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الخميقيةالخساة ق ك،اثري الحجة درامة أهمية لتا يئن هتا من الناس• 
العادية.اللغة ل وتنجي 

مصفاة،محردة تاق لا الحي الواغ ل رد حنن الحجة أن ذلك 
لتتمانإذن وطواعية، سهولة للعتالقي المطقية صيغتها ذيفأ ولا 

بلحمممتزجة دانأ الحجة تاق إن،ا لامحي. ب،ا أيسرعليه نمحيفها 
يتمحاؤيستورية وأعرايهم، الناس بانفعالأت طمعة ودثها، اللغة 

وشجونبما.الماص وبشوون الواقع، 

إلالمودية )القدمامت، للحجة المجردة الصيغة س.تكل وما 
منكيفة طقة وراء نحيلا«توارأ أوهيكلا صثيلأ لإ إلا نتائج( 

pragmaticوالمداولية  semanticالولالية الأءتارا>ت، 

مقامومن وسيكولوجتته، وأيد-يولوجتته الحمم طيعة ومن 
وانتإءاممالحاصرين جهور عواطف وص الحيل، وسياق، الحديث 

دنجزاتم•

هدمعل حها.نا يتصك، إنإ الصوري غر المنطق محال ل ونحن 
هانتلئللحجة؛ الصوري الق، يثلفن المي الكثيفة العليمة 

الصالورائ هي أوالمعاق( الألفاظ، دلالة ؛ semantics(•١jLeلءاندق١ )1( 
extra-اس عن الخارج أوالواثع بالعالر اللغوية العلامات علاثة محاول 

linguistic reality . الراحاطيقا أماpragmatics  )نهي)اكداولية
منومتخدميها اللغوية العلامات ب؛ن العلاقة ة بدراّالخاص افمحثا 

م،الثر•
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مدينه: enthymemeشر''لتأ 

••••• A درجة عل أحصل ألا والخنع الرس لداعي أشد لمن إنه 
1()مقدمة 

)مقدمة2(والخنع........ الرس حضض ل بط ترعي ألا علميك إن 
)التتيجة(؟.ب.......ّ.ّ.......ا..... A درحة تممي أن إذن، عليك، 

الحججفتة صمن تندرج الحجة هناْ بأن سلم أنتا ورغم 
تعامنهاأن يمنع ما فليس جلثرت، عنها محدث الش الأنفعالية 

القبولحث من وتممها مةل.ماترا ننضحص الحجج، من كغثرها 
القيمات.عن تلزم فيها النتيجة لكنت، إذا في،ا وننفلر والرفض، 

فالأساذ،نظر! فيها )2( المقدمة أن الأن القارئ عل عش ولا 
الثرينبنرمق وليس العال العليم بدّمح يصل تيء، كل بعد 

ماديهإليه ^٠.؛؛، بأن ؤيدعثه الهلالنv يعئن أن عليه إن الاجتاعية• 
ثممن والحجة آخر• أي'لمريق بوليس سلمها، ؤيدلل العلمية 
.ad misericordiamالثفقة''إل "الاحذكام مغاكلة ل تتدرج 

مقدثمطي ناس م  enthymemeالمفتر" "الماص )2( 
كاوبما.لإخفاء وإ،ا منها، والاستغناء لظهورها إما الصغرى أو الكوى 

اكسروناب معا!، مقدمتام ند هنا الوارد الماس أن الي، وس 
عنها.الانفعال، 









أيضابد لا بل نحب، شروطه نحدد أن الحق تمييز أحل من يكفي 
الغلطيكون أين ( jvJأن الوضوح كل وانححآ التمييز يكون لكي 
الظلمةبجرار أحل يكون كالنور وأوضح، أحل الخى بغلهن حتى 

تكنلر إن الأضداد إن ثم النور. من آحر نيص وسط- لوأحل- منه 
سواءالارتياط تمام مريطة الأقل عل لهي مجل، يقول كا واحدة 

مالعلكان ول-اوا الوجودية، الاحية ومن الخلية الماحيق من 
قاليمين تمييز كان فإذا واحا-أ. أرمطوءاو\ يقول ك،ا بالأضداد 

قيدخل فيه الخطأ تمييز فكدلك المتعلق، مونحؤع الاتساق التفكير 
ملااعاليْللمنر من "ثل قوله؛ الشافعي الإمام عن يوثر • '١ بابه 

فيهاولعل فيحملها، حعلتا حزمه يقيح ليل حاط—، كفل جزافا 
•يدري" لا دم تلدغه أض 

أناظرة منل يدخل من عل "يتوحمب شوبهاور: ؤيقول 
يصادثهاأن عليه الحتم من أن ذس الخديع؛ ح؛ل هي ما يعرف، 

المعلقينبالغالعنات! حيدأ إلماما تلم أن إذن عليك معها". ؤيتعامل 
وتتعرفالحوار أتتاء المدوية العلرى تتجنب أن لك يتسنى حنق 
الخطأعل خصنلئ، يظهر وأن الخادل، ل الخاطثة' القلأُت، عل 

اسا؛لكيلخمالخطأ uا تمض أن بل ارذته، الذي الاستدلال 
كشفأن كإ منه! أكثر ربإ حجته وتفهم التفكير، نحيد أنك الخصم 

وكالةالخامسة، الهلبعة واثرياصي"، الصوري التعلق ' الرص همد )آ( 
24أ ص أ،  98أ الكويت، الطبوعات، 

٠متدمت س
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منة الياطالالحجة يقمى أن شأنه من وتحاJال٠ا وسميتها الغالطة 
ذلكتحجيمها. أو يإصعافها يكتفي ولا ماتا إنماء الحيل ساحة 

ماوالمهارة الخبرة عن لدبمم والمراء التمرمئن؛الجدل الخصوم أن 
حيانق تحيدها ؤإعادة الجربمة حجتهم إنعاش من يمئنهم 
المراع.

محاصاأل،،عالهسات

والقضاة،أواليامحى، الفكري الخمم — اس النأن غبر 
المغالطاتمقه ملمين مناهلمة ميعا ليسوا ~ الحاصرين وخمهور 

معالتعامل فن تقن أن عليك فإن ثم وس ؤإنمائها؛ كشفها ونثل 
بعكسوتأق حلمتك تفشل لا حتى ؤإنماتها، وكشفها المغالaلات 

أنباختصار عليك والحرية. للتهكم غزصا ونحعللث، الرحومنها 
عليكأومستغرب. ناشر غبر الحديث،، اق مس حزءأ ردك نجز 

وأناس_تءلعّت،، إن واللاتينية بالعربية باسمها، المغالهلة تش أن 
ذلكتفعل وأن مغالعلة؛ مي ولماذا المغالعلة، نعتيه ما يتسان سائر 

والتكلفالتع-الم يإء مئعالوك أن دون ؤإمحاز، وحمة بليونة 
تعيدلوض كا وفحواها ايتالعلة ام يكز أن عليك والحذلقة. 

تثنيم يالأصل، س يعرفه بهيْلآ شيثا الذكي القاضى ماع عل 
حجتلناتحم ثم وسطوعا، حلأء مقصدك يزيد الوضوح بمثال؛١^ 

مغالْلتهغير للجدل آخر ؤلريقآ له وشع خمملث، تداوى وكانك 
الاممة.ولشتتاكهدا:

انطب.الغاللأت ألطق: ش»س 



وعلالثعي التأسي عل ثرة يتكئ صيدي يا توجهك إن 
فذاالناس أغالب صوت لقد الأ-محر. الامتفتاء ق الساحق فوزه 

حكمالشعب فيه يتول ديمقراش يلد ق حمهم وهذا نعم التوجه، 
حقاالسائد الرأي من محمل لا أنه غبر مسووليته؛ وعل مسه 

م ad populumالماس" عامة إل حطآ"الاحتكام إنه بالضرورة. 
محملولا معيارآليحق ليس ا،لويدة الأصوات عدد إن تعلمون؛ 

ا.تعرفونهأحرى معايثر له،أ والاطل فالحق بالضرورة؛ حقا الرأي 
الهاؤيةإل ألانيا وقاد الأفترغ صناديق من المالطة إل عتلر قفز لقد 

بعضق الأغلية بتأييد ما يوما الزى لحظي لقد عارم• شعي يتأيي" 
الكونمركز هي يوم ذات الأرص كانت لقد الأمريكية• الولايات 

اينالْلة،الحجة هال.ه من إذن دعنا حاليليو. ءاJا الخمح عتقاد اق 
بالعقل.التفكم إل الأقراع مند.وق التفكير عن الأف ولتتمرف 

هي....".وندادأ وجاهه الأكثر حجك أن يبقى 

أربعإل ان للأنالموالمرل مراحل يياجيه حان يمم 
الأولخميعا؛ البشر أفراد تشمل عمومية بيولوجية يعدها مراحل، 

صإل الولادة )ص  sensorimotorالحركية الحسية ا،لرحلة هي 
عييوحيث )نحطلمات(، ذهنية بناءات توحل. لا حيث 

البينة.استكشاف خلال من اءات البنهذه تكوين إل الرصيع 
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pre-operationalانميات مل ما مرحلة هي الثانة وارحلة 
ياءاتؤيكرن اللغة الهلفل يكتب وفيها سع( إل سن من )من 

يزالفما ،  pre-logicalمقلغية مل- تكن ؤإن تشدأ أكثر ذهية 
شكلهتغبر ؤإن يعم لا الثيء جوهر أن يفهم أن عل نادر غم 

أي decenteringالركزية" "فض عل قادر غم يزال وما وهنته، 
والمرحلةا. متفلور؛غتلفمن الأشياء وروية ذاته عن الانفصال 

concrete operationalالعيانية انمليات تصكبح مرحالة هي الثاكة 
الجوهربات يممهم وفيها الرامقة(، وحش موات ّح من )من 

ومحلالحياة عن التساؤل ل ؤيسدأ مغايرة، منظورات ويتخذ 
ماولكنها منطقية عماليات إما عشوائي. بشكل ولكن المشكلات 

والمرحلةالعيابة. المائية والأفعال العياق المائي بالعالر لصيقة تزال 
،formal operationalالمورية انمايات مرحلة هى الرابعة 

التجريديوالتفكم المعقد، اكلقى الممكم عل الشورة نوابه وفيها 
والحلالافتراضي، والممكم الأدية، والأحداث، بالأشياء المرتجل غم 

للمشكلات.انطقي 

هذهمن أرقى ة خاممحرحالة إضافة الثنلرين بعض يقترح 
،dialectical thinkingالحيل الصكبح مرحلة هي الأرح، الراحل 

المرءم، كتا وفيهالتعبم، صح إن منهلقية، — بعد مرحلة وهي 
التحتيةالأم—ى ؤيتناول الحياة، مفارقات ؤيدرك النقدي، التفكم 

والنقد.التساؤل موضع ؤيضعها ومحللها اكلق عليها يقوم الش 
سالطقية من ء شس 
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أنالمدوب غبر من نتوقع أن ينبغي ولا ممارسة. وبغير تعلم بغثر 
لعبنحيد أن المدرب غر من نتوغ مما أكثر واصحآ تفكيرأ يفكر 

اليانو.عل العزف أو أوالخولف التنس 

صدنمقي إنإ والنةل.ى العالمي التفكبر نإرس إذ أننا ذلك 
النأصلةالتحيزات من عارم تيار صد بح ونثديية مقاومة 

الهلييعيةالعوائق من العديد اجتياز وئتجثم الحاليه، والأوهام 
نتحمللا يطبيعتنا فنحن الواضح! التفكيس وُين يننا تحول اش 

ؤللبإل طبيعيا نزوعا ينا ؤإن المرأ معايشة نطيق ولا الغيوض 

ثلةالأمعن البسيطة ات الإجابوالتإس يفن، لا حيث الشن 
محيرلةثيء كل نظريات و العريضة بالدعاوى وفنفا العقدة، 

التيبالفرضيات الأحد إل وميلا هزيلة، ضامرة بينة ظهر عل 
الأمثلةمن أضغااثا إل والالتفات أمانينا؛ وتدغيخ رغاتبنا ترصي 

ؤإلالمفندة؛ الأمثلة من تلال عن الهلرن، وغص فرضيتتا تؤيد التي 
أحدؤإل ة، الخاتثات الرميامحي وثنالماتبة الرميات ثذكر 

ؤإلالدليل، ماحلم. المقرية والتثبيهات التوضيحية الاستعارات 

وإل"الزفة"، إل والأنفإم بالرايات والتلفع القهلمح مع الانضواء 
البرهانعبء من التخلص ؤإل الرسالة، تفنيد بدلأمن الرسل فتل 

وتحميلأتالدائرية الاستدلالات ؤإل الخصم، عاتق عل ؤإلقاته 
الزائدار والانبهلهلة العل الزاني التعويل ؤإل الحاصل، 

الطبالغالطات الطق: س ئيء —— 























أحرإل . ومالينا. . وعانا. و\إمين الند — الأحرى الأمم 
الأممئانمت 

=اسالخل أدوات 

أكثرتقل لي الحجة أن يتكثّم، السيط التحليل هدا رء صق 
صادقة.ق لأن صادقة ق من: 

نكل واإسب . jJUلهذا!حمآ محريا"يكرف الحرة //تجارة )2( 
نحمالتجاJ؛< العلاقات أن الواضحمن أليس للغاغ'• واضح 
//طمح//تى'نجمألوان كل  jiJi IJaعل تغدق سوف القرن 

 yمحيإمحنايضاتع تدقق تعترض عوائق ممة "كرف عندما
يلدازام؟"

تكرارأأو صياغة، إعادة يكون أن أيضا هنا الأمر يعدو لا 
غمالتجارية أن"العلاقات )لاحظ أحرى. بألفاظ ها نفللعيارة 
وأنالحرة"، التجارة عن الثيء بعض مهلول، تعبثد هو اكدة 

البلد"(لهدا قوللثج"حير عن أكثر مطول، تعبير هي العبارة بقية 
'هنa /ررصكد/ك، لأب متررع، محعرتحب )3("اورقة 
او0انون."حرمه 

الرقةتعد أجله من الذي السبب ُبين بأما الحجة هده تتذلا٠ر 
للقولتكرار من أكثر لست، أما غير مثرؤع، غير عملا أو حهلآ 

الرقةتقول: أن التحليل مائة ل تعدو ولا أحرى، بصيغة ه نف
لأنمثروعة غير الرقة أو: القانون؛ >،UJ الرقة لأن القانون صد 

غيرمشروعق!الرقة 

الطلوبمل اضايرة ( ٦ ) ٠ 
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والإصإر،  speech actsاللكدمة الأفعال اكواولة: محت 
العجمبض التفرقة ،  conversational implicatureالحواري 

،الخ.والذكر.. الامحتعإل وب؛ن والموموعة، 

يمكنناواكداوJة الJلألة يض امية الأ،التفرقة عذه وء صق 
وإن،ابالضرورة• مغالطة لت الدائرية الحء>ج إن فنقول نممي أن 

الالتزاماتوعل للحجة الحواري الساق عل الأمر يتوقف 
إننقول أن تش بتعبثر يمكننا التحاورين. لدى الاعتمادية 

تداولية"مغالهلة هى الدائرية الحجة أو الطلموب عل الصادرة 
pragmatic fallacy  : انملريقةإل بالننلر شيمه يمن نمور أي

تكونلا ممن• حواري محمياق ق الحجة -يا اسمحدت الش 
مهمةوفليفة تحميق ل فشالت إذا إلا مغالهلة المهللموب عل الصادرة 

لشيئا تغر ل؛ إذا أي البرهانية، الوظيفة هي الحجة وظائف من 
الطلوب)المسألة المنية النتيجة ل الحإ كنها اش الثقة درحة 

درجةوعل الحجة متلقي يعتمده ما عل يتوقف هنا الأمر إتباتما(• 
هناالأمر عليها. الرهنة يتم التي للمألة يوليها كان التي الثمة 

•المتلقي للعلمرف الأصلية الاعتقادية الالتزامات بحب يتفاوت 
يخات٠االمسألة نشت )أي المقدمات ق النتيجة كرر الحجة كانت فإذا 

الحمم إل بل.إك مترحهة إناثه( الحمم يهللب ما تفرض أو 
توديلا عندئد فإما يبما، يلتزم ولا التيجة هذ.ه ق أصلا يعتقد 

السياقهذا وق المعنى حذا وهم، ?٠١، المتوطة الرهانية وظيفتها 
نترمغالعلة.

ميةاليإتتية/ الوجهة )من الحجة نفس مدم ■ءتد»\ أما 
نى،ساكئق:سممتاس_ ____
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•متلقيها نحيع مما أكثر قائلها الطالوب عل الصادرة نحيع ربا 
أنالسهل من فإن ما بمونف البداية مند منريا يكون "حنن المرء لأن 

ثمةعلميه. برهاف كأنه الموقف لهاوا صنو أو مكافئ كل له يتراءى 
الرأي•هن"ا نمير عل قادرا تكون أن وبض رأيا تمننق أن بتن فرق 

ب؛نفرقا هناك أن الملمة درس من يتعلموا أن الحكمة محي وعل 
يتعلملر وس الموقف. إليها يتند الش الح*؛ج يبع، نف اجلوقب 

علالصادرة يمغالعلة للانخدنع دانا عرصه سكون التمييز هن.ا 
الءللوب"ب

,الطب الغاللأت الطي: س ئيء 



•غ1دطةالنثأ

genetic fallacy; damning the origins

-هاءأحق فإنه وحدها أر الومن؛ صالة ا١الخكمة 
شريفحديث 

حرجت*وعاو أي من ولايئرك احذالخكمة 
شريفحديث 

عنصرهاالثياء ئنلب نكى ؤإن 

انمبق لتس مض الخمر ذ فإن 

•اكم«

)2(.غاساكا.













سةااسة
علكتاباته من موصع غثر ق بوبر كارل العلم فلسوف ؤيلح يُ. 

العلمي،بوصعها البنت له صالة لا هوأمر العالمية النفئرية مصدر أن 
تكونلا فالتنلرية لا. أم علمية الفلرية كانت إذا ما تءل>ود أي 

ذلكق سوى ،  falsifiableللتكذيب" "؛نابلة ثكن لر ما علمية 
قدبالطبع إلهام• نفحة أومن المخبر من جاءت قل- النظرية تكون أن 

لإقاجكوسيلة غثرها من حموية أكثر الطرق إحل-ى تكون 
عبارةكانت، إذا عإ بال-ؤال له لاعلاقة هطوا ولكن أصيلة؛ نغلريات 

مدىعن بالسؤال لها علاقة ولا علمية، غثر أم علمية عبارة هي ما 
آليةهلريقة هناك ليست، علمية. عبارة كانت، إن العلمية أصالتها 

للتاملالعنان يرحي ذللئ، ل وبوبر تقدما• بمقؤ، أن للعلم حا يمكن 
آحرفن أي من للخيال احياجا أغل لتس فالعلم الخريء• الخثال 

لطريقته عليه يأحد لر لفرويلو نةا.0 معرض ول الفنون. من 
بلالتفلرية مصدر يعنيه لا فهو محتل• الأمر ا لهن• يعرض( ولآ الكشف 

بل؛نظريته جاء أين العالإمن يال لا وهو الأحبار- منطؤا يعيه 
قبلمن أينثتثن لاحغل وقل• قاسية. احتبارارت^ من لها أعد ما يسأله 

محاكفليس  evidenceبالبينة محر أن للنفلرية يمكن بييا أنه 
أنعل العلمية الم،ارّة تاريخ ؤيظهرنا الفلرية! إل البينة من طريهم، 

قفزةدانا تمة الخالسا طريهم، عن تاق العلم ل الك؛رى الاقتحامات 
__)2(ساالأالثا 
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العمل.عل التمسة الخالة هده انعكاس إل يالضرورة يودي الفني 
هانلأفارقأ الواقع ل هناك إن بل به. حاصأ طابعآ لالحمل أن ذلك 

ونتل الفنان حالة وبين العمل، ل تسع التي النفسية الحالة بين 
لتتهوفنالبهيجة اكانية اليمفونية أن ذلك ص العمل. لهدا حلقه 
أيضاذلك ومن ميرحا. شخصيا ألآ فيه يعاق كان ونت ل كتبت 
يولفالن.ي العمل إن يقولت إذ التخمية تئايكوفكى شهادة 

شهادةوهناك . كثيبة قاتمة بألوان يص3لخ قد الفلروف سعد أق 
بينيدورها تفرق بورتر، آن كاترين هي كترة أمريكية لكاسة أحرى 
وسعيق ليس فتقول.' الفني، العمل وبين للخلق التقية الحالة 

إماحقيقية..* حرارة العمل عل يفقئ الدي ما لك أقول أن 
متعلقةقهلعآ وليت بعيتها، لحفلة أية ل يه تشعر يإ متعلقة ليت 

الحالاتأنب هو الروي كان وربإ الكتابة. لحفلة يه تشعر يإ 
ّالأحيان' معغلم ل لدلك، 

المنثئالعامل يكون عندما الأصل مغالعلة نحنب ينبض كيلك 
الفنموضوعات من ممرآ أن ذك محتال شخصيآ. لا احت،اعيأ 
لأغراضسخيم الأصل ق كانت التاحف ق نضعها اش اليائي 
موصوعاتقبل من كانت والأوعية والملأعق الأوال فهده عملية. 

( را  Rosamond E. M. Hardling: ■'An Anatomy of Inspiration"',

(Cambridge, Heffer, 1942) p. 78.

_ _ _ ر2(.داللأالثا
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إنالقول يمكنتا لا ذلك و،ع اليومية. الحياة ل ستخدم عادية 
علينطوي العملية، الخلريقة من بدلأ جالية، بطريقة إليها النفر 

الذيالموضع، بين حالخل القول هذا ففي الحقة. لهلييمنها تشويه 
ثهموبين، منى، أنحاء عل إليه النظر يمكن 

سص)والأجماص(لأهادس٠ 

والفسةالاجتاعية العوامل أن ل شلث، أدنى هناك ليس 
نرهلهو العوامل هد0 فهم وأن والداهم،، الأفكار ة نشأ ل ضالعة 

القرنوف، فيلدج وقو وتممها. المداهجؤ هن.ه لفهم منه يد لا 
القلقةتارح أس،اْت الملمة تارح ق ضخا سفرأ رمل برتراند 

العصورأءل.م متد والاحت،اعية السياسية يالظروف، وصلته الغربية؛ 
ولاالفلاصفة، بفكر الظروف هده صلة عرف أنه )نعني اليوم إل 

عليها(.افتمر أنه نعني 

الاجتاعيةلاظروف وفقا الأفكار تقييم عل الاقصار أن غثر 
والأكفاءأوقدما، الش التكولوحية والدوافع اممنفتها الش 

مقوطآيعد ~ ذاما الحجج تناول عن كبديل الدواغ هده تحليل 
شيثايكثم، أن القس لعلم أمكن فإذا التشتية• الغالهلة ق مزريا 

وهويبيعالفكر ينفس تتل كانت، الني اليكولوجبة الآليا'ته من 

أ.أ-03;أ(القدالفنى،ص92
,الطب سست الطق: س ثي، ___ 



والنسجللمذهب الأستباش البناء أمام أعزل يقف فإنه مذهبه، 
يعملأن اليكولوحي بحثه له ننخ ما فإذا للأفكار. النطقي 
ؤينربوثبمر، فوث فإنه المنطقية الأقاليم تللث، ق ومقولاته أدواته 

فاصح category mistakeمقولي"أا، "خطأ j ؤيقع ؤيغترب، 
به!يوصم، لا بإ الثيء فيمض 

عال،اءأعتى ومع الأحوال أمثل ل محدث أن بمكن  ١٠هذا 
ليوم كل وينما الفعل الوا؛ع ل محدث ما أما وأفقههم• النفس 
منصرب فهو الإعلام ووسائل والدوريا'ت، والكتب، الخرائد 

ترنجلالش الركبكة  pop psychologyالشعبية" "اليكولوجيا 
دوافعبإلماق الفت5رة لتفنيد وتكممي ارتحالا النفسية الدينامياُت، 

الفكرة.حطا عل دليلا تكون أن ثلة علميها، دليل لا سلميية 

ءلأقارت،من طفولته ل عانى لأنه للحكومة معارض هدا ف٠ 
كلتقبل ول السلطة، ثمل ق صعوبة إل به أدت والا>يه مع متعسرة 
أ! parental figureوالدية" "صورة 
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j "اكولة" )1(  category  الخ؛نوع.. _، حض، كث، تمي: ادتاذزبما
أرالواغ، تمنيفا ل أسيامئة شربمة عل لياول، يستخدم مصطلح وهو 

category mistakeمقوليا" "خطأ رتكيا وأن الفكر. صور ضد 
ذلكمثال نحت«ع. أن لابجون،؛،tS ختلقية نمنيقمحات أشياءمن تقرن هوأن 

ايرل؛)وليم للأكل. نائلة غير قضايا يدينة، فضائل حمراء، أعداد مولت أن 
القلقة(إل مدخل 

)2(ساساكا





^4ياماممسرع

hasty generalization

أماسعل النعجة الأويام من صرحا يثئذ ولا ٠
الايصت«,ملاحظاته س غرمتم 

ءهرلأاثكبير— 

factsالوهائع من "ب" نقص نكاد «ما 
انميات،من اب« نشي،تها حى 

*جودددراولولن•

الرومية;الدتكة ررتهول 

اليوملما الدرة قدم الفلاح 
أمسJا الذرة قدم الفلاح 
الأولأمس الذرة ئدم الفلاح 
عديدةأشهر مند الدرة لنا يقدم الفلاح 
الأبدإل الدرة لتا يقدم ميثلل الفلاح 
وراحمماحياتنا عل ونحرص نحيتا الفلاح 

)3(اسمص_____









متراميةضخمة محمومة بإزاء نكون عندما تعقيدآ الأمر ويزداد 
الأمريتطالب هنالك متجانسة. غبر الأطاف متعددة الأٍلراف 

أيكيفيا ممثلة تكون أن ت العينة حجم إل يالإصافة أحر شرطا 
بحيثا،لفحوصة ا1جموءة مل رالمْلاس تتونع وطبقية عشواتية 

قطاولة عل متحالقين شبان ثإنتة إن وارجاتها. نواحيها يكل ممثلها 
اLليوللتحدين. كافية عينة يكونوا أن يمكن لا أرمتقراؤر مقهى 

وغيرجهة، من كافية غير عينة تلك، بأك٠ااه. بلد داخل السياسية 
أحرى.جهة من طبقية ولا عنوانيه 

___،لا موقفة، غبر لعينة المارحة التارعثية الأمثلة مجن 
ذللا،الأصل، للمجنمع تمثيلها وعدم نحيزها بسبب بل صغرها 

مل" Literary Digest"محلة به نامت الذي الأستهللاع 
يفوز؛الرظسةبمن اكجؤ لمحاولة 1 9 3 6 عام الأمريكية الأنتخابا'ت، 

وثلاثإئةمليوص جع تم حيث، لاندون؛ ألفرد أم روزفلت، فرانكلان 
وق-كبيرة. بأغليية لاندون فوز إل تنثر نتيجتها كاث رأي، ألف 

فازإذ الأستهللاع لهاوا محيية الفعلية الأنتخايار.تإ نتيجة جاءُت، 
االخطأ؟ يكمن كان فأين بالمائة. سن أغلبية روزك 

احتارماأمحإء إل الامتهللاع بaلاقات ترسل الجلة كانت، 
الجلةل المشترين قوانم ومن التليفونايت، دليل وا؛ع من عنوانا 

الواتن،مالكي أن المشكلة السيارايت،. مالكي فوانم ومن ها نف
الأعلالطقة من الأعلم، ل كانوا المجلة ومنتركي والياراُت، 

 sالأدنىالطقامت، تمثل لر فهي ثم ومن المتحدة، بالولايات دحا
ذاالدخل مستوى فيه كان زمن ل الأمريكي المجتمع من لحلا 

س)3(اكباهمع__^^
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)ايثخسة(اثنمية اثح|ءة 

argumentum ad hominem

يأت*عدج من ماج عل رأ؛يوحسكذاكنح 'حذي 
االمى«

يعمالذي الشخص ل بالشح ما حجة تسمه نحاول أن ارهى 
ثت*قد العكس مدوكأن عتها 

بعينحججهم تأحد أن إلا يعك لا وأتت حجه؛ ءالخجه 
ترفضها*أن لك فيجوز الشهادة أط صائة، الأعشارمادامت 

71 8 4 الخياة، — جونسون صمويل 

اكخب)اك«ثبم(.الخجة 6( )٠ 





مرممحثرغم غشاش سكذاب مرظ'ب ان سط  tjjjjjj"أنتم
AZtJj  علتوافقون مف الخراب؛ بخفض اول ومتفب /ممن

مصالحةولديه وننرصآ حقآ كذايآ س ازب كون ند 
الهدا أن غم للمانثة؛ اكلروح الضرسي المثرؤع ق مكتبة 

تناقشأن ينغي هكذا وما مشريع• هو حث من المشرؤع بمس 
وماله ما وسن ماشرة الشرؤع إل نتجه أن ؛نمل إنا الثروعات• 

ونحولوالتجريح، بالطعن القائل شخص إل نتصرف أن لا عاليه، 
ونحولسكولوجي، تحلل إل اتصالي تحلل من المثرؤع منانشه 
للبثر•نسلخ إل للرأي منم من المجلس متمه 

اكخصية؛الحجة مغالطة من أنولع أربعة هناك 
ad hominem- abusiveب،( الثخهي)الالمدح )1( 

ad hominem-الشخصية'' "النلروف د الممرض )2( 
circumstantial

tu quoqueهدا( )ضل أبمأ" "أنث، مغالطة )3( 

poisoning the wellاليثر تميم )4( 
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كسي4)اوسئظن(.)6(ا>س 
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)السب(اقدحاثمقخسي 
ad hominem- abusive

أصاطص وقوبرإذأصنت وانماط عاذل الاوم أقل 
م.ر

بمرقالثخهي القدح يقوم الخاكلة من اكنف ذا هل 
ومثالبه؛وعيوبه نائلها شخص الأصلية"إل" الحجة "عن" الأنتاه 
عيأبما حجته كأن السيكولوجى، التداعي حلال من فيبدو، 

4ثالهإتعيبه 

أسلة

رمحردمحكم محير شده؛ حقثء لكلها ،J>L>L)1("إن 
القرنستينيات ق الخنوب )صحافة رمضنش ر»مممرن وبليد 

عشر(التامحع 

 )2( y" غمّمس،رحلا كان لقد بيكون؛ فرئيس /سنى'دمه
وشاويمنمصي،ممسم،//ءمثهممنب جود وقد 

"أاذاأبالي؛اراءهؤلاءاوصحقي؛ن؟إنممحفنةمزالرتوقة")3( 
إذننظرياته؛ كتب يوم حسما مرظ،ط /شش ألبرت "كان )4( 

الضوءمراحسمءة /_، مضمؤزث الكتلة لاتساوي ال0لاوئ 

الطب.الغالطات الطق: ش»م 











نرارْ.لا نحن زاي م الأن فالقرائ مالها. لا أم حجته أنقل 
صر1عأما نحن، ممالخنا صريع نتوثى أن الأن الخمافت نمن وعليه 

الوضع.عن حارج نهوتشتيت مصالحه 
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-3-

uji _)رصلذس
tu quoque

اكدءذاu؛؛_،،كان ي ايثم يآء١الرجل 
عظيمفعلق إذا  ilXAfعار■سثله وات خلمح، عن لاتتة 

 I٠٢؟

اءمعهب عل دةثربأا صبحا الصهياء فيكم نحرم 

أماءجهة لا جهمحن فمن بجي عنه  ١٠القش فعز إذا 
•المي«

تفعلأيضا أنث، أي أيضا، أنت، ": tu quoque"عبارة تعي 
مجايفعل لا باعتباره خصمه؛ عل الطاوله اينالط يقلب، هنا ذلالث،. 

.)الشسنة( ا-س ( ر6 ٠ .
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كليهإالطرمن أن م عليه يثرهن أن يمكن ما ئمارى لأن مغلوط 
•علحْلأ 

المدأمحذا أن غم بالثل؛ سملة تقتفى العدالأ أن شك لا 
واغتفرتالأمور احتلطت ؤإلأ صوايآ؛ الخaلأ مجن بجعل لا ه نف

قدالأخرين أن إل بالظر كوهوا، ل ١^^٢.^  isyjالخران؛ 
الفللم.نمى حقهم ل ارذكوا 

علالشمرب، وبض الأزاد بض والضغاتن، العداوات تتغذى 
وحيهآ•تيميرأ ونحي الثأر جريمة تقوم وعليها العتيدة. المغالطة عذه 

ومددحاصزهم الناس عل مسل. صارحه حيه تفلل المانحي غمظالم 
الأنراد،أحهلاء تصويب يتول من هي الدولة إن،ا متقبلهم. 

الشعوب،نخ تقويم تول أن عليه ينغي س هو الدول والمجتمع 
بالخ٠لأ.الخطأ وتصويّ_،  ٣٧٥١١الطلمم؛^ Jbنقثع لا حش 

Two wrongs make a right ٧١٣مثانخطآى 

الإثارةهي أعم مغالهلة س فرعا أيضا' "أث مغالعلة ئعد 
"حلأنيصنعانأو  pointing to another wrong\ل-خط\'\'خم" 

صمم second personالخاطب بفمم نتبدو حيث صوابا"؛ 
بانالمغالط يتديع الأعم المغالعلة طْ ق .  third personالغائب، 

هوإنإ يرتكبه الذي الخطأ بأن أوينوه نفثه، الثيء يمغ س هناك 
بقعةق وانع وأمر الأرض أطراف من آحر طرف ق قائمة حقيقة 
العاببقاع من أحرى 

الطباسست الض: س ئيء 



j(/ثدي //تعديب محرز محجميظ،. ل اكذيب يشتئ ٠
سصن/صغسسمنم

ذاكلطاايوعصسو%ظ؛أ0اإفادوخوأل٠ 
ووفى%داوالم

يبغيوارب j ءر،بندض يل من قدوع ل٠ 
رذن/نضيصضظىنبيرش

الممرصتأحال حتى والغلو الشملعل ق الغالطة مائي رقد 
حديرآلكن أيضا هو صيغة وتنحي الخاصلا الواغ مأحد المدر 

نفسسيفعلون لكنوا أيضا هم ' أو امتطاع"، لو ذلك يفعل أن 
موضعنا"..الخ؛لووضعوا سلتتا 

من^١^^ مط فإبملويكنوا هولاءممصؤصى نرق ل ٠
LLJ

حيرامحطوثمJj فراق وبمأطفالهم، ديارهم كخرب •
ءم//م،مندصفى 

ونحريبالذاكرة يسند بديعا نحسيدأ المتملق هذا المتنى بجند 
الأمثال:محرى 

راحم,iy زث نوى وباكاص بما معرض الأيام عزن وتن 

بابمإعلتهم الخالي الردى ل دلا به ظفروا إذا بمرحوم فليس 
~بمم م كمعرنته ~ المعرفة حق الناس عرف من أن يريد 

.٠ ٠)اكسط( الثخمة الخجة ( 6 ) ٠ 
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1 ثيح ءىغك،ز،/ررحش/ن أن أودلو كث ثكم ( ر4  bJa>داا
يمرنغ؛بحسوماموسماإدكوريلأ )الإجه1ض(أ 

هتاكأن ض أتمى وكمكت الرأة. ئفلوو الأمرمن مد/ رؤية 
مدمل يحدمن الجالس!كي مدم أكثرعن//نثءل عيد/ 

ولاض ولا لهمو<  iiUفارجاولأم،ز/رقمب، الثأن 
'ىءهظر٠أصدروا ُإن حكا• محه ئميروا أن يغي 

الثخصية(.الظروف التعريض )تميم لأنفسهم. 
محمى"بون' ت خ رأي وأي سروف؛ فاض ص )5( 

)تميمالطاف. نماية العدوي مصلحة ي ويصب ارتياب 
السب(.

الحجةصروب وفية الثر تميم يان ترى، كإ الفرق، 
الحمماحد أن مل أي مقدمآ، يتم التسميم أن يو الشخصية، 

الحيل،مار عل عظيم تأثم له يكون وقد قضيته. لعرض فرصه 
يدخلمن كل وعل كثرة• يدرجة ويمقها المعارصة بحط وقل 

صميمإل يلج وأن الإهانة فوق بجارة بحلو أن كهن"ا نقاشا 
لأنهالدقيق، بالعتي مغالطة ليس الثر ميم تأن والحق الوصّوع. 

يغريلكي وب متص غفالة بثزك بالأحرى، أشيه، إنه حجة. ليس 
ad hominemالشخصية الحجة مغالطة بارذكاب الغافل الحمهور 

أنينبغي الحجة أن نتد.كر أن غبح0، ق كإ المام، هدا ق وعليتا .
عنالفلر بغض الحاص، بعيبها تمهل أو الحاصة أرحالها عل تقفا 

عيوبه.أو قاتلها نخصن 

,اكالط،ت أكلق: س ئى. 







المرءألإيفإذا محرما. من أصدى ومحرمم رأينا من أقوم ذلك ل
بمشورتهؤياحاز المخممى الطيب إل يلجا فإنه به له محرة لا مرض 

فإنهالخاموب بجهاز حالل عليه اصتعمى ؤإذا إرشاداته. ؤيتع 
وبخاصةالحياة وهكذا الحلل. له ليصلح بالحوامحيب محير إل يلجأ 

متخممونمحراء >را موكل وأهمغ نحمصات فنان لحو ا لعمر اق 
اهنالأمر ل ليس ّ سلطهم إل ونحتكم بأمرهم ونأتمر برأت1م نثق 

لهإ)لوالتاز إليها ريآ بل بالثية، أواسهاة للدليل لحين 
الدليلءنار0 بأن ثقتنا إلا نظرنا ل محيرا الخبير جعل ما مفلامءا(أ 

الية.ولديه 

اقهىير الهدا داما ير نلا الواغ صعيد عل الأمور أن عل 
الاحتكامق والوقوع الخر يبدأ الأمن. الحدي هدا داؤا تلاك ولا 

التالية:الأحوال ل اليلة إل المغالعل 

اهنالأحامإشاسةضوص:خب٠ 

أوالحابالمباثرة للملاحظة نحفح الأمور من كثيرا أن ذلك 
إلالالتجاء ويكون بالبينة مباثرا المماء المرء يلتقي هنالك المحض؛ 

اللوم.توجثا ي وكل له معنى لا عث.ّثا هو البينة لْللبا لهلة ال
المساثرءالملاحظة أن ذلك، الوصوءا حضر وقد يالتيمم أشبه إنه 

"النهضة"نورة كانت هكذا ّألءلة؟ أي ونحب السلطة من مينا أعل 
التيالثورة تلك، المقدس، الكتاب ورّلءلة أرسطو صلهلة ضد 

___)7(الأ>كامإلئك 
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دالشغقةكرم، أصل ذي كل به بمحل نيل نعور العطف 
باسدرارقط بأس لا طيب• ن معل• ذي كل  ١٦٢يتم لهلة عاطفت 

يكمنإنإ المة. وحلصت الياى استدعى إذا والثمقة الخلف 
مأحدالشمقه تأخد وأن السنة، وظيفة الخلف إل تسند أن ل الخْلآ 

الحجة.

أثة

فإب//قضاه، حضرات ث /كٍمة  ajf-نحيكمالشفقئ س .. ( 1 ) 
تقوممن رحأء حاتإ تتحطم فسوف //جل /رضت، إذ! 

حياة؟"نحطم أن y حيا؛  Jjjآليص/Vرل،آز، برًييءم• 
الد،ءأعيذكر فحب)لآموضعها غير ق الثممةهنا رليست 

عنخارجة إما بل ءيال،ا!(، وحال الأن عليه الجتي حال 
الوير(.بعملية صلة ذات وغير الموضؤيع 

هر//راصة  ZlLlI eJjL/له نوطي الوي الحلد/ن ..لا ( 2 ) 
منّطء،ت حمص ء عط مد إليه توطن لقد صحخ. حل 

فكرةهي الخطأ الفكرة )إن لمءممطر/آمر/سرص" 
ةلخمأم التفكير من دتاش لخمس نتاحآ كانت مواء خْلأ 

الما مكرة ي ثدل الذي الخهد أو أنفق الذي الزمن ؤإن عقودا 
عنحارج املة، يإنه، حملتها• أو صوابما ص بميء بمبئنا 

الوصؤع(
ئيى»ساداق;سست>اممت-— 











الاعشادنطاق اتساع وأن غم"١^"، أن ذلك 
إنإكذيبا- أو داما القضية بصدق صلة دي غم أمر هو ما يقضية 
الأدلةتستخدم التي الخاصة العقلانية بالوماتل ذلك يتحدي 

بطريقةالنتائج منها سمد أن يمكن التي الصحيحة والمعلومات 
الكائناتميل إل وانتشارها الغالطة مده رواج يعود منطقية. 
المرححول معا نتنضوي الخراف؛ مسنك لمك تأن إل البثرية 

قالقطيع ومحارا، والائتلاف الانقياد ؤيروقها والسائد، والمألوف 
دجهته•

علالوجود حومة j ما القذ التي انية الأنالروح مق عق 
حاجةصنوها. من باحرين الاتصال إل حاحة تقع منها احتيار غم 

ص»«يمهاثنيم أن إل الناس يضْلر مبنغآ والشدة الإلحاح س تياير 
لوكانتحص الموروثة• وتةاليل«ما الخاهزة ثقافتها لطانيان ويصرما 

يمكنهمالدين الأفراد هم ونليل حمقاء. وتقاليد جاهله ثقافئ تلك 
الشخصيةبماترهم جدي وءتل"وا الخاصة عقولهم بأوامر يأممروا أن 

للمالوف.ومحالفة لالشاغ مغايرة تلك تكون عندما حض 

لأنطونيو، مارك يعمل- قبمر" "يوليوس شكسثر رحية مق 
يفوتهولا الجمهور. انفعالات امتثارة إل المشهورة، الجنازة حطة 
التيالقضيه كانت لقد الشخصية. بممايهم تثيب أن أيضا 

بالتامرمدنيآ فيمر كان هل )أ( هي الملألمواجتها تدعل ام
انحاذينبغي هل )2( ملكآ؟ ه نفوسصيم، بايمهورية للاطاحة 

_)9(الأ.ءعام1لى.ةاواس^__
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تقدمفئ أما غير حطأ.. ولا العواطف إثارة ق مغالطة لا 
الاسهجان،أو الضط من وتفلت الصاله تحتها يثب اش الحابه 
إلالشنمي من المحرر غير الظني الانتقال عل نمتم أوالتي 

بحثالكثافة من الأنفعالية السحابة هدم تكون وقد اللاثخمى. 
"بدطلللحجة".تكون يحث أي حجة، أي سقب تمح 

,اكلب الغالطات ادنطق: من ئى» 



10

)4نطقاس،صإشاسم(
ad baculum; appeal to force

تعمفملظ ؟ صدكا وقالوا باطلأ وتاوا صارما جلوا 
ايرى

الكائنعل بمغي الش الطريقة مي هذء *لتست 
ءرفاناهذا ليس الخمقت. بما يعتق أن العائل 

اكحوهذا عل حا نممد الش الخقمه وما ؛الخميمأن. 
الىبالألفاظ بالمادفة ّوىحراقةك؛؛رةالتممغ 

حقيقة،إل سر 

الحريةص " بل سمحدارت جدن 

الفرسانمن ئرقه اللك أرسل أوكفورد ®إل 

القوةيل الحجه يعرفون لا اكوري؛ن لأن 

)هأ(الأ.ذىمإدام؛.





هذهتعي ثم ومن العصا■ االلأسةت  b^uluniكلمة تعي 
الدعوى إنبات أجل من دالوعثد التهديد إل اللجوء المغالهلة 

لنقح به• تمثب الذي والرعب الخشية بانفعال متطقيآ تتصل 
might makesالحق" تصنع "القوة مأ الغالهلة هده صميم 
right  . مغايردافعي مستوى عل يعمل التهدياا> لأن مغالهلة وهي

بالقوة،القويلم السلوك تفرض أن بوسعك الفكرية. القناعة لمستوى 
ؤإنبالقوة. العقل الرأي يقرض أن مهل أحد يوسع ليس ولكن 
اسنأن عل دليلا للت، تنهفى لن رقيتك عل مصلت، صيف ألم، 

وتسلمبالطبع رقيتن ُشتري قد مثلا؟ خمسة ساوى وادّثر، 
لأضالأشاع.الاضاع وم ىوأفولإن؛اما 

و؛قيت،السلامة. وأر للمتفتيش أذعى حين جاليليو معل هكذا 
وهمذاهماكم' دلا تفتيش؛م لا حث واعتقاده ملخه ل تدور الأرصى 

من 1G.Bruno(  548— 1  600)برونو حيوردانو يفعله لر ما 
قبح تعديدة ية ثمأنفلمة هناك أن إل برونو ذهل، ؛قو - قبله 

لرأنه إلا آراءه. يغر لر ما الكنية؛الوين، وهددئه لأنرائي؛ فضاء 
.1 6 0 0 عام الخازوق عل حرقا وآثرالومث، العصا، لمنطق يرضخ 

139

فهم.سوء محرد وليس للفهم مننلم نثرته عل إذن؛بهلوتم، الأص إليه• "" 
الصبغةعن هنا قلناه ما وبثن الخدين، هدا تناقض ثمة ليس أن فالحق 

لبحول، هؤلاء حديثه أن ذللث، للفكر. بة يالتللحرية الأنطولوحية 
ضّْوق ذلك ل حديثنا)انثلر ع يتقاطع ولا يصطدم لا آخر وى ت م

-ص782، 2003بهروتؤ، الحرية، النهضة دار الفهم"، "فهم كتابنا 
348.)

^^)0أ(الأ'ءءكامألاضت_
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اثة

إذاكتت_/ ممشمكة؛ /يديه  LJl(iiعل توافق أن يبني )٦( 
تحتفظ؛وخفقتك.أن تريو 

منرض القدس- الكتاب صدمح، عل رمحمْ م/مص مط/ش ر?؟( 
٠ميمل-/مب ممامسه ّكون *يبآحداالمدى مر؛شرىلم/

مدهل 'طز تقرير إل يحاجة أك دكتورأدهميا أرق )ت( 
//نيذلك. ل مد/تحدث محيإ سرمِ،من/مرعيش ا1ادة؟ 

عمدإنه حالأروروالدي- ^،^٠^ بجوار.كتبك ٌأكون 
يخمر.»عاللأئ.أرالت بالناب. كيتك 
التالية؛الصورة العصاق تحريدمغالعلة يمكن 

محدثسوف س الحدث فإن ؤالأ أ الحجه اقل 
أومهددأومدمر مؤذ ص دث هلا 

سديدةأحجة الحجة إذن 

انفعالوأن عايث؛ ل خاض القياس أن هنا اليان عن عمر 
عنصرمتر ولا الحجة جنن من ليمر يمْ الذي الرعب أو الخوف 

تقالولا يحصها يريد التي القضية يص لا فإنه ثم وص الرهان. 
بالقوة،رأيا مرمر لأن الإطلاق عل، معنى لا ،. نْلاحأ ل فرويا 

ليسبانما الخصم صرب مادام ،أنا< jjذهب ند الناهلتة يعص أن الحق )1( 
ثذرخأن يجمر فلا مغالهلة"، ا'حجة يكون أن مر نفلا أصلا، "حجة" 

ذلك:3، انفلر الطتة. الغالطات يغر  ad baculumاو 
Jolin Woods and Douglas Walton: "ad baculum". Grazer

.133-140 .Philosophical Studies, 2 (1976), pp
اسبش،ساكإق:سس —



ُينموم" فجوة د تدكرنا تعإو، لا نجوه والرأي القوة يى لأن 
العبوروامتحاله العاين ئاين حث من الوقانع ؛ llpjالقيمة 

الأحر.إل أحدهما من 

سقط؟سه مط ^،اس 

وذلكمطقيأ؛ صائبا بالخطر، التذير أو التهديد، يكون ند 
هوالخْلز يكون أوحين الحجة، بنتيجة مباشرة صلة ذا يكون حى 

الحجة;موصؤع ه نف

القريبةالنهلقة هد0 ق النووية اإتجارب، عن توقفوا مثال)1( 

ؤإشعاعاُته'وفمانات زلازل، نعمت، ربإ لأما القطب، من 

التوؤية،التجارُب، إجراء البيثة أنهار يتاصض الثال، ذا هل 
حدوثاحتإل لأن بالحجة، منهلقيا متصل الحطر أن نجد وفه 

أوتوجيه.قرار صادرآعن وليس محبثيا ءرتّتا هتا امحلرة النتاج 
درجاتك".ثال)2("ذامجيدآوإلأانست، 

محنكايعد لر عندنا الحوار من يرآ شهلرأ أن حقا األوصفا من 
لعبةإل منه "النحيب" لهبة إل أقريب إنه العصا. إل بل العقل إل 

وحمب،ثراء أنه عل الرأي ؤ، الاحتلافح لاننفلرإل فتحن ّ الحيل، 
اعورتتاكلمإ بالعصا يلوح نزال، ويا ّ وخيانة انمحرافف أنه ل عل 

أوالصرمحة التهديدامت،، أن العصا أمر ق االورمّف< ومن الحجة• 

)0أ(الأ.هكامإلامأ__^
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ad consequential!!; appeal to consequences

•. أنا. أ4ا يموت. أن عليه حقا ؤإن حقا، فان كايوص *إن 
نحتلمفثيء وعواطفي، أفكارى بكل إلض، إيقان 
ذلكإن . أموت أن يبغي أنتي السيني من إن تماما. 

٠الرعب غاية مرعيا شيئا لكون 

إلشلمان عوت ~ تدلسوى 

نحنؤإنإ أهواءنا؛ ئسع بأن ملرمئ ليت ارالخْيقة 
الخميمهءئيع بأن اللرمون 

رسل)انبا، ردغدغ أمواتا عل "ثئدم" عدآ الفكز ليس 
بتعزفنتعلق ينرية وفليفة هو وإن،ا واسرحاثا؛ راحتنا عل 

الغالطةمن فان ثم ومن كان. كتفا الوهم ؤإماطة مي كا الحقيقة 
اللوازم،الرسات، السعات، )العوام،، النتاتج نستخدم أن 

^^_____)أأ(الأظامإوم_____





تمعندما الأول المرء لكنت ق وبمكانته بقه واءتزاز0 
مركزينإل الأرض مركزة من التهمة عصر ز الأكر التحول 
أنافرض الذي أم(  543أ~473)كوبرنيكوس يد عل الشص 

تتخلصأن الضروري محن ولكن الكون، مركز هي ليت، أرصنا 
أحلمه.من نحلق العالر وأن الخليقة -اج ليس أنه ذلك من الإلكذ 
م(1882أ~80)ودارون تشارلي قدم ءناJما الثانية المرة ولكنت 

فأرتالطيص، الأنمخاب >يق عن الأنولغ أصل عن كتانه 
افهصورء الإنسان كون عن حاص بوحه الديتي التصور ل نظريته 

وأعمققسوة أشد الأذى فكان الثالثة المرة أما الأرض. ل وحلمته 
يريدالذي الراهن يكولوحي الاليحنا جانب من حاء |ذ جرحا؛ 

الخامحى،بيتها ل سيل.ء تكون أن حتى تمالك لا أما للأنا يثبت أن 
لواعية غتر بصورة بجري ما ثحيحة أنباء عل معتمدء تظل ؤإنا 

محاصرةالنفي التحاليل ق تمهيدية )محاصرات . التقية حياما 

اثة

■ظسمغ geocentrismالأرص مكزب أو'كرف'' لا؛ومن )أ( 
ثّديالتفاهةهامثيأ كائتآ الأنان إك1ن ؤإلأ صحج0، 

في،الأرض•رحنمبمه اش صورة ويس 
/:زنمظرئ، ندية " jjkJس//ركد/ن"ص!)2( 

iJJLjjوكانإ<أزيفشيالهاالأنازقريثألبقيةالحيوانات، 
مأزكها.
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اكاتح.إل ■!(الأحكام 
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النتاجإل محكمون إنإ الفلامنة، من وغبمره أرسطو، أن غير 
يئنهو الاختيار يكون ■>ين أي النظري، لا العمل" "العقل ال حمل 
منأنم والحق السلوك. من مجتن ين أو الفعل، من الئن م

ينالوازنة أن القول ونوافل البداته مجرى يجري الذي الوضوح 
كانإذا أما التوثعة. ونتاجها بياتها ين يالموازنة يتم إنإ الأفعال 
يكونالنتائج إل الاحتكام فان الصواب، أو الحق عن هو السؤال 

نظريةكل من نوجز أن دائا ا-كلأ ومن الموضع. عن خارجا أمرآ 
إلالثى؛ لا نرشها، أو الحقيقة، من جانبا تكشف جديدة عالمية 
ممسأو البشرية، نجرح أر الثقانية، محناعاتنا تتحدى لأما 

الاجتإعية.عواطفا 

ايطب.المغالطات المطق: س قيء 











زائدة،وتقويميت امعالية يمضناي، محملة اللفغله تكون >ين 
loaded wordمشة'' "لفظة لها يقال الماشر، معناها إل بالإصافة 

والمعنى-؛P؛J،Jl ,jO؛اللقمة الندقية مثل اللقمة فالكلمة مشحونة. أو 
ميمة' لفثلة أسعمل حين الرصاصة. هو التقويمي أو الانفعال 

فاناإلخ .. "حافز" من يدلأ "رشوة" ولفغلة "حيوان"، من يدلأ 
الحالةرصد محرد عتر احر فعلا تفعل ملضة ألفافلآ أصتخدم عندئد 

هدهj أيضا اننلر وتوعز• وتحرض وتقوم تحئم إنما الومحوعتة: 
الماصمن القائمة 
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صءرم
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رالئئخة(الشحوتة الأاuظ الشة، الألفاظ ( 12).



لكانؤإلأ يالضرورة، مغالطة لغة هي مشحونة لغة كل ليت 
الغالطات!من ركامأ والشعر، الأدب وكل الدراسات، من ممر 

أنالأحيان يعص ق ثائرين نكون أن الأمر، حقيقة ق نريد، ونحن 
نريدالحقيقة. حدمة ق للامان والخيالية الأنفعالية الطاقات شئر 

أنتمنقول؛ ولا محرمون، سفاحون أنتم الدمويثزت للقتالة نقول، أن 
نقول،أن ونريد القادة! الثورة ومبطلو الحديد النذلام حراس 

الوجودتم،لمآزئك سحريا حلا تتوهم مشوش أنال أنت، للإرهابيت 
نقول،وأن غيرك؛ حاب عل أحرؤيا متقبلا لقالت، وئومن 

لوحةمن اللون إزالة وتريدون ريكم، تغالبون أنتم للمتزتزت 
الوت.متن عل سمحا هامشا الحياة نحعالوا وأن الدنيا، 

أجنحهوقصمنا اللغة انفعالية عن نحاليتا لو حقا أنثتا ما 
الحيادنوحتا أتا لو أuدشا عل البلادة ثرين وكم ااكاإ،ات. 

)الثريم،الشاعر ،ع نقول، أن من ويدلا ثيء• كل 3، العلمي 
الرصى(ت

القلب،ئلمتح الطلول، عنى حمت، فمد عض ونالمثت، 

يحاسةالأطلال، أدرك وبقيت، نقول،(ت إذ أيلينا )وما ئلنا 
ؤ،أّتل.ءيها بدأت البصري محال حارج أصبعصتج فل،ا البصر، 

الذاكرة.

تكونما ممرأ المشحونة الألفافل فإن ثيء من يكن ومهإ 
غيرتقويمية استنتاحان، إل يقفز أن إل الرء ندي، منطقية نخاحآ 

بملأمشحونه ألفاظآ الجائل، ستخدم حين الغالطة وتاق مثروعق. 
اشطبالغالطات النطق؛ س ى• ث— 







اسرم)صاذل(
slippery slope; camel's nose

حيمسل أش يئس الخمل تركت إذا ٠ ت ه لتفالدوى ق1ل 
رانهيدس أن يعدذلك يوشلج فإنه اياردة الليالة « _ل 

الحملأجد ما وسرعان رئته، يدس أن لايلث ثم كله، 
ا>فةا<.عل اتحم وئد يزئته 

أمحواالأحداث فيه محيتاؤيوتنتهي حياله ق البدوي ثثد مكيا 
الأول.الخطوة يتخد أن ئزعه كارثة إل ونفقي مائة؛ 

(اكضايمح)كابمل(___13___^^____^^)_





























يغميالأمم بتن والخلاف التوتر أن الصواب يكون )ربا 
والحرب،لح التس م إل 

)قداللفحايلوي. إل تزلي )ارضاعادارة( الحس )2( 
الحمىمن كل وراء من هوالسبب الحصة فثروس كون 

الحلدي(والطفح 

رصكريم iTi؛•Cالأسيلان ص سمي اريات ري )ق، 
إلبوئي كريم الأص "'زكي، رئف رلحويمة• معدمين 
هوالحو حرارة ارماع أن )الصواب ا-إمائم\ ارتكاب 
منإليه يفخي )با الحربمة معدلات ارم1ع ل السبب 

كريم•الأيس ميعات ارتفاع ول وقلق( توتر 
/يزمطس/ كثمءِظسسصلكن )4( 

النموأن )الصواب الكتابة!! عمالية ينهل القدم حجم 
ونموالقدم حجم نبالة من كل إل للهلفل.>دى النصل 

اليد(*حط فيها بإ جيعا المدرّية القدرات 

ء/صمنح.ممب لاياررءتر/سمء ملحوفل انخفاض ثمة )5( 
أن)الصواب ايارومتر. انخقاهم، ممست //عاصغة إذن 

العاصمةمن كل سبب هو الحوي الضغط انخفاض 
البارومتر،وانخفاض 

كمقيبيم/دىممني يكتريا وجود َكثغت/خململأت )6( 

ميبهمى الكتريا أن //ظييب فاستتح الرقى' أحد 
——ة( بمد ايس )أخد اراتف اب ( 15)
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عط/ننطرjfj ذ/ت اوكتنانحم رن ين ثم الرض■ 
رسم/صط/لإي'طمحكوط 

محاض/ثمرفس.بمجة تكاثرت التي 

التبيفزيونانتثارأجهزة من الأji( العثرضوات خلال )7( 
الخلجرائم معللات أن وج الثلدان مجن  jLي آل 

•الخف j) هوائب اوثانفزيون إذن الخعف. إل ترتفع
عرضمحرد هو اكليفزيون أجهرة انتثار أن )الصواب 

نحتةبتية اكتإل تشمل النهلاق، عريقة اجتإعية لتغثرات 
شراءعل قادرة يرة وطي طقة وثكرن كهربائية 

|ذنالسذاجة من الأدوات. من وغيرها التليفزيون أجهزة 
تماما(متقلأ متغيرآ الخالة هذه ق التاليفزيون ثعد أن 

الإدمانمعد.لأت أن وج الأمركة يات رعفر،/رم؛لآ ي ( 8 ) 
•الإدمان إل اسريودي إذن الفقر. ناده مح تتزايد 

كانالولايات ط0 ل المصري التمييز أن )الصواب 
الفقرس م إل ز؛ؤدي رالراحي الإ-ماءل إل بممي 

معا(والإدمان 

حلولإل إلا تودي لن التفكير ق اكسهلية الهلريقة هذْ مثل 
الوقتؤإهدار الفشل إل إلا التسيهلية الحلول تودي ولن تيسيهلية. 
محاكيمح  common causeالمشترك" "السبب مادام والخهار، 

والعلاج.اكتاول من وباكال والرصد، الملاحفلة من آمتا 

اكلبسلمت الطق: س ئى» _ ___
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الثلالعلاج بالعطور، العلاج بالنار، العلاج بالرش، 
homeopathy ،ري" الخيام "الانجbioharmonics،

يدويا،الفقري العمود يتقريم )العلاج الكثروبراشك،'' 
chiropractic ...الخ

كيفأعرف أن نحديتي وماذا المز؟! وما ت نائل يقول ند 
محديث،؟الثناء مادام الثناء محدث 

عل، البلاسبو ''تناسخات من الضروب هده أن والخواب 
الخادالمار عل ثعش إنإ الخالات، بعض ق الممادفية نواتدها 
لالمحح العلاج الت،اس عن وتحل الحقيقي، العلي للحث 

ذا٠اينلأناس ثقته بلاسبيا هراء به وتشدل الصحيحة، مظانه 
ولنورما، يتاصل لن اللأسو إن الأغالثْل. ل غارقتن بالرض 

كل،يخل يلن نزيفا، يوش، ولن صنعا، يكبح ولن كرا، بحم 
لعلاجيكفي الثلامحيبو هامش كان ولو حرجة؟. حالة ينفذ ولن 

البداية.مد البشر لدى الطبي ا،لرفق نشأ لما الماص 

منبأكثر بصاعه تبيعنا أن تريد اليلأسيو تناسخات فإن ويعد؛ 
كلق سلفآ ومبيت ومتضنن وميدول قائم البلأسيتي فالأمر ثمنها؛ 

رناتإل الدوائية الأبحاث نعى إن،ا علاجي. إجراء كل ول دواء 
دلالة.لي بفارق الثلاميبي الأمر تتجاور علاجية جدوى 

, i_iا,كألطأت اكلق: س يي، 



















)أوسابقة عل القياس ستخدم ما ممرآ القفاء محال ول 
معتىإن يل الراهنة. القضية •ع مماثلة لوحود قفائية موابق( 
تطبيقهاق القضاة بكدح إلا تمخ دلا تبلور لا لروحها الموانع، 

ويكونأحرى؛ تلو وحاله آحر، تلو قاضيا الخاصة الحالات، عل 
التأؤيل•وبلاك المهم قوام هو ذلك فا الأنالوجي 
صوركل إن نقول أن الغلو أو البالغة قييل س وليس 
والدهني،الحي الإدراك ضروبؤ وكل العقل، ؤإعال الاستدلال 

ومعاينةالصلة ذات التشايه أوجه تمتيز عل قدرتنا إل تستند إنإ 
لأشياءالكاليدوض التدفق هدا حلال ص الشركة القوام 

ومرائيه.وأحداثه العالم 

حلويالأنالوجيو«|ءاطره
الوالتصورات( والأحداث الواقف الأشياء)وكيلك أن عثر 

علاقة"هوية"سها العلاقة لكان ؤإلأ مماما، ماثل أن بمكن 
identity  تماثل" محرد لا"analogy  ميدأيتز(أُ،.هاك)راجع

داتأثمة الاحتلأفات. تدفق ويدأ الباتل عندها ينهار نقْلة دائأ 
هنالكالهوية. لا الت،اثل بجسهم إما فة كل أعفاء مادام فراق شلة 

"هويةأيفأ ثى ؤي Leibniz's prاencipاو_تز مدأ بمص )٠( 
اكيزينالشين أن عل  identity of indiscemiblesاللامايزات" 

خمحل يشترلك أن يمكن لا اثنان( شينان حما أتأءا رأتم، إحماتيا 
الخماوملٍ

)7ا(اكموابيي)الآسمارص(^^^

193



194

الخفمن صرب م تماثل لا حث بالتاثل التائي يكون 
محاولةأو اتاء عل الكابة بمحاولة أشبه الصميم، والعته والامتاع 

اكحركة.الرمال عل الصروح تشييد 

figurative analogyراسض/اصوووي( اتجانى 

وسائطإلخ، واستعارة.. تشبيه من البيانية، الصور تعد 
الأذهان.إل وتقريبها الءالوما١ت، وتوصيل الأنكار لنقل صروريه 

مألوفةغم حديدة ؛؛؛ ٠٠١٠٠عن زتحال،رث، أن البيانية الصور لنا تتثح 
شبهوجه إل استنادا لاوثأم، مألوفة قديمة حدود ق للمت٠ع^ن 

الآلوفةوالفكرة لهم إيضاحها نريد التي الجهولة الفكرة بض معان 
للمألوفهأحرى خصائص وامادأ الأصل، من يعرفوما اش 
اللكههذ0 سع للمجهول. أحرى حمانص توازى لكي 

عنمرأوتمثل والتواصل، التفكر ل كبي بدور البيانية التصويرية 
والإفهام.الفهم عناصر من حيويا 

مأمونآاّتخاواما تستخدم أن يمكن لا البيانية الصرر أن غر 
أدواتإما التحدمحش،. إليه يرمي معتز ،لعني إيضاح كوسيلة إلا 

الالأفكار لتقريب وسائل إ-اا للمعرفة؛ مصائر وليست، للتمر 
للإفحام.لا للافهام للتدليل، لا للتوصيل وسائط علتها، ليرهنه 

يتقدموهو الإنسان تعتور التي التغرات يفر أن مثلا الرء أراد إذا 
يقولمثئقة بيانية فقرة يكتس، أن له فان الشيخوحة إل الشباب من 

فتها:

اكلقاالمغالطات المنطق: س ى» ؛ -
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فإنالرحلة هذه ل وأنت ثقتل وعندما مقتول. ؤإما قاتل إما فيها 
أيوثأوه، العدو واؤيش أنك من تيمن تلكي تتأصل، أن عاليلئا 

أدنىببمإ لديه من وكل والمعاوصة الحاكمة الهلبنة من نتخلص أن 
كلعل الوسيلة نمير فالغاية حن البطون! ق الأحنة حش صالة 

االهلبةا>ت،الرحة ت بالرحمة مسمهلتة ثيء، كل يعد وقوتلث،، حال؛ 

وأيدأ!دائا العفلمى الغالبية وهير الكادحة 
أماعل دانإ مزر )ام التارنحتة" "الرحلة هذه أن غم 

الئاليةالأهداف كانن، فالٍا لأتجحا!ا "مقيمه" تفلل مؤقتة( عابرة 
تطولوالعارضة القل. حنق وفترة محلويلأ، محئها يناحر النال البعيدة 

)ؤإنحده سيزدادان والاستبداد الاضطهاد فان . فاكثر،أكثر 
فإنمثالية ترى والأينواف القاصد لأن وبالضبمل النوايا(. حلصته 

وادعاءبالتهم المدق إل يودي بأن حدير تحقيقها ق المتمر المثل 
تدخلاأو نحريبآ، هناك أن بد لا ~ القارب! حز ما شخصا أن 

تنيالتي المكنة التقرامت، حمع إن فاٌدة)إي محيادة أو أحتييا، 
ما(.ثخمى حانب، من وثرأ خبثا بالضرورة تتضمن نفثها الثورة 
طلب،ومن ■ مأفتهم وامتثصال الدني،ن كم، ضرورة تبرز حني 

١لأيفانإل غرق قد الثوري النفلام يكون وهنا مذنبتن! وحد 
فيدمغليذل.أا،

,Popper K. R., "The Open Society and Us Enemies", Vol. 2 (ا)

fi fth edition, Princeton University Press, 1966, pp. 158-168.

اكلتةالغاست اكلق: س ئي، 



هوأنالوحيالدموي الأنالوجي هذا من الثافي التريايى ولعل 
Ottoنويرات أرتو إل )نسبة نويرات قارب تثيبه هو مثله! 

Neurath  فا(:حلمة من

يمكنهمالبحر: عرصؤر ق مقيتة بيحارة أشته البشز إن 
يعيثونالتي فينة المن جزء أي يصلحوا أن 

حرءآ؛حزءآ كلها فينة اليصالحوا أن فيها،ويمكنهم 
ا'٠Jواحادفعة كلها يميحوها أن يمكنهم لا ولكن 

سكؤوائييهي

ذلكالكإر, محر/مة ابهر/_، مد/ كل يزل أن اليث ن م ٠
الكوب.الينثيءمن/ركئءعلكل  Jmفائرة، لا أنه 

امترايجيةإل ج -؛ظ التجاري كالصل //لرمي /تعلم / ٠
الربح.تزايو إلتردي تتافية 

ؤ،كتبهم /اصطحاب للطلاب 'سح أن ب حم »
 y/.متءط'طتy/ لالقضائية يستخدمالحإمرنالنكرات

جراحاسمم؟ل الأشمه ميثرالأطباء مم7ءاطمم، 
محتلف:الأفعال هد0 ل الحوهري العنصر أن )لاحقي 

الامتحاناتأما للمعرفة، هى"تهلبيق" والخراحة فالمرافعة 
للمعرفة(.أما"اختبار" المرض فن 

)7أ(ضابيي)الأسمهماف(___

199

















كثفمما أكثر نمه ذات عن يكثف هنا الرء وكان يناسه. لا ما 
■_بولس يقوله ما إن متتوزا قول عليه دتزي الأحر، عن 

بطرس"•عن يرا ئ أم بولس عن يرقا بملرس 
الخصمفدخ  stereotyping''اكيط" إل الرئ يميل وق. 
الخصميينإ إليها، ينتمي اش أوالطائفة الخماعت مميز معينة يمنان 

حتاحآيمثل مذها أويذهب الءلان٠ة تلك عن ممرآ محيي رأيا يرى 
الأجنحةآراء عن مهأ احتلافآ محتلف فد والذي منها، معينا 

الطائفة.نفس من الأحرى 

التطرفالقش رجل 

معتدل،وهو ياكلوفح الخصم ترثي أن التبسيط جرى دبجرى 
أنهو القش لرحل الن،اذج أمثل أن والخهم، في• وهو وبالمطلقية 

أنذلك، الأٍلراف. إل الأوامعل من وتزيمه الخصم موقف س -تول 
انثلرباسثتاءات. تمح لا لأنبما الخفنيد ل أسهل التطرفة المواقف 

المواتم،;من العليق هدا إل 

بأهر كل 

هوبمعظم/ 

هربأض 

بض،رّب
سغإماوسب

ب jAمنار أحد مد 
—--ئةا('هاجترجل'ناكش 
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هدْب". م أ "لا ، ب" ص أ "كل هي: هظ 208
مفاد""مثال إلا لتقومها يلزم ولا تفندآ، الأيسر هي الواقف 

counterexample  .كاذبةعادة هي الكلية القضايا هدم مثل واحد
العالرطيعة بحكم وذلك بالتعريف(، مرتهكن ب أ، تكن لر )ما 

جححش تارربجآ التفنيد ل القضايا ط، صعوبة وتزداد وتكوينه. 
ّب ليس أ يعص ، ب< هو أ بعض أومعلها: ل المعوية أوج 

أحدنشت، أن عليك يتض القم.يت\ن هاتض إحدى تفند فلكي 
اكلرفونالزتي_،. ض ب،" هو أ "كر أو ب،" هو أ "لا الطرفن: 

فاكلرنونأحد"ا أو"لا "كل" د تبدأ يمداهب القائلون هم إذن 
 jأوماح" إجهاض "كل القاتلون: هم مثلا الإحهاض ضية ق

علالغش رجل مغالطة يأت هنا من "• ^١٢إجهاض "كل 
أصعقهي حيث، التهلرفة صورما ل الانحاهات، أو الأذكار مهاحمة 

تكون.ما 

مشروط()أو ّآ ،مالتعميا الخصم رأي يكون قد 
qualified generalization  ،الهللق""التعميم مأخد أنت فتاحد
absolute generalization  ، تفنيد0مهمه ملئ، عل تنهل دكي

إغفالمغالهلة ل تع إذن إنلن، أمثلة. مضادأويضعة مثال بذكر 
''،.secundum quidالممدائ' 

الث.هلطحافة إل أنت، فتزثمحه معتدلا الخصم رأى يكون وقد 

مطلق)أوبوأ أثا عل المولأ الاحاءات ذات \_i معاملا ص :أ( 
المغالطةطْ تفصل انظر • ( oJLpالقامعاملة الأسثناء معاملة أي العكس: 

وموضعيا.
ئىءساك1ق:سلثتاسمب





معينة؟حالة ق تحريفه تم قد ما لخصم ما محونفا أن تثت أن يمكنك 210
وامتشقافيقوله، الخصم عناه ما تأؤيل عل يتوقف، هنا الأمر 

بسببأحيانآ صعبة مهمة وهى معينة؛ مسألة ق الحقيقي موقفه 
المكنة.التاؤيلأت تعدد 

لجريانالدقيق التسجيل تم أن الحال بهلبيعة الأفضل من 
القلت،/ أنت، عثرة لمجنّتؤ وذللثؤ وثهودأ؛ وكتابه صوتا الحوارت 

أنالعتادة اليومية الجالأيت، ل السور من ليس أنه ضر أقل". لر 
جهة،من البشرية الذاكرة لقصور ؛، ٧٧العثرة، طْ نتجنك، 

أحرى•جهة س الأقوال وتا'ويل الفهم ولثفاوت 

principle of citiarityمبدأالإح،طن 

اويلل الإحسان" "مبدأ المص البدأ أهمية تتجل وهنا 
لقولالمكنة التأؤيلأيت، ئشعتست، فحيثإ الأحرين. وفهم النصوص 

تتناولوأن الخصم لمصالحة الثلث، تفر أن الحكمة من فإن الخصم 
والتفنيد.بالنقد والأقوى الأوجه التأويل 

ٌبداالفكويتيا حمومه ٌواجهة ق بوبر كارل امحمحس وقد 
منالمستفادة المنهجية الدروس أهم من لرما دانه ق يعل جديدآ 

مهاحةعل والنامحنرة الخيل تاؤخ محلوال المفكرون دأب لقد كتاباته. 
اعتىدلاث، من نثني نلا الخحبموم، دعوى ق الضعيفة النقاط 

دلاث،ت كبيرة عيوبا الهلريقة قده أن غير فولتير. أمثال من المجادلين 
أناوا.-اي وص أصعقا. وجوانثا قوية جوانب، دعوى لكل أن 

ولداالضعيفة. دون القوية جوانبها ل تكمن إنإ دعوى أي جاذبية 

—الطقيةالغالطات النطق! من يء ث —



لنولكنها دعاما نحرج فد التفرية ق الضعيفة الخواتب مهاحمة فإن 
هذالعل أكر. بدرجة عليها يرتكزون التي القوية الخوانب تقوض 

نحرأن يعل. آراتها عن تتنازل الناس تجد نليا أننا ل الر هر 
تقويةإل النهاية ق الخسارة هد0 مثل تودي أن فالأغلب جدلأ. 

نظريتهممن الضمنة الخوانب عن التخل إل تدنعهم إذ مرممهم؛ 
تقويها.أو 

منالخصم نظرية يواجه أن هي ؤلريمته كانت فقد بوبر أما 
Jغراتراومد فأكثر أكثر نظريته تقوية محاول بل القوية؛ زاؤيتها 

ثنj يثئ أن نل والدعامات الحجج س بمزيد وتزؤيدها 
بمهاجته"،جديرأ "حمإ حممه س محعل أن يريد إنه هجومه. 

طريقةإنما وجاذمحتها• تونما ألج ل دهي نظريته عل ينمص وأن 
وسمدمرة. قاصمة تجحت، ما إذا ونتاجها، وثائقه؛ مشرة 

ذحرمن لد؛|ا ما كل يكون أن بعد ئانمة لنظريته تقوم أن الصعب 
تدمر0تم قد إمداد ومصادر 

القشض أ*ثااةماج.ةرجل 

المخممةالزيادات حفض يْللب النائب السيد )أ( 
أنلنا كيف ولكن ه2./. ية بنالصحية للخدمات 
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بالقدحوي*ج منصف، غير نقل. وهو لهيجل؛ بوبر نقد ذللن، من نثني ن(
التتويرمن عام مائة ~ بوبر كارل كتابنا راجع الميع* ب والالشخمي 

وما 115 ص ، 2002بيروت، المربين، النهقة دار المقل"، ومرة 
ها.بعال 

—^^-رةا(،هاجآدجل'ناكش-—-——
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منأطفالنا ونحرم اهتإما من نصسها الصحة نبخى 
علالماتب نوافق لا )فد واإرءا!<. /سممم ل حقهم 

الناببه يطالب الذي الخفض أن لاحظ ولكن اقراحه، 
نائم،عو فيإ حفضا وليس مضافة زيادات ل هوحفص 

تكونأن تلغ لا )الخص( خصمها الهللوب ية النوأن 
النتيجةإل نفخي لن الأفراح محصلة وأن "يخسا"، 
يةالنوأن رعاية(، لا تطعيإت، )لا المزعومة الكارية 
الصحة،من أهمية أفل ليي آخر لمرفق تممي ند المدخرة 

الخ(العلمي.. والبحث كالعليم 

مر'مريتاللحربووترإنإ لممحميد التمؤيت )2("/ٍز، 
عامالانتخابية حملته ل جونسون )ليندون اوارر؛<' 
1964)

رمى//شهى  IJaيكل ريشتبف نظرية نحظى كغ )3( 
)JJشأنإنإمى الأخلاق وأن ثميءياح كل أن "دمِا

الخلهل)لاحفل . إلأخرى"  iJLifث من نحطف ■سبى 
الفيزيابة theory of relativityأينشت؛ن تسبية ي؛ن 

moralالأخلاقية النيوية، أو والسيئة، الخالصة 
relativism  والممي،الأ-حلامح، المجال عن تتحدمحن، التي

أويعيد(نرب من الفثزياء بمجال لها صلة ولا 

أحياناتسمى واش الحديثة، المادية تزخذ U كجرأ )4( 
الماديةيجراتر  physicalismالمزياتي" "الدهك، 

القديمة.الساذجة الكلاسيكية 

٠-الطميه الغالطات اكلق؛ من ء شس 
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أنيلث لا لكي التوطة، سل عل يقدمه إنه العادي. القارئ 
الديقةالتقاتل عد0 عل المرء ؤيركز طعن دون الستار عليه يدل 

الخالةهذ0 ل والطرح. التمثيل ق الأمانة وبكل الطبيعي بحجمها 
سعثامسعفة، إيضاح ومحيله أو تقنية؛يالاحوحية، القش رحل يكون 
ولوالتشويه التحريف من وتتثرأ التمثيل، ق الدقة من المزيد 

الحقائق.

منبدلا القش من خصم مهاخمة فإن ثيء من يكن ومهإ 
والخن،الغش من صرب الأحيان أغلب ل هي الحقيقي الخصم 

بائسةومحاولة والخهد، للوقت ومضيعه الوضيع، عن وخروج 
انتصارات،إل افتقار عن بالأحرى سم رخيص، انتصار لإحراز 
موهومة.غير واقعية نجاحاي، إل وتعطش محتلقة، غير حقيقية 

قثأوتحتوها اادمى تنج أن ؛، Ij^oSولاممن إذن، رحلا كن 
الرجال،•وبأس الخصوم التقاء ذللث، متحاشيا؛؛ن لكا، ويوسعها 

والنزالأوحدْ الطعن طيث، بأرض اياذ حلا ما ؤإذا 
وأقواها،صورة أدق ق حجته واعرض لخصمالئ،، محأ كن 

يدكر.سيا فعلت قد يكذ صبا قو مم 

ادطباكاللأت الش: س ئى. 







أهممن  reification"مغالطة ثني غرو لا 
ومذاهبيكامالها، فالمية أساقا ؤإن شيوعا. وأكثرها الغالطات 

هذهعل لتقوم علمية، ونظريات وأحلاقية، واحتإعية سيامية 
لالحرية مطلق للفلأمفة كان ؤإذا عليها. ونتاص الكب،رة المغالطة 

منفليس حقيقي، غثر وأتيا حقيقيا يند الأمياء أي يقرروا أن 
ملحضنالبحث من الأحرى الحقول إل تثييآتيم يزحلوا أن حقهم 

والأحت،إعالعلم تاريخ ينج بد• منه كان وحالهلآ اصعلرايا -٠! 
حمبا،مساره عطلتح كثري بعثرائت، الريانحيا>.ت،، وحش والسياسة، 

ماتقرر حقيقية تعرينايت، طلب، ق المفكرين لإلحاح كنتيجة 
نمورهم،ل تكونه أن ينبغي ما إل استنادأ الأشياء 'تكونه' 
غثرأو حقيقية غثر بوصفها البحث، من كاملة ؤإنكار 
صالحة.

قصدعن فيه، تحدم ياللمءي محاله دللت، رغم للمتشييء 
البياقالمجال هو ذللث، الواح. عن والتعبثر الحقيقة لخدمة ؤإدراك، 
وصوالتثخيص، والمجاز الاستعارة ألوان ل يتجل ك،ا البلاغي 
قربل والشعر الأدب، ل والحدوى الأهمية يدة مي. لغوية وسائل 

طبيعةبحكم المغالهلة عن وبعيدة الأحيان!( بعض ل ه نفالعلم 
بتللثحنمتد ألا عل له؛ وئنأحذنا فيه وموقفنا ذاته التعيثر 

محملها•عثر عل وحملها ها مفصل. غثر إل الثريئة الأستحاراُت، 

"استعارة"استخدام من أكثر ليي الشيء أن الهق 
metaphor  ، يعيدأ،الاستعارة يأخذ مغالعلة، يتكون حن أنه، غم

)9أ(،ن1لطتادثبم،
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كياناتنابأن الأ■ءمماد ق ونبدأ استعارة أما نني حتى حا، أوJأحالنا 
علعليها أصفيتاها اش العيانية الخصائص لدبما المجردة الصورية 

فناالأثر بالغ لها الثيء وصف ل طريقتنا إن الاستعارة. سبيل 
حدإل تثيدْ، الواغ عن انْلباعنا أن ذلك بمي الثيء• عن نعتقدْ 

دراسةينا ميب هكذ.ا الواغ. وصف ق نستتخدمها الش اللغة "كر، 
لئلاالأشياء، وصف j ريقتنا ق الحدر نثوض أن ''التشي^ 

موصوعتهماهيه محوي وصفنا أن تصور ق ندرى، أن دون 
ذاتيا.اللغة خارج 

يعاقأن البارانوي، الغمام أو للثارانويا، المطية الحالات من 
وأقاربهإخوته تل من مضطهد بأنه راسخ اعتقاد من المريض 

ثيءهناك يكون وقد عمله. وزملاء وأصدئنه وجارانه وزوجتته 
وقدمحاههم، العدوان لسلوكه فعل كرد الهلفيف الاصهلهاد من 

المريصنأن غمّ واضهلرابه. شكوكه نتثيجة عنه انفصوا هؤلاء يكون 
ولاهؤلاء، لسلوك وصف، محرد هنا "الاصهلهاد" ؛ يعنى لا 

)يونم(يئق بل نحاهه؛ السلوكية امتجايامم محمؤع إل "يرده" 
reify, hypostatize  منمرية" "قوة هناك ان ؤيوقن الاصعلهاد

محولعنده الاضطهاد ليس السلبية. الأسثجابات هازه وراء 
هيبل حياله، الأمحرين سلوكات نحتها يصف الأحدايث، من "فئة" 
لوكاتالهل.ْ وراء من يقبع العالم عن مثقل حقيقي" "كيان 

والحرانوالزوجة والأقارب، الإحوه وما سرية. بملريقة ببها ؤي
آفلاطووواقعي كياف إما "القوة". لهانْ عملاث إلا العمل وزملاء 

أنطولوجي•ووضع حقيقي بوجود يتمع قائم، 
,ادطقية اليالطات الطق) من ثيء 
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اثتسد()اثتأسديؤن اسزاتتأس 

Confirmation bias

منضمحةآمحابثز يتأثط التاظرة إل يلم! 
دعواهتؤيد ووثاس مصاصات 

العزقهذا بنصف ولعله 

بفيهامحغ أن قميتآ كان 
الفنية!!رالوتائق القصاصات من 

كلبطاقات، أربع المثارين عل عرض سمرأص ربة حنق 
وجههاعل أبجديا وحرفا وجهيها أحد عل عددأ تحمل منها ؛ءأاقة 

سا:مثل الأخر، 

Wason card problemواسون" طائات "متكلة تنش ( ١] 
اص(.انمازادايد)ادايددرن 2( )0 









falsificationismائس _ kUهائليوبر: 

طريقةعن تراكم العلمية العرفة أن لفكرة متاوئآ يوبر كان 
والحدةالأخلاق شديد نمور وق تحقيقها. أو القرصيان تأيد 

حقآحديرة تكون لا القرصيان أن إل بوبر ذب العلم لديتامية 
منوسيطةت مدمرة فكرته كانت للتكذيب. قابلة تكن لر ما بالشول 
أنالستعد من تحعل مهولة للفرصيات؛ مؤيدة أمثلة تحد أن السهل 
مثل;بسيطة قرصية مثلا تأمل المحح. العلم ْلريق ص هذا يكون 

^^رط'.فإذاكانكلئسءواكواهد
حيعأن وأكتثف الحديقة اهئإل أن بميرري فإن لدلك، الويدة 

البتفجاتوخمح يآ، حنتتكاثر وسن وأرح المتانة الزنابق 
مجاومرعان حرا. وهلم جنستا، تتكاثر وخمسئن وثلأيث، النعاتة 

أياطلع فلو ذلك ومع الوحبة. الأمثلة من هائل عدد لدي بجتمع 
مثالأأحد أن أحاول لر لأش له؛ يأبه فلن صل عل نبالتا عا1ر 

مضادة""أمثلة تكون أن يمكن حالأُت، إل أنظر لر مفتدأ؛ 
counter-examples  . أفحصأن عل ينغي قرصية أي تى فقبل

أفحصوأن االز،ارة، النباتات من المحتلمة الأنولع من كثرآ 
ماحهد أحاول أن عيآ بجب وبعامة، والراخى، الأعثاب 

فرصتي. falsify"أكدب" أن أمتطع 
منكر س اسى الأخيار نفى من "همامة" سخت تقديم دةا ا= 

ماويمالعانة المينة أمثلة،uj• من انمحيحة. الإجابة إل الثارين 
وعنرشاربهوجهتها أحد عل مع؛ن م—ردب ;أا بهيانة كل بطانات أريع 
كانإذا إنه الفرضية وتمول ؛ 18، 14كولأ، نهوة، الأحر: الوجه عل 

61 فوق يكون أن من بد لا إذن عمرْ فإن القهوة يشرب الشخص 
اصّ(التائي)ادايددرن امان )02( 
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بروكامنطهة بأن القاظة الفرصة وهي أحرى، فرصته تأمل 
هذهعل المرة ي؛رهن فلكي اللكدم. إنتاج ل شحكم الش هي 

ثلفحالات بين موجب ارتباط عل يعتر أن يكفيه فلن القرصية 
كانإذا ما يكثف أن للمرء بد فلا الكلام. فقدان و؛؛ن بروكا منهلقة 
يكثفوأن للنهلق، فقدان بدون بروكا منهلقت ق بتلف مرصى هناك 

أحرى.مناطق ق تلف مع نطق فقدان حالات هناك كانت إذا ما 
الخالاتتحميع بعكس دلالة، ذا التكذيب ق الفشل سكون عندئاو 

طريقعن القرصيان قيل إذا العالي أن بوبر دعوى تفيد المؤيدة. 
مننحمى لا ما مول إل الْلاف به يتتهى فوف مؤيدة أمثلة إمحاد 

إذاأما المدوية. الطرق من محمى لا في،ا والمر الكاذبة القرصيان 
يمكا<فعندئاو لتكذيبها، عيقة لمحاولات صمدت بفرصة خلفر 

بلمؤيدة، باعتبارها ولا صادقة، باعتبارها لا القرصية، هذه قبول 
الآن."رآ،حض متاحة قرصية أفضل باعتبارها 

كإوالتكذيب، التحقيق ين المنهلقية العلاقه نفز أن يمكننا 
بانبيضاء تكون أن محب القهلبية الدببة بأن القائلة الفلرية تتنبأ يل؛ 

أنحدث فإذا أبيفى. سيكون القادمة المرة ق سأراه الذي الدب 
إنأقول بأن نللثs ي،نريني فقد حقا آبيص القادم الا.'ب كان 

الالشاسة هذ0 أن الحقيقة ولكن النفلرية. تزيد هذه مشاهدق 
هناكلأن ذللث، النغلرية. صدق عل مائيا برهانا تعد أن يمكن 

غثرالملاحفلة رثل ل قادم دب يأق بأن أبدأ قائأ صيقلل احتإلأ 
يب،لتكلم. كافية ها وحل. الملاحفلة ُاوْ تكون ُان،ا حدث ؤإذا أبيض. 

Cliurchland, p. s., Neurophilosopliy, ninth edition, A Bradford (ا)

book,The MIT Press, 1996, pp. 259-260.

اكاللأتاسثىءسادطق:
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علتقف وثقلا عددأ أكثر شواهد هاك تكون ند أته يرغم معه• 
النسةالشواهد هد0 حمل أن إما فإنه الرأي، هدا من الشص 

ؤيتدها،يزعلها أن له تتول تفرقه عنتالق أن ؤإما ببما، ويستخفا 
أنإل والريق، المسيتلر اليقي التقدير هدا يوامحطة يمنمزإ لكي، 

جوابآلكن فقد ولدا وافدة. سلمه تزال لا الأول استاجاته 
بانمدمعالقة صوؤة عل رجل من بئر الذي ذللث، وجيهآ 
أنعاه سمنة، حطام من نجوا نم ومن ندورمم دفعوا لأناس 
ولكننآ، "ح أن إلا جوابه لكن ف،ا الألهة؛ بقدرة الأن يعرف 

إ"الدير؟ ليع بعد غرفوا الدين أوكك، صور أين 
أوالأحلام تفّير ق أو التنجيم ق سواء الخرافة، سيل وهكذا 

الضلألأيت،،هذه استهومم وند الناس، نجد حيث، نابه؛ ما أو الفأل 
تفق،لا اش الأحداُث، أما معها، تممق اش الأحداُث، إل يممون 

الهلرف.عنها ؤيغضون فيغفلوما والأعلم،، الأكثر أما رغم 
داحلإل ودفة حفاء أشد يطريقة الل يتالأذى هذا أن عل 
بعده،يأل ما عل لوثه الأول الحكم يفرض حيث، والعلوم، القلقة 
أفضلالخدياو لكن ولو معه، والانسجام له الإذعان عل ومحمله 

ذلأثهعن الطر وبعض هذا، عن وقفلا يقاس. لا با واصرب، 
الفكنتمأ ام الأخطاء س فإن ذكزلم،، الذي والضلال الهوى 

سأكثر الوجبة بالشواهد وموي مغرم أنه زمان كل ل الإلماق 
والحقحياد. عل الاضن من يقف، أن ينغي حيث، المالية، المواهد 

هوالمليي الثال يكون صادق قانون أي عل البرهنة عملية ق أته 
—الحديد )الأورجانون وفعالية" وجاهه وأكثرهما الثالن أقوى 

(46ندرة الأول، الك؛ناب، 
٠الطميه الغالطات اكلق1 من يء ث٠ 
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ماحول ارات عبمن اليومي ■حديثنا من ير شطئ يتألف 
عامة..يمنة الناس يسلك وكيف الإحال، وجه عل الأشياء تكونه 

السياميجديا ل العامة الأحكام هذْ إل تند نونحن الخ• 
أنغبر الاجتإعية. الحياء ق الهامة الشؤون أغلب وق والأحلأني 

حالاتعل التعميإت هذه تطبيق ق التعنت من نحذر أن علينل 
تغيران واللامالفلروف أن ذلك ا. عليهتنطبق لا غد حاصة 
حالةل ق يمال لا فال الإخمال عل يمدق الذي والتعميم الحالة، 
العرضية)أو الخاصة الهنروقإ بتتعلق وجيهة لأمباُت، معينة، 

accidental ) الفردية حالات عل تعميأ نهلبق حن الحالة. لتلك
معالهلةإياد رتكأهبه فنحن نحوصحأح عل التعميم مملها 

العكسنفعل حن أما ،  fallacy of accidentالنزض)المثاشر(" 
تثناتيةامسحالة عل يصدق مبل.ا قصي.، عن أو غفلة عن ونتناول، 

نرتكب،فإننا للحالأت، العام المجرى عل لينحلما تمدء ثم معينة 
ّ fallacy of converse accidentالمعكوس" العزنحى "مجغالعلة 

أوالممدات وهوإغفال الحالتين، ق واحطر الحهلآ مكمن أن والحق 
واصتحد.امالتعميم، ا عليهينطوي التي أوالشروط المحددات 

مهللق.قانون أما عل المقبولة الأمشاءات ذات القاعدة 

مننحتلمثن نفين صبين عنلعل أن التظع بمقدور أن ذللئ، 
التعمم.

ادطباكاسات سايطق: شء 















الالتباس«فادطاو( 

fallacies of ambiguity

لأو الحديث أثتاء السران أو الكيان معنى ينيل ما كثيرأ 
عمل؛عن محدث وقد غفلة عن ذلك محدث ند حجة. مساق 

نحتلفامعنى ومحمل المقدمات، إحدى ل معينا معنى الحد فيحمل 
التيدلأتهذ0 همثل عل الاستدلال يعتمد عنا.ما التيجة. ق تماما 

المغالطاتمن الفصيل محيا عل ؤثطلق الحال. بطبيعة مغاكلمآ يكون 
أغلبق ومحي .  fallacies of ambiguityالالتباس" "مغالطات 

بعضل ثدي قد أما غيرّ الكشف، سهله فجة مغالهنات الأحيان 
مرتكبها!عل أوخى متلقيها عل ونحفى الأحيان 

حجة.مساق ق ات< لولر حيرأحتى حلهلآ الالتباس نحلق ند 

(.غاولأتالأكاس__22ح)





^لأس)الأمماساسم/اسس(
equivocation

الشاسذا ص ها »النرع.. 

الأحرىعل أيأمنبما مرجحا الكتن، عل يلب أن بوب 

افمجل ل أما زايا الخيانات من ارثكب كم 

الياء*رب يلتزشيتاعل أن له ميهات دلكن 
اكاني-ثهاو3«»«كث-اكل 

أكثرلها  equivocal"مشزكة" ألفاظ هي اللغة ألفاظ سظإ 
يمولالمعاق. من كبة نمناى الألفاظ ولعض واحدل١ا. مض من 
"التمني":ممابه ق الغزال حامد أبو 

 jU" _/ طشضالأضاس /كتركة-
والحقيقة/•محي ف تشترك y نخالفه سيان عل 

سريَ،رهم/ن،او1:كام"اوين" 
مجرمته/ئء_وهوالدناسمأرة_وليوضعالذي 

ضلانزاى كانمن، كم، لعض وصح ما المثزك الج_جاف• تعريفايت، ل ( 1؛ 
كاليث،ممرة، وأسإؤء واحدا معناه كان ما أي الراين، وصده .. 
والأمد.

(.غاستالأكاس.22)













تأويلعل كمقدمؤ أوردناها فان آ-م. لتأؤيل وفقا ولكذبه معتز، 
وقعناقد نكى الكذب، تأويل عل نتتجه منها واستخلصنا الصدق، 

أوالحوى الألتاس أو "الأنماْ" أو الضابه" .غالطن "ق 
. amphiboly fallacyالني( التركيى)التاس 

يصوغراأن العصور أقدم منذ والكهان التجمتن جيل من 
أيمن تتملمى بحينا ملسة، غامضة متشامة صيغ ق سواتم 

"خنعإما يقيما. محددآ كان لوأته التنبؤ يكدبر أن حقيمآ لكن ميء 
نححلاووءةسهعل immunization stratagemsتحمثن'' 
ممكنة،ملاحفلة لكل اوقه مونجعلها وأساسا، أصلا التكذيب، 
مممقآسيكون فإنه الأمور مآلي يكن ومهكا ونقيضه، للثيء ومواؤقه 

علبديرهم الناس دأب يند المارة• تأويلاُتإ س ممن تأويل مع 
التشابهمغالطه إن يريدون• اللءي التأؤيل النبوءة عل يبغوا أن 

ال.الإنالعقل صميم ل ضاربة البثر حياة ل مكينه 

دلفيق الوحي كاهنان عدة هي التشاحامتؤ التهلوقايتؤ كاننؤ 
ليديا•الكر كرومحومحى اللك■ أن هير_ودورت، يروى القديمة. باليونان 

صدحربه ق يثتٍغ أن قبل للغي ل الوحي لكهنة مشورة أحل• 
النوء؛؛فكانت فارس. مللث، رقورش( نثرس 

دمرمرق تهمص يحارج ررّرص دم، ذا إ" 
عقيمة'/،لكث 

)ت2(.غ،ستالأكاص^__
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amphiboly"التثابه" ْكث أدرك ض طيعية. ولادة أمه تالد0 

قاتلاتصاح أصاعه الذي 
 y" ULSJاّاطيناوومأن/ق1ق ث نحثز

قهثرونمجسمن، د/ت  JfLUL L/J^ij/•محد/ءقممش
"dlL-UijJ- محيرنَ/ش ط/ر/ءدنم 7َدسم 

 )1( y" دعط رجل؛ ط مكي/ 'قتذ،'ضثفjJjau ".

''//زعيآالشر: أكلة نيام نيام بلاد j لزمله الرجل يقول )2( 
.يرممض/إ'

.الوالاخمادي" تطل اض محياوضا'ب "/بمي )3( 
مناوئأنه يعني هل يقول• أن السيامي يريل-هذا )ماذا 
أنهأو الاقتصاد، نمو تعطل ■بميعا لأما المراتب لكل 

شامامن التي المراتب من الصنف لذلك فقط مناوئ 

توولالعبارةأن برمعكبالعلع تعْللنموالاقتماد؟ أن 
وتحيزاتكالأتتصادي ويرنامحك السيامي لهواك وفقا 

الضاد.(اكأويل عن صفحا وأنثمرٍب، الخاصة، 

عططقز،/ددعآلد فأناأتعهد مصنعي دهان مقابل "ل )4( 
^^_(ّغالطاتالأكاس__^^___^^^^^^^_^__)22
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،استدلالالساع إل يومئ أن للناطق اكر بح بذلك سواسية• 
اذلك! قال أنه بعدؤيتكر ف،ا منه يتنصل ثم مض 

الاجتراء

أوفقراتعثارات عل اكر / سياقها من التزعة )الأتتامات 
أعم(سياق من 

أنياعتار باكر، الاقتياسات نالك التاطقة بعض يلحق 
تحوعل الارتكاز يغير سياقه عن اليت، الأنتاس أو الاجتراء 
ماأن باعتار مثفماله التاس مغالطه الُص مده بينإ مضلل؛ 

الغموضبعودة السإح إنه ذلك; من أير هو الماق فقدان يفعله 
منألحتا مثلها السياق، أن ذللئ، ه. يؤكدنفلكي للكلهأت الطيص 

غيابوق الألتاس. وماح القصد ومحدد العي قوام هو قيل، 
ثاءما يأصر أن للمغالط ؤيمكن بنابله، العي حابل نحتلعل السياق 

يريدإ_~5، أي وبمثلها ليرنكنعليها 'االساسة" ؛^ ١^١٠من 
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اثة

أنالجمهوييون ادعى  19 66عام الانتخابية لحملة اق 
مركلممحطة مط/ث ميس قال قد الرئيس، نام، ألحور، 

سياقأن عير لقاتلها! ؤإنه . رم»ئن/رحم'' ني//تدئض 

(ُنالظتالأكام^^^22•)
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كلهاااضيى~ التبة والأناق رالجتمعات الحين لأشياء.فالكائنات ا= 
كليتكون التويات، متعددة يتيات هيثة ق تراب أنفلمة أو أناق 

ومأجزائه إل يالطر "كل" ص محي نظام كل محة، ص من متري 
الدياتنمع كهذا ب. بمدرج الذي الأمل اوظأم يل بالطر "جزء" 
لتكون-فيأو بلورات ذكرن الخزيثات وشحدد حزينان، ٠تكئن 

دسالخلايا• لتكون تحد والتي الخلية(، )أمضاء ءذ1ات - الأحياء 
الأجهزةلتكون معا رتعل• التي والأصاء الأنسجة تذكون الخلايا اجتإع 

العضويازكاتن المهابة ق يتشكل الأجهزة ثقانر وعن الخالمة؛ 
صعدأالراتب ؤبممى الأمم، تتكون الشر أزاد وس )الإنسان،..(، 

وتشعلحية، وضر حية عكونات معا تضم أن الأمل الأنفلمة فتكون 
الخ.والهجران.. الثمتة والأنفة والكواكب المثية، اق الأن

الراتب'3، أمل توى م عل م وام، تعقيدأ، الأكثر للأنفلمة 
أوعكوناما وصم، ق الهتخدمة بالحدود وصمها يعكن لا حمانص 

منعامة جرانت، إغنال، دون أدنى، مري عل الوانعة المحنية أنغلمتها 
3(بث( أو تنخ الش الخديل-ة الخصائص عدء مثل الأنفة. تلك، 

الأن؛ثاقية""الخواص نتش تعقبدأ الأكثر اق الأنأو الترك-ات 
emergent properties  ، الكوناتبعض نمع حض أبط: وبتعتم

يعكنلا جديدة محقات الأمقد المننام لهذا تنخ )نقا( نظاعآ لئكنن 
قمخااراضةسالعلمءلالأذل(سخلأل

مكوناما.صمات 
الدوام،عل تواجهنا تفتأ ما حقيقة نل الأنظمة نظرية تلفتنا محكيا 

منتعقيدا أكتر مغردات خواص نتتبط أن لتا يتسنى ياليا أننا وهي 
والخمولواليوعة )كالسيولة الآم فخواص مكوناما. خواص 
خواصيعيد أو زيت، من تثب لا خواص عي المطحي..( والتوتر 

=اردية المرمة ق مزاللما تنجل وعكذا أوالهيدروجض. الأوكحن 
شءساكلو:سستاس



whole  الكرة،فريق الألة، مثل: أحزاء من "ا،لركب" الكل أي
وهناكأجزائه• جمهمع س أم لهوثالطح إلح، الروائي•• انمل 

الم،أو  unstructured wholeالترض" غثي "الكل أيضا 
محذاتولم، الم، العناصر أو الوحدات* منر كومة وهو التراكمهم،، 

•أك؛ر لا عناصرْ محمؤع محرد هو الم، يكون الخالة هذه ق المر• 
أوالرمل( حفنة ل الرمل، حيايتط أو العلية j( الفول حيات ذلك! مثال 

يمكنناالكل، ،لفهوم التسمم لهذا وفقا الرزمة. ؤ، القردة النسخ 
التركيب:مغاللة من، صنفين نمور أيضا 

إلالأجزاء حماتم، من، الثرؤع صر الانتقال مغالعلة )أ( 
٣،نقول أن ذللث، مثال لكد. بوصفه الكل، حمائمرر 

الألةهن.ء إذن الوزن، ، حفيفالألة ُل0 أحزاء من، حزء 
المسرحيةهل0 ؤ، مشهل. ٣، نقول أن أو . الوزن حقيقة 

نقولأن أو فنيا". متقنه المرحية هذه إذن فنيا، متقن، 
الأسطولإذن للقتال، جاهزة الأسطول من، قطعة "كل، 

حاهزلاقتال".
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الفةأن.اق أن ذللئ، صورة: أوضح ي  reductionism)الأخزاوت( =
نمالأعل لنمومح، وأن حمب،  noveltyض،"جدة" تطوى 

نتوجهأن التي؛بيح الخاصة وتواتينم الخدن.؛ صفاتم الوجود نويان م
)عادلالثخس. بحقها وتدرصها أرصها عل ونقابلها ماشرة إلها 

،2004ديمبمر ، 97العدد القاهرة، سطور، محالة العالم، أنثوية 
(ص58

(،ماسامنمواضمء23س)













ساسل سا أحزاء حح ٠
1ذوطاالشلكئاكإ

divisionأغاساصيم 

أوالتركيب مغالطة مقلوب اطة، يبهي، المميم مغالهلة 
غثرالأسمال أو الكوناُت،، عل الكل خصائص إصغاء أي قللها؛ 

هذهل ا،لرء يم الكونة. أحزاته إل الكل خصائص من الشرؤع 
الخاصعل إلا لا:مدق شبا خماعة أفراد إل يب حض الغالطة 
مدقأن من له بد لا الكل عل مدق ما أن ينلن أوحن كوحدة، 

•أجزائه عل أيضا 

مفهوم"الكللتمنيف ونمآ أيضا، المغالطة هده تصنيف يمكننا 
نوعن؛إل بنوى"، ءيّ تراكمي، د"كل بيوى" ترمحمح، إل"كل 

لكدبوصفه الكل خصائص من المشرؤع ءيرِ الانتقال مغالعلة )1( 
الألةهذه تقول! أن ذللئ، مثال المكونة. أجزائه خمائص إل 

هوالألة مجن ذاك أو الخزء هذا إذن أوثمينة، معقدة أو ثقيلة، 
مكنإن تقول أن أو تمن(• أو معقد )أو ثقيل بالضرورة 

^اق ا،لقيم الهنالب هذا غرفة إذن جدا، ضخم العللأب 
كببمرة.غرفة تكون أن من بد لا الكن 

____(.غاسااتركسواسم 23)
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affirming theازل" "إبان ل •ثال أما وص 
consequent  2005يوليو من السابع ق خطؤ0 ثنى الذي.

سأ>ىهاسمتإساتاسم
بي/رّنصرقفا')اj(مرذ/كث /٠ 

عصرل /ط 

وذنر0والإصط

ممنت //نٍر/ز/رت مظ٠ تلوث ارطأحرو< ذاكانت إ٠ 
الأسماك

تسمتألأمأكو،اودياد

مرتأن الواضح )من النهر مثء تلوث الطاحونة إذن 
لكستخدامآخر، سبب لأي محدث أن يمكن الأسإك 
الخثرية(الييدات 

وجهكبصر الكذب نجد لا وأث قولك، ل تكدب ث أ٠ 
وأنثمتورد وجهك هو وها ترتكبه، عندما دانا 

تتحدث.

ارصفاكلرلاش ذاطط إ٠ 

بثلارصيف 

البلدةتكون )قد سقط الطرك يمرن أن من يد لا إذن 
للتو!(الرصيف غسلت ند 

(إباتاكالي__24)
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ضسمAراMييالأ■LجمJJSاUهL/ذ/لكن 278
رائئ

6ئعضنّلك'ب 

أذنضنيجصالأييالأص
غمية<فرقة بمرفون حأع//فمثسمن 

iJut غرينطرقن الثخصبمرق

مد//رثخسسسإذن 

إصنمب  Jjj/سكمة //مم/ميؤ مد/ إذالكن 
س/طةمد//ملآمحئر.ءنه8./ءلالأقل 

عن/ك/س/طة/رلآخبرمد//كءمس 
ناندأيكون قد )بالطبع /كهم/ضمحكتج مد/ إذن 

الامحار(بممرها لا أحرى لدو1ع للاهلة 
عللقفها متر،نؤ الكرة؛جمع مبر،ت إذاحظم/، 

؛ئمرت/رثغبل/محءب

ءرضبأم ةلاهر0اكبفيالأب(ض القضاء 
جيعآأمرمرضبحغلرا,واروات رذن 

مرض/رد'رلقضهاعل جبة إذاح0لرواكلعلأقة 

القضاءءل'مضالإبمزأممخمب

الطبالغالطات الطق: س ئي، 
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التأثينمتطق أفلاطون عرض كراتيلوص محاورة ل
)غيرّطبيمة علاقة بوجود يعقدون أمم وتى مهبآ، عرصآ 

قباكميب وأمم والدلول، الدال بين وصرويية اصعللاحية( 
يملونإنا الحقيقي ممتاعا عن والكشف الكلمة أصل عن اا٧صي 

الثيءماهية عن اللثام يميطون أو الطبيعة، حقاش من حقيقة إل 
الكلمة!عليه تدل الذي 

المم،بمرون عندما الياحشن يعفى يفعله ما حذا وشبيه 
المعنىيكون ألا احتال اللغوي،»ع بمعناه ما لمفهوم الاصهللاحي 
لابنسق وند وثيقا• ارتباطا اللغوي بالمعنى مرتعلا الاصطلاحي 

الجازأصار استخدام عل اعرصا أن الحونية تيم وابن تنمية 
التثتصعوبة رغم والمجاز الحقيقة ينز التمييز ؤ، التارتني للمنهج 

علأحدهما بق بتارنحيا يقيد ما وجود وعدم اللفظ•، أصل من 
الآحر>'أ

منالكشر عليه اعتمد متخدم منهج التأثيل أن والحق، 
أقيمحيث عثر، التاسع القرن ل وبخاصة يرآ، اعتادا اللغويتن 

وكيفجيعا الأمرين محها يجرننا وحكتنا إلهام•  ٢١ر أتواصع ت للغة اء 
جني:)ابن اتداؤ>ا.....•••" كان الأمرين أي وهل الخال مزنت 

الطعةللكتاب، العامة المرية اليثة الجار، عل محمر تحمينر الخصائص، 
(ص03الثان الخزء أ،  999الرابعة 

6صرر3 اللسانيامت،، إل مدحل عل: يونس • محلمحالد• 
اكالأاتاسئى..ناكلق:__ 







الما والدلول الدال >ين العلاقة أن أي سب، من لها ليس اللغوية 
حلبيعيةرابهلة أية عل تقوم 

الإسومجيابؤس ثيوناردبلومفيلد: 

التأثيل،يهج بلومقيلي ليونارد يعرض اللغة' تابه كق 
لالتاربجي الحفر مهج أن لمحن الإتيمولوجتا، بؤس لنا ويكشف 

blackbirdكلمة مثال خذ بلومفيلد: يقول تيء. إل يففى لا اللغة 
العير،من نؤع عل وممللق ، birdو blackمن وتكون )الشحرور( 

الأموي،لونه بسا بالأمم حذا سمي إنإ العلير من التؤع وهذا 
وهىمحليور، فهي الهلتور• هذه عل تصدق صادقة تسمية حقا وهذه 

عياءيستنتج أن الممكن من أكان اكلق، هذا عل وجريا • • سوداء• 
)عب goosebenyال ض عميقة باطة صلة ثمة أن اليونان 

الاللعان، حميع j التحليل إن )الإوز(!...  gooseواو اكعلب،( 
ممرهأمثلة والإنجاليزية اليونانية ق ولنا به. محوي ولا بذلك سمح 

الذيالتحليل من النؤع هذا عل تنعمي التي الكل،ات، من 
بهتتهي ما بمثل ننتهي مثكرآ، أي قة ٢lyكلمة التأثيليوزت يتصوره 

manإل مضافة  lyفاللاحقة رحول، بمض  manlyكلمة 
يتبقى؟فاذا  lyاللاحقة من الأول اللكلمة حرت إذا ودكن )رحل(، 

تفيد...لا غامقة بقية إما تعملي فهل )أذن(،  carيتبقى 
manمثل كلمة مع تلتقي إما )امرأة(:  womanمثل كلمة وكذلك، 
هوالذيالقعلمر هذا إن هذا؟ ل  WOالقطع دور ما ولكن )رجل(، 
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8٠ 8 ~ 8 7 ص المائي، اارُ؟ع ا
(.ناساكأيل.26ر





نطلقأن يمكن ما وم اادارجإإ ^^، ٧١يمعناه النخممى الفني 
اللغوياللففل إن . vemacularizationالصهللح''را، "ايتدال عليه 

ُإنهعلس مصطلح إل ؤيتحول هلالن يغ، يوضع حض العادي 
لهكون لا قد جديدأ معنى ؤكتى ماضيه، ؤيتثى داؤه يفارق 
تنقيتتانفعآ بجدي فليس وبالتال علاقة، أي الدارج اللغوي بمعناه 

الحديد.وضعه ق الصعللح نهم إل ولا وفصله أصله عن 
اللخفل"إن والعقلأنية": "اaدية ممابه ق باشلار جاسون قول 

فوقاحد إنه نغمته. ونحتي )أوذ فهو مزدوجتين يثن يوضع ءنا.ما 
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الم.هلالحتابتذال أمثلة من آ( \
التعام(باب من ث-زرمسا رينغولوما "قام" كلمة ستخدام ا ٠

وجودأي الأحيو، )وط١ للفرد ئنتلفتين شخصيت؛ن وجود ;مض 
يصالروايات، ل إلا الندرة، ثد.يد اصعلراب ،،و شّخم؛ت؛نه 

الثيزوزساأما (؛ double personalityالتخمة" "ازدواج 
الترنيزامد انمي هذا عن بعدة نهي 

هوما بحثا بمعنى )فينوميتولوجيا( "ظاهرايية كالبمة ستخدام ا •
سعتيالنفي اللم، ل احيانا امتخدم لتي حى للملأ->s؛.، ءلاAر 
!symptomatologyالأعراضرصد 

الكالبمعى الفلني  idealism"مثالته" مصعللح متخدام ا ٠
والأماس، والأا'و، الثالأ، الأيلأى عن نتوث .ثل،ا و١لمو، 

الثالة!ااكالة،,النت1ة 

العلمذلك بمي  metaphysicsمصعللح"،يتا؛يزيقا" ستخدام ا ٠
أوالعال!المائي، غير العال؛ بدراسة ضعللع اللوي هو( أين أدري )لا 

ونجلثاتهإءلدامًّ ورصد الروم، 
ء.)،2<ساساكآيل____





appeal to ignorance; ad ignoratiam

كممداعأ: ■جلائ4 أحد ماله الشعر غرين جحا "كان 
تردد؛دون جحا نأجابه ؟ جحا يا رأسك شعرات عدد 

شعرة.ومتون وسع وثلاثإتت ألفا وخمسون واحد عددمحا 
ححا:فأجايه ذلك؟ ٠تعجأثوكفعرفث جليئه له فقال 

وعدهااا"أتت فقم لاتميم إذاكث 

جراءمن جحا، شعرات يعدد الخليس جهل أن يديه 
51,369هوعددها أن عل دليلا يقوم لا لعدها، العمالية الاستحالة 

ومنحكا؛ يشنؤ' و أمرأ يقرر السياق هذا ل جحا إن شعرة! 

إلالخيل.(اسمم 27)
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j المة" "عبء فإن ثم  burden of proof  عله.يقع ذلك
العبءهدا من نمه يعفي أن يريب جحا أن م عنا ايلآ ومكمن 

لهيودي أن عل وتحمله حق، وجه دون جليه عاتق عل ه ويضع

أزشيثا adignoratiamالخهل" إل "الاحتكام مغالطة تفيد 
والعكسباطل• أنه عل يثرس لر أحد مادام بالضرورة حق هو ما 

يبتالر أحد مادام بالضرورة هوباؤلل ما شيئا أن أي ت صحح أيضا 
مأحدالدليل" "غياب يوخد أ.ىون كلأ j حق. أن4 بالدليل 

كدليلما شيئا نشت الش اييلومات اكذيع؛انياب ؤيتم "الدليل'ا، 
أنيستملح لا الخصم مادام بأنه أوالحاجة الثيء، ذلك بطلان عل 

بالضرورة•حى إذن هي الدعوى هده فإن ما دعوى يدحض 

نجهل.أنا عل إلا ثيء عف دليلا ليس والخهل جهل. الخهل 

بمكأ4اكقأئال
نفه"يتهم إنا "منيعتن-ر 

V<،^"
نالك" ad ignoratiam"مغالطة عل الأمثلة أشهر من 

.Josephمكارثي جونيف اليتاتور -jI يقوم كان التي التحقيقات 
R. McCarthy  صلملةق المحرم: القرن من الخميمات أوائل ق

إلالسوع؛ة تممه مكارثي رجة التليفريونية الأ'ّتاع جلسات من 
ش»ساك1ق;سلظتادس____ 































التاؤيليةا|رردمثة 

التأؤيل،إل السامسن غ ند .... غامضة. يعيارات .وتكالم . ١ '* 

أفكازمحم"توافق لكي الألفاظ دبمورون اكخ٠ين إل ملجأين 
هملت~ ثكسم 

ؤإسقاطاظونحيزاتنا نونعاتنا النصوص؛ عل نقرض، حى 
صوءق الإمثاطات هذه بمراجعة خاؤلزنا نكئف أن دون السمة، 

ماعليه ونفرض النص يحرس حض القراءة؛ فعل ل أمامنا يبنخ ما 
بمصذلك ييي أن وعى ■ التأييلية الروكرمتية قم ذه~ لتس 

الفنةأو الأدبية الأعال عل قوالبهم يقرصون الذين القاد 
يتحودالن.ي الفني اطلدهب أو 7أم، بملبس الذي العني ويلبوما 

العالمية'العجزان هواة ذلك يفهم أن وعى اهتإمهم. عل 
"محثرواأن ويريدون القرآل، النص لخلأل ثننعون لا الذين 
Icerygma"تلاغه" من النص يفرغوا وأن الأصغر!"، ق الأكل 

يعنيه.ولا يقصده لا فيإ .وه وئلالحقيقي 

"الأورحانونل بيكون فرنسيس يقول ثمانل مقام ول 
"ومثل: 54شال.رة اتكتابالأول: - Novum Organumالحديد" 

غثيالزج ُذا فثن حزم؛ بكل وتقنع توثقا أن محيا الحإفة هل.ه 
بلوهمية، قه فالتتبنق؛حب، لا والإلي البثرى بين الصحي 

نمليأن والرصانة الحكمة رأس فإن نم وس هرؤلقي!! ودين 
للإي،انئهوللإي،انولأمند".

(مض؛روكئنت)الررمب(___^^)82
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اسنيبرركرث٠االإدراك 
إدراككل j دريا حي، إدراك كل ل بروكرض عمر ثمة 

سيلعل الحض، المري فالإحاس الإطلاق. عل ذهني 
"انملياتهي معثرة، فبماب بع من أكثر لنا يقدم لا الثال، 

الدهنى""المخطaل ياو ثم ،  sense data (sensa)الحنة" 
schema  ، ومضهئه ،صي بمللإأو "النموذج" أو

الالحي إدراكا ق ونحن الغفل. الحلإ اقلأم هذ.ا عل مسا 
علالكإل ونسخ الثغرات د ونالفراغات نملا أن إلا نملك 

علوالاستمرار المضل، عل الأتمال ونفقي اكانمة، الأدكال 
قالخشطك؛ون فئلها الي الآuت تلالث، آخر إل المقطع.. 

الإدراك.ميكولوجية 

mental constructالذهني" "البناء أو الذض" "المخطعل 
لفحن للإدراك• صرورى شرط *ر الرشد"•• "اكموذج أو 

والحيواناتالثثر مثل من محدده موضوعامحت، نرى لا ■الأمر حقيقة 
ومنمشتتة، لونية بقعا نرى بل والكراٌي••، والوامم- والأشجار 

"نثبمْ".أو الممتاد العام عل محدئذ "نتدل" الحية الخامة هذه 
mentalذهي" "تشييد حميه ل هو إذن الهي الإدراك 

construction  وئأالبقة العقل قوالن، فيه تمطلمع\(
محوري!بدور بروكرستا( 

أنإل بيرمن ماندر مارلس الأٌريكى الفلموف أمار ونل 
"..فالأمرالاسدلأل: أو اكأرل من نحرب هو الحي الإدراك 
معيةنظريه أن هو حيعا البصرية  illusions"ا-قنع" ل اللأنته 

(مريريروكثتت)الردكئت(__-__28)—— ^
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الأنيةاللحظة حتى حدوثه تم ما أن المقامرة ل القول وصفوة 
يوثرولا القادمة، الحبة احتإلأيت، ل يوحر ولا يقدم لا يء ثم 
ناحتإلالناشر. من ذرة مثقال ذاما، بحد أرححيتها، عل 

الثاتجتكن مهإ ./' 50عو القادمة العملة رمية ق "الصورة" 
للمملكةالأسبوعي اليانصيب ل رمم أي فوز واحت،ال السابقة، 
مليونآ.عشر أربعة إل هوواحد التحل.ة 

,الطب الغاممات الطق: س ثى، 















ندحلودون الوافر ل هي يا الوجوؤ أشياء عليه تّْلبعا *مقولأ 
قريتهالقدم اعتم أن حد إل القديم ؤيثفه دواتنا، من وتشويس 

الصنميالعقل يراه ما بعكس الحق، س الفكرة نصيب من سقمس 
الأربعة.بالأويام االريفى 

مانقوكثف شنها،  antiquity"القدم" لمغله بيكون بملل 
الكتابمن  84الندرة ل بيكون يقول، المنام. عذا ل لها فهمنا 
القديمة،العصور نونثر إن •' الحديد الأورّجانون من الأول 
والإحاعالفالنة، ل كييرة بمكانه حفلوا الدين الرحال ونفوذ 
وأمرممالعلم، ق الممدم عن الناص عات أمور أولثلث، كل، العام، 

الرأيعن وأما سق. نيإ ناولته فقد الإخماع عن ييّ-أما حد إل 
يكادولا كاما عقيم فهورأي القدم قيمة من الناس به ير؛ع الدي 
ينبضما هو العمر ق وتقدمه ال٠الم كم لأن ذك اللففلة. مع يتفق 

لزمناالميزة الصفة هى وهّد0 الأمر. حقيقة ق ندمحا" ' يعتم أن 
هؤلاءكان فإذا القدماء. أزمنة ق للمعالر المبكر للعمر لا نحن 

محديونلالعالم ية بالنفإثأم بجي قد.مجاء لتا بالنية الأحثرون 
بالثئونأكم معرفه الأكم الشخص ص نتوقع كنا ولما صغار. 
الكيمحم؛ بفضل الصغم، ص نتوقعه مما أنضج وحكا المثرية 
نتوقعأن لما فإن فيه، وتأمل وسمعه رآه  ١٠وتتؤع، كثرة، وبفضل 

العال؛مادام القديمة، العصور ص نتوقعه مما أعثلم أمورأ مرنا عص 
صله مائة لا بإ واكتنزيت، ذحيمته وازدادُت، العمر ل تقدم قد 

ممرأأن اعتبارنا ق ناحل. أن أيضا ؤينبغي واللأحذلاتّ المجارب 

_^_رأ3(الأيمإداصا)ألأيمشاممس(_
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ند cultural inheritanceاكقافة" "الوراثة أن الغول صفوة 
اليثريللجنس تقدم لأتبما تتطور قد الثقافات وأن نكتب، ثني 

مانيةتقاليد تتطور أن يمكن الثابتة اليثة ففي • انتخابية مزايا 
fava beansالبانلأء أكل عادة استمرار ذلك أمثلة من تكشة. 

علحءلر0 برغم عديدة، متومهلية تعون بين السنين من ألوفآ 
الديالحز أن ت؛ن فقد معين. جنتي امتعداد ليتم من بعض 
ثمومن للملأريا، مقاومه أيضا يضني للباقلأء حساسية إل يودى 

؛الملأريا.الوبوءة الناطق ل طييعيأ ينتحب الحز هذا كان فقد 
اممرجعلتهم بقاء منوا المناطق هده ل اJاقلأء لأكلة كان وهكذا 

منانتقلت ثقافيه سمه فان وهكذا للملأئيا. مقاومتهم بفضل عددأ 
أجيالبعد المجتمع وسادت طييعيآ، انتختت ند جيل إل جيل 

عديدة

درجواالإقهلاءي الأوروي الريف فلاحي أن أيضا ذلك ومن 
دهوننيادة من يعانوا أن دون والبيض، والخض الهناطس أكل عل 
محنالمتوقعة الأمراض من ذلك وغير الشرايين تملب ومن الدم 
هذاأكل التاز توارث السعرات. العال أو الدهني الطعام هذا مثل 

ذللئ،!وراء من بيا الإل يفعلنوا وب رامحخة، عادة وأصبح الهلعام 
سحيحة،الهلعام ومصادر عالية انذاك السكانية الكثافة كانت، فقد 

الكفاف.عل يعيش لن ب، هوالأنالهلعام ^ا كان ثم ومن 
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(l)Katz, S. H. and ل. Schall. "Fava Bean Consumption and
Biocultural Evolution". Medical Anthropology 3 (1979): 459-
476.

_^)أ3(الأحك،مإلصم)الأيمإداكاك(_









نجعلوأن أفضلها، وانتحابا واحتارمحا جديدة طرائق بتجرما 
وديدنآ.وعادة ماJدآ والاحتار، والتجريس، نمنه، القد 

الحتومادو4أغ غسيل - الأجت4اهى التطؤيع 

"اJثن)أو  superegoالأعل" "الأنا صياغة "نتم 
internalized environment ) حياةمن خاصة دقيقة فرة ل

الكائنيتمل فيها طويلة، حم_ية طفولة فرة البشرىت الكائن 
منمحيهلونه تنن عل إثباعاته ل معتمدآ مرة، لأول( بالواقع 

غثرالوجود؛ تجربة ل السامح، الالغ؛زا س دأساهها الوالدين 
للحرمان.ونحنا للأثساع التإسا والطامة الخضؤع غم عل 

 jدمجيم والاعتإدية الضعف، من التطاولة القرة ذه ه
قيمحها هم المهمرة_ افلقية والمعاير الموروثة الاوكية الناذج 
ثىيما وجذور بالقمر، ينمى ما أصل مشكله العليا الذايث، 

..الخ(اللاهوتية. - الفئة - الأخلاقية - )الياسية "محافظة" باو 
status quoالقائم" "الوصع عمر إطالة ل مهمتها تتحدد التي 

صروراتأفرذ-تما المح، السائدة الاجتاعية والمقلم المقاليد ودعم 
بالهيبةوتعليقها النفس باعاق وربطها محالفة، واجتإعية اقتصادية 

بداشتكن مهإ احت،اعي أو فكري تغير كل ومقاومة والقيامة، 
أحواله.وتحين المجتع الأم بمحفيف، وحدارته ووجاهته 

بريم والاعتإدية ، الضعفمن المتْليلة القرة ْ طل 
العكر.الماء ق التقي" واصهلياد اكاؤل، ؤإخماء الدهثة 
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^يمإدسم)الأيمإداممفّ(.





















نتائجمن وضرها التنبؤات بموصوعية نحل أن الأنار هذ0 شأن من 
الاجتإعية".العلوم ل البحث 

اسوءةالأقعلذاءافيسممج^١

يوماأعتقد "تمت ": Unended Quest"كتابه ذ بوبر ؤيقول 
الطبيعية،العلوم عن الاحتإعية العلوم يميز الأوديي الأثر أن 

ماكشرآ الخزينة، الييولوجيا ل وحتى أيضا، الثيولرجيا ل ولكن 
متومعآ".كان ما إحدايث، ق دورآ التوقعات تلعب، 

قالأعصاب ءا1ر ، R. D. Femaldفرنالد رمل للدكتور 
علالاجتإعية التغرات اثير عن مشرة كثبمرة أ؛حارثا متانفررد، 

downwardالهابطة" "العله عل اطع ّ)مثال المخ حلأيأ 
causality .) الأفربميالبلطي سماك عل الشهبرة أبحاثه ذللث، من

لذكرالسمكالاجت،اعي التفاعل كيفية بان الأنانل الرأي أيدن، التي 
التكاثر.عل وقدرته ولونه حجمه عن التوله دماغه -خلايا تغير 
تكونكبيرة نفوذ متطقة عل السيهلر العاووال الذكر أن وحد فقد 

مته\ضخلم  hypothalamusالتحتي محهاد0 ق الدماغية الخلايا 
ذلالث،عن فضلا وحد وقو طبعا. الألطف، الذكور حلايا من أصحافح 

مافإذا ومرونة:  plasticity"طواعية" ذات الخلايا هد0 أبعاد أن 
فإنعدوانيه وأشد محنه أكثز آخر ذكرآ اليهلز الذكئ صادفح 

مامرعان الهزوم للذكر التنحش المهاد عصبية( رحلايا نيورونات 
ومنالإنجات. عل قدرته وتقل حصيه تنكمش وكذلل؛، تنكمش، 

إلبيثيا الفرد الذكر بدغ المختمِ ق التغيرات هاوْ إحل.اُث، المكن 
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الوانعمع ، conespondence"الطابق"ُأ، ممار إل -,ا بأنا ثم 
فانْثقرأ/وطنجاْ اليي، الوامع لا الشى 

 jالتركب مغالطة عن ديتا حcomposition والشيم
division  أحزانهحمانص إل المر خماتص من، الأنممال إن هيا

منالعكس، عير الأثقال، أو ، ( division)ميم 
(composition)تركيب، المر حمانص إل ا،لضنا>ت، حمانمير 
)أومنهلقي نمط إل ينتمي الكل لأن وذللث، منرؤع. غير هواثقات، 

المرحمانص إن أجزاؤه. إليه تنتمي الذ.ي النمعل. من، أعل مقولة( 
نتوقعأن يبغي ولا الواحد، بالثيء دانا ليستر الجزء وحماتص 

حم؛عالأحواللى.ل تطابقها 

سأامجدائأخطامني

الخمانصإصغاء هى  pathetic fallacyالوحدانية ايثالطة 
قولناتمثن، منر واي،اداات>، الطبيعة عن، بخاصة، الشاعر انية، الأن

أن"يريد" الساحن الهواء القاسمة، الأ-واج اراقصة، الأغصان 
أنسنةهو ما كؤر بدللث، ؤيلحق إلخ• لأعل•••• يصعد 
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اللغوي.لالمج«ع الفالني العجم بحب "التناظر' )أ( 
اسمدار والطور"، "الإنسان محلا والممة"، "الغياب ممطض; ض )2( 

نونمر/أكتوبر/ أ، انمدد2 الثالثة، السة القاهرة، الشة، للصحة 
آ.9 ة 2 ديمثر 

والتييان.الإيضاح من الزيد والتمم التركيب مغالعلة ' فصل انفلر )ت( 
القولأت؛سالأوداق(س)ق3(الخطاالقوفي)حاوط 





















والغرصىالواقعية هده أن غير الثري, والغرصى الثرية الدانعية 
دائاوعلما الأخرى، الحرانات ؛الوك قللأتكونلهاصلة

الأجناسعل ئا مؤغ لا بشرية خصائص إصغاء من الاحتراز 
الدراسةق له مكان لا والغاني الأنثروبومورل فالتفكثر الأخرى• 

ححشا'ن ^٣١ الإنجالزية، واللمة الحوان... لموك العلمية 
والتفسيراتالئرية الأنشطة حول ثثشأت إذ الإنسانية، اللغات 

والتفسيرات...الأنشطة هده تعكس أن من بد لها يكن لر الثرية، 
أيعلها يطوى الي ١^^، إل الرء يممطن أن يبني ثم وُن 

الحيواناتأنثطة عل الثرى التوجه ذات للغة تطبيق 
ض':"'

اللغةمن الانتقاص عل العلي المجتمع ل العرف جرى ونل- 
مقاصدلديبما الحيوانات أن إل تومئ اش الأموبو٠ور٠ية 

عناءدأب وند الموضوعية. انتقاد عل دليلا واعتبارها وعواطف، 
البشرتشارك الهيوانات بان القاطة القرصية نحنث، عل البيولوجيا 

من؛اللأ تعولن والأنفعالية، والاجتإعية العقلية القدرات نقس 
كافالحيوانات صارم. بشكل للخلاحظة القابلة الأدلة عل ذللث، 
تأملاتإل اللجوء إل حاجة دون تدرس أن ينبغي بانلوف يقول 

العلميوالنهج ' ذاتية حالات أي وجود احتإل عن خيالية 
أماالبحث!، لموصؤع ونياصات وتعريفات ملاحقتان يتضمن 

ااعاJء^ء٠حمهور عند نافعة أداة فلامحي  empathy"الواجدة" 
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,.Keeton W. T: Biological Science. New York: w. w. Norton (ا)

1967, p. 452.

_^ _( (الأمديرمرذزم)ايى34 )
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علأعامم الذي الصور ذلك الثرية؛ بيئتهم شاكلة عل العليص 
أنحقيقة إن بزمنهم. الخاصة الانتخابية صغوطهم وا-بميته البقاء 

ذاتيةلاشخصية قوى عن تنجم وظواهره الكون عمليات معفلم 
عللتا يع لا ثيء هي الخقيقة هذه ~ نمدية أفعال عن لا التقليم 

التجريبس طويله نرونا الأم استغرق لقد غرزي• طيس نحو 
علوجهها. عن الحقيقه تغر لكي الشاق القلوي والعمل الدقتق 

الخدبثالطييحي للعلم الصارم للنذلام فروصنا سلم حنن أننا 
عدماوذلك الطبيعية... الفكرية عمليانا عن باغزاب نحى 

هيوكم العالم، إل نهلرسا الإنسان عل متمركزة هي كم نكتشف 
الأمر.حقيقة ل الفلرة هذْ انثروبومورفية 

ئيءهو الأنثروبومورفيه من الإنساني النكر نحلص أن يبدو 
نحنولا • _ijأقل عل المننلور التمل ل جدأ، الاحتال بعيد 

غيرجانبية آثار له يكون فد الخلصن هذا فمثل ذلك. ق راغبون 
استبانهعل والقدرة والخيال، الإيا.اءية فقدان أفلها ليس ِغوية، 

بيقاتناموصولة أتها الأنثروبومورفية أيثتت لقد الغاب. ق دببة 
افتلاعه.يتعذر اق الإنالكائن من جزءأ ر؛ءا، غدت، بحيث كنؤع 
الحابل أشكالا ونخلق ندرك ءنل.ما تأمله ما فقمارى نم ومن 
نكتشف،ان إدراكاتنا، وراء فيإ ننفلر أن عل القدرة ننمي أن هو 

.له"ل لاوجود بأنه سلم وأن بماله، نعترف وأن وجها، 

,Sally Morem; Peering at Faces in the Clouds., Secular Nation (ا)
September/October 1996, pp. 2-5.

٠الطب ا1غااطات ال؛طقت من شء ٠
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؟الآسروبومورس سح «ض 

الإنانءناول صد الأنتن )الأبأس 

كّ>

بوبرلكول يقول ودماغها" "الض )المشترك( تابه كق 
الحسم؛سفينة بربان للعقل أفلاطون تشبيه عن حديثه بمعرض 

الأنثروبومورفيزممن صروب أما عل ئرممى قد الامتدادات "هد0 
تناولل أنثروبومؤرقنا ا،لرء يكون بأن باس لا ولكن )الأسنة(• 

>ك".ذكزا ند ك،ا الإنسان 

"العلمكابه ل  G. Vicoفيكو حيامبانيتا الفيلموف كان 
الْلبيعةعل الطبيعي العلم ناذج تهليق إمكانية ينكر الحديل•" 

أنلها بد لا الإنسانية للطبيعة العالمية الدراسة أن ويعالن الإنسانية، 
يرىوالتفاهم. التفاعل س بحتة إنسانية صيغة اس أ»عل تقوم 
مجابين والهلبيعي، البشري بين اجتيازها يمكن لا هوة هناك أن فيكو 
العملمنتجات أن ؤيرى الطبيعة... ق معملي هو وما البشر شيده 

صغس لأما وبالفبهل ه، نفوالتاؤخ والقانون كالفن البشري، 
إنحيث، العلبيعي، العام نهم س أفضل فهأ فهمها يمكن الإنسان، 

لأنقابل وغبر فيه حيلة لا بشكل لنا مغاير عام هو العلبيعي العام 
النهائيةحقيقته نعرف 

د.ك،الترجة: رمتمالبم. ماخب - الثتاق النفس علم كرل؛ مايكل 
ص، 2002؛؛روت،، العرين، النهضة دار مصطفى، د.عائل ثامن، 
52-51

^_(الأمويومرذزم)الأفة(_34)
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j ثالأت - التيار "صد كتابه j يلغصالأفكار"، تاريخ
نخأن يي الأنة كاك "إذا ق فيكو حجة برل؛ن إيزايا 
منلعل عالر نهاك حق، وجه دون ؤإرادة عقلا الخال عالر عل 

هوعالآالعالم هذا بالتحديد. الصفات هده عليه تضفي أن الصواب، 
أممعل البثر لدراسة محاولة أية إن الهول، يمكن عليه الإنسان. 

والأحجار،والنياتات الأمار شأن شأمم صرف، طيعية كيانات 
يتعلقفيا نني البثر ونحن أسامي. حهلآ عل يقوم عمل هي 
الداحلمن الرؤية هو حاص بامتياز نتمغ ملاحقين نا بأنف

العلممن مثال، وراء سعيا ذللت، نحاهل ويعد الباطتة(. )الروية 
يعد— للحث، مقرئة عالية ومحلويمة موجود هو ما لكل الموحاد 

إّرارآءلالخهلوتعمدآلهطه.

(1) Berlin, I. Against the Current: Essays in the History of Ideas.

Oxford: Oxford University Press, ا98ا , p. 96.

٠الطب الغالطات اكلق؛ من تيء 









النطقونوانثن الرفيع( الثالث اكاقض، عدم )الهوية، الثلاثة 
المكنمن علي4« خلاف لا عمرمي ثيء هي عامة يصمة انموري 

إلحوله نحتلف الذي الثيء عن ننصرف أن الأحوال غلب أق 
ذلكعل منه سندل أن ونحاول حوله، نختلف لا آخر ثيء 

حيلهق يعتصم من الناس من بأن النهاية ل نعرف أن عل الثيء• 
متتج.نقاش معهاأي يستحل وال،احكة التنطع س بدرحة 
الدولةنصية حول ادقضن من عينة عل امتبيانا جريتا أ٠ 
انمةل ظ4ودأ الغالطات أكم وجاءت " ااعال،ان؛ت والدولة الدينية 
..U" الطالوب عل الصائرة  ٠٠نايها  ٠٠الطلوب نحاهل  ٠٠مغانمه 

نظرك؟وجهه من ذلك دلالة 

مغانمه ignoratio elenchiالمطلوب" "نحاعل غالخة م- 
غيرآخر لثى؛ منتجة أما غير منتجة- فيها الحجة لأن حقا! جداية 
الدولهإيها تش التي الأهداف عليه. البرهنة الهللوب الثيء 
مرجوة.نييلة أهداف هي الأمر( حقيقة ق الدينية )وغير الل-ينية 
الدولةلهده الحيل البرنامج هل هوت حقا انمعب السؤال ولكن 
الأهدافهذه بلؤخ ل أجدى هو وهل الأهداف؟ هذْ يلؤغ كقتل 

الأصلالزال هدا عن التغافل إن اسنة؟ البرامج س يره غس 
عننحيد محعلنا كبرى، وغايات براقة عموميات ل وتغييبه 

الهللوب".مغالخة"نحاهل ق ونقع الرس، عن ونهليش المسألة' 
فهي begging the questionالطلوب" عل "انمادرة أما 
٠ادطب اللهالطات الثطق؛ ص ؛يء ا٠ 
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