة نظ��ة التطّور ع� تفس�� االختالف � اع��
ح المغالطة: اعتمد القائل �� �� -

ً
� ال�ون، �احت�امه إ� المستق�ل وما س�كشفه، فاّد� أّن العلم س�قوم مستق��

الموجود ��
اجع عنها، رغم أنه ال أحد �ستطيع معرفة المستق�ل أو ما س�ك�شفه �ا��شاف خطأ النظ��ة وال��
� ال �مكن ألحد الت�بؤ بها. ا وال�� � وصل إليها سا�ق� العلم، خاصة �النظر لال��شافات المذهلة ال��
 و�صل للم��د من األدلة

َ
د النظ��ة

�
ا، فقد يؤك � ا إ� أن �صبح حا�� ف�جب أن ي��� المستق�ل ح�اد��

ا تفّ� �شأة ال�ائنات وتنّوعها. عليها، أو ر�ما ألدلة ت��ت خطأها، أو ر�ما لنظ��ة مختلفة تمام�



> مثال ٤:

ا من معرفة لماذا قد ن أ�د�
�
� قد �ستطيع كشف ك�ف جاء ال��� إ� ال�ون، لن نتمك � ح��

��»
جاؤوا».

ح المغالطة: إضافة إ� مغالطة المصادرة ع� المطلوب �اعت�ار وجود مع�� أو ح�مة �� -
ه

ّ
ە؛ ألن � ما لم �ف�ە العلم مع ما ال �مكن تفس�� من الوجود، فإن الع�ارة �� مثال ع� الخلط ب��
� ال�ون �مكنه الت�بؤ �المستق�ل، �ما أّن �ل ما ال يوجد دل�ل ع� استحالة وجودە ي���

ال أحد ��
�ة. ، وعلينا أن نتواضع لجهلنا ون�تظر ما س�كشفه مستق�ل ال���

ً
ف�ما �مكن وجودە مستق��

 

ء   مغالطة عدم قا�ل�ة التخ��

Unfalsifiability    

(وُ�سّ� كذلك: مغالطة عدم قا�ل�ة الق�اس، أو مغالطة عدم قا�ل�ة الدحض، أو مغالطة
ء…). ء، أو مغالطة الممتنع عن التخ�� ە عن التخ�� ّ� ء، أو مغالطة الم�� مستح�ل التخ��

> تع��ف:

� الح�م ع�
ا �� ء واقع�� هو أن �عتمد الشخص ع� عدم قا�ل�ة الفكرة لالخت�ار أو التخ��

ها ال �مكن تخطئتها.
ّ
ة أو إث�اتات ع� ذلك غ�� أن

�
صّحتها أو خطئها، دون تقد�م أّي أدل



> مالحظات:

� فكرة دون أّي أدلة أو إث�اتات منطق�ة؛ �ل �عتمد فقط ع�
- هذە مغالطة ألّن الشخص ي�ب��ّ

كونها غ�� قا�لة لالخت�ار والق�اس والتقي�م.

� �كون - تتقاطع هذە المغالطة مع مغالطة االحت�ام للجهل وتمّثل حالة خاصة منها، ح��
. ا ع� خ�ال�ة الفكرة وعدم إم�ان�ة إسقاطها ع� الواقع الموضو�� جهل الطرف اآلخر مب���

- األف�ار (غ�� القا�لة للق�اس) �� أف�ار ال تخضع للمنطق و�ن �انت ال تناقضه، ف�� أف�ار
؛ ما �جعلها �

خارجة عن ممل�ة المنطق، و�كون ت�ّنيها �اإل�مان الشخ�� ال �االقتناع المنط��
ا �أسال�ب أخرى عاطف�ة أو ا، وت�تقل غال�� � الناس منطق�� ا عاجزة عن الحركة واالنتقال ب�� أف�ار�

مصلح�ة.

� المادي، وما ء �أدوات العلم التج���� � ما هو غ�� قا�ل للتخ�� - �جب االن��اە إ� الفرق ب��
ء العل�� قد �كون لعدم وجود ا، فما هو غ�� قا�ل للتخ�� ء عموم� هو غ�� قا�ل للتخ��
� مجّرة

ث ع� سطح كوكب ��
�
اإلم�ان�ات التكنولوج�ة لذلك؛ �اّدعاء وجود بركة ماء �ش�ل مثل

ا؛ ل�ن ذلك ال � الخت�ار ذلك واقع��
معّينة، �ح�ث تكون اإلم�انات التكنولوج�ة الحال�ة ال تك��

ا، هو ما �كون خارج حدود ء عموم� ي. وما هو غ�� قا�ل للتخ�� ه مناقض للمنطق ال���
ّ
� أن �ع��

� تّد�� وجود �ائنات أو �ة المختلفة ال�� ي، �ال�ث�� من اعتقادات الثقافات ال��� المنطق ال���
ي، �ح�ث ال �مكن اخت�ار صّحتها ال �ق�ة خارج ال�ون وغ�� خاضعة للمنطق ال��� � أش�اء ميتاف��

ا. ا وال منطق�� علم��

ها ال تقوم �أّي
ّ
، سواء ألن � واقع ال���

� ال تتفاعل �� - تكون النظ��ة غ�� قا�لة لالخت�ار ح��
ها تقوم ب�نّبؤات ال ترتكز عليها، وتحدث سواء �انت النظ��ة

ّ
ت�ّبؤات �مكن اخت�ارها، أم ألن

صح�حة أم مخطئة.

� أّن الشخص �قوم �مغالطة، فقد تكون ات غ�� قا�لة للدحض ال �ع�� - مجّرد إطالق تفس��
� استغالل عدم

، إنما المغالطة ��
ً

ات منطق�ة �ل وقد �ك�شف العلم صّحتها مستق�� هذە التفس��
قا�ليتها للدحض كدل�ل ع� صّحتها أو خطئها.



: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �قول �الدعوى س.

مقّدمة ٢: الدعوى س ال �مكن إخضاعها لالخت�ار أو تخطئتها.

ن��جة: إذن الدعوى س صح�حة.

> مثال ١: 

الطفل ألب�ه: ماذا س�حدث لنا �عد أن نموت؟

�
� جسم آخر، �ح�ث تكون ��

األب: �عد أن تموت سُ�دفُن جسمك، وُ�عاد �ّث روحك ��
ف نحو األفضل.

ّ
�ة �ال توق ة وتج��ة �الح�اة، وهكذا �س�� ال��� الح�اة الجد�دة أ��� خ��

ح المغالطة: ما ُ�س�َّ بنظ��ة تناسخ األرواح �عد الموت، وال�ث�� من النظ�ّ�ات �� -
� لما �عد موت اإل�سان، تتعامل �ل ض وجود س�نار�و مع��ّ � تف�� الفلسف�ة والدي��ة المختلفة ال��
� هذە الح�اة، ولألسف ال �مكن لمن

هذە النظ��ات مع المجهول، وال �مكن اخت�ار صّحتها ��
قة

�
نا ماذا وجد أو ماذا حدث له، وت��� �ّل هذە النظ��ات معل مات أن �عود من الموت ل�خ��

ا إن�ارها ا ومقت�ة ع� اإل�مان الشخ�� ل�ل إ�سان حسب ثقافته ود�انته، وال �مكن عمل�� واقع��
أو تأ��دها. 

> مثال ٢: 

، وأنت لن تموت � ��
�
� يتعّرض للطعن �السك ا، فاإل�سان هو من �موت ح��

�
«أنت لست إ�سان

.« � ��
�
� تطعن نفسك �السك ح��



� � هذا الّتحدي �عتمد الشخص ع� فرض�ة أّن اإل�سان من �موت ح��
ح المغالطة: �� �� -

؛ �ل ها غ�� قا�لة لالخت�ار من ناح�ة قدرة ال���
ّ
، ومش�لة هذە الفرض�ة ل�س أن � ��

�
ُ�طعُن �السك

ا أ��� من حاجتنا لمعرفتها، و�مكن اخت�ارها �غ�� قصد ا وظلم� ر� ألّن اخت�ارها عن قصد �حمل ��
؛ مما �عفينا من � تحدث و�اعت�ار جسم اإل�سان المتماثل لدى �ّل ال��� عن ط��ق الجرائم ال��

� ما يؤّدي إلنهاء ح�اته، فما فائدة علم «�حّصله» اإل�سان �موته؟� اخت�ارها ع� شخص مع��ّ

> مثال ٣: 

�
لة من �ائنات فضائ�ة غ���ة، ومركزها ��

�
مة �ّ�ة م�ش� شخص س: هل تعلم �أّن هناك منظ�

� مجّرة �ع�دة عنا �مل�ارات السنوات
� كوكب ش��ه �كوكب األرض �� ة ع� م�� ج��رة صغ��

�ة ع� كوكبنا، وهدفها مة �� س�ب �ل هذە الحروب وال�اعات ال��� الضوئ�ة، وهذە المنظ�
إنهاء وجودنا للس�طرة ع� هذا ال�وكب لما ف�ه من ثروات وظروف مالئمة للع�ش؟

، وك�ف عرفت �ذلك إن �انت �ّ�ة؟ شخص ع: �ا للروعة، هذا ّ� خط��

�ة ق�ل فوات األوان.  إلنقاذ ال���
ً

شخص س: ال يهّم، أنا فقط أعرف، وعلينا أن نجد ح�

ح المغالطة: �مكن ألّي شخص اّدعاء ما ي��د، و��شاء ال�ث�� من الس�نار�وهات المح�كة �� -
ة و�ارث�ة للفت ان��اە الناس ات ألمور خط�� ا تفس�� ، وتكون غال�� � والمعّقدة لتفس�� أمر مع��ّ
واستغالل خوفهم؛ ل�ن ما يهّم هو مصدر هذە الس�نار�وهات واإلث�اتات المتوافرة ع� وجودها؛
د منها؛ مما �عطيها

�
ا �صفات �عِجُز ال��� عن اخت�ارها أو التأ� اضات غال�� لذلك تكون هذە االف��

� فرضّ�ته الخ�ال�ة.
سلطة المجهول وعدم القا�ل�ة للدحض، وهذا ما استّغله الشخص س ��

 

مغالطة �طاقة هتلر  



Hitler Card    

(وُ�سّ� كذلك: مغالطة لعب ورقة الناز�ة، أو مغالطة قانون غودو�ن، أو مغالطة االحت�ام
لهتلر، أو حّجة الناز�ة…).

> تع��ف:

ا لم�انة هتلر �� أن ي��ط الشخص فكرة ما بهتلر أو �الناز�ة بهدف �ش��ــهها وتخطيئها، نظر�
ا. ا أو مخطئ� � تجعل �ّل ما يرت�ط �ه س�ئ� � العالم، ال��

الش�طان�ة ��

> مالحظات:

ا �كون بتقي�م مضمونها وحججها ال �مجّرد - هذە مغالطة ألّن الح�م ع� األف�ار منطق��
ق�ام شخص �ق�اسها -�غض النظر عن قّوة هذا الق�اس- ع� شخص�ة هتلر أو الناز�ة وأفعالها.

ق �ه
�
ا ُينظر إ� �ّل ما يتعل � العالم، وغال��

ا �� - أدولف هتلر ر�ما هو الشخص�ة األ��� كره�

ء �ه لتل�� المص�� �
� ر�ط أّي فكرة أو ��

، و�ك�� � منه خ��
� ال�� والسوء المطلق الذي ال �أ�� �ع��

ض أّن هتلر والناز�ة قد قاموا �ما قاموا �ه نفسه. و�� مش�لة هذە المغالطة؛ ألن صاحبها �ف��
ء، دون محاولة فهٍم لظروف هذە األفعال ودوافعها �

ا تجاە �ّل �� ا مطلق� � � داخلهم ��
ألّن ��

ا.  خارج��

ا
�
- ُ�ستعمل هذە المغالطة �أسلوب لعّدة مغالطات أخرى، �الشخصنة للطرف اآلخر، وأح�ان

�مغالطة رجل القّش، وأح�انا أخرى كق�اس ضع�ف ع� شخص هتلر أو الناز�ة، وكذلك
ا. �مغالطة المنحدر الزلق؛ إذ ُت��ُط نتائج فكرة ب�تائج أف�ار هتلر والناز�ة عموم�

ا ما ُ�ستعمل هذە المغالطة �أداة �ش��ت الن��اە الخصم، ومحاولة ل�ش��ه فكرته � - كث��
� أثناء الشخصنة

ؤ منها، وهو مشا�ه لما �حدث �� ّ � نقاش تفاص�ل التهمة ومحاولة الت��
للدخول ��



ومغالطة الرنجة الحمراء.

 �مدى سوء
ً
� �كون الفعل حق�قة ا تكون المغالطة ذات نفع ووجهة نظر صح�حة ح��

�
- أح�ان

�
ه، وقد تف�د ��

�
� محل

أفعال هتلر ونتائجه ستكون �ارث�ة ع� المجتمع؛ مما �جعل التحذير ��
تجّنب �ارثة حق�ق�ة.

- �ما أّن هذە المغالطة قائمة ع� ال�ش��ه والق�اس ف�� تخضع لما �خضع له الق�اس من
ا ما تكون هذە المغالطة مرت�طة �مغالطة ال�ش��ه الزائف. ، وغال�� � � الطرف�� وجه ش�ه وقّوته ب��

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �قول �الدعوى س.

مقّدمة ٢: الدعوى س �ش�ه أو تمّثل شخص�ة هتلر أو الناز�ة.

ن��جة: إذن الدعوى س مخطئة.

> مثال ١: 

ا أّن الجاسوس الذي ا��شفوە ق�ل شهر قد ح�موا عل�ه � الجرائد ص�اح�
شخص س: قرأت ��

�اإلعدام.

� خ�انة وطنه وخدمة أعدائه.
ر ��

�
ة ل�ل من �فك شخص ع: هذا رائع، �جب أن �كون ع��

� هتلر إذن؟ فقط هتلر من شخص س: هل أنت سع�د ب�عدام إ�سان؟ ما الفرق ب�نك و���
�ان �عدم الناس.



ّ والسوء � هذا الحوار ر�ط الشخص س اإلعدام بهتلر لص�غه �ال��
ح المغالطة: �� �� -

ً
� التار�ــــخ؛ �د�

المطلق، ولتخ��ف من ي��دە �الناز�ة وشخص�ة هتلر �ممّثل للش�طان األعظم ��

�
ه ال �ك��

ّ
ض �حجج لها عالقة �الموض�ع، وهذا �الطبع مغالطة منطق�ة، ألن من أن يناقش أو �ع��

فض؛ �ل �جب نقاش موض�ع الجاسوس�ة والخ�انة �مختلف جوانبها ر�ط أّي فعل بهتلر ل��ُ
الواقع�ة وظروف الفاعل للوصول إ� ح�م موضو�� تجاە فكرة اإلعدام.

> مثال ٢: 

� قامت بها السلطات المحلّ�ة تجاە أفراد من الطائفة � االعتقاالت ال��
شخص س: ما رأ�ك ��

الفالن�ة؟

ا ا شاذة عن المجتمع �ستحّق أن ُ�منع من ذلك حفاظ� شخص ع: أعتقد أّن من ي��� أف�ار�
ع� عقائد الناس.

ا �دأت الناز�ة، وهو ما س�حّول وطننا أللمان�ا ناز�ة أخرى، تعتقل شخص س: هكذا تمام�
وتقتل �ل من �قول ال.

ح المغالطة: رغم أّن الشخص ع أخطأ �مساندة التض�يق ع� ح�ّ�ة الرأي والتعب�� ما �� -
دام ذلك يتّم �ط��قة سلم�ة ال تهّدد أمن الوطن، فإن ر�ط الشخص س ذلك �الناز�ة إلضفاء
 من محاولة

ً
ّ المطلق هو مغالطة، و�ان �جب توضيح المش�لة �الم�ادئ �د� طابع من ال��

اضه لنتائج �ارث�ة غ�� �قي��ة، بهدف تخ��ف � �ش��ــهه ع�� ر�طه �ألمان�ا الناز�ة، واف��
الم�الغة ��

الطرف اآلخر واللعب ع� عواطفه.

> مثال ٣: 

م � استعمال مصطلح «الف�مينازي» للتعب�� عن التوّجه المتطّرف ل�عض أنصار الف�مين��
� حسب الج�س، والهدف من هذا والدفاع عن حقوق ال�ساء ضّد �ّل مظاهر الظلم والتمي��
م �الناز�ة للتعب�� عن مدى تطّرف أنصار هذا التوّجه � المصطلح هو ر�ط مصطلح الف�مين��



� نتائجها، فرغم االتفاق ع� تطّرف �عض أف�ار
وشذوذهم ومحاولة �ش��ه أف�ارە والته��ل ��

ه ي��� من الظلم ق�اسها ع� ما
ّ
� حسب الج�س؛ إّ� إن م كرّد فعل تجاە أش�ال التمي�� � الف�مين��

ا آخَر.
�
 وتطّرف

ً
� العالم، وُ�عدُّ هذا ال�ش��ه م�الغة

قامت �ه الناز�ة ��

> مثال ٤: 

� والتصف�ة «ما جاءت �ه األد�ان ال �ختلف عما جاءت �ه الناز�ة، فاألو� قّررت التمي��
ّ سّ�ان». � ال��

� والتصف�ة حسب العرق، فهما �� حسب المعتقد، والثان�ة أقّرت التمي��

� الع�ارة ع� جميع األد�ان دون
ح المغالطة: إضافة إ� التعم�م الم�ّ�ع والمخ�� �� �� -

ا إغالق أّي فرصة لنقاش اعت�ار للتفاص�ل، فق�اس الشخص األد�ان ع� الناز�ة هدفه غال��
ّ المطلق الذي ُينظر �ه إ� تفاص�ل األد�ان ح�� لو �انت د�انات روحان�ة شخص�ة، ور�طها �ال��
ة ومختلفة، وع� من ي��د نقاشها أن �حّدد أّي دين ��ــها. والصحيح أّن األد�ان كث�� الناز�ة ومنظ�
ّ أ��� مما تنفع، وذلك للخروج �حلول ة واحدة ت��

�
� سل

وأّي تفص�ل دون أن �جمع الجميع ��
عملّ�ة عادلة.

 

مغالطة الشكوك�ة  

Argument from Incredulity    

، أو مغالطة التعق�د، ، أو مغالطة الشّك الشخ�� ا: مغالطة االندهاش الشخ�� (وُ�سّ� أ�ض�
س…). أو مغالطة االحت�ام إ� الت�س�ط، أو مغالطة المقدَّ



> تع��ف: 

ه لم �فهم
ّ
ا ما ألن � ب خ��

ّ
ه لم �ستطع فهمها، أو أن �كذ

ّ
�� أن �خّ�� الشخص فكرة ما ألن

ك�ف حدث.

> مالحظات:

ا هو المنطق والواقع ال قدرة الشخص ع� الفهم، - هذە مغالطة ألّن مرجع الحقائق منطق��
، وهكذا � ال��� وال �مكن أن نخّ�� �ل ما لم نفهمه؛ ألّن قدرات الفهم واالس��عاب تتفاوت ب��

ة كقدرة فهم األشخاص واس��عابهم. نق�س الحقائق ع� أمور متحّر�ة ومتغ��ّ

� تقي�م األف�ار،
- هذە المغالطة �� ن�ع احت�ام إ� الجهل؛ إذ ُ�عتمد ع� الجهل الشخ�� ��

� االستدالل.
ة والحجج المطروحة ��

�
�دل الّنظر إ� األدل

- قد ترتكز هذە المغالطة ع� قدرة اإل�سان ع� التصّور والخ�ال، ف�عض األف�ار المجّردة
؛ ل�ن ذلك ال ها تحتاج إ� تصّور ألمور غ�� مألوفة قد ُتعِجز ال�ث�� �اء وغ�� � � الفلسفة والف��

��
مة. � أّن هذە األف�ار مخطئة، ووجب النظر للحجج المقدَّ �ع��

- أحد أوجه هذە المغالطة �� االعتماد ع� االندهاش وصع��ة التصديق، وأّن ما ال �مكن
، و�عتمد التصديق ع� أمور أخرى �القدرة ع� التخّ�ل واألح�ام المس�قة تصد�قه فهو مخ��

والعواطف… إلخ.

ها ال��� �س�ب  أّي فجوة ال �علم تفس��
ُ
- ُت��ط هذە المغالطة �مغالطة إله الفجوات؛ إذ ُتمأل

ها، والجن ، �ما �انت �عض آلهة اليونان س�ب الظواهر ال�ون�ة �الشمس والنار وغ�� �
��� � ميتاف��

ها، إ� أن توّصل ال��� إ� التفس�� العل�� لهذە ق وغ�� س�ب الُشُهب، والمالئكة س�ب الرعد وال��
الظواهر مما أمكنهم -من خالل ما وصلوا إل�ه اآلن- من الت�ّبؤ �الطقس وتجّنب ال�ث�� من

ال�وارث ق�ل حدوثها.



: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �قول �الدعوى س.

مقّدمة ٢: شخص ب لم �ستطع فهم أو تصديق الدعوى س.

ن��جة: الشخص ب �س�نتج أّن الدعوى س مخطئة.

> مثال ١: 

ها نظ��ة مخطئة، فال �ّد أن
ّ
ا ولم أستطع اس��عابها؛ لذا أعتقد أن «نظ��ة ال�س��ة معّقدة جد�

�كون هناك تفس�� أ�سط».

� الح�م ع� صّحته
� هذا المثال، اعتمد القائل ع� مدى تعق�د األمر ��

ح المغالطة: �� �� -
ء صحيح ال �ّد أن �كون �

ا- ع� مقّدمة خف�ة مفادها: (�ل �� من خطئه، ف�المه �حتوي -ضمن��
ء ما �

� ال�ون �فرض أن �كون تفس�� ��
ء �� �

ا)، و�� قاعدة غ�� منطق�ة وال واقع�ة، فال �� �س�ط�
ا لدرجة معّينة؛ �ل �كون الح�م -ع� أّي نظ��ة- �مضمونها والحجج المقّدمة عليها للح�م �س�ط�

ع� صّحتها من خطئها، ال �مدى تعق�دها أو �ساطتها.

> مثال ٢: 

ض س�نار�و جّد معّقد و�صعب هم �كذب، فهو �ف�� «أعتقد أّن المحا�� الُمدين للمتَّ
تصد�قه». 

ا فذلك ه مخالف أو مس��عد واقع��
ّ
ح المغالطة: أن �كون الس�نار�و �صعب تصد�قه ألن �� -

� لتكذ�ب الشخص
ا فف�ه نظر، وهو ال �ك�� � ه معّقد كث��

ّ
، ل�ن أن �صعب تصد�قه ألن �

منط��
وتخطئة �المه، فالواقع �شهد �حدوث ال�ث�� من الس�نار�وهات المعّقدة؛ �ل إن معظم



الس�نار�وهات الواقع�ة تكون معّقدة ونحن ن�سطها ل�سهل دراستها؛ لذلك فتعق�د الس�نار�و
ء، �مكن ترجيح س�نار�و ع� آخر؛ ل�ن ال �مكن اال�تفاء �التعق�د كدل�ل �

 ع� أّي ��
ً

ل�س دل��
ع� خطئه.

> مثال ٣: 

ها نظ��ة منطق�ة، تخّ�ل م�� �ل
ّ
م الناس عن نظ��ة األ�وان المتواز�ة و�أن

�
«أعجب ك�ف يت�ل

� أ�عاد مختلفة ال �مكن ح��ّ تصّورها، مع
تلك التعق�دات والتفاص�ل من أ�وان غ�� منته�ة ��

إدخال ال�ث�� من التفاص�ل واألف�ار، و�ّل هذا فقط لتجّنب فكرة الس�ب األّول للوجود، ال شّك
ى ضّد اإل�مان». أّن هذە النظ��ة �� مجّرد مض�عة للوقت ومؤامرة ك��

� مقام
ح المغالطة: �دل أن يناقش عدم وجود أدلة �اف�ة ع� هذە النظ��ة مما ي�قيها �� �� -

ها
ّ
ها مض�عة للوقت، فقط ألن

ّ
ا، فإنه ذهب إ� تخطئة النظ��ة �ل ووصفها �أن الفرض�ة علم��

ء �
� �صعب تخّ�لها �األ�عاد والعوالم الالمنته�ة، ومّرة أخرى ال �� ة التفاص�ل ال�� معّقدة وكث��

ورة كون الحق�قة �س�طة، �ل �مكن أن تكون �س�طة أو معّقدة؛ ألّن ال�ساطة والتعق�د �قول ���
� عقولنا، والحق�قة ال تع�أ بوجودنا من عدمه، �ل الواقع هو ما �ح�م.

��

 

فانا   مغالطة ن��

Nirvana Fallacy    

، أو مغالطة الالواقع�ة، أو مغالطة ّ أو الحّل المثا�� (وُ�س� كذلك: مغالطة المثا��
األفالطون�ة…).



> تع��ف:

�� أن يرفض الشخص �ل الحلول الواقع�ة ع�� مقارنتها �حلول مثال�ة غ�� ممكنة، دون
اعت�ار لظروف الواقع وحدودە.

> مالحظات:

؛ �ل إن ا مع العالم النظري والمثا�� ا ومّتفق� ا �س�ط� - هذە مغالطة ألّن الواقع ال �كون دائم�
ات والظروف، فحّل مدى تعق�دە قد �فرض الق�ام �ال�ث�� من الموازنات المرنة العت�ار �ل المتغ��ّ

واق�� غ�� مثا�� خ�� من عدم وجود حّل.

ء مرغوب �
ع لها ��

�
ع لها، فوضع أهداف مثال�ة والتطل

�
� تحك�م المثال�ة والتطل - هناك فرق ب��

وغ�� مغالط، ثم االجتهاد حسب ما �مكن تحق�قه من الهدف مع إ�مان الشخص ب�م�ان�ة عدم
ا تحقيق األهداف تحق�قه �مثال�ة، ت�شأ المغالطة من اإل�مان �مثال�ة الواقع، وأنه �مكن دائم�
� براثن ال�أس وفقدان األمل، دون أن ينظر لمدى اإلنجازات اإل�جاب�ة

المثال�ة، ما ير�� الشخص ��
� حّققها.  ال��

� ، إذ �عد الشخص وجود ط��ق�� - هذە المغالطة �� ن�ع من أنواع مغالطة التقس�م المخ��
، و�قول الواقع بوجود ال�ث�� من الحلول الوسط�ة

�
ا أو ال ح�  مثال��

ً
فقط ل�ّل الوضع�ات إما ح�

� لوضع�ات معّينة.
� قد تكون جّ�دة �ما �ك�� ال��

ع مما هو
ّ
� التوق

، وما هو م�الغة �� ا من الصعب تحد�د المثا��
�
- مع تعق�د الواقع، �كون أح�ان

� عد�د الحاالت �ان ما نعتقد
وع؛ ألّن المثا�� قائم ع� ما ال �ستطيع ال��� تحق�قه، و�� أمل م��

�استحالة تطب�قه هو مجّرد �شاؤم أو عجز عن متا�عة الموض�ع إ� نهايته، وهذا ما أث�ته التار�ــــخ
� �أش�اء � أو مهووس�� هم الجميع مجّرد مجان�� � كث�� من اال��شافات العلم�ة من أشخاص اعت��

��
ال �مكن الوصول إليها.



: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: الدعوى س �� حّل واق�� للمش�لة أ.

مقّدمة ٢: المش�لة أ له حل مثا�� غ�� واق�� أفضل من الحّل الواق�� س.

ن��جة: إذن �جب رفض الدعوى س.

> مثال ١: 

� الح�اة إن �ان الجميع س�موت ع� �ّل حال؟».
«ما فائدة االستمرار ��

� هذە الع�ارة اعتمد الشخص ع� اعت�ار الح�اة �ال فائدة �ما أّن فيها
ح المغالطة: �� �� -

� المحدود�ة؛ لذلك يرى أّن رفض الحل غ�� المثا�� (الح�اة المحدودة) أفضل من
�� 

ً
ا متمّث� نقص�

مواصلة الح�اة ما دام ال �مكننا الح�اة �مثال�ة (ح�اة النهائ�ة)، وهذا �الطبع منطق سخ�ف ما
ء. �

دمنا عاج��ن عن إعطاء �د�ل أفضل، فس���� الجّ�د أفضل من ال ��

> مثال ٢: 

ء؛ لذلك �ان المرجع الصحيح للحقائق هو كتاب الّطاو �
«ال �ستطيع العلم معرفة �ّل ��

المقّدس، فهو �قّدم حقائق �املة ومطلقة دون شّك أو نقص».

ا عن كشف �ّل أ�ار ال�ون، ح المغالطة: اعتمد القائل ع� المثال�ة العلم وعجزە حال�� �� -
ة، �مصدر �امل ومثا�� للمعرفة. ة ل�ن بثقة كب��

�
كدل�ل لط�ح �د�ل آخر ُ�قّدم معلومات دون أدل

دة
�
ه ي��� وس�لة مؤك

ّ
ا ال �قّدم وس�لة مثال�ة للوصول ل�ّل أ�ار ال�ون، فإن فإن �ان العلم حال��

 عن
ً

وذات مصداق�ة وانط�اق مع الواقع، وهذا ي��� أفضل من رفضه �دا�� المثال�ة، فض�
اس��داله �مصدر غ�� موثوق.



> مثال ٣: 

� ال تعالج المرض ور�ة غ�� مرغ��ة، أو األدو�ة ال�� ا جان��ة �� � �سّ�ب أعراض� رفض األدو�ة ال��
ا �دعوى الالمثال�ة، وهذا صحيح لو �ان هناك �د�ل أ��� نجاعة ودون أعراض جان��ة؛ ل�ن �ل��
إن �ان هو الحّل الوح�د، فس�كون من الغ�اء اّتخاذ المثال�ة كعذر لرفض الموجود؛ فتخف�ف
 أفضل من ترك المرض �قوى

ً
المرض أو العالج -مع الص�� ع� �عض األعراض الجان��ة- ي��� ح�

. و�ن���

> مثال ٤: 

� تحد�د السّن لمشاهدة اإل�اح�ة والعنف؟ فالمراهقون واألطفال َ�ِصلون «ما فائدة قوان��
إليها ع� �ّل حال».

� � عدُم وجود ُطُرق مثال�ة وناجعة ١٠٠٪ لمنع األطفال والمراهق�� ح المغالطة: ال �ع�� �� -

ا ونفتحها ��م�ات المحدودة، فذلك حّل ينقص ال�ث�� كها �ل�� من مشاهدة اإل�اح�ة والعنف أن ن��
ها؛ مما �خدم الهدف ولو �ط��قة � وغ��

من المحتوى اإل�ا�� والعن�ف ع�� أدوات الحجب التلقا��
غ�� مثال�ة.

> مثال ٥: 

� م�افحة الج��مة قد أث�تت فشلها، فالج��مة و�ن �ان معّدلها قد
«س�اسة الدولة الجد�دة ��

� مناطق عد�دة».
ها ما زالت موجودة ��

ّ
تناقص إال إن

ح المغالطة: ح�م الشخص ع� الس�اسة الجد�دة �الفشل فقط ألّن المش�لة لم تتالَش �� -
افه �أن �س�تها قد تضاءلت، وهذا ال�الم قد �كون له مع�� إذا �ان هناك �دائل ا رغم اع�� �ل��
ه

ّ
أفضل �مكن تج��بها؛ ل�ّنه �ص�� مجّرد مثال�ة فارغة إذا �ان هذا هو أفضل حل، خاصة وأن

� تقل�ل �س�ة الج��مة.
أث�ت �عض النجاعة ��



 

مغالطة ذنب �التدا��  

Guilt by Associa�on    

(وُ�سّ� كذلك: مغالطة االرت�اط، أو مغالطة ل�سوا مثلنا، أو مغالطة التح��ل، أو المغالطة
ّ�ة االجتماع�ة…). ا�ة الس�ئة، أو مغالطة المجموعة، أو مغالطة الُه�� الالمرك��ة، أو مغالطة ال��

> تع��ف:

�� أن ي��د الشخص أو يرفض فكرة أو شخص؛ فقط �س�ب ارت�اطه �ط��قة ما مع فكرة أو
. �

شخص آخر، دون االعتماد ع� أّي س�ب منط��

> مالحظات:

ا لتأي�د فكرة ا �اف�� - هذە مغالطة ألّن ارت�اط فكرة أو شخص �فكرة أو شخص آخر ل�س س���
ورة؛ لذلك وجب ط�ح ، وال يوجد استلزام ب�نهما �ال�� � ا، ما دام األمران منفصل�� أو رفضها منطق��

ا للتأي�د أو الرفض. أس�اب �اف�ة منطق��

- ت�شأ هذە المغالطة من هوس اإل�سان �التص��ف، فهو �حّب أن �كون مع من �حّبهم، وأن
ا عّمن ي�غضهم، ف�صّنف �ّل ال��� ع� هذا الش�ل. �كون �ع�د�

، ف�ما ال �صّح رفض فكرة دون أّدلة �اف�ة، فال � � واإل�جا�� � السل��  الجانب��
ُ
- تتضّمن المغالطة

� ع� أس�اب منطق�ة وواقع�ة. ة �اف�ة لذلك، ووجب بناء الجانب��
�
�جب قبول فكرة دون أدل



- قد تكون هذە المغالطة إحدى صور مغالطة الشخصنة، �ما قد تتقاطع مع مغالطة
ا قد تتقاطع مع � األم��ن، وأ�ض� الس�ب الزائف، إذ يتم الح�م �الس�ب�ة ن��جة عالقة معّينة ب��

مغالطة رجل القّش، أي �كون الهدف منها هو �ش��ه الطرف اآلخر.

� ب�نهما الذي �ستلزم انتقال
� األم��ن واالرت�اط ال�ا�� ح الشخص العالقة الس�ب�ة ب�� - إذا ��

� المغالطة؛ لذلك وجب االن��اە ق�ل الح�م
ا وال �دخل �� الح�م، فس�كون ال��ط صح�ح�

بوجودها.

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: الشخص أ �قول �الدعوى س.

� (أو الجّ�د) ب �قول كذلك �الدعوى س. ّ مقّدمة ٢: الشخص الس��

ن��جة: إذن الشخص أ أو الفكرة س سّ�ئة (أو جّ�دة).

> مثال ١: 

� من ال��� �ان � الذي ارتكب أ��� المجازر وقتل المالي�� «رّ�ما ال تعلم أّن جوز�ف ستال��
ّ األعظم لو ُتتاح له الفرصة». ك أّن اإللحاد هو ال�� ا؛ لذلك أخ�� ملحد�

� الح�م ع� اإللحاد �معتقد أو فكرة ب��طه
� االستدالل هنا هو ��

ح المغالطة: الخطأ �� �� -
ا من

�
ّ المطلق ع� فكرة اإللحاد انطالق ، ثم نقل القائل الح�م �ال�� � �شخص�ة جوز�ف ستال��

� � �ل وال�اره�� � والمختلف�� � من الملحدين المسالم�� ، رغم أّن هناك المالي�� � تج��ة جوز�ف ستال��
. � لجوز�ف ستال��

> مثال ٢: 



� ، أسامة بن الدن اإلرها�� � «فقط ألث�ت لك أّن اإلسالم دين دموي �مّثل أ��� منتج لإلرهابي��
� ذلك أفضل ط��قة لخدمة

الذي قتل آالف األب��اء فعل ذلك �اسم اإلسالم، و�ان يرى ��
معتقدە».

� محاولة
� هذا المثال، اعتمد القائل ع� ما فعله أسامة بن الدن كفرد ��

ح المغالطة: �� �� -
، رغم أّن هذا الرا�ط ال � � تقول إّن اإلسالم دين دموي و�مّثل أ��� منتج لإلرهابي�� إث�اته لدعواە ال��
� كدل�ل للح�م ع� معتقد ي�بناە أ��� من مل�ار شخص حول العالم، واألغلب�ة الساحقة لم

�ك��
د ذلك.

�
تقم �أّي عمل عنف أو إرهاب؛ مما �جعل ح�مه غ�� مرتكز ع� أّي إث�ات �اٍف ُيؤك

> مثال ٣: 

� ال�تب المدرس�ة؟ ��ة حول مضام�� � القرارات الجد�دة لوز�رة ال��
شخص س: ما رأ�ك ��

شخص ع: ما دامت الوزارة ب�د تلك اليهود�ة، فأنا ضّد أّي قرار تخ�ج �ه، ح�� لو �ان من
القرآن.

� الجزائر لقرارات
�� � � والمحافظ�� � س�اق انتقادات اإلسالمي��

ح المغالطة: هذا ال�الم �� �� -

�
ا ع� هذا المنوال ن��جة لالستقطاب العاط�� ��ة والتعل�م؛ إذ تكون االنتقادات غال�� وز�رة ال��

� نظام فاسد)، وهو ما �جعل
(وز�رة امرأة مفر�سة ال تتقن الع���ة، من أصول يهود�ة و��

ا ح�� ق�ل االطالع ع� مضمونه، و�صلح هذا االستقطاب ع� المنتقدين يرفضون أّي قرار مس�ق�
� الذين ينا�ون أّي قرار لها فقط مخالفة للطرف اآلخر، و�ل الطرف اآلخر كذلك، من العلماني��
ء آخر �دل االّطالع ع� �

؛ ح�ث يتم الح�م ب��ط األمر ��� � مغالطة الذنب �التدا��
ذلك �دخل ��

مضمونه.

> مثال ٤: 

ها �ستعمل التكنولوج�ا
ّ
؛ ألن � ّ ء س�� �

� الح�اة اليوم�ة هو ��
«استعمال الطاقة النوو�ة ��

� األسلحة النوو�ة المدّمرة».
� ُ�ستعمل �� وم�ادئ اال�شطار النووي أنفسهما ال��



� انتقادە للطاقة النوو�ة ع� ر�طها �األسلحة النوو�ة،
ح المغالطة: اعتمد الشخص �� �� -

؛ ألّن األسلحة النوو�ة � نفسه، وهذا �الطبع ق�اس مخ��
�ا�� � � الم�دأ الف��

�ان �� هما �ش��
ّ
ألن

ا��س�ت سوءها ل�س من الم�ادئ العلم�ة المب��ة عليها؛ �ل من آثارها ودوافعها ونتائجها
�ة. � فائدة ال���

المدّمرة، وهذا ما ال ينطبق ع� استعمال الطاقة النوو�ة الذي �كون ��

 

مغالطة انتقاء األضعف  

Nutpicking Fallacy    

ا: مغالطة الرجل الضع�ف، أو مغالطة أسوأ عّينة، أو مغالطة االنتقاء (وُ�سّ� أ�ض�
المتطّرف…).

> تع��ف:

ه الممّثل للمجموعة؛ وذلك بهدف
ّ
� المجموعة ع� أن

� الشخص أسوأ ما ��
�� أن ي�ت��

ء �أسوأ ما ف�ه. �
ال�ش��ه والح�م ع� ال��

> مالحظات:

ا ا من المجموعة؛ مما �جعل ح�مه جزئ��
�
ا مستهَدف � جزء�

- هذە مغالطة ألن الشخص ي�ت��
وغ�� شامل، و�كون مجّرد رغ�ات عاطف�ة ال أح�ام موضوع�ة �س�ند ل�امل الب�انات. 



- تتقاطع هذە المغالطة مع مغالطة رجل القّش ألّن الهدف منها ال�ش��ه، وكذلك مع
ه

ّ
ا مع مغالطة التعم�م ألن � �ساعدە، وأ�ض� � العينات ال��

مغالطة قناص تكساس ألّن الشخص ي�ت��
�عّمم ح�م فرد ع� المجموعة أو ال�ّل.

ها تقوم ع� ر�ط مجموعة
ّ
- تحتوي هذە المغالطة كذلك ع� مغالطة الذنب �التدا�� ألن

� منها �غرض ال�ش��ه واالنتقاص من م�انتها ومصداقيتها. ّ �أفعال وأقوال فرد س��

� مقام
� كث�� من الوضع�ات، خاصة ��

� هذە المغالطة ��
- قد �كون من السهل الوق�ع ��

ز الشخص -حال الّنقد- ع� أضعف حلقات الفكر ونقاطه
�
الّنقد؛ ح�ث �كون من الطب��� أن يرك

� وال ُ�عّد مغالطة؛ ل�ن
ء منط�� �

(السهلة اإلسقاط)، ثم االنتقال إ� النقاط األخرى، وهذا ��
� قد � النقاط ال��

ء فقط بتلك النقاط السلب�ة ودون اعت�ار ل�ا�� �
ُم ع� ال�� � ُ�عمَّ المش�لة ح��

تكون أقوى من األو�.

فة، ف�النظر لل�م الهائل من ال��� األغب�اء
�
ة وم�ل ا خط��

�
- قد تكون هذە المغالطة أح�ان

� ع� انتقاد األشخاص الضعفاء من �ّل فكر قد ك�� ، فاستعمال هذە المغالطة �ال�� � والمجان��
� الحلقات ْو� أن �كون الّنقد والمناظرات ب��

َ
�ضيع ال�ث�� من الوقت والجهد دون فائدة، و�ان األ

ا عن �ش��ش المغالطات والعواطف. األقوى من �ّل فكر، لتظهر النقاط الرئ�سة �ع�د�

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: الشخص س فرد من المجموعة أ.

. � مقّدمة ٢: الشخص س س��

ن��جة: إذن المجموعة أ سّ�ئة.

> مثال ١: 



ْين اعُتقال اليوم؟ آە �م أ�رە األشخاص السود، �ل ح�اتهم �قة
َ

� اللذ «هل رأ�ت المجرَم��ْ
وجرائم».

� �شّع �العن��ة، ح�م الشخص ع� السود ع� أّن � هذە الع�ارة ال��
ح المغالطة: �� �� -

� �ّل
� �ما هو موجود �� ح�اتهم �قة وجرائم، و�ن �ان هذا �صّح ع� فئة من السود المجرم��

ها الصورة
ّ
� ع� أن األعراق، فإن التعم�م ع� �ل المجموعة �ذلك، واّتخاذ هؤالء المجرم��

� تع�� ، والذي �كون ن��جة العاطفة ال�� � الطب�ع�ة والممّثلة للسود هو مغالطة انتقاء الس��
ء من المجموعة ح�� لو �انت األغلب�ة الساحقة. �

صاحبها عن رؤ�ة الجانب الم��

> مثال ٢: 

ها تطّبق اإلسالم وتقوم �أعمال
ّ
«داعش والقاعدة و�وكو حرام �� منظمات إرهاب�ة تّد�� أن

� دموي». إرهاب�ة ش��عة، ومنه فاإلسالم هو دين إرها��

� هذە المغالطة فعَل جماعات دي��ة متطّرفة ع� المجموعة
ح المغالطة: عّمم القائُل �� �� -

ها
ّ
� تمّثل أسوأ أفرادە ع� أن � �� د�انة اإلسالم، وعدَّ هذە الجماعات ال�� � ت�ت�� إليها وال�� ال�لّ�ة ال��

الممّثل الرس�� لإلسالم، و�ن �انت هذە الجماعات تدخل تحت من �ّد�� تطبيق اإلسالم، ف��
� من ال��� تمّثل منهم هذە � اإلسالم مئات المالي��

� لتكون الممّثل الرس�� له؛ ألّن ��
ال تك��

ة، ما �جعل الح�م ع� الجميع بها هو مغالطة منطق�ة. الجماعات �س�ة صغ��

> مثال ٣: 

�� �� فئة
�
� السك

� تحتوي مثل ذلك المغ��ّ ؟ الفئة ال�� � «ألم تَر من ي�ت�� لصّف العلماني��
� ح��ّ الحد�ث عنها». ف�� ّ � المجتمع، وال ���

هدفها االنحالل و��� الفسق ��

ة فقط � المجتمع ع� فئة كب��
ح المغالطة: عّمم القائل أح�ام االنحالل و��� الفسق �� �� -

، إذ ُعدَّ السك�� �الممّثل الرس�� لتلك الفئة، ح�� لو �ان انتماؤە ��
�
ها تحتوي ع� شخص سك

ّ
ألن

، ل�ن ُعدَّ �المظهر والجوهر لمجموعة �املة دون األخذ �
ا من الفكر العلما�� لجانب مختلف تمام�



� األعضاء ح�� لو �انوا فالسفة وعلماء لهم م�انتهم؛ ل�ّن العاطفة تع�� صاحبها
� االعت�ار �ا��

��
عن رؤ�ة �امل جوانب الموض�ع.

 

مغالطة االحت�ام إ� المساواة  

Appeal to Equality    

(وُ�سّ� كذلك: مغالطة االحت�ام إ� التماثل، أو مغالطة االحت�ام إ� التعادل، أو مغالطة
خلط العدل والمساواة…).

> تع��ف:

ورة المساواة، ف�عتمد ع� م�دأ ا من توّهم ��
�
�� أن ي�ّ�د الشخص أو يرفض فكرة انطالق

المساواة �مرجع للحقائق �غض النظر عن الظروف واالستحقاقات.

> مالحظات:

ق
�
، وحقوق مختلفة تتعل � ال��� - هذە مغالطة ألّن الواقع �قول بوجود اختالفات ال ت�ت�� ب��

خذ �مرجع للحقائق، ء اتُّ �
�ظروف �ّل شخص ومجهودە، وال �مكن الح�م �المساواة ع� �ّل ��

� األمور �ل �جب دراسة �ل حالة ع� ِحدة �ظروفها وخصائصها، ثم الح�م �العدل واإلنصاف ب��
�ّل حسب حّقه.



� كث�� من األح�ان قد ُ�قصد بها العدل
� فهم �لمة مساواة، ف��

- �جب عدم ال�ّ�ع ��
ا �مرونة اللغة ر�

ّ
واإلنصاف أو ال�شا�ه؛ لذلك وجب الحذر من إطالق الّتهم واالنتقادات تأث

م.
�
د من قصد المت�ل

�
وغموضها، ق�ل أن نتأ�

 �كون هناك س�ب لعدم المساواة، فالمساواة �� األصل ما لم
ّ

- ُ�س�ث�� من هذە المغالطة أ�
� األبناء والعمال الذين �قومون ب �كن هناك مرّجح ل�ّفة شخص ع� اآلخر، مثال �المساواة ب��

المهام نفسه… إلخ.

: �
> الش�ل المنط��

� الح�م س بتقس�م الحقوق �حسب االستحقاق.
مقّدمة ١: �ق��

ا ع� المساواة المطلقة (مقّدمة خفّ�ة). مقّدمة ٢: �جب أن �كون �ل ح�م قائم�

. ن��جة: إذن الح�م س مخ��

> مثال ١: 

� �إم�ان�ة � المقّ�دة لح�ّ�ة المراهق�� المراهق: ال أفهم لماذا ُوِضعْت هذە التض��قات والقوان��
اء الخمر ومشاهدة أفالم العنف… إلخ. ��

� مثل
� مما قد ال �ستوعبون نتائجه �� � لحما�ة األطفال والمراهق�� الرجل: ُسّ�ْت هذە القوان��

سّنهم.

� ع� المسافة � أن تكون القوان��
� ال��� تقت�� المراهق: �أّي حّق �قومون بهذا؟ فالمساواة ب��

نفسها من جميع الناس �اختالف سّنهم، �ما تكون �اختالف ج�سهم أو لونهم… إلخ.



� المقّ�دة لسلوك�ات األطفال ح المغالطة: راح المراهق �ستدّل ع� مخالفته للقوان�� �� -
، و�ما ذكرنا فإن المساواة تكون � جميع ال��� ورة المساواة ب�� � �االعتماد ع� �� والمراهق��
� األطفال وال��ار � نرى الفرق ب�� حسب الظروف واالستحقاقات المختلفة ل�ل إ�سان، وح��
وا أنفسهم �ما لم ّ � تح�� األطفال ِمن أن ��� � ال�� فس�كون من العدل اعت�ار هذە القوان��
� غ�� مثال�ة -و�� كذلك-؛ ا، �ما قد ت�دو هذە القوان�� �ستوعبوا �عد، قد ي�دو لألطفال ظلم�

ر. ل�ّنها األفضل إل�عاد أ��� قدر من ال��

> مثال ٢: 

� �جب أن �كون لهم حقوق ، ألّن المثلي�� � «�جب أن يتّم توقيع قانون السماح بزواج المثلي��
الج�س المغاير نفسها».

� ع� � دعوته لسن قانون زواج المثلي��
� هذا المثال، اعتمد الشخص ��

ح المغالطة: �� �� -
� الحقوق مع أصحاب الج�س المغاير، وهذا ما �دفعنا لل�ساؤل عن مع��

ورة المساواة �� ��
ا ع� وجود ج�س مغاير، أما � أصله معتمد�

«الحقوق نفسها» المذكورة؛ ألّن مفهوم الزواج �شأ ��
 آخَر من أش�ال عقد الزواج، ووجب نقاش الموض�ع حسب هذە

ً
، فهو �مّثل ش�� � حالة المث��

��
الخصوص�ة، وال �مكن تناوله من جانب المساواة المطلقة ألّن األم��ن مختلفان.

 

مغالطة االحت�ام إ� الشهرة  

Appeal to Celebrity    

(وُ�سّ� كذلك: االحت�ام إ� الشعب�ة، أو حّجة الم�انة…).



> تع��ف:

ا ع� شهرته، دون النظر إ� �� أن �ق�ل الشخص فكرًة لشخص مشهور أو يرفضها اعتماد�
مضمون الفكرة المقّدمة وحججها.

> مالحظات:

� شهرة الشخص أّي ا للحقائق، وال تع�� - هذە مغالطة ألّن الشهرة والشعب�ة ل�ستا مرجع�
، العالم والجاهل، ألّن شهرته �س�ب � ا، فمن المشاه�� الذ�� والغ�� ء ول�س لها أّي وزن منطق�� �

��
� قد ال �كون له أّي دخل �الفكر. � مجال مع��ّ

تفّوقه ��

� تكون سلطة الشخص نا�عة - هذە المغالطة �� أحد أوجه مغالطة االحت�ام إ� السلطة ح��
ه حق�قة دون النظر للمضمون.

ّ
من شهرته، فُيؤخذ �المه ع� أن

� قلوب الناس
ا لم�انة المشهور�ن �� � وسائل اإلعالن نظر�

ا �� � - ُ�سَتغلُّ هذە المغالطة كث��
� أّن �ّل المشاه�� �قومون �ذلك من أجل المال فقط؛ وق�مة شهادتهم عندهم؛ ل�ن هذا ال �ع��

 �ما �قومون �اإلعالن له.
ً

�ل هناك من يؤمنون فع�

� �كون له عالقة �الموض�ع، �أن �كون منت�ٌج ا ح�� - قد �كون االستدالل �الشهرة صح�ح�

� � األدوات ال��اض�ة ال��
ا �� � ، فنجد هذا كث��

ً
� �ستخدمه فالن هو س�ب نجاحه وشهرته مث� مع��ّ

�ستخدمها مشاه�� ال��اضة.

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: الشخص المشهور أ �قول �الدعوى س.

ا (مقّدمة خفّ�ة). ا دوم� مقّدمة ٢: الشخص المشهور �كون مص���



ن��جة: إذن الدعوى س صح�حة.

> مثال ١: 

� من المنا��ن، من أنا ألخالفه؟». «هتلر �ان له المالي��

� مجال ما؛
ء، وال تعط�ه أّي مصداق�ة �� �

� وقته أّي ��
� شهرة هتلر �� ح المغالطة: ال تع�� �� -

� مجال األف�ار؛ ألن
� وال وزن أو ق�مة له ��

ا غ�� منط�� لذلك �ان أّت�اع شخص لمجّرد شعب�ته ش�ئ�
الحق�قة ُتقاس �المضمون و�الحجج المقّدمة ال �اعت�ار شعب�ة الشخص الذي قال بها.

> مثال ٢: 

ه
ّ
تغا�� ك��س��انو رونالدو عّدة مرات عن دعمه للقض�ة الفلسطي��ة، �ما أن ّ النجم ال�� «ع��

� مناس�ات عّدة لدعم القض�ة، وهذا ي��ت صّحة هذە القضّ�ة وعدالتها».
ع �� قد ت��

ح المغالطة: ُينظُر لعدالة القضّ�ة الفلسطي��ة �أس�اب منطق�ة مثل كونها مقاومة �� -

ا أّ�دها فحسب، ف�� ا مشهور� � الفلسطي��ة، ول�س ألّن نجم�
ط ظالم ع� األرا��

�
الستعمار و�سل

ا االحت�ام لرأي مشهور �انت وس���� عادلة سواء أّ�دها أو عارضها ألف مشهور، وال �صّح منطق��
ما �كون الح�م �دراسة جوانب القضّ�ة وتحل�لها

ّ
� الح�م ع� القضا�ا الس�اس�ة أو التار�خ�ة، و�ن

��
ا للعقل والواقع. اس�ناد�

> مثال ٣: 

ا للوال�ات المّتحدة األم��ك�ة؛ ألّن ال�ث�� � الحق�قة أنا أشّجع أن �كون دونالد ترامب رئ�س�
��»

م آراءهم �شّجعونه، خاصة المال�م ال�ب�� ما�ك تا�سون». من المشاه�� الذين أح��



� ح�اته الشخص�ة؛ ل�ن
� ي��د �� ح المغالطة: من حّق أّي شخص أن �ختار القدوات ال�� �� -

دة قرارات راشدة؛ �ل األصّح أن
�
ورة، وال �ستلزم أّن قراراته المقل � أّن ذلك صحيح �ال�� ال �ع��

، للوصول إ� ح�م موضو�� وأقرب للواقع، ّشح و�رنامجه الرئا�� �ّطلع بنفسه ع� س�اسة الم��
هم مشاه�� ح�� لو لم �كن لهم عالقة �الموض�ع المطروح،

ّ
ال �االعتماد ع� آراء اآلخ��ن ألن

� الس�اسة.
� الغالب- ��

ة -�� � وال �ملك خ��
�ما�ك تا�سون الذي هو ر�ا��

 

مغالطة االحت�ام إ� اإلطراء  

Appeal to Fla�ery    

(وُ�سّ� كذلك: االحت�ام إ� المدح، أو مغالطة تلميع التفاح، أو مغالطة �شح�م العجلة، أو
االحت�ام إ� الغرور، أو االحت�ام إ� المجاملة، أو االحت�ام إ� الثناء…).

> تع��ف:

ا عن التأث�� ع� عواطفه ل�ق�ل �� أن �لجأ الشخص إ� مدح الطرف اآلخر و�طرائه �حث�
� ال ي��د. � ي��دها الشخص أو يرفض الفكرة ال�� الفكرة ال��

> مالحظات:

� ُ�ستعمل للتحا�ل ع� عواطف الشخص والتأث�� ع� ها ن�ع من الخدع ال��
ّ
- هذە مغالطة ألن

الوع�ه ل�غ��ّ رأ�ه حول فكرة معّينة، و�� ال تعتمد ع� أسال�ب االستدالل المنطق�ة الصح�حة
� الوصول إ� األح�ام والنتائج.

��



ا للواقع وال �مّثل � المدح واإلطراء والمجاملة، و�كون �عضها موافق� - هناك فرق ب��
ا ع� قرارات الطرف � استغالل ذلك للتأث�� عاطف��

ما المغالطة ��
ّ
� ذاته مغالطة، إن

استخدامه ��
اآلخر.

� ح�ال هذە الخدعة أّن ال��� ذاتّيون و�حّبون من �مدحهم و�شّجع
- س�ب الوق�ع ��

ه �صدر األح�ام
ّ
أح�امهم وآراءهم، وهذا ما �ستغله صاحب المغالطة، �ح�ث �صّور لآلخر أن

� الطرف اآلخر نفسه.
ا من الثقة والراحة �� � ع� هذە القرارات م��د�

�ذ�ائه وسعة فهمه؛ ما �ض��

� رّد الجم�ل لآلخ��ن
- س�ب آخر للوق�ع ضحّ�ة هذە المغالطة هو رغ�ة اإل�سان الملّحة ��

�
 من الطرف اآلخر فهو ي��د أن يرّدە ��

ً
� يتل��ّ الشخص إطراًء أو جم�� ومعاملتهم �المثل، فح��

أقرب فرصة، وهنا �ستغل المغاِلط الحال و�صنع فرصة له ع�� ط�ح فكرة يتعاطف معها اآلخر
�ح�م الجم�ل الذي تلّقاە.

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �قول �الدعوى س.

مقّدمة ٢: الشخص أ �جامل و�طري ع� الشخص ب.

ن��جة: الشخص ب �صّدق الدعوى س ألّن أ قالها.

> مثال ١: 

� ل�س�يها كنت ت�دين أصغر ، هذە ال�دلة �� �ّل ما تحتاجينه، ح�� � �ائع المال�س: صّدقي��
� أب�

�ع�� سنوات، �� سلعة حديثة وع��ة، وتحتاج لفتاة جم�لة وأن�قة مثلك لتظهر ��
صورها.

ال��ونة: معك حق، س�خذها.



 من أسال�ب اإلطراء
ً

ح المغالطة: هذا حوار مثا�� لتاجر مع ز�ون، إذ �ك�ل وا�� �� -
ا لتصديق ذلك، �ما أّن ال��� �حّبون تصديق ما ا عاطف�� � تجعل الشخص منحاز� والمجاملة ال��
� تصديق الُمجاِمل وطاعته، وهذا ما نراە من رّد فعل ال��ونة

�عجبهم، فس�شعرون برغ�ة ملّحة ��
� ناتج عن إطراءات ال�ائع.

ا من انح�از عاط��
�
اء ال�دلة، انطالق �قبول ��

> مثال ٢: 

� نفسك». ا، �ا�� لوحة إعالن فيها صورة ج��رة جم�لة ومكتوب عليها: «لقد عملت جاهد�

ه �دل أن �ط�ح خدمته أو إعالنه �ط��قة
ّ
، ألن ّ ح المغالطة: صاحب هذا اإلعالن ذ�� �� -

ا، � هم عملوا وتعبوا كث��
ّ
ة، استغّل ثغرة اإلطراء والمجاملة، وذلك ب�خ�ار الناس أن �الس�ك�ة م�ا��

� الغالب حال من �ذهب لهذە الرحالت ال�اهظة، مما �جعل القارئ �شعر �أّن هناك من
وهو ��

ا � القارئ نفس�� ّ � الراحة، ف�كون هذا ما يه��
� تطمع �� د وساوس نفسه ال��

�
يتعاطف معه، و�ؤك

ا عن � ي��د؛ ما �جعل نظرته للجملة مغايرة تمام� � من الع�ارة، وهو ط�ح الم�افأة ال��
للشطر الثا��

ورة م�افأتها ب�عض ا لما اقتنعت �ه نفسه ق�ل قل�ل من �� النظرة المحا�دة، و�كون ح�مه منحاز�
الراحة.

> مثال ٣: 

ك
ّ
�اء ال�ّم، أنت شخص ن��ه وأعتقد أن � ا مثلك �عارض ف�� ا ذك�� � أجد شخص� «أستغرب ح��

� تفهمها ستعارضها وتخالف الشخص القادر ع� فهم تفاص�ل هذا المجال، وال أظّنك ح��
جمهور العقالء الذين ينا�ونها».

� هذا المثال استغل الشخص اإلطراء والمجاملة لمحاولة التأث�� ع� رأي
ح المغالطة: �� �� -

ّ والن��ه الذي �ستطيع فهم تفاص�ل النظ��ة، �اء ال�ّم، وذلك بوصفه �الذ�� � الطرف اآلخر تجاە ف��
ة �مكن االعتماد ة كث��

�
�اء ال�ّم أدل � ودعاە ل�كون مع جمهور العقالء الذين ينا�ونها، و�ن �ان لف��

� الدعوة إليها، فإن اال�تفاء �اإلطراء والمجاملة هو مجّرد مغالطة منطق�ة، ال �مكن البناء
عليها ��

أو االعتماد عليها.



> مثال ٤: 

.« � � أمر س�� ك تعرف أّن التدخ��
ّ
، ال �ّد أن ٌّ «أنت طفٌل ذ��

ّ �الصّحة، إال إّن عدم ذكر أّي � م�� ح المغالطة: رغم أّن الجميع مّتفق ع� أّن التدخ�� �� -
ّ هو مغالطة منطق�ة، ه ذ��

ّ
د ذلك، واال�تفاء فقط �اإلطراء ووصف اآلخر �أن

�
ار أو إث�اتات تؤك أ��

وال تمّثل أفضل ط��قة لإلقناع �فكرة معّينة، قد تكون الط��قة األ�ع لدعوة الناس ودفعهم
ا مجّرد أسلوب من أسال�ب الخداع، ح�� لو �دافع ن��ل. العتقاد ما ن��د، ل�ّنها منطق��

 

مغالطة االحت�ام إ� العار  

Appeal to shame    

ف، أو االحت�ام إ� المجتمع…). ا: االحت�ام إ� ال�� (وُ�سّ� أ�ض�

> تع��ف:

ه مخالف لما ُ�ِقّرە المجتمع،
ّ
ه عار ع� أساس أن

ّ
 ما �أن

ً
�� أن َ�ِصف الشخص فكرة أو عم�

� تخطئته ورفضه.
ثّم �عتمد ع� ذلك ��

> مالحظات:



ات ا للحق�قة، والدل�ل أّن هناك ع�� - هذە مغالطة ألّن ما �فعله المجتمع ل�س مرجع�
 ف�ما

َ
ا، و�رى �لُّ مجتمع الحق�قة � تقوم �عادات وتقال�د مختلفة عن �عضها �عض� المجتمعات ال��

�فعله.

- هذە المغالطة �� ن�ع من أنواع مغالطة االحت�ام إ� عامة الناس؛ إذ ُيوصف الفعل أو
ف �مصطلح فضفاض وغامض �ش�� إ� مخالفة المجتمع. الفكرة ع� أنها عار ومخالفة لل��

ف الشخص �مصادمته للرفض - �� مغالطة ترتكز ع� اللعب ع� العواطف، �ح�ث ُ�خوَّ
االجتما�� وما ي�تج عن ذلك من ن�ذ و�هانة.

- من الصور الش�يهة بهذە المغالطة هو االحت�ام إ� السخ��ة، إذ ُ�ضغط ع� الشخص
اجع عنها. م �ه، ما قد يرغمه ع� ال��

�
� ش�ل �جعل الجميع �سخر منه و�ته�

بتص��ر أف�ارە ��

: �
> الش�ل المنط��

مقّدمة ١: شخص أ �قول �الدعوى س.

ف. ة �ال��
�
مقّدمة ٢: الدعوى س �� عار أو مخل

ن��جة: إذن الدعوى س مخطئة.

> مثال ١: 

«أال تخجل من نفسك �ط�ح تلك األف�ار الغ���ة؟ مثل هذە األف�ار �� عار وخزي ع�
صاحبها».

� األف�ار الحديثة وغ�� المعتادة �� س�اسة
ح المغالطة: س�اسة التخ��ف والطعن �� �� -

رون خارج الصندوق ُيواَجهون
�
ا المجّددون والمفك قد�مة �قدم تار�ــــخ المجتمعات؛ إذ �ان دائم�



� لم �فهمها اجعون عن أف�ارهم ال�� ا وجعلهم ي�� بوا�ل من التهم والسخ��ة، للضغط عليهم نفس��
ى زهرتها � الوصول إ� عقول الناس واالن�شار ل��

هم، ورغم أّن ال�ث�� من األف�ار نجحت �� غ��
اجع أصحابها � مهدها، سواء ب��

ت وُوِئدت �� ��
ُ
 من األف�ار األخرى قد ق

ً
ا هائ� اليوم، فإن عدد�

. تحت الضغط، أو �القضاء ع� مصدرها ق�ل أن تن���

> مثال ٢: 

«ك�ف سمحت لبناتك �الدراسة خارج الق��ة؟ هذا عار لم �فعله آ�اؤنا أو أجدادنا، وال
ف». �فعله إال شخص عد�م ال��

ا ال مانع منه، ُمِنَع ا عاد�� � األمر وكونه أمر�
ح المغالطة: دون محاولة التفك�� الموضو�� �� �� -

اآلالف من الفت�ات من مواصلة دراستهن وأحالمهّن �إ�سان عادي، ومواجهة �ّل شخص حاول
، ور�ط ذلك �ما فعله اآل�اء ف والضم�� � ال��

التمّرد ع� ما �مل�ه المجتمع بتهم العار والطعن ��
� صاحبها عن كشف الثغرة. واألجداد و�ما يرتض�ه المجتمع، �غرض ث��

> مثال ٣: 

� مص�� �ك، فأنت ال تعرف�� � �جب أن تعودي لزوجك وتط�ع�ه ح�� لو �ان ��� «�ا ابن��
� نظر الجميع، وس�كون

ا ع� هذە العائلة �� � عار� قك فستص�ح��
�
� هذا المجتمع، إن طل

قة ��
�
المطل

فك وأهليتك كزوجة وح��ّ أهلي�نا كوالدين». �� �
ا �� طعن�

� تعامل ح المغالطة: هذا حال المجتمعات الذكور�ة، إذ نالحظ الفرق الشاسع ب�� �� -
قة، �غّض النظر عن س�ب المش�لة ب�نهما، فقط ألّن

�
ق والمرأة الُمَطل

�
المجتمع مع الرجل الُمَطل

� االعتماد ع�
ا ع� �اطل، والمغالطة هنا �� ا ع� حّق، وتلك امرأة ف�� دوم� ذلك رجل فهو دائم�

ب � الح�م ع� طالق البنت، دون النظر لمصالحها وأحوالها الصحّ�ة جّراء ال��
ف �� العار وال��

ە رغم العلم �ه، وهذە سلطة المجتمع لألسف، ما تجعل ال��� ��الت �س�� حسب أهواء وغ��
اآلخ��ن دون اعت�ار للشخص وأحواله وظروفه.



 

 

 

ات اِإلْدَراِ�ّ�ة
َ

ِحَ�از
ْ
�   االن ِ

ا��
ّ
الُجْزء الث

 

 

ا ف وال راحة، وتتخذ آالف القرارات يوم��
ّ
 مبهرة تعمل دون توق

ٌ
ي آلة ال شّك أّن العقل ال���

� لظهور
ا �ما �ك�� ا ومعّقد� ا عظ�م� � الثان�ة الواحدة؛ ما �جعله ش�ئ�

ومل�ارات العمل�ات الحساب�ة ��
ها لمحاولة فهم خ�ا�اە وأ�ارە، �اإلضافة

�
آالف الدراسات والمقاالت وال�تب الم�شورة �ل

�
�� 

ً
� معالجات حاس���ة فائقة الجودة والفاعل�ة، أم�

لمحاولة است�ساخ ال�ث�� من وظائفه ��
الوصول إ� آالت حساب�ة �ستطيع منافسته.

ه خاٍل من النقائص والتقي�دات؛ �ل قد
ّ
� هذە القدرات المذهلة للعقل أن مع ذلك، ال تع��

� �عض الوظائف،
ب عل�ه ��

�
� نرى أّن آلة حساب�ة متواضعة قادرة ع� التغل �شعر �الخي�ة ح��

� معظم
� �ّل وقت و��

� �قع فيها �� ا ال�� وذلك �س�ب مئات االنح�ازات اإلدرا��ة المث�تة علم��
هم �فكرون �ط��قة

ّ
، و�� اعتقادهم أن � أوصلتنا أل��� أسطورة يؤمن بها ال��� وظائفه، وال��

�
� ومتوازن ��

عقالن�ة، وأّن قرارتهم اليوم�ة �� قرارات موضوع�ة يّتخذونها �عد تفك�� عقال��
مختلف جوانب الموض�ع.



� دون أس�اب ي لجانب مع��ّ � أو اإلدرا�� هو �ّل ما �ع��ّ عن م�ل العقل ال���
االنح�از المعر��

مقنعة، أو تفض�ل معلومات ع� أخرى �ط��قة غ�� موضوع�ة، تحت تأث�� أس�اب عاطف�ة
اهة والموضوع�ة، ووقوعه � ة العقالن�ة وال��

�
ي عن سك ونفس�ة؛ مما �سّ�ب انحراف التفك�� ال���

� تحل�له وتقي�مه لمختِلف األمور الح�ات�ة.
� وحل الذات�ة والنقص والسطح�ة ��

��

� أث�تتها دراسات مختلفة، وجمعها المهتّمون هناك عدد كب�� من االنح�ازات اإلدرا��ة ال��
وحاولوا تص��فها �طرق مختلفة، لعّل من أفضلها �ال�س�ة �� ما قام �ه «�اس�� ب�سون»

(BusterBenson) الذي صّنف أس�اب هذە االنح�ازات إ� أر�عة أصناف5: 

� الغالب
� تصلنا، وقد نضطّر �� - فائض من المعلومات: هناك عدٌد هائٌل من المعلومات ال��

ا ما �خلو من الهفوات إ� ترش�حها ومحاولة انتقاء األهّم واأل��� فائدة؛ ل�ن هذا االنتقاء نادر�
� الذا�رة، وكذلك تفض�ل األش�اء المضحكة،

واالنح�ازات، كتفض�ل ما يوافق ما هو موجود ��
والمفرحة، والغ���ة…الخ.

� نالحظ مختِلف المظاهر والظواهر نجد ال�ث�� من الغموض : ح�� - �ّم غ�� �اٍف من المع��
ً � تع�� مع�� ا ما ي�حث العقل عن العالقات واألنماط ال�� والقل�ل من المع�� واال�سجام، وغال��
� ذا�رته، ما ي�شأ عنه ال�ث�� من االنح�ازات

أوضَح لمختِلف األش�اء؛ ل�ستطيع االحتفاظ بها ��
قة بتوّهم ال�مال والت�س�ط واإلسقاطات وتصّور الحلقات المفقودة.

�
المتعل

� كث�� من المواقف
- محدود�ة الوقت: عالمنا محكوم �حدود زمان�ة دق�قة، ونجد أنفسنا ��

محدودين بوقت ضّيق نحتاج خالله إ� التّ�ف ��عة واّتخاذ ال�ث�� من القرارات، وهنا
َ�ستعِمل عقولنا العد�د من الخدع واألسال�ب لتجّنب إضاعة الوقت ف�ما هو غ�� مهّم؛ ل�ّن

فة.
�
ا م�ل

�
� تكون أح�ان المش�لة أّن ذلك ال �خلو من األخطاء واالنح�ازات ال��

- محدود�ة الذا�رة: ذا�رة اإل�سان ذات سعة محدودة؛ مما يرغم العقل ع� تص��ف ما �مّر
ا- األمور ە وترت��ه حسب أول��ات مختلفة، ل�حتفظ �األش�اء ذات األول��ة األع�، و�� -غال�� ع��
ا، �اإلضافة إ� � � تتكّرر كث�� � المستق�ل، وكذلك األش�اء ال��

 وفائدة له ��
ً

� يراها األ��� استعما� ال��
ة، وهذا كذلك ما �قودە لعدد كب�� من  من التفاص�ل الصغ��

ً
� المجملة �د� األمور العامة والقوان��

قة �الذا�رة.
�
االنح�ازات المتعل



: � المغالطة المنطق�ة واالنح�از اإلدرا�� الفرق ب��

� المغالطات � خطأ الخلط ب��
� لموض�ع المغالطات المنطق�ة �� �قع ال�ث�� من المتناول��

المنطق�ة واالنح�ازات اإلدرا��ة، �ح�ث ُتضمُّ �عض االنح�ازات اإلدرا��ة (مثل االنح�از التأ��دي)
� التفك�� أو

إ� قائمة المغالطات المنطق�ة، وهذا الخلط مفهوم من كونهما �مثالن �شّوهات ��
� األم��ن ي. مع ذلك، فب�� االستدالل، وكذلك من أثر األم��ن الم�شا�ه ع� نتائج التفك�� ال���
� س�اق هذا

� العد�د من الدراسات و��
�� 

ً
حهما منفص� اختالف جوهري جعل دراستهما و��

� ثالث نقاط:
ا �� ال�تاب، و�تمّثل هذا الفرق أساس�

ق االنح�ازات
�
� تتعل � ح��

ق المغالطة المنطق�ة �حّجة أو استدالل معروض، ��
�
١- تتعل

� عقل اإل�سان، ومن ذلك فإّن المغالطة المنطق�ة تحتاج
اإلدرا��ة �أنماط التفك�� واإلدراك ��

� ال �حتاج االنح�از اإلدرا�� ألّي تفاعل أو تواصل، �ل �حدث �ط��قة � ح��
لع�ارة أو استدالل، ��

� أثناء تفك�� اإل�سان و�درا�ه. 
تلقائ�ة ��

� ع� صّحة االستدالل وسالمة ا ما تكون المغالطات المنطق�ة ذات تأث�� سل�� ٢- دائم�
ا ما �كون لها � � أّن االنح�ازات اإلدرا��ة تع��ّ فقط عن ط��قة عمل العقل، وكث�� � ح��

النقاش، ��
� ح�اتنا اليوم�ة. 

آثار إ�جاب�ة أو �كون األصل فيها هو ت�س�� مهام معّقدة أو ط��لة ��

م أنواع المغالطات وأس�ابها لنتجّنبها ونحّ�دها من نقاشاتنا واستدالالتنا،
�
ا تعل ٣- �مكننا عمل��

ي، ولألسف ال � أّن االنح�ازات اإلدرا��ة قادمة من عملّ�ة وآل�ة التفك�� واإلدراك ال��� � ح��
��

� أّ� أمَل � التفك�� ال تع��
ورتها �� �مكن للعقل أن �قوم �عمل�ة التفك�� دون المرور عليها؛ ول�ن ��

ه ال �مكن تجاوزها داخل عقولنا، ف�مكننا تجّنب آثارها ال�ارث�ة
ّ
� القدرة ع� تجّنبها؛ �ل رغم أن

��
� الواقع.

��

� االنح�از اإلدرا�� والمغالطة المنطق�ة، �مكن المالحظة أّن م عن العالقة ب��
�
� نت�ل لذلك ح��

� نقع فيها ناتجة عن انح�از إدرا�� تقع ف�ه عقولنا؛ ل�ن هذا ال �ستلزم ال�ث�� من المغالطات ال��
� المغالطة؛ �ل �مكننا تجّنب المغالطة

كون �ّل انح�از إدرا�� سيؤدي ال محالة إ� وقوعنا ��
ا إذا تعّرفنا ع� ك�ف�ة تفك�� عقولنا وم�� �مكنها أن تخدعنا. وهذا س�ب تخص�ص الجزء عمل��



� أثناء عمل�ة
� تقع فيها عقولنا �� � من هذا ال�تاب لدراسة أهم االنح�ازات اإلدرا��ة ال��

الثا��
. التفك��

الهدف من معرفة االنح�ازات اإلدرا��ة:

� ي�نيها العقل ع� ذلك ألّن االنح�ازات اإلدرا��ة �شّوە تصّوراتنا للحق�قة الموضوع�ة، ال��

�
معلومات ناقصة أو منحازة، فإن معرفتها ومعرفة ك�ف�ة تضل�لها لعقولنا س�ساعدنا -ال شّك- ��

� األغلب- إ� اّتخاذ قرارات شاملة
ّ�ث ومراجعة خطواتنا ق�ل اإلقدام عليها؛ ما سيؤدي -�� ال��

وموضوع�ة مب��ة ع� فهم أ��� منطق�ة وأ��� موضوع�ة للواقع.

� أثناء التفك�� س�ساعدنا ع� فهم
من ناح�ة أخرى، فإدراك النقائص وال�شّوهات العقل�ة ��

أعمق لقرارات اآلخ��ن وتّ�فاتهم، وهذا ما �قود ال��� إ� تواصل أ��� فاعل�ة، �اإلضافة إ�
ا- ما �كون س�ُبها سوَء فهم وعدم � -غال�� التقل�ل من حجم ال�اعات والسجاالت الفارغة وال��

� التواصل.
فاعل�ة ��

 

االنح�از التأ��دي  

Confirma�on Bias    



، أو انح�از اإلث�ات، أو � (وُ�سّ� كذلك: انح�از التأي�د، أو انح�از التأ��د، أو االنح�از الجان��
.(… �

التفك�� االنتقا��

> تع��ف:

اضاته وأح�امه المس�قة د أف�ارە واف��
�
� تؤك هو م�ل اإل�سان إ� االستماع إ� المعلومات ال��

� تخالفها أو تناقضها، �غّض النظر عن كون هذە المعلومات وتصد�قها، وتجّنب المعلومات ال��
صح�حة أو مخطئة.

> مالحظات:

�
�� 

ً
ها استعما� ا أ��� - االنح�از التأ��دي هو أهّم االنح�ازات اإلدرا��ة وأشهرها، وهو أ�ض�

� ن��د، �ح�ث نرّشح �ّل ما �صل ا النتقاء المعلومات واألخ�ار ال�� ح�اتنا اليوم�ة؛ إذ نم�ل دوم�
دها.

�
ا و�ؤك � نؤمن بها مس�ق� مسامعنا ليوافق اعتقاداتنا ال��

 ألّن مجّرد تجاهل المعلومات المعارضة ال �لغيها من
�
ا وخطأ - ُ�عّد هذا الن�ع من التفك�� فخ�

� الخارج
ا يوافق قناعاتنا؛ ل�ن الواقع هناك �� ا ورد�� الوجود، فنحن إذن نخدع أنفسنا ونتصور عالم�

ا عن خ�االتنا الخاصة. ي��� ع� ما هو، �ع�د�

ما �محاولة تفس��
ّ
ا قد �عمل هذا االنح�از -ل�س ع�� االنتقاء الم�ا�� للمعلومات- إن

�
- أح�ان

�ل المعلومات المتاحة وتأو�لها �ط��قة توافق قناعاتنا السا�قة وت�ّ�دها، أو ع� األقل تتعاطف
معها و�ش�� إلم�ان�ة صّحتها.

� اّتخذها ولو اجع عن قناعاته ومعتقداته ال�� - �جعل هذا االنح�از اإل�سان صعب التغ��ّ وال��
ء عن ط��ق حدث �س�ط أو س�ب تافه؛ ل�ن االنح�از التأ��دي �

ب�ّ�ع، فقد نؤمن �دا�ة ���
اجع عنها.  س�جعله مع الوقت عق�دة راسخة ال �مكن ال��



ة � ّ - يوّضح وجود هذا االنح�از أّن عمل�ة تعاطينا مع المواضيع والمعلومات �� عمل�ة متح��
ا؛ لذلك �ان التفك�� الموضو�� والّنقدي �حتاج إ� جهد ومغال�ة نفس�ة ال

�
وغ�� موضوع�ة إطالق
�قوم بها أغلب الناس.

� تتعامل مع العاطفة والذات�ة، - هذا االنح�از هو س�ب ال�ث�� من المغالطة المنطق�ة ال��
�مغالطة االحت�ام إ� العاطفة، ومغالطة قناص تكساس، ومغالطة االحت�ام إ� اإلطراء… إلخ.

� ط��قة تعاملنا ون�ع األشخاص الذين نرتاح معهم،
- �مكن رؤ�ة هذا االنح�از بوض�ح ��

� نقرأ، سنجدها -ع� � نحّب أن �سمع منها األخ�ار، ونوع�ة ال�تب ال�� ونوع�ة المواقع ال��
األغلب- منحازة لما نؤمن �ه.

> مثال ١: 

� ط�ح أستاذ سلسلة من األعداد (٤، ٦، ٨) ع� تالم�ذە، وطلب منهم أن �عرفوا القاعدة ال��
� �ّل مرة وهو �جيبهم إن �انت توافق

اح أعداد �� � سلسلة األعداد، �ح�ث �مكنهم اق��
�ستعملها ��

ه يوافق القاعدة، ثم �حماس
ّ
حوە هو ١٠، فأجاب األستاذ �أن القاعدة أم ال. �ان أّول عدد اق��

ها- توافق القاعدة،
�
ها -�ل

ّ
� �ّل مرة �قول األستاذ إن

انطلق الجميع �ذكر ١٢، ١٤، ١٦… إلخ، و��
� �ّل مرة، ف�ان جواب األستاذ

�� � فما �ان منهم إال أن قالوا ب�ساطة إّن القاعدة �� إضافة اثن��
ها (اإلجا�ة) ال

ّ
ها ل�ست القاعدة، احتار الجميع، ثّم قام تلم�ذ وط�ح الرقم ٢، فقال األستاذ �أن

ّ
�أن

ه ال يوافق القاعدة، �عدها
ّ
ه يوافق القاعدة، ثم ط�ح ٧ فقال إن

ّ
توافق القاعدة، ثم ط�ح ٩ فقال إن

� �ّل مرة.
ة �ط��قة مختلفة، ليتوّصل إ� أّن القاعدة �� ط�ح عدد أ��� �� ا كث�� راح �ط�ح أعداد�

� هم راحوا ي�حثون عن األمثلة ال��
ّ
ّ و�ق�ة التالم�ذ أن � التلم�ذ الذ�� ح المثال: الفرق ب�� �� -

ر
�
� �فك ّ ي�حث عن أمثلة تنقض القاعدة ال�� � راح التلم�ذ الذ�� � ح��

ا، �� د ما �عتقدونه مس�ق�
�
تؤك

� لم �جد لها � �ّل مرة إللغاء مختلف القواعد المخطئة، ل�صل إ� القاعدة ال��
بها، وهذا ما قادە ��

� �ّل مرة مجاهدة قّوة االنح�از التأ��دي الذي نحّب، وهذا ما �جب ع�
ه �ان �حاول ��

ّ
ا، ألن نقض�

� مختلف نوا�� الح�اة.
الجميع الق�ام �ه ��



> مثال ٢: 

استعمالها من أنصار نظ��ة المؤامرة وعلم التنج�م واإلعجاز العل�� واألبراج، ف�طرحون
ا- نبوءات �ط��قة عامة وغامضة �دخل فيها عّدة تفاس�� ممكنة، ثم ي�حثون عن اإلشارات -غال��
� األ�ام

د نظ�ّ�اتهم، ثم بتفس�� ال�ّل �ط��قة توافق النبوءة، كع�ارات مثل: «��
�
� تؤك والمعلومات ال��

�ُط هذا ، وألّن غالب ال��� س�حدث لهم ذلك، ف��ُ
ً

� خ�� محزن أو خ�� مف�ح» مث�
القادمة س�أ��

�النبوءة المذكورة تحت تأث�� انح�از التأ��د.

> مثال ٣:

�ة ومناهج السعادة والنجاح ال��ــــع، إذ ُت��ُط هذە األمور المعّقدة � التنم�ة ال���
استعمالها ��

ون ع� ذلك
�
ا- لسنوات من الجهد والتخط�ط �أس�اب غ�� �اف�ة، و�ستدل � تحتاج -غال�� وال��

ء ي��ت أّن استعمالهم لذلك هو س�ب �
؛ ل�ن ال �� � �استعمالها من طرف أشخاص ناجح��

� وجود ال�ث�� من
د اعتقاداته؛ ل�ن هذا ال �ل��

�
نجاحهم، فالشخص هنا ي�حث فقط عّما يؤك

� تفّندها، و�جب علينا أن نقاوم هذا االنح�از لرؤ�تها. األش�اء ال��

 

تأث�� الهالة  

Halo Effect    

ا: نمط االنجذاب الظاهري، أو تأث�� القرون…). (وُ�سّ� أ�ض�



> تع��ف:

� ع�
هو م�ل اإل�سان إ� تعم�م جانب أو مظهر واحد ع� الصورة ال�لّ�ة والح�م النها��

� الجوانب والمظاهر.
ء، دون اعت�ار ل�ا�� �

الشخص أو ال��

> مالحظات:

ا من جانب واحد
�
، سواء بتعم�م صورة إ�جاب�ة انطالق � - قد �كون هذا التأث�� من الجانب��

. � � مع��ّ ا من جانب سل��
�
ق �ه انطالق

�
� ع� ال�ّل أو ما يتعل خاذ ح�م سل��

ّ
، أو ات � إ�جا��

� تعم�م انط�اعه األّول دون عناء دراسة �ّل جوانب
جم هذا التأث�� رغ�ة اإل�سان �� - ي��

ء.  �
� بناء تصّورات ��عة و�س�طة عن �ّل ��

جم كسلنا ورغب�نا �� الشخص �موضوع�ة، فهو ي��

ا � الح�م ع� الجودة من الجمال؛ إذ �م�ل ال��� غال��
- أحد أهم مظاهر هذا التأث�� هو ��

�طون الجمال ، ف�� � ا من مظهرە الخار��
�
إلطالق صفات جّ�دة أو س�ّئة عن شخص�ة إ�سان انطالق

… إلخ.  �الذ�اء والصالح والطي�ة… إلخ، و���طون القبح الظاهري �السوء والغ�اء وال��

ا إ� ما �فعله الشخص ل�ّنه ي��� مجّرد إشارة ال �مكن تأ��دها أو
�
- قد �ش�� المظهر أح�ان

حة �حملون آثار إصا�ات قد�مة
�
ا ما �كون المجرمون وأفراد العصا�ات المسل � تعم�مها، فكث��

متعّددة ع� وجوههم وأجسادهم.

� معرفة نوع�ة
� كث�� من الفرص؛ ح�ث �ساعدنا ��

ا �� ا ووقائ�� - قد �كون هذا التأث�� منج��
� نحتاج فيها � المواقف ال��

ا، وكذلك �ساعدنا �� ور�� ا �� األشخاص ولو �الظّن، مما يزرع فينا حذر�
ا من مظاهر

�
 انطالق

ً
� وقت ضّيق، �ح�ث نأخذ الح�م األ��� احتما�

إ� اّتخاذ أح�ام ��عة ��
و�شارات معّينة.

� �ستعملها طِلَق مصطلح «هالة» ع� هذا التأث�� �الق�اس ع� الهالة الضوئ�ة ال��
�
- أ

� الصور واألفالم، �ح�ث ُيتعّرُف عليهم من خاللها. 
المتدّينون ع� رأس الشخص�ات المقّدسة ��



ق �التعم�م واألنماط،
�
� تتعل - هذا التأث�� هو س�ب ال�ث�� من المغالطات المنطق�ة ال��

�مغالطة التعم�م الم�ّ�ع، ومغالطة االحت�ام إ� السلطة، ومغالطة االحت�ام إ� الشهرة،
ومغالطة المظهر فوق الجوهر، ومغالطة انتقاء األضعف… إلخ.

> مثال ١: 

� اإلعالن، وذلك �استعمال شخص�ات مشهورة ومعروفة �حّبها
استغالل هذا التأث�� ��

، �ح�ث �عتقد الناس دون و�� �كون اإل�سان المشهور أو � � اإلعالن لمنت�ج مع��ّ
الجميع ��

� ة �المنتوجات واألقدر ع� معرفة جودتها؛ ما �جعل تأي�دە لمنت�ج مع��ّ الجم�ل هو األ��� خ��
ا �ّل ال�عد عن مجال � عقول الناس، رغم أّن المنت�ج قد �كون �ع�د�

�عط�ه مصداق�ة وثقة زائدة ��
ة المشهور، و�عالن الشخص�ة المشهورة له �كون فقط من أجل جمع المال، قد ال نفهم خ��
س�ب انجذابنا الالإرادي لتلك المنتوجات؛ ل�ّنه مجّرد استغالل لتأث�� الهالة الذي تخدعنا �ه

عقولنا.

> مثال ٢: 

� ن�نيها ع� الشعوب والمجتمعات واألعراق � األنماط ال��
�عمل هذا التأث�� �قّوة كذلك ��

ون هم أناس متح��ّ
ّ
، وتصّور الب�ض ع� أن � � ومجرم�� المختلفة، كتصّور السود �أشخاص عن�ف��

ات، وتصّور العرب هم �أ�لون ال�الب والح��
ّ
هم س�ئون ألن

ّ
� ع� أن وطّيبون، أو تصّور الص�ني��

� األما�ن العامة، قد ت�شأ
هم ال �ق�لون المسكرات واإل�اح�ة ��

ّ
� التعاسة ألن

هم غارقون ��
ّ
ع� أن

� هذە األنماط ع�� الس�نما واألفالم ومختلف القنوات اإلعالم�ة، وذلك �استغالل هذا التأث�� ال��
�ستعمله عقولنا. 

> مثال ٣:

ه شخص
ّ
، إذ ُيتصّور المعشوق والحب�ب ع� أن العّشاق كذلك من أ��� ضحا�ا هذا التأث��

ي ق�ل ها ال�ث�� من صفات ال�مال ال��� ، ومتفّهم، وغ�� ّ ، وجم�ل، ووس�م، وطّ�ب، وذ�� مثا��



� من ح�اته، �إتقانه للغة أو مهارته اخت�ار �ّل ذلك، وذلك من تج��ة �س�طة و��عة لجانب مع��ّ
� ُ�عّمُم � العمل، أو ذ�ائه… إلخ. هنا �دخل تأث�� الهالة، ح��

� ر�اضة أو آلة موس�ق�ة، أو تفان�ه ��
��

، يتّم ف�ه سّد الثغرات و�نهاء الصورة ال�املة � تصّور �ائن خ�ا�� مثا��
هذا المظهر وُ�ستعمُل ��

� الواقع لي�ت�� األمر �صورة س�ّئة و�تهم الخداع وال�ذب.
ا ما ُيتفّطُن لها �� �مقاي�س خراف�ة، غال��

 

وهم ال�شا�ك  

Clustering Illusion    

ا: وهم التجميع، أو انح�از األنماط…). (وُ�سّ� أ�ض�

> تع��ف:

� ع� العّينات ك�� � األش�اء العشوائ�ة، وذلك �ال�� هو م�ل اإل�سان لبناء أنماط وعالقات ب��
ا روا�ط وتفاس�� نظام�ة من أحداث عشوائ�ة �حتة. ت�ب الذي تظهر �ه، م�شئ� � تتكّرر وال�� ال��

> مالحظات:

ع المستق�ل والفهم ال��ــــع لألنماط الناقصة؛ ما
ّ
� توق

 ال��� ��
َ
جم هذا التأث�� رغ�ة - ُي��

� ال�مال
ا من الرغ�ة ��

�
� س�نار�وهات وهم�ة ب�تها عقولهم انطالق

�� � ا- غارق�� �جعلهم -غال��
والنظام.



� ال � و�توهم �عضها ح�� - ال �كون هذا التأث�� فقط �ال�حث عن العالقات واألنماط، �ل ُي���
� إ�جادها ع� أرض الواقع.

ينجح ��

� مل�ة الّنقد مّتقدة عندە، دون أن
- للنجاة من ش�اك هذە الخدعة، �حتاج الشخص لُي���

ها عالقات مقصودة، �ل �جب
ّ
ع إ� تصديق �عض األنماط العشوائ�ة ع� أن

ّ
�قودە هوس التوق

� اإلحصاء واالحتمال. د من حق�قتها �استعمال قوان��
�
التأ�

� عّدة مغالطات منطق�ة، منها مغالطة قناص
- تطبيق هذا االنح�از هو ما �سّ�ب الوق�ع ��

� النتائج الماض�ة � ب�� � يتوهم الشخص عالقات وقوان�� تكساس، وكذلك مغالطة المقامر، ح��
ل�س�نتج منها الن��جة القادمة.

> مثال ١: 

� � أثناء الحرب العالم�ة الثان�ة، ح��
أشهر مثال ع� هذە الخدعة العقل�ة هو ما حدث ��

� مدينة
اتهم �� � توز�ــــع تفج��

هم قد ا��شفوا النمط الذي استعمله األلمان ��
ّ
�طانيون أن اعتقد ال��

ا للمدينة؛ ل�ن �عد الحرب، أظهر التحل�ل
�
لندن، فطّوروا نظ�ّ�ات حول األجزاء األ��� أمان

ا، وال يوجد أّي نمط أو عالقة اْسُتعملت � أّن القنا�ل �انت موّزعة �ط��قة عشوائ�ة تمام�
اإلحصا��

� التوزي
��

� الحاالت الحرجة أثناء
� هو وهم ال�شا�ك الذي �ستعمله العقل �� �طاني�� وس�ب انخداع ال��

الخوف والوقت الضّيق.

> مثال ٢: 

� أمواج ال�حر، أو أوجه
 معّينة ��

ً
� ح�اتنا اليوم�ة أن نالحظ رسوماٍت وأش�ا�

ا �� � �حدث كث��
� أصوات فوض��ة عشوائ�ة

ا صوت�ة مألوفة �� � الغ�م، أو أنماط�
أشخاص وحيوانات مألوفة ��

لها النجوم (ح�� لو كّنا
�
 هندس�ة منتظمة �ش�

ً
وخلف�ات أصوات اآلالت القد�مة، ورّ�ما أش�ا�

ا نض�ف �عض النقائص �أنفسنا�)، �ّل هذە العالقات واألنماط �� أهداف مثال�ة لعقولنا غال��



ا- �ملء هذە النقائص ع -تلقائ�� ا، وح�� لو �انت ناقصة، فس��� � المجهول �ل��
ا عن المألوف �� �حث�

� العثور عليها.
والثغرات إل�مال الصورة ال�لّ�ة، أو خلقها من عدم إن فشلنا ��

> مثال ٣: 

� � ال�� �حة الج�� � سنة ١٩٩٤، �عد أن �دأت «د�ان دايزر» من وال�ة فلور�دا ت�ناول ��
��

ها، الحظت وجود صورة م��م العذراء عليها، فما �ان منها إال أن توقفت عن انتهت من تحض��
�حة � نوفم�� من سنة ٢٠٠٤ وضعت ال��

، و�� � وعاء �الس����
�حة �� األ�ل واحتفظت �ال��

� ع� موقع Ebay، لت��عها �م�لغ ٢٨ ألف دوالر�   � مزاد عل��
المحفوظة ��

�حة، � ال��
� هذا االنح�از؛ إذ تصّور عقول ال��� وجه إ�سان ��

وهو -�ال شّك- اس�ثماٌر جّ�ٌد ��
ها مجّرد خدعة من عقولنا�

ّ
؛ ل�ّن الحق�قة أن ها ��

ّ
ا لقدس�ة م��م العذراء س�صّدق الجميع أن ونظر�

 

ر  
ّ

انح�از اإلدراك المتأخ

Hindsight Bias    

(وُ�س� كذلك: تأث�� المعرفة المس�قة، أو الحتم�ة الزاحفة…).

> تع��ف:

ه قد توقع نتائجها منذ �دايتها أو ق�ل حدوثها،
ّ
هو أن �عتقد الشخص �عد وق�ع حادثة أن

د ذلك.
�
�الرغم من عدم توافرە ع� أّي إث�اتات تؤك



> مالحظات:

عها؛
ّ
ع الشخص أّن الحادثة �ان �مكن توق

ّ
� عّدة صور: منها أن يتوق

� هذا االنح�از ��
- قد �أ��

� ع�ارات مثل: «كنت
ل�ّنه �درك ذلك فقط �عد حدوثها ودون تقد�م أّي أدلة عل�ه، ونرى ذلك ��

تك �ه»… إلخ. أعلم ذلك» و«هذا ما أخ��

، تحت تأث�� الخوف أو الحزن من � � أو اإل�جا�� - ينطبق هذا االنح�از سواء من الجانب السل��
ا. � حدوثه مجّدد�

ا، أو تحت تأث�� الف�ح والرغ�ة �� تكرارە مجّدد�

م �امل �ح�اتنا، وأّن األمور العشوائ�ة والمفاجئة
�
� أمان وتح�

- �شعرنا هذا االنح�از �أننا ��
ة حذر وان��اە مّنا، ما يوهمنا �أّن تفاص�ل الح�اة وس�نار�وهاتها �جب أن تكون

�
�انت ن��جة قل

ا تحت س�طرتنا. دوم�

� �كون س�ب حدوث األمر : األو� ح�� � � حالت��
ا- �� � هذا االنح�از -غال��

- �سهل الوق�ع ��
� تكون الن��جة � مواقف محرجة �الغ�اء أو الغفلة، واألخرى ح��

سهَل اإلدراك؛ مما قد �ضعنا ��
ها ستحدث.

ّ
نا كنا نعلم �أن

ّ
غ�� مفاجئة لنا (محتملة) ما يوهمنا أن

م
�
ه ي��د من غرورنا و�رفع ثقتنا �أنفسنا فوق الالزم؛ ما �جعلنا ال نتعل

ّ
- مش�لة هذا االنح�از أن

� ن�شئها مع �ّل حادثة، وهذا ع ال��
ّ
 من ذلك نوا�� أنفسنا �أوهام التوق

ً
من التجارب اليوم�ة، و�د�

� المستق�ل.
ا �� ا جد� قد �كون خطر�

ة الح�ات�ة - هذا االنح�از صعب التجّنب ح�� لمن �عرف بوجودە، و�حتاج القتناع (من الخ��
ومن الس�اسة والتار�ــــخ) أّن العالم ��ــــع التغ��ّ �ط��قة صع�ة الت�ّبع والت�ّبؤ بها.

> مثال ١: 

ول � المجتمع الجزائري، كنت أسمع الجميع �قول إّن سعر برم�ل الب��
لسنوات عد�دة ��

ا، وال �كون مع�� لهذە تفع وكذلك سعر عملة الدينار، مع �ّل عام ت��د األمور تدهور� س��



ها مب��ة ع� عواطف �حتة دون تحل�ل موضو�� للواقع، ثّم نرى مع �ّل حادثة
ّ
الت�بؤات، ألن

ع تطّور
ّ
ه �ان �مكننا �سهولة توق

ّ
عون �ّل ذلك، أو أن

ّ
هم �انوا يتوق

ّ
� �ّدعون أن � س�اسي�� ل��

�
محل

� هذا االنح�از الذي ي�ّث فيهم
األسعار واالقتصاد؛ ل�ن �ّل ما �ان �حدث هو وقوعهم ��

. م والر��
�
اإلحساس �التح�

> مثال ٢: 

� النصوص المقّدسة؛ ح�ث ُتطلُق
� مجال اإلعجاز العل�� ��

ُ�ستعمل هذا االنح�از كذلك ��
عات �ش�ل غامض وعام تدخل تحته س�نار�وهات عد�دة ممكنة، ثّم �عد أن �صل العلم

ّ
توق

هم �انوا �علمون ذلك منذ ال�دا�ة، و�ّن العلم
ّ
ال��شافات حديثة ومذهلة، �قول اإلعجاز�ون إن

ا عامة ال تدّل �دقة عن اال��شاف العل�� ا ما لتلك اال��شافات، ثّم �قّدمون نصوص� س�صل يوم�
ها �انت تقصدە.

ّ
و�ؤّولونها �إشارة ع� أن

> مثال ٣: 

نت، � الجرائد واإلن��
ة �� � تفس�� األحالم واألبراج اليوم�ة المن���

ُ�ستعمل �الش�ل نفسه ��
عات العامة

ّ
، وذلك ب�طالق مجموعة من التوق � � شهر مع��ّ

�ح�ث ُي�نّبُؤ �ما س�حدث للمولود ��
ٌع عام كسماع خ�� مف�ح أو محزن، �عتقد الشخص أّن من كتب

ّ
� �حدث توق ة، ثّم ح�� وال�ث��

- ما حدث، و�ّل هذا تحت تأث�� الخدع اللغ��ة وانح�از
ً

ع -فع�
ّ
األبراج �علم المستق�ل وقد توق

اإلدراك المتأّخر، �عد رؤ�ة النتائج. 

 

تأث�� االر�ساء  



Anchoring Effect    

، أو فّخ ال�س��ة…). � ك�� ا: أثر المرساة، أو وهم ال�� (وُ�سّ� أ�ض�

> تع��ف:

هو م�ل اإل�سان لبناء قراراته وأح�امه بناًء ع� أّول معلومة تصل مسامعه، �ح�ث تصبح ��
ة أو إث�اتات �اف�ة.

�
المرجع الذي ينطلق منه و�قارن �ه، ح�� لو �انت دون أدل

> مالحظات:

ا، ه �ح�م ع� األش�اء �مقارنتها �مراجع اّتخذها مس�ق�
ّ
- �س�ب �س��ة تفك�� اإل�سان، فإن

ا ما تكون أّول معلومة تصل مسامعه، � ا ع� معلومة واحدة، وكث�� ا ما �كون هذا المرجع مب��� وغال��
ا. � الحق�

ليّتخذها �مرجع �قارن �ه �ّل ما س�أ��

� ال نعلم ا ح�� � � تقدير األمور، �حدث هذا كث��
ا ع� المرساة �� نا تعتمد دوم� - ط��قة تفك��

� عقولنا، كتق��ب توار�ــــخ
ا من مرساة نعلمها ومحفورة ��

�
ا ما، فنحاول تقديرە �التق��ب انطالق ش�ئ�

» و«ق�ل و�عد» معّينة �مقارنة األحداث �أخرى ق���ة منها، أو �استعمال عالقات «أصغر وأ���
للوصول ألصغر مجال ح� �مكن أن �قّ��نا من المعلومة.

� مواطن عد�دة نحتاج فيها ألخذ فكرة تق����ة عما ال نعلمه؛ إال
- رغم أّن هذا التأث�� مف�د ��

ات أخرى �االنح�از التأ��دي قد تكون ه صعب اإللغاء، ف�ال��ط مع تأث��
ّ
إّن مش�لته الحق�ق�ة أن

أّول مرساة ن�شئها �� نها�ة موضوعي�نا وقدرتنا ع� التحل�ل والتقي�م لمختلف جوانب الح�اة.

� الح�م ع� أمور
ا �� � ع� مقاي�س محدودة جد� � نب�� ا، ح�� - قد �كون هذا االنح�از خطر�

ا وناقصة من ال�ث�� من االعت�ارات �شمل جوانب عد�دة؛ مما �جعل أح�امنا الناتجة منحازة جد�
ة ومحّددة. � قد تكون خط�� ال��



�
ا ��  ق���

ً
ه �مّثل أص�

ّ
ا تجّن�ه ح�� �عد العلم �حق�قته؛ ألن - رغم أّن هذا االنح�از �صعب جد�

� ات الح�ات�ة الفاشلة ال�� م من الخ��
�
ي؛ إال إّن ذلك ممكن و�حتاج لتدّرب وتعل عمل�ة التفك�� ال���

� ع� الخ�ارات ال�د�لة. ا منفتح�� �انت �س��ه، وال�قاء دوم�

> مثال ١: 

اء أش�اء جد�دة ال نعلم تفاص�ل أسعارها � ن��د �� تظهر أفضل صورة لهذا التأث�� ح��
� �ّل مرة مرساة

� األسعار للمحّل نفسه، �ح�ث نضع �� المتوّسطة، فنقوم �عملّ�ة مقارنٍة �س��ٍة ب��
. من الواضح أّن ز�ادة �س�ة االطالع ع� عّدة أسعار من عّدة جد�دة ونقارن بها السعر التا��
� قد � ح��

ا من الحق�قة، ��  وق���
ً

نا أ��� اعتدا� محالت تحّسن من تعد�ل المرساة، وتجعل تفك��
� حالة العّينات القل�لة، وهذا ما

تكون المرساة المرجع�ة شد�دة االنحراف عن السعر المتوّسط ��
� المقّدمة

� �عرضون السلع ذات األسعار المرتفعة �� ا ح�� � ت كث��
ّ

ه التّجار وأصحاب المح�
�
�ستغل

�
� الح�م ع� �ا��

عات األشخاص، �ح�ث �جعلون األسعار المرتفعة �مرجع ��
ّ
لرفع عتّ�ة توق

هم رأوا ما هو أغ� منها.
ّ
ون أش�اء �اهظة فقط ألن السلع، ما �جعل ال��ائن �ش��

> مثال ٢: 

ا،  معّين�
ً

� � ، �عدما زاروا م�� � ف�� � تج��ة أج��ت ع� عدد من الطل�ة ومن العمالء المح��
��

َع عدد من األسعار العشوائ�ة عليهم، � سعرە المناسب؛ ل�ن ق�ل ذلك ُوزِّ
�� � وُطلب منهم التخم��

� ُوزّعت عليهم، ا ت�ناسب مع األسعار العشوائ�ة ال�� ض الطل�ة أسعار� ا، فقد اف�� ع�
ّ
و�ما �ان متوق

ا ؛ إذ إّن العمالء الذين رأوا أسعار� � ف�� واألسوأ من ذلك، أّن األمر نفسه انطبق ع� العمالء المح��
ا والعكس. ا مرتفع� ضوا سعر� مرتفعة اف��

� أثناء التج��ة هو إ�شاء �ل شخص مرساة ثابتة بناًء ع� السعر
ح المثال: ما حدث �� �� -

ه س�حّس
ّ
� الذي الحظه، ألن

ل �الرج�ع إ� السعر العشوا�� � � الذي رآە، ثم قّرب سعر الم��
العشوا��

�
ا عن السعر المتوّسط، وهذە ال�س��ة �� ا �ع�د� َ سعر� � منطقة األمان، و�خاف أن ُ�عِ��

ه ��
ّ
حينها أن

التفك�� س�بها تأث�� االر�ساء المتعّطش لبناء مراجع ونقاط ارت�از.



> مثال ٣: 

ح هو المرجع�ة ا أّول سعر مق�� ، �كون غال��
ً

� المفاوضات حول راتب العمل الجد�د مث�
��

ا ما تكون بتقد�م � احات الالحقة كث�� ا، ح�� إّن االق�� حة الحق� � تدور حوله �ّل األسعار المق�� ال��
١٠٠ :

ً
 من تقد�م رواتب �ص�غة مطلقة، ف�قول األّول مث�

ً
فوارق �س��ة مع الراتب األّول �د�

؛ تظهر مش�لة هذا التأث�� � احات ع� ش�ل إضافة ألف أو تخف�ض ألف�� ألف دوالر، فتكون االق��
ا (١٥٠ ا تمام� ا مختلف� ف الجد�د أن زمالءە �أخذون ع� الوظ�فة نفسها م�لغ� � �ك�شف الموظ� ح��

ح. ا فيها ع� السعر األّول المق�� ه ب�� ثقة م�الغ�
ّ
، ف�درك أن

ً
ا) مث� ألف�

> مثال ٤: 

مه ونحن أطفال من عادات
�
� ح�اتنا الفك��ة، ح�ث �كون أّول ما نتعل

�مكن مالحظة هذا ��
� تصّور العالم والح�م عل�ه، وننظر ل�ل جد�د

اجتماع�ة واعتقادات مجتمع�ة هو مرجعنا ��
� طّورناها منذ الطفولة، في�تج عن ذلك ارت�اب ور�ما رفض ل�ّل جد�د � ال�دائ�ة ال�� مه �الع��

�
نتعل

ة االطالع والسفر � ك�� � عقولنا. �ما �مكن مالحظة العالقة ب��
�الرج�ع للمرساة القد�مة الثابتة ��

� الرس�خ. 
إ� مجتمعات مختلفة ع� وضع�ة هذە المرساة وقّوتها ��

 

انح�از ال�قاء  

Survivorship Bias    

(وُ�سّ� كذلك: انح�از الد�مومة، أو انح�از النجاة، أو انح�از السفينة الناج�ة…).



> تع��ف: 

� � ع� التجارب الناجحة و�غفال التجارب الفاشلة؛ ما �جعله يب�� ك�� هو م�ل اإل�سان إ� ال��
معلومات منحازة وغ�� موضوع�ة تلّوث أح�امه ع� مختلف األمور.

> مالحظات:

� توازن
�� 

ً
ه �عمينا عن رؤ�ة �ّل جوانب الموض�ع؛ مما �سّ�ب خل�

ّ
- مش�لة هذا االنح�از أن

األح�ام و�قودنا ألخذ صورة ناقصة ال تمّثل الواقع ال�امل للموض�ع.

� هذا االنح�از هو ان�شار تجارب النجاح مقارنة بتجارب الفشل،
- ما �سّهل وق�ع ال��� ��

ف�ّل ناجح شغوف �مشاركة تج��ته مع اآلخ��ن واالفتخار بها ع� وسائل اإلعالم �الندوات
ها

ّ
� ال أحد �حّب مشاركة قّصة فشله ألن � ح��

ات ومواقع التواصل والمدّونات… إلخ، �� والمحا��
� األلف تج��ة الفاشلة لتظهر واحدة ناجحة.

ا له؛ لذلك تخت�� تمّثل انتقاص�

� � االنح�از التأ��دي، فإّن التفك�� السل�م هو الذي ي�حث عن الحاالت ال��
- �ما رأينا ��

� فقط ع� التجارب الناجحة يرشدنا ل��ف وماذا �جب أن ك�� دها، وال��
�
� تؤك تنقض القاعدة ال ال��

ا عن ك�ف وماذا �جب أال نفعل، وهذە االس�ثناءات والجوانب السلب�ة نفعل؛ ل�ّنه يتغا�� �ل��
ّ عنه. � بناء التصّور ال���

للموض�ع ال غ�� عنها ��

عاتنا حول إم�ان�ة النجاح؛
ّ
ها تحّفزنا وترفع توق

ّ
ز فقط ع� الجوانب اإل�جاب�ة ألن

�
- نحن نرك

ه ال يوجد حّل سحري له؛ �ل �حتاج لدراسة موضوع�ة لجوان�ه اإل�جاب�ة
ّ
ل�ّن الحق�قة أن

� مواجهة جوان�ه السلب�ة.
واجتهاد ��

� � ف��ق الناجح��
� جعلتنا ��  ال�ث�� من الصدف ال��

ُ
خذ � ُيتَّ ا ح�� � - قد �كون هذا االنح�از خط��

ات النجاح ال��ــــع. � كتب ومحا��
ا �� � ها أس�اب محّددة للنجاح، وهذا ما نراە كث��

ّ
ع� أن



- لتجّنب هذا االنح�از، ع� اإل�سان أن �درس ح�اة الناجح ��ّل جوانبها السلب�ة
ة، وما التج��ة � تج��ة النجاح األخ��

ا �� والمحاوالت الفاشلة والخي�ات؛ ألّن �ّل ذلك �ان مْسهم�
� س�قتها. الناجحة إّ� تطبيٌق للدروس المستفادة من التجارب الفاشلة ال��

> مثال ١: 

� الوصول إ� أ��� عدد
� نجحت �� � نرى ال�تب المشهورة ال�� ا ح�� قد ي�دو هذا التأث�� واضح�

� لم �قرأها إال أصحابها وزوجاتهم رّ�ما، والعدد من الناس، ثّم ننظر لل�تب غ�� الناجحة ال��
ها، قد ا لي��� � لم تجد أحد� � �ق�ت كذلك ومن ال�تب المغمورة ال�� الهائل من المسودات ال��
ه ال

ّ
ە أمر سهل، ووصوله للجميع مسألة وقت فقط، ألن ر الناظر لل�تب أّن كتا�ة كتاب و���

�
�فك

ّ من �
� وصلته؛ ل�ّنه ال يرى الجانب الخ�� �الحظ وال �قرأ سوى ال�تب الناجحة والمشهورة ال��

� تل��ث
ها �الفشل، هنا �دخل تأث�� انح�از ال�قاء ��

�
� �اءت جل المعاناة والمحاوالت المتكّررة ال��

نا وأح�امنا. تفك��

> مثال ٢: 

� � ح��
� تنجح و�شتهر، �� �ات والمؤسسات ال�� � ال��

�مكن مالحظة هذا االنح�از كذلك ��
� ي�ت�� األمر بها إ� اإلفالس؛ ل�ّننا لألسف نالحظ �ات ال�� �كون هناك أضعاف ذلك من ال��
� ال وجود لّ� نجاح � ح��

نا نراها �مثال وقدوة �جب االقتداء بها، ��
ّ
�ات الناجحة، ألن فقط ال��

، وهذا لألسف ما � � س�قته وكذلك تجارب فشل السا�ق�� دون دروس من تجارب الفشل ال��
� أسب�ع وخطوات النجاح ال��ــــع، إذ

� كتب النجاح ��
�ة �� �ستغله �عض أصحاب التنم�ة ال���

� خلق تصّور مثا�� م�الغ ف�ه عن النجاح، ق�ل أن �صطدم
� ع� التجارب الناجحة �� ك�� يتّم ال��

. � � واإل�جا�� الشخص �الواقع �جان��ه السل��

 



  � انح�از التفك�� السل��

Nega�vity Bias    

(وُ�سّ� كذلك: انح�از السلب�ة، أو تأث�� السلب�ة…).

> تع��ف:

تها هو م�ل اإل�سان إلعطاء أهمّ�ة ومصداق�ة أ��� لألخ�ار والمعلومات السلب�ة مقارنة بنظ��
� الواقع.

اإل�جاب�ة، ح�� لو �انت اإل�جاب�ة أ��� أهمّ�ة ��

> مالحظات:

� نفس�ة
كه الخي�ات واألخ�ار السّ�ئة �� - من أس�اب هذا االنح�از هو األثر القوّي الذي ت��

ً
ر أ��� �األخ�ار السلب�ة آم�

ّ
اإل�سان مقارنة �األخ�ار الح�اد�ة واإل�جاب�ة؛ مما �جعله ينفعل و�تأث

. � � تجّنب أثرها السل��
��

ە نحوها، فتص�� � المثال�ة وس��
- من أس�اب هذا االنح�از كذلك هو رغ�ة اإل�سان ��

� ح�اته اس�ثناًء مقارنة �الح�اد�ة واإل�جاب�ة، وهذا ما �جعلها تعلق
الحوادث السلب�ة وال�وارث ��

� الذا�رة �مرساة وحدث خاص.
��

�
 منهما �كون ��

ً
� أّن ��

ا، والفرق �� - هذا االنح�از مشا�ه النح�از ال�قاء الذي رأيناە سا�ق�
ا، وتحت تأث�� فعل � مجاالت النجاح غال��

� �كون �� حاالت وس�اقات مختلفة، فاالنح�از اإل�جا��

�
ا �� � ف�كون غال�� ان�شار التجارب الناجحة من أصحابها مقارنة بتلك الفاشلة، أّما االنح�از السل��

قة بنا.
�
ا ما تكون متعل � � كث�� األخ�ار والمعلومات اليوم�ة وال��



ا ووقا�ة من األخطار، وح�� ات إ�جاب�ة تجعل اإل�سان أ��� حذر� - قد �كون لهذا االنح�از تأث��
� �سهل تحق�قها. � الح�اة وال��

عاته المنخفضة ��
ّ
رفع مستوى سعادته ن��جة عت�ة توق

ر ع� عواطفنا �صعب تجّن�ه، مع ذلك �مكننا محاولة التفاعل والتأ��د ع�
ّ
- �ّل ما يؤث

� بناء أح�ام
ا �� ور�� ا ��

�
� ح�اتنا لتحتفظ بها الذا�رة لمّدة أطول؛ مما �خلق توازن

األخ�ار اإل�جاب�ة ��
موضوع�ة ومتوازنة.

> مثال ١: 

� ة االنتخا�ات، ح�ث �كون من أهّم معاي�� اخت�ار الناخب�� � ف��
أحد أمثلة هذا االنح�از ��

� هو حجم المعلومات الس�ئة والمنتقصة من المرّشح اآلخر أ��� من استحقاق لمرّشح مع��ّ
ا لل�مال، لذلك يهّمه نقصان حجم المرّشح و��جاب�اته، وذلك مّرة أخرى ألّن اإل�سان �طمح دوم�
السلب�ات أ��� من ز�ادة حجم اإل�جاب�ات، وهو ما �فّ� الهوس المجنون لإلعالم ب��� أخ�ار
� "برو�اغاندا" من �ّل مرّشح ل�ش��ه صورة اآلخر، وهو استغالل

�� � الفضائح الخاصة �المرّشح��
� نفس�ات الناس وقراراتهم اليوم�ة.

ر ��
ّ
ّ لهذا االنح�از الذي يؤث �

خ��

> مثال ٢: 

ا � والنّقاد والمجتمع عموم� � التقي�م، كحال تقي�م الس�اسي��
ا �� نالحظ هذە المش�لة أ�ض�

، ح�ث ي�ت�ه الناس فقط للنقائص ومشا�ل المجتمع الحال�ة،
ً

لسلطة س�اس�ة انُتِخَ�ْت مث�
� الم�اە

ا �� ل�نهم يتغاضون معظم اإلنجازات المحّققة و��سونها، فهم س�الحظون أن هناك نقص�
� � ال تزال موجودة، وكذلك حاجة �عض المواطن�� � تصل للب�ت، ومشا�ل ال�طالة ال�� الجوف�ة ال��

 تصل للب�ت، و�انت �س�ة
ً

للسكن؛ ل�ّنهم ي�ناسون أنه ق�ل سنوات لم �كن هناك م�اە أص�
� العالم، �ما أّن مش�لة السكن �انت ستصل لالنفجار، �ّل هذا

ا �� ال�طالة من األ��� ارتفاع�
� عقولنا دون أن �شعر. 

ر ��
ّ
� تؤث � التقي�م راجع لتأث�� السلب�ة ال��

االنح�از ��

> مثال ٣: 



ا مع أنفسنا نأخذ
�
� نجلس أح�ان نا ح��

�
ر الذك��ات السّ�ئة مقارنة �الذك��ات الجم�لة، ف�ل

�
تذك

� ذا�رتنا �� تلك السلب�ة
� ت��� عالقة �� ر طفولتنا، فنجد أ��� الذك��ات ال��

�
� تذك

�عض الدقائق ��
� �ان لها تأث�� كب�� ع� نفس�اتنا، �إصا�ة أو ك� أو حادث أو ذكرى فقدان شخص والح��نة ال��

�
. �ما �مكن مالحظة األمر �� �ة أو منظر ب��

�
ع��ز، مقارنة �ذكرى حفلة جم�لة أو لع�ة مسل

ها
�
ا من اإلطراءات الجم�لة من أصدقائك؛ ل�ّنها �ل � ا كب�� تجاو�نا مع المدح والذم، فقد �سمع عدد�

ال تظهر أمام انتقاد أو إهانة واحدة منهم، و�ّل هذا �س�ب انح�از السلب�ة الذي �جعل هذە
� أنفسنا.

ا �� � ذا�رتنا وتحفر عم�ق�
األمور تعلق ��

 

تأث�� ع��ة الفرقة الموس�ق�ة  

Bandwagon Effect    

(وُ�سّ� كذلك: تأث�� القافلة، أو تأث�� القطيع، أو تأث�� الع��ة، أو تأث�� التّ�ار، أو التفك��
.(… الجم��

> تع��ف:

� يؤمن بها أ��� عدد من الناس، أّي إّن احتمال اقتناع هو م�ل اإل�سان لالقتناع �األف�ار ال��
اإل�سان �فكرة ي��د ب��ادة عدد أت�اعها �غّض النظر عن قّوتها.

> مالحظات:



ا؛ �ل قد �كون �عض األصدقاء، أو أ�ة أو � ر �ه كب��
ّ
- ال �جب أن �كون القطيع الذي نتأث

ا، وذلك حسب ظروف �ّل شخص. ، أو المجتمع عموم� � مواقع التواصل االجتما��
مجموعة ��

ق �ه ع� عقول اآلخ��ن، ف�ضع
�
ي ل�ّل ما يتعل - هذا االنح�از ناتج عن إسقاط العقل ال���

ورة وجود س�ب �اٍف قادهم لذلك، رغم أّن � ذلك ��
� العقول، و�رى ��

ثقة ف�ما تقتنع �ه �ا��
� ال أساس لها من الواقع. الواقع �قول �كث�� من المعتقدات والتقال�د الجمع�ة ال��

� القضا�ا ال�س�طة والتفض�ل�ة فحسب؛ �ل قد
ه ال ينح� ��

ّ
ا؛ ألن - هذا االنح�از خط�� جد�

� االنتخا�ات واالستفتاءات
ا �� � �ة، ونرى هذا كث�� � القضا�ا الحاسمة والمص��

يتطّور إ� التأث�� ��
الس�اس�ة المهّمة.

ا من التفاعل االجتما�� معهم؛ إذ - هذە الثقة المب��ة ع� قرارات اآلخ��ن ناتجة عموم�
، ف�ق�س ذلك ع� القرارات واالعتقادات � ال���

�حصل اإل�سان ع� المعلومات من �ا��
الحاسمة.

ة جهد مقارنة �ما
�
رە التقل�د من راحة نفس�ة وقل

ّ
ا، ما يوف - من أس�اب هذا االنح�از أ�ض�

ا.
�
�حتاجه التقّ�� الشخ�� واالجتهاد من وقت وجهد قد ال �ستحقُّ ذلك أح�ان

ة �حتاج فيها إ� � حاالت كث��
ا؛ �ل قد �ستعمله العقل �� ا سلب�� - ال �كون هذا االنح�از دائم�

نت، سواء للمطاعم، أو ، كفلسفة التقي�م ع� اإلن�� ّ � أمور خ�ار�ة ال ت��
أخذ قرارات ��عة ��

ها. الفنادق والمأ�والت واألفالم وال�تب وغ��

ا موس�ق�ة ي��عها الناس، واسُتعمِلت
�
� تحمل فرق  اسم هذا االنح�از من الع��ات ال��

َ
ِخذ

�
- أ

. � � االنتخابي�� � الس�اسة من طرف المرّشح��
ا �� � الع�ارُة نفُسها كث��

> مثال ١: 

ة ع� هذا االنح�از هو قراءة ال�تب أو مشاهدة األفالم �االعتماد ع� من األمثلة المن���
� أذواق الناس وتحل�التهم، مع ذلك فإن

تقي�مات الناس وآرائهم، �ح�ث �م�ل اإل�سان للثقة ��



ا، �ما أّن تقي�م ال�تب �عتمد ع� المستوى الفكري لألشخاص، وقد �كون � األذواق تختلف كث��
ع عليها؛ لذلك وجب الحذر

�
التقي�م من أشخاص ذوي مستوى منخفض ال ير�� لمستوى المطل

شيح خف�ف �االعتماد ع� ما يتفق أ��� من تأث�� هذا االنح�از. �مكن االعتماد عل�ه �إشارة أو ك��
� النها�ة هناك -ع� األغلب- درجة أد�� من المستوى يّتفق الناس

عدد من الناس عل�ه، ف��
ها ظنّ�ة وال �جب ع� اإل�سان

�
� التفاص�ل؛ ل�ن ت��� هذە األح�ام �ل

حوله، و���� الخالف ��
ا. � �كون التقّ�� الشخ�� ممكن� ا، �ل محاولة تجّنبها ح�� االعتماد عليها �ل��

> مثال ٢: 

� مختلف
ا ع� آراء الناس �� � � التقال�د االجتماع�ة والطب التقل�دي كث��

�عتمد اإل�سان ��
ا �انفعاالت ر ف�ه محكوم�

�
ء �قوم �ه أو �فك �

األف�ار والسلوك�ات والمال�س واألدو�ة، ف�كون أّي ��
ا- تحافظ ع� حّد أد�� من الهي�ة والسلطة ع� فة -خصوص�

�
الناس وآرائهم، والمجتمعات المتخل

ا �ما عقول أفرادها، وذلك �اإلن�ار و�هانة من �خالفها؛ مما �جعل اإل�سان منذ طفولته محكوم�
� األف�ار واالعتقادات، أو التقال�د واأل�ل والل�اس، وح�� أسال�ب الطب

�فعله الجميع، سواء ��
التقل�د�ة والطب ال�د�ل، فتتوارُث الطرق واألسال�ب ع�� األج�ال لت��� لها هي�تها ح�� لو �انت

ال تعمل.

> مثال ٣: 

� التجارة �كون تطّور مب�عات أغلب العالمات التجار�ة �ط��قة ش�ه عشوائ�ة، فمن
��

�
الصعب الت�بؤ �ط��قة تطّور السوق، خاصة األل�سة ال��اض�ة، فقد يؤّدي تألق العب كرة قدم ��

، و�ن �ان الس�ب األّول هو تألقه فالس�ب األهم مسا�قة معّينة إ� ارتفاع مب�عاته �ش�ل خ�ا��
� فئة األطفال والش�اب، ألّن �ل من �ل�س القم�ص �علن

ا خاصة �� هو تقل�د الناس ل�عضهم �عض�
ة- له، مما ي��د من مدى ان�شارە ووصوله أل��� عدد من الناس، �ّل هذا تحت -�ط��قة غ�� م�ا��

. تأث�� ع��ة الموس���

> مثال ٤: 



�
ع، �عتمد ال�ث�� من الناس ��

ّ
� االنتخا�ات، فع� عكس المتوق

� الس�اسة نرى تأث�� الع��ة ��
��

ا، � لهم، سواء داخل األ�ة أو األصدقاء أو المجتمع عموم� ا ع� تص��ت المقّ���� تص��تهم �ل��
� نجدها موّزعة حسب الوال�ات والمناطق، أي �كون �ّل � النتائج، ال��

ا �� وهذا ما ي�دو ظاهر�

� ه �ع��
ّ
ا ألن � ا ع� منطقة �املة �أغلب�ة ساحقة، وهنا قد �كون هذا االنح�از خط�� مرشّح مس�طر�

. ً
ا وفّعا� � �ة- ي��� هذا التأث�� كب�� � أ��� قراراتنا مص��

ه -ح�� ��
ّ
أن

 

انح�از اإلسقاط  

Projec�on Bias    

.( (وُ�سّ� كذلك: انح�از اإلجماع المخ��

> تع��ف:

اض �شا�ه ط��قة تفك�� اآلخ��ن مع نفسه، �ح�ث �سقط ط��قة هو م�ل اإل�سان الف��
ە ورغ�اته وأذواقه وطموحاته ع� اآلخ��ن دون اعت�ار لالختالفات الموجودة ب�نهما. تفك��

> مالحظات:

ة - �مّثل هذا االنح�از مش�لة أمام التفك�� السل�م؛ ألّن الواقع �قول بوجود اختالفات كب��
� أنماط تفك�� الناس وأذواقهم وميوالتهم الشخص�ة، وال �مكن تعم�م النمط نفسه ع� ب��

الجميع.



� المستق�ل، وهذا �الطبع
� هذا االنح�از كذلك تعم�م النمط نفسه ع� النفس ��

- �دخل ��
� المستق�ل حسب ظروفنا وحاجاتنا.

نا ستختلف �� ؛ ألّن ط��قة تفك�� مخ��

ء؛ ألّن ذلك أسهل وأ�ع �
- �مّثل هذا االنح�از أحد أوجه م�ل اإل�سان للتعم�م ع� �ّل ��

ة �حتاج �ّل منها
�
وأخّف مؤونة من عناء دراسة الحاالت الخاصة، واعت�ار األفراد ��ائنات مستقل

العت�ارات خاصة.

� أن نكون المثال والطب�عة والنموذج المتوّسط لجميع
- س�ب هذا االنح�از هو رغب�نا ��

ض كون ما نقوم  عن الجميع؛ لذلك نف��
ّ
� أو عن� شاذ الناس، وال ن��د أن نكون كتفص�ل جان��

�ه هو النموذج العام الذي �س�� عل�ه الجميع.

خاذ األح�ام والقرارات، �ما �مكنه أن
ّ
� ات

- لتجّنب هذا االنح�از، فع� اإل�سان أال ي�ّ�ع ��
ا عنه وعن � د أنهم مختلفون كث��

�
�سأل اآلخ��ن عن وجهات نظرهم وآرائهم واخت�اراتهم ليتأ�

ا. �عضهم �عض�

> مثال ١: 

ا مع ا هند�� �� األسب�ع القادم؛ ح�ث س�شاهد ف�لم�
� � م��

�م مدعوون لحفلة ممتعة ��
�
«�ل

الفشار، ثّم نلعب ال�ال�ستا�شن وكرة الطاولة».

ض الشخص كون مفهومه للمتعة �شاركه ف�ه � قّدمها، اف�� � الدعوة ال��
ح المثال: �� �� -

ا ما س�فعلونه واعت�� ذلك حفلة ممتعة، رغم أّن ال�ث�� قد جميع أصدقائه، ما جعله �حّدد مس�ق�
هم �كرهون األفالم الهند�ة، أو ال �ستمتعون �كرة � أش�اء أخرى، �ما قد �كون أ���

يرى المتعة ��
اض هو تطبيق النح�از اإلسقاط، أي إنه أسقط ميوالته وأذواقه ع� الطاولة، وهذا االف��

م رغ�ات �ّل شخص ومفهومه للمتعة.  � �ان �جب أن �ح�� � ح��
اآلخ��ن، ��

> مثال ٢: 



ً
ا هائ� ي عدد� � حالة الج�ع، ف�ش��

� نذهب إ� األسواق والمحالت �� �حدث هذا االنح�از ح��
� شهر

ا �� � عموم� ، أو ما �قوم �ه �عض المسلم�� ها الر�� � قد �كون مص�� من األش�اء واألطعمة ال��

� س�ستهل�ون �عضها فقط، و��ت��  من األطعمة المتنّوعة ال��
ً

ا هائ� ون عدد� � �ش�� رمضان، ح��
ض ة النفا�ات، و�حدث هذا تحت تأث�� انح�از اإلسقاط؛ إذ �ف��

�
� سل

معظمها -�ما هو مالحظ- ��
� المستق�ل، وهذا انخداع �حالة

ه س���� �الرغ�ة والشه�ة أنفسهما للمأ�والت ��
ّ
الشخص أن

� تصّور له وضع�ة س�ستمّر لوقت أطول.  الج�ع الراهنة ال��

> مثال ٣: 

 ع� المستق�ل؛ ما
َ
ا ما ُ�سِقط الذين �مّرون �حالة س�ئة و�ظروف قاس�ة تلك الحالة غال��

� أثناء مرض
ا �� � اض استمرار الحالة نفسها لمّدة ط��لة، �حدث هذا كث�� ي��د من �شاؤمهم واف��

� �مّر بها ط��ــــح الفراش س���� � �عد الشخص أّن الحالة الس�ئة ال�� عابر �اإلنفلونزا الشد�دة، ح��
جاع حالته الطب�ع�ة، حينها تصبح حالته � اس��

 أمل ��
ّ

هكذا أل�ام ط��لة أو ر�ما ألشهر، وأ�
� غضون �ضعة

الطب�ع�ة كحالة مثال�ة وح�اة نع�م خالص، ل�ن الحق�قة أّن األمر �العادة ي�ت�� ��
اضات خ�ال�ة تحت خدعة انح�از اإلسقاط. ها مجّرد اف��

ّ
، ل�ك�شف أن أ�ام ع� األ���

 

نقطة االنح�از العم�اء  

Blind Spot Bias    

ا: انح�از االس�ثناء، أو انح�از الذات…). (وُ�سّ� أ�ض�

> تع��ف:



�
ا �االنح�ازات اإلدرا��ة، فالجميع ينجح �� ر�

ّ
ه أقّل عرضة وتأث

ّ
هو م�ل اإل�سان لالعتقاد أن

� نفسه.
تعّقب انح�ازات اآلخ��ن �دّق؛، ل�ّنه �عجز عن مالحظتها ��

> مالحظات:

� االنح�ازات، �ما ُ�عد أصعب االنح�ازات
� ع� �ا�� - هذا االنح�از مثل مغالطة المغالطة؛ مب��

خاذ قراراته وأح�امه.
ّ
� ات

ة �ذات�ة اإل�سان و��مانه �مرك��ته �� ه مرت�ط م�ا��
ّ
ا؛ ألن اجتنا��

- س��ه كذلك هو إ�ماننا �أّن قراراتنا وأح�امنا مب��ة ع� تفك�� واق�� وموضو�� وع� اعت�ار
� ال مراجعة له.

� النها�ة إ� قرار شامل ونها��
ل�ّل جوانب الموض�ع، للوصول ��

ا- ما نّد�� نا ننكر وجود انح�ازاتنا من أصلها؛ �ل -غال��
ّ
� أن ر بهذا االنح�از ال �ع��

ّ
� نتأث - ح��

ا لنا مما �جعلنا � وجودها إهانة وانتقاص�
نا نعلم بوجودها و�ستطيع الس�طرة عليها، ونرى ��

ّ
أن

منا فيها.
�
ر لها ونّد�� تح�

�
ن�نك

ر النح�ازاتنا ومحاولة إغفالها وتجاهلها ال ي��دها إال قّوة، وأفضل ط��قة
�
- عملّ�ة التنك

اف بوجودها وال�حث -�موضوع�ة ها هو �االع�� للتح�م فيها ومحاولة اجتنابها أو تخف�ف تأث��
وتواضع- عن أس�ابها وحدودها.

> مثال ١: 

� منخفض�
«لقد قمت �االخت�ار الرس�� لمعّدل الذ�اء، و�انت الن��جة أّن معّدل ذ�ا��

� ال
؛ لذلك قمت �اخت�ار آخر عشوا�� � أ��� �كث��

د أن معّدل ذ�ا��
�
و�الطبع لم أصّدقه، فأنا متأ�

� ن��جة أفضل».
نت وأعطا�� أعرف مصداقّيته ع� اإلن��

ب الشخص االخت�ار الرس�� ولجأ إ�
ّ

ح المثال: �ما هو مالحظ من المثال، فقد كذ �� -
نت فقط إلش�اع أهوائه ورغ�اته، وذلك ناتج عن إ�مان � عد�م المصداق�ة ع� اإلن��

اخت�ار عشوا��



� � نقطة االنح�از العم�اء ال��
اإل�سان �مرك�ّ�ته وكونه حالة خاصة أفضل من المعّدل، والمتمّثلة ��

ر لنفسها ��ّل الطرق أنها حالة خاصة ومختلفة عن الجميع.  ّ ترى الجميع عدا نفسها، وت��

> مثال ٢: 

ا من المعّدل، شخص هم أ��� انح�از�
ّ
� تج��ة ع� ٦٦١ شخص، ُسِئلوا إذا ما �انوا �ظّنون أن

��
ا من غالب�ة الناس. هم أقّل انح�از�

ّ
� ظّنت األغلب�ة الساحقة أن � ح��

واحد فقط أجاب �اإل�جاب، ��
نا مختلفون عن

ّ
� تصّور لنا أن وس�ب هذا االنح�از للنفس هو من نقطة االنح�از العم�اء، ال��

ا من ا �انح�ازاتنا منهم، رغم أّن الواقع �قول إن نصف الناس هم أ��� انح�از� األغلب�ة وأقّل تأثر�
� التج��ة�

� �انت �� نصفهم اآلخر، أّي ب�س�ة ٥٠٪ مقارنة ب�س�ة ٠.١٥٪ ال��

 

التوافر اإلرشادي  

Availability Heuris�c    

ا: انح�از التوافر، أو خدعة الذا�رة) (وُ�سّ� أ�ض�

> تع��ف:

ا من المعلومات المتوافرة من الذا�رة،
�
هو م�ل اإل�سان لبناء تصّورات �لّ�ة عن العالم انطالق

رها ��عة.
�
� �ستطيع تذك �ن للمعلومات ال�� ا كب��

�
ه �ع�� ثقة ووزن

ّ
أّي إن



> مالحظات:

- هذا انح�از عن التفك�� الصحيح؛ ألّن ط��قة عمل الذا�رة وتحد�دها ألول�ّ�اتها قد ال �كون
ر

�
اض، وقد نتذك  ع� االف��

ً
� ح�اتنا؛ ألّن ط��قة تص��فها لما �صلها قائمة

ا األ��� أهمّ�ة �� دوم�
� � ح��

�� ، � � ظروف معّينة أو رافقها حدث مع��ّ
ها حدثت ��

ّ
ا فقط ألن

�
ا غ�� مهّمة إطالق �سهولة أمور�

ا حدثت ��عة. ر أمور مهّمة جد�
�
قد نعجز عن تذك

- س�ب هذا االنح�از هو م�ل ال��� للتعم�م وللذات�ة، ف�عد اإل�سان أّن ما هو متوافر له من
ا �اٍف ومناسب للوصول إ� ح�م شامل عن الموض�ع دون اعت�ار للواقع. معلومات دوم�

ً
- �جعلنا هذا االنح�از نتفاعل ونع�� ق�مة أ��� للحوادث الدرامات�ك�ة والمفاجئة، فمث�
� حادث س�ارة أو طائرة أو قن�لة نوو�ة أ��� من احتمال موته

�عتقد معظمنا أّن احتمال موته ��
� أّن الواقع قد �قول إّن الثان�ة أ��� � ح��

�مرض السكري أو سكتة قلب�ة أو ح�� ن��ة ا�تئاب، ��
 عند ال�ث�� من الناس من األو�.

ً
احتما�

- لتجّنب هذا االنح�از ع� اإل�سان أن ي�حث و�تق� عن تفاص�ل األخ�ار واألحداث دون
ا. ا ومنحاز� ا ما �كون ناقص� رە، ألّن ذلك غال��

�
ا ع� ما �علم أو ما �ستطيع تذك االعتماد �ل��

> مثال ١: 

� اإل�ديولوج�ات الثقاف�ة والس�اس�ة والدي��ة… إلخ، ح�ث �عتمدون
استعمال هذا االنح�از ��

� الذا�رة، فتكون أّول ما
� ع� أش�اء وع�ارات وقضا�ا محّددة ل�� ترسخ �� ك�� ع� التكرار وال��

�
ا �� � � �سمع �لمة معّينة أو ي��د الح�م ع� فعل أو طائفة. نرى هذا كث�� ە الشخص ح�� �ستح��

األنماط الثقاف�ة والدي��ة تجاە الشعوب أو األف�ار المختلفة، مثل: «العلمان�ة �� فصل الدين
ها من عن الدولة»، و«اإلسالم هو اإلرهاب»، و«نظ��ة التطّور تقول إن اإل�سان قرد» وغ��
� الح�م ع� قضا�ا معّقدة �ط��قة سطح�ة

ە و�ستعمله �� � تكون أّول ما �ستح�� األنماط، ال��
� عقولنا من التكرار واالعالم المؤدلج. 

وأحاد�ة، حسب ما رسخ ��



> مثال ٢: 

� � حرف أ��� من ال�لمات ال��
� �ستعمل حرف س كثا�� � اللغة الع���ة، فإن عدد ال�لمات ال��

��
� �شمل ال�ث�� من ت�تدئ �حرف س، وذلك �س�ب ص�غة الطلب (استفعل أو مستفعل) ال��
، � ت�دأ �حرف س أ��� األفعال الع���ة؛ ل�ن أغلب الناس �م�لون للقول �أن عدد ال�لمات ال��
� منطقة وسط، وهذا ناتج

رها واستحضارها مقارنة بوجود الحرف ��
�
� تذك

ها األسهل ��
ّ
وذلك ألن

� الح�م ع� األمور و�ناء
رە الذا�رة ��عة ��

ّ
عن التوافر اإلرشادي، إذ نعتمد ع� ما توف

التصّورات.

> مثال ٣: 

رون من
�
� عالجهم للمر�� ع� ما يتذك

ا لألطّ�اء، إذ �عتمدون �� � �حدث هذا االنح�از كث��
أسال�ب ونظ�ّ�ات، ح�� لو لم تكن الط��قة األ�سب لحالة الم��ض؛ ل�ّن الطب�ب �قوم �ما
� ذا�رته قد �كون

؛ ألّن ط��قة تخ��ن الطب�ب لمختلف الطرق �� استطاع استحضارە، وهذا خط��
ا ألنه وجد ة، و�عضها يرسخ جّ�د�

�
ة ممل � أثناء محا��

ا، ر�ما خّزن �عضها ��عة �� ا ومختلف� منحاز�
ا و�عضها اآلخر لم �ستعمله منذ ا، ر�ما �ستعمل �عضها نظام�� � فيها صع��ات وعمل عليها كث��
؛ مما �جعل أح�امه منحازة � أح�امه وط��قة عالجه للمر��

ة �� ر م�ا��
ّ
ه يؤث

�
سنوات، وهذا �ل

� الحاالت الخطرة
ا، وهذا س�ب نقاش عّدة أط�اء للم��ض نفسه �� وغ�� موضوع�ة دائم�

والعمل�ات الجراح�ة المعّقدة.

وهم جسد السّ�اح  

Swimmer’s Bo    

 



dy Illusion

(وُ�سّ� كذلك: خلط الس�ب والن��جة).

> تع��ف: 

ه
ّ
ناە ألن � األس�اب أو معاي�� االخت�ار، والن��جة، فنعتقد أّن ما اخ�� هو م�ل اإل�سان للخلط ب��

ناە. نا اخ��
ّ
جّ�د، هو جّ�د ألن

> مالحظات:

- ُ�ع��ّ عن هذا االنح�از �مثال الشخص الذي ي��د امتالك جسد السّ�اح، ف�عتقد أن
� �كون العكس � ح��

� ال��ار امتل�وا ذلك الجسد ن��جة التمار�ن الجسد�ة المستمّرة، �� الس�اح��
ا للس�احة ل�قوم بها. ما حدث، أّي أن فرق الس�احة العالم�ة تختار من �كون جسدە مناس��

� األش�اء ل�عطيها - هذا االنح�از س��ه هوس اإل�سان ب�ناء الروا�ط والعالقات الس�ب�ة ب��
ادف �الس�احة والجسد � األش�اء شد�دة االرت�اط وال�� ، فيتوّهم وجود عالقات س�ب�ة ب�� مع��

الجم�ل.

- قد �كون هذا االنح�از س�ب عّدة مغالطات منطق�ة، �مغالطة الس�ب الزائف ومغالطة
� الس�ب والن��جة.  � �قع فيها الشخص �الخلط ب�� ها ال�� عكس الس�ب�ة، وغ��

- لتجّنب هذا الوهم ع� اإل�سان أن �قوم �دراسة موضوع�ة عما ي��د معرفة أس�ا�ه، وأال
لة ومخادعة لخدمة مصالح معّينة.

�
ا ما تكون مضل � غال�� ينخدع �الشعارات واإلعالنات ال��

> مثال ١: 



� مدرسة عل�ا �الجزائر، و�ان اخت�اري
ون�ك) �� ا (إل��� ا علم�� ت تخصص� �عد ال��الور�ا اخ��

ها ذات مستوى
ّ
� ال�لد ع� أن

� بها هذە المدرسة ��
� تحت�� � معظمه ع� الشهرة والم�انة ال��

ا �� مب���
عاٍل وطرق تعل�م�ة مكّثفة ومتقّدمة؛ ل�ن ما إن أمض�ت �عض األشهر فيها ح�� رأ�ت عكس

امج التعل�م�ة �ما �شت�� � الخدمة وال ال��
� المستوى وال اإلدارة ��

ا، فال األساتذة �� ذلك تمام�
� هذە المدارس هو مستوى الطل�ة

ء الوح�د الجّ�د �� �
ا أقتنع أّن ال�� � الحق� الطالب؛ مما جعل��

والمح�ط الذي �صنعونه، و�ّل تلك األنماط السا�قة عن المدرسة �انت �س�ب هذا االنح�از
� المدارس العل�ا، أو أّن هذە

ا ألنهم درسوا �� � إذا ما �ان مستوى الطل�ة جّ�د� الذي �خلط ب��
ها �ستقطب الطل�ة الجّ�دين.

ّ
المدارس لها تلك الم�انة ألن

> مثال ٢: 

ها س�ب
ّ
ُر منتوجات معّينة ع� أن صوَّ

ُ
ا ح�ث ت � � اإلعالنات كث��

ُ�ستعمل هذا االنح�از ��
ه �مكننا الوصول للنتائج نفسها �استعمال

ّ
وصول أشخاص مشهور�ن إ� نتائج مبهرة، وأن

ة للوصول إ� ما وصلوا � �انت لهم أس�اب كث�� ا موه���� � �ستعملون أشخاص� � ح��
المنت�ج، ��

ً
ون هذە المنتوجات أم� إل�ه، و�الطبع تنط�� هذە الخدعة ع� عدد كب�� من الناس الذين �ش��
ة، فكسل الناس ومحاولة تهّ��ــهم من العمل والجهد ات زمن�ة قص�� � ف��

� تحقيق نتائج مثال�ة ��
��

ة و�أقل ة زمن�ة قص�� � ف��
�جعلهم ي�حثون عن أس�اب سح��ة تقودهم للنجاح وتحقيق األحالم ��

جهد ممكن.

> مثال ٣: 

�ة مليئة بهذا االنح�از، إذ إّن من �كتب هذە ال�تب والمقاالت ال�ث�� من كتب التنم�ة ال���
وة أو � واألث��اء الذين ُولدوا كذلك أو حققوا ال�� ا- هو من األشخاص السع�دين والناجح�� -غال��
� يوّزعونها �� س�ب السعادة أو النجاح من أس�اب مختلفة، ف�صّورون أّن النصائح الغ��رة ال��
هم

ّ
� الغالب- مب��ة ع� أس�اب سح��ة دون جهد وال تعب، ألن

سعادتهم، و�� نصائح -��
� � ح��

� ظروف معّينة أو لصدفة ما س�حدث مع جميع الناس، ��
يتصّورون أّن ما حدث لهم ��



هم سعداء �س�ب ما
ّ
هم سعداء، ول�س أن

ّ
� الحق�قة يوزعون النصائح وكتا�ة ال�تب ألن

هم ��
ّ
أن

ون من نصائح، وهذا �س�ب وهم جسد الس�اح الذي �خلط الن��جة مع الس�ب. ي���

 

انح�از الوضع الراهن  

Status-Quo Bias    

.( ، أو تأث�� الحا�� (وُ�س� كذلك: انح�از خوف التغي��

> تع��ف:

هو م�ل اإل�سان للحفاظ ع� حالته الحال�ة ح�� و�ن �انت س�ئة، وتجّن�ه للتغي�� ومخالفة
�ٌ وتصحيٌح ألمور ح�اته. � ذلك تحس��

عاداته ح�� لو �ان ��

> مالحظات:

؛ لذلك نفّضل - هذا االنح�از ناتٌج عن خوفنا من المجهول وكذلك من كسلنا عن التغي��
ا الحفاظ ع� روت�ننا اليو�� وتجّنب التجارب الخارجة عن منطقة راحتنا. دوم�

� انح�از السلب�ة؛ ح�ث إّن األخ�ار والنتائج
- من أس�اب هذا االنح�از كذلك هو ما رأيناە ��

� أ��� من الالزم تجاە ر علينا أ��� مما تفعل اإل�جاب�ة، وهذا ما �جعلنا متحّفظ��
ّ
السلب�ة تؤث

، ما �جعلنا نتجّنب � � ع� تحص�ل اإل�جا�� نا نفّضل تجّنب السل��
ّ
ا؛ ألن التغي�� والمجهول عموم�

. المخاطرة �الجد�د ع� حساب الحا��



ض حالة � عليها، فنف��
� حالة عدم وجود وضع�ة حال�ة نم��

ر هذا االنح�از علينا ح�� ��
ّ
- يؤث

� المستق�ل دون محاولة اخت�ار حاالت جد�دة.
ها ما �جب أن نكون عل�ه ��

ّ
قد�مة ع� أن

- لتجّنب هذا االنح�از، ع� اإل�سان أن �أخذ بزمام الم�ادرة و�حاول تج��ب �ّل ما هو متاح،

� التفك��
� ح�اتنا، علينا أن نتجرأ ��

ە �� فلن نخ� ال�ث�� من التج��ب مقارنة �ما �مكن أن �غ��ّ
� الح�اة.

� ع� االحتماالت والخ�ارات المختلفة �� ا منفتح�� خارج الصندوق وأن ن��� دوم�

> مثال ١: 

� تع�ش تحت وطأة الطغاة � الشعوب ال��
�� 

ً
� عالم الس�اسة، مث�

ا �� � نجد هذا االنح�از كث��
والظلمة، ل�ّنهم �حاولون الص�� ع� ظروف مع�شتهم الحال�ة رغم الظلم واالس��داد والتض�يق
ع� الح�ّ�ات، و�فّضلون االستقرار الس�ا�� ع� الثورة ومحاولة إسقاط الطغاة، وذلك ألس�اب
ة منها الخوف ع� أمنهم واستقرارهم، وكذلك الخوف من التغي�� وظلمة المجهول، و�ّل كث��
ونه

ّ
� أن هذا ما �ستغله الطغاة والمس��دون وُ�غذ � ح��

ذلك تحت تأث�� انح�از الوضع الراهن، ��
بتذك�� شع��ــهم �س�نار�وهات وأزمات تار�خ�ة نتجت عن الثورات الفاشلة.

> مثال ٢: 

، والمأ�ل أفضل مثال ع� هذا االنح�از هو العادات االجتماع�ة، والتقال�د، وأنماط التفك��
؛ �ل قد نجد

ً
ة مث� ا تغي�� نمط األ�ل ونوع�ة األط�اق المح��ّ والمل�س؛ إذ نجد من الصعب جد�

� من الصعب تصّور إم�ان�ة أ�لنا لن�اتات أو لحوم معّينة غ�� معتادين عليها، وقد ن��� مندهش��
ا ا مختلف� ا- ش�ئ�

�
� طب�عة من �أ�لونها و�أنهم من كوكب آخر، ولو جّ��نا -أح�ان

ومحتار�ن ��
ء �

ە واس��داله ��� ء �قّ�دنا إ� ما اعتدنا عل�ه، فنعِجز عن تغي�� �
وأعجبنا، فإننا ن��� �شعر ���

ا النح�از الوضع الراهن الذي �ستع�دنا. جد�د تطب�ق�

> مثال ٣: 



� اإلعالن؛ ح�ث �عتمد صاحب اإلعالن ع� الحفاظ ع�
ُ�ستعمل هذا االنح�از كذلك ��

� مأ�والت
� اعتاد الناس ع� رؤ�تها كذلك، كتص�يع أوا�� األلوان واألش�ال أنفسهما لألش�اء ال��

� أش�ال محّددة وقد�مة، دون وجود أّي داع� �ستلزم ذلك، وكذلك الحفاظ ع� ألوان
معّينة ��

� المنتوجات، �اللون األزرق أو األسود لل�او�ل، أو اللون الرمادي أو األسود
واحدة لألل�سة و�ا��

ه
ّ
ون�ة، إ� غ�� ذلك من المنتوجات. ورغم أن للس�ارات، أو اللون األسود أو األب�ض لألجهزة اإلل���

ء �ستلزم كون تلك المنتوجات بتلك األش�ال أو األلوان، إال إن صاحب المنت�ج ال �جازف �
ال ��

� عاداتهم ومناطق راحتهم.
بتغي�� ما اعتاد عل�ه الناس، و�فّضل مواصلة االس�ثمار ��

 

انح�از المصلحة الذات�ة  

Self-Serving Bias    

، وانح�از خدمة النفس…). (وُ�سّ� كذلك: انح�از الر�� الشخ��

> تع��ف:

هو م�ل اإل�سان ل��ط النتائج اإل�جاب�ة �خصائصه الداخل�ة، والّتفلت من مسؤول�ة النتائج
السلب�ة ور�طها �أس�اب خارج�ة خارجة عن س�طرته.

> مالحظات:

� هذا االنح�از بهدف الحفاظ ع� صور ذواتنا الطاهرة، ومحاولة إ�عاد أّي انتقاص
- نقع ��

�ر الفشل. � بت��
� نكت�� � ح��

� �النجاح ��
� الوجود، وهذا ما �جعلنا نحت��

أو إهانة لم�انتها المرك��ة ��



ا نحّس أننا قمنا �أق� ما � نعمل ش�ئ� ، فح�� - س��ه كذلك اإلحساس �الر�� النف��
نا لم نقم �ما ف�ه ال�فا�ة، وأّن علينا إعادة األمر

ّ
نا أحد أن �ستطيع إلنجاحه، وال ن��د أن �خ��

�ط��قة مختلفة.

� �جب تصح�حها، ه �عمينا عن رؤ�ة أخطائنا الخاصة ونقائصنا ال��
ّ
- هذا االنح�از خط�� ألن

 من
ً

�ر �د� قيع والت�� � نلجأ إ� ال�� � ح��
� المستق�ل، ��

و�التا�� �عيق قدرتنا ع� التطّور والتحّسن ��
التصحيح والتعد�ل.

� الخطأ والفشل، فهو طب�عة
 أنه ال ع�ب ��

ً
- لتجّنب هذا االنح�از علينا أن نقتنع أّو�

� ندرك ذلك س�تقّ�ل النقد ونرّحب �التصحيح ومحاولة تط��ر أنفسنا ��ّل تواضع إ�سان�ة، ح��
ا عن أوهام المثال�ة الزائفة، نحاول ال�حث �موضوع�ة عن عي��نا ونقائصنا واألس�اب �ع�د�

� لنعود أقوى وأفضل، واألهّم، أعلُم �أنفسنا.
� الما��

الحق�ق�ة لفشلنا ��

> مثال ١: 

ا � نقرأ كتا�� � تتعّرض اعتقاداتنا الفك��ة والدي��ة لالنتقاد، فح�� ا ح�� � �حدث هذا االنح�از كث��
اف ب��جاب�ة نقطة معّينة منه، �شعر ا لما نؤمن �ه، ومررنا ع� مدح أو اع�� ا �ل��  ونقد�

ً
�قدم تحل��

� إذا ما مررنا �أجزاء ت�تقد �عض النقاط ف�ه، ح�� لو � ح��
�االفتخار النتمائنا له و��ماننا �ه، ��

�رات وس�اقات ة منطق�ة سد�دة، فس��حث عن ت��
�
وجدنا تلك االنتقادات ق�ّ�ة ومب��ة ع� أدل

ه �س�ب انح�از
�
رة لذلك االعتقاد، وهذا �ل ّ � انح�ازاتنا الالم��

لتأو�ل ذلك �ط��قة تخدمنا وتر��
اف �النقص بتواضع ومحاولة تصح�حه وملئه �ما المصلحة الذات�ة الذي �عمينا عن االع��

يناسب.

> مثال ٢: 

� نفتخر �العالمات الجّ�دة واالمتحانات الناجحة � المدرسة، ح��
ا �� �حدث هذا االنح�از أ�ض�

ر النتائج الس�ئة � ن�� � ح��
� الدراسة والمراجعة، ��

ون�سب ذلك لعملنا وجهدنا الشاق ��
واالمتحانات الفاشلة �أس�اب خارج�ة كصع��ة االمتحان أو المرض أو اإلرهاق أو انح�از



�رات المقّدمة المصّحح، المهّم أن نتهّرب من وق�ع المسؤول�ة ع� أنفسنا، رغم أّن ال�ث�� من الت��
�رات تنطبق ع� الجميع، ح�� أولئك الذين تحّصلوا ع� عالمات مرتفعة؛ مما �جعل هذە الت��
� والراحة

� خدمة للر�� الذا�� مجّرد تطبيق النح�از المصلحة الذات�ة الذي �ك�ل �مك�ال��
النفس�ة.

> مثال ٣: 

�
� ال��اضة أن يردَّ المنت� أس�اب ذلك إ� المجهود الذي قام �ه الالعبون ��

ا �� � �حدث كث��
امهم الجّ�د �خّطة المدّرب، أما الخا� � ات الجّ�دة للم�اراة، إضافة إ� ال�� التدر��ات والتحض��

�
ا �المناخ �الحرارة والرط��ة، و�� � يومهم، أو تعذر�

ّد ذلك ألس�اب خارج�ة �كونهم لم �كونوا �� ف��
 أن

ً
ه قد �حدث فع�

ّ
كث�� من األح�ان بتعليق مسؤول�ة الخسارة ع� األخطاء التحك�م�ة، ورغم أن

� ال�ث�� من الحاالت
تكون األخطاء التحك�م�ة فادحة لدرجة ترجيح كّفة ف��ق تجاە اآلخر، ل�ن ��

ا طوال الم�اراة، وح�� دون الخطأ التحك��� �ان الف��ق المنت� هو �كون مستوى الف��ق ضع�ف�
� وال �مكن تعليق � الغالب- أس�اب تنطبق ع� الف��ق��

األحّق �الفوز، �ما أن أس�اب المناخ �� -��
مسؤول�ة الخسارة عليها.

 

تأث�� التأط��  

Framing Effect    

.( (وُ�سّ� كذلك: تأث�� التعب��

> تع��ف:



ا من
�
هو م�ل اإل�سان الس�نتاج نتائج مختلفة من المعلومة أو الوضع�ة أنفسهما انطالق

ا. ا واقع�� ك�ف�ة تقد�م هذە المعلومة، رغم كون المضمون متطا�ق�

> مالحظات:

� الواقع �جملة النظر إ� النصف الممت�� أو الفارغ من ال�أس، إذ
- نع��ّ عن هذا التأث�� ��

� دون آخر من الموض�ع. ز ع� جانب مع��ّ
�
�مكننا -�التعب�� نفسه- جعل المستمع يرك

ق فقط �اللغة؛
�
- س�ب هذا االنح�از هو عملّ�ة إدرا�نا وفهمنا للمعلومات؛ إذ إّن ذلك ال يتعل

� لل�الم؛ لذلك فاللغة نفسها من
ا �س�اق ال�الم من القائل وظروفه والس�اق الزم�ا�� ق أ�ض�

�
�ل يتعل

� س�اقات مختلفة س�نتج نتائج مختلفة.
� بتعاب�� مختلفة �� أشخاص مختلف��

� ا ما �ستعمل لتحف�� � - قد �ختلف استعمال هذا االنح�از لدوافع سلب�ة أو إ�جاب�ة، فكث��

�
� المستمع، �ما قد �ستعمل إليهام الطرف اآلخر و��قاعه ��

انفعاالت وردود أفعال إ�جاب�ة ��
الغلط.

� ال�ث�� من المغالطات المنطق�ة �مغالطة التأث�ل ومغالطة
ا �� - قد �كون هذا االنح�از س���

� فهم ال�الم والح�م عل�ه.
المظهر فوق الجوهر، أي ُ�عتمُد ع� المب�� والتأط�� ��

- �مكن تجّنب هذا االنح�از �محاولة استحضار �ل النتائج اإل�جاب�ة والسلب�ة لموض�ع
� األم��ن ب�سب متفاوتة. ا ب�� ، الذي قد �كون جامع� �

خاذ القرار النها��
ّ
� ق�ل ات مع��ّ

> مثال ١: 

� التعب�� عن نتائج �ارثة أو حرب أو انفجار، فنجد خ�� الحدث نفسه
قد نرى هذا االنح�از ��

، مثل: وصف المو�� �الشهداء أو � � مختلفت�� � إخ�ارّ�ت�� ا ع� قنات�� � تمام� �ن مختلف�� بتعب��
، والحرب �الغزو أو الفتح، وعمل�ة القتل � ، ومن فّجر نفسه �االس�شهادي أو اإلرها�� � الهال���
، � ا تجاە ال�سخت�� �اإلجرام أو الدفاع عن النفس؛ مما �ع�� انط�اعات وردود أفعال مختلفة تمام�



� �ستعملها الم�د�ا لتوج�ه الرأي العام، و�اغاندا ال�� � األدلجات وال��
وهذا التأط�� هو ما �حدث ��

� ��
�
وتغي�� ط��قة تفك�� الناس ونظرتهم لمختلف القضا�ا الس�اس�ة واالجتماع�ة، مستغل

المعلومات واألخ�ار أنفسهما.

> مثال ٢: 

� �قّدم أصحاب اإلعالن أف�اَرهم �صيغ مختلفة حسب ما ي��دون إثارته من انفعاالت، فح��
� وآثارە الس�ئة كحمالت ي��دون إثارة انفعاالت ضّد المنت�ج فإنهم يوّضحون جان�ه السل��
زون

�
ارها وآثارها السلب�ة ع� المجتمع، و�رك � ع� أ�� ك�� ، أين يتم ال��

ً
� مث� رات أو التدخ�� المخدِّ

ء نفسه �
ُ عن ال�� ّ � ي��دون إثارة انفعاالت ت�ّ�د المنت�ج؛ لذلك قد ُ�ع�� � ح�� ع� الجانب اإل�جا��

� يتّم � ح��
�ات، �� � ال��

� ع� �س�ة ال�شغ�ل �� ك�� � إلثارة انفعاالت متعا�سة، �ال�� � مختلف�� �جانب��
ان عن المعلومة نفسها؛ ل�ن ك�ف�ة � الس�اسة، رغّم أّن األم��ن �ع��ّ

� ع� �س�ة ال�طالة �� ك�� ال��
� النتائج واألح�ام المس�ن�طة من ال�الم.

ا �� ر جذر��
ّ
� عل�ه سيؤث ك�� تأط�� ال�الم وأّي جانب يتّم ال��

> مثال ٣: 

� ُ�ع��ّ عن الموض�ع نفسه �ع�ارات � مغالطة ال�الم المشحون ح��
رأينا �عض األمثلة ��

� المستمع، �التعب�� عن اإلجهاض �ع�ارة (ذبح إ�سان بريء ال
مختلفة تث�� انفعاالت عاطف�ة ��

) أو (إلغاء عمل�ة التلقيح داخل رحم ال�ائنات الحّ�ة)، ون�ع االنفعال � � الم�االة ال�الغ��
ذنب له ��

ها من شخص ضّد اإلجهاض و�ع��ّ عن ذلك
ّ
، فاألو� واضحة أن � كه �ّل من الع�ارت�� الذي ت��

�ألفاظ قاس�ة، واألخرى من شخص ال �عارضه؛ �ل قد �كون ممن قام �ه أو ساعد عل�ه، إذ
� التعب�� عن الموض�ع. �ما �مكن مالحظة

ا متعاطفة �حسب الص�غة المستعملة �� استعمل ألفاظ�
: (شذوذ، وانحالل � � الع�ارت�� � التعب�� ع� موض�ع حّساس آخر �المثل�ة الج�س�ة ب��

الفرق ��
� حّق اإل�سان�ة) وع�ارة (حّ��ة

� إ� قاع الرذ�لة، وج��مة ��
، وانحطاط إ�سا�� � واجتما��

أخال��
شخص�ة، وانتصار للحب والمشاعر اإل�سان�ة، وانتصار لحقوق اإل�سان)�



 

تأث�� األضواء ال�اشفة  

Spotlight Effect    

(وُ�سّ� كذلك: تأث�� المرك��ة الذات�ة…).

> تع��ف: 

� الناس، ف�م�ل إ� تقدير م�الغ ف�ه ه محّل اهتمام مستمّر ب��
ّ
هو م�ل اإل�سان لالعتقاد أن

ا. � �كون الواقع مختلف� � ح��
� ح�اته، ��

� �ما �قول وما �فعل �� لعدد المهتّم��

> مالحظات:

� الناس، وهو ما �جعله - س�ب هذا االنح�از هو إ�مان اإل�سان �مرك�ّ�ته وم�انته العال�ة ب��
ا �ه من اهتمامهم �أنفسهم � األشخاص، �ط��قة تصّورهم أ��� اهتمام�

ي�تقص من مرك��ة �ا��
ومصالحهم الشخص�ة.

� مخالفته النح�از اإل�سان إلسقاط ما �قوم �ه ع� اآلخ��ن،
- تتمّثل سطح�ة هذا االنح�از ��

ه مركز اهتمام الجميع، وأّن أفعاله وأقواله تث�� ان��اە
ّ
ألّن �ّل شخص �دورە يؤمن �مرك�ّ�ته وأن

اآلخ��ن؛ مما �جعل فكرة المرك��ة سخ�فة وغ�� واقع�ة.

- �سم�ة التأث�� �األضواء ال�اشفة هو من اعتقاد الشخص أنه �استمرار تحت األضواء
� الم�ح أو المالعب… إلخ.

� �ستعمل �� � تأخذ اهتمام الجميع، كتلك ال�� ال�اشفة ال��



� تم�ل أ��� � المجتمعات ال��
- قد �ختلف مدى اهتمام الناس �ك حسب المجتمعات، ف��

� حالة التعّدي،
ە عدا �� نحو الفردان�ة، �مكن مالحظة االستقالل�ة ال�ل�ة للفرد وعدم اهتمامه �غ��

ا من المجتمعات �مجتمعاتنا الع���ة �كون فيها االهتمام �اآلخ��ن وما �فعلون � � أن كث�� � ح��
��

ا؛ �ل قد �صل ب�عضهم أن �كون اهتمامه �الناس أ��� من اهتمامه بنفسه. � من���

- أفضل ط��قة لتجّنب هذا االنح�از هو مالحظة تأث�� أفعال اآلخ��ن وأقوالهم ومدى
اهتمامك بها، ثّم أسِقط ذلك ع� �ّل شخص، وستعلم أّن عدد الذين يهتمون و�ستمعون لك

ض.  أقل �كث�� مما تف��
ً

فع�

> مثال ١: 

ّصة شعر
َ
� مظهرنا، �ل�اس غ��ب أو ق

ات ت�دو لنا جذر�ة �� ا أن نقوم بتغي�� � �حدث كث��
� األمر

رون ��
�
لون و�فك

�
� �ّل لحظة �حل

، ونظّن أّن الجميع قد الحظ االختالف وهم ��
ً

مختلفة مث�
هم

ّ
ور�ما �ستهزئون، أو ر�ما ن�تظر من ال�ث�� أن يهن�نا �األمر الجد�د؛ ل�ّننا �عان ما نك�شف أن

� ح�اتهم الخاصة، و�ّل تلك
هم مهتمون �مصالح ذات�ة ��

ّ
ا أو أن � أمور مختلفة تمام�

مون ��
�
يت�ل

اضات �انت مجّرد تقدير زائد ناتج عن تأث�� األضواء ال�اشفة. االف��

> مثال ٢: 

ً
� وسط عدد كب�� من الناس، �أن تط�ح سؤا� � موقف مح�ج أو مه��

قد �حدث أن تقع ��
� أثناء اجتماع وترى هذە الفكرة من أعظم ما جاد �ه

� م�ان قذر أو تط�ح فكرة ��
ا أو �سقط �� غب��

ا �ما �ستحقه، لتتفاجأ ب�س�ة تجاوب منخفضة وحجم ا واهتمام� � ا كب�� عقلك، وت�تظر تجاو��
ات لردود األفعال ا، لتدرك حينها أن �ّل تلك التصّورات والتحض�� اهتمام ض��ل ��اد �كون منعدم�

اضات خ�ال�ة ن��جة تأثر األضواء ال�اشفة الذي خدعك.  �انت مجّرد اف��

 



طة   تأث�� الثقة الُمفر�

Overconfidence Effect    

ا: تأث�� الثقة الزائدة، أو تأث�� الثقة الم�الغ فيها). (وُ�سّ� أ�ض�

> تع��ف:

� تكون هذە األح�ام � ح��
� أح�امه ومعلوماته وقدراته، ��

هو م�ل اإل�سان لوضع ثقة زائدة ��
ا فيها. � الواقع وم�الغ�

والقدرات غ�� دق�قة ��

> مالحظات:

ا عما � الغالب- مختلف�
هم �علمونه والذي �كون -��

ّ
- �ع��ّ هذا التأث�� عما �ظن الناس أن

� الواقع- أقّل من تقديراتهم الم�الغ فيها. 
��- �

؛ إذ �كون الثا��
ً

�علمونه فع�

- س�ب هذا االنح�از هو ذات�ة اإل�سان ومحاوالته المتكّررة إلرضاء نفسه، وكذلك إل�مانه
� �مال عقله وعدم

ا لثقته �� � � تجعل أح�امه ومعلوماته مقّدسة لد�ه، وأخ�� �خصوصّ�ته ال��
تعّرضه لالنح�ازات اإلدرا��ة.

تهم وقدراتهم ترفع � هذا االنح�از؛ ألّن خ��
ا �� ة هم األ��� وقوع� ا �كون الناس األ��� خ�� - غال��

ا، الذين ورة ع� األ��� علم� عاتهم وتنفخها لدرجة الم�الغة، وهذا قد ال ينطبق �ال��
ّ
من توق

. ا للواقع الموضو�� ا وأدّق تقدير� � الغالب أ��� تواضع�
�كونون ��

� النفس ��
� كث�� من المواقف الح�ات�ة، أي تكون الثقة ��

ا �� - قد �كون هذا االنح�از مف�د�

� � الغالب ذا تأث�� سل��
�ّل ما �حتاجه الشخص لتجاوز �عض المشا�ل والصع��ات؛ ل�ّنه �كون ��



، ومنه أح�ام شخص�ة مختلفة عن حق�قة بتص��رە لواقع خ�ا�� مختلف عن الواقع الموضو��
األش�اء.

� إطالق األح�ام والتقديرات، وأن �م�ل أ���
- لتجّنب هذا االنح�از، ع� اإل�سان أال ي�ّ�ع ��

ا من التقديرات اإل�جاب�ة. ا أ��� واقع�ة وأ��� حذر� ها غال��
ّ
للتقديرات السلب�ة ألن

> مثال ١: 

� سأحصل ع� العالمة ال�املة، أو ع� األقل ع� ا أن�� د�
�
«ال أفهم ما الذي حصل، كنت متأ�

� المصّحح».
� التصحيح أو ��

 ما ��
ً

عالمة ٩٠٪، ألتفاجأ �عالمة ٥٠٪، ال �ّد أّن هناك خل�

ع
ّ
� االمتحانات الدراس�ة، ح�ث �كون توق

ح المثال: من أمثلة هذا االنح�از ما �حدث �� �� -
هم س�تحّصلون ع� عالمات ش�ه مثال�ة، وأّن إجا�اتهم �انت دق�قة

ّ
معظم التالم�ذ �عدها أن

� قدرات
كون ��

�
و�املة؛ ل�ّنهم �عان ما يتفاجؤون �عالمات متوسطة أو ضع�فة، تجعلهم �ش�

 أجابوا
ً

هم فع�
ّ
� يرون التصحيح وأن المصّحح أو مصداق�ة التصحيح، ليتفاجأوا مرة أخرى ح��

� هذا �عود لتأث�� الثقة
�أخطاء تافهة وأّن إجا�اتهم �انت ناقصة من عّدة جوانب، والس�ب ��

المفرطة الذي �صّور لإل�سان أّن قراراته ومعلوماته دق�قة وموافقة للواقع.

> مثال ٢: 

� هاتفك؟ 
�� (GPS) شخص س: لقد تحّصلنا ع� عنوان االجتماع، هل تملك نظام التعّقب

شخص ع: ومن �حتاج لذلك؟ أعلم �ّل تفاص�ل هذە المدينة وشوارعها، ال تقلق.

�عدها وصل الشخصان متأخ��ن (أ��� من ساعة) وأضاعا االجتماع�

� الح�اة اليوم�ة، فقد أضاعا
ح المثال: �مكننا مالحظة مدى خطورة هذا االنح�از �� �� -

� اعتمد الشخص ع بثقة زائدة ع� معلوماته ا �س�ب تأث�� الثقة المفرطة، وذلك ح�� ا مهم� اجتماع�



ة المدينة وشوارعها، ومن ثم قدرته ع� الوصول لعنوان االجتماع دون
ّ
� معرفة أزق

وقدراته ��
ا أّ� �ضع ثقته االعتماد ع� نظام التعّقب، ليتفاج� بتض��عهما لالجتماع؛ لذلك ع� اإل�سان دوم�

� موضوع�ة عقله وفاعل�ة ذا�رته، خاصة مع ما �قعان ف�ه من انح�ازات معرف�ة.
ال�لّ�ة ��

> مثال ٣: 

� �انت ا من الناس حول موض�ع مع��ّ � ا كب�� � دراسات عد�دة حول العالم �ستجوب عدد�
��

� � إحصائ�ة �ان ٩٣٪ من الطل�ة األم��كي��
ا فيها وغ�� موافقة للواقع، ف�� ا- م�الغ� النتائج -دائم�

� إحصائ�ة أخرى ٦٨٪ من الطل�ة
� ق�ادة الس�ارة من معّدل الناس، و��

هم أ��� مهارة ��
ّ
يؤمنون أن

� عدَّ ٨٤٪ من � ح��
� القدرة ع� التدر�س، ��

� جامعة أخرى عّدوا أنفسهم ضمن ال��ــع األول ��
��

� � ر�اضٍة واثق�� ها ال�ث�� من مدر�� هم أ��� قدرة ع� الحب من متوّسط الناس، وغ��
ّ
� أن الفر�سي��

� �ّل
� من الفوز �االنتخا�ات… إلخ. قد �كون الواقع �� من الفوز �الم�اراة، ومرّش�� رئاسة واثق��

ا ضحّ�ة تأث�� هم وقعوا جم�ع�
ّ
� النها�ة أن

ا عن تقديراتهم، ل�ظهر لهم �� ا تمام� هذە الحاالت مختلف�
الثقة المفرطة الذي صّور لهم نتائج ورد�ة. 

 

  �
التنافر المعر��

Cogni�ve Dissonance    

ر السلوك المتناقض).
ّ
(و�سّ� كذلك: توت

> تع��ف: 



� التناقض
� �قع �� � تص��ه ح�� ر ال��

ّ
هو م�ل اإل�سان لالبتعاد والتنافر عن حالة القلق والتوت

� حالة
ا مقنعة تخالف اعتقاداته؛ مما �جعل عقله �� � يواجه أف�ار� � سلوكه و��مانه، وكذلك ح�� ب��

طوارئ للق�ام برد فعل ��ــــع �حّل المش�لة.

> مالحظات:

� �م�دأ عدم التناقض، إذ - هذا التوتر وعدم الراحة النفس�ة ناتج عن اقتناع الشخص الدف��
� أثناء ق�امه �عمل يناقض قناعاته، و�شعر برغ�ة

ء داخ�� ينّغص عل�ه ح�اته �� �
�حّس �قلق و��

� التوفيق ب�نهما.
ق�ّ�ة ��

� اإل�سان �ح�م ع� سلوك�اته
ا �� ا فط��� ، وكونه مرجع� ا عن هذە الظاهرة �الضم�� ُ عموم� ّ - ُ�ع��

� الحق�قة مجّرد رد فع�� نف��
و�عط�ه انفعاالت وردود فعل نفس�ة سلب�ة أو إ�جاب�ة؛ ل�ّنه ��

� ي�نيها اإل�سان من مختلف ظروفه تجاە التناقض أو التوافق مع االعتقادات الشخص�ة ال��
وجوانب ح�اته الفك��ة واالجتماع�ة.

ً
اف �أخطائه؛ ما �جعله �س� -�د� - ي�تج هذا االنح�از عن أنان�ة الشخص وم�له لعدم االع��
� األم��ن وتحمل عل�ه ِعبء ق ب��

ّ
�رە و�عادة تأو�ل الموقف �ط��قة توف من ذلك- إ� محاولة ت��

التناقض دون خسارة المعتقد.

؛ ل�ن اإل�سان �عجز عن تغي�� المعتقد � تناقض السلوك والمعتقد أّن أحدهما مخ�� - �ع��
ا؛ إال إّن هذا التناقض يؤلمه

�
� موقف المخ�� سلو�

ه ال �حب أن ي�دو ��
ّ
ه �حتاج لجهد، �ما أن

ّ
ألن

�رە �صورة ت��حه � وت��
�

ا عن ط��قة لتأو�ل الموقف ال�� ا؛ مما �جعله ي�حث دوم� و�تع�ه نفس��
ا. نه من أن �حافظ ع� األم��ن مع�

�
وتمك

� حسب األشخاص وقّوة اعتقاداتهم ورسوخها، وكذلك
- قد �ختلف حجم التنافر المعر��

ف وأول��ته؛ ما ي��د الشعور �الذنب واستعجال�ة التعامل مع المش�لة.
�
أهمّ�ة المعتقد المخال



� كث�� من الحاالت، و�دعو التناقض فيها صاح�ه إ� وع�ه
ا �� � مف�د�

- �كون التنافر المعر��
ورة ال�حث عن حّل دائم له؛ ما �جعله �صّوب سلوك�اته إن �انت �� المش�لة، أو �المش�لة و��

مراجعة معتقداته إن �ان فيها الخلل.

� حال التناقض- أن يراجع سلوكه ل�صّححه أو
- لتجّنب مش�لة هذا االنح�از، ع� اإل�سان -��

� المتناقضات � �كون هدفها التوفيق ب�� ق�ع�ة ال�� ���ة ال�� ە، وأن يتجّنب الحلول الت�� اعتقادە ل�غ��ّ
� الواقع.

� عقله فقط، مع �قائه ع� ما هو عل�ه ��
مع الحفاظ عليها؛ ألّن ذلك ين�� التناقض ��

> مثال ١: 

ا �أّن الفائز س�كون من ج�س الرجال، وذلك لقناعته � س�اق للس�ارات، �ان أحمد مقتنع�
��»

السا�قة أن ال�ساء ال يتقّن ق�ادة الس�ارة، وكذلك ل�ون عدد سائقات س�ارات الس�اق من ال�ساء
� انت� الس�اق ظهر أّن الفائز هو امرأة، فما �ان من أحمد إال أن ا مقارنة �الرجال، وح�� ض��ل جد�

.« � ل�سوا من المستوى العا�� �ر خسارة الرجال �كون المشارك�� راح لت��

� � قناعاته والواقع، و�ان ب�� � موقف تناقض ب��
� هذا المثال وقع أحمد ��

ح المثال: �� �� -
�ر قناعته وتأو�ل الواقع : إّما مراجعة قناعاته حول إم�ان�ة إتقان ال�ساء للس�اقة، و�ما ت�� � احتمال��
�ر اعتقادە ليناسبها؛ وألّن تغي�� القناعات أمر �حتاج لجهد ووقت، فقد حاول -ب�ساطة- ت��
، وأّن فوزها لم �كن ب�عطاء تأو�الت مختلفة للواقع، كعدم مشاركة الرجال من المستوى العا��

. �
، وهذا ما ُ�عرف �التنافر المعر�� � لمهارتها �ل لضعف المنافس��

> مثال ٢: 

� رأى الثعلب شجرة العنب الطازج الجم�ل، � قّصة الثعلب وكرم العنب المشهورة، ح��
��

ها
�
قها للوصول إ� ما �ستطيع من العنب المغري؛ ل�ن �عد محاوالت عد�دة �اءت �ل

�
حاول �سل

� الوقت نفسه
� معضلة حق�ق�ة تقول �أّن العنب ناضج ومغر� ول�ّنه ��

�الفشل، وجد نفسه ��
عاجز عن الوصول إل�ه، والحلول المتاحة �انت إّما أن �صل للعنب و�شبع شهّيته، أو ال �صل
ا، وهذا ما جعله ُ�قنع نفسه أّن ف �عجزە عن الوصول؛ ل�ّن هذا العجز يؤّرقه و�رهقه نفس�� و�ع��



، ثم � م�ه و�رفضه لذوقه الس�� ه لو وصل إل�ه فس��
ّ
العنب غ�� طازج وغ�� مناسب لأل�ل اآلن، وأن

: أّولها أن العنب طازج، وثانيها أّن � � ثاب�ت�� ا رغم أّن الواقع �قول �حق�قت�� ا راض�� عاد أدراجه مرتاح�
� إلرضاء نفسه.

الثعلب عجز عن الوصول إل�ه، وما فعله هو مجّرد تطبيق للتنافر المعر��

> مثال ٣: 

ّ ها مما ��� � أو ال�حول وغ�� � اإلدمان، �اإلدمان ع� التدخ��
نجد هذا االنح�از كذلك ��

ه يواصل الق�ام �ه، وهو
ّ
رە ع� صّحته؛ إال إن ا �سوء األمر و�� ه �كون مقتنع�

ّ
اإل�سان، ورغم أن

ا ّ السلوك ألّن العادة واإلدمان تقف حاجز� ا �صحتها، وال �غ�� ّ القناعة ح�� ي��� مؤمن� حينها ال �غ��
�ر سلوكه أو معتقدە �ش�ه دراسات علم�ة أو ا إ� محاولة ت�� أمام ذلك؛ مما �جعله �لجأ غال��
مقاالت مجهولة أو أخ�ار مؤّولة أو أس�اب خارج�ة، �ّل ذلك إلراحة نفسه من ِعبء التناقض

. �
ا، وهذا ما ُ�سّ� �التنافر المعر�� والحفاظ ع� األم��ن مع�

 

انح�از جمع المعلومات  

Informa�on Bias    

(وُ�سّ� كذلك: انح�از المعلومة…).

> تع��ف:

هو م�ل اإل�سان لجمع أ��� قدر من المعلومات ح�� لو �انت هذە المعلومات غ�� مف�دة أو
. � مناس�ة للح�م ع� موض�ع مع��ّ



> مالحظات:

�
ة أ��� ��

ّ
� دق ا أ��� من المعلومات �ع�� � أن عدد�

- �مّثل هذا االنح�از وهم ال��� المتمّثل ��
ّ � ذلك؛ �ل قد تكون ال�ث�� من المعلومات ت�� ة المعلومات ال تع�� بناء األح�ام، والحق�قة أّن ك��

ها قد تكون مجّرد تض�يع لعامل مهّم وهو الوقت، خاصة إن �انت
ّ
�الرأي أ��� مما تف�دە، �ما أن

هذە المعلومات ال عالقة لها �الموض�ع.

- س�ب هذا االنح�از هو حق�قة كون المعلومات س��ل التعّرف ع� الواقع وفهم مختِلِف
� تؤخذ هذە الحق�قة �ط��قة متطّرفة ودون تحل�ل وتقي�م جّ�د جوان�ه؛ ل�ن المش�لة ح��
� لها عالقة � كشف الحق�قة �� تلك ال��

للمعلومات ق�ل قبولها؛ ألّن المعلومات الفّعالة ��
�الموض�ع، ول�س �ّل المعلومات �التعم�م.

- لتجّنب هذا االنح�از، ع� اإل�سان أن ي�حث عن الفاعل�ة �دل ال�ّم، وأن �كون له أهداف
� ال � دواّمة ال�ّم ال��

� من المعلومات، دون الدخول ��
ف عندها حالما وجد ما �ك��

ّ
محّددة يتوق

ا ل�ّم المعلومات الهائل. ت�ت�� أ�دا نظر�

> مثال ١: 

� ٢٠٠٨، قد وقعت رغم ق�ام العالم �عدد هائل من
�ت العالم �� �� � األزمة المال�ة ال��

� س�قتها؛ مع �ّل ما �حت��ه عالم الدراسات واأل�حاث والتحل�الت والتقار�ر خالل السنوات ال��
� �ّل أنحاء العالم؛

عات وتصّورات عن مستق�ل االقتصاد ��
ّ
االقتصاد من جمع معلومات و�ناء توق

� معلومة
تها لم تكن فعالة، ور�ما �ان �ك�� ل�ّن ذلك لم �كِف ألّن المعلومات المتوافرة ع� ك��

واحدة فّعالة كدل�ل ع� حدوث األزمة لتجّنبها، لذلك �ان �ّم المعلومات دون فائدة، �ل قد
ات المناس�ة لتجّنب مثل هذە ال�ارثة  عن رؤ�ة األس�اب الحق�ق�ة والمؤ��ّ

ً
�

�
ا ومضل �كون حاجز�

العالم�ة.

> مثال ٢: 



 ع� طل�ة جامعة ش��اغو وكذلك طل�ة جامعة ميونيخ،
ً

� ألمان�ا سؤا�
ط�ح أستاذ جام�� ��

� سان دي�غو وسان أنتونيو؟ وجاءت و�ان السؤال أّي مدينة تحتوي أ��� عدد من الس�ان ب��
: ٦٢٪ من طل�ة ش��اغو �انت إجابتهم صح�حة ع� أن سان دي�غو �� األ��� النتائج �التا��

� �انت إجا�ات �ّل طل�ة جامعة ميونيخ صح�حة� � ح��
ا، ��

�
س�ان

ح المثال: س�ب وصول �ّل طل�ة ميونيخ لإلجا�ة الصح�حة هو كونهم ال �عرفون سان �� -
، � ا من شهرة المدي�ت��

�
ا انطالق

�
أنتونيو؛ ل�ّن الجميع �عرف سان دي�غو، ف�ان تخمينهم لأل��� س�ان

� �انت المدي�تان � ح��
ة �شاطاتها وشهرتها، �� ا ل��� ة س�انها �قود غال�� �ما أن حجم المدن وك��

ة هم �عرفون �ليهما، وهذا ما جعل اإلجا�ات ت��اين، وعل�ه فك��
ّ
� لطل�ة ش��اغو �ما أن متماثلت��

� ميونيخ.
ل ومشّ�ت مقارنة بنظرائهم ��

�
المعلومات �ال�س�ة لطل�ة ش��اغو �ان لها تأث�� مضل

> مثال ٣: 

م فيها عن س�ان �لد
�
� ل��س بورخ�س (JorgeLuisBorges) ت�ل

ة لخور�� � قصة قص��
��

ة لل�لد �حجم مشهور�ن �صناعة الخرائط الدق�قة والمتقنة، و�ان من أشهر الخرائط خ��طة كب��
. �عد مدة توّصل الشعب إ� كون هذە ال�لد نفسه، �ح�ث تحتوي ع� �ّل تفاص�له �ما ��

� الواقع، وحجمها ال�ب��
ها مجّرد صورة طبق األصل عن ال�لد ��

ّ
الخ��طة ال تقّدم أّي فائدة �ما أن

ة المعلومات والتفاص�ل � ُصنعت الخرائط من أجلها، ما جعل ك�� ة ال��
�
�أثر عك�� ال �خدم العل

ّ بهدفها، وهذە صورة من صور انح�از جمع المعلومات الذي ء �ل وت�� �
� الخ��طة ال تنفع ���

��
ّ أ��� مما ينفع.  ���

 

تأث�� الت�اين  



Contrast Effect    

(وُ�سّ� كذلك: تأث�� التناقض، أو تأث�� الفارق).

> تع��ف:

� الق��ب، �ع�ارة أخرى، هو
� الما��

هو م�ل اإل�سان للح�م ع� األش�اء �مقارنتها �ما رآە ��
� الوقت نفسه مع أش�اء أخرى مت�اينة أو مناقضة لها.

تغ��ّ نظرة اإل�سان لألش�اء إذا ما رآها ��

> مالحظات:

نة مع ما �علمه. � تكون �س��ة ومقار� - هذا االنح�از س��ه ط��قة بناء اإل�سان ألح�امه، وال��

�
�� �

� أح�امه ع� األش�اء �مقارنتها �أّول ما �أ�� � تأث�� االر�ساء، فإّن اإل�سان يب��
بناًء ع� ما رأينا ��

ه
ّ
ا، ألن ء س�تأثر برؤ�ته ق�ل ذلك ألش�اء قب�حة أو جم�لة جد� �

مخّ�لته، فإّن ح�مه ع� جمال ال��
ا للمقارنة معها. س�عمد دوم�

ا ء أسوأ من حق�قته تأثر� �
� نرى ال�� : ح�� � ، فالسل�� � لهذا التأث�� � و��جا�� - هناك جانب سل��

� ق�له. ّ ا برؤ�ة الس�� ء أفضل من حق�قته تأثر� �
� نرى ال�� : ح�� � برؤ�ة الجّ�د، واإل�جا��

- �مّثل هذا التأث�� نقطة ضعف مهّمة لإل�سان، �ستغلها ال�ث�� من الناس، و�� سوء
، �ما ، وذلك لضعف �س�ة الت�اين والفرق مع الوضع الحا�� � ء والتدر��� مالحظتنا للتغي�� ال���

� تم��ر أحداث �خلق أحداث مواز�ة أقوى �شّ�ت ان��اهنا.
قد �ستعمله ال�ث�� ��

� الق��ب وكذلك �ال�حث عن
ر �الما��

ّ
� بتجّنب التأث ّ - �مكن التقل�ل من قّوة هذا التح��

مراجع أ��� موضوع�ة للح�م ع� ق�مة األش�اء، وكذا �المقارنة مع مراجع عد�دة ومختلفة.

> مثال ١: 



ا إذا �ان � جد� ّ ك س��
ّ
� أثناء المقا�الت الشخص�ة للتوظ�ف، قد �ح�م المدير عل�ك �أن

��
ا، هذا مع ا جد� ك ممتاز إذا �ان الذي ق�لك س�ئ�

ّ
ا، �ما قد �ح�م عل�ك أن المرّشح الذي ق�لك ممتاز�

كون أنت هو أنت، وذلك ألّن أح�امه س�تغ��ّ حس�ما رآە ق�لك تحت تأث�� الت�اين، ولتجّنب ذلك
فع� المدير أن �ح��ّ معاي�� ومقاي�س مطلقة وثابتة �قّ�م ِ�حسبها �ل مرّشح، ل�كون االمت�از
؛ ل�ن لألسف، فال�ث�� من مسا�قات � م �ّل المقاي�س ح�� لو وجد عدة ممتاز�ن متتال�� للذي �ح��

ا ما تكون منحازة. � غال�� � تكون مقت�ة ع� األح�ام الشخص�ة ال�� ّشح�� التوظ�ف أو تقي�م الم��

> مثال ٢: 

ة من الح�اة اليوم�ة، كحمل دلو متوسط الوزن �عد دلو � أمثلة كث��
قد نجد هذا التأث�� ��

� الماء ال�ارد ثم
ا �ط��قة سح��ة. وقد تضع �دك �� ثق�ل، ف�شعر أن الدلو المتوّسط أصبح خف�ف�

ا �ال�د األخرى. قد �شاهد ف�ديو � تجدە دافئ� � ح��
� فتجدە شد�د السخونة �� � الماء الدا��

تضعها ��
� تعود لل�عة العاد�ة �شعر أّن األشخاص يتحّدثون مثل ع� اليوتيوب ��عة إضاف�ة، ثم ح��
ه شخص متوّسط الطول أو قص�� خاصة إذا

ّ
� التلفاز أن

الرو�وتات. قد ي�دو لك شخص مشهور ��
� ا. �ّل هذە األمثلة تب��ّ  وضخم�

ً
� الواقع تجدە ط���

� تلتق�ه �� رأيته مع العب كرة سلة، ثّم ح��
ّ الس�اق أو الخلف�ة. � يتغ�� تأث�� الت�اين ع� أح�امنا الشخص�ة، وك�ف تتغ�� ��عة ح��

> مثال ٣: 

ا دون االّطالع �ه يوم�� ا، ثم تصبح �ش�� � � تكون فق�� ا ح�� ا جد� ا ما �اهظ� �حدث أن تجد ش�ئ�
اء صحون لعجالت س�ارتك ا، وكذلك أن ترى دفع ١٠٠ دوالر ل�� � تصبح ث��� ع� السعر ح��
� اقت�يتها ق�ل أ�ام) ي لعجالت س�ارتك الثمينة (ال�� � �ش�� � ح��

ا، �� ا و�اهظ�
�
ا مجنون القد�مة ش�ئ�

� ل�ضع دقائق وتوف��
. كذلك قد تفّضل الم��

ً
ا معقو� ا �ق�مة تفوق ٥٠٠ دوالر وتراە ثمن�

�
صحون

� قد تركب س�ارة تا��� فاخرة �م�لغ ٥٠ � ح��
خمسة دوالرات ع� أن تدفعها لوسائل النقل، ��

ا. اء ب�ت فاخر أو توّجها لحفلة صديق ثرّي ي�عد عنك �عض الدقائق مش�� ا لتذهب ل�� دوالر�
ا من س�اقات

�
ا، انطالق � توّضح تغ��ّ نظرتنا لألمر نفسه تمام� والعد�د من األمثلة المشابهة ال��

مختلفة أو مقارنة �أمور متناقضة.



 

لعنة المعرفة  

Curse of Knowledge    

.( �
(وُ�سّ� كذلك: لعنة العلم، أو تأث�� الت�اين المعر��

> تع��ف:

 منه، وكذلك
ً
هو م�ل اإل�سان لصع��ة التفك�� �مستوى األشخاص نفسه األقل ذ�اًء ومعرفة

�
م�له للتعب�� عن أف�ارە �مستوى مرتفع متالئم مع حالته الفك��ة، وهذا ما �خلق فجوة ��

التواصل مع من هم أقّل منه معرفة. 

> مالحظات:

� � انح�از جمع المعلومات ال تع��
ة المعلومات -�ما رأينا- �� - هذە المش�لة ناتجة من كون ك��

؛ �ل م ع� التعب��
�
تها؛ ألّن التواصل ال �عتمد فقط ع� قدرة المت�ل

ّ
ورة وض�ح الفكرة أو دق �ال��

� س�كون � مستوى الشخص�� كذلك ع� قدرة المخاطب ع� االس��عاب، وأّي فجوة وت�اين ب��
م.

�
ا أمام الوصول السلس للمعلومات �ما أرادها المت�ل عائق�

ة � للعوام؛ إذ إّن ك�� ، أي فهم المثّقف�� - �شمل هذا االنح�از كذلك االتجاە العك��
المعلومات واألف�ار ستغ��ّ -ال محالة- من ط��قة تفك�� الشخص، وِمن مدى اس��عا�ه ل�الم َمن

هم أقّل منه ثقافة.



ة لمعرفة معناها، واألصّح أن �قّدر ا مصطلحات علم�ة أو تحتاج لخ�� - �ستعمل الناس غال��
ح المصطلحات المتخّصصة أو يتجّنب الشخص مستوى الطرف اآلخر أو تخّصصه، و���

استعمالها قدر االستطاعة.

ا، � مستواهم يوم�
ك كنت ��

ّ
ر أن

�
� وتذك

- �مكن تجّنب هذا االنح�از بوضع نفسك م�ان المتل��ّ
ح، وك�ف س��دو لك أو تصّور استعمال شخص آخر لمصطلحات متخّصصة من مجاله دون ��

ذلك من انتقاص أو إهانة.

> مثال ١: 

ح ��� � ، وح�� � � مدينة غ���ة عنك عن م�ان محل أو ب�ت مع��ّ
ا �� �حدث أن �سأل شخص�

، وذلك الستعماله لمصطلحات خاصة �مجتمعه ال ه عّقد األمور أ���
ّ
تفاص�ل الوجهة �شعر أن

، ا لم�دئها األص��
�
نت لفهم م�دأ أو نظ��ة معّينة تكون مدر� تفهمها. و�حدث كذلك أن تلجأ لإلن��

ها صارت معّقدة أ���
ّ
ع، أو أن

ّ
� موقع ما �شعر أّن األمر أصعب مما كنت تتوق

�� 
ً

و�عد أن تقرأ مقا�
ا. �ل هذە الس�اقات �� ما �س� �لعنة المعرفة؛ إذ �كون استعمال الشخص ولم تعد تفهم ش�ئ�
رە أ��� من نفعه. � مستوى مختلف عما �ستطيع إدرا�ه، ف�كون ��

ح �� لمصطلحات وط��قة ��

> مثال ٢: 

ى، فقد تقّرر قراءة كتاب أشاد �ه �حدث هذا كذلك عند االّطالع ع� األعمال الفك��ة ال���

�
ك ضائع ��

ّ
ا و�شعر أن  وغ����

�
من ك�ار النقاد والمفك��ن؛ ل�ّنك تتفاجأ �مضمونه الذي ي�دو مم�

. �ما �حدث أن � ّ ه س��
ّ
عالم مختلف عن عالمك؛ ما �جعل ال�ث�� من الناس أمثالك �قّ�مونه ع� أن

ا �دور حول موض�ع دراستك، فتتفاجأ أّن صد�قك الذي �درس ا وثائق�� �ط� ا أو �� ح ف�لم� تق��

�
ه من أفضل ما شاهدت ��

ّ
ه مجّرد �الم فارغ وممّل رغم أن

ّ
ا لم �عج�ه، ووصفه �أن ا مختلف� تخّصص�

ق �ظروفهم
�
ح�اتك. �ّل هذا طب��� ألّن مدارك ال��� تختلف، وقدرتهم ع� االس��عاب تتعل

� التقي�م.
ومح�طهم الفكري، وهذا ما ُي�تج هذا االختالف الواسع ��



> مثال ٣: 

� التنّفس.
الم��ض: لدّي مشا�ل ��

� لل�لعوم ملتهب مع التهاب «التا�س�ليت�س».
الطب�ب �عد االخت�ار: الجدار الخل��

الم��ض: هل سأموت؟

� الحلق.
ا �� ا، قصدت أن لد�ك التها�� الطب�ب: ال أ�د�

� استعمل � الطب�ب والم��ض ح�� � �انت ب�� ح المثال: نالحظ مدى الفجوة ال�� �� -

�
� �ان مش�لة طب�ع�ة �� � ح��

ه قد �موت، ��
ّ
ح، ح�� ظّن الم��ض أن � ال��

مصطلحات علم�ة ��
ا ل�ستعمل مصطلحات �س�طة �فهمها الم��ض، � أو الحلق، وهذا ما تداركه الطب�ب متأخر� اللوزت��

عرف �لعنة المعرفة.
ُ
� التواصل �� ما ت

وهذە الفجوة ��

 

انح�از الخصم المغا��  

Hyperbolic Discoun�ng    

.( � ا: انح�از الحسم الق��ب، أو انح�از الخصم الزم�� (وُ�سّ� أ�ض�

> تع��ف:



- ع� ال��ــح المتأّخر -ح�� لو �ان
ً

هو م�ل اإل�سان لتفض�ل ال��ــح ال��ــــع -ح�� لو �ان قل��
. � أ���

ا �ان اهتمامنا العاط�� ا زمن�� ا-. �ع�ارة أخرى، �لما �ان ال��ــح ق���� � كب��

> مالحظات:

ا عند � � الذي ال يزال داخلنا، وهو نفسه ما نراە كث��
- �مّثل هذا االنح�از اإل�سان ال�دا��

 �متنع عن حّ�ة
ً

األطفال الصغار وعند الحيوانات كذلك، فمن ش�ه المستح�ل أن تجد طف�
ا �كّف عن ف��سة

�
ا، وكذلك من ش�ه المستح�ل أن تجد حيوان الحلوى اليوم لينال ضعفها غد�

ا. اليوم لينال ضعفها غد�

ء المضمون �
- س�ب هذا االنح�از هو خوف اإل�سان من المجهول والشّك، فهو �فّضل ال��

. � ح��ّ لو �ان أ��� � الذي يراە أمام عي��ه ع� مجهول غ�� �قي�� ال�قي��

- قد �حدث أن �فّضل اإل�سان االنتظار أ��� من أجل نص�ب أفضل، إذا �ان الخ�اران
ة أشهر من أجل س�ارة جم�لة أفضل من انتظار ثمان�ة  أن ي�تظر ع��

ً
�ستلزمان االنتظار. فمث�

أشهر من أجل س�ارة أضعف.

ة، و�كون الناس (األ��� ثقافة � العمر والخ��
ا مع التقّدم �� - ينقص تأث�� هذا االنح�از غال��

� خ�اراتهم وقراراتهم، وأقل عرضة لردود الفعل ال��عة.
ا �� م�

�
ا) هم األ��� تح� ووع��

> مثال ١: 

اء �التقس�ط؛ إذ �فّضل � ال�س��ق، وأفضل مثال هو ال��
ة �� ُ�ستعمل هذا االنح�از �ك��

ا � من المال حال��
� �حتاجها ح�� لو لم �كن لد�ه ما �ك�� � ع� األش�اء ال��

اإل�سان الحصول اللح��
ا ال �كونون متأ�دين من إم�ان�ة دفع ثمنها ي الناس أش�اء �اهظة جد� ا �ش��

�
ائه؛ �ل وأح�ان ل��

؛ ألّن عامل الوقت عند ال��� مهّم و�فّضلون ال��ــح ل كب�� � ح�� �عد سنوات، كس�ارة فاخرة أو م��
اء �التقس�ط؛ إذ �حمل التاجر ِعبء المجهول عن ال��ون، ف�قول له رە ال��

ّ
ال��ــــع، وهذا ما يوف

� المستق�ل.
ر ��

�
خذ ما ت��د وال تفك



> مثال ٢: 

ة ع� الشجرة». � ال�د خ�� من ع��
«عصفور ��

� ح�� لو � المضمون ال�قي��
ح المثال: �مّثل هذا الَمَثل المشهور بوض�ح رغ�ة اإل�سان �� �� -

، ع� المشكوك ف�ه وغ�� المضمون ح�� لو �ان أضعاف ذلك، وهذا ينطبق كذلك ع�
ً

�ان قل��
ة الغد؛ ألّن اإل�سان عامل الزمن، فع� ال�سق نفسه �مكن القول: «عصفور اليوم خ�� من ع��
�خ�� االنتظار والمستق�ل المجهول و�فّضل ال��ــح ال��ــــع، وهذا ما ُ�سّ� �انح�از الخصم

. المغا��

> مثال ٣: 

� ح�اتك».
ه آخر يوم ��

ّ
«عش �ّل يوم �أن

؛ إذ �دعو ألن � �س�طر ع� ال��� ح المثال: �قّر هذا الَمَثل كذلك بهذە الحق�قة ال�� �� -
ه �ل ما هو موجود، وهذا ما �جعله �فّضل ال��ــح الحا�� والمتعة

ّ
ە �أن �ع�ش اإل�سان حا��

� المستق�ل
� علم الغ�ب و��

اللحظ�ة ع� المؤّجل؛ ألّن الحا�� موجود ومضمون والمؤّجل ��
� لهذە الفلسفة ستؤدي

المجهول، فهو �خ�� أن �خ� الجميع ق�ل ذلك، ول�ن التطبيق الحر��
�ة إ� الهالك؛ ح�ث ال تفك�� وال تخط�ط للمستق�ل وال ق�ام �األمور اليوم�ة التدر�ج�ة �ال���

ها مما ��� اإل�سان �ش�ل عظ�م. �الحفاظ ع� الصّحة، وغ��

 

  �
انح�از التصع�د غ�� العقال��



Irra�onal Escala�on    

(وُ�سّ� كذلك: انح�از الت�لفة الغارقة).

> تع��ف:

� الق��ب من مال أو وقت، إذ
� الما��

هو م�ل اإل�سان لبناء قراراته �االعتماد ع� ما خ�ە ��
�ر لنفسه تجاە ما خ�ە.  ر، وذلك �إرضاء وت�� ّ تقودە الخسارة إ� م��د من التهّور غ�� الم��

> مالحظات:

 من ذلك إ�
ً

اف �أخطائه واللجوء �د� - س�ب هذا االنح�از هو م�ل اإل�سان لعدم االع��
، �ح�ث يتجاهل خ�ار اال�سحاب الذي �كون حينها أفضل حّل �

� التنافر المعر��
�رها �ما رأينا �� ت��

قد ينج�ه من خسائر إضاف�ة.

ا تغي�� � الفعل؛ لذلك نجد من الصعب جد�
ق قّوة هذا االنح�از �مدى اس�ثمارنا ��

�
- تتعل

نا ال ن��د أن نخ�
ّ
ا و��ينا معها عالقات عاطف�ة ق�ّ�ة؛ ألن � � اس�ثمرنا فيها كث�� قناعاتنا القد�مة ال��

. ً
� نكون قد خ�ناە أص� � ح��

ء قد ب�يناە �� �
�ّل ��

� فعل ما، و�جب أن �كون هذا �عد
- قد تكون هناك أس�اب جّ�دة وموضوع�ة لالستمرار ��

. دراسة لألس�اب وتقي�مها، المش�لة أن �كون هذا الس�ب هو فقط العاطفة وال�سل عن التغي��

� قد انت� وال �جب أن نكون
- لتجّنب هذا االنح�از، ع� اإل�سان أن �درك أّن الما��

� إ�جاب�ات أي قرار وسلب�اته ق�ل الق�ام  من ذلك عل�ه أن يوازن �موضوع�ة ب��
ً

مقّ�دين �ه، و�د�
. �

� الما��
�ه، �غض النظر عّما حدث ��

> مثال ١: 



ا و�شعرنا �الملل،
�
ه ال �عجبنا إطالق

ّ
� أن � وسط ف�لم أو كتاب مع��ّ

ا أن �شعر �� � قد �حدث كث��
� قراءته، وال ن��د

نا خ�نا ال�ث�� من الوقت أو الجهد ��
ّ
رغم ذلك نقّرر مواصلة ال�تاب فقط ألن

، ونحن �قرار االستمرار � � الحالت��
� نكون قد خ�نا ذلك الوقت �� � ح��

أن �ذهب ذلك ه�اًء، ��
� الذي

فقط نضيع الم��د من الجهد والوقت، وهذا ما ُ�عرف �انح�از التصع�د غ�� العقال��
�ر الخطأ السابق ألنفسنا وللحصول ع� ر�� نف�� ن��ــــح �ه أنفسنا. نواصل ف�ه الخطأ فقط لت��

> مثال ٢: 

ا، و�الرغم من ه أصبح يوم الم�اراة م��ض�
ّ
� بثمن �اهظ؛ إّ� إن

ى أحمد تذكرة لم�اراة النها�� اش��
 عن عدم استمتاعه �الم�اراة، فقد قّرر أحمد

ً
خطورة ذها�ه للم�اراة ع� تلك الحالة فض�

ه إذا لم �ذهب س�خ� ثمن التذكرة ه�اًء.
ّ
ه �عتقد �أن

ّ
الذهاب وتع��ض ح�اته للخطر ألن

ه ال ي��د أن �خ� ثمن
ّ
� هذا المثال قّرر الشخص الذهاب للم�اراة ألن

ح المثال: �� �� -
� ال �ستطيع ه لن �ستمتع �الم�اراة، و�ّل ما س�فعله هو خسارة ثمن التذكرة ال��

ّ
التذكرة رغم أن

ا � جعله محتاج�
إرجاعها، وعالوة ع� ذلك تع��ض نفسه للخطر والّتعب، فاس�ثمارە الما��

�رە لنفسه، ولو �ان ذلك سيؤدي لخسارة مضاعفة. لت��

> مثال ٣: 

� الرجال � العالقات العاطف�ة الق��ة، سواء عالقات الحب ب��
ا �� � قد �حدث هذا االنح�از كث��

�
وال�ساء أو العالقات العاطف�ة مع االعتقادات واألف�ار، فالرجل أو المرأة قد �فّضل االستمرار ��

ا، ا أو مال�� ا سواء عاطف�� � ه اس�ثمر فيها كث��
ّ
عالقة منته�ة ن��جة خ�انة أو مش�لة فادحة فقط ألن

ا و��� ف�ه عالقات مع � ه اس�ثمر ف�ه كث��
ّ
� تغي�� معتقدە ال�ا�� فقط ألن

ّدد الشخص �� كذلك قد ي��
مهم أو �خافهم، وهو �خ�� أن يتحّول �ّل ذلك إ� رماد، ف�فّضل المواصلة أشخاص �ح��
ا من الجهد ا من ال��ف وال�ذب ع� النفس، وكذا م��د� � م��د� واالستمرار ح�� لو �ان ذلك �ع��

والوقت.



 

خطأ التخط�ط  

Planning Fallacy    

ا: مغالطة الركون للتخط�ط). (وُ�س� أ�ض�

> تع��ف:

� �أقّل من الوقت الالزم له، هو م�ل اإل�سان لتقدير الوقت الالزم إلتمام مهّمة أو �شاط مع��ّ
ا متأّخ��ن عن اآلجال والمواع�د النهائ�ة. فنجد أنفسنا غال��

> مالحظات:

ا �انح�از � للمستق�ل تأثر� ّ - �مثل هذا االنح�اُز التطبيَق الفع�� النح�از التفاؤل والتقدير الس��
ا � �كون الواقع مختلف� � ح��

�� ، � وقت ق�ا��
نا قادرون ع� اإلنتاج الفّعال ��

ّ
� أن

الثقة الزائدة ��
خاء. ا �العوامل الداخل�ة النفس�ة �ال�س��ف والتماطل واالس�� ومليئ�

�
وع �ط��قة �حتة دون األخذ �� نا ع� المهّمة أو الم�� � - س�ب هذا االنح�از كذلك هو ترك��
وع وتع�قه. ا �� ما تعرقل تطّور الم�� � تكون غال�� ات الخارج�ة وال�� � العوامل والتأث��

الحس�ان �ا��

� مجال
ة �اف�ة �� ؛ �ل ح�� أولئك الذين �مل�ون خ�� � - ال �حدث هذا االنح�از فقط للمبتدئ��
ا- بتقدير أقل من الالزم لمّدة إنهاء المهّمة. � المهّمة المعنّ�ة، ف�خطئون -غال��

� ور�ما �� مع��ّ



ا التقدير ما أ�ض�
ّ
� تقدير الوقت الالزم للمهّمة، و�ن

- ال �شمل هذا االنح�از فقط التفاؤل ��
المتفائل للت�ال�ف الالزمة والمنافع الناتجة عنه، ما ي��د من خطورته ع� مستق�ل المشار�ــــع

واألشخاص.

- لتجّنب هذا االنح�از، ع� اإل�سان أن ينظر إ� مشار�ــــع مماثلة قام بها اآلخرون و�م
� ُحس�انه احتمال ظهور عوامل أو

استغرقهم ذلك ألخذ فكرة من الواقع، وكذلك أن �أخذ ��
أحداث مفاجئة من الخارج، ل�صل إ� تقديرات زمن�ة واقع�ة.

> مثال ١: 

ون � سنة ١٩٩٤ ثالثة أسئلة ع� طلبتهم الذين �ح��ّ
ط�ح مجموعة من علماء النفس ��

: رسائل الماج�ست��

� أفضل األحوال (أقل وقت متوقع)؟
١- ما الوقت المتوقع إلنهاء المهمة ��

� األحوال العاد�ة؟
٢- ما الوقت المتوقع �ش�ل دقيق إلنهاء المهمة ��

� أسوأ األحوال (أ��� وقت متوقع)؟
٣- ما الوقت المتوقع إلنهاء المهمة ��

مها الطل�ة:  � قدَّ �ان متوسط األرقام ال��

� أفضل األحوال. 
ا �� ٢٧ يوم�

� األحوال العاد�ة.
ا �� ٣٤ يوم�

� أسوأ األحوال.
ا �� ٤٩ يوم�

�
ا، وهو أ��� من العدد �� � الواقع �ان ٥٥ يوم�

� احتاجها الطالب �� ل�ن متوسط عدد األ�ام ال��
أسوأ األحوال�



�
� احتاجها الطل�ة �� ح المثال: �ما هو مالحظ من التج��ة فإن العدد الفع�� من األ�ام ال�� �� -

� أسوأ الحاالت؛ مما �ع�� نظرة واضحة عن مدى تقديرنا
المتوّسط أ��� من عدد األ�ام ��

� خطأ التخط�ط.
ه �دخل ��

�
المتفائل لألوقات الالزمة للق�ام �المهام، وهذا �ل

> مثال ٢: 

� �ضعونها �ات �دا �� أن اآلجال ال�� � الشخص�ة لط��قة عمل المؤسسات وال�� من مالحظ��
ا، وأّن أّي شخص خب�� �مكنه � وع ما، �� آجال م�الغ فيها كث�� للق�ام �مهّمة معّينة أو إنهاء م��
ا � و�عد التج��ب فعل�� حة؛ ل�ّن�� ا مقارنة �المدة المق�� � وقت ق�ا�� جد�

الق�ام بتلك المهام ��
� عدم أخذي �الحس�ان للعوامل الخارج�ة من مشا�ل مختلفة أو

توّصلت إ� أن المش�لة �انت ��
ها، وكذلك أحداث مفاجئة تعرقل األمر أو ما �حتاجه اإلتقان من اخت�ار وتقي�م للمنت�ج وغ��

�
عامل اإل�سان الذي قد �مرض و�تعب، �ما قد تتذ�ذب �س�ة إنتاجه من يوم آلخر، ألتفاجأ ��

ة، وأ��شف � أح�ان كث��
ا؛ �ل وأ��� ��  ذلك الوقت واقع��

ً
النها�ة أن تلك المشار�ــــع تأخذ فع�

� مغالطة التخط�ط.
ا ��

�
� كنت غارق ��

ّ
�عدها أن

> مثال ٣: 

� نضع قائمة لما �جب أن � جدول أعمالنا اليوم�ة، ح��
ة �� �مكن مالحظة هذا االنح�از �ك��

� اليوم
� أحسن األحوال نن�� القائمة ��

� الهاتف، و��
� ورقة أو ع� تطبيق ��

ا سواء �� نفعله يوم��
اجع الغ��ب �عدها، ح�� � أ��� من الالزم، ثّم نتفاجأ �ال�� � نكون ح��ص�� األول أو األ�ام األو� ح��

ا، و�ّل ذلك لسوء تقدير قدراتنا الواقع�ة، فاإل�سان �حتاج ا عظ�م� �صبح إنهاء نصف القائمة إنجاز�
ا عن االندفاع واإلرغام، وهذا ما قد �قلب للهدوء والق�ام �األمور �ط��قة ثابتة ومستقّرة �ع�د�
ا ع� عقب ليتحّول إ� نتائج سلب�ة وضارة �اإلح�اط النف�� والخوف من التخط�ط األمور رأس�
� التخط�ط لمهامه ع� المدى ال�ع�د.

ا �� ها؛ لذلك ع� اإل�سان أن �كون أ��� واقع�ة ونضج� وغ��

 



انح�از المماثلة  

Reciprocity Bias    

ْين). (وُ�س� كذلك: انح�از الت�ادل�ة، أو المعاملة �المثل، أو انح�از الدَّ

> تع��ف:

� أقرب
� رّد الجم�ل والفضل ��

هو م�ل اإل�سان لمعاملة اآلخر �المثل، ورغبته الدائمة ��
فرصة كن�ع م�افأة لآلخر وتح��ر للنفس منه.

> مالحظات:

� االستقالل�ة والتحّرر من قيود اآلخر النفس�ة المتمّثلة
- �مّثل هذا االنح�از رغ�ة اإل�سان ��

� التحّرر منه.
� أن �كون له فضل علينا؛ لذلك �م�ل اإل�سان لرّد الجم�ل والمسارعة ��

��

� صلب اإل�سان،
- من أس�اب هذا االنح�از كذلك طب�عة المعاملة �المثل المحفورة ��

ا ، الطي�ة والعنف؛ ما �جعلنا نم�ل دوم� � ردود الفعل المماثلة تجاە الخ�� وال��
والمتمّثلة ��

لمعاملة اآلخ��ن �ما �عاملوننا.

- من الناح�ة اإل�جاب�ة، �انت المماثلة ومعاملة اآلخر �المثل �� أ��� س�ب لنجاة ال�ائنات
ّم بناء مجتمعات

َ
ك، وِمن ث واستمرارها، ع�� تقاسم الغنائم واألر�اح وكذلك أسال�ب الدفاع المش��

كة. ا ع� المصلحة المش�� سلم�ة قائمة �ل��

� حروب طاحنة وكوارث تار�خ�ة عظ�مة ن��جة
ا �� - من الناح�ة السلب�ة، �انت المماثلة س���

ة � قادت لتصع�دات عاطف�ة خط�� ا، وال��
�
ان االنتقام الملته�ة ح�� ألتفه األس�اب أح�ان ن��



ومدّمرة.

� مغالطة اإلطراء والمجاملة، أين �ضعك اآلخر
- هذا االنح�از هو أحد أهّم أس�اب الوق�ع ��

ا ع� حساب ا لرّد جم�له وفضله عل�ك، والذي �كون غال�� � موقف مح�ج تكون ف�ه مضطر�
��

األف�ار والقناعات.

� الحق�قة ال
ه ��

ّ
- لتجّنب هذا االنح�از، ع� اإل�سان تجّنب الهدا�ا والِخْدمات المجان�ة؛ ألن

ا �أبهظ األثمان. � الحق�
ا ما تضطر لدفع ثمن المجا�� ، وغال�� �

ء مجا�� �
��

> مثال ١: 

� اإلعالن، كتقد�م هد�ة مجان�ة من موقع أو تطبيق
ا �� � ين��� استعمال هذا االنح�از كث��

مقا�ل �سج�لك ف�ه، وكذلك ما نراە من ش��ات االتصال؛ إذ ي�شئون عروض تخف�ض لل��ائن
� عروض

ا نراە �� ا لالنضمام للفوز �التخف�ض، أ�ض� الجدد بهدف ضّمهم، ف�كون ال��ون مضطر�
امج -غ�� المجان�ة- بهدف دفع المجّرب لل�سج�ل والدفع، �ّل التج��ب المجان�ة للمواقع وال��
� استغالل أمثل النح�از

ة، �� ك الدفع �ط��قة غ�� م�ا�� �� �
هذە األطعمة هدفها إ�قاع ال��ون ��

� مواقف حرجة وملّحة لرّد الجم�ل.
المماثلة الذي يوقع الناس ��

> مثال ٢: 

� الط��ق ووسائل النقل، فهذا
� والمهرة �� � العروض الحّرة للفنان��

نرى هذا االنح�از كذلك ��
ا، ثم حال االنتهاء من العرض ودون شعور نقّدم ا موس�ق�� �قّدم رقصة خاصة، واآلخر َمقطع�
� أثناء العرض ولم تطل�ه،

� القطار ��
� كرسّ�ك ��

ا �� �عض المال له �مقا�ل، ح�� لو كنت جالس�
ء يرغمك �

ه ال يوجد أّي ��
ّ
� تقد�م �د�ل مقا�ل الخدمة، رغم أن

ك تحّس برغ�ة جامحة ��
ّ
فقط ألن

ا فقط ع�
�
ع� فعل ذلك. هؤالء الفّنانون والمهرة قد �كون �ّل ح�اتهم ومستق�لهم مرهون

ها العميق ع� � هذا االنح�از، لتعلم مدى قّوة هذە االنح�ازات وتأث��
استمرار وق�ع الناس ��

. ال���



> مثال ٣: 

� �صطادها وال ا، حينما �ان اإل�سان �ق�سم الغنائم ال�� ة قد�م�  �ك��
ً

�ان هذا االنح�از مستعم�
� الت�ادل�ة مع

ا �� � ذلك الزمن، ف�ق�سمها طمع�
�ستطيع حفظها أل�ام عد�دة لعدم وجود ثالجات ��

هم وحاجته، لتكون هذە الت�ادل�ة �� المحاِفظة ع� �سيج المجتمع ونجاح � يوم حظ�
اآلخ��ن ��

� �اعات أنان�ة ال تخدم الجميع، مقارنة �ما �حدث عند
 من الدخول ��

ً
� ال�قاء �د�

اإل�سان ��
� الع�ش

� تك�� عندها ال�اعات ن��جة عدم انتهاجها لهذا األسلوب �� ال�ث�� من الحيوانات ال��
ك والذي �خدم مصلحة الجميع. المش��

 

مفارقة االخت�ار  

Paradox of Choice    

(وُ�سّ� كذلك: لعنة الخ�ارات).

> تع��ف:

�
ة الخ�ارات، والثقة أ��� �� � حال ك��

هو م�ل اإل�سان لتجّنب االخت�ار أو عدم الر�� عنه ��
قرارە حال وجود اخت�ارات قل�لة.

> مالحظات:



ة � تكون كث�� - هذا االنح�از ناتج عن عجز العقل عن تحل�ل �ّل الخ�ارات وتقي�مها ح��
� الغالب-

ّدد ق�ل الق�ام �االخت�ار، وهو ما �سّ�ب -�� ومتعّددة؛ ما �جعله �شعر �القلق وال��
ا�سحا�ه من االخت�ار.

� النفس والشعور
ة الخ�ارات �سّ�ب نقص الثقة �� ّدد ق�ل االخت�ار، فك�� ة وال�� - إضافة للح��

د من
�
� حالة الق�ام �االخت�ار؛ ألّن اإل�سان �شعر �عدم القدرة ع� التأ�

الدائم �عدم الر�� ��
سالمة قرارە.

ا ة الخ�ارات كذلك من أهّم�ة الخ�ار ال��ــــع؛ إذ �ظّن الشخص أّن هناك دوم� - تنقص ك��
ا عن االخت�ار و�ناء القرارات.  � ا كب��

�
احتماالٍت لظهور خ�اراٍت جد�دة أفضل، وهو ما �سّ�ب عزوف

ا أ��� ر عدد�
ّ
� ع�نا، والذي يوف

�� � - ي��د تأث�� هذا االنح�از مع التقّدم العل�� والتكنولو��
، وهذا أحد أهم أس�اب التعاسة وعدم �

� مختلف شؤون الح�اة مقارنة �الما��
من الخ�ارات ��

� الع� الحد�ث.
الر�� ��

� االخت�ار، وتحد�د
- لتجّنب هذا االنح�از، ع� اإل�سان أن �حاول االبتعاد عن ال�س��ة ��

ف عن هوس ال�حث عن ال�د�ل �مجّرد إ�جاد
ّ
معاي�� ثابتة وواضحة �ختار حسبها ما ي��د، فيتوق

ە. ما يناسب معاي��

> مثال ١: 

ة ومدى ال�ش��ش ِطَن لمش�ل الخ�ارات ال�ث��
ُ
ون�ة، ف �ات األجهزة اإلل��� ة ل�� � أمثلة كث��

��
� كث�� من األح�ان- يتجّنبون استعمال

؛ ما �جعلهم -�� � � نفوس المستخدم��
كها �� � ت�� ة ال�� والح��

ا أصغَر كة آ�ل (Apple) برنامج جهاز االتصال الالسل�� ��خر يتضمن عدد� المنت�ج، مثل تغي�� ��

ّدد الذي �قع ف�ه المستخدمون 6، �ما أّن المّطلع ع� مجال من الخ�ارات لتجّنب ال�ش��ش وال��
ة

�
تصم�م المواقع وتطب�قات الهاتف و�رامج ال�مبيوتر، �درك مدى أهم�ة �ساطة التصم�م وقل

الخ�ارات واأل�قونات لجعل عمل�ة الخ�ار والتجّول داخل الموقع أو التطبيق سهلة وسلسة. 



> مثال ٢: 

ة اقتصاد من جامعة كولمب�ا دراسة حول هذە ة سنة ١٩٩٥، أعّدت خب�� � تج��ة شه��
��

� محّل للتج��ب والتذّوق من ال��ائن، ثم �عد
�� ّ

ا من المر�� � وضعت فيها ٢٤ نوع� المفارقة، وال��
ها �مجموعة من ٦ أنواع فقط؛ �انت النتائج أن حوا�� ٦٠٪ من الناس جّ��وا ُ َغ��ِّ

ُ
�ضع ساعات ت

� أّن ٣٠٪ من الذين جّ��وا ا، ب�نما ٤٠٪ جّ��وا مجموعة ٦ أنواع، والمفا�� مجموعة ٢٤ نوع�
ا َمن قاموا � ٣٪ فقط من الذين ج�ّ�وا مجموعة ٢٤ نوع� � ح��

اء، �� مجموعة ٦ أنواع قاموا �ال��
اء. �ال��

ح المثال: تظهر نتائج التج��ة بوض�ح تأث�� عدد الخ�ارات ع� �س�ة الق�ام �االخت�ار �� -
ة؛ ما جعل األغلب�ة ت�سحب ّدد والح�� ة الخ�ارات زادت من ال�� ؛ إذ إّن ك�� �

خاذ القرار النها��
ّ
وات

� الم��ــــح. خاذ القرار والركون إ� ال�ق��
ّ
اجع عن ات وت��

 

انح�از إث�ات الح��ة  

Reactance Bias    

(وُ�سّ� كذلك: انح�از المخالفة، أو انح�از تفن�د اإلج�ار، أو انح�از المفاعلة).



> تع��ف:

ه �طل�ه �حّدد ح�ّ�ته، ف�قوم �عكس ما
ّ
ه �ظن أن

ّ
هو م�ل اإل�سان لمخالفة ما �طل�ه اآلخر ألن

� أفعاله.
ه حر ��

ّ
طل�ه فقط إلث�ات أن

> مالحظات:

ه صالٌح أو ف�ه مصلحة له،
ّ
- مش�لة هذا االنح�از أّن صاح�ه �قوم -�ما �قوم �ه- ل�س ألن

�
� ع� تحل�ل منط�� ه غ�� مب��

ّ
ا ألن � � وقد �كون خط��

ما فقط لمخالفة اآلخر، وهذا غ�� منط��
ّ
و�ن

. وواق��

- الحرص ع� مخالفة اآلخر مثل الحرص ع� تقل�دە، �الهما ت�عّ�ة لآلخر وارت�اط �ه؛ ألّن
� تحل�ل �ل فعل واستخالص الن��جة

�ليهما ردُّ فعل تجاە ما �قول وما �فعل، تتمّثل الح�ّ�ة ��
ا �غّض النظر عّمن قاله أو فعله. األ��� نفع�

� االنفعاالت
ّدد واإلحساس �االنخداع و�ا�� � حاالت الضغط وال��

- �حدث هذا االنح�از ��
� المخالفة من أجل المخالفة.

� اإل�سان الرغ�ة ��
العاطف�ة تجاە شخص أو توّجه ما، ما ينّ�� ��

�
� حالة عدم فهم المغزى والهدف من طل�ات معّينة، وكذلك ��

- �ك�� حدوث هذا االنح�از ��
ه

ّ
� أن � ُ�ج�� عليها فقط ليب��ّ � ال �فهمها أو ال�� حال الفرض واإلج�ار، ف�خالف الشخص األوامر ال��

حّر وال �مكن ألحد تقي�دە.

ا هو تحص�ل أع� منفعة �غض - لتجّنب هذا االنح�از، ع� اإل�سان أن �درك أّن األهم دوم�

�
� عدم االهتمام ال ��

ص من ردود الفعل �كون ��
�
� النها�ة التخل

النظر عن القائل أو الفاعل، ف��
االهتمام المعا�س.

> مثال ١: 



� الجزائر
�� - � � أثناء شهر رمضان (من �ل عام) مجموعة من الش�اب -غ�� المسلم��

�خ�ج ��
هم أحرار وال �مكن ألحد

ّ
ا كرسالة للمجتمع ع� أن إ� الساحات العامة و��دأون األ�ل علن�

رُض عدم األ�ل عليهم.
َ
تقي�دهم أو ف

ا ع� المش�لة، والس�ب األّول ح المثال: رغم أّن وزر مثل هذە الحساس�ات �عود دوم� �� -
؛ إال إن مخالفة ذلك فقط إلظهار � � مع��ّ الذي �جّر سلسلة األس�اب هو اإلج�ار ع� فعل دي��
ا، وهو مجّرد ردود فعل عاطف�ة تجاە اإلج�ار، ومثله نراە مخالفة ذلك هو فعل ال ق�مة له منطق��
� �ظهرن ع� اليوتيوب ومواقع التواصل االجتما�� وَ�ُقمن

� ردود الفعل الق�ّ�ة من الفت�ات الال��
��

�ع الحجاب �إث�ات لح�ّ�تهن من قيود المجتمع. ب��

> مثال ٢: 

ا (ال يرغبونها) عليهم، كعدم ا عند األطفال ن��جة فرض الوالدين أمور� � نرى هذا االنح�از كث��
ورة أ�لهم لغذائهم، ف�قوم األطفال �أفعال معا�سة أ�ل حلوى أو عدم اللعب مع صديق أو ��
� أثناء غضبهم وانفعالهم

فقط لي�ّينوا أنهم �مكنهم فعل ما ي��دون، و�حدث هذا خاصة ��
ة �ستطيع فعل ما

�
هم �ائنات حّرة مستقل

ّ
ة أن ا، ك�خة صامتة منهم ورسالة غ�� م�ا�� عاطف��

ا � ، والذي �حدث كث�� �
� انح�از إث�ات الح��ة العاط��

ت��د. هم ال �علمون ذلك، ل�ّنهم �قعون ��
� الفعل

ب�رادة من اآل�اء لدفع أبنائهم العن�دين للق�ام �أمور محّددة وذلك بتقد�م ُطعم يتمّثل ��
كون للطفل عناء مخالفة ما �قولون وفعل ما ي��دون. المعا�س الذي ال ي��دونه، و���

> مثال ٣: 

� دراسة 7 أج��ت سنة ١٩٧٦ حول الموض�ع، ا��شف «جا�مس ب�ن�ا�كر» و«ديبورا
��

� يرون إشارة تقول (ال تكتب ع� هذە الجدران تحت أّي ظرف) �كونون ساندرز» أن الّناس ح��
ص

�
� ال�تا�ة عليها مقارنة �ع�ارات مثل: (من فضلك ال تكتب ع� هذە الجدران). وَخل

أ��� رغ�ة ��
ا أ��� ع� ح�ّ�ة القارئ؛ ما يوقد ال�احثان إ� أّن الس�ب �عود إ� كون الع�ارة األو� تمّثل تهد�د�

ا �مخالفة اإلشارة.  جُم غال�� ف�ه رغ�ة إلث�ات العكس، وهو ما ُي��



تأث�� وهم الحق�قة  

Illusory truth effect    

د�د). (وُ�سّ� كذلك: تأث�� التكرار، أو تأث�� التأ��د، أو تأث�� ال��

> تع��ف:

ا ع� � � تتكّرر كث�� � قد سمعها من ق�ل وال�� هو م�ل اإل�سان لتصديق المعلومات ال��
ا من المصداق�ة لما �عتاد عل�ه. مسامعه، فهو �ع�� نوع�

> مالحظات:

ه
ّ
ا أن ء يتكّرر �عط�ه انط�اع� �

ة؛ إذ إّن سماع اإل�سان ل�� - �مّثل هذا االنح�از سلطة ال���
. � الناس، وهو ما �عط�ه سلطة ومصداق�ة أ��� ة ب�� من��� �ك��

، ف�� تفّضل المعلومات سهلة - �مّثل هذا االنح�از كذلك ط��قة ت�اُسِل عقوِلنا عن التفك��
ا. لها مس�ق�

�
ه قد حل

ّ
بول عندە؛ ألن

َ
التحل�ل، وهذا ما �جعل المعلومات المكّررة ذات سلطة وق

� بناء
ا �� �ث دائم�  ط��قة عمله، ثم ي��

ً
- لتجّنب هذا االنح�از، ع� اإل�سان أن �درك أّو�

قناعاته، ح�� �قوم �دراسة شخص�ة موضوع�ة لألمر.

> مثال ١: 

� وسائل اإلعالم، إذ نرى اإلعالنات نفسها تتكّرر
أفضل مثال لهذا االنح�از هو اإلعالن ��

� عالقة اعت�اد م��حة مع المنت�ج، وهو ما � �ل برنامج وآخر؛ �ط��قة تجعل عقولنا تب�� ا و��� يوم��



� أثناء ال�سّوق، فنفّضل المنت�ج الذي اعتادت عل�ه عقولنا مقارنة
�� 

ً
� قراراتنا مستق��

ر ��
ّ
سيؤث

ا، ف�ضعونها �ش�ل � نراها ألّول مرة، وهذا ما �دركه أصحاب اإلعالن جّ�د� � المنتوجات ال��
ب�ا��

�
ون�ة �� ت واللوحات اإلل���

ّ
نت والجرائد والمج� � القنوات التلف��ون�ة ومواقع اإلن��

مكّثف ��
� عالمنا؛ ما �عط�ه

الشوارع، ح�� �صل األمر بنا إ� االعتقاد أّن ذلك المنت�ج هو �ّل ما يوجد ��
ا وأفضل�ة مقارنة �المنتوجات األقّل شهرة. س�ق�

> مثال ٢: 

� ي�شأ األشخاص منذ طفولتهم وهم � عادات المجتمع واعتقاداته، ح��
نرى هذا األمر ��

ا عن ط��قة التعامل مع مختِلف جوانب الح�اة ودون أن �فهموا ال الس�ب ا وتكرار� �سمعون ِمرار�
� قرارة الشخص؛ ل�جد

�ن �� ا كب��
�
سخ ذلك مع االعت�اد الذي �عط�ه مصداق�ة ووزن ، ف�� وال المع��

ا وغ��  عن تغي�� ما يؤمن �ه ح�� لو �ان سخ�ف�
ً

بول اآلخر المختلف عنه، فض�
َ
� ق

صع��ة �الغة ��
تة

ّ
، ح�� إّن ال�ث�� من االعتقادات الراسخة لمختلف الشعوب �شأت لمصلحة مؤق ّ �

منط��
ها مجّرد خرافة صنعوها

ّ
ألصحابها؛ ل�ن مع التكرار واالن�شار آمن بها ح�� أصحابها رغم أن

�أ�ديهم.

> مثال ٣: 

� بتقي�م صّحة ع�ارات �س�طة مثل: «الخ�خ هو � تج��ة 8 لو�الة BBC، طالبوا المشارك��
��

ه ُوِضعت ع�ارات مواز�ة ومشابهة لها ل�ن مخطئة، مثل: «التمر
ّ
قوق المجفف»، والخدعة أن ال��

� تقي�م صّحة الع�ارات؛
ة �� ف أعاد المشاركون الم�ا��

ّ
ة من التوق قوق المجفف». �عد ف�� هو ال��

� أّن النتائج ل�ن �عض الع�ارات المطروحة هذە المرة �انت مكّررة من المرة السا�قة، والمفا��
� ُحِ�َم عليها ا لتصحيح الع�ارات المتكّررة ح�� لو �انت ظاهرَة ال�طالن، وال�� � ا كب�� أظهرت انح�از�
ها مخطئة، والتفس�� الوح�د الذي وجدوە هو أّن التكرار واالعت�اد ع� هذە

ّ
� المرة األو� أن

��
 . هم وضعوا فيها ثقة ومصداق�ة أ���

ّ
الع�ارات هو س�ب تصح�حهم لها، ألن



 

  �
انح�از اإلدراك االنتقا��

Selec�ve Percep�on    

.( �
ا: انح�از المالحظة االنتقائ�ة، أو انح�از التصّور االنتقا�� (وُ�سّ� أ�ض�

> تع��ف:

� يتجاهل � ح��
� فقط ع� ما ي��د و�ناسب رغ�اته، �� ك�� هو م�ل اإل�سان للمالحظة وال��

� ال تناس�ه. � المعلومات واألف�ار ال��
و�غفل �ا��

> مالحظات:

� أثناء بناء
- س�ب هذا االنح�از هو عاطفة اإل�سان وتأثر عقله �شهواته ورغ�اته الذات�ة ��

� تصله �ط��قة انتقائ�ة ومنحازة. مختلف قراراته وقبول المعلومات ال��

ا �الظروف النفس�ة واالجتماع�ة ومختلف التجارب � ر هذە العمل�ة االنتقائ�ة كث��
ّ
- تتأث

الح�ات�ة، �اإلضافة إ� مختلف جوانب اإل�سان وخلفّ�اته �العمر والج�س والعرق… إلخ.

: عملّ�ة انتقائ�ة ن�حث فيها عّما يوافق رغ�اتنا و�خدمها، � - هذا االنتقاء معتمد ع� عملّيت��
� ال ن��د قبولها، وقد ال نحتاج ا أمام �ّل المعلومات ال�� ا دفاع�� وعملّ�ة دفاع�ة نضع خاللها جدار�



ا. � مع� ا إ� العملّيت�� دائم�

ا؛ إذ إّن التكرار هو أحد أهم - هذا االنح�از مرت�ط كذلك �انح�از التكرار الذي رأيناە سا�ق�
� تع�� ثقة ومصداق�ة أ��� لما اعتادت � تقوم بها عقولنا، ال�� رات ع� عملّ�ة االنتقاء ال��

ّ
المؤث
عل�ه.

- �مكن التقل�ل من هذا االنح�از ع�� فهٍم أّو�� لعملّ�ة تحل�ل عقولنا لمختلف المعلومات،
ثّم محاولة ال�حث عّما �خالف أهواءنا وقناعاتنا لنعط�ه فرصة لي��ت أحقّيته.

> مثال ١: 

� ب���ستون ودارتموث، أين تّمت دعوتهم هناك تج��ة مشهورة أق�مت ع� طل�ة جامع��
�  من الطرف��

ً
� ب���ستون ودارتموث، �عد نها�ة الم�اراة سألوا ��

� ف���� لحضور م�اراة كرة قدم ب��
� الم�اراة، ف�انت الن��جة أن 

عن رأيهم ��

ا ضعف �س�ة هم الحظوا �س�ة تجاوزات للف��ق المنافس تق����
ّ
طل�ة ب���ستون أجابوا �أن

� الوقت نفسه ّ�ح طل�ة دارتموث �الت��ــــح نفسه ع� أّن الف��ق اآلخر قام
ف��قهم، و��

� النتائج المتوّصل لها من
ة مقارنة �ف��قهم؛ مما ُ�ظهر بوض�ح مدى الفارق �� بتجاوزات كث��

. � هم شاهدوا الم�اراة نفسها، وهذا من تأث�� المالحظة واإلدراك االنتقائي��
ّ
� رغم أن الف��ق��

> مثال ٢: 

� مناقشة اإل�ديولوج�ات واالعتقادات الراسخة
� كذلك ��

نالحظ هذا التحل�ل االنتقا��
، � � مختلف�� �األد�ان والمذاهب الفك��ة والس�اس�ة… إلخ، إذ �ستعمل معظم الناس مق�اس��
ء �

ا ال �فوته ��
�

ا فذ � تحل�ل معتقدات اآلخ��ن، �كون ف�ه الشخص ناقد�
ا �� ا وصارم� ا شد�د� مق�اس�

ق األمر �معتقدە، ف�عامل
�
� يتحّول فجأة لشخص م�سامح وممّيع إذا تعل � ح��

وال ُ�شّق له غ�ار، ��
�ّل األخطاء والنقائص بتفّهم وحسن نّ�ة، و�ختلق آالف األعذار ل�ل مش�لة، ل�خ�ج ب�تائج



� والمالحظة
، و�ّل هذا �س�ب وق�ع عقولنا ضحّ�ة التحل�ل االنتقا�� � � الطرف�� منحازة ومختلفة ب��

االنتقائ�ة الناتجة عن أهوائنا وعواطفنا.

> مثال ٣: 

� القراءة التار�خ�ة لمرحلة
�� 

ً
� القراءة المختلفة للتار�ــــخ، مث�

ا �� � نجد هذا االنح�از كث��
، أو القراءة التار�خ�ة � � الفر�سي�� � والمؤّرخ�� � الجزائ���� � المؤّرخ�� االستعمار الفر��� للجزائر ب��
� التحل�ل

� والم�ّ�دين إل�ائ�ل، كذلك نجدە �� � الم�ّ�دين لفلسط�� للقضّ�ة الفلسطي��ة ب��
� �ّل

ها، فنجد �� � للحمالت الصلي��ة أو الفتوحات اإلسالم�ة أو االستعمار األم���� وغ��
التار���

� عصور أخرى، وهذا ما ُ�ظهر
ها ألحداث مختلفة أو ��

ّ
ا و�أن قضّ�ة روا�ات تار�خ�ة مختلفة تمام�

� تتفاعل �قّوة مع � مالحظتها وتحل�لها للقضا�ا الحساسة ال��
�ّم االنتقاء الذي تقوم �ه عقولنا ��

عواطفنا واعتقاداتنا العم�قة.

 

انح�از النمط�ة  

Stereotyping    

، انح�از الصور النمطّ�ة). (وُ�سّ� كذلك: التفك�� النم��

> تع��ف:

ء أو شخص ما، و�كون �
� الوصف أو الح�م ع� ��

هو م�ل اإل�سان للت�س�ط الم�الغ ف�ه ��
ال لصفة معّينة ع� مجموعة من ال��� أو األش�اء.  � ا ن�ع تعم�م أو اخ�� غال��



> مالحظات:

ا - س�ب هذا االنح�از هو تفض�ل عقولنا للتحل�ل الت�س��� لألش�اء والذي ال �حتاج جهد�
ا للت�س�ط  من االهتمام �الموض�ع من �ّل جوان�ه وحاالته الخاصة؛ لذلك نم�ل غال��

ً
ا، �د� � كب��

� وصفنا وأح�امنا.
الم�الغ ف�ه ��

� صورة
ل �ّل التنّوعات و�تجاهلها ل�جمعها �� � ه �خ��

ّ
- قد �كون هذا االنح�از مش�لة ألن

. �
غفل ال�ا��

ُ
ز ع� جانب واحد وت

�
سطح�ة ت�س�ط�ة غ�� موضوع�ة، إذ ترك

- مش�لة هذا االنح�از كذلك هو تغذّيته لألح�ام المس�قة و�شج�عها، ف�ح�م الشخص ع�
ه ال عالقة س�ب�ة �ستلزم

ّ
� عليهم، رغم أن أناس ال �عرفهم فقط من انط�اق صفة أو نمط ُمع��ّ

ذلك.

- قد �شمل هذا االنح�از عّدة مغالطات منطق�ة �مغالطة التعم�م، ومغالطة الس�ب الزائف
ا ب�نها، ومغالطة انتقاء األضعف أينما �كون هدف النمطّ�ة ور�� � أمور ال را�ط �� � ُي��ُط ب�� ح��

ا �ش��ه مجموعة أشخاص �أسوأ صفة أو شخص ي�ت�� إليهم. غال��

� مغالطة التعم�م فل�س �ّل ر�ط لمجموعة �صفة معّينة هو نمط�ة؛ �ل قد
- �ما ذكرنا ��

ما المش�لة
ّ
� يؤمنون �المسيح، إن � تع��فهم، �أن نقول إّن �ل المس�حّي��

تكون الصفة داخلة ��
� جانب واحد. 

� جوانبهم ��
ُل �ا�� � � ُ�خ�� ح��

� ال��� الذي �جعل وضعهم - �مكن تجّنب هذا الن�ع من التفك�� �االقتناع �التنّ�ع ال�ب�� ب��
ا من جانب واحد -قد ال �كون أهم

�
ة واحدة ش�ه مستح�ل، والح�م عليهم انطالق

�
� سل

��
جوانبهم- هو أمر ظالم وناقص.

> مثال ١: 



ە اإل�سان من ج�س وِسّن، مثل: ��ط �ما لم �خ��
ُ
� ت نجد ال�ث�� من الصور النمطّ�ة ال��

«الرجال خونة»، و«ال�ساء ال يتقّن ق�ادة الس�ارة»، رغم أّن الح�م ع� �ّل الرجال أو ال�ساء
ا ح�� �صّح مثل هذا التعم�م، وكذلك مثل «الفت�ات ال عالقة لهّن ا فرد� �حتاج لالطالع عليهم فرد�

� ها من التعم�مات والصور النمط�ة ال�� » وغ�� � م�� �ال��اضة» و«الذكور مهملون وغ�� منظ�
� َل ال�ث�� منها �س�ب �اعات ص��ان�ة ب��

�
لت ألس�اب مختلفة ثقاف�ة واجتماع�ة، وَ�َش�

�
�ش�

 للشّك- أّن هذە
ً

� االنتماء، رغم أّن الواقع �ظهر -�ما ال �دع مجا�
� أو رغ�ات ساذجة �� الج�س��

ا ل�درك مدى � � أّن المتأّمل لواقع ال��� ال �حتاج كث�� � ح��
الصور مجّرد ع�ث ال �مكن تعم�مه. ��

ا هدفها �ش��ه أشخاص ال ذنب � تطلق أح�ام� تنّ�ع ال��� ومدى سذاجة هذە الصور النمط�ة ال��
لهم.

> مثال ٢: 

� ُ�ح�ُم ع� الشعوب والمجتمعات � الثقافات المختلفة، ح��
ا �� � نجد الصور النمط�ة كث��

ُف حسب أش�اء لم �ختاروها �العرق واللغة والحدود الجغراف�ة، مثل: «السود صنَّ
ُ
األخرى وت

مجرمون» و«األم��كيون كسا�» و»العرب مكبوتون ومهووسون» و«اليهود جشعون»
ا � هذا الموض�ع، و�� غال��

� تن��� �� ة ال�� ون» إ� غ�� ذلك من الصور ال�ث��
�
و«األورو�يون منحل

ا تكون
�
� الشعوب والمجتمعات. والمؤسف أّن �شأتها أح�ان ي العن��ة وتنّ�� األحقاد ب��

ّ
ما تغذ

، ل�ّنها لألسف تن��� ��عة أينما � � أو ُعقد مر�� نفسي�� ألس�اب غبّ�ة وعب��ة ك�اع مراهق��
. � عواطف ومشاعر ال���

ا �� تجد م�انها عم�ق�

> مثال ٣: 

� اإل�ديولوج�ات المختلفة؛ إذ ُي��ط �ّل توّجه �صفات معّينة �غرض
ا �� � نجد النمط�ة كث��

ا» و«المسلمون ون أخالق��
�
المدح أو ال�ش��ه، �القول: «البوذيون مسالمون» و«الملحدون منحل

إرهابيون» و«�ّل العلماء تطّورّ�ون». وكذلك ع� مستوى المذاهب مثل: «أهل السنة والجماعة
ها من الصور نواصب» و«الش�عة روافض» و«الصوفّ�ة قبورّ�ون» و«العلمانّيون ملحدون» وغ��



ا- �ش��ه الطرف اآلخر � �كون الهدف منها -غال�� � هذا المجال، وال��
� تن��� �� ة ال�� النمطّ�ة ال�ث��

وتمث�له �أسوأ أفرادە؛ مما �جعل عملّ�ة تص��فهم سهلة ومناس�ة ألهوائنا ورغ�اتنا الشخص�ة.

** انت� **
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مغالطة االحت�ام إ� المستق�ل  

ء   مغالطة عدم قا�ل�ة التخ��

مغالطة �طاقة هتلر  

مغالطة الشكوك�ة  

فانا   مغالطة ن��

مغالطة ذنب �التدا��  

مغالطة انتقاء األضعف  

مغالطة االحت�ام إ� المساواة  

مغالطة االحت�ام إ� الشهرة  



مغالطة االحت�ام إ� اإلطراء  

مغالطة االحت�ام إ� العار  

ِحَ�اَزات اِإلْدَراِ�ّ�ة
ْ
�   االن ِ

الُجْزء الّثا��

االنح�از التأ��دي  

تأث�� الهالة  

وهم ال�شا�ك  

انح�از اإلدراك المتأّخر  

تأث�� االر�ساء  

انح�از ال�قاء  

  � انح�از التفك�� السل��

تأث�� ع��ة الفرقة الموس�ق�ة  

انح�از اإلسقاط  

نقطة االنح�از العم�اء  

التوافر اإلرشادي  

وهم جسد السّ�اح  

انح�از الوضع الراهن  

انح�از المصلحة الذات�ة  

تأث�� التأط��  

تأث�� األضواء ال�اشفة  

طة   تأث�� الثقة الُمفر�

  �
التنافر المعر��

انح�از جمع المعلومات  



تأث�� الت�اين  

لعنة المعرفة  

انح�از الخصم المغا��  

  �
انح�از التصع�د غ�� العقال��

خطأ التخط�ط  

انح�از المماثلة  

مفارقة االخت�ار  

انح�از إث�ات الح��ة  

تأث�� وهم الحق�قة  

  �
انح�از اإلدراك االنتقا��

انح�از النمط�ة  

المراجع

مراجع المدخل إ� المنطق الالصوري

مراجع المغالطات المنطق�ة

مراجع االنح�ازات اإلدرا��ة
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