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 الملخص: 

 اإلمتاع كتاب في اللغوية المغالطات وإبراز اللغوية، المغالطة ماهية وبيان واصطالحاً، لغة المغالطة مفهوم بيان الى البحث هدفي

 حيث .التوحيدي حيان ألبي والمؤانسة اإلمتاع كتاب في اللغوية غير المغالطات توضيح التوحيدي، حيان ألبي والمؤانسة

 لمغالطات،ا من العديد التوحيدي حيان ألبي والمؤانسة اإلمتاع كتاب حوى وقد الخصوم، إفحام أجل من تستخدم ما كثيرا المغالطات

 وإزالة الحقيقة، كشف أجل من األمور؛ من العديد في والمناظرة الجدل إلى الحاجة حيث من. المشكلة هذه لحل البحث جاء وقد

 اظرة،والمن الجدل في المغالطات استعمال على المترتبة اآلثار خطورة وكذلك الباطل، وإبطال الحق، وإظهار والشكوك، الشبهات

 يالوصف المنهج بحثي في اتبعت. المبطلين تمويهات على الوقوف من والمناظر المجادل يمكن هاماً؛ أمراً  عنها الكشف فكان

 . موضوعية حيادية نتائج إلى للوصول وتحليلها؛ المعلومات جمع خالل من وذلك التحليلي،

 تعتمد لغوية اتمغالط: نوعين على وهي المتلقّي، تضليل إلى المغالط فيها يعمد التي للمواضع أرسطو تقسيم نتبع البحث هذا وفي

 يكونو والتراكيب، الجمل صياغة على تعتمد ال لغويّة غير ومغالطات. المتلقي لخداع مخادع بشكل واستخدامها حجة صياغة على

 في إليجابيا الجانب من السلبي الجانب تمثل وأنواعها صورها بشتى المغالطات أن البحث من وتبين االستدالل، نتيجة في الخلل

 للوصول لقّيالمت وإيهام للتلبيس المغالط ويوظّفها ذلك، عكس الواقع في لكنه صحيحاً  ظاهره في يبدو فاسد استدالل وهي الحجاج،

 .المنشودة غايته إلى

 لمتلقّيا استغالل هدفها وكان المغالطيّة، الحجج من العديد يحوي والمؤانسة اإلمتاع كتاب أن: أهمها نتيجة إلى البحث توصل وقد

 حتى نهام والتحذير إليها والتنبيه المغالطيّة، باألساليب الوعي نشر في بالمساهمة البحث ويوصي. اإلقناع على وحمله وإيهامه،

 االهتمام ،الخطابات في المغالطات اكتشاف على التدريب الجامعي، التعليم مراحل في المغالطات تدريس فيها، الوقوع من يتحرز

 .األدبية النصوص في المغالطات عن بالكشف

 .والمؤانسة اإلمتاع كتاب التوحيدي، حيان أبي خطاب، المغالطات، الكلمات المفتاحية:
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Fallacies in Abi Hayyan Al-Tawhidi's Speech (An Applied Study of Examples from the 

Book of Enjoyment and Sociability) 

Abstract: 

The research aims to explain the concept of fallacy linguistically and idiomatically, and to explain 

what the linguistic fallacy is, and to highlight the linguistic fallacies in the book of pleasure and 

sociability by Abi Hayyan al-Tawhidi, and to clarify non-linguistic fallacies in the book of 

enjoyment and sociability of Abi Hayyan al-Tawhidi. Where fallacies are often used in order to 

defeat opponents, the book of enjoyment and sociability by Abi Hayyan al-Tawhidi contained 

many fallacies, and the research came to solve this problem. In terms of the need for controversy 

and debate in many matters; In order to reveal the truth, remove suspicions and doubts, show the 

truth, and nullify falsehood, as well as the seriousness of the consequences of using fallacies in 

controversy and debate, revealing them was an important matter; Arguments and debates enable 

us to stand up to the camouflage of the wrongdoers. In my research, I followed the analytical 

descriptive approach, by collecting and analyzing information. To reach objective neutral results. 

In this research, we follow Aristotle's division of the places in which fallacies mislead the recipient, 

which are of two types: Linguistic fallacies depend on formulating an argument and using it in a 

deceptive manner to deceive the recipient. And non-linguistic fallacies that do not depend on the 

formulation of sentences and structures, and the defect is in the result of the inference, and it 

became clear from the research that the fallacies in all their forms and types represent the negative 

side of the positive side in the pilgrims, and it is a corrupt reasoning that appears on the surface to 

be correct, but in reality it is the opposite, and fallacies employ it to mislead and mislead recipient 

to achieve its desired goal. The research reached a conclusion, the most important of which is: The 

book of enjoyment and sociability contains many fallacious arguments, and its aim was to exploit 

and deceive the recipient, and to persuade him. The research recommends contributing to 

spreading awareness of fallacies, alerting them and warning them in order to avoid falling into 

them, teaching fallacies in the stages of university education, training in discovering fallacies in 

discourses, and paying attention to detecting fallacies in literary texts. 

Keywords: Fallacies, Khattab, Abi Hayyan Al-Tawhidi, Book of Enjoyment and Sociability 
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 : المقدمة. 1

بشكٍل يومي، غير أنّها تترّكز في بعض المجاالت  األسلوب الِحجاجي أصيٌل في كثير من أساليب خطاباتنا وكالمنا ورسائلنا

خاّصة، كالِخطابات الدينية، والفقهية، الفلسفية، والقضائية، وغيرها من المجاالت التي تعتمد كثيرا على األسلوب الِحجاجي، 

ه بشكٍل لِحجاجي إليصال فكرتفاعتماد تلك المجاالت على الجدل والمناقشة والمحاورة بين الناس يجعل الِمتكلّم يلجأ إلى األسلوب ا

يُقنع المتلقّي أو المقابل بها، أو التسليم بصحتها. وللِحجاج جانبان إيجابي ويتمثّل باهتمام جميع أطراف التواصل إلى سالمة الحّجة 

لحجة أو صحة ا وبلوغها بالشكل الصحيح، وسلبي يتمثّل باهتمام المتكلّم بإيصال فكرته أو التغلّب على خصمه دون مراعاةٍ لسالمة

 وسائلها واالهتمام بتحقيق األغراض الشخصية.

والذي ، "ةعليه "بالحجة المعوجّ يُصطَلَح أو ما " المغالطات" الحجاجية في خانة الدراساتالجانب السلبي  تحتيندرج هذا البحث و

 .1كر المعاصر بالسفسطة"عليه الفِ  أصطلح

( ومعناه الحكيم Sophosوهي مشتقة من لفظ )سوفوس  sophisma) )سوفيسماة اليوناني في في أصل معناها اللغويوالسفسطة 

والحاذق. والسفسطة عند الفالسفة هي الحكمة المموهة، وعند المنطقيين هي القياس المركب من الوهميات. والغرض منه تغليط 

طبقة  ويعود أصل التسمية إلى .التمويهأساليب الخداع و لكنه يستعمليدعي الحكمة في ظاهره  كانالسفسطائي . ف2الخصم واسكاته

ء(. والتي رفعت شعار )اإلنسان مقياس كل شيمن الفالسفة اليونانية القدماء كانوا ناشطين في النصف الثاني من القرن الخامس، 

الحركة  هذه فتنكرت لكل القيم الموضوعية والمعايير الثابتة سواًء في أمور الفكر واالعتقاد أو السلوك واألخالق، فكان دعاة

 . 3يخاطبون النّاس قائلين إّن الحقيقة ما يراه الفرد حقيقة، والفضيلة ما يبدو له فضيلة، وهكذا بالنسبة لكل األمور

واألالعيب القولية أمر مشروع إذا كانت نتيجته في نهاية لحيل الخطابية لاللجوء على أن  ن إلى التأكيديه السفسطائيوكان توجّ 

مصلحة شخصية راجحة، وقد برعوا براعة كبية في توظيف األساليب البالغية والخطابية، ومهروا في إبداع المطاف تحقيق 

 .4التقنيات اللغويّة المفيدة في كسب تأييد الجمهور، وحشد المناصرين في المعارك السياسية التي كانت أثنيا مركزاً لها

حيث كانوا  ،وهم كٌل من سقراط وأفالطون وأرسطوممثلة في ثالثة  بشكل حاسم وصارملفكر السفسطائيين لقد تصدى الفالسفة 

ينظرون إلى السفسطة على أنها حكمة مموهة، غير أّن األهم في التراث النقدي هي الجهود المتعاقبة والمتواصلة لتعيين ُمختَلَف 

 للحيلالتنبّه والفكر السفسطائي ي حبائل السفسطات، وكشف طبيعتها وتحديد طُرق التعامل معها حتى يسلم الُمخاطَب من الوقوع ف

وقد كان أول وأهم عمل في هذا المجال هو الذي قام به أرسطو. فقد خصص لهذا الغرض كتاباً مستقالً من مدونته " اللفظية.

المغالطات إلى نوعين، بعضها  أرسطو وقسم .5المشهورة باسم األروغانون، وهو كتاب السفسطة أو التبكيتات السفسطائية المنطقية

                                                           
 السفسطات في المنطقيات المعاصرة التوجه التداولي الجدلي نموذجا، الراضي رشيد، عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 1

 .882م، ص 8002، 4، عدد 63مجلد 

 . 352م، ص8828ول، بيروت، المعجم الفلسفي، جميّل صليبا، دار الكتاب اللبناني، الجزء األ 2

 . 86، ص 8م، ط8080الحجاج والمغالطة من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار، رشيد الراضي، دار الكتاب الجديد المتحدة،  3

 . 86المرجع السابق، ص 4

 . 85المرجع السابق، ص  5
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متعلق بالخطاب وبعضها اآلخر من خارجه، وهذان النوعان بما يحمالن تحتهما من أصناف المغالطات ترجعان جميعاً إلى صورة 

 . (1) األرسطيالقياس، فال شيء من التغليط يخرج عن الشكل القياسي الذي هو الجزء األهم في المنطق 

. والقياس بوصفه استنتاجاً ال يضمن صحة النتائج، بل 2قضايا، إذا سلّمت لزم عنه لذاته قوٌل آخروالقياس هو قول مؤلّف من 

. ولهذا فإذا كانت المقدمات صادقة كانت النتيجة دائماً صادقة، أما المقدمات الكاذبة فقد تُنتج يتوقف األمر على صحة المقدمات

والتشنيع على المخاطب لحجاج السفسطائي خمسة أغراض وهي: التبكيت، ووضع أرسطو ل .3نتائج كاذبة كما تنتج نتائج صادقة

والتشكيك بإيقاع المخاطب في الشك والحيرة، ودفع المخاطب اإلتيان بالهذر من ، وهو أن يلزم المخاطب أمراً شنيعاً معلوم كذبه

ويهمنا في هذا الموضوع الوقوف عند بعض المواضع التي ذكرها أرسطو . 4القول، وأخيراً جعل المخاطب يدلي بكالم غير مفهوم

للمغالطات والتي يعمد فيها المغالط على اإليقاع بخصمه وتبكيته، وعدد المواضع ثالثة عشر موضعا، وصنفها أرسطو إلى نوعين 

ت واإلعجام، وصيغة اللفظ. والمغالطامغالطات لغوية وهي: االشتراك في اللفظ، واالشتراك في التركيب، واإلفراد، والتقسيم، 

الغير لغوية وهي: المغالطات المتعلقة بالعرض، أخذ المقيّد مطلقاً، إغفال أحد شروط التبكيت، موقع الالحق، المصادرة على 

هي وأخذ ما ليس بعلة على أنه علة، جمع مسألتين في مسألة واحدة. ثم تطبيق هذا التصنيف على المدونة المدروسة المطلوب، 

 كتاب اإلمتاع والمؤانسة البي حيان التوحيدي. 

 

 :مشكلة البحث. 1.1

المغالطات كثيرا ما تستخدم من أجل إفحام الخصوم، وقد حوى كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي العديد من المغالطات، 

 وقد جاء البحث لحل هذه المشكلة من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 مفهوم المغالطة؟ ما هو .8

 ما أنواع المغالطات؟ .8

 ما هي المغالطات اللغوية وغير اللغوية في كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي؟ .6

 

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 1.1

لحق، الحاجة إلى الجدل والمناظرة في العديد من األمور؛ من أجل كشف الحقيقة، وإزالة الشبهات والشكوك، وإظهار ا -8

 وإبطال الباطل.

 كما تظهر أهمية الموضوع في كشفها العديد من المغالطات. -8

خطورة اآلثار المترتبة على استعمال المغالطات في الجدل والمناظرة، فكان الكشف عنها أمراً هاماً؛ يمكن المجادل  -6

 والمناظر من الوقوف على تمويهات المبطلين.

 حيان التوحيدّي على جملة من المغالطات اللغويّة وغير اللغويّة.اشتمال كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي  -4

                                                           
 .28دور السياق في صناعة المغالطة وتحديدها، فاتن بن سالم، ص (1)

 . 876، ص8، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط8موسوعة الفلسفة، عبد الرحمن بدوي، ج: 2

 . 844المرجع السابق، ص 3

 . 756منطق أرسطو، الجزء الثالث، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، ص 4
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 القيمة األدبية لكتاب اإلمتاع والمؤانسة والقامة العلميّة الكبيرة ألبي حيان التوحيدّي. -5

 

 أهداف البحث:. 1.1

 بيان مفهوم المغالطة لغة واصطالحاً. -8

 بيان ماهية المغالطة اللغوية. -8

 كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي.إبراز المغالطات اللغوية في  -6

 توضيح المغالطات غير اللغوية في كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي. -4

 

 منهج البحث:. 1.1

 اتبعت في بحثي المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل جمع المعلومات وتحليلها؛ للوصول إلى نتائج حيادية موضوعية.

 

 البحث . مصطلحات1.1

 المغالطة لغة: .1

غلط به من غلوطة: ما يُ . والتَْغليطُ: أن تقول للرجل: غلطت، واألَغلِطَ في األمر يَْغلَطُ غلطاً، وأْغلَطَهُ غيره، وغالَطَهُ ُمغالَطَةً 

 .(1)المسائل

غلطا وأغلطه غيره، : "الغلط: أن تعيا بالشيء فال تعرف وجه الصواب فيه، وقد غلط في األمر يغلط وجاء في لسان العرب

والعرب تقول: غلط في منطقه، وغلت في الحساب غلطا وغلتا، وبعضهم يجعلهما لغتين بمعنى. قال: والغلط في الحساب وكل 

وجاء في المعجم الغني: "مغالطة: الجمع مغالطات، مصدر َغالَط، )في كالمه مغالطة(:  .(2)شيء، والغلت ال يكون إال في الحساب"

 .  3لة لإليقاع في الخطأ"في كالمه محاو

  عدة:تعريفات بعرفت المغالطة تعريف المغالطة اصطالحاً:   .1

استدالل فاسد أو غير صحيح يبدو كأنه صحيحا، ألنه مقنع سيكولوجيا، ال منطقيا، على "عرف محمد اسيداه المغالطة بقوله: 

  .(4)"الرغم مما به من غلط مقصود

"بأن يكون لإلنسان القدرة على التمويه بالقول وعلى مغالطة السامع باألمور التي توهم أن الذي بقوله:  ف الفارابي المغالطةرّ وع

 .(5)يسمعه حق أو بحيث ال يمكنه دفعه"

                                                           
، مختار الصحاح، الرازي المحقق: 6/8847م، 8827، 4الصحاح، الفارابي، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ط( 1)

 . 882م، ص8888هـ / 8480، 5يوسف الشيخ محمد، الدار النموذجية، بيروت ط

 . 7/636هـ، 8484، 6لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط( 2)

 . 632/ 84المعجم الغني الزاهر ( 3

اللسانيات والحجاج، الحجاج المغالط، نحو مقاربة لسانية وظيفية، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجاالته، حافظ إسماعيل علوي ومحمد  (4)

 . 878، ص8080، 6اسيداه، عالم الكتب الحديثة، األردن، ج

 . 8م، ص8008، تونس، 7فن المغالطة والحجج الباطلة، زهير الخويلدي، مجلة منبر الفكر، العدد  (5)
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: "المغالطة هي التي تطلق ويراد بها شيئان: أحدهما داللة اللفظ على معنيين باالشتراك الوضعي، المغالطة بقوله ابن األثير وعّرف

 .(1)لة اللفظ على المعنى ونقيضه"واآلخر دال

والغلط يقع بوجوه كثيرة من جهة اللفظ أو من جهة المعنى أو من طريق الحذف واإلضمار، أو في تركيب المقدمات الوهمية مكان 

 .(2)القطعية إلى غير ذلك

تكون على  ن الجهة الصورة فبأ : "قياس فاسد إما من جهة الصورة، أو من جهة المادة، أما منالمغالطة بأنها وعرفها الجرجاني

هيئة منتجة الختالل شرط، بحسب الكيفية، أو الكمية، أو الجهة، كما إذا كان كبرى الشكل األول جزئية، أو صغراه سالبة أو 

 .(3)ممكنة، وأما من جهة المادة، فبأن يكون المطلوب وبعض مقدماته شيئا واحدا، وهو المصادرة على المطلوب"

 .(4): "مركبة من مقدمات شبيهة بالحق، وال يكون حقا، ويسمى: سفسطة"وقيل: المغالطة

 .(5)"روعرفها السيوطي، فقال: "المغالطة: قياس تفسد صورته بأال يكون على هيئة منتجة الختالل شرط معتب

 ،جملة من األساليب اللغويةط غالِ ة هدفها اإلضمار، فهو من أهم قوانينها، ويستخدم المُ طَ ويلحظ من التعريفات السابقة أن المغالَ 

 تخدام أساليبأو اس التي تحتوي على التضليل والتمويه والتلبيس والتعميةوغيرها من األساليب  كاالشتراك في اللفظ واإلعجام

 تسبب في إخفاء مقاصد المتكلم وال يتمكن المتلقي من كشف المغالطة. التي السؤال الملغوم  كالكذب أو غير لغوية
 

 الدراسات السابقة:. 1

 الدراسة األولى:

الحجاج في اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي، حسن بوبلوطة، رسالة ماجستير، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة 

 م.1212الحاج لخضر، 

 اللغوية في الحجاج.هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الحجاج، وآليات الحجاج البالغية في اإلمتاع والمؤانسة، واآلليات 

 ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

اعتمد التوحيدي على الروابط الحجاجية وذلك من أجل انسجام خطابه من جهة وتوجيه خطابه وجهة قوية من جهة   -8

 أخرى. 

لبس )اإلضمار(، والمجاز اعتمد التوحيدي على الخطاب الحجاجي البالغي، حتى يجعل خطابـه مـؤثرا ومقنعا، ألن ال -8

 .عالية حجاجيهفي الحجاج يكسبه قوة 

 

 

                                                           
، ةالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن األثير، المحقق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجال( 1)

6/25 . 

 . 848هـ، ص 8484، 8ول، محمد الغرناطي، المحقق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، طتقريب الوصول إلي علم األص( 2)

 . 888هـ، ص8406، 8التعريفات، الجرجاني، دار الكتب العلمية بيروت، ط( 3)

 . 886المرجع السابق، ص( 4)

 . 888هـ، ص8484، 8القاهرة مصر، ط ،عبادة، مكتبة اآلداب معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، السيوطي، تحقيق: محمد إبراهيم( 5)
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 الدراسة الثانية:

حجاجية المناظرات في كتاب اإلمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي، خديجة خمقاني، رسالة ماجستير، كلية اآلداب واللغة، 

 م.1211جامعة قاصدي مرباح، 

رة، واالستراتيجية الحجاجية في المناظرات، واآلليات الحجاجية في المناظرات، هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الحجاج والمناظ

 والروابط والعوامل الحجاجية للمناظرات.

 ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها:

 توظيف اآلليات المنطقية من أنجع الوسائل التي تحقق اإلقناع.-8

 لى الربط بين الحجاج والنتائج.تنوعت الروابط التي عملت ع-8

 الدراسة الثالثة:

المبادئ التخاطبية بين االلتزام والخرق في الليلة الثامنة من مناظرة السيرافي النحوي ومتى بن يونس المنطقي، نادية هناوي، 

 م.1212، 11مجلة التواصل األدبي، ع

والمؤانسة، ثم بيان قوانين الخطاب الصريح وقواعده، وتمثلت في هدفت الدراسة إلى الحديث بصورة موجزة عن كتاب اإلمتاع 

مبدأ التعاون ومفاده أنّه يجب على أطراف التخاطب أن تتعاون فيما بينها حتى يحصل الغرض المطلوب، ومبدأ الكم وهو كمية 

ل، يُعتقد أنّه غيُر صحيٍح وليس فيه دلياإلخبار الذي يجب أن يلتزم به المبادرة الكالمية، ومبدأ الكيف ومفاده االبتعاد عن كل ما 

 ومخالفته هذه القوانين من قبل السيرافي وابن يونس.

 ومن خالل ما سبق توصلت الدراسة إلى النتيجة التالية:

ي بالتزام المتكلم بمبدأ التعاون واحترامه لألحكام المتفرعة عنه يؤدي إلى نتيجة مفادها: كل ما يقوله المتكلم يقصده، إال أن قط

 التناظر التوحيدي والوزير في اإلمتاع والمؤانسة تعّديا المقاصد الصريحة إلى الضمنية.

 

 . اإلطار النظري:1

 ة:المغالطات اللغوي  . 1.1

 : التمهيد

لكن هناك  ،بطريقة مخادعةاللغة لها وقع السحر في النفوس، فالفرد من خالل كالمه يستطيع أن يغير المواقف، وقد يستغل ذلك 

جانب آخر الستخدام اللغة يتعلّق ببعض المفردات والتراكيب التي ترد ملتبسة في مستوى الداللة، ويصطلح عليها بالمغالطات 

اللغويّة، وهي مغالطات تتضمن كلمات أو جمل غامضة أو غير واضحة أو متعددة المعنى تسبب التباساً في فهم المعنى المشار 

 إليه. 

: "وهذا الباب أنا استخرجته من كتاب هللا تعالى، وهو مخادعات األقوال التي تقوم إلى تعريف المغالطات بقوله رابن األثي ويشير

مقام مخادعات األفعال، والكالم فيه وإن تضمن بالغة، فليس الغرض ههنا ذكر بالغته فقط، بل الغرض ذكر ما تضمنه من النكت 

لتسليم، وإذا حقق النظر فيه علم أن مدار البالغة كلها عليه؛ ألنه انتفاع بإيراد األلفاظ الدقيقة في استدراج الخصم إلى اإلذعان وا

 المليحة الرائقة، والمعاني اللطيفة الدقيقة دون أن تكون مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب بها،
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م إلى الكاتب في استدراج الخصوالكالم في مثل هذا ينبغي أن يكون قصيًرا في خالبه، وال قصيًرا في خطابه، فإذا لم يتصرف  

بكاتب، وال شبيه له إال صاحب الجدل، فكما أن ذاك يتصرف في المغالطات القياسية، فكذلك هذا يتصرف  سإلقاء يده، وإال فلي

 .(1)في المغالطات الخطابية"

ار دون وقبول األفك ،صحيحةالالمغالطات اللغوية على عملية تزييف للمعرفة والحجج وتضمين المفاهيم الخاطئة غير  وتقوم

أرسطو أقسام المغالطات  ذكر وقد. (2) "وبناء مجموعة من االستدالالت والتعميمات من مقدمات خاطئة ،النقد والفحص والتحقق

اإلفراد،  التركيب، والثالث: شتراك فياالوالثاني:  في اللفظ، االشتراك "األّول: وعددها ستّة أنواع، وهي، اللغوية

 .3والسادس: صيغة اللفظ" والخامس: اإلعجام، التقسيم، والرابع:
 

 المشترك اللفظي: .1

ويعد المشترك اللفظي من  .(4) وتغليطهمن أجل التلبيس على المتلقي تقوم هذه المغالطة على استعمال الفاظ لها أكثر من داللة 

 لجمهورااأللفاظ المتشابهة المشتركة التلبيس، وإضالل  حيلةطون في حجاجهم، والهدف من متشابه األلفاظ التي يلجأ إليها المغالِ 

(5). 

ة، مختلفين فأكثر داللة على السواء عند أهل تلك اللغ معنيين: "اللفظ الواحد الدال على عند علماء أصول الفقه المشترك اللفظيو

 .(6)تقول وجدت شيئًا إذا أردت وجدان الضالة ووجدت على الرجل من الموجدة، "وهي الغضب"

في هذه الحيلة يقوم الخصم باستغالل طبيعة اللغة، مثل تعدد معاني اللفظ الواحد، وما ينتج عنه من التباس، ومن ذلك ما روي و

بن كعب، فإني ذكرت امرأة منهم، فقال: أيها األمير، ال  رثاالحبني ب: ما خدعني قطّ غير غالم من يقول غيرة بن شعبةعن "الم

خير لك فيها، إني رأيت رجال يقبّلها، ثم بلغني بعد أنه تزّوجها، فأرسلت إليه فقلت: ألم تعلمني أنك رأيت رجال يقبلها؟ فقال: بلى! 

 .(7)رأيت أباها يقبّلها"
 

استخدام األلفاظ التي تدل على أكثر من معنى، فلفظ في  مغالطتهالمغيرة، والتلبيس عليه من خالل  مخادعة لقد استطاع الغالم

رجل يشترك فيه جميع الرجال األقارب والغرباء، فالغالم أراد أنه رأى محرماً يقبلها، والمغيرة فهم أنه رأى رجالً غريباً يقبلها، 

  .(8)المغالطة، حيث أطلق الخصم لفظاً وأراد منه معنى غير المعنى الذي يفهمه المتلقيومن هنا حدثت 

                                                           
 . 8/805المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، البن األثير، ( 1)

على تنمية مهارات كشتتف المغالطات المنطقية لدى طالب المرحلة الثانوية، عبير عبد  االجتماعالتدريس التأملي لتدريس علم  استتتخدامتأثير ( 2)

 48المنعم فيصل، ص 

 . 754أرسطو، كتاب النص الكامل لمنطق أرسطو، الجزء الثالث، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، ص 3

 . 885استراتيجية المغالطة في حوارات األذكياء، ص( 4)

 . 8/80، للبغوي، القرآن معالم التنزيل في تفسير( 5)

 .  806( النوري، محمد جواد: الصناعة المعجمية العربية، دار الكتب العلمية، ص6)

 . 8/882ه، 8482عيون األخبار، عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ( 7)

 . 883استراتيجية المغالطة في حوارات األذكياء، نبيلة بوقرة، ص( 8)
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: "إذ أقبل علينا ابن المقفّع، فقال: أّي األمم (اإلمتاع والمؤانسة) ما جاء في للمغالطة المشترك اللفظي الشواهد على استعمال ومن

، نقصد مقاربته، ونتوّخى مصانعته. فقال: كاّل، ليس ذلك لها وال فيها، هم أعقل األمم رس، فقلنا: فارسُ أعقل؟ فظننا أنه يريد الفُ 

م. ودئوا بأمر فصاروا إلى اتّباعه، ليس لهم استنباط وال استخراج. فقلنا له: الر  ثّل لهم فامتثلوا واقتدوا وبُ موا، ومُ لّموا فتعل  قوم عُ 

ء وهندسة، ال يعرفون سواهما، وال يحسنون غيرهما. قلنا: فالّصين. وثيقة وهم أصحاب بنا فقال: ليس ذلك عندها، بل لهم أبدانٌ 

 .(1)وصنعة، ال فكر لها وال رويّة" قال: أصحاب أثاثٍ 

كلمة أعقل يقصد منها معاٍن مختلفة، فقد يقصد بها )أعلم األمم( وعندها ال يكون والشاهد من الفقرة السابقة على المشترك اللفظّي 

خالل والغرض من ذلك هو اإلالعرب، وقد يقصد بها سالمة التفكير وفطرة النفس على ما هو مالئم للحق فيكون المقصود العرب. 

لعبارات، فقد ظنوا أنه يريد الفرس، وظلوا يخمنوا ما وهذا ما أفصحت عنه ا .(2)بفهم السامع، حيث إن االشتراك يخل بفهم السامع

 ابن المقفع. هيريد

ل القوية، حيث إنها تعتمد على اللغة، وظاهرها يوهم بالتفوق، وقوة الحجة والبيان وذلك من يَ وتعد حيلة المشترك اللفظي من الحِ 

  .(3) اوأقواهخالل استخدام األلفاظ المشتركة المعاني، وهي من أخطر أنواع الحيل 

 
 

 االشتراك في التركيب: .1

سابقاً  كرناهاذهو النوع الثاني من مغالطة االشتراك التي و، في التركيب الذي يحتمل أكثر من معنىتتم هذه المغالطة في االلتباس 

االنزالق من معنى أول للتركيّب إلى معنى ثاٍن  مغالطة االشتراك في اللفظ، حيُث يكون معنى الكلمة غامضاً.  وهي تعني وهو

له، مثال ذلك: )سررت بجلد الحارس(. "فكلمة )جلد( هنا تحتمل أن يكون الحارس هو الجالد، كما تحتمل أن يكون الحارس هو 

قّي في تأويّل حة للمتلالنحوّي وليس في معناها، بحيث تقوم على ترك الخيارات مفتو بنائهاتنشأ هذه المغالطة في  وعليه 4المجلود".

 جلبه التراكيّب وما يمكن أن تفضّي إليه داللتها، وهذا اإليّهام يقع في بنيته التركيبيّة في أربعة مواضع: تالمعنى بقصد اإليهام الذي 

ن يختلف ف" أمكن أأوالً: التقديم والتأخير: يـحصل اإليّهام في اختالف ترتيّب عناصر الجملة، فإن القائل إذا قال: "إّن العالم شري

االعتبار، فإنه يجوز أن يكون "العالم" أخذه موضوعا، و"الشريف" أخذه محموال، ويجوز أن يكون المحمول هو " العالم" لكن 

 5أخره كما يقال: "عالم زيد" ومثال ذلك لو قال:" الساكت متكلم" أمكن أن تفهم أن  الساكت متكلّم، وأّن تفهم أن  المتكلّم ساكت".

 

  

                                                           
 . 70اإلمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ص( 1)

ه(، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد 324نفائس األصتتتتول في شتتتترح المحصتتتتول، شتتتتهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت ( 2)

 . 8/778ه، 8483، 8معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

 . 838، ص8/560الواضح في أصول الفقه، البن عقيل، ( 3)

 .888م، ص8084بالغة الحجاج األصول اليونانية، الحسين بنو هاشم، تقديم: محمد العمري، دار الكتب الجديدة المتحدة، لبنان  4

 .  88م، ص8852كتاب الشفاء ابن سينا، الجزء السابع، تحقيق: أحمد فؤاد اإلهواني، المطبعة األميرية بالقاهرة  5
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 ثانياً: تردد الضمير.

تتضمن صورة هذه المغالطة سياق الحوار الذي تقدمه ضمائر تعود إلى أكثر من عائد بحيث يكون في الخطاب اشتراك لغوّي؛ 

بسبب أن ذلك الضمير يحتمل العود على أكثر من عائد، وبالتالي يحدث اضطراب لدى السامع أو المتلقّي في تحديد المعنى 

 المقصود.

سطو مثاالً على تردد الضمير فيقول: " والشك في الكالم كقولك: الشيء الذي يعرف اإلنسان هو يعرف، واإلنسان ويذكر أر

، ويقول الفارابّي عن القول المشترك 1يعرف الحجر، والحجر إًذا يعرف، فإن قولك "يعرف" قد يقع على العارف وعلى المعروف"

زيد إنه كذا فهو كما قاله. وقال زيد إن هذا حجر فزيد إذن حجر. وما علم اإلنسان  التركيب المتواطئ األجزاء، مثل قولنا ما قال

 افهو ما علمه. واإلنسان يعلم الثور فإن اإلنسان إذاً هو ثور. فإن االشتراك في هذه األقاويل هو في تركيّبها وترتيّبها فقط. فإن قولن

ومثل قول  2على المعلوم، فلذلك صارت أمثال هذه التركيبات مغلطة".هو متى رتب في هذا الموضع أمكن أّن يرجع على العالِم و

القائل ما قال اإلنسان إنه كذلك، فهو كذلك. وقال اإلنسان صخرة، فاإلنسان صخرة: والسبب في ذلك أن لفظة "هو" مرة تعود 

 3على اإلنسان، ومرة تعود على القول".

ر يقول لشاطر: أسكت، فإّن نهرا جرى فيه الماء ال بّد أن يعود إليه. فقال له ومن ذلك ما جاء في اإلمتاع والمؤانسة: "وسمعت آخ

فالضمير في إليه متردد بين أن يعود إلى النهر، وأن يعود إلى ماء النهر،  .(4)اآلخر: حتى يعود إليه الماء تكون قد ماتت ضفادعه"

 الكاشف لذلك.مما يبلس على المتلقي أمره، فيتحير في المراد وينتظر الجواب 

 ثالثاً: اإلضافة.

تهدف إلى إرباك المستمع في فهم المعنى المقصود من المضاف، مثال قولك: "معرفة الكتابة. وذلك أّن كل واحدة من لفظتّي 

رفة، عالكتابة والمعرفة قد عرض أنها تدل على واحد، فأما المجتمع منهما فيدل على أكثر من واحد، ألنه يدّل إما على أن الكتابة م

. ويقول ابن رشد:" وقد يكون االشتراك من قبل اإلضافة مثل قولك: أعجبنّي ضرب زيد، 5أو على أن الكتابة معروف عند آخر"

 6فإنه يحتمل أن يكون زيد مضروبًا وضاربًا".

 الحذف والنقصان. رابعاً:

  .7مسار الخطاب وقيمته الحجاجيّة"يهدف هذا الموضع إلى" اختالس الكلمة األساسيّة التي يؤّدي حذفها إلى تغيير  

                                                           
 . 736م، ص8858كامل لمنطق أرسطو )الجزء الثالث(، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة أرسطو، كتاب النص ال 1

 . 865م، ص8823كتاب األمكنة المغلطة، الفارابي، تحقيق: رفيق العجم، دار الشروق، بيروت  2

 م. 8878مطبعة دار الكتب، القاهرة  ،88_ 82أبي الوليد بن رشد، تلخيص السفسطة، تحقيق: محمد سليم سالم، ص3 

 . 884اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (4)

 . 738_738كتاب النص الكامل لمنطق أرسطو، )الجزء الثالث(، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، ص 5

 .88م، ص8878تلخيص السفسطة، أبي الوليد بن رشد، تحقيق: محمد سليم سالم، مطبعة دار الكتب، القاهرة  6

 . 87م، ص8008دائرة الحوار ومزالق العنف، بتصرف محمد العمري، أفريقيا الشرق، بيروت 7
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ويبين ابن رشد طريقة إيقاع السامع في توهم معنى غير موجود فيقول: إّن الذي ال يمشي، يستطيع أن يمشي، والذي ال يكتب 

لذي ايستطيع أن يكتب، فيكون ذلك صادقاً، فإذا حذف لفظة "يستطيع" فقال: الذي ال يمشي يمشي والذي ال يكتب يكتب، أوهم أّن 

 1ليس بماش ماش، والجاهل بالكتابة كاتب".

 إّن علّي بن عيسى الرّمانّي ذكر أنوسألت أبا سليمان فقلت:  في كتاب اإلمتاع والمؤانسة: "االشتراك في التركيب  ومن أمثلة

ا كان حسنا قبيحا، سن حسنالتمكين من القبيح قبيح، ألن التمكين من الحسن حسن. فلو كان التمكين من القبيح قبيحا مع كونه من الح

وهذا تناقض، كيف صّحة هذا الّذي أومأ إليه؟ فقال: أخطأت، ألن التمكين وحده اسم مجّرد لشيء محّدد، واألسماء المحّددة داللتها 

ه، بعلى األعيان ال على صفات األعيان أو ما يكون من األعيان أو ما يكون في األعيان، والتمكين معتبر بما يضاف إليه ويناط 

 .(2)فإن كان من القبيح فهو قبيح ألنّه علّة القبيح، وإن كان من الحسن فهو حسن ألنه سبب الحسن"

أبا سليمان عن صحة القياس التالي: التمكين من القبيح قبيح، والتمكين من الحسن  سأل أبي حيان التوحيديفي المثال السابق 

 حسن، فالتمكين حسن وقبيح.

التركيب واستعمل من صور االشتراك في التركيب "الحذف والنقصان"، فال يمكن أن يكون الشيء  هنا مغالطة االشتراك في

 حسنا وقبيحا من جهة واحدة؛ ألن التمكين ليس بإطالقه حسن وقبيح بل التمكين من الحسن حسن فقط ومن القبيح قبيح فقط. 

ويكون طريقة حل مغالطة االشتراك في التركيب عند أرسطو هو بنفس طريقة مغالطة االشتراك في اللفظ، وهي أن يجعل إجابته 

معاٍن متعددة مثال ذلك قول القائل: "أرأيت ما يتعلّم اإلنسان فهو ما يتعلّمه، وهو يتعلّم الثقيل والخفيف، فاإلنسان ثقيل وخفيف، عدة 

 3يُقال: إن لفظة "هو" إنّما تصدق على العلم ال على اإلنسان". ووجه النقض لهذا أن

 وهناك اشتراك التركيب من قبل االستعارة:

تلعب اللغة دوراً مهماً في المناظرات، فهي قائمة عليها، لكن البعض يستخدم اللغة وإمكانياتها في الحيل، فيعتمد على اللغة 

بأن يطلق ألفاظاً على غير معانيها، باستغالل وجود َشبٍَه ما، أو تقارب ما، أو تشارٍك  وخصائصها التركيبية، والداللية والتداولية،

من بعض الوجوه بين المعنى األصلي، والمعنى الذي أطلقت عليها في المغالطة التزييفية مستغالً بذلك عدم وضوح الفرق بين 

ها من غير أن يشعر أن هناك مغالطة في القول، حيث يستغل ة وحدها بإمكانها تضليل المتلقي لغالناس، فالل المعنيين لدى بعض

المناظر أساليب االستعارة والتشبيه والمجاز، فيخلط بين العبارات من أجل اإليقاع بخصمه، فيطلق لفظاً يفهم منه السامع معناً 

هلي المذموم، على معنى غير الذي يقصده، أو يلبس على الناس بعض األلفاظ والمصطلحات، نحو: إطالق كلمة التعصب الجا

التمسك بالحق المحمود، فإذا تكلم بحق بادره بأن ذلك من باب التعصب، وذلك لتنحل قوى المتمسك بالحق خوفاً من أن يتهم 

بالتعصب المذموم، فوسم التمسك بالحق تعصباً فيه تضليل، وعبث، وتالعب بمفاهيم األلفاظ، وخلط بينها، ويقع بهذه المغالطة 

 لناس، فيتركون االستمساك بالحق، خوفاً من أن يتهموا بأنهم متعصبون،فريق من ا

                                                           
 .87المرجع السابق، ابن رشد، ص 1

 . 848اإلمتاع والمؤانسة، للتوحيدي، ص( 2)

 .844تلخيص السفسطة، أبي الوليد بن رشد، ص 3



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

ومن التالعب والخلط بين العبارات إطالق لفظ الحقيقة العلمية على النظرية، أو على الفرضية، وإطالق لفظ النظرية على  

لمناسبة  أريد به غير ما وضع لهالمجاز: اسم لما عرف  .(1)الفرضية، والتالعب بحدود هذه المصطلحات في ميدان المعرفة

والمجاز يعتبر من األساليب التي تمثل متكأ مهماً في باب المغالطة، حيث إن المغالطة المجازية  .(2)بينهما، كتسمية الشجاع: أسداً 

وأما " :تقوم على عمل لبس في وعي المتلقي في المنطقة الوسطى بين المدلول الحقيق والمجازي، وفي هذا المقام يقول أرسطو

األسماء التي تقال حقيقة في موضع، ومجازاً في موضع آخر، فإنه قد يعرض فيها مغالطة. وذلك أن صدق داللة االسم في موضع 

الحقيقة، وارتفاع االشتراك عنه يوهم صدقه في موضع االستعارة وارتفاع االشتراك عنه. مثال ذلك أن يقول قائل: ما هو لشيء 

لزيد فهو ملك له، واإلنسان هو للحيوان، فاإلنسان ملك للحيوان. فلذلك يجب على المجيب في مثل هذا فهو ملك له، ألن ما هو 

  .(3)"الموضع أال يجيب عن هذه القضية مرسلة حتى يقسم، أعنى قول القائل: إن ما هو لشيء، فهو ملك له

 وهذا يوقع التعبير في فخ المغالطة، كما أنه يلبس فاالسم قد يستخدم في الداللة المعجمية تارة، وتارة يستخدم بصورة مجازية،

على المتلقي، حيث يتوهم أن المجاز هو الحقيقة، وهذه الحيلة تهدف إلى تغيير القناعة لدى المتلقي، حيث يظهر المحتال غير 

 . (4)الحقيقي في صورة الحقيقي

ي في وعي المتلقي في المنطقة الوسطى بين المدلول المجازوالمغالطات المجازية التي تقوم على االستعارة تقوم على إحداث اللبس 

والمدلول الحقيقي، قال الجصاص: "إن إطالق لفظ االستعارة شائع في اللغة وذلك ألنهم لما وجدوا لفظة حقيقة في موضع قد 

 يدوا به أنه ليساستعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة سموه مجازا تارة واتساعا أخرى )واستعارة أخرى( ليف

إطالقه على حقيقة معناه في موضوع اللسان وإنما قالوا ذلك إفهاما للمخاطبين وسموه استعارة ألن االسم موضوع لغيره في 

قال ابن رشد: و .(6)كثيرة اإلشكال، غامضة الخفاء" -قال ضياء الدين عن االستعارة: "االستعارة .(5)األصل وسمي هذا باسمه"

التي تقال حقيقة في موضع، ومجازاً في موضع آخر، فإنه قد يعرض فيها مغالطة. وذلك أن صدق داللة االسم في "وأما األسماء 

 . (7)موضع االستعارة وارتفاع االشتراك عنه" ارتفاع االشتراك عنه يوهم صدقه فيموضع الحقيقة، و

ى فهم الناس فال ينبغي الخروج بها عن حد والمحسنات ونحوها ال تخلو عن غرابة وبعد عل االستعارات نأوخالصة ذلك: 

نشبهها  نلف به. ويحسن أكعلى المتصنع المت لى طبع العامة ويفضل منها ما هو مطبوعالعتدال وينبغي أن يراعي فيها األقرب إا

 .(8)"دقاءاالصنهم ال بد ان يؤثروا ضيقا وانقباضا في نفوس كفان حضورهم ال يخلو من فائدة ول بالغرباء في مجالس االصدقاء

                                                           
 . 885، استراتيجية المغالطة في حوارات األذكياء، ص848م، ص8888، 8كواشف زيوف، عبد الرحمن الدمشقي، دار القلم، دمشق، ط( 1)

 . 808التعريفات، للجرجاني، ص( 2)

 . 82تلخيص السفسطة، البن رشد، ص( 3)

، 86ني، مجلة كلية اآلداب، كلية اآلداب، جامعة اليوم، مجالحجاج المغالط ودور الدراستتات األصتتولية في تقويمه، إيهاب محمد الستتيد المقرا( 4)

 . 878 -872م، ص8088، 8ع

 . 8/637هـ، 8484، 6الفصول في األصول، أحمد الحنفي، وزارة األوقاف الكويتية، ط( 5)

بدوي طبانة، دار نهضتتة مصتتر  المثل الستتائر في أدب الكاتب والشتتاعر، ضتتياء الدين بن األثير، نصتتر هللا بن محمد، المحقق: أحمد الحوفي،( 6)

 . 8/57للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 . 886م، ص8878تلخيص السفسطة، ابن رشد، القاهرة، ( 7)

 . 456المنطق، محمد رضا المظفر، ص( 8)
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ومن المغالطة باالستعارة ما جاء في اإلمتاع والمؤانسة: "وال سبيل إلى غسلها وتطهيرها إال بالفلسفة، وذلك ألنّها حاوية للحكمة 

 .(1)االعتقاديّة، والمصلحة االجتهاديّة"

لمزيلة على الخصم، وبيان أن الفلسفة هي اغسلها وتطهيرها إال بالفلسفة( للتمويه قول )فمكمن المغالطة هو استخدام االستعارة في 

 لآلراء الفاسدة من الشريعة وهي مغالطة عظيمة.

  :قسيمالت .1

"  :وعرفها يوسف بو حايك بقولهوتقوم هذه المغالطة على أن ينسب إلى بعض أفراد العام ما ليس له من أحكامه بهدف التضليل، 

ورة على أجزائه أو أفراده، بتعبير آخر، أن يعتقد أنّه إن كان حكمه على أن يعتقد الشخص أّن ما ينطبق على الكّل ينطبق بالضر

. على سبيل المثال قول القائل: "إّن الخمسة زوج وفرد، 2شيء أو فئة صحيحاً، فالحكم على أجزاء أو أفراد هذه الفئة صحيح"

وليس كذلك، بل الزوج جزء من  وكل ما هو زوج وفرد زوج، فالخمسة زوج، كما كل ما هو أبيض وحلو فهو أيضاً أبيض،

خمسة، والفرد جزء آخر، وليس هو بحسبها زوجاً وفرداً، وإّن كان في نفسه فرداً، بل له جزء زوج وله جزء فرد، وهو مركب 

 ، لذا ال يمكن الحكم على كل شيء بناًء على صفات أجزائه ووضعه على الكّل؛ ألنه قياٌس فاسد.3من زوج وفرد، ال زوج وفرد"

ن حّل التبكيتات القائمة على القسمة في معرفة نقض هذه المغالطة وذلك بأن يقول: "إنه إذا قسمت دلّت على كذا، وإذا ركبت ويكو

دلّت على كذا، وإّن الداللتين مختلفتان، وليس يلزم إذا قسمت وركبت أّن تدل على شيء واحد، مثل قول القائل أليس سقراط حكيماً 

فهو إذن فاضل رديء، وهذه مغالطة من باب إجراء المركب مجرى المفرد في الداللة، ومن هذا أيضاً قول  فاضالً وإسكافاً رديئاً؟

طة من إجراء جيد، وهذه المغال الرديءتعليم جيد، فالعلم  الرديءالقائل: أليس للعلم الفاضل تعليم جيد وهو جيد في نفسه، وللعلم 

 . 4المثال هو الصادق والمفرد هو الكاذب" المركب مجرى المفرد، وذلك أّن المركب في هذا

ال: أتفّضل أن ق به لمجلسقول الوزير: "ثم حضرته ليلة أخرى فأول ما فاتح في كتاب اإلمتاع والمؤانسة  ومن المغالطة بالتقسيم

ث من هؤالء عجم، العرب على العجم أم العجم على العرب؟ قلت: األمم عند العلماء أربع: الروم، والعرب، وفارس، والهند، وثال

 قال: إنّما أريد بهذا الفرس. وصعب أن يقال: العرب وحدها أفضل من هؤالء الثالثة، مع جوامع ما لها، وتفاريق ما عندها

فقلت: قبل أن أحكم بشيء من تلقاء نفسي، أروي كالما البن المقفّع، وهو أصيل في الفرس عريق في العجم، مفّضل بين أهل 

 )اليتيمة( القائل: تركت أصحاب الرسائل بعد هذا الكتاب في ضحضاح من الكالم.الفضل، وهو صاحب 

 قال: هات على بركة هللا وعونه.

لع إذ ط -وهو موقف األشراف ومجتمع الناس وقد حضر أعيان المصر -قلت: قال شبيب بن شبّة: إنّا لوقوف في عرصة المربد

إلى مساءلته، وسررنا بطلعته، فقال: ما يقفكم على متون دوابّكم في هذا الموضع؟ فو ابن المقفّع، فما فينا أحد إاّل هّش له، وارتاح 

 هللا لو بعث الخليفة إلى أهل األرض يبتغي مثلكم ما أصاب أحدا سواكم، فهل لكم في دار ابن برثن في ظّل ممدود،

                                                           
 . 836اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص( 1)

 .  68من الفصل  86م، ص 8087، رجل القش، دار شفق للنشر والتوزيع،يوسف صامت بو حايك 2

 .85ابن سينا، كتاب الشفا ابن سينا المنطق، الجزء السابع، ص 3

 .865-864-868أبي الوليد بن رشد، تلخيص السفسطة، تحقيق: محمد سليم سالم، ص 4



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

ألرض فإنّها خير بساط وأوطؤه، ويسمع بعضنا وواقية من الشمس، واستقبال من الّشمال، وترويح للّدواّب والغلمان، ونتمهّد ا 

من بعض فهو أمّد للمجلس، وأدّر للحديث. فسارعنا إلى ذلك، ونزلنا عن دوابنا في دار ابن برثن نتنّسم الّشمال، إذ أقبل علينا ابن 

كاّل، ليس  توّخى مصانعته. فقال:المقفّع، فقال: أّي األمم أعقل؟ فظننا أنه يريد الفرس، فقلنا: فارس أعقل األمم، نقصد مقاربته، ون

اج. رذلك لها وال فيها، هم قوم علّموا فتعلّموا، ومثّل لهم فامتثلوا واقتدوا وبدئوا بأمر فصاروا إلى اتّباعه، ليس لهم استنباط وال استخ

ما. ما، وال يحسنون غيرهفقلنا له: الّروم. فقال: ليس ذلك عندها، بل لهم أبدان وثيقة وهم أصحاب بناء وهندسة، ال يعرفون سواه

قلنا: فالتّرك. قال: سباع للهراش. قلنا: فالهند. قال: أصحاب وهم  قلنا: فالّصين. قال: أصحاب أثاث وصنعة، ال فكر لها وال رويّة.

، فغاظه ضوهمس بعضنا إلى بع ومخرقة وشعبذة وحيلة. قلنا: فالّزنج. قال: بهائم هاملة. فرددنا األمر إليه. قال: العرب. فتالحظنا

ذلك منّا، وامتقع لونه، ثم قال: كأنّكم تظنّون فّي مقاربتكم، فو هللا لوددت أّن األمر ليس لكم وال فيكم ولكن كرهت إن فاتني األمر 

أن يفوتني الصواب، ولكن ال أدعكم حتى أبيّن لكم لم قلت ذلك، ألخرج من ظنّة المداراة، وتوهّم المصانعة، إن العرب ليس لها 

ّمه وال كتاب يدلّها، أهل بلد قفر، ووحشة من اإلنس، احتاج كّل واحد منهم في وحدته إلى فكره ونظره وعقله، وعلموا أّن أول تؤ

معاشهم من نبات األرض فوسموا كّل شيء بسمته، ونسبوه إلى جنسه وعرفوا مصلحة ذلك في رطبه ويابسه، وأوقاته وأزمنته، 

ظروا إلى الزمان واختالفه فجعلوه ربيعيا وصيفيا، وقيظيا وشتويا، ثم علموا أّن شربهم من وما يصلح منه في الشاة والبعير، ثم ن

السماء، فوضعوا لذلك األنواء، وعرفوا تغيّر الزمان فجعلوا له منازله من السنة، واحتاجوا إلى االنتشار في األرض، فجعلوا 

بالد، وجعلوا بينهم شيئا ينتهون به عن المنكر، ويرّغبهم في نجوم السماء أدلّة على أطراف األرض وأقطارها، فسلكوا بها ال

الجميل، ويتجنّبون به الدناءة ويحّضهم على المكارم، حتى إّن الرجل منهم وهو في فّج من األرض يصف المكارم فما يبقي من 

بذل اع المعروف ثم حفظ الجار ونعتها شيئا، ويسرف في ذّم المساوئ فال يقّصر، ليس لهم كالم إاّل وهم يتحاّضون به على اصطن

المال وابتناء المحامد، كّل واحد منهم يصيب ذلك بعقله، ويستخرجه بفطنته وفكرته فال يتعلّمون وال يتأّدبون، بل نحائز مؤّدبة، 

، قال: لحديثوعقول عارفة، فلذلك قلت لكم: إنهم أعقل األمم، لصّحة الفطرة واعتدال البنية وصواب الفكر وذكاء الفهم. هذا آخر ا

 .(1)"ما أحسن ما قال ابن المقفّع! وما أحسن ما قصصته وما أتيت به! هات اآلن ما عندك من مسموع ومستنبط.

فهو يعلم حقيقة سؤال الوزير ألنه أراد أن  ،مغالطة التقسيم استخدم عمد أبي حيان التوحيدي في إجابته على سؤال الوزير إلى

 أم ال؟ بالد فارس يعرف هل يحن التوحيدي إلى موطنه األصلي

إجابة صريحة، فاضطر إلى استخدام مغالطة التقسيم، وقسم إجابته على وجهين: قسم ذكر به  خاف التوحيدي أن يجيب الوزير

ذ غ صعب المفاضلة بين العرب والعجم مع قوله إنهوقسم ذكر العرب  ،الروم والعرب وفارس والهند األربع:جميع أسماء األمم 

لجأ التوحيدي إلى في هذه المساءلة بأنه فارسي األصل ومن العجم، والمقفع  ابن رأيأشار إلى و، لكل أمه فضائل ومساوئ

  .  صريحةاستخدام أسلوب التمويه والخداع في إجابته ولم يجب إجابة 

 :اإلعجام .1

اإلعجام إلى مجموعة مغالطة االلتباس وهي: مغالطة االشتراك في اللفظ ومغالطة االشتراك في التركيب ومغالطة تنتمي مغالطة 

 اإلعجام التي تعتبر تصنيف هذه المجموعة بعدم الوضوح وسوء الفهم، بقصد أو بدون قصد.

                                                           
 . 70اإلمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، ص( 1)



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

مة، إما في التضليل الناتج عن تعدد معاني الكلومغالطتّي االشتراك في اللفظ واالشتراك في التركيب كما ذكرناها سابقاً، تكون  

 مغالطة اإلعجام فهي تختلف عنها في الفهم الناتج في قراءة الكلمة.

واإلعجام على نوعين منه ما يكون بسبب النقط، وعالمات الترقيم، أو يكون من قبل المكتوب فقط، واآلخر ما يكون بتغير المفهوم 

 بتغير اإلعراب.

 capito، فهي تظهر على حسب اللغات "ففي اإليطالية 1ها "أن يجعل المجيب من قِبَل اللغة أعجمّي اللفظ"عّرفها أرسطو بأنو

معناها فهمُت، أما في اللغة العربية تظهر في الحركات وقراءات القرآن يرجع  i والنبرة على حرف capitoمعناها "أصل" بينما 

 . 3تقرأ أيضاً: )وِمْن ِعْنِده علُم الكتاب(" 2ول هللا تعالى: )وَمْن ِعْنَدهُ علُم الكتاب(االختالف في كثير منها إلى هذه مسألة فمثالً: ق

:" وأما الموضع الذي من اإلعجام فمن الناس من قصره بقولهذكر ابن سينا المواضع التي تقع فيها مغالطة اإلعجام في تعريفه و

المعنى بترك اإلعراب، أو أن نغيره لفظا، وبالنبرات، والتنقيّالت، على المكتوب، ونحن نجعله أعم من ذلك؛ وهو أن نغير 

والتخفيفات، والمدات، والتْشديّدات، بحسب العادات في اللغات، وبالعجم كتابة. مثال األّول: قيل "عمْر" بتسكين الراء، فال ندري 

ه وقرآنه(، )إّن علينا جمعه وقراءته(، ومثال الثالث أّن "عمر" فاعل أو مفعول به، مثال الثانّي أن نقول بدل قوله: )إن علينا جمع

أن تنقط على قوله: "ما أطرف زيداً" بنقطة من تحت فيصير "ما أظرف زيداً"، وكذلك جميع ما يختلف بالتشديّد، والتليين، والمد، 

 4والقصر، وتتشابه حروفه في األصل وتختلف بالنقط".

يه ألنّه يسهل العثور عل ؛إلعجام عن طريق نبرة المتكلم وحدته الموجهة إلى السامعويكون حّل التبكيتات القائمة على مغالطة ا

 .ومعرفته من األساليب التي يستخدمها المغالط لتغيير نبرة صوته أو من خالل طريقة تلفظه للكلمات

رقيقه فنقضه سهل، وذلك "أما ما كان يعرض منها من قبل تفخيم الصوت وتوأشار ابن رشد طريقة حل مغالطة اإلعجام بقوله: 

 . 5بأن يعرف بأنّه ليس داللة ذلك اللفظ إذا فّخم هو داللته إذا رقّق"

جاء في اإلمتاع والمؤانسة: "قال أبو سعيد: دع هذا، هاهنا مسألة عالقتها بالمعنى العقلّي أكثر من عالقتها بالشكل اللّفظي، ما و

ا قال: صحيح، قال: فم ؟«إخوتهزيد أفضل »يح. قال: فما تقول إن قال: قال: صح ؟«زيد أفضل اإلخوة»تقول في قول القائل: 

الفرق بينهما مع الّصّحة؟ فبلح وجنح وغّص بريقه، فقال أبو سعيد: أفتيت على غير بصيرة وال استبانة، المسألة األولى جوابك 

وإن كنت أيضا ذاهال عن وجه عنها صحيح وإن كنت غافال عن وجه صّحتها، والمسألة الثانية جوابك عنها غير صحيح 

لم  «زيد أفضل إخوته»تغير إعراب اللفظ يغير المفهوم منه، وهو ما وضحه جواب السيرافي، فقال: "إذا قلت: أن  .(6)بطالنها"

 جاز، والفصل بينهما أن إخوة زيد هم غير زيد، وزيد خارج عن جملتهم، « زيد أفضل اإلخوة»يجز، وإذا قلت: 

                                                           
-م، ص8858النص الكامل لمنطق أرسطو، الجزء الثالث، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة أرسطو، كتاب  1

 .755،753ص

 ( 46: 86سورة الرعد. ) 2

 .848م، ص8877، وكالة المطبوعات شارع فهد السالم، الكويت 4المنطق الصورّي الرياضّي، عبد الرحمن بدوي، ط 3

 .82، 87ص -سينا المنطق، الجزء السابع، تحقيق: أحمد فؤاد اإلهواني، ص كتاب الشفا ابن 4

 .862تلخيص السفسطة، ابن رشد، تحقيق: محمد سليم سالم، ص 5

 . 85اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (6)
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لم يجز أن تقول: زيد وعمرو وبكر وخالد وإنما تقول: بكر وعمرو « من إخوة زيد»أنه لو سأل سائل فقال: والدليل على ذلك 

وخالد، وال يدخل زيد في جملتهم، فإذا كان زيد خارجا عن إخوته صار غيرهم، فلم يجز أن تقول: أفضل إخوته، كما لم يجز أن 

جاز، ألنّه أحد « زيد خير اإلخوة»ال، كما أن زيدا غير إخوته، فإذا قلت: ألن الحمير غير البغ« إن حمارك أفره البغال»تقول: 

 .(1)اإلخوة، واالسم يقع عليه وعلى غيره، فهو بعض اإلخوة"

ومن المغالطة باإلعجام ما جاء في اإلمتاع والمؤانسة: "قال السيرافي: لست نازعا عنك حتى يصّح عند الحاضرين أنّك صاحب 

« بكم ثوبان مصبوغان»وقال آخر: « بكم الثوبان المصبوغان»هو أخّف من هذا، قال رجل لصاحبه:  مخرقة وزرق، هاهنا ما

 .(2)بيّن هذه المعاني التي تضّمنها لفظ لفظ"« بكم ثوبان مصبوغين»وقال آخر: 

 جمهور.، وإظهار ضعفه، وقصور علمه، وهزيمته أمام الالخصمم حجة في إفحام اجإلعفاتخذ السيرافي من المغالطة با

 .(3)ومن اإلعجام في اإلعراب: "سئل أبو عمارة قاضي الكوفة: أّي بنيك أثقل؟ قال: ما فيهم بعد الكبير أثقل من الّصغير إاّل األوسط"

ومن المغالطة باإلعجام" قال ابن الفرات: سله يا أبا سعيد عن مسألة أخرى، فإن هذا كلّما توالى عليه بان انقطاعه، وانخفض 

اط، لهذا علّي درهم غير قير»في المنطق الّذي ينصره، والحّق الذي ال يبصره، قال أبو سعيد: ما تقول في رجل يقول: ارتفاعه، 

 .(4)"، قال: ما لي علم بهذا النّمطولهذا اآلخر علّي درهم غير قيراط

 :صيغة اللفظ .1

وتظهر هذه المغالطة عندما يستعمل  .(5)ل المخاطبتتم هذه المغالطة باستعمال صيغة اللفظ للتعبير عن أشياء متعددة من أجل تضلي

المغالط صيغة اللفظ للتعبير عن دالالت متعددة منها: استخدام اسم الفاعل محل اسم المفعول والعكس، أو الكّم والكيف، أو صيغة 

 وب.لفظ المذّكر والمؤنّث، من أجل تمويه الخصم، مثل قول القائل: محمٌد هو الضارب. والحقيقة هو المضر

وأشار أرسطو إلى مغالطة صيغة اللفظ بقوله: " واألشياء التي تعرض من شكل القوّل هي التي الواحد بعينه منها ليس يعبر عنه 

على جهة واحدة، مثال ذلك تأنيث المذّكر أو تذكير المؤنّث، أو من الكميّة بالكيفيّة أو الفاعل بأنه منفعل أو الموضوع بأنه فاعل، 

  6األخر بحسب قسمتها".وتلك األشياء 

مقوالت في مقدمة كتابه العبارة من ضمنها الكم والكيف، يستخدمها المغالط في هذا الموضع عندما يكون ُر أن أرسطو وضع عش

ة لدي كم عدد األطباق؟ فتكون اإلجاب قلتعلى سبيل المثال: إذا مثالً المقصود من الكالم الكم فيستعاض عنه بالكيف أو العكس، 

 كبيرة أو حمراء، أو العكس ما لون األطباق التي لديك؟ فتكون اإلجابة: لدي  ستةُ أطباٍق.  أطباق

                                                           
 . 83صاإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان،  (1)

 . 87اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (2)

 . 885اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (3)

 . 87اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (4)

 . 838م، ص8087، أبريل، 5المغالطة في الخطاب، عبد الوهاب صديقي، مجلة سياقات، ع (5)

 .732أرسطو، كتاب النص الكامل لمنطق أرسطو، الجزء الثالث، ص 6
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ويكون حّل هذه المغالطة التمييز الدقيق بين المقولتين ليظهر غلط المغالط وإبطال مغالطته، يقول ابن سينا: "إذا لم يلتفت إلى اللفظ 

لتخلص مثالً إذا قال قائل: "إن الذي يبصر نفسه يفعل من حيُث يبصر، وينفعل وإلى شكل اللفظ، بل إلى المراد والمعنى، سهل ا

 . 1من حيث هو مبصر، فيكون من جهٍة واحدة فاعالً ومنفعالً، فنقول: إّن الذي يبصر ينفعل في كل حال وليس يفعل"

واحد من حروف اللغة وهو حرف  "يسأل السيرافي متّى عن حرفومن المغالطة بصيغة اللفظ، ما جاء في اإلمتاع والمؤانسة: 

فبهت متّى وقال: هذا نحو، والنحو لم أنظر فيه، ألنه ال حاجة "الواو" وكيفية استخراج أحكامه ومعانيه ومواقعه بمنطق أرسطو؟ 

ّي قبالمنطقّي إليه، وبالنحوّي حاجة شديدة إلى المنطق، ألّن المنطق يبحث عن المعنى، والنحو يبحث عن اللفظ، فإن مر المنط

 .2باللفظ فبالعرض، وإن عثر النحوّي بالمعنى فبالعرض والمعنى أشرف من اللفظ"

جواب واحد بكافة األسئلة الموجهة إليه، بل اكتفى  لىيجب ع استخدم المغالط مبدأ الكم في إجابته على سؤال السيرافي، فهو لم

 بعيدا عن المطلوب من األسئلة وهو أن الترجمة حفظت األغراض، وأّدت المعاني. 

 

 المغالطات غير لغوية:. 1.1

 :على أنَّه علَّة اعتبار ما ليس بعلة علة  .1

، حيث يجعل مجرد ارتباط حدثين دليالً على أن أحدهما سبباً لآلخر، من على أنه علة السبب الزائف، أو اعتبار ما ليس بعلة علة

 .(3) ذلكغير أي بينة على 

: "فبهت متّى وقال: هذا نحو، والنحو لم الخبر التالي ما جاء في اإلمتاع والمؤانسةومن أمثلة مغالطة اعتبار ما ليس بعلة علة 

وبالنحوّي حاجة شديدة إلى المنطق، ألّن المنطق يبحث عن المعنى، والنحو يبحث عن أنظر فيه، ألنه ال حاجة بالمنطقّي إليه، 

اللفظ، فإن مر المنطقّي باللفظ فبالعرض، وإن عثر النحوّي بالمعنى فبالعرض والمعنى أشرف من اللفظ، واللفظ أوضع من المعنى، 

واإلعراب واإلبانة والحديث واإلخبار واالستخبار والعرض فقال أبو سعيد: أخطأت، ألن الكالم والنطق واللغة واللفظ واإلفصاح 

نطق زيد »والتّمنّي والنهي والحّض والدعاء والنداء والطلب كلّها من واد واحد بالمشاكلة والمماثلة، أال ترى أّن رجال لو قال: 

، أفصح، وأبان المراد ولكن ما أوضحبالحّق ولكن ما تكلّم بالحق، وتكلّم بالفحش ولكن ما قال الفحش، وأعرب عن نفسه ولكن ما 

، لكان في جميع هذا محّرفا ومناقضا وواضعا للكالم في غير حقّه، ومستعمال « أو فاه بحاجته ولكن ما لفظ، أو أخبر ولكن ما أنبأ

 . (4)اللّفظ"

فضيل المنطق على ، وتفقد علل متى في تفضيله للمنطق على النحو بعلة ال تصلح أن تكون سبباً للتفضيل بين المنطق والنحو

من تحتها في  ل، فالتعليل بأن النحو يبحث عن اللفظ، والمنطق يبحث عن المعنى والمعنى أشرف من اللفظ كلها علل ال طائالنحو

 التفضيل، والتشريف، فالمعنى ال يستغنى عن اللفظ واللفظ ال قيمة له بدون بمعنى، فاأللفاظ أوعية المعاني.

قال متّى: أعني به أنّه آلة من آالت الكالم يعرف اإلمتاع والمؤانسة: " كتاب فياعتبار ما ليس بعلة علة ومن أمثلة على مغالطة 

بها صحيح الكالم من سقيمه، وفاسد المعنى من صالحه، كالميزان، فإنّي أعرف به الّرجحان من النقصان، والشائل من الجانح، 

                                                           
 .22الشفا ابن سينا، ص 1

 .86نسة، ألبي حيان التوحيدي، صاإلمتاع والمؤا 2

 . 863المغالطات المنطقية، عادل مصطفى، ص( 3)

 . 86اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان التوحيدي، ص (4)
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ه يعرف بالنظم المألوف واإلعراب المعروف إذا كنّا نتكلّم بالعربيّة، وفاسد فقال أبو سعيد: أخطأت، ألن صحيح الكالم من سقيم

 .(1)المعنى من صالحه يعرف بالعقل إذا كنّا نبحث بالعقل، وهبك عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن"

لسيرافي مغالطة، كشفها ااستخدم السبب الزائف في بيان فضل المنطق، فبين أن صحيح الكالم من سقيمه يعرف بالمنطق، وهذه 

 وبين له أن صحيح الكالم من سقيمه يعرف إن كان الكالم بالعربية يعرف بقواعد اللغة، وفساد المعنى من صالحه يعرف بالعقل.

ومن التعليل بما ليس بعلة، ما جاء في اإلمتاع والمؤانسة في بيان فضل الفلسفة والفالسفة: "الشريعة طّب المرضى، والفلسفة 

األصّحاء، واألنبياء يطبّون للمرضى حتى ال يتزايد مرضهم، وحتى يزول المرض بالعافية فقط. فأما الفالسفة فإنهم يحفظون طّب 

الّصحة على أصحابها حتى ال يعتريهم مرض أصال، فبين مدبّر المريض ومدبّر الصحيح فرق ظاهر وأمر مكشوف، ألن غاية 

ا إذا كان الدواء ناجعا، والطّبع قابال، والطبيب ناصحا. وغاية مدبّر الصحيح أن يحفظ مدبّر المريض أن ينتقل به إلى الصحة، هذ

الصّحة، وإذا حفظ الصّحة فقد أفاده كسب الفضائل، وفّرغه لها، وعّرضه القتنائها، وصاحب هذه الحال فائز بالسعادة العظمى، 

 .(2)ياة اإللهية من الخلود والّديمومة والّسرمدية"ومتبّوئ الدرجة العليا، وقد صار مستحقّا للحياة اإللهيّة، والح

فكل هذه العلل واألسباب التي يحاول من خاللها إثبات فضل الفلسفة على الشريعة وفضل الفالسفة على األنبياء كلها علل ال تصلح 

 أن تكون، وهي علل زائفة.

 .(3)يا؟ قال: إذا تفلسف ملوكها وملك فالسفتها"ومن التعليل بالعلل الزائفة، قيل لديوجانس: وقيل له: متى تطيب الّدن

فقد علل طيب الدنيا بعلل زائفة، ال تصلح أبداً لذلك، فجعل من أسباب السعادة في الدنيا أن تتفلسف الملوك، فصبحوا فالسفة، وأن 

ا الفلسفة ال تصّح إاّل لمن رفض الّدنييملك الدنيا الفالسفة، ووضح هذه المغالطة الوزير بقوله: "عندي أّن هذا الكالم مدخول، ألن 

وفّرغ نفسه للدار اآلخرة، فكيف يكون الملك رافضا للّدنيا وقاليا لها، وهو محتاج إلى سياسة أهلها والقيام عليها باجتالب مصالحها 

لى داراتهم واإلشراف عونفي مفاسدها، وله أولياء يحتاج إلى تدبيرهم وإقامة أبنيتهم والتّوسعة عليهم ومواكلتهم ومشاربتهم وم

 .(4)سّرهم وعالنيتهم"

 

 المصادرة على المطلوب: .1

يكون المطلوب وبعض مقدماته شيئا واحدا، كقولنا: كل أّن  "أشار الجرجاني في تعريف مغالطة المصادرة على المطلوب بقوله: 

بالصادقة، وهو إما من حيث إنسان بشر، وكل بشر ضحاك، فكل إنسان ضحاك، أو بأن يكون بعض المقدمات كاذبة شبيهة 

الصورة، أو من حيث المعنى؛ أما من حيث الصورة فكقولنا لصورة الفرس المنقوش على الجدار: إنها فرس، وكل فرس صهال، 

ينتج أن تلك الصورة صهالة، وأما من حيث المعنى؛ فلعدم رعاية وجود الموضوع في الموجبة، كقولنا: كل إنسان وفرس فهو 

ان وفرس، فهو فرس، ينتج أن بعض اإلنسان فرس، والغلط فيه أن موضوع المقدمتين ليس بموجود؛ إذ ليس إنسان، وكل إنس

 .(5)شيء موجود يصدق عليه إنسان وفرس"

                                                           
 . 80اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (1)

 . 837اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (2)

 . 820اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (3)

 . 820اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (4)

 . 886التعريفات، للجرجاني، ص (5)
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فها األمدي فقال: "المصادرة على المطلوب هو أن يؤخذ المطلوب بعينه ويجعل مقدمة قياسية بلفظ مرادف مشعر بالمغيارة وعرّ 

والمطلوب فيما عرضه إنما هو كونه في جهة أم ال وليس الجهة هي نفس االتصال وال نفس االنفصال بل هي قابلة بين المقدمة 

 .(1)لالتصال واالنفصال واالتصال كل واحد منهما ال يقبل اآلخر"

 دفوعا دفعا وال: "ليس يخفى أّن جسدنا ليس مفي كتاب اإلمتاع والمؤانسة الخبر التالي ومن أمثلة المصادرة على المطلوب

 مجرورا جّرا ولّما كان كّل مدفوع أو مجرور متحّرك من خارج متحّركا ال محالة من داخل، فالجسد إذن متحّرك من داخلٍ 

 .(2)اضطرارا"

ومن المصادرة على المطلوب: "قال أبو سليمان: العلم صورة المعلوم في نفس العالم، وأنفس العلماء عالمة بالفعل، وأنفس 

ين عالمة بالقوة. والتعليم هو إبراز ما بالقّوة إلى الفعل، والتعلّم هو بروز ما هو بالقوة إلى الفعل. والنفس الكليّة عالمة المتعلّم

بالفعل، والنفس الجزئية عالمة بالقّوة، وكّل نفس جزئيّة تكون أكثر معلوما وأحكم مصنوعا فهي أقرب إلى النفس الكليّة تشبّها بها، 

 .(3)وتصيّرا لها"

ومن المصادرة على المطلوب: "النفس وحدها ليست بإنسان، والبدن وحده ليس بإنسان، بل اإلنسان بهما إنسان، فإذا اإلنسان 

 .(4)نصيبه من النفس أكثر من نصيبه من البدن"

العمل قاصرا عن العلم، يراد للعمل، كما أّن العمل يراد للنّجاة، فإذا كان  -حاطك هللا -إّن العلم"ومن المصادرة على المطلوب: 

 .(5)كان العلم كاّل على العالم"

 جمع مسألتين في مسألة واحدة: .1

تقع هذه المغالطة عندما يطلب العارض من المعترض أن يجيب عن مسألة تحتمل جوابين مختلفين، فيتم استدراجه ليختار جواباً 

 .(6)ضمن الجوابين، والغاية هي إفحام المعترض

قيل لديوجانس: "أيهما أولى، طلب الغنى، أم طلب الحكمة؟ فقال: للّدنيا ومن المغالطة بجمع مسألتين أو أكثر في مسألة واحدة، 

 .(7)الغنى، ولآلخرة الحكمة"

ريها توقال شقيق: "اشتريت بّطيخة ألّمي، فلما ذاقتها سخطت. فقلت: يا أّمي، على من ترّدين القضاء ومن تلومين، أحارثها أم مش

  .(8)"، فاتقي هللا وال تلوميهأم خالقها؟ فأّما حارثها ومشتريها فما لهما ذنب، فال أراك تلومين إال خالقها

                                                           
غاية المرام في علم الكالم، أبو الحستتن ستتيد الدين اآلمدي المحقق: حستتن محمود عبد اللطيف، المجلس األعلى للشتتئون اإلستتالمية، القاهرة،  (1)

 . 888ص

 . 840اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (2)

 . 56اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (3)

 . 848اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (4)

 . 82اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (5)

 . 883المغالطة في الخطاب، عبد والوهاب صديقي، ص (6)

 . 878اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (7)

 . 848اإلمتاع والمؤانسة، ألبي حيان، ص (8)
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 جمع مسألتين في مسألة واحدة يقوم المغالط فيها استدراج الخصم إلى اإلجابة على سؤال يحتمل إجابتينأن مغالطة  ونتيجة ذلك

 .إّما اإلقرار وإّما النفي

 

 : الخاتمة. 1

يتضح مما سبق أن المغالطات بشتى صورها وأنواعها تمثل الجانب السلبي من الجانب اإليجابي في الحجاج، وهي استدالل فاسد 

 ة.ي للوصول إلى غايته المنشودفها المغالط للتلبيس وإيهام المتلقّ يبدو في ظاهره صحيحاً لكنه في الواقع عكس ذلك، ويوظّ 

غوية وهي على نوعين: مغالطات ل ي،إلى تضليل المتلقّ  فيها المغالط يعمدأرسطو المواضع التي  تقسيم نتبعهذه الدراسة في و

، بية ال تعتمد على صياغة الجمل والتراكتعتمد على صياغة حجة واستخدامها بشكل مخادع لخداع المتلقي. ومغالطات غير لغويّ 

 ويكون الخلل في نتيجة االستدالل.  

 ظ.، واالشتراك التركيبي، واإلعجام، وصيغة اللفكالمشترك اللفظيّ ة المغالطات اللغويّ اع والمؤانسة العديد من اإلمت وتضمن كتاب

 جعل ما ليس بعلة علة، والمصادرة على المطلوب، وجمع مسألتين في مسألة واحدة.وهي: ة لغويّ  المغالطات غيرو

ة، وكان هدفها استغالل الحجج المغالطيّ من  العديدأن كتاب اإلمتاع والمؤانسة يحوي  :نتيجة من أهمها وقد توصلت الدراسة إلى

 .  اإلقناعي وإيهامه، وحمله على المتلقّ 

 

 التوصيات:. 1.1

 ة، والتنبيه إليها والتحذير منها حتى يتحرز من الوقوع فيها. المساهمة في نشر الوعي باألساليب المغالطيّ  .8

 مراحل التعليم الجامعي.تدريس المغالطات في   .8

 الخطابات.في التدريب على اكتشاف المغالطات  .6

 االهتمام بالكشف عن المغالطات في النصوص األدبية. .4

 

 :المصادر والمراجعقائمة . 1

 المصادر: . 1.1

بيروت، سماعيل، دار الطليعة، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إ .اإلمتاع والمؤانسةم(. 8005. )أبي حيان التوحيدي، -

 .8ط

 المراجع: . 1.1

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين،  .الصتتتتحاحم(. 8827أبو نصتتتتر إستتتتماعيل بن حماد. ) الجوهري، -

 .بيروت

المحقق: يوستتف الشتتيخ محمد، المكتبة العصتتترية، الدار  .مختار الصتتحاحم(. 8888. )زين الدين أبو عبد هللا، الرازي  -

 .5النموذجية، بيروت، صيدا، ط

لسان هـ(. 8484) محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، -

 .6طدار صادر، بيروت، . العرب
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 . ، مؤسسة الغني للنشر، الرباط8ط .المعجم الغني الزاهرم(. 8086عبد الغني. ) أبو العزم، -

اللسانيات والحجاج، الحجاج المغالط، نحو مقاربة لسانية وظيفية،  م(.8080. )محمد اسيداه،، حافظ إسماعيل؛ علوي -

 .عالم الكتب الحديثة، األردن، 6جضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجاالته، 

 .ديدهادور السياق في صناعة المغالطة وتح ، فاتن. )د.ت(.بن سالم -

 .سالم سليم، دار الكتب، القاهرة تحقيق محمد. تلخيص السفسطةم(. 8878) .ابن رشد -

 .، تونس7عدد مجلة منبر الفكر، ال .فن المغالطة والحجج الباطلةم(. 8008زهير. ) ،الخويلدي -

المحقق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة،  .المثل الستتتائر في أدب الكاتب والشتتتاعر)د.ت(.  ابن األثير، نصتتتر هللا بن محمد، -

 دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.

المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل،  .تقريب الوصول إلي علم األصولهـ(. 8484محمد. ) محمد بن عبد هللا، -

 .لبنان –بيروت  دار الكتب العلمية،. الطبعة: األولى

 .8ط المحقق: ضتبطه وصتححه جماعة من العلماء بإشتراف الناشتر، .التعريفاتم(. 8826علي بن محمد. ) الجرجاني، -

 .لبنان–دار الكتب العلمية بيروت 

المحقق: أ. د  .معجم مقاليد العلوم في الحدود والرستتتتتتوم(. م8004) عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين الستتتتتيوطي، -

 ، 8، القاهرة، طمحمد إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب

 .بيروت–دار الكتب العلمية  .عيون األخبارهـ(. 8482، عبد هللا بن مسلم. )الدينوري -

 883ص .استراتيجية المغالطة في حوارات األذكياءنبيلة. )د.ت(.  بوقرة، -

المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي  .نفائس األصول في شرح المحصولهـ(. 8483، شهاب الدين. )القرافي -

 .مكتبة نزار مصطفى الباز ،8ط د معوض،محم

 .سالة للطباعة والنشر، بيروتمؤسسة الر .8ط. الواضح في أصول الفقهم(. 8888علي بن عقيل. ) البغدادي الظفري، -

بالغة الحجاج األصتتتول اليونانية، تقديم: محمد العمري، دار الكتب الجديدة المتحدة،  (.م8084الحستتتين. ) بنو هاشتتتم،  -

 بيروت، لبنان.

واني، كتاب الشتتفاء ابن ستتينا، الجزء الستتابع، تحقيق: أحمد فؤاد اإله م(.8852. )أبو علي الُحستتين بن عبد هللا بن ستتينا، -

 .المطبعة األميرية بالقاهرة

طبعة دار الكتب الجزء الثالث، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، م، كتاب النص الكامل لمنطق أرسطو (.م8858. )أرسطو -

 .المصرية، القاهرة

: المنطق عند الفارابي، الجزء الثاني، كتاب األمكنة المغلطة، تحقيق م(.8823. )أبي نصر محمد بن محمد الفارابي، -

 .رفيق العجم، دار الشروق، بيروت

  .الق العنف، أفريقيا الشرق، بيروتدائرة الحوار ومز م(.8088محمد. ) العمري، -
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 .دار الكتب العلمية .في الغلط والمغالطة أو السفسطة اللغويةم(. 8088فيصل غازي. ) مجهول، -

وقاف وزارة األ.الطبعة: الثانية .الفصول في األصولم(. 8884) أحمد بن علي أبو بكر الرازي، الجصاص الحنفي -

 .الكويتية

مجلة كلية  .الحجاج المغالط ودور الدراسات األصولية في تقويمهم(. 8088إيهاب. ) محمد السيد المقراني،إيهاب  -

 .جامعة اليوم  .8، ع86مج اآلداب، كلية اآلداب،

  .جل القش، دار شفق للنشر والتوزيعر م(.8087يوسف. ) بو حايك، -

رسالة ماجستير،  .اإلمتاع والمؤانسة للتوحيدي نموذجاً فن المناظرة من منظور تداولي: م(. 8088أسماء. ) بن قلح،  -

 .آلداب واللغات، جامعة محمد خيضركلية ا

 ت.شارع فهد السالم، الكوي ، وكالة المطبوعات4المنطق الصورّي الرياضّي، ط م(.8877عبد الرحمن. ) بدوي، -

 .5مجلة سياقات، ع .المغالطة في الخطابم(. 8087عبد الوهاب. ) صديقي، -

 .، القاهرة8األعلى للثقافة، ط سالمجل .المغالطات المنطقيةم(. 8007عادل. ) ،مصطفى -

المحقق: حسن محمود عبد اللطيف، المجلس األعلى  .غاية المرام في علم الكالم، أبو الحسن سيد الدين. )د.ت(. اآلمدي -

 للشئون اإلسالمية، القاهرة. 

، 43مجلة جذور، النادي األدبي الثقافي بجدة، ج .أدب األخبارالحجاج المغالطي في (. 8087محمد الناصر. ) كحولي، -

 المملكة العربية السعودية.
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