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العامة لنظرية دوغالس والحون في املغالطات املالمح 

 شعيد بنحاجر. د

م اإلإالىاث خيزا ٠بيرا في اهخمام  ٚ وجدلُل وجٍٝى  ًدخل ـو

ت الدجاج ئر أن اإلاجهىد اإلابزو٥ لخدذًذ اإلاّاًير واإلاىاهج التي جم٢ً . هٍٍش

مً ال٢ؽٚ ًِ ألاخىاء التي حّترك الاظخذال٥ ٠ما ًماسط في الىاْٜ 

ُت  ًٙىٛ أخُاها اإلاجهىد اإلابزو٥ ألحل جدذًذ مّاًير لصخت وظالمت ومعمِى

ت "هزا اإلاجهىد مخخلٚ جىحهاجه هى الزي ـاس ًىلٞ ِلُه . حجت ما هٍٍش

٘ٝذ هخج ًِ الترا٠م اإلاّشفي والخىىساث اإلاىهجُت ". اإلإالىت أو اإلإالىاث

ت الدجاج ٣٠ل، و اإلاباخث التي جدىاو٥ الخّٗش ِلى  التي ؼهذتها هٍٍش

مها خفىـا، أن ًخم ئ٘شاد  " اإلإالىت"الدجج الالـىسٍت وجدلُلها وجٍٝى

ت اإلإالىت"بالذساظت في ئواس ما ظمي بـ ئن دساظت اإلإالىاث ـاسث ". هٍٍش

ت الدجاج ذ اهىلٞ الاهخمام الّٙلي . مً أهم اإلاباخث التي جدىاولها هٍٍش ٜو

واإلانهجي بذساظت اإلإالىاث في اإلاىىٞ والخىابت، في ِفشها الخالش، 

، الزي (Ch. Hamblin)للمىىٝي ؼاسلض هامبالن " اإلإالىاث"بفذوس ٠خاب 

خُت في دساظت اإلإالىاث مىز أسظىى  س٠ض ُ٘ه ـاخبه ِلى اإلاعاهماث الخاٍس

ئلى ِفش اإلافىٙاث الخّلُمُت الخذًثت للمىىٞ، ٠ما ٜذم ُ٘ه أًما وعٝه 

الجذلُاث "الىٍشي اإلاٝترح لخدلُل اإلإالىاث والدجاج ِامت، وظماه بـ

٠خاب هامبالن هزا ؼ٣ل هٝىت اهىالٛ للمجهىد ألا١ادًمي الزي ".  الفىسٍت

رل٤ أن أٔلب الذساظاث في مجا٥ اإلإالىاث . بز٥ بّذ رل٤ في هزا اإلادا٥

بّذ رل٤، جفىٚ في حاهب ٠بير منها ٠شدود ّ٘ل ِلى ٠خاب هامبالن، سدودا 

ومخابّخه أو مّاسلخه و مجاوصجه، ظىاء ١ان " هامبالن"اهىلٝذ مً ٜشاءة 

.  رل٤ بؽ٣ل مباؼش أو بؽ٣ل ٔير مباؼش

ذ في هز ت اهٍش ا في هٍٍش  البدث أن هٝٚ ِىذ معاهمت مخميزة ٠ما وهِى

وهٝفذ هىا معاهمت الُٙلعٗى واإلاىىٝي . الدجاج ودساظت اإلإالىاث

الط والخىن "ال٢ىذي اإلاّاـش  الخميز ال٢مي ًخجلى في أن ". D. Waltonدٔو
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ذ مً زالزين ٠خابا ووؽش ِذدا ٠بيرا مً اإلاٝاالث  ـاخبىا أـذس أٍص

والذساظاث في مجالث مخخففت في الدجاج واإلاىىٞ والخذاولُاث 

ىىاعي، ئلا٘ت ئلى مؽاس١اجه في الّذًذ مً الىذواث  والٝاهىن والز١اء الـا

وألابدار اإلاؽتر٠ت؛ أما الخميز الىىعي، ٘ان والخىن ٌّخبر في الّفش الخالش 

ت الدجاج وبّن اإلاباخث اإلاشجبىت بها خميز بأهه . حجت في مجا٥ هٍٍش ٍو

ت والخىبُُٝت التي حؽٕل با٥ الباخثين  ِالج في ٠خبه أهم ؤلاؼ٣االث الىٍٍش

اث ألاخشي  ت حامّت مخميزة، حعخُٙذ مً الىٍٍش ذم هٍٍش في اإلاجا٥، ٜو

وال ًىاُص أخذ في اهه ـاس الُىم مشحّا في مجا٥ . وجخجاوصها في آن واخذ

ت مً الذساظاث خى٥  دساظت اإلإالىاث، ٘ٝذ أـذس مب٢شا مجمِى

ت الّامت أو  اإلإالىاث وجىاو٥ ٘يها اإلإالىاث ئما مً الىاخُت الىٍٍش

ذ الزي اهىلٞ . بالخخفق في هُى مخفىؿ مً اإلإالىاث ٘ٙي الٜى

البدث في مجا٥ دساظت الخٕلُي بمٝاالث في مجالث مخخففت، ١ان 

، ًخفق بّمها  والخىن، ٠ما ٌّلٞ أخذ الباخثين، ٢ًخب ٠خبا في اإلاىلُى

هزا الّمل الزي حّله ًخّمٞ بفىسة . لىُى مخفىؿ مً اإلإالىاث

ت مخىاظٝت في دساظت  ، دّ٘ه ئلى الخ٢ٙير في ئوؽاء هٍٍش ٠بيرة في اإلاىلُى

اإلإالىاث، بّذما ١ان ٢ًخٙي في البذاًت بذساظت ١ل هُى مً اإلإالىاث 

 .بمّض٥ ًِ الىُى آلاخش

ُت للمٕالىاث، اِترلذ الباخثين  ت مدع٘ى وفي ظّيهم لبىاء هٍٍش

ت وجىبُُٝت، منها ما ًخّلٞ بٙهم وجدلُل وجٙعير اإلإالىت،  ـّىباث هٍٍش

ومنها ما ًخّلٞ بالمىابي واإلاّاًير التي ًجب اِخمادها للخ٢م ِلى 

ٙي . اإلإالىاث ولّل أهم خىىة ١ان ِليهم الُٝام بها هى بىاء مىهج ـو

خباس الٍشوٗ  ٚ وجدلُل اإلإالىت مْ ألاخز بّين الِا جدلُلي ٜادس ِلى ـو

نهم مً ججاوص ؤلاؼ٣االث الّملُت اإلاعخٙادة . اإلاٝامُت التي جشد ٘يها ِ
ّ
َم٢ ًُ بما 

غ اإلإالىاث، والتي جمثلذ في أن اإلإالىاث اإلافىٙت في اإلاٝاسبت  مً جذَس

الخٝلُذًت لِعذ ١لها ظِئت في ١ل اإلاٝاماث التي حعخّمل ٘يها، ئر ًدفل 

ت واُّٜت ال ج٣ىن ٘يها بّن هزه اإلإالىاث  أن هجذ مٝاماث خىاٍس
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ت مىىُٝت . مٕالىاث خٝا، ختى ولى ١اهذ مٕالىاث مً وحهت هٍش مُّاٍس

يرها دّ٘ذ الباخثين في مجا٥ اإلإالىاث ئلى البدث ًِ  هزه ؤلاؼ٣االث ٔو

هم  ت جخجاوص ألاوشوخت الخٝلُذًت وجُٙذ في دساظت ٘و أوش وبىاءاث هٍٍش

وفي هزا العُاٛ، ١اهذ معاهمت والخىن، ختى . اإلإالىت في مٝامها الخذاولي

بؽهادة مً ًخخلٙىن مّه في الخىحه، مً أ٘مل اإلاعاهماث وأ٠ثرها 

 .وعُٝت للمىلُى

الط والخىن  ت دٔو ظىٝىم في هزه البدث بّشك اإلاالمذ الّامت لىٍٍش

في اإلإالىاث، مً خال٥ ال٢ؽٚ ًِ ِىاـش ؤلاواس الىٍشي الزي ـأه 

م الدجاج ِامت، واإلإالىت خاـت زم . مً أحل الظخّماله في جدلُل وجٍٝى

ل٢ىىا ظىٝٚ ٜبل رل٤ . هدلل وهىاٜؾ الخفىساث التي ٜذمها خى٥ اإلاىلُى

ِىذ اإلاٝاسبت الخٝلُذًت للمٕالىت، ٠مىىلٞ ٌّبر ًِ الخفىس الخٝلُذي 

اإلابعي للمٕالىاث العاةذ في اإلافىٙاث الخّلُمُت في اإلاىىٞ والخ٢ٙير 

 .الىٝذي

 : امللاربة الحلليدًة للمغالطة وحدودها .1

لٝذ جم جىاو٥ اإلإالىت، مثلها في رل٤ مثل الدجاج ٣٠ل، مً صواًا 

خ أولى مداولت وعُٝت ئلى أسظىى في جدلُله  ت مخّذدة، ٌّىد جاٍس هٍٍش

لى أزشه ظاس الخٝلُذ الزي ًدىاو٥ الخذلُل الٙاظذ ُ٘ما ظمي  للعٙعىت، ِو

ُ٘ما بّذ باإلاٝاسبت الخٝلُذًت للمٕالىت التي أؼاس ئليها هامبالن في ٠خابه 

".  اإلإالىاث"

خه في الخٕلُي في ٠خابه  الخب٢ُخاث "ٌّشك أسظىى لىٍٍش

عىاةُت خُث ٌّخبر العٙعىت هُى مً الجذ٥، ألن الجذ٥ هى ". الع٘ى

والخب٢ُذ هى ئهخاج هُٝن الىدُجت التي . اإلاٝام الزي ًماسط ُ٘ه الخب٢ُذ

ذ اإلاجُب  ئال أن الخب٢ُذ . خٍٙها (الخاَ٘، ٢ِغ العاةل اإلاّترك)ًٍش

الزي ٣ًىن في مٝام العٙعىت لِغ جب٢ُخا خُُٝٝا، وئهما جب٢ُذ مٕالي 

 ٘ٙي مٝام ( 1 ).ممىه، وبالخالي مماًض للخب٢ُذ الزي ٣ًىن في الجذ٥
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العٙعىت، ًشوم اإلاداوس مٕالىت مداوسه باظخّما٥ أظالُب حٕلُىُت 

وألحل جدُٝٞ . وجلبِعُت، جىهم أهه ًٝفذ حّلُم الخ٢مت أو الخب٢ُذ الجذلي

ا مخميزة في  عىاتي وٜش ١ل ٔشك مً أٔشاك العٙعىت ٌعل٤ الع٘ى

يَخج . العإا٥ معخّمال مٝذماث ١اربت ًىِهم أنها مٝبىلت
ُ
وهزه اإلاٝذماث ج

باالظدىاد ئلى مىالْ مدفىسة، اظخٝفاها أسظىى ٘ىحذها زالر ِؽشة 

مىلّا، بّمها ٌّشك له الخٕلُي مً ٜبل اللَٙ والبّن آلاخش مً ٜبل 

اؼتراٟ اللَٙ اإلاٙشد؛ -1:٘التي مً ٜبل ألالٙاً ظخت مىالْ، وهي. اإلاّنى

- 6اؼتراٟ ؼ٣ل ألالٙاً؛ - 5الٝعمت؛ - 4ؤلا٘شاد ؛ - 3اؼتراٟ الخألُٚ؛ - 2

ئحشاء ما - 1:أما اإلاىالْ التي ج٣ىن مً ٜبل اإلاّاوي ٘هي ظبّت. ؤلاعجام

ٜلت الّلم بؽشوه - 3أخز اإلاُٝذ مىلٝا؛ - 2بالّشك مجشي ما بالزاث؛ 

أخز ما لِغ - 6اإلافادسة ِلى اإلاىلىب؛ - 5مىلْ الالخٞ؛ - 4الخب٢ُذ؛ 

هزه الالةدت . أخز اإلاعاةل ال٢ثيرة ِلى أنها واخذة- 7بعبب ِلى أهه ظبب؛ 

خماد ِليها في الخّامل مْ اإلإالىاث في ئواس الخفىس  هي التي جم الِا

 .الخٝلُذي للمٕالىت

بٙفل ًِ اإلاٝاسبت الخٝلُذًت " اإلإالىاث"ًٙخخذ هامبالن ٠خابه 

ٗى : للمٕالىاث، ورل٤ لخدُٝٞ ٔشلين، ِلى ما ًبذو خي هى الٜى ألاو٥ جاٍس

ِلى الخىٍير العابٞ للمٕالىاث وجدذًذ مالمده ألاظاظُت ومدىاث 

بين خذودها، لُيخٝل في  مها ٍو ّٝىِ ًُ جىىسه؛ أما الثاوي، ٘هى حذالي، وهى أن 

".  الجذلُاث الفىسٍت"ألاخير ئلى ِشك مٝاسبخه الخاـت، اإلاعدىذة ِلى 

خُت،  ًٝفذ هامبالن باإلاٝاسبت الخٝلُذًت للمٕالىاث، مً الىاخُت الخاٍس

جل٤ اإلاٝاسبت التي ظادث في دساظت اإلإالىاث مىز الٝشن الثاوي ِؽش ختى 

وهي حؽ٣ل امخذادا للمٝاسبت . ِهذ اإلافىٙاث الخّلُمُت الخذًثت للمىىٞ

مْ  (العٙعىاث)ألاسظىُت، ألنها جٝىم ِلى الالةدت ألاسظىُت للمٕالىاث 

الىـٚ الىمىي والّادي  :" وهي مٝاسبت حّبر ًِ (2 ).بّن ؤلالا٘اث

٠ما جٍهش في الٙفى٥ أو اإلاالخٞ الفٕيرة الخٝلُذًت في  [للمٕالىاث]
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هزه اإلاٝاسبت مْ أنها لِعذ . (3)"اإلافىٙاث الخّلُمُت الخذًثت في اإلاىىٞ

أسظىُت بؽ٣ل ١امل، ئال أنها أسظىُت في جىحهها، ألنها حّخمذ ِلى الالةدت 

ؽير . ألاسظىُت وحعخمذ مُّاسها مً الخفىس ألاسظىي للذلُل والعٙعىت َو

خه لهزه اإلاٝاسبت ئلى أن اهىالٜتها الّٙلُت، بّذ اإلاشخلت  هامبالن في جأٍس

خ جأظِغ الجامّاث في أوسوبا،  ألاسظىُت، ١ان في الٝشن الثاوي ِؽش؛ جاٍس

ا مً دساظت اإلاىىٞ ومىز رل٤ الخين، . والتي ١اهذ ٘يها دساظت اإلإالىاث ِ٘ش

ًىذس أن ججذ اإلافىٙاث الخّلُمُت للمىىٞ خالُت مً باب في دساظت 

خ . (4)اإلإالىاث ومْ رل٤، لم ٢ًً الاهخمام ال٢بير باإلإالىاث في هزا الخاٍس

ش البدث الىٍشي في هزا اإلاجا٥، بٝذس ما ١ان الٕشك  هابّا مً خاحت لخىٍى

وئرا ١ان هامبالن ٌّتٗر لهزه . الخّلُمي هى الذاْ٘ ألاوخذ لهزا الاهخمام

اإلاٝاسبت بالٙمل، ألنها الىخُذة التي اهخمذ بهزا اإلاجا٥، ئال أهه، باإلاٝابل، 

رل٤ أن الاهخمام باإلإالىاث في . ًيخٝذ ٘يها رل٤ الخىحه الخّلُمي الخفشي 

ٌل هزا اإلاٝاسبت لم ًأحي بالجذًذ، ولم ٌعاهم في جىىس دساظت اإلإالىاث 

ها جىىس اإلاىىٞ الفىسي  بل ئن اظخٝفاء ما ٠خب خى٥  .بالىجيرة التي ِ٘ش

اإلاىلُى في ٌل هزا اإلاٝاسبت ًٍهش، خعب هامبالن داةما، أهه لم ٢ًً مً 

ز٠ش ٘يها 
ُ
بُنها دساظت خُُٝٝت مخخفت باإلإالىاث، ألن أٔلب ال٢خب التي ج

ي اإلاىلُى خٝه، أو هي أحضاء مً 
ّ
َىف

ُ
اإلإالىاث هي ئما دساظاث ٜفيرة ال ج

هزا الخ٢م ًىىبٞ ِلى ٠خب ١ل مً . دساظاث إلاىالُْ أوظْ، أو ٔير رل٤

٠خاب " في "Benthamبيخام "و" ً٘ الخىاس"في ٠خابه " Schopenhauerؼىبنهاوس "

٤ "و" في اإلإالىاث ت : اإلإالىاث"في ٠خاب " Sidgwickظاًذٍٔى دساظت مً صاٍو

يرهم، بل ختى ٠خاب " مىىُٝت جىبُُٝت وألبرث ال٢بير وحىن ظدُىاسث مل ٔو

عىاةُت" ألسظىى هى حضء مً ٠خاب " الخب٢ُخاث الع٘ى

 وهىاٟ ٠خب أخشي ال ًىىبٞ ِليها هزا الخ٢م بؽ٣ل  .(5)"(الجذ٥)الىىبُٝا"

٠لي، ول٢نها حؽتٟر مّها في أنها ال جىلي أًت أهمُت للخىٍير والخأوير الىٍشي 

أهه ال أخذ في هزه ألاًام اهخم "ًخلق هامبالن، مً هزا، ئلى . لهزا اإلاجا٥

وبما أن اإلاٝاسبت الخٝلُذًت جٙخٝش ئلى . (6)"بؽ٣ل ١اٗ بهزا الجاهب مً اإلاىىٞ
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ت في اإلإالىاث مىلٝا، باإلاّنى الزي  اليعُٝت، ٘اهه لِعذ لذًىا هٍٍش

اث الخذلُل أو اللضوم الصخُدين ٙىا لىٍٍش . (7)هٝفذه ِىذ ـو

الذلُل اإلإالي، ٠ما : "جٝىم اإلاٝاسبت الخٝلُذًت ِلى الخٍّشٚ الخالي

. (8)" ومً بّذه، هى دلُل ًبذو أهه صخُذ ول٢ىه لِغ ٠زل٤ ًفٙه أسظىى

عىاتي الزي ًىهم  ب مً حٍّشٚ أسظىى للخب٢ُذ الع٘ى وهى الخّبير الٍٝش

٘لىٝٚ ٜلُال مْ الخٍّشٚ . أهه جب٢ُذ صخُذ ول٢ىه لِغ ٠زل٤ في الخُٝٝت

أوال، اإلإالىت دلُل، أو بؽ٣ل أدٛ، . اإلاٝذم للمٕالىت في اإلاٝاسبت الخٝلُذًت

مً هىا، ٘اهه ال ًم٢ً اِخباس أًت ِباسة خاوئت مٕالىت . هي هُى مً الذلُل

هزا الؽشه ٌعدبّذ ئرن ١ل أهىاُ الٝى٥ . (9)ما لم ج٣ىن هزه الّباسة دلُال 

ت إلاارا لم ًجّل مىاوٝت . التي ال جفىٚ في خاهت الذلُل ولهزا ٌعهل مّ٘ش

اإلاٝاسبت الخٝلُذًت ٠زب اإلاٝذماث داخال في حٍّشٚ اإلإالىت، ألنهم ًىلىن 

٘ال . اهخمامهم للذلُل، باإلاّنى الفىسي، أي للّالٜت بين اإلاٝذماث والىدُجت

ل في  يهمهم مممىن أو مادة الذلُل، وئهما ٘ٝي ـىسجه، ما دامذ هي ألـا

جدذًذ صخت الذلُل مً ٘عاده؛ زاهُا، مُّاس الخ٢م ِلى الذلُل، ٠ما 

ًذاْ٘ ِليها أصخاب اإلاٝاسبت الخٝلُذًت، هى الصخت اإلاىىُٝت؛ هزا مّىاه، 

٘الٙعاد اإلاىىٝي، . (invalid)أن الذلُل اإلإالي هى الذلُل الٙاظذ مىىُٝا 

والىاْٜ . اهىالٜا مً هزا الشأي، ١اٗ لُدذد ما ئرا ١ان الذلُل مٕالىا أم ال

أن ألامش لِغ ٠زل٤، ألهىا ظىجذ مٕالىاث ال ًم٢ً جدذًذ ١ىنها مٕالىاث 

ئرا جىظلىا ٘ٝي بهزا اإلاُّاس الفىسي؛ زالثا، أن ؤلاٜشاس بأن دلُال ما ٘اظذ 

ئن اإلإالىت هي الذلُل الٙاظذ . مىىُٝا لِغ ١اُ٘ا لىـٙه باإلإالىت

٘جاهب . مىىُٝا، ول٢ىه، مما٘ا ئلى رل٤، ًبذو في ٌاهشه أهه دلُل صخُذ

اإلاٍهش، هىا، لشوسي، ٘مً ؼشوه حٍّشٚ اإلإالىت أن ًبذو دلُال صخُدا 

. ل٢ىه في الخُٝٝت لِغ ٠زل٤

جٝخط ي هزه اإلاّاًير أن جفىٚ هزه اإلاٝاسبت في هىاٛ اإلاٝاسباث 

الفىسٍت، ووؽير هىا ئلى بّن اإلاالخٍاث التي جىضر لىا بّن خفاةق 
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ئن اإلاٝاسبت الخٝلُذًت، . الخفىس الزي جٝذمه لىا هزه اإلاٝاسبت ًِ اإلإالىت

مً خُث اإلابذأ، ئن لم ٢ًً رل٤ ّ٘لُا، ًم٢نها أن جٝذم لىا سؤٍت ٘يها ش يء 

مً الاحعاٛ إلاجا٥ اإلإالىاث، ورل٤ باالهىالٛ مً الخٍّشٚ اإلاّىى مً 

لذنها للمٕالىت؛ ئرا أخزها الصخت والٙعاد ِلى أنهما مٙهىمين ـىسٍين، 

٘اهىا هخ٣لم ِلى دلُل صخُذ أو ٘اظذ، واإلإالىاث الفىسٍت هي همىرج 

مً هىا ٘ان اإلاٝاسبت الخٝلُذًت ٜادسة، مً خُث اإلابذأ ِلى . لهزا الخفيُٚ

ت بالفىسٍت، ٘هي أدلت ٘اظذة  ألاٜل، أن جٙعش ما ًجمْ اإلإالىاث اإلاىـ٘ى

ٝت ِشلها ججّلها جبذو ب٢ُُٙت ما صخُدت؛ ٠ما أن  مىىُٝا، ول٢ً وٍش

اإلاٝاسبت الخٝلُذًت جٝذم لىا مىهجا ومعجما ١اُ٘ا لىٝذ الخذلُالث الٙاظذة 

مً هىا، ٘ان جٙىُذ دلُل ما هى . مىىُٝا، مً وحهت هٍش ـىسٍت ِلى ألاٜل

م مً أنها جبذو لامىت لها . أن جبين أن اإلاٝذماث ال جممً الىدُجت، بالٔش

ٝت اإلاخذاولت  لهزا ججذ، في اإلاجا٥ الخّلُمي، أن اإلاٝاسبت الخٝلُذًت هي الىٍش

م الفىسي  غ اإلإالىاث للىلبت، لبعاوت مىهجها الٝاةم ِلى الخٍٝى في جذَس

للذلُل؛ ئن هزه اإلاٝاسبت ال جخشج ًِ الخفىس الاظخيباوي للذلُل، ٘هي، 

خباس، حعير في هٙغ الش٠ب الزي ٌعير ُ٘ه الخفىس اإلاىىٝي  ِلى هزا الِا

. العاةذ

جخ٣ىن الةدت اإلإالىاث اإلاز١ىسة في ال٢خب اإلافىٙت في خاهت اإلاٝاسبت 

الخٝلُذًت للمٕالىاث، ٠ما ًز٠شها هامبالن، مً مٕالىاث ر٠شها أسظىى في 

٠خاب الخب٢ُخاث باإللا٘ت ئلى أهىاُ أخشي مً اإلإالىاث ألُٙذ ئليها ُ٘ما 

بّذ، وؽير هىا ئلى بّن هزه اإلإالىاث، بالترجِب الزي ولّه هامبالن، مْ 

خُت ل٣ل مٕالىت  حّاٍسٚ مىحضة وبّن ألامثلت، دون ئًشاد الخلُٙاث الخاٍس

: (10)٠ما ّ٘ل هامبالن في بّمها

وهي جٝىم ِلى الاحعاُ الذاللي : (Equivocation)مٕالىت اؼتراٟ اللَٙ  .1

عخٕل اإلاىاٌش هزا الاحعاُ للخٕلُي باالهخٝا٥ ٔير اإلاؽشوُ مً  للَٙ ما، َو

نهاًت الص يء ٠ماله، واإلاىث نهاًت الخُاة، ئرن، : "مثاله. مّنى ئلى مّنى آخش
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ال ًُٙذ " نهاًت"٘اإلإالىت هىا هابّت ًِ أن لَٙ ." اإلاىث هى ٠ما٥ الخُاة

هٙغ اإلاّنى في ٠ال اإلاٝذمخين، ٘هى في ألاولى ٌّني الخمام وال٢ما٥ باإلاّنى 

 .ال٢مي، وفي الثاهُت ٌّني النهاًت باإلاّنى الضمني، وؼخان بين اإلاّىُين

وهي جٝىم ِلى لبغ في البيُت : (Amphiboly)مٕالىت اؼتراٟ الخألُٚ  .2

ت للجملت، بدُث ئرا حٕيرث البيُت حٕير اإلاّنى وهزا خاـل . التر٠ُبُت الىدٍى

. ما ٜا٥ ؤلاوعان ئهه ٠زل٤، ٘هى ٠زل٤: "في ال٢ثير مً الخىاباث، مثاله

ا٥ ؤلاوعان صخشة، ٘اإلوعان صخشة . الؽٍشٚ هى الّالم: "؛ أو الٝى٥ "ٜو

". الّالم هى الؽٍشٚ: ِىك الٝى٥ 

سَخب : (Division and Composition)مٕالىت الٝعمت والتر٠ُب  .3 ٌُ وهي أن 

ْ خ٢م  خ٢م مخفىؿ بص يء ما ِلى أحضاةه، وهزه هي الٝعمت؛ أو ً٘ش

مخفىؿ بجضء مً أحضاء ش يء ما ئلى خ٢م ِام لزل٤ الص يء وهزا هى 

ٞ هم ألاواةل في جفيُٚ : "التر٠ُب، مثا٥ التر٠ُب بي هزا الٍٙش ئن اِل

 ٛ ٞ الزي ًلّبىن ُ٘ه، هى ألاو٥ في جفيُٚ الٙش ." الالِبين، ئرن، ٘ان الٍٙش

 ٞ هزا الخ٢م ئن ـذٛ ِلى الالِبين ٘لِغ مً الالصم أن  ًفذٛ ِلى الٍٙش

ٞ هى ألاو٥ في جفيُٚ : "١له؛ ٠زل٤ ألامش باليعبت للٝعمت ئن هزا الٍٙش

بُه هم ألاواةل في جفيُٚ الالِبين ، ئرن، ٘ان اِل ئن ما ًفذٛ ." الٙٛش

ِلى اإلاجمُى لِغ ـادٜا بالمشوسة ِلى أ٘شاده، وال٢ّغ ٠زل٤، ما ًفذٛ 

. ِلى أ٘شاد مجمُى ما ال ًفذٛ بالمشوسة ِلى رل٤ اإلاجمُى

َشك  .4 َّ وج٢مً في جىبُٞ ٜاِذة ِامت جدى٥ ٌشو٘ا : (Accident)مٕالىت ال

ِشلُت دون جىبُٝها، ٘الٝاِذة ٜذ ج٣ىن صخُدت في خاالث ما ول٢نها 

ئن هزه اإلإالىت هُى مً أهىاُ مٕالىاث . لِعذ صخُدت في ١ل الخاالث

وّلم أن : "مثالها. الاظخٝشاء، ألنها جٝىم ِلى حّمُم خ٢م و٠أهه ال اظخثىاء له

العماء ئرا جلبذث بالُٕىم ٌعٝي اإلاىش، والُىم جلبذث العماء بالُٕىم، 

اإلإالىت في هزا اإلاثا٥ ج٢مً في أن هزا ." ٘ال ؼ٤ ئرن أن اإلاىش ظِعٝي

الخ٢م لِغ صخُدا داةما، ئر أهه مً اإلام٢ً أن جخلبذ العماء بالُٕىم وال 

 .ٌعٝي اإلاىش، وئن ١ان هزا ًدذر ٜلُال
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ت : (Secundum Quid )الخّمُم اإلادعُش .5 ىلٞ ِلُه باإلهجليًز  hasty)ٍو

generalisation)وهي الاهخٝا٥ ئلى الخّمُم اهىالٜا مً ُِىت ـٕيرة، مثاله ، :

الخُٝذ الُىم بشحلين هىلىذًين وُبين، ئرن ٘ان ١ل : "ٜى٥ الٝاةل

 ."الهىلىذًين وُبىن 

وهي ئزباث هدُجت ٔير :  (Ignoratio Elenchi)مٕالىت الىدُجت ٔير اإلاىاظبت .6

أن ًٝذم شخق ما مٝذماث : "جل٤ التي جإدي ئليها اإلاٝذماث، مثا٥ رل٤

ت ١ان أمشا خخمُا، لُيخهي ئلى ئزباث أن  إلزباث أن اختراُ الٝىبلت الزٍس

 ."اختراِها ١ان أمشا خعىا

وهى أن ًمْ (: Begging the Question)مٕالىت اإلافادسة ِلى اإلاىلىب  .7

اإلاىلىب في مٝذمت الُٝاط، الزي ًشوم به ئهخاج اإلاىلىب، وهي ج٣ىن في 

ئما أن ج٣ىن هٙغ الٝمُت معخخذمت بىـٙها مٝذمت وهدُجت مّا : خالخين

أو خين ال ًم٢ً أن ج٣ىن ئخذي اإلاٝذمخين ـادٜت ئال ئرا ـذٜذ الىدُجت 

الىلبت خالشون، وهم ًجخاصون : "مثا٥ الخالت ألاولى. (11)مىز البذاًت

ئرا ١ان : "؛ أما الخالت الثاهُت، ٘مثالها"الامخدان، ئرن ٘الىلبت خالشون

بّن الىلبت ًجخاصون الامخداهاث و١ل الىلبت خالشون، ٘ان بّن 

 ".الىلبت خالشون

ئرا خمش : "ومثاله: (Affirming the Consequent )مٕالىت ئزباث الىدُجت .8

ذ بىل الخُمم، ئرن خمش اإلااء في خين أن الخُمم ٜذ ." اإلااء بىل الخُمم، ٜو

 .ًبىل ختى في ُٔاب اإلااء، ئرا اخخل ؼشه مً ؼشوه صخخه

وهى أهىاُ، وهى الزي ٌعمُه : (False Cause)مٕالىت العبب الخاوئ  .9

أخز ما لِغ بعبب ِلى أهه ظبب، أي أن ًٝذم اإلاعخذ٥ مٝذمت ال أسظىى 

ًمش مً جدذ الصجشة ما أن  ":مثا٥ أخذ أهىاِه. أزش لها في ئهخاج اإلاىلىب

 ."ختى حعٝي زمشة، ئرن هى ظبب ظٝىه الثماس مً هزه الصجشة

أخز اإلاعاةل "وهي هٙعها : (Many Questions )مٕالىت العإا٥ اإلاش٠ب .10

اإلاز١ىسة في الالةدت ألاسظىُت، وهي أن ٌعأ٥ " ال٢ثيرة ِلى أنها واخذة

٠أن ٣ًىن اإلادمى٥ . اإلإالي ظإا٥ ال ًجاب ِلُه ئال بجىابين ِلى ألاٜل
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أن ٌعأ٥ ؼاب :  "مثاله. اإلاعإو٥ ِىه أ٠ثر مً ازىين أو ٣ًىن اإلاىلُى ٠زل٤

ضب ٘العإا٥ هىا ُ٘ه أظئلت " هل ولٝذ صوحخ٤ والٜا زالزا؟: ـذًٝه ألِا

ذ ٣ًىن ُ٘ه مفادسة ِلى اإلاىلىب هزا . مخّذدة ولِغ ظإالا واخذا، ٜو

هل أهذ متزوج؟ وهل : العإا٥ اإلاش٠ب ًخ٣ىن مً هزه العلعلت مً ألاظئلت

 ٠ىذ ِاصما ِلى الىالٛ؟ هل ولٝذ صوحخ٤؟ هل هى والٛ زالر؟

ذ ٌعمى أًما في بّن : (Ad Hominem)مٕالىت اللجىء ئلى الصخق .11 ٜو

الخاالث مٕالىت الخىحه ئلى الصخق، وهى أهىاُ مخخلٙت منها الهجىم ِلى 

يرهما وهي أن ًداو٥ مىاٌش أن . الصخق واللجىء ئلى ٌٗش الصخق ٔو

ًٙىذ سأي خفمه باللجىء ئلى الهجىم ِلُه، اظخٕال٥ ٌٗش مً ٌشو٘ه أو 

ذ:"-اِخٝاد مً اِخٝاداجه أو ّ٘ل مً أّ٘اله، مً أمثلت أخذ أهىاِه ئن : ٍص

- الجضس مً الخمش الٕىُت واإلاُٙذة، ألنها جخممً خفاةق ٔزاةُت هاّ٘ت؛ 

ذ أن جبُْ : ِمشو  ال أًٌ رل٤، ٘أهذ جٝى٥ رل٤ أله٤ باتْ خمش جٍش

 ."ظلّخ٤

وهى الاظدؽهاد بشأي : (Ad Verecundiam)مٕالىت اللجىء ئلى العلىت .12

حجت أو شخق رو ُٜمت ما في مجا٥ مً مجاالث الخُاة الّلمُت والّملُت، 

يرهم ٜذ ال ٣ًىن هزا مٕالىا في بّن . مثل الّلماء والٙالظٙت والعاظت ٔو

اإلاٝاماث ل٢ىه ٜذ ٣ًىن ٠زل٤ في مٝاماث أخشي، ئرا اظخّملذ بؽ٣ل ٔير 

ذ: "- مثا٥ رل٤. مىاظب ال جىحذ أًت ِالٜت بين اإلإالىاث وأهماه : ٍص

- ؛ "ظـ"ومً هى الذ٠خىس : ِمشو - ؛"ظـ"الخىاس، هزا ما أخبروي به الذ٠خىس 

ذ ه؟ ئهه أمهش وأر١ى وبِب في حشاخت الٝلب في بلذها: ٍص  ."أال حّ٘ش

ًلجأ : (Ad Misericordiam )مٕالىت اللجىء ئلى الؽٙٝت أو الاظخّىاٗ .13

دفل رل٤ في  مدخج ئلى الاظخّىاٗ ألحل ٜبى٥ هدُجت ما أو حجت ما، ٍو

أيها الٝاض ي أها بشيء مً التهمت التي لٙٝذ : اإلاتهم للٝاض ي:"مثاله. اإلادا٠م

 ٠ُٚ !لي، أال جشون أهني مع٢ين ال أمل٤ ٜىث ًىمي وصختي لُّٙت؟

ذون أن جد٢مىا ِلي بالسجً وأها سحل لُّٚ؟  "!جٍش
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وحعمى أًما بمٕالىت : (Ad Ignorantiam)مٕالىت اللجىء ئلى الجهل .14

، وهي هٝل لّبء الخذلُل ئلى الىٗش آلاخش في الخىاس، ٠أن "ِبء الخذلُل"

ما دمذ لم حعخىْ ئزباث أن ٠زا هى ٠زا، ٘اهه، : ًٝى٥ اإلاىاٌش لخفمه

مادمذ ال حعخىُْ ئزباث وحىد ؤلاله، ٘اهه لِغ : "ومثاله. ئرن، لِغ ٠زل٤

وهي مٕالىت، ألن اإلاىاٌش ملضم بالخذلُل ِلى ما ادِاه، وال ٌعمذ ." مىحىدا

 .له بأن ًىٝل هزا الّبء الىاحب ِلُه ئلى حهت خفمه

يرها، اللجىء ئلى الٝىة .15  ,Baculum, Populum)اللجىء ئلى الجمهىس، ٔو

Etc.) : هزا الىُى مً اإلإالىاث ججمْ في اـىالح مٕالىاث اللجىء ئلى

، هي أهىاُ مخخلٙت مثل التهذًذ أو اللجىء (Appeal to Emotions)الاهّٙاالث 

وهي لجىء ئلى  (Ad Populum)أو اللجىء ئلى الجمهىس  (Ad Baculum)ئلى الٝىة 

ًٝى٥ : "مثا٥ اللجىء ئلى الٝىة. أمىس خاسحُت للىـى٥ ئلى هدُجت ما في الخىاس

ادة ظاِت في الّمل، ألن هزا : ـاخب اإلاّمل لّماله ئن ِل٢ُم أن جٝبلىا ٍص

ن رل٤، ظٗى لً ٣ًىن بمٝذوسه  ؤلاحشاء ـالر للمّمل، وئال ٘ان مً ً٘ش

ذ : "؛ ومثا٥ اللجىء ئلى الجمهىس "(تهذًذ بالىشد)الاظخمشاس في الّمل هىا  ٍص

ُ٘لعٗى رو جدلُل ٘لعٙي ِمُٞ ، أال جشي أهه اهخخب " ظـ"ئن : لّمشو 

 "!سةِعا للجمُّت الٙلعُٙت مً ٜبل أٔلب أِماء الجمُّت؟

ت : (Formality invalid syllogism)الُٝاط الٙاظذ ـىسٍا  .16 وهي مجمِى

مً اإلإالىاث الفىسٍت التي جخشم ٜاِذة مً الٝىاِذ الفىسٍت للُٝاط 

مٕالىت ئلماس "و" مٕالىت ئلماس اإلاٝذمت الفٕشي "الصخُذ، ومنها 

مٕالىت الخذود "و" مٕالىت الخذ ألاوظي ٔير اإلاىصُ"و" اإلاٝذمت ال٢بري 

". ألاسبّت

ً في  حّشلذ هزه اإلاٝاسبت الهخٝاداث مً ٜبل اإلاخخففين اإلاّاـٍش

ت الدجاج، واإلإالىاث خاـت،  الدجاج، ختى أن اإلاٝاسباث اإلاّاـشة في هٍٍش

جٝذم ِلى أنها مبيُت ِلى أهٝاك اإلاٝاسبت الخٝلُذًت، أو بؽ٣ل أدٛ، مفأت 

ًفذٛ رل٤ ِلى همىرج الجذلُاث الفىسٍت . ٠شد وججاوص لهزه اإلاٝاسبت

وودط، التي ظيخدذر ِنها ُ٘ما -الزي ًٝذمه هامبالن، ومٝاسبت والخىن 
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ولّل أهم ُِىبها أنها ججذ هٙعها . بّذ، وأًما اإلاٝاسبت الجذلُت الخذاولُت

ًجذها هامبلً، مثال، مٝاسبت . لُّٙت في دساظت اإلإالىاث الالـىسٍت

يخٝذها ألنها جٙخٝذ ئلى جدلُل واضر للمٕالىاث الالـىسٍت . (12)ظىدُت ٍو

٘ارا هٍشها ئلى الالةدت ألاسظىُت مً اإلإالىاث ٜذ هجذ ٘يها بّما مً 

الاظخجابت لإلواس اإلانهجي لهزه اإلاٝاسبت، ئال أن اإلإالىاث الالـىسٍت التي 

في . ألُٙذ بّذ أسظىى ٜذ ال هجذها وُّت ألدواث الخدلُل في هزه اإلاٝاسبت

هزا العُاٛ ججذس ؤلاؼاسة ئلى أن الةدت اإلإالىاث جخممً مٕالىاث لِعذ 

 ٘مثال، مٕالىت .أدلت أـال، وأخشي، مْ أنها دلُل، لِعذ ٘اظذة مىىُٝا

ال جدخاحان أن ج٣ىها دلُلين ل٣ي " الاؼدباه"مٕالىت و" العإا٥ اإلاش٠ب"

ال جدخاج أن ج٣ىن " اإلافادسة ِلى اإلاىلىب"حعمُا بأنها مٕالىخان، ومٕالىت 

مىما، ًم٢ً الٝى٥ أن اإلاؽا١ل .(13)٘اظذة مىىُٝا ل٣ي حّخبر ٠زل٤ ِو

والىىاٜق التي جىاحهها اإلاٝاسبت الخٝلُذًت مشجبي بخفىساتها خى٥ مٙهىم 

م الذلُل .  الذلُل ومىهجُت جٍٝى

وباإللا٘ت ئلى الخذود التي ًٙشلها الىابْ الفىسي للخىاو٥ الخٝلُذي 

للمٕالىت، هىاٟ خذود أخشي مخّلٝت بعىء جٝذًش للعُاٛ الزي جشد ُ٘ه 

ا مً أهىاُ اإلإالىاث، خاـت . اإلإالىت رل٤ أهه ٜذ ًخٙٞ أن هجذ هِى

الالـىسٍت منها، ال ًم٢ً اِخباسها مٕالىت في مٝاماث مخفىـت، أي أنها 

ئن . ٜذ ج٣ىن هاّ٘ت في الىاْٜ، ل٢نها بد٢م اإلاّاًير اإلاٝشسة حّخبر مٕالىت

ت دُٜٝت  الخمُيز بين ما هى مٕالي وما لِغ بمٕالي أمش ًدخاج ئلى أوش هٍٍش

ت اإلاخخلٙت ٠ما جشد في الىاْٜ وهزا ما ًٙترك . للٙهم جشاعي اإلاٝاماث الخىاٍس

ت اإلإالىت ِلى  أن ٌّالجه الباخثىن اإلاّاـشون في الدجاج وهٍٍش

ت الجذًذة اإلاٝذمت، في هزا الفذد، مً . الخفىؿ وختى هٝٚ ِلى الىٍٍش

ذ اإلاالمذ ألاظاظُت إلاىهجه مً خُث  الط والخىن، هدخاج ئلى ـس ٜبل دٔو

ىاِذه . جىىسه ومً خُث مٙاهُمه ٜو
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بين الحداولية والجدلية : مننه والحون  .2

جىظل والخىن في مّالجخه للمٕالىت بأدواث مىهجُت معخٝاة مً خٝى٥ 

ت مخخلٙت، منها اإلاىىٞ الفىسي والخىابت والجذ٥  ُت وجىحهاث هٍٍش مّ٘ش

ٚ مىهج والخىن بأهه حذلي جذاولي، ئال . والخذاولُاث وئن ١ان مً الجاةض ـو

أن هزا الىـٚ ال ٌّني ولّه في خاهت واخذة مْ اإلاذسظت الهىلىذًت في 

. ، رل٤ أهه البذ مً الخمُيز بين حذلُت وجذاولُت ١ل منهما(14)الدجاج

ولّل هزا . ٘مٝاسبت والخىن أوظْ مً جل٤ التي جخىظل بها اإلاذسظت الهىلىذًت

خُت ل٣ل منهما ٘مٝاسبت . الاخخالٗ ساحْ ئلى اإلاىىلٝاث اإلاىهجُت والخاٍس

اإلاذسظت الهىلىذًت راث مىىلٞ لعاوي جذاولي، في خين أن مىىلٞ والخىن 

ا ٌعدىذ ِلى جفىس حذًذ إلاٙهىم . ١ان مىىُٝا لٝذ ٜذم والخىن مىهجا هٍٍش

لى جفىس حذًذ خى٥ مٙهىم اإلاٝام الخىاسي  : الذلُل واإلإالىت مً حهت، ِو

الىحه ألاو٥ ١ان خفُلت جىىس في ٢٘ش والخىن، اجخز ـىسة اهخٝا٥ مً 

ت الجذ٥ بادخا٥  الفىسٍت ئلى الخذاولُت؛ والىحه الثاوي جمثل في ججذًذ هٍٍش

 .أهماه الخىاس ٠اواس هٍشي للمٝام الخىاسي الزي ًشد ُ٘ه الذلُل واإلإالىت

 من الصورية إلى الحداولية .أ

الط والخىن "ًم٢ً الىٍش ئلي جىىس أ٣٘اس  خه في الدجاج " دٔو في هٍٍش

ت اإلإالىاث بىحه خاؿ، ِلى أنها اهخٝا٥  مً مٝاسبت مخذسج ِامت، وهٍٍش

هزا الخىىس اجخز وابّا جذسحُا؛ أي اهه لم ٢ًً . ـىسٍت ئلى مٝاسبت جذاولُت

جشاحّا ًِ أ٣٘اس بٝذس ما ١ان جٝذما في اإلاىهج، واهضالٛ لىُٚ مً مىهج 

، ئلى مىهج "Woodsوودط "ٌٕلب ِلُه الىابْ الفىسي، وججلى في أبدازه مْ 

خباس العُاٛ الخىاسي  واللٕىي  جذاولي ًُٝم مىهجه ِلى ألاخز بّين الِا

الىبُعي، مشوسا بمشخلت اهخٝالُت لم ج٢ً معخٝشة ِلى أمش، ٘دملذ حاهبا 

هٝٚ هىا ِلى . مً اإلاٝاسبت ألاولى وبذأث اإلاٝاسبت ألاخيرة ٘يها بالخبلىس 

اإلاشخلخين ألاولُين، ِلى أن هدىاو٥ اإلاشخلت ألاخيرة في اإلادىس ألاخير مً هزه 

. الىسٜت
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 Walton-Woodsوودس - ملاربة والحون 

الط والخىن وحىن  جخمثل هزه اإلاٝاسبت في ٠خابين مؽتر٠ين بين دٔو

ذس ظىت " مىىٞ اإلإالىاث: الذلُل: "وودط، ألاو٥ ٠خاب حّلُمي بّىىان ـو

: ؛ أما الثاوي ٘هى اإلاجعذ الىاضر لهزه اإلاٝاسبت وهى بّىىان1982

، هزا ألاخير، ٠ما هى واضر مً "1982-1972دساظاث مخخاسة : اإلإالىاث"

، 1982 و1972ِىىاهه، مإلٚ مً دساظاث مؽتر٠ت ـذسث ما بين ظىتي 

وهي دساظاث أخادًت مخٝفُت جدىاو٥ اإلإالىاث واخذة واخذة بالبدث 

وجخميز هزه الذساظاث بأنها جىىلٞ مً مٝاسبت راث جىحه حّذدي . والخٝص ي

ىسي وأًما جذاولي بؽ٣ل ما  في ١ىنها جشاعي الحعدديًخدذد حاهبها . (15 )ـو

، وهي حّالج ١ل مٕالىت "اإلإالىت"الاخخالٗ بين ألامىس التي ًجمّها معمى 

بؽ٣ل معخٝل ًِ ٔيرها، ٢٘ما أن ألامشاك اإلاخخلٙت ال ًٝذم لها هٙغ 

الدصخُق والّالج وئن ظمُذ حمُّا أمشالا، ٢٘زل٤ اإلإالىاث ال ًصر 

ما ًجب . جٝذًم جدلُل مؽتٟر لها ١لها ختى ولى ظمُذ ١لها مٕالىاث

الاهدباه ئلُه في هزا الفذد، هى أن هزا الخفىس ال ًىٙي ئم٣اهُت ـُأت 

ت في اإلإالىاث،  ججمْ اإلاؽتٟر بُنها في وعٞ هٍشي مىخذ، ل٢ىه ًتٟر  هٍٍش

هزا ألامش جالُا للذساظت اإلاٙفلت ل٣ل مٕالىت ِلى خذة، الظخجالء 

مها بّذ رل٤، ًم٢ً الاهخٝا٥ ئلى جأوير هٍشي . خفاةفها وجدذًذ مّاًير جٍٝى

 هزه اإلاٝاسبت، وهى صوريةبجمْ اإلاؽتٟر والٙشوٛ في ئواس هٍشي حامْ؛ أما 

حاهب أظاس ي منها، ٘خخمثل في ١ىن الاهخمام ٘يها ١ان مىفبا ِلى الفىسة 

ومٙهىم الفىسٍت، هىا، ال ًدُل ئلى  اإلاىىٞ . (16)اإلاىىُٝت للمٕالىت

الفىسي الاظخيباوي خفشا، وئهما ًٙهم مىه الاهخمام، أظاظا، بالجاهب 

في هزا " والخىن ووودط"ًٝى٥ . الفىسي مً الذلُل، أي ـىسة الذلُل

لِعذ اإلإالىت، داةما وال ٔالبا، حجاج ٘اظذ في مىىٞ اإلادمىالث : "اإلاٝام

بّباسة أخشي، مٙهىم الدجاج . مً الذسحت ألاولى، أو ٘اظذا اظخيباوُا

الصخُذ اإلاىبٞ ِلى اإلإالىاث ًخخىى الخفىس اإلاّشوٗ للصخت 

خم جدلُل اإلإالىاث بالخىظل ببيُاث ومعجم مً . (17)"الاظخيباوُت ٍو
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أي أن مٙهىم . (18)مخخلٚ ألاوعاٛ اإلاىىُٝت، مً بُنها أوعاٛ اإلاىىٞ الجذلي

الفىسٍت هىا أِم مً اإلاّنى الذُٜٞ الزي ًُٙذ الالتزام بمّاًير اإلاىىٞ 

الفىسي الاظخيباوي، الزي ًمثل الُٝاط الخدلُلي همىرحه الخذلُلي؛ 

ب، ِىذما وّٗش به ؼِئا ما  أهه : مٙهىم الفىسٍت، هىا،  ًٝفذ به، بالخٍٝش

ام وبالٖ الذٜت ت ما أنها ـىسٍت ِىذما ج٣ىن . ٌاهش ِو وهٝى٥ ًِ هٍٍش

ٙاتها ـىسٍت باإلاّنى العابٞ، وئٜشاساتها مبرهً ِليها بؽ٣ل ٌاهش وبالٖ  حٍّش

 (19 ).الذٜت

مها  وبىاء ِلى هزا الاخخُاس اإلانهجي، وهٍشا ألن اإلإالىاث منها التي ًم٢ً جٍٝى

؛ ومنها ما ال ("اإلإالىاث الفىسٍت"وهي مّشو٘ت بـ)بمّاًير اإلاىىٞ الفىسي 

ٝا٥ لها  )ٌعخجُب لهزه اإلاّاًير  والخىن "، ٘ان ("اإلإالىاث الالـىسٍت"ٍو

، ئلى زالر دسحاث مً (20)ـىٙا اإلإالىاث، ٠ما ًفشح الذاسظىن " ووودط

 : خُث ـىسٍتها

الذسحت ألاولى هي اإلإالىاث الفىسٍت باإلاّنى الذُٜٞ لل٣لمت، وهي جل٤  .1

، (Formal fallacy)جعريف املغالطة الصورية التي حعخىفي ؼشوه 

ُأخه ١الخالي بمّىاها )اهه مٕالىت ـىسٍت " د" هٝى٥ ًِ دلُل : "ـو

ٝي ئرا ١ان لـ (الذُٜٞ ـىسة " صـ"، و"صـ"الفىسة اإلاىىُٝت " د" ئرا ٘و

 (21)"".ص"جشر البيُت اإلإالىت مً " د"مٕالىت، و

الذسحت الثاهُت مً الفىسٍت،  وهي جل٤ اإلإالىاث، مثل مٕالىت  .2

 التي لِعذ مٕالىاث ـىسٍت باإلاّنى الذُٜٞ، ول٢نها حعخىفي ،الاؼتراٟ

 الزي (Formally explicable)جعريف  كابلية الحفصير الصوري ؼشوه  

،  ٜابلت "ت"هى مٕالىت، مً هُى " د" هٝى٥ أن دلُال : "ًىق ِلى ما ًلي

ٝي ئرا ١اهذ هىاٟ ـىسة مىىُٝت  واخذة " صـ"للخٙعير الفىسي ئرا ٘و

، "ت"أن ًشج٢ب اإلإالىت " د" ِلى ألاٜل جذخل في جٙعير ٠ُٚ ًدفل لـ

وهزه اإلإالىاث . ئبذاء هزه اإلإالىت بىٙعها" صـ"وأهه لِغ مً الالصم ِلى 

 .(22)"جدعم أًما بام٣اهُت جٙعير مهمتها باإلخالت ئلى ـىس مىىُٝت ما
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الذسحت الثالثت مً الفىسٍت في اإلإالىاث، هي جل٤ التي حعخجُب 

الزي ًىق ِلى ما ( formally analyzable)كابلية الححليل الصوري لخٍّشٚ 

أنها ٜابلت للخدلُل الفىسي ئرا ١ان جدلُلها " غ"هٝى٥ ًِ اإلإالىت : "ًلي

ًٝذم لىا مٙاهُم ٜابلت للىـٚ، ١امال أو حضةُا، باظخخذام اإلافىلخاث 

ت الفىسٍت/و ". أو البيُاث الفىسٍت ليعٞ اإلاىىٞ أو أي هُى آخش مً الىٍٍش

مً أمثلت اإلإالىاث التي حّالج في هزه الذسحت مٕالىت اإلافادسة ِلى 

هزا الخفيُٚ، أو لىٝل هزه (23 ).اإلاىلىب ومٕالىت التر٠ُب والخٝعُم

م الذلُل " والخىن ووودط"الخىاوت اإلاىهجُت، حعهل، بىٍش  ِملُت جٍٝى

بمىهجُت ـىسٍت وجٙخذ الباب إلابدث حذًذ ال صا٥ في وىس الىمى هى اإلاىىٞ 

الالـىسي، الزي ٌّىد باإلاىىٞ ئلى اإلاجا٥ الخىبُٝي، دون أن ًخخلى ًِ ١ل 

ىاِذه  .مٙاهُمه ٜو

خطوة نحو الحداولية - 

في اإلاٝا٥ اإلاز١ىس ظابٝا ئلى أن اإلاشخلت الثاهُت مً جىىس " جِىذا٥"ٌؽير 

مىهجُت والخىن في جدلُل اإلإالىاث هي مشخلت اهخٝالُت بين اإلاشخلخين 

العابٝت والالخٝت، وهي مشخلت اٜتربذ ٘يها مٝاسبخه، ؼِئا ما، مً اإلاٝاسبت 

بني خ٢مه هزا ِلى . الخذاولُت الجذلُت التي جخبىاها اإلاذسظت الهىلىذًت ٍو

مّىى أظاس ي هى جىابٞ الخٍّشٚ الزي ًٝذمه والخىن للمٕالىت مْ 

وجفىس هزه اإلاذسظت . الخٍّشٚ الزي جٝشسه اإلاذسظت الهىلىذًت لهزا اإلاٙهىم

ًٝذم هٙعه ِلى أهه أخذ أهم اإلاٝاسباث وعُٝت للمٕالىاث، بدُث ججذ في 

ا لٝاِذة مً  ٙه مُّاسا واضخا لخدذًذ اإلإالىت، ورل٤ باِخباسها خٜش حٍّش

ت للخىاس الىٝذي الّاٜل ذاس هزا . الٝىاِذ اإلاُّاٍس ّخمذ جِىذا٥ إـل َو

ما٥ التي أـذسها والخىن في الٙترة ما بين  ت مً ألِا الخ٢م،ِلى مجمِى

.  1992 و1989

ل٢ىىا ٜبل أن وّٝذ أًت مٝاسهت لخفىساث والخىن مْ أي مٝاسبت أخشي، 

تراٗ،أوال، أن مٝاسبت والخىن، وبالمبي بّذ خشوحه مً  ًجذس بىا الِا
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مّىٚ اإلاٝاسبت الفىسٍت في دساظاجه مْ وودط، هي مٝاسبت جذاولُت حذلُت، 

. ظىاء اجٙٝذ مْ اإلاٝاسبت الجذلُت الخذاولُت للمذسظت الهىلىذًت أم ال

٘الىابّان الخذاولي والجذلي لم ٣ًىها مىّذمين ختى في اإلاشخلت ألاولى 

.  الفىسٍت مً مٝاسبخه للمٕالىاث

٘الىابْ الجذلي لذساظاث والخىن، ٠ما ر٠شها في اإلاشخلت ألاولى، 

وعدؽٙها ختى في ال٢خاباث راث الخىحه الفىسي، ٜبل ٌهىس الخىحه 

٘مً اإلاّشوٗ ًِ والخىن جأزشه ال٢بير بجذلُاث ١ل مً هامبالن . الخذاولي

ولىسهضن؛ أما الىابْ الخذاولي، ٘ٝذ بذأث مالمده جٍهش ِىذ والخىن مىز 

ً بّن دساظاتها ر٠شا 1985ظىت  ، وفي هزه العىت هٝشأ في ِىاٍو

ل"هجذ رل٤ في ٠خابه . للخذاولُاث ِ
ّ
ٚ اإلاذل دساظت جذاولُت للخىحه ئلى : مٜى

 Pragmatic"جدذ ِىىان " synthèse"، وفي مٝا٥ أـذسه في مجلت "الصخق

inferences about actions ." ذ اإلاشخلت ومً هزا اإلاٝا٥ ألاخير وعخىُْ ـس

الاهخٝالُت مً اإلاٝاسبت الفىسٍت الخالفت ئلى اهخمام بالجاهب الخذاولي في 

الٝشاءة ألاولُت لهزا اإلاٝا٥ . الدجاج ِامت، وفي دساظت اإلإالىاث خاـت

جٍهش لىا بجالء أن أهم داْ٘ لهزا الخدى٥ هى ما جٙشصه دساظت اإلإالىاث 

الالـىسٍت بالخىظل بمىهج ـىسي خالق مً ئؼ٣االث، والىمىرج ألاوضر، 

اللجىء ئلى ٌٗش "اإلاز١ىس في اإلاٝا٥، هى ما جثيره مٕالىت 

مً ـّىبت ئرا دسظذ بمىهج "(Circumstantial Ad hominem)"الصخق

لذ بين دساظت مثل هزه اإلإالىت  ـىسي خالق، أما الٝىىشة التي ـو

ت الّٙل . واإلاىهج الخذاولي ٘هي هٍٍش

أخذ أهىاُ اإلإالىت الّامت " اللجىء ئلى ٌٗش الصخق"جمثل مٕالىت 

: ، ٘لىأخز هزا اإلاثا٥ الا٘تراض ي(Ad Hominem)"اللجىء ئلى الصخق"

دخج "  مه بال٢ٚ ًِ الخذخين، ٍو ًداو٥ الىبِب ئٜىاُ مٍش

ِلى رل٤ بز٠ش ألالشاس الصخُت والىٙعُت التي ٌعببها 
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ز٠ش له ؤلاخفاةُاث وألامثلت وأزىاء .  الخذخين مثل العشوان ٍو

. مداولت ؤلاٜىاُ هزه، ال ًخىسُ الىبِب هٙعه ًِ الخذخين

٠ُٚ جٝى٥ أهه ِلى اإلاشء أن ال ًذخً : ٘شد ِلُه اإلاٍشن

" وأهذ هٙع٤ جذخً؟ هل هزا مّٝى٥؟

 .هل اِتراك اإلاٍشن مّٝى٥؟: ؤلاؼ٣ا٥ اإلاىشوح في هزا اإلاثا٥ هى/العإا٥

٘مً الىاخُت اإلاىىُٝت، ئرا أخزها اإلاّىُاث أو الدجج التي أوسدها الىبِب 

، ئر ظُّخبر لشبا مً  ِلى أنها ـادٜت، ٘ان اِتراك اإلاٍشن ٔير معمُى

أال : ل٢ً العإا٥ مىشوح في اإلاٝابل هى". الخىحه ئلى الصخق"مٕالىت 

ًم٢ً اِخباس الّٙل الزي ٜام به الىبِب هٙعه حضءا مً الدجت؟ هزا 

الاظدؽ٣ا٥ هى الزي ًذْ٘ والخىن ئلى ؤلاٜشاس أن الاظخمشاس في دساظخه ًجّلىا 

 (24 )".أهىا ِلى خا٘ت الخذاولُاث، ئن لم ه٢ً ٜذ ظٝىىا ٘يهاأـال" هبذو 

ت ئلى  ت مىىُٝت ـىسٍت ـ٘ش ل٢ىه لِغ مً العهل الاهخٝا٥ مً هٍٍش

ت، ئن هزا الاهخٝا٥ ئن خذر هى بمثابت سدة ِلى اإلاىىٞ  ت جذاولُت ـ٘ش هٍٍش

ت الّٙل هي الىاظىت، أو لَىٝل الٝىىشة، بين  الفىسي، لزل٤ ١اهذ هٍٍش

ت .  اإلاشخلخين الفىسٍت والخذاولُت مً ٢٘ش والخىن  ت الّٙل هي هٍٍش هٍٍش

مىىُٝت جذسط الخّبير اللٕىي ًِ ألاّ٘ا٥ أو ألاوؽىت الّٙلُت التي ًٝىم 

بها ؤلاوعان، أو ٠ُُٙت هٝل الّٙل ؤلاوعاوي مً هىاٛ الىاْٜ اإلاّاػ ئلى 

خباس الّٙل داخال في . اللٕت وجىظل بها مً أحل ـُأت همىرج هٍشي اِل

ت أّ٘ا٥ ال٢الم ظّذ ئلى ئزباث أن ال٢الم ـىٚ مً  اللٕت، ٘ارا ١اهذ هٍٍش

ت الّٙل،ِلى ال٢ّغ مً رل٤، حّلذ مً أهم ئؼ٣االتها  الّٙل، ٘ان هٍٍش

برا ِىه، أو بمّنى أدٛ  َّ ٠ُُٙت حّل الّٙل ؤلاوعاوي داخال في ال٢الم أي ُم

ً الّٙل . ٠ُُٙت الخّبير اللٕىي للّٙل ِو

ل"ًداو٥ والخىن، في ٠خابه  ِ
ّ
ٚ اإلاذل الزي ر٠شهاه، أن ًجمْ بين " مٜى

اث مخخلٙت مً أحل ٘هم أِمٞ وأدٛ ومىاظب لدجت  اللجىء ئلى "هٍٍش
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اث اإلاىىٞ "الصخق ت الّٙل وهٍٍش اث هي، أظاظا، هٍٍش ، وهزه الىٍٍش

ت الّٙل للخّبير . الخىاسي، ئلا٘ت ئلى اإلاٝاسبت الخذاولُت خىظل بىٍٍش ٍو

ٝاسن بين هزه  لبىاء " الٝماًا"و" الّباساث ًِ ألاّ٘ا٥"اللٕىي ًِ الّٙل ٍو

ت الّٙل ظاِذث والخىن ِلى . (25)آلت مىهجُت لخدلُل هزه الدجت ئن هٍٍش

جىاظٞ "ئلى ِذم  (بين ما ًٝا٥ وما ًّٙل)هٝل ِذم الخىاظٞ الخذاولي 

ورل٤ في أ٘ٞ ئًجاد ـُٕت . (26)"مىىٝي بين الّباساث التي ٌعلم بها مىاٌش ما

مىهجُت للّالٜت بين ِباساث الّٙل والٝماًا اإلاٝذمت في حجت ما، أي، في 

. اإلاثا٥ العابٞ، بين الذِىي التي ًذاْ٘ ِنها الىبِب والّٙل الزي ًٝىم به

ال يهمىا هىا مممىن هزه الذساظت بٝذس ما يهمىا رل٤ الاهخٝا٥ اإلانهجي 

بين دساظت اإلإالىاث مً مىهج ـىسي ئلى مىهج جذاولي، والزي ظِخجلى 

ما٥ التي أؼاس جِىذا٥ ئلى أنها جمثل اٜترابا مً  بؽ٣ل أ٠ثر ولىخا في ألِا

ئلى أن والخىن " جِىذا٥"ٌؽير .اإلاٝاسبت الجذلُت الخذاولُت أو جىابٝا مّها

باِخباسه مذاّ٘ا ًِ اإلاٝاسبت الجذلُت الخٝى مب٢شا بمٝاسبت اإلاذسظت 

الهىلىذًت، ل٢ىه لم ًلبث أن جخىاها، ألن همىرحها مدفىس ٘ٝي في 

الخىاس الىٝذي، لزل٤ ٘هى، في هٍش والخىن، ٜاـش ِلى جلبُت ؼشوه ئوؽاء 

ت في اإلإالىاث حامّت ل٣ل أهماه الخىاس أهماه الخىاس اإلاخخلٙت .(27)هٍٍش

التي ًٝفذها والخىن هي جل٤ التي خذدها في ظخت أهماه حامّت، جدتها 

ُت، هي ، خىاس الخٙاوك، خىاس الٙدق، خىاس الخىاس الىٝذي: أهماه ِ٘ش

ذ، خىاس الاظخخباس، الخىاس الدؽاوسي وهزه اإلاشخلت هي مشخلت  .(28)الخجٍش

اهخٝالُت ٜفيرة اإلاذي الضمني، ٠ما أنها ال جٍهش اهخشاوا لىالخىن ١لُا في 

وخالـت ما ًم٢ً ؤلاؼاسة ئلُه هى أن هىاٟ بّن . جىحه اإلاذسظت الهىلىذًت

بّن هزه اإلاالمذ ٌاهش ومفشح بها، . اإلاالمذ التي ججّل اإلاٝاسبخين مخٝاسبخان

. وبّمها آلاخش خٙي جدخاج ئلى ظبر ومٝاسهت

 مً بين هزه اإلاالمذ التي ًٝترب بها والخىن مً اإلاٝاسبت الخذاولُت 

ٌّخبر الىمي ألا٠ثر حّبيرا  (الىٝذي)الجذلُت هي ئٜشاسه بأن الخىاس ؤلاٜىاعي 
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ا للخىاس الجُذ، ألهه ًمخل٤  ًِ الخىاس الّاٜل، وبأهه ًمثل همىرحا مُّاٍس

ت، جدذد ٠ُٚ ًم٢ً لخىاس ئٜىاعي أن ٣ًىن مٝبىال ومّلىم .(29)ٜىاِذ مُّاٍس

أن اإلاٝاسبت الخذاولُت الجذلُت جإ٠ذ ِلى هزا الىابْ اإلاُّاسي في جدذًذ 

ٙها للخىاس الىٝذي ل٢ً هزا ؤلاٜشاس ال ًم٢ً أن . مّٝىلُت الخىاس في حٍّش

ٌٕىي الخفىس اإلاىظْ للخىاس الزي ًخبىاه والخىن والزي ًجّله مخميزا مىز 

الىٍش ئلى الخىاس ِلى . البذاًت ًِ الخفىس الزي ًٝخفش ِلى الخىاس ؤلاٜىاعي

م الخىاس بها، ٘ال  اهه أهماه مخّذدة، ًىظْ ختى اإلاّاًير التي ًم٢ً جٍٝى

م ألاهماه  حّىد اإلاّاًير اإلاز١ىسة في اإلاٝاسبت الخذاولُت الجذلُت ـالخت لخٍٝى

الىٝىت الثاهُت التي ًٝترب ٘يها مً . ألاخشي للخىاس ٠ما ًدذدها والخىن 

اإلاٝاسبت الهىلىذًت هي ئؼاسجه، بّذ الخز٠ير بىمىرحُت الخىاس ؤلاٜىاعي، ئلى 

ٜىاِذ للخىاس الىٝذي في اإلاشاخل ألاسبْ للخىاس بالخٙاـُل ألاظاظُت 

مشخلت -2 ؛مشخلت اإلاىاحهت- 1: اإلاز١ىسة في اإلاٝاسبت الخذاولُت الجذلُت، وهي

مذح والخىن، في . (30)مشخلت الخخم- 4 ؛اإلاشخلت الدجاحُت- 3؛ الاظتهال٥ ٍو

ذ، مٙهىم اإلإالىت ِىذ اإلاذسظت الهىلىذًت باِخباسها  مٝام آخش وبؽ٣ل ـٍش

ّخبره الخىىة ألاولى ل٣ي ًفير البدث  ا لٝىاِذ الخىاس اإلاّٝى٥، َو خٜش

ومْ رل٤، ال ًم٢ً الىٍش ئلى هزا اإلاذح . (31)الجاد في مجا٥ اإلإالىاث مم٢ىا

ألهه مً اإلام٢ً ٘هم رل٤، ِلى أهه . ِلى أهه اهخشاه لىالخىن في هزا الخفىس 

ئٜشاس بأن اإلاٝاسبت الخذاولُت الجذلُت هي اإلاٝاسبت ألاولى التي ِالجذ 

اإلإالىاث بٝذس ٠بير مً اليعُٝت، وججاوصث بزل٤ اإلاأخز الشةِس ي الزي 

وبالّٙل، ٘ان . أوخز ِلى دساظت اإلإالىاث في ئواس اإلاٝاسبت الخٝلُذًت

الىٝىت ألابّذ التي ًخٙٞ ٘يها والخىن مْ اإلاذسظت الهىلىذًت هي ئٜشاسه بأن 

الخفىس الزي جٝذمه اإلاذسظت الهىلىذًت ًإدي ئلى جفىس للمٕالىاث ٌّالج، 

 .ّ٘ال، الّذًذ مً اإلاؽا١ل اإلاخّلٝت باإلاٝاسبت الخٝلُذًت التي دسظها هامبالن

(32) 

ىاٗ الخٝلُذًت للمٕالىاث الالـىسٍت  ذ والخىن ئِادة حٍّشٚ ألـا ًٍش

ت مخىاظٝت لخٝلُذ  لم ٢ًً ئال حّلُٝا "مً مىٍىس جذاولي حذلي، لخٝذًم هٍٍش



 

30 
 

خُت، مبني ِلى ألامثلت اإلاخذاولت آهزاٟ ّىد . (33)"مخفىـا بمشخلخه الخاٍس َو

والخىن، لخدُٝٞ رل٤، ئلى أـل اإلاٝاسبت الخٝلُذًت، ئلى أسظىى، ل٢ُدؽٚ 

هزا اإلاٙهىم بذأ ًخخلٚ ًِ مثُله في مٝاسبت ٘ان . مٙهىما جذاولُا للمٕالىت

وهى الزي ظُٙخذ الباب للمٝاسبت الخذاولُت . (34)ئًمشن وخشوجىذوسظذ

ت جذاولُت للمٕالىت"الجذًذة التي ظُٝذمها والخىن في ٠خابه  الزي " هٍٍش

، ودؼً به اإلاشخلت الثالثت مً جىىس ٢٘شه ُ٘ما ًخّلٞ 1995أـذسه ظىت 

 .باإلإالىاث

 الجدليات الجدًدة .ب

ظبٞ وأؼشها ئلى أن مىهج والخىن، ختى ِىذما وغى ِلُه الىابْ 

الفىسي، لم ٢ًً بُّذا ًِ الخىظل بالجذ٥ لٙهم اإلاٝام الخىاسي مً 

وجمثل ٢٘شة . حهت، ولٙهم الذلُل واإلإالىت ٠مماسظت ّ٘لُت في الىاْٜ

ت والخىن، ٠ما جمثل  أهماه الخىاس ئخذي ألا٣٘اس الجذًذة واإلادىسٍت في هٍٍش

ا لٙهم  ا لٝىاِذ ومٙاهُم مىهجُت، لدؽ٣ل مّا ئواس هٍٍش أًما أظاظا هٍٍش

مها ئن أهماه . الخىاس وما ًخذاو٥ ُ٘ه مً حجج مٕالىاث، ووـٙها وجٍٝى

ت للخىاس، أي أنها جدذد الفىسة الىمىرحُت التي  الخىاس هي همارج مُّاٍس

ًجب أن ٣ًىن ِلُه الىمي الخىاسي وما ًخميز به ًِ ألاهماه ألاخشي، 

ت في الىاْٜ . خاـت ألاهذاٗ التي ًخخق بها هزا ٌّني أن اإلاماسظت الخىاٍس

ال جفل، في الٕالب، ئلى الخدٝٞ ب٣ل ؼشوه الىمي الخىاسي الىمىرجي؛ 

٘ٙي الىاْٜ ٜذ هجذ خىاساث جدٝٞ ٜذسا ما مً ؼشوه الىمي، ول٢نها حُّير 

. بالفىسة الىمىرحُت للىمي الخىاسي الزي جفىٚ في ئواسه

ٌعخّشك والخىن في أِماله ألاخيرة ظخت أهماه أظاظُت للخىاس، 

ُت، وألاٗ ئليها في أِماله اإلاخاخشة همىا  ًدخىي بّمها ِلى أهىاُ ِ٘ش

: (35)حذًذا هى الىمي الهجبن أو اإلاخخلي

 ًىىلٞ الخىاس ؤلاٜىاعي مً الاخخالٗ في الشأي الزي :الحواري إلاكناعي (1

ين، ويهذٗ ئلى خل هزا الاخخالٗ جدُٝٞ الهذٗ الشةِس ي . ٣ًىن بين و٘ش
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للخىاس ال ٌّني ٘ٝي ئنهاء الخىاس مً ٜبل وٗش ما، وئهما ٌّني الىـى٥ ئلى 

سأي أ٠ثر ئظىادا بذجاج مّٝى٥ ومٝبى٥ 
وجدذ هزا الىمي الشةِس ي . (36)

ُت، منها الخىاس الىٝذي الزي س٠ضث ِلُه اإلاذسظت  هىاٟ أهماه ِ٘ش

الهىلىذًت واظخٙالذ في دساظخه، والزي بععي ُ٘ه ١ل وٗش ئلى ئٜىاُ 

 .مداوسه بفىاب سأًه وخىأ سأي مداوسه

ت ٢٘شة الالتزام في الخىاس  هدخاج، لٙهم أدٛ للخىاس الىٝذي، ئلى مّ٘ش

(Commitment in Dialogue)  أ٠ثر مً اإلاٝاماث ألاخشي، وئن ٠ىا هدخاج ئليها

في " هامبالن"جشج٢ض ٢٘شة الالتزام ٠ما ًذاْ٘ ِنها . أًما في هزه اإلاٝاماث

٤ ٠شاب"و" والخىن "و" اإلإالىاث"٠خابه  الالتزام في "في ٠خابهما " ئًٍش

ت مً الٝماًا حعمى (37)"الخىاس  ، ِلى أن ل٣ل مداوس في خىاس ما مجمِى

ت التزاماث"بـ ، هزه "ظلت الالتزاماث"، أو ليعمها مً آلان ٘فاِذا "مجمِى

ادة وهٝفاها أزىاء مماسظت ألاّ٘ا٥ ال٢المُت في الخىاس، ٘ارا  العلت جخأزش ٍص

، "ظلت التزاماجه"ظلم مداوس ما بٝمُت ما مثال اهما٘ذ هزا الٝمُت ئلى 

و هزه "ظلت الالتزاماث"وئرا جشاحْ ًِ الدعلُم بٝمُت ما خز٘ذ مً 

. (38)ج٣ىن بىاء ِلى ٜىاِذ مٝشسة" ظلت الالتزاماث"الخٕيراث التي جدفل لـ

ذ ج٣ىن هزه التزاماث ئما ٌاهشة أو مممشة . ٜو

شوم : الحوار الحفاوض ي -1 وهى خىاس ًىىلٞ مً جماسب للمفالر، ٍو

ئهه ظيروسة ًٝىم ٘يها ١ل وٗش مً . جدُٝٞ أ٠بر ٜذس مً اإلاىّٙت الخاـت

وشفي الخٙاوك بالععي للخفى٥ ِلى أ٠بر ٜذس مً الخىاصالث، وبالخالي، 

ٝت اإلاعاومت  الاظخ٢ثاس مً اإلاىاْ٘ اإلاادًت ٔالبا، ورل٤ بالخىظل بىٍش

. (التهذًذ مؽشوُ في هزه الخالت)ومٍهشها الخىاص٥ والّىاء والتهذًذ 

والخٙاوك، بخالٗ الخىاس ؤلاٜىاعي، ال حّلٞ له بااللتزام بفذٛ الٝماًا وال 

باالٜخىاُ مً خال٥ ٜىة الدجج اإلاٝذمت، بل ئن رل٤ ٜذ ٣ًىن أمشا مخالٙا 

ئهه ظعي (39). إلاا ًٝخمُه الخٙاوك وما ًجب أن ٣ًىن ِلُه اإلاخٙاوك الجُذ

ين والخٙاوك الجُذ هى ِىذما ٣ًىن . ئلى جىا٘ٞ في جىصَْ اإلاىاْ٘ بين الى٘ش

اإلاخٙاولان ِلى وشفي هُٝن في بذاًخه، زم ًفالن ئلى الىٝىت الىظي بين 
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ٙيها، ج٣ىن مٝبىلت مً ٜبلهما مّا خمثل الالتزام هىا، بخالٗ الخىاس . مٜى ٍو

الهذٗ الخٙي الزي دْ٘ "أو بخّبير آخش، في " اإلافلخت"ؤلاٜىاعي، في 

. (40 )."اإلاخداوسان للذخى٥ في الخٙاوك

 يهذٗ اإلاخداوسان في هزا اإلاٝام الخىاسي ئلى ئزباث أن :حوار الفحص (2

ٜمُت ما ـادٜت أو ١اربت، أو بُان، بّذ اظدىٙار ١ل وظاةل ؤلازباث، أن 

ت . هزه الٝمُت ال ًم٢ً ئزباث صختها وال ٠زبها في هزه اإلاشخلت مً اإلاّ٘ش

ومىىلٝه هى الجهل بمىلىب ما، ِلى ؼا١لت اإلاىلىب في الجذ٥ ألاسظىي، 

ذ مً اإلاىاٜؽت  ل٢ً الخىظل ٣ًىن هىا باألدلت اإلاٝشسة التي ال جدخاج ئلى مٍض

ٜفذه الخٝلُل مً أو خزٗ، ئن أم٢ً، الخاحت ئلى . وال ئلى التراحْ

اًت . التراحّاث ئن الٙدق هى أظاظا خىاس حّاووي، ألن ٔاًت الخىاس ٔو

خه ٘هى رو . اإلاخداوسان مّا هي الىـى٥ ئلى اإلاىلىب اإلاؽتٟر الزي ًشاد مّ٘ش

وهى ٌؽبه، . اججاه خىي ورو وبُّت جٝذمُت جشا٠مُت ال جشاحُّت وال جبادلُت

ىذما هٝى٥ أهه خىي ٘ان . ئلى خذ ما، اإلاٙهىم ألاسظىي للبرهىت أو البرهان ِو

مثل البدث الّلمي في . أ٠بر خٛش له هى الذوس أو اإلافادسة ِلى اإلاىلىب ٍو

ت والخدُٝٞ الجىاتي ؼاهذًه الىمىرحُين . مجمِى

هى خىاس هابْ مً الخاحت ئلى اجخار ٜشاس :الحوار الاشخشاري أو الخشاوري (3

شوم الىـى٥ ئلى اجٙاٛ بين اإلاخداوسًٍ ِلى هدُجت أو ٜشاس خى٥ ٠ُُٙت  ما، ٍو

. الُٝام بّمل ما، همىرحه اإلاّشوٗ هى الخىاساث العُاظُت والٝماةُت

ًىىلٞ هزا الىمي ِادة مً مؽ٣لت ِملُت خى٥ ٠ُُٙت الخفٗش أو مً 

ين أو أ٠ثر، بدُث ٣ًىن الخىاس وظُلت  جماسب في ٠ُُٙاث الخفٗش بين و٘ش

ّخمذ هزا .  لخدُٝٞ الاجٙاٛ خى٥ ٠ُُٙت مً ال٢ُُٙاث الّملُت للخفٗش َو

الىمي الخىاسي ِلى الخىاواث الدجاحُت اإلاعماة بالخذلُل 

ومً أهم همارحها الخذلُل اإلاىحه للهذٗ  (Practical reasoning)الّملي

(Goal-directed reasoning) . خمثل الدؽاوس الىمىرجي في الزي ًٝىم ِلى ٍو

لى الاهٙخاح في اجخار الٝشاس، بدُث ئرا ألُٙذ  مّلىماث صخُدت، ِو

ئن اإلاشوهت . مّلىمت حذًذة بام٣انها أن حٕير اججاه الٝشاس اإلاشاد اجخاره
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ت هىا في مٝابل الاججاه اإلاداَ٘ الزي ٌعىد ِادة في الخىاس ؤلاٜىاعي  لشوٍس

يره ذ ال ٣ًىن الدؽاوس زىاةُا في ٌاهشه، ئر مً اإلام٢ً أن ٣ًىن بين . ٔو ٜو

ٝين مّا، ًإوالن،  ين، ئال أن هزًً الىٍش اإلاشء وهٙعه، أو بين أ٠ثر مً و٘ش

ين ٘األو٥ ًم٢ً الىٍش ئلُه ِلى أهه بين : ِلى الخُٝٝت، ئلى الدؽاوس بين و٘ش

ت ُ٘خداوس مّها  ين ألن اإلادؽاوس مْ هٙعه ًجشد مً هٙعه راث اِخباٍس و٘ش

٠ما ًدفل في الخىاس الخاسجي؛ أما الثاوي ّ٘لى ا٘تراك أنهم أ٠ثر مً وٗش 

ين واخذ مْ سأي وآلاخش لذه وللدؽاوس ِالٜت بدىاس . ئلى أهه ًفىٚ ئلى و٘ش

ٙها بهزا  ؤلاخباس والاظخخباس، ألهه ًدخاج ئلى اإلاّلىمت، واإلاّلىمت ًخم جفٍش

مثا٥ رل٤، الدؽاوس العُاس ي الزي ًدخاج ئلى . الىمي الخىاسي اإلاخفىؿ

. خبرة ِلمُت مً مخخففين ألحل اجخار الٝشاس

 ئن  ٔاًت هزا الىمي الخىاسي هى هٝل :حوار إلاخبار والاشحخبار (4

اإلاّلىمت مً وٗش ئلى آخش، ل٢ً ٔاًت ١ل واخذ مً اإلاخداوسان ُ٘ه ًخخلٚ 

ٕ٘اًت العاةل هى جلٝي اإلاّلىمت؛ بِىما ًخٕيى اإلاجُب : ًِ ٔاًت الىٗش ألاخش

ُٙذ الاظخخباس هىا ولب الخبر أو اإلاّلىمت، ٠ما . ئًفا٥ اإلاّلىمت للعاةل ٍو

مً هىا ٘ان أهم همارج . ًُٙذ أًما ولب الخبرة مً خبير في جخفق ما

وج٣ىن بأن ًىلب . هزا الىمي الخىاسي هى ولب خبرة أو هصر أو اظدؽاسة

شخق ما ٔير خبير، في مهاسة أو جخفق مّشفي مخفىؿ مثال، خبرة مً 

خبير في رل٤ الخخفق، لِعخُٙذ منها في جدُٝٞ ٔشله الخاؿ، الزي 

ؽتره في هزا الىمي . ًم٢ً أن ٣ًىن هى الُٝام بّمل أو خل مؽ٣لت وَُ

الخىاسي ِلى الخبير اإلاجُب أن ًٝذم أ٘مل هفُدت مم٢ىت بلٕت واضخت 

ذ، بدذودها وؼ٣ى٠ه ِليها، ئن  ، في هٙغ الٜى ابلت للٙهم، وأن ٌّتٗر ٜو

ابلت . وحذث ؽتره ِلى العاةل أن ًٝذم أظئلت مخفىـت وواضخت ٜو َو

جىص للعاةل في هزا الىمي . لإلحابت، ولها ِالٜت باإلاؽ٣لت اإلاىشوخت ِىذه ٍو

الزي ًىلب به الخٙعير، الزي ٜذ ٣ًىن بالدجج، " إلاارا؟"وشح ظإا٥ 

ُ٘ٝترب هزا الىمي ٜلُال مً الخىاس الىٝذي، ٠ما ًم٢ً ل٣ل مً اإلاخداوسان 

. الزي ًجاب ِلُه بىّم أم ال" هل؟"وشح ظإا٥ 
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 هى الىمي الخىاسي الزي جخدذد ٔاًخه في الهجىم :حوار الحجريح (5

ًىىلٞ هزا . ال٢المي أو اللٕىي ِلى الصخق وهضمه وئهاهخه، ئن أم٢ً

ٙا  ين مٜى خخز ُ٘ه الى٘ش الىمي مً ٜلٞ اهّٙالي ًلم به ئزش خذر جا٘ه، ٍو

ًخميز هزا الىمي باسجٙاُ في حجم . مّاهذا أو ـبُاهُا مً الىٗش آلاخش

ذ مْ . الّذواهُت والاهّٙاالث وبُٕاب ٌاهشي للٝىاِذ ًخّاسك خىاس الخجٍش

الخذلُل اإلاىىٝي مً خُث أهه ٌعخّمل وظاةل ٔير مؽشوِت مىىُٝا 

لخدُٝٞ الٕلبت ِلى الخفم، ئهه مجا٥ خفب لٕالبُت الٍىاهش الدجاحُت 

ٔير اإلاىاظبت، وخفىـا اوّذام اإلاىاظبت الجذلُت ألن اإلاخداوسان ُ٘ه 

وهى ًفىٚ في الشجبت ألاخغ . ًيخٝالن مً مىلُى ألخش بؽ٣ل ٔير مؽشوُ

 .مً أهماه الخىاس

ه اإلاخميزة مً الخىاس، هىاٟ همي آخش ًم٢ً اباإللا٘ت ئلى هزه ألاهم (6

أو اإلاخخلي، وهى رل٤ الزي ًجمْ بين " النمط الحواري النجين"حعمُخه بـ

خدذد هذٗ هزا الخىاس  همىين أو أ٠ثر مً أهماه الخىاس اإلاز١ىسة ظابٝا، ٍو

ىاِذه الخاـت بدعب وبُّت ألاهماه الذاخلت في حؽ٢ُله .  ٜو

ت هِٝغ بها التزام الخىاساث  جمثل هزه ألاهماه، ئرن، همارج مُّاٍس

وهي ِىاـش . اإلاماسظت في الىاْٜ بأهذاٗ الىمي الخىاسي الزي جيخمي ئلُه

مىهجُت لخدلُل اإلإالىاث باِخباسها ظعي ًخالٚ ألاهذاٗ الخاـت 

ِذم الالتزام بهزه ألاهذاٗ ًخّلٞ بخٛش . بالىمي الخىاسي الزي جشد ُ٘ه

جخمثل مٍاهشه في الخدىالث ". اإلاىاظبت الجذلُت"مبذأ أو ٜاِذة مً ٜىاِذ 

ٗى ِليها لخبُان  الجذلُت التي ًْٝ ٘يها اإلاداوس، والتي ًخّين ِلُىا الٜى

ت اإلاز١ىسة . اإلاٍاهش الزي جخخزه اإلإالىاث في اإلاٝاماث الخىاٍس

بهزا اإلاّنى ٘ان اإلاىاظبت لِعذ ٘ٝي خاـُت خالفت للفىسة 

اإلاىىُٝت للذلُل، مجتزأة مً مٝامها في هق خىابي ما، بل ئنها، أًما، 

 .خاـُت إلاٝام خىاسي ًدذد ٠ُٚ ٌعخّمل الذلُل لٕشك ما في خالت مُّىت

رل٤ أن الىٍش ئلى الذلُل، مً وحهت هٍش مىىُٝت ـىسٍت، جٝذم لىا مٙهىما 

مخفىـا للذلُل اإلاىاظب، وهى رل٤ الزي ًٙؽل في ئظىاد الىدُجت 
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، ِلى اِخباس أن هزا اإلاّنى للذلُل هى حضء ٘ٝي مً  ٝت مً الىٛش بىٍش

مّىاه الخُٝٝي، ألن اإلاّنى ألاؼمل للذلُل هى أهه اظخّما٥ للخذلُل في 

أّ٘ا٥ )وبما أن الخىاس هى مخىالُت مً الخىىاث الٙشدًت اإلاخبادلت . الخىاس

، ٘ان الٝى٥ ًِ ظلعلت مً الخذلُالث بأنها مىاظبت ًصر ئرا ١اهذ (ال٢الم

حضءا مً مخىالُت الخىىاث التي جإدي بالخىاس لخدُٝٞ هذ٘ه، ومّلىم مما 

ظبٞ أن ل٣ل همي مً الخىاس هذ٘ه الخاـالزي ًجب أن ٌععى الذاخلىن 

هزا باليعبت للمّنى الّام للمىاظبت الجذلُت ، ل٢ً ًم٢ً . ُ٘ه لخدُٝٝه

الخذًث ًِ مّنى أخق، في خالت ئرا ١اهذ خىىة مً أخذ أوشاٗ 

الخٙاِل الخىاسي ٔير معخجُبت للخىىاث اإلاخخزة مً ٜبل الىٗش آلاخش، 

ين ِلى ظإا٥ آلاخش، أو أن ال ًيخٝذ أخذهما  ٠أن ال ًجُب أخذ الى٘ش

" اإلاىاظبت باإلاّىُين مّا هي راث وابْ حذلي، ئنها . (41)أوشوخت آلاخش وه٢زا

، وهي جدذد التزام اإلاخداوس في جدُٝٞ " Dialectical Relevanceمىاظبت حذلُت

.  أهذاٗ الخىاس مً ِذمه

ت في اإلاىاظبت الجذلُت، ت مُّاٍس  وباليعبت هزه ئرن ِىاـش لىٍٍش

للمٕالىاث ٘ان اإلاىاظبت الجذلُت جمثل باليعبت لىالخىن مُّاس جدذد به 

لىٝٚ ُ٘ما ًلي ِلى اإلاٙهىم الخذاولي . وبُّت اإلإالىت ووسودها مً ِذمه

 للمٕالىت، زم هيخٝل بّذها ئلى الخذًث ًِ اإلإالىت في مٝامها الجذلي،

ت اإلاىاظبت الجذلُت ِلى اإلإالىاث . وظيؽير هىال٤ ئلى بّن جىبُٝاث هٍٍش

ثصور والحون للمغالطة  .3

لٝذ ر٠شها ظابٝا أن هىاٟ، باإللا٘ت ئلى ألاسلُت اإلاىىُٝت، وحهان 

وحه جذاولي ًش٠ض ِلى ال٢ؽٚ ًِ الخذلُل : ٌاهشان للمىهج الىالخىوي

وألادلت واإلإالىاث بىاء ِلى اظخّماالتها؛ ووحه حذلي ًٝذم اإلاٙاهُم 

ت م ألادلت في مٝاماجه الخىاٍس هزا الىحهان . واإلاّاًير التي ًخم بها جٍٝى

مخ٣امالن، ل٢ً ل٣ل واخذ منهما مُل أٜىي ئما ئلى اإلاهمت الىـُٙت ٠ما هى 

ت ٠ما هى الؽأن للجاهب  الؽأن باليعبت للجاهب الخذاولي؛ أو للمهمت اإلاُّاٍس
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ظىّشك ألان للخفىس الىالخىوي بىاء ِلى ألاوش اإلاىهجُت اإلاز١ىسة، . الجذلي

هزا الخفىس ًدؽ٣ل مً الخٍّشٚ الخذاولي للمٕالىت مً حهت، ومً اإلاّنى 

. الجذلي للمٕالىت، أي باِخباسها جدىال حذلُا ٔير مؽشوُ

ًمثل الخفىس الخذاولي للمٕالىت اإلاشخلت :الحصور الحداولي للمغالطة .أ

ئهىا هٝٚ ِىذ مٙهىم . الثالثت مً جىىس والخىن الىٍشي في دساظخه للمٕالىت

حذًذ للمٕالىت، مٙهىم جذاولي ًخخىى هىاٜق الخفىس الزي داّ٘ذ ِىه 

م  إظغ لخفىس حذًذ في الخّٗش وجدلُل وجٍٝى اإلاذسظت الهىلىذًت،  ٍو

ت جذاولُت للمٕالىت"هزا الخفىس، الزي ِشله في ٠خاب .اإلإالىاث ، "هٍٍش

ٙا حذًذا للمٕالىت وآلُاث حذًذة لل٢ؽٚ ِنها وجدلُلها  ًخممً حٍّش

مها ل٢ً ٜبل رل٤ ًجذس بىا . وؽير هىا ٘ٝي ئلى بّن مالمدها. وجٍٝى

ت  الاهىالٛ مً بّن اإلاٝذماث، التي ظدعاِذها ِلى ٘هم أ٘مل للىٍٍش

ت والخىن الجذًذة ١اهذ ٌاهشة في . الجذًذة أولها أن اإلاالمذ اإلاميزة لىٍٍش

ُت  ت معخ٘ى أِماله العابٝت ئال أنها ١اهذ في خاحت ئلى ججمُْ في هٍٍش

جىاٜؾ مممىنها بيعُٝت ا٠بر وجٙفل في مالمدها ومضاًاها وهزا ما جدٝٞ 

اإلاالخٍت الثاهُت هي أن الخفىس الجذًذ للمٕالىت ًبني . في ال٢خاب الجذًذ

خخىاها في  ِلى الخفىس الزي داّ٘ذ ِىه اإلاٝاسبت الخذاولُت الجذلُت ٍو

ذ لزل٤، هجذ أن أو٥ ِمل بذأ به والخىن في ٠خابه هى حّذاد . هٙغ الٜى

الىىاٜق التي ٌّاوي منها جفىس اإلإالىت في مٝاسبت ٘ان ئًميرن 

وأهمها أنها ٘ؽلذ في الخمُيز بين اإلإالىاث وألاخىاء . وخشوجىذوسظذ

ألاخشي التي ال جفىٚ ِادة في باب اإلإالىاث، مثل الٙؽل في ئظىاد 

الذِىي بؽ٣ل مىاظب؛ ٠ما أن ٜىاِذ الخىاس الىٝذي التي ـأها ٘ان 

خلق والخىن . ئًميرن وخشوجىذوسظذ ٘مٙالت حذا، وجٙخٝش ئلى الذٜت ٍو

في نهاًت جدلُله للمٝاسبت الخذاولُت الجذلُت ِىذ اإلاذسظت الهىلىذًت ئلى أنها 

ٝت "ٔير ١اُ٘ت لذساظت اإلإالىاث، ألن  ؤلاخالت ئلى خٛش الٝاِذة لِعذ وٍش

م دلُل ما ِلى  ذ وال لخٍٝى ١اُ٘ت للخدذًذ الذُٜٞ أن مٕالىت ما ٜذ اٜت٘ر

. (42)"أهه مٕالي أم ال
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ت حذًذة للذلُل ٔير  ت الجذًذة للمٕالىت مإظعت ِلى هٍٍش ئن الىٍٍش

ُُٙت للدجت ٠ما وىسها والخىن،  ت الٌى جل٤ اإلاّشو٘ت في اإلاىىٞ، وهي الىٍٍش

٘الخذلُل . (argument)والذلُل  (reasoning)وهي جٝشس الخمُيز بين الخذلُل 

ه ِلى أهه  جذخل في خىىاث  (مٝذماث وهخاةج)مخىالُت مً الٝماًا "ٌّ٘ش

اظخّما٥ للخذلُل "؛ أما الذلُل ُّ٘ٗش ِلى أهه (43)"لضوم بلضوماث مممىهت

٘الذلُل بهزا . (44)"للمؽاس٠ت في جٙاِل بال٢الم أو الىٝاػ اإلاعمى خىاسا

اس مشجبىا بؽ٣ل أ٠بر باإلاٝام الخىاسي  بل ئن . اإلاّنى أؼمل مً الخذلُل، ـو

الجاهب ألاهم مً مٙهىم الذلُل ٠ما هى مّشوٗ في اإلاىىٞ أـبذ مً 

ـٙاث مٙهىم الخذلُل، الزي ًُٙذ جل٤ الّالٜت اللضومُت بين اإلاٝذماث 

ت .والىخاةج  ًمثل هزا الخٍّشٚ معاهمت في هٝاػ آخش له ِالٜت مخِىت بىٍٍش

اإلإالىاث، هى رل٤ اإلاخّلٞ بخدذًذ مٙهىم الذلُل في اإلاىىٞ ِامت، وفي 

هزا الىٝاػ لً هخىٛش ئلُه . مجا٥ اإلاماسظت الاظخذاللُت الىبُُّت خاـت

٢ًٙي أن وؽير هىا ئلى أهه لم ًخدٝٞ . ٠ثيرا هىا، وظىتر٠ه إلاٝا٥ الخٞ

. ئحماُ، وال ختى أٔلبُت، ِلى حٍّشٚ واخذ ومدذد للذلُل

ًخميز مٙهىم اإلإالىت بأهه رو وبُُّت مضدوحت، ٘مً حهت هىاٟ مُل 

ئلى اِخباسه خىأ في اللضوم بين اإلاٝذماث والىدُجت، أي خىأ في الخذلُل، 

وهزا الخفىس هى الزي ظاد في اإلاّالجت الخٝلُذًت للمٕالىاث الفىسٍت؛ 

ومً حهت أخشي، هىاٟ مُل آخش للىٍش ئلُه ِلى أهه خُلت مخادِت أو حجت 

 هزا الىحه (45 ).ممللت ًخىظل بها لخدُٝٞ الٕلبت ِلى الخفم في الخىاس

ألاخير مً اإلاٙهىمُخخىى الخفىس اإلاىىٝي الخالق إلاٙهىم الدجت ئلى جفىس 

. جذاولي، بأن ُحّل اظخّماال للخذلُل في مٝام للخىاس

أن اإلإالىت هي، في اإلاشجبت ألاولى، هُى مً ألادلت، وهي في " والخىن "ًشي 

هزا اإلاعخىي خالت مً الخىاواث الدجاحُت، مً خُث ١ىن الخىاوت 

الدجاحُت هي الفىسة التي ٣ًىن ِليها الذلُل؛ زم جدلل، في مشجبت زاهُت، 

لزل٤ وحب ِلُىا . (46)ِلى أنها هُى مً ظىء اظخّما٥ الخىاوت الدجاحُت
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ٗى ِلى مٙهىم الخىاوت الدجاحُت ودوسها في اإلإالىت، زم الىٍش ئلى  الٜى

وظىٝٚ، . ٠ُٚ ٣ًىن وما مٍاهشه، في الدجاج الىاٜعي" ظىء الاظخّما٥"

ين الزًً  دون ؼ٤، ِلى مٙاهُم مترابىت في ١ل معخىي مً اإلاعخٍى

. ظيخدذر ٘يهما، ِلىا بزل٤ هجلي ؼِئا مً الخفىس الجذًذ للمٕالىت

ؼ٣لذ مىز البذاًت  (Argumentation Scheme)ئن الخىاوت الدجاحُت 

ا في الىٍش ئلى اإلإالىت، وهي جمثل الىمىرج البذًل للىمىرج  مٙهىما مش٠ٍض

الزي ًٝذمه الاججاه اإلاىىٝي الفىسي الزي ١ان ًىٍش ئلى اإلإالىت ِلى أنها 

مً بين الخّاٍسٚ التي حّىى . خلل في ـىسة الذلُل جٝىم باإلاّاًير الفىسٍت

للمٕالىت، أو ِلى ألاٜل للجضء ألاو٥ مً اإلاٙهىم اإلاضدوج للمٕالىت هي أنها 

ٝت " اث الدجاحُت أس يء اظخّمالها بىٍش هُى مً الخىاواث أو اإلاىلِى

ىاِذ الىمي الخىاسي الزي ًٙترك أن  مخفىـت في ِالٜتها بأهذاٗ ٜو

هي خىاوت حجاحُت "، وبّباسة أوحض (47)"اإلاؽاس٠ين في الخىاس ٜذ التزمىا به

ـىس "ئن أـل الخىاوت الدجاحُت أنها . (48)"اظخّملذ بؽ٣ل خاوئ

لى الخفىؿ في مٝاماث  مؽتر٠ت للدجت، حعخخذم في الخىاس الُىمي، ِو

، وهي، بزل٤، جمثل ـىس ألادلت في (49)"مثل الدجاج الّلمي أو الٝاهىوي

مّىاها الجذًذ، ِىك ًِ اإلاّنى اإلاٝذم مً ٜبل اإلاىىٞ الفىسي، وهي 

م٢ً  جٝذم هٙعها ِلى أنها ألاظاط الزي جٝىم ِلُه الدجج واإلإالىاث، ٍو

الٝى٥ أن ١ل أهماه الدجج التي جخٝىم بها اإلإالىاث اإلاّشو٘ت مإظعت 

ً خىاوت . ِلى خىاواث حجاحُت ؽٍش ٝذم والخىن همارج لخمعت ِو ٍو

 (50 ).حجاحُت، مؽيرا ئلى همارج أخشي ٔيرها

ل٢ً ٢٘شة سبي اإلإالىت بالخىاوت الدجاحُت ِاهذ مً بّن 

اإلاؽ٢الث، منها أن الّالٜت بين الخىاواث الدجاحُت واإلإالىاث لِعذ 

بعُىت ولِعذ ِالٜت مباؼشة مً ٘شد لٙشد، ٠ما أن هىاٟ بّن 

الاظخثىاءاث مً مٕالىاث مّشو٘ت جخشم هزه الٝاِذة، ٌؽير والخىن ئلى 

٘لم . زماهُت أهىاُ مً اإلإالىاث ال حعدىذ ئلى أي مً الخىاواث الدجاحُت
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خىاوت حجاحُت أس يء "ٌّذ مً اإلام٢ً،ئرن، حٍّشٚ اإلإالىت ِلى أنها 

 (51 ).، ألن هزا الخٍّشٚ لم ٌّذ حامّا ل٣ل أهىاُ اإلإالىاث"اظخّمالها

ت اإلإالىت  ألحل خل هزا ؤلاؼ٣ا٥ لجأ والخىن ئلى مٙهىم حذًذ في هٍٍش

ت الدجاحُت"وهى مٙهىم  وهى ٌّني  (Argumentation Theme)"اإلاىلِى

، ج٢ؽٚ (Profile of Dialogue)ظلعلت مً الدجاج مفآ في همىرج للخىاس"

ئنها خىىاث مىخٍمت جخممىاظخّمااللألظئلت . (52)"٠ُٚ اظخّملذ الدجت

ت الدجاحُت وظُلت ئحشاةُت للشبي . وألاحىبتوالدجج في الخىاس ئن اإلاىلِى

. بين الدجت مً حهت؛ والىمارج اإلاخخلٙت للخىاس وأهماوه مً حهت أخشي 

ين وهما الخىاوت الدجاحُت، التي : وهي جماٗ ئلى الىظُلخين ألاخٍش

ئن اظخّما٥ الخىاواث الدجاحُت ئلا٘ت ئلى . ر٠شهاها، وأهماه الخىاس

اث الدجاحُت في همىرج مخفىؿ للخىاس هى الزي ٌؽ٣ل ما  اإلاىلِى

ت الدجاحُت (53)"جٝىُت حجاحُت"ٌعمى بـ ،  ومً هخاةج ئدخاإلاٙهىم اإلاىلِى

 ْ الخٝلُق مً جفىس اإلإالىت ٠ىمي مً أهماه مً الدجت، في مٝابل ال٘ش

٠ما أهه ـاس آلان مً الالصم . مً الىابْ الخىاسي للمٙهىم مً اإلإالىت

الخ٢م ِلى الدجج مً خال٥ اظخّمالها في مٝام مخفىؿ، وبالخالي، 

ير مٕالىت في "ـاسث  الدجت الىاخذة ًم٢ً أن ج٣ىن مٕالىت في مٝام ٔو

ومً هخاةج رل٤ أًما أن هٙغ الخىاوت الدجاحُت ًم٢ً . (54)"مٝام آخش

ير مٕالىت في مٝام خىاسي  و هزه . أن ج٣ىن مٕالىت في مٝام خىاسي ِو

ال٢ٙشة هي التي جبٝي هزا الىحه ألاو٥ مً اإلاٙهىم، ـالخا لذساظت 

اإلإالىت، وهي التي جٙخذ الباب، أًما، للىحه الثاوي مً الخٍّشٚ اإلاٝذم 

التي حؽير، بؽ٣ل مباؼش ئلى معألت " ظىء الاظخّما٥"للمٕالىت، وهي ٢٘شة 

ًدُل " ظىء الاظخّما٥"الاظخّما٥ في همي مخفىؿ مً أهماه الخىاس، 

، التي "الخدى٥ الجذلي مً همي خىاسي ئلى آخش"هىا بؽ٣ل مباؼش ئلى ٢٘شة 

ظىء اظخّما٥ لخٝىُت حجاحُت "وهي جدذد بـ. (55)حّخبر ٢٘شة والخىهُت أـُلت

ٌعير ٢ِغ جدُٝٞ أهذاٗ الخىاس، التي جمثل اإلاٝام الخاؿ بىمارج 

  ئنها خىت ممللت أو خُلت (56)"الخّاون اإلاخفاوب لهزا الىمي الخىاسي 
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لدجاج مإظغ ِلى وهم وؽأ بّٙل جدى٥ حذلي خٙي مً همي خىاسي 

ئن اإلإالىت جيؽأ ِىذما ٌّمذ اإلاىاٌش ئلى الاهخٝا٥ ٔير اإلاؽشوُ  . (57)"آلخش

بالخىاس مً همي خىاسي ما ئلى همي آخش، هزا الاهخٝا٥ ًخم بخٝىُاث 

ئن اإلإالىاث هي هىا راث بّذ جذاولي . حجاحُت حعخّمل بؽ٣ل خىأ

بتر٠يزها ِلى الاظخّما٥، وهي راث بّذ حذلي بأن اليعٞ الزي جشد ُ٘ه هى 

.  مٝام الخٙاِل الخىاسي 

عىاتي ئهه . ًشبي والخىن هزا اإلاّنى بال٢ٙشة ألاسظىُت للخب٢ُذ الع٘ى

ًشي أن أسظىى ٜفذ هزا اإلاّنى ِىذ خذًثه ًِ العٙعىت التي جىهم أنها 

ومما ًميز الخىحه الخذاولي لىالخىن هى ِىدجه ئلى . جب٢ُذ وهي لِغ ٠زل٤

أـل اإلاٝاسبت الخٝلُذًت، وئِادة ٜشاءة معاهمت أسظىى في جفىسه 

الزي حؽير ئلُه " مٍهش الصخت اإلاىىُٝت"وهىا ًشبي والخىن بين . للعٙعىت

ٙها للمٕالىت بـ ِىذ أسظىى في " مٍهش الخب٢ُذ "اإلاٝاسبت الخٝلُذًت في حٍّش

عىاتي . العٙعىت، خُث أن الخب٢ُذ الصخُذ ًخالٚ الخب٢ُذ الع٘ى

ٙه الجذًذ للمٕالىت  ئخُاءا أو ِىدة ئلى سوح "خُث أن والخىن ٌّخبر حٍّش

عىاتي رل٤ أن الخب٢ُذ في أـله . (58)"اإلاٙهىم ألاسظىي مً الخب٢ُذ الع٘ى

حجاج صخُذ في مٝام الجذ٥، ل٢ىه ًفير مٕالىا في مٝام العٙعىت التي 

عىاةُت ٔير صخُدت عىاتي بخىت مً الخىي الع٘ى ئن . ًجّلها الع٘ى

اإلاٙهىم الجذًذ للمٕالىت باِخباسها جدىال حذلُا مً مٝام خىاسي ئلى آخش 

ظمذ لىالخىن باظدُٙاء الجىاب ًِ مؽ٣لت مٍهش الصخت التي اِخبرث 

. حضءا جٝلُذًا مً حٍّشٚ اإلإالىت مىز أسظىى ومشوسا باإلاٝاسبت الخٝلُذًت

ًجمْ مٙهىم اإلإالىت، ئرن، ٠ما أؼشها ئلى رل٤ ظابٝا، بين حاهب 

ٝت جٝفش ًِ "باسالىحِعم"الـ ، وهي أنها خىاوت حجاحُت معخّملت بىٍش

جٝذًم ئحابت مدعٝت ِلى ألاظئلت الىٝذًت الخاـت بالخىاوت، بُّاسة أخشي 

ئنها ٘ؽل في حاهب الخذلُل، رل٤ الزي ًشبي بين اإلاٝذماث والىدُجت في 

، وهي هُى مخفىؿ مً ظىء اظخّما٥ "ظٙعىت"الذلُل؛ وحاهب الـ
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خىاوت أو مخىالُت مترابىت مً الخىاواث، بدُث ٣ًىن اظخّمالها في 

عدىذ لإلزباث ِلى همىرج مؽىه للخىاس اإلإالىت، ئرن، . الخىاس خاوئا، َو

ل  ّٜش لِعذ دلُال ال ٌعاهم في جدُٝٞ هذٗ الخىاس ٘ٝي، بل ئهه ٌُّٞ َو

الجاهب ألاو٥ رو وابْ بيُىي، ًمثل ٘ؽال في . (59)جدُٝٞ هزه الٕاًت

الخذلُل، أما الثاوي ٘هى رو وابْ جذاولي، وهى ًخّلٞ باظخّما٥ الذلُل أو أي 

خىىة ًشاد لها أن ج٣ىن دلُال في مٝام خىاسي، هزا الاظخّما٥ مٝفىد أو 

مىحه في ِالٜخه باإلاٝام الخىاسي، مْ الخأ٠ُذ ِلى أهه لِغ مً الىاسد في 

ت ال٢ؽٚ ًِ هزه الٝفذًت مً وحهت الىٍش الىٙعُت، ئال أن  هزه الىٍٍش

ٙي خالق، ووحه حذلي : هزا الاظخّما٥ ًم٢ً مٝاسبخه مً وحهين وحه ـو

مي ل٢ً اإلاالخَ ان الجاهب اإلاُّاسي ٌٕلب في دساظت اإلإالىت . مُّاسي جٍٝى

ت بالٝى٥ أن الجهذ اإلابزو٥ مً  ِلى الجاهب الىـٙي، ختى أهه ًم٢ً اإلاجا٘ص

ٚ وجدلُل اإلإالىت ٠ما جشد في الىاْٜ، ًمثل وظُلت ٘ٝي مً  أحل ـو

مُت ت الخٍٝى . أحل الٕاًت اإلاُّاٍس

أو ؼِئا ما ًشاد )دلُل - 1:"ًدفل لىا أن اإلإالىت باإلاّنى الىالخىوي هي

لمً مٝام - 3ًٙؽل في اظدُٙاء مُّاس للصخت، -2 (له أن ٣ًىن دلُال

خباساث مخخلٙت، جمخل٤ مٍهشا مً الصخت في مٝام - 4للخىاس،  ول٢نها، اِل

ومً الخفاةق . (60)"وحؽ٣ل ِاةٝا خُُٝٝا لخدُٝٞ ٔاًت الخىاس-5للخىاس، 

ت والخىن الجذًذة أن اإلإالىت جخميز  الّامت إلاٙهىم اإلإالىت في ئواس هٍٍش

: (61)مبذةُا ب٣ىنها

ىك ومىلُى للىٝذ  .1 ٘ؽل أو ظهى أو خىأ، أو لىٝل أهه أمش م٘ش

والخصخُذ  وؤلابىا٥، ألن اإلإالىت لِعذ خىأ ِادًا، بل هي مشجبىت 

 .باظخّما٥ خاوئ للخىاواث الدجاحُت

ت التي  .2 هزا الٙؽل ًْٝ في ما ًٙترك أن ٣ًىن دلُال، أما الّباساث اللٍٕى

ئن ؼشه الذلُل هىا أظاس ي ألهىا هٝاسب . لِعذ دلُال ٘ال حّخبر مٕالىت

 .مً مىٍىس مىىٝي
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هزا الٙؽل مشجبي بالخذاُ أو الىهم، الزي ًثيره اإلاٍهش الصخُذ  .3

وجٙعيره، في هزا اإلاٝام، ال ٌعدىذ ئلى اإلاّىُاث الىٙعاهُت . للمٕالىت

خى٥ ٜفذًت الخذاُ مً ِذمها، وئهما ئلى اِخباس لذوس  (الع٣ُىلىحُت)

ّالُت بّن الخٝىُاث الدجاحُت اإلاعخّملت بؽ٣ل مً ألاؼ٣ا٥ في  ٘و

بين أهماه  (dialectical shift)وخاـت حاهب الخدى٥ الجذلي . اإلاٝام

 .الخىاس

ُٙذ  الزي ًذخل في حٍّشٚ اإلإالىت أن الخٛش " ظىء الاظخّما٥" ٍو

اإلاٝفىد هىا وهى خٛش لىاخذ أو أ٠ثر مً ٜىاِذ الخىاس الّاٜل أو اهدشاٗ 

ًِ اإلاّاًير اإلاٝبىلت للخىاس، ٠ما أهه خالت لخىبُٞ خاوئ خٙي ووعٝي 

مما ًجّل الخٛش حذي ولِغ خىأ . لخٝىُت مً جٝىُاث الدجاج الّاٜل

ئن ظىء الاظخّما٥ هزا ٌعدبّذ، بالخالي، ألاخىاء التي . ِادًا وال ِشلُا

ٌّىد أـلها ئلى الٝذسة ِلى ئظىاد الىدُجت بؽ٣ل حُذ، بدُث ججّل مً 

دلُل ما دلُال لُّٙا، أو ختى دلُال ٘اظذا، ِىك أن ٣ًىن مٕالىت 

ؽير والخىن ئلى حاهب هام ٌّمٞ الىابْ الخذاولي إلاٙهىم اإلإالىت،  َو

وهى مخّلٞ هىا بخٛش الٝىاِذ، ٘ارا ١اهذ اإلاذسظت الهىلىذًت جإ٠ذ ِلى أن 

اإلإالىت هي خٛش لٝىاِذ الخىاس الّاٜل، ٘ان والخىن بذوسه، و٠ما الخٍىا 

في خفاةق مٙهىم اإلإالىت ِىذه، لم ًخٕاض ى ًِ ٢٘شة الخٛش هزه، ٔير 

أن اإلاٝفىد ِىذه بالخٛش ًخخلٚ ًِ الخفىس الخذاولي الجذلي، ئهه ٌّخبر 

ٝط ي (62)"هي هُى مً خٛش إلابذأ الخّاون الزي ـأه ٔشاٌغ"اإلإالىت  ، ٍو

أن ًخّاون اإلاخخاوبىن ِلى الىـى٥ ئلى الٕشك "هزا اإلابذأ بىحىب 

ئن الخىاس، في جفىس والخىن، مبني ِلى ". اإلاىلىب مً دخىلهما في الخخاوب

لي اإلادذد بىمي . الخّاون  لزل٤، ٘ان أي جدى٥ للخىاس بُّذا ًِ هذ٘ه ألـا

شاك  ا مً ظىء اظخّما٥ أو اظخّما٥ أٔل الخىاس الزي ًمثله، ًفير هِى

هىاٟ مٕالىاث ًم٢ً .  (63)ظِئت، وهزا ما ٌّىُه ِىذه مٙهىم اإلإالىت

ت، وهىاٟ أخشي ال ًم٢ً  جٙعيرها مً خال٥ الجضء اإلاىىٝي مً الىٍٍش

جٙعيرها مً خال٥ هزا الجضء بل همىش ُ٘ه ئلى اللجىء ئلى الجضء الخذاولي 
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خباس حاهب الاظخّما٥ في مٝام خىاسي ما بّن . الجذلي الزي ًأخز بّين الِا

اإلإالىاث الفىسٍت ًم٢ً جٙعيرها باِخباسها خلال في اللضوم اإلاىىٝي، ل٢ً 

با ١ل اإلإالىاث  ٜذ ال وعخىُْ جٙعير مٕالىاث أخشي منها الفىسٍت وجٍٝش

ا إلابذأ الخّاون الزي ـأه  ، ومً "ٔشاٌغ"الالـىسٍت ئال باِخباسها خٜش

خباس ألاخير، ًخجلى حاهب الخٕلُي في اإلإالىاث  .هزا الِا

بما ان الىحه ألابشص للمٕالىت بدعب :املغالطات والححوالت الجدلية .ب

الخفىس الىالخىوي هى رل٤ الاهخٝا٥ ٔير اإلاىاظب مً مٝام حذلي ئلى مٝام 

ا إلابذأ اإلاىاظبت الجذلُت، ٘اهىا هدخاج ئلى الدعاؤ٥ ما  آخش، مما ٌّني خٜش

ٙه باإلإالىت، أو ما ئن ١اهذ ١ل مٕالىت  ئرا ١ان ١ل جدى٥ حذلي ًم٢ً ـو

. هي جدى٥ حذلي

ًخخق ١ل همي خىاسي بىُى مخفىؿ مً اإلاىاظبت الجذلُت، بد٢م 

مً هىا ًم٢ً الخذًث ًِ . اخخالٗ ألاهذاٗ بين ١ل همي خىاسي وآخش

مىاظبت حذلُت خاـت بدىاس ؤلاٜىاُ، وأخشي خاـت بالٙدق، وأخشي 

و١ل خٛش للىُى الخاؿ مً اإلاىاظبت الجذلُت . خاـت بالخٙاوك، وه٢زا

ذ  ير مؽشوُ، ٜو ىلا بالجملت ٔو ل٣ل همي مً أهماه الخىاس ٌّخبر أمشا م٘ش

ألن خٛش اإلاىاظبت الجذلُت مّىاه أن . في بّن ألاخُان" جدىال حذلُا"ًمثل 

الخىىة الدجاحُت اإلاٝذمت ال حؽ٣ل معاهمت في جدُٝٞ هذٗ الىمي 

أو جخشج بهزا الخىاس ًِ الهذٗ  (مُّٝت لخدُٝٞ هزا الهذٗ)الخىاس الجاسي 

". جدىال حذلُا"اإلاٝفىد مىه في البذاًت، ُ٘فير 

، ئرن، ِلى الاهخٝا٥ الزي ٣ًىن مً "الخدى٥ الجذلي"ًىلٞ مفىلر 

ّ٘ىذما ٣ًىن شخفان منهم٣ان . همي خىاسي حاسي ئلى همي خىاسي آخش

في خىاس ئٜىاعي زم ًخدىالن ئلى خىاس جٙاوض ي ٘ان رل٤ هى الخدى٥ الجذلي، 

: ٘لىأخز مثال الخىاس الخالي
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ذ  "- ئن ٔالء ألاظّاس ظببه الشةِس ي ٠ثرة الىظىاء، أال جشي أن زمً : ٍص

شجْٙ ١لما اٜترب مً  العلّت ٣ًىن سخُفا ِىذما ًباُ مً ٜبل اإلافىْ، ٍو

اإلاعتهل٤؟ 

ئن اسجٙاُ ألاظّاس لِغ ظببه الشةِس ي ٠ثرة . أها أخال٤ٙ في هزا: ِمشو  -

الىظىاء، ٘هإالء ١اهىا ٌّملىن ختى ٜبل أن جشجْٙ هزا ألاظّاس في بذاًت 

٘أها مثال أؼتري الهىاجٚ الىٝالت مىز أ٠ثر مً ظيخين بأزمان مىاظبت، . الّام

 .ول٢نها في هزا الّام اسجْٙ زمنها

ذ - ِلى ر٠ش الهىاجٚ الىٝالت، أال جبُْ لي الهاجٚ الىٝا٥ الجذًذ الزي : ٍص

 أجِذ به أمغ؟ ٠م زمىه؟

 .زمىه زالزت آالٗ دسهم، وهى زمً خاؿ ب٤، ألهه ًباُ بأٔلى مىه: ِمشو  -

ذ - ال ال ًا ِمشو، هزا زمً مشجْٙ، ظأِى٤ُ ألٙين وخمعين دسهما، : ٍص

 ظأدّ٘ها ل٤ آلان، ما ٜىل٤؟

." هاث: ِمشو  -

ذ ًذاْ٘ ًِ أن  ١ان الخىاس في البذاًت مً الىمي ؤلاٜىاعي، خُث ١ان ٍص

ٔالء ألاظّاس ظببه الشةِس ي هى حّذد الىظىاء بين اإلافىْ واإلاؽتري، في 

ذ الزي ًخالٙه ِمشو في رل٤ ل٢ً الخىاس اهخٝل ٘جأة ئلى همي خىاسي . الٜى

ذ مً ِمشو أن ًبُْ له هاجٙا، ٘بذأ  آخش هى الخٙاوك، ِىذما ولب ٍص

. الخٙاوك خى٥ زمىه

ين انحلال "هُى ٌاهش وهى : ًميز والخىن في الخدىالث الجذلُت بين هِى

" انزالق جدلي"ٌاهش مً همي ئلى آخش؛ وهُى خٙي، هى في الخُٝٝت " جدلي

٘االهخٝا٥ الجذلي جدى٥ مؽشوُ مً همي خىاسي ئلى آخش، ألهه . (64)خٙي

ل،  أظاظا اهخٝا٥ ال ًخّاسك مْ الٕاًاث الخاـت للىمي الخىاسي ألـا

وأًما ألهه ٣ًىن ٌاهشا، ومخٙٝا ِلُه مً حهت ما، أو ِلى ألاٜل هجذ له 

عي بها اإلاخداوسان مّا، ئلا٘ت ئلى أهه مً اإلام٢ً الشحُى  ٌَ مبرساث مّٝىلت 

لي الخٝا في اإلاثا٥ العابٞ ٜذ ال وّخبر الخدى٥ الىاسب مً . ئلى الىمي ألـا
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ذ ِىذما خى٥  الخىاس ؤلاٜىاعي ئلى الخىاس الخٙاوض ي مؽشوِا؛ ورل٤ ألن ٍص

اإلاىلُى مً ئٜىاُ ئلى جٙاوك لم ٌّلً ِلى رل٤، وئهما ١ان رل٤ مٙاحئا، 

ذ ٣ًىن مداوسه لم ًدغ بزل٤ الاهخٝا٥ تراك . ٜو ل٢ً ٜذ ًشجْٙ هزا الِا

ذ : ئرا ا٘ترلىا أن الخىاس العابٞ ١ان ِلى الؽ٣ل الخالي ِىك أن ًبذ٥ ٍص

ٝت العابٞ، أي بٝىله  ، ٜا٥ ..."ِلى ر٠ش الهىاجٚ الىٝالت"اإلاىلُى بالىٍش

خعىا ظيخمم هزا الخىاس الخٝا ألهني آلان ِلى عجلت مً أمشي، ول٢ً أال "

هزا الخدى٥ الجذلي ًم٢ً أن وعمُه . زم أجم الخىاس..." جبُْ لي الهاجٚ

. وهد٢م ِلُه باإلاؽشوُِت" اهخٝاال حذلُا"

أما الاهضالٛ الجذلي، ٘هى الزي ٣ًىن جدىال خُٙا مً همي خىاسي ئلى 

وُظمي اهضالٜا حذلُا ألهه . وهى مشجبي ِادة باإلإالىاث الالـىسٍت. آخش

الخىاس الخالي مثا٥ واضر . جدى٥ ال ًدغ به ٔالبا أخذ اإلاخداوسان أو ٠الهما

: ِلى رل٤

مشو معاِذه)"  ذ لابي ؼشوت ِو  (ٍص

ذ - ئرن . هزه البفماث هي هٙعها التي وحذهاها في الخالت العابٝت: ٍص

. ٘العاٛس هى هٙعه

صخُذ، ول٢ً ال جيس ى أن أخذ اإلاىلىبين الزًً هبدث ِنهم آلان في : ِمشو  -

ت ١ان ِمىا في الؽشوت الّلمُت ومخخفق في هٝل  حشاةم العٜش

. البفماث

ذ - مت، مْ : ٍص ال أِٗش إلاارا جداو٥ داةما أن جتهم الؽشوي اإلاع٢ين بالجٍش

. أه٤ لم جفل بّذ سجبخه

وما ِالٜت الشجبت بما هدً ُ٘ه؟ ئن ١ىهه ـذًٝا ظابٝا ل٤ لِغ : ِمشو  -

مبرسا الظدبّاده مً الخدُٝٞ، لٝذ الخٍذ أه٤ ٠ىذ جداو٥ رل٤ مىز 

. البذاًت

ذ - هل جتهمني بأهني أخاو٥ جملُل الخدُٝٞ أيها الؽشوي الخا٘ه؟ : ٍص
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وّم، و١ل أِماء داةشجىا ًشون رل٤، لزل٤، ٘اهه مً ألا٘مل أن : ِمشو  -

." أبلٖ الّمُذ بزل٤

هزا الخىاس هى ـىسة ٌاهشة الهضالٛ حذلي مً خىاس للٙدق والبدث 

ذ وهزا الاهضالٛ ٔير مؽشوُ ألهه ٌعير ٢ِغ ٔاًاث الخىاس . ئلى خىاس الخجٍش

ل، زم ئن  لي، وال ًبذو اهه مً اإلام٢ً الشحُى بّذه ئلى الخىاس ألـا ألـا

ذ  ت اإلاخخلٙت ئلى الخجٍش الخدى٥ الجذلي الزي ًخجه مً ألاهماه الخىاٍس

ادة ما ٣ًىن اهضالٜا حذلُا خُٙا وهى، . ٢ًدس ي داةما وابْ الخىىسة، ِو

مثل جدىال ٔير مؽشوُ، .  (65)ئلا٘ت ئلى رل٤، أظهل الخدىالث الجذلُت ٍو

(". Argumentum AdHominem)حجت الخىحه ئلى الصخق"ٌعدىذ أظاظا ئلى 

ذ مً مىاٜؽت ألادلت التي ًخأظغ ِليها البدث،  في الخىاس العابٞ، اهخٝل ٍص

ئلى الهجىم ِلى ِمشو إلاجشد أهه وشح دلُال آخش ٌعاهم في الذْ٘ بالبدث 

هزا الهجىم ٘خذ الباب للشد مً ٜبل ِمشو، ٘فاس الخىاس . ئلى ألامام

دا اهّٙالُا مخبادال وتهذًذا وهزه مً ظماث الاهضالٜاث الجذلُت ٔير . ججٍش

. الالـىسٍت" اإلإالىاث"اإلاؽشوِت والتي حّني ِىذ والخىن 

ت، وهي  بىاء ِلى ما ظبٞ، ًدٞ لىا أن هىشح أظئلت جبذو لىا لشوٍس

بما أهه مً الخّاٍسٚ ألاظاظُت : جدخاج ئلى أحىبت دُٜٝت، أو ختى مباؼشة

ت والخىن الجذًذة هي أنها جدى٥ حذلي  اإلاٝذمت إلاٙهىم اإلإالىاث في هٍٍش

مً همي خىاسي ئلى آخش، ٘هل ًمثل ١ل جدى٥ حذلي مٕالىت؟ وهل 

جىدفش ١ل اإلإالىاث في أنها جدىالث حذلُت؟ وهل ًم٢ً للمٕالىت أن 

ير مٕالىت في همي آخش بمّض٥ ًِ أي  ج٣ىن مٕالىت في مٝام خىاسي ٔو

جدى٥ حذلي؟ وهل ًخخق ١ل همي خىاسي بأهىاُ مخفىـت مً 

اإلإالىاث؟ 

لِغ ١ل جدى٥ حذلي مٕالىت، ئهما اإلإالىت هي الخدى٥ الجذلي الخٙي 

رل٤ أن الخٍّشٚ اإلاٝذم للمٕالىت في جفىس والخىن . اإلاعمى اهضالٜا حذلُا

الجذًذ هى أنها جٝىُت أو خىىة حجاحُت حعير ٢ِغ ألاهذاٗ الخاـت 
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بالىمي خىاسي الخىاسي الزي حعخّمل ُ٘ه، وبما أن هزه الخٝىُت جخٛش 

أهذاٗ الىمي الخىاسي، ٘انها جخشج الخىاس مً هزا الىمي ئلى همي آخش 

ئن جدذًذ ما ئرا ١اهذ خىىة أو جٝىُت حجاحُت . جخالءم مّه هزه الخٝىُت

لي، زم  ما مٕالىت أو ٔير مٕالىت ئهما ًخم بخدذًذ أهذاٗ همي الخىاس ألـا

ت هل خالٙذ هزا الخىىة أو الخٝىُت هزه ألاهذاٗ ل٢ً جدذًذ . مّ٘ش

اإلإالىت ٘ٝي بىاء ِلى أهذاٗ الخىاس لِغ ١اُ٘ا، ألن ١ل جدى٥ حذلي مً 

بت في جدُٝٞ أهذاٗ  همي خىاسي ئلى آخش هى في النهاًت جدى٥ مً الٔش

بت في جدُٝٞ أهذاٗ  ا مخفىـا،  ئلى الٔش مخفىـت، حؽ٣ل همي خىاٍس

ا آخشا لزل٤، ًماٗ ئلى مُّاس ألاهذاٗ مُّاس . أخشي، حؽ٣ل همىا خىاٍس

آخش، هى الاجٙاٛ، الٍاهشي أو الممني، بين اإلاخداوسًٍ ِلى الخدى٥ مً 

٘ان خفل هزا الاجٙاٛ مً الجاهبين ٘ان الخدى٥ الجذلي لً . همي ئلى آخش

. ٣ًىن مٕالىت، وئن خفل الخدى٥ الجذلي مً وٗش واخذ ١ان مٕالىت

و٠ما أهه لِعذ ١ل الخدىالث الجذلُت مٕالىاث، ٢٘زل٤ لِعذ ١ل 

اإلإالىاث اهضالٜاث حذلُت، ألن اإلإالىاث التي لها اسجباه أظاس ي 

باالهضالٜاث الجذلُت هي اإلإالىاث الالـىسٍت منها مثال اإلإالىاث اإلابخذةت 

في اللٕت الالجُيُت، أما ظاةش اإلإالىاث الجذلُت ألاخشي ٘ٝذ ٣ًىن " Ad"بـ

ذ ال ٣ًىن منها ما هى ٠زل٤ .  منها ما هى اهضالٛ حذلي ٜو

وبىاء ِلى ما ظبٞ، ًم٢ً الٝى٥ أن اإلإالىت ٜذ ج٣ىن مٕالىت في 

٘بما أنها جٝىُت . همي حجاجي مخفىؿ وال ج٣ىن مٕالىت في همي آخش

حجاحُت ٘انها ظخ٣ىن مٕالىت في همي خىاسي ما ئرا خالٙذ أهذاٗ هزا 

الىمي، وال ج٣ىن ٠زل٤ ئرا وا٘ٝذ أهذا٘ه، بل ظخ٣ىن جٝىُت حجاحُت 

٘لىأخز مثال الخٝىُت الدجاحُت . ّ٘الت في جدُٝٞ أهذاٗ الىمي الخىاسي 

ئرا ١ان مخداوسان : (Ad Hominem)اإلاّشو٘ت باللجىء أو الخىحه ئلى الصخق 

منهم٣ان في خىاس ئٜىاعي، زم بادس أخذهما باظخخذام هزه الخٝىُت ٘اهه 

ا إلإالىت، ألهه اظخّمل جٝىُت جخالٚ أهذاٗ الىمي  بزل٤ ٣ًىن مٝت٘ر
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الخىاسي الزي هما منهم٣ان ُ٘ه، ومادامذ جخالٚ أهذاٗ ؤلاٜىاُ ٘انها 

ظخ٣ىن، بالمشوسة، مىاظبت ألهذاٗ همي خىاسي آخش، وهى هىا خىاس 

ذ وبمجشد أن حعخّمل جٝىُت الخىحه ئلى الصخق ختى ًدذر . الخجٍش

ذ ئن جٝىُت الخىحه ئلى . اهضالٛ حذلي مً خىاس ؤلاٜىاُ ئلى خىاس الخجٍش

حي، ٘هي، ئرن لِعذ  الصخق مىاظبت حذلُا للىمي الخىاسي الخجٍش

مٕالىت ُ٘ه، ل٢نها باإلاٝابلت ٔير مىاظبت حذلُا للخىاس ؤلاٜىاعي، ٘هي بزل٤ 

شجبي مٙهىم . مٕالىت ِىذما جشد ُ٘ه باألهذاٗ " اإلاىاظبت الجذلُت"ٍو

الخاـت بالىمي الخىاسي، ٘ىٝى٥ ًِ حجت ما أنها مىاظبت ئرا ١اهذ 

حعاهم، بؽ٣ل مً ألاؼ٣ا٥، في جدُٝٞ ألاهذاٗ الخاـت بالىمي الخىاسي 

واإلاىاظبت الجذلُت جخخلٚ مً همي خىاسي ئلى . (66)الزي حعخّمل ُ٘ه

٘لِعذ ٜىاِذ اإلاىاظبت في الخىاس ؤلاٜىاعي هي هٙعها في الخىاس . آخش

. الخٙاوض ي، وه٢زا

ا حامّا، ًدىاو٥ ُ٘ه  مىما ًدعب لىالخىن أهه بنى همىرحا هٍٍش ِو

جُب ٘يها ًِ أ٠ثر  اإلإالىاث بيعُٝت ٜل مثُلها في الذساظاث الدجاحُت، ٍو

فت في الذساظاث الدجاحُت، منها ما حّلٞ باإلاىهج ومنها مىا  ئؼ٣االث ٍِى

ٙي  حّلٞ بالٍىاهش الدجاحُت في الىاْٜ الُىمي، ٠ما أن مً بُنها ما هى ـو

لم ٢ًخٙي والخىن في أبدازه بفُأت هزا ؤلاواس . خالق وما هى مُّاسي 

الىٍشي، بل ولّها في مد٤ الخىبُٞ، ٘ٝذم، وال ًضا٥، دساظاث جىبُُٝت 

ش  ت لخىٍى إلاىهجه، منها ما ًداو٥ ُ٘ه ئزباث ـالخُخه ومنها ما ٌؽ٣ل ٘ـش

ل٢ً الىٝاػ الجاسي في مجا٥ الدجاج لم . اإلاىهج وئلا٘ت أوحه حذًذة له

ٚ ِىذ ما ٜذم ئلى آلان، ختى باليعبت إلاا ٜذمه والخىن، رل٤ أن  ًخٜى

اث مخخلٙت، وبمىاهج جخخلٚ ًِ  الّذًذ مً ال٢خاباث ال صالذ جىىس هٍٍش

اث والخىن  جل٤ التي ٜذمها والخىن، وفي ظُاٛ هزه الذساظاث ال حعلم هٍٍش

. مً الىٝذ، بّن ًدىاو٥ اإلاىهج وبّن ًدىاو٥ حىاهب جىبُُٝت مً اإلاىهج

ذ ظ٣ىن  ًدخاج هزا الخٙاِل ئلى مجا٥ أوظْ مً هزا الزي هدً ُ٘ه، ٜو

 .مىلُى إلاٝا٥ الخٞ
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  ِمى ،(2013-2011)أظخار مخّاون ب٣لُت آلاداب والّلىم ؤلاوعاهُت بالشباه

ب٣لُت ألاداب والّلىم ؤلاوعاهُت " الٙلعٙت والخ٢ٙير الىٝذي"مؽاٟس بمخخبر 
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