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المغالطات المنطقية في وسائل اإلعالم

مقدمة
مع التطور املستمر لوسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي ،يرتاجع باطراد دور
املثقفني وعلامء الدين والوعاظ يف حتريك الرأي العام ،ال سيام بعد انطالق ثورات الربيع
العريب مطلع عام  ،2011حيث يسود اخلطاب الثوري عىل حساب العقل ويتزايد
االحتقان بني فئات املجتمع وترتفع وترية النعرات الطائفية والعرقية واأليديولوجية،
ويصبح اإلعالم بجناحيه التقليدي واجلديد هو املسؤول األول عن التثقيف والتوجيه
والتوحيد والتفريق يف آن واحد.
وإذا كان أرسطو قد الحظ أن القادة السياسيني يكتسبون رشعيتهم وشعبيتهم من
قدراهتم اخلطابية وليس من التزامهم بقواعد املنطق ،فقد الحظ غوستاف لوبون إبان
الثورة الفرنسية أن القائد الذي يلجأ للمنطق يف خطابه اجلامهريي يضحي بشعبيته،
مما دفع كبار السياسيني يف الغرب خالل القرن العرشين لالستفادة من نظريته يف
«سيكولوجية اجلامهري» بطرح اجلدل املنطقي جانبا واالهتامم بإهلاب محاس اجلامهري
وإثارة عواطفها.
املشكلة هنا ال تكمن يف استغالل املشاعر بل يف توظيفها لتحقيق مصالح ذاتية عىل
حساب املنطق وبام خيالف العقل ،وال نقصد باملنطق هنا املجادالت الفلسفية التي تقبل
األخذ والرد ،بل القواعد العقلية املتفق عليها .ويقع هذا االستغالل املغرض عندما
يتعمد أحدهم ارتكاب مغالطات منطقية هبدف التضليل واإلهيام.
تعود أصول املنطق الصوري إىل أرسطو يف القرن الثالث قبل امليالد ،وهو منطق مل يسلم
من النقد عىل يد بعض العلامء املسلمني ،إال أنه لعب دورا جوهريا يف وضع أسس
املنطق الريايض واملنطق العميل يف العرص احلديث ،حيث هيتم بعض املختصني يف املنطق
اليوم بتطبيقات هذه القواعد يف جماالت اللغة وعلم النفس والربجمة ووسائل االتصال
واإلعالم.
4

المغالطات المنطقية في وسائل اإلعالم

و ُيعد مبحث «املغالطات املنطقية» من أهم تطبيقات املنطق العميل اليوم ،فهو يساعدنا
عىل كشف أساليب اخلداع والتضليل التي يبثها اإلعالم عىل مدار الساعة يف إطار فكري
ُمقنع ملعظم الناس ،حتى املثقفني منهم ،مما جيعل من دراسة هذه املغالطات وتعميمها
رضورة حتمية لتوعية اجلامهري وحتصينها من التضليل.
عمدت إىل تلخيص وتبسيط أهم املغالطات املنطقية الشائعة يف
ولتحقيق هذه الغاية،
ُ
وسائل اإلعالم اليوم ،حماوال قدر املستطاع عرضها بلغة يفهمها اجلميع ويف إطار ّ
مسل
يدفع عن القارئ امللل الذي يالزم املباحث الفلسفية عادةً ،وقد حرصت عىل جتاوز
املصطلحات والتعريفات ما أمكن واالعتامد أساسا عىل األمثلة العملية لإليضاح
وحتقيق اهلدف.
وال تفوتني اإلشارة إىل أن هذا الكتاب ال يغني عن الكتب املتخصصة ملن يرغب يف
التوسع ،وسيجد القارئ الكريم قائمة بأمهها يف مرسد املراجع بآخر الكتاب.
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القضايا
جلمل مها:
يتكون كالمنا يف العادة من نوعني من ا ُ
 .1اجلُمل اإلنشائية ،كالتي تقوم عىل األمر والنهي وإنشاء العقود ،وهي ال حتتمل
الصدق وال الكذب ،فال هيتم هبا املنطق.
أمثلة :اكتب يل رسالة ،ال تذهب إىل السوق ،زوجتُك ابنتي.
 .2اجلمل التامة اخلربية ،وهي التي تتضمن أحكاما موجبة أو سالبة ،فهي حتتمل الصدق
أو الكذب ،وهي التي هيتم هبا املنطق ملعرفة حقيقتها ،لذا ُيطلق عليها يف علم املنطق اسم
القضية.
ذهبت إىل السوق ،فالن هو زوج فالنة.
كتبت لك رسالة،
ُ
أمثلةُ :
وتتكون القضية من عدة عبارات ،أوهلا املقدمة -صوقد تتضمن القضية عدة مقدمات-
محلية ورشطية ،ولكل منهام أشكال متعددة.
وتليها النتيجة .وتنقسم القضايا إىل ْ
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مراتب الحجج
صنّف علامء املنطق احلجج املنطقية إىل مخس مراتب بحسب قوة إلزامها ،وهي كاآليت:
 .1احلجة الربهانية :هي التي تفيد اليقني ،ويتحقق ذلك إما باالستدالل املبارش ٬أو
بالقياس الصحيح عىل قضية يقينية أخرى.
مثال :العدد  4ينقسم إىل عددين متساويني ٬وكل عدد منقسم بمتساويني هو عدد
زوجي ،إذن فالعدد  4زوجي.
 .2احلجة اجلدلية :هي حجة تتكون من مقدمات مشهورة يعتقد عامة الناس بصحتها
بدرجة تقرتب من اليقني ٬أو تكون مقدماهتا من املس ّلم هبا عند اآلخرين ولكن ال ترقى
إىل مرتبة اليقني التام ،وهي تشمل معظم القضايا التي نتداوهلا يف القوانني واملبادئ
األخالقية والنظريات العلمية.
 .3احلجة َ
اخلطابية :هي حجة غري ملزمة ولكنها تفيد الظن الراجح ٬فهي تعتمد عىل
مقدمات ظنية ،ومن أمثلتها األحكام الفقهية التي تكتسب عند صاحبها صفة الرجحان.
 .4احلجة الشعرية :هي احلجة ال تفيد ظنًّا راجحا العتامدها عىل مقدمات ومهية ،إال
أن صاحبها يتالعب بمشاعر اآلخرين فيتأثرون هبا .ومن أمثلتها احلجج التي يطرحها
الشعراء واخلطباء والقادة السياسيون إلشعال احلامس يف اجلامهري ،وكثريا ما تنترش يف
وسائل اإلعالم حلشد الرأي العام بام يوافق مصالح السلطات.
 .5احلجة الباطلة :هي التي تقوم عىل الغلط أو املغالطة :فإذا تضمنت مقدمات احلجة
خطأ غري مقصود فهي «غلط» منطقي ،وجيب عىل صاحب القضية أن يصححه .أما إذا
تعمد صاحبها وضع هذا الغلط قصد ًا هبدف التضليل فيسمى عمله هذا «مغالطة» ،وال
خالف عىل أن هذا التعمد ُيعد عمال منافيا لألخالق والرشائع.
7

المغالطات المنطقية في وسائل اإلعالم

أشكال المغالطات
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المصادرة على المطلوب
هي أن جيعل املغالِط النتيجة التي يريدها يف املقدمة نفسها ،فهو ال يربهن عليها بل يفرتض
صحتها بإعادة صياغتها يف النتيجة بطريقة تومهنا بأننا حصلنا عليها كنتيجة للمقدمة.
مثال :يقول أحد مؤيدي النظام االستبدادي «إن الثورة املسلحة تعني سفك الدماء ،وإن
سفك الدماء جريمة ،إذن فالثورة املسلحة ليست سوى جريمة».
فالقائل هنا انطلق من مقدمة متفق عليها وهي اقرتان السالح بالقتل ،إال أنه أراد أن
يضع النتيجة يف املقدمة الثانية وهي أن القتل عموما ال بد أن يكون جريمة ،وهذا غري
صحيح وحيتاج إىل برهان ،فقد يكون القتل قصاصا أو دفاعا عن النفس أو رضورة،
فالنتيجة إذن ال يمكن التسليم هبا.
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االستدالل الدائري
هو أن يضع املغالِط حجته يف حلقة مفرغة ،فاملقدمة التي يطرحها ال يمكن إثباهتا قبل
إثبات النتيجة .وهي مغالطة شائعة جدا وتأخذ أشكاال عدة يف اإلعالم املؤدلج ،حيث
يتعمد املغالِط إهيام الناس بأهنم يصدقونه بتقديم ادعاءاته عىل أهنا مس ّلامت وأهنم ال
يشككون فيها ،فيضطر املتلقي حتت تأثري الوهم للتصديق ،وربام يعتقد الشعوريا بأن
اجلميع من حوله يصدقون.
مثال :يقول كاتب مؤيد للنظام االستبدادي «اإلعالم احلكومي أنكر أنه يكذب ،وبام أنه
إعالم نزيه فال بد أن نصدق إنكاره هذا».
ويسمى هذا االستدالل اخلاطئ يف املنطق بالدّ ور ،فإثبات املقدمة األوىل (اإلعالم
احلكومي أنكر أنه يكذب) متعلق بصحة املقدمة الثانية (هو إعالم نزيه) ،ولكن املشكلة
هي أن املقدمة الثانية ليست من املس ّلامت بل هي نتيجة تُقدم مبارشة بدون دليل ،لذا
نحتاج إىل مقدمة ثالثة تثبتها ،وهكذا ندور يف حلقة مفرغة.
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التعميم المتسرع
تستند معظم معارفنا العلمية عىل التعميم االستقرائي ،فالنظريات العلمية تدرس جتريبيا
حاالت عشوائية للظاهرة وتستخرج منها نتيجة ما تعممها عىل بقية احلاالت املشاهبة،
فيتفق العلامء عىل اعتامدها نظرية صحيحة مع بقاء احتامل تكذيبها يوم ًا ما يف حال اكتشاف
حاالت مشاهبة ال ختضع هلذا التفسري.
وال تصح التجارب التي تُعتمد لصحة النظرية ما مل يكن اختيار الظواهر املدروسة عشوائيا
وواسعا بحيث يشمل عددا كبريا من كل أصناف احلاالت املقصودة ،لكن عندما يقوم
الباحث باالنتقاء فلن تكون نتيجة جتاربه صحيحة ،كأن ُيري بحثا يف علم االجتامع ويوزع
استبيانات عىل طبقة معينة من املجتمع دون غريها ،فيحصل عىل نتائج ال متثل املجتمع كله.
ومغالطة التعميم املترسع هي جتسيد عميل هلذا البحث الفاشل ،ومعظم الناس يامرسوهنا يف
حياهتم اليومية بناء عىل مشاهداهتم الشخصية ،وكثريا ما يعتربها الصحفيون واملتحدثون
يف وسائل اإلعالم دليال عىل صحة آرائهم ونقض حجج خصومهم.
أمثلة:
 .1يرصد صحفي غريب وضع املرأة يف أفغانستان فيجد أهنا حمرومة من التعليم ومن حقوق
أخرى ،فيكتب تقريرا صحفيا يقول فيه «إن رشيعة اإلسالم مطبقة يف أفغانستان وإن املرأة
األفغانية مضطهدة ،إذن فاإلسالم يظلم املرأة» .فالكاتب هنا جعل من التطبيق األفغاين
للرشيعة مقياسا وحيدا يعممه عىل اإلسالم يف العامل كله.
 .2يقول كاتب أوريب« :إن رجال الكنيسة يف القرون الوسطى كانوا جيربون الناس عىل
اإليامن األعمى بالنص املقدس ،لذا فالدين يقوم أساسا عىل معارضة العلم والعقل».
فالكاتب هنا يعمم خربته بالدين املسيحي يف عرص ما عىل مئات األديان األخرى دون أن
يقدم الدليل.
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التعميم المطلق
يرتكب البعض هذه املغالطة عندما يرص عىل تعميم حكم ما ليشمل كافة العنارص املعنية
به دون السامح بأي استثناء ،وهذا غري مقبول منطقيا وال علميا ،فقد يكتشف اإلنسان
يوما ما يف املستقبل وجود استثناء للقاعدة.
أمثلة:
 .1يقول أحد املعلقني «إن أتباع إحدى الطوائف الدينية مؤيدون للنظام يف جرائمه ضد
األكثرية من أتباع دين آخر ،واملؤيدون جلرائم النظام جتب حماسبتهم ،إذن علينا حماسبة
كل من ينتمي لتلك الطائفة».
 .2يقول كاتب الديني «إن حرية التعبري تعني حق اجلميع باإلفصاح عن قناعاهتم ،وأنا
مقتنع بأن املقدسات الدينية ليست سوى خرافة ،إذن حيق يل أن أشتم تلك املقدسات بام
أشاء وعرب وسائل اإلعالم».

وقد تأيت هذه املغالطة بطريقة معكوسة ،حيث يعمد املغالِط إىل تعميم حكم واحد سبق
حدوثه استثنائيا ،فيعتربه حكام عاما يطبق عىل مجيع احلاالت ،وهذه من أكثر املغالطات
فحش ًا.

مثال :يقول أحد اإلعالميني املؤيدين لنظام استبدادي «إن وسائل اإلعالم نرشت صورا
ألحد الثوار وهو يقطع جسد جندي من قوات النظام ويمضغ قطعة من كبده ،إذن
فالثوار كلهم إرهابيون ومن أكلة حلوم البرش».
ويمكن أن نصنف ضمن هذه املغالطات بعض التطبيقات املتطرفة للنظريات السياسية
واالجتامعية واالقتصادية ،حيث يرى أصحاهبا أن هناك تفسريات حتمية ملسار التاريخ
ال يمكن اخلروج عنها ،وتسمى النظريات التي حتكم عىل املستقبل هبذه الدرجة من
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اليقني بالنظريات احلديدية .ومن أوضح األمثلة عليها نظرية كارل ماركس لرصاع
الطبقات وحتمية صعود الشيوعية يف هناية املطاف ،ونظرية هناية التاريخ التي أطلقها
فرانسيس فوكوياما أواخر القرن العرشين وأكد فيها حتمية صعود الرأساملية كنهاية
للتاريخ البرشي ،ونظريات املؤامرة التي تنسب كل يشء إىل الكائنات الفضائية واليهود
وأقطاب رؤوس األموال يف العامل وتستبعد وجود استثناءات خارجة عن معايريها.
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مغالطة التركيب
تعود هذه املغالطة إىل ميل الشعوري باعتقاد أن الصفات املشرتكة بني أشياء أو
أشخاص ينتمون لفئة ما جيب أن تنطبق عىل كل يشء أو شخص ضمن هذه الفئة عىل
حده .ويمكن عكس هذه املغالطة باالنتقال من الكل إىل األجزاء أيضا ،وتسمى عندئذ
بمغالطة التفكيك.
وهذا االعتقاد غري الزم منطقيا يف كل األحوال لكنه قد يصح يف أحوال أخرى ،وذلك
بناء عىل طبيعة الصفة التي نتحدث عنها ،لذا علينا أن نميز بني صفات وخصائص
األشياء واألشخاص وفقا للتصنيف اآليت:
 .1الصفات املطلقة التي ال تتضمن مقارنة مثل اللون واخلامة واجلنس ،يف مقابل
الصفات النسبية التي تتضمن املقارنة مثل الطول واملقاس واحلجم وصفات الشخصية.
 .2الصفات غري البنيوية أي التي ال عالقة هلا برتكيب وبنية اليشء مثل وزنه ،يف مقابل
الصفات البنيوية التي تتعلق برتكيبه مثل كونه جيدا أو متينا أو شكله مربع.
وتقع املغالطة عندما يتعمد املغالط تعميم صفات األجزاء جلعلها صفة للمجموعة
كلها يف حال كوهنا صفات نسبية وبنيوية ،لكن هذا التعميم مقبول يف الصفات املطلقة
واملستقلة عن البنية ،فيجوز مثال أن نقول إن الرسير خشبي ألن مجيع أجزاءه مصنوعة
من اخلشب ،ولكن ال جيوز القول إن الرسير رخيص ألن كل قطعة منه عىل حده رخيصة
الثمن.
مثال :يقول صحفي «إن مجيع أعضاء الوفد املفاوض يمتلكون مهارة تفاوضية عالية،
إذن فال بد أن الوفد سيحقق نتائج مرشفة».
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التحريف
يتعمد البعض حتريف الكلامت لتغيري معانيها بام حيقق أهدافه ،وقد يكون ذلك بالترصف
يف حركات الكلمة أو حروفها.

العلامنية مشتقة من ِ
مثال :يقول كاتب «إن ِ
العلم فهي ال تصطدم بالدين بل تسعى
لالحتكام إىل املنهج العلمي التجريبي بدال من االعتقاد بنفي السببية عن سنن الكون».
فالكاتب هنا جلأ إىل التحريف عندما زعم أن مصطلح العلامنية (بكرس العني) مشتق
من ِ
العلم ،مع أنه ُينطق يف األصل بفتح العني اشتقاقا من العامل الدنيوي كام هو األصل
يف اللغات األوربية التي تُرجم املصطلح عنها ،فال َعلامنية تعني الدنيوية التي تقف عىل
النقيض مع الدين.
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األلفاظ الملغومة
يقول ابن جني يف كتابه «اخلصائص» إن الكالم ال يسمى لغة إال إذا تم العقد (االتفاق)
عىل مصطلحاته الداللية بني املتكلم والسامع ،وبذلك تأخذ اللغة صف ة العقود الداللية
املتفق عليها بني طرفني.
وكثريا ما حتمل األلفاظ معاين مرتادفة ختتلف مدلوالهتا بحسب مقصود القائل ،فإذا
ت إلحدى الكلامت احتامالت متساوية يف املعنى املراد منها وجب التوقف يف
كان 
تفسريه ا والرجوع يف ذلك إىل معرفة مراد املتكلم ،كام يقول ابن جني .وهذا أمر متفق
عليه بني علامء اللغة والتفسري وأصول الفقه واملنطق.
وقد وضع بعض مفكري ما بعد احلداثة نظريات جديدة يف العقود األخرية تعطي املتلقي
احلق يف التفسري والفهم كام يشاء ،وما زالت هذه النظريات تلقى الكثري من النقد ،وهي
تبقى عىل أي حال ضمن دائرة االجتهاد األديب يف قراءة النص وال تعني تغري املنطق
العقيل وقواعده.

إذن فعندما حياول املغالِط استخدام بعض األلفاظ «امللغومة» بام حتمله من معاين متعددة
لرصف االنتباه عن احلجة فهو يرتكب مغالطة منطقية.
أمثلة:
 .1يقول كاتب «إن الديمقراطية تعني حكم الشعب ،أي منح الشعب سلطة الترشيع،
والترشيع ال يكون إال هلل ،إذن فالديمقراطية كفر» ،لكن مصطلح الديمقراطية يف األدبيات
السياسية بات حيمل تطبيقات وأشكاال كثرية ،وهو ال يستلزم هذا املعنى بالرضورة.
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 .2يكتب صحفي اخلرب اآليت «زعم املتحدث باسم وزارة اخلارجية أن بالده مل تدخل يف
حمادثات ثنائية مع الكيان الصهيوين» ،فاستخدام كلمة «زعم» ليس موفقا يف الصياغة
اإلخبارية ألنه حيمل أحيانا معنى االدعاء الذي حيتمل الكذب ،والصواب هو اختيار
رصح ،قال ،نفى ،أكد.
كلامت قاطعة الداللة وحمايدة مثلّ :
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السؤال الملغوم
ِ
ربر ،فيضع خصمه
يتعمد املغالط يف هذه احلالة طرح سؤال يتضمن بذاته اهتاما غري م َّ
أمام خيار صعب بحيث تصبح إجابته اعرتافا ضمنيا بالتهمة ،وهذه الصياغة يستخدمها
املحققون يف العادة لتوريط املتهم عمال بالقاعدة املغلوطة «املتهم مدان حتى تثبت
براءته» بدال من العكس.
مثال :يسأل ضيف يف برنامج حواري خصمه إلحراجه «هل توقفت عن قبض عمولتك
من الصهاينة مقابل معارضتك للنظام؟» ،فحتى لو أجاب الضيف بقوله «ال» فهو
يعرتف ضمنيا بأنه كان يقبض تلك العمولة سابقا.
والواقع هنا أن هذا السؤال مركب من عدة أسئلة يمكن تفكيكها كاآليت :هل تلقيت
ِ
كنت قد تلقيتها فهل هي من الصهاينة؟ وإذا
عمولة من جهة ما
لتعارض النظام؟ وإذا َ
كنت قد فعلت فهل كان ذلك ألكثر من مرة؟ وإذا كان األمر كذلك فمتى توقفت عن
َ
التلقي؟
ولو كان املغالِط منصف ًا فسيكتفي بعرض السؤال األول من بني األسئلة األربعة السابقة،
وبمجرد أن ينفي خصمه فال داعي إلكامل األسئلة األخرى بام تتضمنه من اهتام.
وقد يأخذ السؤال امللغوم شكال آخر يتضمن دفع اخلصم لإلقرار بأمر ما ،ثم توريطه
بالتهمة التي يتم إلصاقها بذلك األمر وبطريقة غري مربرة.
مثال :يسأل ضيف يف برنامج حواري خصمه «أنت من مؤيدي املظاهرات التي ترفع
شعارات طائفية ،هل يمكنك أن تنكر تأييدك هلا؟» .فاخلصم مضطر لالعرتاف بأنه
مؤيد للمظاهرات لكن هذا ال يعني أنه يؤمن بالطائفية.
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استخدام المتشابِهات
األلفاظ والعبارات «املتشاهبة» هي تلك التي حتمل أكثر من معنى ويصعب التحقق
من مراد قائلها متاما ،كام تُطلق عىل األلفاظ التي ال يمكن إدراك معناها وفقا لتعريف
اجلرجاين ،ويقابلها يف الضد األلفاظ ا ُمل ْحكمة ،أي التي حتمل معنى واحدا ال ل ْبس فيه.
وقد وردت بعض العبارات واأللفاظ املتشاهبة يف النص القرآين الكريم ،ولعل احلكمة
من ورودها هي االمتحان واإلعجاز ،إذ تقول اآلية الكريمة «فأما الذين يف قلوهبم زيغ
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» ،ولتفسري اآلية آراء عدة ذكرها العلامء.
وعندما يذكر املغالِط عبارة متشاهبة كمقدمة وهو يقصد هبا معنى ما ،ثم يستخرج منها
نتيجة بنا ًء عىل معنى آخر فيكون قد ارتكب مغالطة منطقية.

محالة أوجه،
وكثريا ما يلجأ املنجمون والدجالون هلذه احليلة كي تبقى نبوءاهتم الكاذبة ّ
فيتمكنون من تأويلها لتتوافق مع مستجدات املستقبل الذي ال يعلمه إال اهلل ،ولعل
أوضح مثال عىل هذه اخلدعة نبوءات نوسرتاداموس.
مثال :يقول رجل دين غري مسلم يف برنامج حواري «إن القرآن خياطب دائام املؤمنني
بقوله يا أهيا الذين آمنوا ،واإليامن صفة عامة تشمل كل من يؤمن باهلل ،فلامذا يرص البعض
عىل تكفرينا ملجرد كوننا غري مسلمني؟» .فاملتحدث هنا استشهد بمقدمة صحيحة عن
ورود صفة اإليامن يف القرآن الكريم ،ثم ادعى دون دليل أهنا تشمل أديانا أخرى غري
اإلسالم ،ليصل إىل نتيجة باطلة.
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تجاهل القضية
تكاد هذه املغالطة تطرق أسامعنا كل يوم يف الربامج احلوارية ،فكثريا ما حياول أحد
املتحدثني التهرب من األسئلة واالستحقاقات ا ُملحرجة بالقفز فوقها وحماولة إثبات
قضايا أخرى ،وقد يكون إثباته هلذه القضايا صحيحا لكن هذا ال يعني أن القضية التي
هترب منها ستكون بالرضورة صحيحة.
أمثلة:
 .1قد ُيطرح سؤال عام إذا كان قيام وزير الدفاع بعزل الرئيس املنتخب انقالبا عسكريا
أم ال ،فيسارع املدافع عن اجليش إىل احلديث عن أخطاء الرئيس املعزول وعن خروج
مظاهرات مناهضة له يف يوم العزل ،وهو ال حياول هنا البحث يف طبيعة اإلجراء الذي
قام به اجليش ومدى حتقق رشوط االنقالبات العسكرية عليه ،بل يربره بأمور أخرى قد
تكون صحيحة.
 .2يسأل املحاور ضيفه عن مرشوعية االحتجاجات السلمية املطالبة بحقوق اإلنسان،
فيكتفي الضيف املؤيد للنظام بالقول «إن النظام كان يتصدى منذ سنوات ملؤامرة كونية
تستهدفه نظرا لتمسكه بخيار املامنعة» ،فهو يثبت قضية أخرى قد تكون صحيحة دون
أن يتطرق إىل القضية املطروحة واملتعلقة بمطالب املحتجني.
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سمكة الرنكة الحمراء
هناك خالف بشأن أصل هذه التسمية ،ومن أرجح األقوال أهنا تعود الستخدام سمكة
الرنكة احلمراء من قبل الفارين من العدالة والصيادين بسحبها عىل األرض وراءهم يف
الرباري والغابات ،وذلك لتضليل كالب احلراسة برائحتها فال تتمكن من متييز رائحتهم
وتعقبهم ،ثم استُخدمت هذه االستعارة يف املنطق أوائل القرن التاسع عرش يف بريطانيا.
ويتعمد مرتكب هذه املغالطة رصف اهتامم اآلخرين باحلديث عن قضية أخرى وإثارة
مشاعرهم هبا للتغطية عىل قضيته التي يعجز عن إثباهتا ،وهذه مغالطة أكثر تضليال من
السابقة (جتاهل القضية) فاملغالِط هنا ال يسعى إلثبات قضية أخرى صحيحة بتجاهل
قضيته بل يقفز إىل قضية مغايرة إلثارة املشاعر ،وقد تكون أيضا خاطئة.
أمثلة:
 .1يسأل املحاور ضيفه عن مرشوعية مطالب املحتجني ضد النظام االستبدادي ،فيقول
املؤيد للنظام إن أنظمة املنطقة العربية كلها استبدادية أيضا ،ثم يتساءل الضيف «ملاذا
تسلطون الضوء فقط عىل نظامنا وتتجاهلون استبداد أنظمة أخرى؟» .وهبذا حياول
املغالِط إحراج صاحب ُماوره وإثارة حنق املشاهدين من مواطني الدول األخرى ضد
أنظمتهم كي يربر استبداد نظامه.
 .2يسأل املحاور ضيفه «ملاذا مل تنجح السلطات يف الوفاء بوعودها وحل أزمة انقطاع
الكهرباء؟» ،فيجيب الضيف بأن النظام السابق (الذي انقلبت السلطات اجلديدة عليه)
مل ِ
يف بوعوده أيضا .وقد يكون الضيف مضلال يف حديثه هذا برصف االهتامم إىل أخطاء
خصومه أو باالفرتاء عليهم.
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التفسير بالتسمية
يرتكب املغالط هذه املغالطة عندما يقفز فوق أسباب املشكلة ويكتفي بتسميتها بطريقة
ال ختلو من التضليل ،فقد تكون هناك أسباب عدة وال يكفي االقتصار عىل التسمية.
مثال :يسأل مذيع تلفزيوين متحدثا عسكريا «ملاذا متكن املتمردون من السيطرة عىل البلدة
بالرغم من أمهيتها االسرتاتيجية لديكم؟» ،فيجيب املتحدث «إنه انسحاب تكتيكي».
فاجلواب هنا يقترص عىل تسمية اإلجراء الذي حدث دون أن جييب عىل جوهر السؤال
الذي يبحث عن أسباب هذا االنسحاب ،وقد ال يكون جمرد انسحاب تكتيكي بل
هزيمة عسكرية أو نتيجة تواطؤ وفساد.
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المغالطة البهلوانية (مهاجمة رجل القش)
كان اجلنود األوربيون يف القرون الوسطى يتدبون عىل املبارزة والرمي بمهامجة دمية
كبرية مصنوعة من القش ،وقد اشتُقت هذه املغالطة من تلك املبارزة ألن املغالِط هيدف
فيها إىل مبارزة خصم مزيف بدال من خصمه احلقيقي ،فهو حييد عن القضية األساسية
ويناقش بعض أجزائها الضعيفة أو يرضب عليها أمثلة جزئية ال يصح تعميمها ،ثم
يرصف االنتباه إىل جمادالته تلك بعيدا عن جوهر القضية.
وقد ال نبالغ إن قلنا إن وسائل اإلعالم متارس هذا التضليل يومي ًا عرشات املرات ،حيث
تسلط الضوء عىل جانب أو مثال أو قصة ما لتسارع إىل التعميم واستدرار املشاعر جتاه
قضية أكثر شموال.
أمثلة:
 .1هاجم الرئيس األمريكي السابق ليندون جونسون يف محلته االنتخابية عام 1964
منافسه بالقول «إن التصويت لصالح غولد ووتر هو تصويت للحرب النووية» ،وهذا
تنميط ساذج بربط مرشح للرئاسة بقضية واحدة ومن ّفرة.
 .2يقول أحد مؤيدي األنظمة املستبدة «املحتجون يطالبون باحلرية ،واحلرية تعني احلرية
األخالقية واالنفالت اجلنيس ،إذن فاالحتجاجات كلها ضد أخالق املجتمع» ،وهذا
انحراف عن املناقشة إىل قضية خاطئة ومزيفة.
 .3يقول مثقف إن «االعتقاد بوجود نخبة من اليهود تدبر مؤامرة عاملية هو أمر يتناقض
مع اإليامن باهلل ،فال جيوز أن نقول إن هناك جهة ما قادرة عىل التحكم بالعامل كله وكأهنا
متلك قدرات إهلية» .فاملثقف هنا مل يناقش األدلة التي يقدمها خصمه ،بل زعم أن اإليامن
باملؤامرة يؤدي إىل الرشك باهلل ،ثم اختذ من هذه احلركة البهلوانية طريقا لرضب النظرية
من أطرافها.
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مغالطات الشخصنة
كثريا ما يتعمد املغالِط الطعن يف شخص صاحب القضية بدال من االنشغال بتفنيد
القضية نفسها ،وتأخذ هذه املغالطات أربعة أشكال معروفة وشائعة:
 .1القدح :هي من أكثر املغالطات شيوعا يف حواراتنا اليومية ووسائل التواصل االجتامعي
والربامج احلوارية ،فكثريا ما نسمع أحد الضيوف عىل الشاشة يطعن يف اخلصم الذي
يقابله خالل احلوار مستحرضا تارخيه وأخطاءه ،وقد يكون هذا مقبوال عندما يتعلق
الطعن بالقضية نفسها ويشكك يف مصداقية قائلها ،وال سيام عندما يكون هذا القائل
ناقال لرواية ما وهو شخص غري مؤهل للثقة يف النقل ،لذا اهتم علامء احلديث املسلمون
باجلرح والتعديل يف تصنيف الرواة حسب عدالتهم وقدرهتم عىل احلفظ والضبط.

 .2التعريض باالنتامء :كثريا ما يلجأ املغالِط للغمز واللمز بشأن انتامءات خصمه وميوله
السياسية وخلفيته الطبقية أو األيديولوجية.

مثال :يتحدث ضيف يف برنامج حواري عن االستبداد يف دولة ما ،فيقول خصمه «كيف
يل أن أصدق ما تقول وأنت تنتمي أصال إىل دولة أكثر استبدادا؟» .فهو حياول إثبات
خطأ القضية بناء عىل انتامء قائلها مع أهنا قد تكون صحيحة.
 .3أنت أيضا تفعل ذلك :يتهرب املغالِط هنا من عبء املناقشة بإثبات أن خصمه خمطئ
بنفس اخلطأ الذي حياول التهرب منه ،فهو ال يناقش هنا القضية نفسها بل يكتفي بإثبات
أنه ليس وحده املخطئ ،لكن خطأ اخلصم ال يربر خطأ املغالِط ،كام أن اخلصم ربام يكون
قد تاب عن خطئه دون أن يعلم اآلخر ذلك.
مثال :يتحدث أحد الناشطني الثوريني يف برنامج حواري عن انتهاكات النظام حلقوق
اإلنسان ،فري ّد خصمه بالقول «إن لدي وثائق تؤكد أنك متورط أيضا يف انتهاكات مماثلة
بحق جنود النظام املعتقلني لديكم».
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االحتكام إلى السلطة
كثريا ما نلجأ يف أحكامنا وقراراتنا ومعلوماتنا إىل اخلرباء واملتخصصني وأصحاب
النفوذ ،وهو أمر مقبول عندما يكون احتكامنا إليهم يف جمال ختصصهم وجمردا عن
التقديس واالعتقاد بعصمتهم عن اخلطأ.
لكن املغالطة تقع عندما يعمد أحدهم إىل القول بأن صحة القضية ترتبط فقط بصدورها
عن سلطة ما سواء كانت علمية أو سياسية أو مشهورة ،وغالبا ما نواجه هذه املغالطة يف
وسائل اإلعالم ضمن إحدى احلاالت اآلتية:
 .1أن يكون االحتكام إىل السلطة يف قضية تقع خارج اختصاصها :وهذا شائع كثريا
يف اإلعالم املؤدلج ،فبمجرد االكتفاء بإطالق لقب خبري سيايس أو حملل اسرتاتيجي
عىل الضيف املتحدث يتم اإلحياء للمشاهد بأن كل ما يصدر عنه سيكون صحيحا ،كام
يستشهد البعض بأقوال فقهاء السلطان يف قضايا سياسية ال عالقة هلا بالفقه إلثبات خطأ
املعارضة.
 .2أن تكون السلطة جمهولة :كأن يقول أحدهم «إن الكثري من املؤرخني الفطاحل أنكروا
أن يكون مصطفى كامل أتاتورك هيوديا ماسونيا ،وعليه فإن سقوط اخلالفة العثامنية
مل يكن نتيجة مؤامرة ماسونية» .فاملغالِط هنا مل يذكر أسامء املؤرخني «الفطاحل» ،ومل
يناقش صحة هذه الرواية التارخيية.
 .3أن تكون السلطة منحازة وغري حمايدة :ففقهاء السلطان ليسوا مصدرا معتمدا للفتوى
يف القضايا الدينية ذات العالقة بالسياسة ،النحيازهم إىل األنظمة التي ترعاهم وتغدق
عليهم األلقاب واملناصب واألموال.

24

المغالطات المنطقية في وسائل اإلعالم

 .4غض الطرف عن اخلالف بني السلطة ا ُملحتكم إليها وسلطات أخرى مماثلة:
فاملعارضون للثورات حيتكمون إىل اإلمام النووي لالستشهاد بقوله إن العلامء أمجعوا يف
عرصه عىل ُحرمة اخلروج عىل احلاكم ،ويتجنبون بذلك االحتكام إىل آراء أخرى خمالفة.
 .5أن يكون رأي السلطة قديام وبحاجة للتجديد :فالفتوى القديمة القائلة برشعية ُحكم
املتغلب (أي احلاكم الذي يصل للحكم بالقوة) -لتربير رشعية الطغاة املعارصين -قد
ال تنطبق حيثياهتا عىل الواقع السيايس اليوم ،مما يتطلب االحتكام إىل اجتهاد جديد.
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االحتكام إلى سلطة اآلباء والتقاليد
هذا غلط شائع جدا يف كل شعوب العامل ،لذا ال ينتبه معظم الناس إىل تعمد أحد
املتحدثني يف اإلعالم الرتكاب هذه املغالطة املنطقية.
وقد أوضح القرآن الكريم أن تقليد اآلباء هو السبب املشرتك للضالل بني األمم ،إذ
تقول اآلية الكريمة يف سورة الزخرف {وكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال
قال مرتفوها إنا وجدنا آباءنا عىل أمة وإنا عىل آثارهم مقتدون}.
مثال :تقول إحدى الكاتبات «إن املرأة يف جمتمعنا مل تكن ترتدي هذا احلجاب األسود
الذي يغطي كل جسدها ،فهو لباس دخيل ،لذا ينبغي علينا نبذه من املجتمع» .فالكاتبة
هنا مل تناقش أسباب رفضها هلذا الزي بل اكتفت بالدعوة إىل نبذه لعدم توافقه مع تقاليد
األجيال السابقة.
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التجريم بالتبعية
يرتكب البعض هذه املغالطة عندما حيكمون عىل قضية ما بأهنا باطلة ملجرد أن إحدى
اجلهات تؤيدها ،فقد تكون آراء تلك اجلهة خاطئة يف أمور كثرية لكن هذا ال يستلزم أن
يكون موقفها من القضية املعنية خاطئا بالرضورة.
ربرا
ومن اجلدير بالذكر هنا أن نلفت إىل أن سقوط مصداقية بعض املصادر قد يكون م ِّ
قويا لنفي صحة ما يصدر عنها ،ولكن هذا يتطلب تقديم أدلة كافية إلثبات انعدام
مصداقيتها يف كل ما يصدر عنها مئة باملئة ،كي نحصل عىل نتيجة منطقية تفيد اليقني.
فإذا قال علامء احلديث عىل سبيل املثال إن شخصا ما «مرتوك احلديث» بعد أن تيقنوا من
كذبه ،فهذا يعني أنه ال يمكن اعتامد يشء مما يرويه من األحاديث لوجود شك فيها ،لكن
هذا ال يعني بالرضورة أن كل ما يقوله حت ًام ِ
كذب.
مثال :يقول متحدث عىل إحدى الفضائيات «الصحيفة الفالنية هي التي ذكرت هذا
اخلرب ،وكلنا نعلم أن تلك الصحيفة ناطقة بلسان حزب متطرف ،إذن فال بد أن اخلرب
مكذوب».

وقد تأخذ هذه املغالطة شكال آخر ،حيث يتهم املغالِط شخصا أو جهة ما باالنتامء جلهة
أخرى ملجرد إثبات توافقهام باآلراء يف قضية أو عدة قضايا ،لكن هذا االهتام يتطلب
إثبات االنتامء نفسه وليس التوافق يف الرأي.
مثال :يردد أحد أنصار النظام املستبد «املعارض الفالين يطالب بإسقاط النظام،
والصهاينة أيضا يطالبون بذلك ،فكيف ُينكر إذن عاملته للصهاينة؟».
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مغالطة المنشأ
يف هذه احلالة حيكم املغالِط بصحة أو خطأ القضية بناء عىل مصدرها ،فإذا كان هناك رأي
ما قد صدر عن جهة يبغضها سارع إىل احلكم ببطالنه ،والعكس صحيح.
مثال :يقول كاتب صحفي «إن مبدأ تداول السلطة عرب االنتخابات قد نتج عن أفكار
املدرسة الليربالية األوربية ،وهذه املدرسة هي ذاهتا التي ابتكرت النظام الرأساميل
اإلمربيايل ،لذا فهو مبدأ إمربيايل رجعي».
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االحتكام إلى الحداثة
حياول املغالِط يف هذه املغالطة إهيام خصمه بأنه جاهل ومتخلف عن ركب التطور
واحلداثة ،كي جيربه الشعوريا عىل االقتناع بحجته ،فيكتفي املغالِط بالقول إن رأيه هو
األحدث ومن ثم فهو صحيح ،وهذه مغالطة صارخة الوضوح ،فاحلق ال يرتبط ِ
بالقدم
وال باحلداثة.
أمثلة:
 .1يقول أحد الباحثني إن «االعتقاد بصحة النصوص الدينية التي تتنبأ بوجود يأجوج
ومأجوج يتعارض مع العلم احلديث ،إذن جيب تأويل هذه النصوص» .فالباحث مل
يوضح وجوه التعارض بني تلك النصوص والعلم احلديث ومل يفند القضية بدليل عقيل
منطقي.
 .2جيادل حماور تلفزيوين أحد الضيوف بقوله «إن كل ما تقوله اآلن ليس إال نظريات
اشرتاكية تعود للحقبة املاضية ،وقد عفا عليها الزمن ،فكيف تريد أن نطبقها اليوم؟».
وهذه املغالطة تتكرر كثريا إال أهنا ليست حجة ،فقد تكون النظريات القديمة صاحلة
ألزمان أخرى.
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االحتكام إلى االشمئزاز
حياول املغالِط هنا اللعب عىل وتر الغرائز واملشاعر فريبط بني القضية التي يريد تفنيدها
وبني أمور أخرى تثري االشمئزاز أو النفور ،دون أن يطرح حجة منطقية.
وقد يالحظ القارئ الكريم أن وسائل اإلعالم متارس هذه املغالطة عىل مدار الساعة،
حيث تالحقنا الصور النمطية يوميا يف الرسوم الكاريكاتورية واألفالم واملسلسالت
والربامج احلوارية ،وحتى يف نرشات األخبار.
مثال :يقول أحد مؤيدي النظام املستبد يف برنامج حواري «إن مجيع الذين خيرجون
لالحتجاج ضد احلكومة هم من سكان املناطق العشوائية ،أما أحياء املدينة األخرى
فهي تنعم باالستقرار ،إذن فاالحتجاجات ال متثل كل الشعب» .فاملتحدث هنا تعمد
ذكر صفة طبقية من ّفرة لتنميط املحتجني وليس فقط إلثبات أهنم ال يمثلون اجلميع ،وإال
فقد كان بإمكانه االكتفاء بالقول إن االحتجاجات خترج يف بعض املناطق دون حتديد
هويتها الطبقية التي ال ختلو من التحقري أيضا.
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االحتكام إلى الشفقة
يستند املغالِط يف هذه احلالة إىل استدرار عطف اآلخرين إلثبات قضيته بدال من اللجوء
للحجة العقلية ،وقد يكون التعاطف مع املحتاجني واملنكوبني مقبوال أخالقيا إال أنه
ليس حجة إلثبات أو تفنيد أي قضية.
مثال :أثناء ثورة يناير  2011يف مرص اتصلت إحدى مؤيدات الرئيس حسني مبارك
بربنامج حواري عىل قناة مرصية وحاولت إثبات «الظلم» الواقع عىل مبارك من قبل
الثوار عرب بكائها املقرتن بالقول «هل جيوز أن نفعل هذا بأبينا؟».
وقد تكررت هذه املغالطة كثريا يف اإلعالم املرصي عندما ألقى مبارك خطابه الثاين
متحدثا عن «إنجازاته» ،فسارع بعض مقدمي الربامج إىل ذرف الدموع تعاطفا مع
الرئيس املس ّن ،وحتدثوا مطوال عام قدمه للبلد وعن عدم احرتام الثوار لكرب سنّه يف
هتافاهتم ،دون أن يتطرق أحدهم إىل مصداقية املطالب التي تصدح هبا حناجر املحتجني.
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االحتكام إلى األمنية
قد نرتكب هذه املغالطة يف حياتنا اليومية كثريا دون أن نشعر ،فنحن نرفض أو نقر بعض
اخليارات بناء عىل أمنياتنا بدال من تربيرها منطقيا ،وإذا كان هذا مقبوال من الناحية
النفسية أو العملية يف بعض األحيان فهو غلط منطقي ال يؤدي إىل نتائج عقلية صحيحة،
وقد يصبح مغالطة عندما يتعمد أحدنا استغالهلا للمحاججة.
مثال :يقول كاتب يف صحيفة رياضية «ال يمكن أن نخرس املباراة أمام هذا الفريق،
ففريقنا استقدم أفضل مدرب يف العامل ،لذا أؤكد لكم أن قرار احلكم كان خاطئا».
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االحتكام إلى الجهل
يزعم املغالِط يف هذه احلالة بأن القضية صحيحة طاملا مل يربهن خصمه عىل بطالهنا ،فهو
حيتكم بذلك إىل جهل اخلصم بالدليل ،كام يمكن أن يعكس املعادلة ويزعم أن قضية ما
خاطئة طاملا عجز خصمه عن إثباهتا.
ومع أنه حيق لكل منا أن يطلب من خصمه دليال إلثبات أو نفي القضية موضع اجلدال،
لكن جهل الطرف اآلخر به ال يمكن أن يكون بذاته دليال عىل أي يشء ،فحتى لو انعدم
الدليل عند الناس مجيعا فقد ُيكتشف الحقا ،ما يعني أن النفي واإلثبات يبقى ضمن
دائرة املحتمل.
ومن القواعد املعروفة لدى علامء املنطق أن عدم الوجدان ال يستلزم عدم الوجود ،أي
أن عدم علم أحد من الناس (أو الناس مجيعا) بوجود يشء ما فهذا ال يعني أنه غري
موجود ،فقد تكون هناك أعداد كبرية من املالئكة واجلن والكائنات األخرى التي ال
يستشعرها وجدان البرش ومل ُيدثهم عنها الوحي ،لكن جهلنا هبا ال يعني أهنا ليست
موجودة يف عاملها الفسيح الذي قد يكون أكرب بكثري من عاملنا وحدود معارفنا.
مثال :يقول باحث يف العلوم السياسية «إن معظم املؤرخني الكبار يف القرن العرشين مل
يذكروا شيئا عن وجود مؤامرة هيودية تُنسب إليها الثورات يف أوربا واحلربان العامليتان،
إذن فاحلديث عن املؤامرة ليس سوى نظرية سخيفة» .فالباحث هنا مل يناقش القضية
تذرع بعدم وجود الدليل لدى كبار املؤرخني ،مع أن انعدام الدليل لدى هؤالء
ذاهتا بل ّ
املؤرخني قد يكون بذاته مؤرشا عىل أن املؤامرة شملت مناهج التاريخ أيضا ،فلم ينتبه له
إال مؤرخون صغار تعرضوا للمالحقة واإلقصاء.
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االحتكام إلى األكثرية
يلجأ املغالِط هنا إىل رأي األكثرية بدال من احلجة ،وقد يكون رأي األكثرية صحيحا
بالفعل ،كام يمكن أن يكون خاطئا ،فالكثرة ال تدل عىل يشء .وقد نُقل عن ابن مسعود
ريض اهلل عنه قوله «اجلامعة ما وافق احلق؛ ولو كنت وحدك».
وجيدر بالذكر أن االحتكام إىل األكثرية ليس خطأ بذاته ،فاحلكم الديمقراطي قائم عىل
اختيار األغلبية يف صناديق االقرتاع ،والتجارب العلمية تأخذ صفة النظرية عندما تتحقق
بالتكرار ،كام ُيتكم يف الرشيعة إىل رأي مجهور الفقهاء عادةً ،وعندما يتحقق اإلمجاع (أي
موافقة مجيع الفقهاء يف عرص ما) عىل أحد اآلراء ُيصبح ملزما ،لكن هذا االحتكام الذي
يصح عادة يف جماالت السياسة والعلم والقانون والفقه ال يعني بالرضورة أن يؤدي إىل
نتيجة عقلية صحيحة ،بل هو جمرد اتفاق عىل تطبيق نتائجه عمليا.
أمثلة:
 .1يقول أحد املتحدثني التحفيزيني «إن معظم الذين يعتقدون بنظرية املؤامرة هم من
املراهقني الذين حيبون قصص التشويق وأفالم الرعب ،أما أغلبية العقالء واملثقفني فال
يؤمنون هبا ،إذن فهي جمرد نظرية خرافية» .وقد تكون مقدمة كالمه صحيحة غري أن هذا
ال يعني إطالقا أن النتيجة أيضا صحيحة.
 .2يقول أحد املتحدثني السياسيني «إن عزل الرئيس ا ُملنتخب بإجراء عسكري كان
ترصفا رشعيا ،ألن املاليني نزلوا إىل الشوارع للمطالبة بخلعه» .واملغالطة هنا ال تكمن
فقط يف إغفال وجود ماليني أخرى انتخبت الرئيس املعزول وعارضت خلعه ،بل يف
اعتبار وجود املاليني املؤيدين لطرف سيايس ما حجة لتجاوز القانون باستخدام القوة.
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االحتكام إلى القوة (التهديد)
يكتفي املغالِط يف هذه احلالة باللجوء إىل منطق التهديد والتخويف ،متجاوزا بذلك
عبء البحث عن حجة ،لذا تُسمى هذه املغالطة أيضا بمغالطة التلويح بالعصا.
مثال :يقول أحد مسؤويل اجليش بعد تنفيذ انقالب عسكري «نحن من يملك السلطة
اآلن ،والسلطة هي وحدها التي حيق هلا استخدام السالح ،إذن حيق لنا قمع املحتجني»،
وغالبا ما يتم إطالق صفة «اإلرهاب» عىل عمليات االحتجاج يف هذه احلالة للمزيد من
تربير أعامل القمع.
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االحتكام إلى النتيجة
عندما يتهرب املغالِط من مناقشة احلجة باحلديث عن نتائجها ،حماوال إثباهتا ألن نتيجتها
جيدة أو تفنيدها ملجرد أن نتيجتها سيئة ،فهو يرتكب مغالطة االحتكام إىل النتيجة.
االحتكام إىل النتائج أمر مقبول عندما يتعلق باحلياة العملية ،فالعاقل يتعظ بغريه ويستفيد
من التجارب لتجنب املصائر السيئة املحتملة ،لكن النتيجة ال تكون حجة عندما يكون
السؤال نظريا ويبحث يف احلق والباطل.
أمثلة:
 .1يقول متحدث حتفيزي «إن االعتقاد بأن هناك شخص اسمه املهدي سيأيت ليخلصنا
هو دافع للعجز ،إذن فعلينا إنكار وجوده وقدومه» .فاملتحدث يلجأ هنا للنتيجة فقط مع
أن مسألة وجود املهدي هي أمر غيبي ُيستدل عليه باخلرب الصحيح الذي جاء به الوحي،
وال عالقة لصحة هذا األمر باألثر النفيس الذي يرتكه فينا حتى ننكره أو ننفيه ،وذلك
عىل فرض أن النتيجة كانت صحيحة ومس ّلام هبا أصال.
ّ .2
حيذر أحد مؤيدي النظام املستبد مجيع الثوار من أن إسقاط النظام سيؤدي إىل فراغ يف
ثم فوىض عارمة ،وعليه فإن الثورة برأيه خيار خاطئ .وسواء
السلطة ،وستنتج عنه من ّ
كانت النتيجة مؤكدة أم ال لوجود احتامالت أخرى فهذا ال يؤثر عىل صحة القضية أو
خطئها ،فالنتيجة ال تتمتع بصفة احلجة امللزمة.
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ِ
الحدر
المنزلق
يتخيل املغالِط يف هذه احلالة سلسلة من النتائج التي يؤكد أهنا ستحدث تبعا للمقدمة،
ليصل يف النهاية إىل نتيجة مفادها إثبات أو تفنيد القضية ،فهو حيتكم إىل النتيجة ولكن
عرب سلسلة من األحداث التي يراد منها غالبا إثارة انفعال املتلقي بدال من إقناعه باحلجة
املنطقية.
مثال :يقول أحدهم يف الرد عىل معارض يسعى إلسقاط النظام يف بلده «إن إسقاط
النظام سيؤدي إىل ختلخل حمور املامنعة يف املنطقة ،وستسقط بذلك أنظمة أخرى ضمن
املحور ذاته ،ثم تستأثر قوى حمور االعتدال بالقرار لصالح التطبيع مع إرسائيل ،فيكون
املستفيد الوحيد هو الصهاينة».
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الحلول الكاملة
يرص املغالط عىل أن أي حل للمشكلة التي يتم بحثها جيب أن يكون
يف هذه املغالطة ّ
كامال وال تشوبه شائبة ،وإال فهو حل مرفوض .وهذا غري منطقي ألن احلل اجلزئي قد
خيفف املشكلة ،وقد يؤدي إىل انتهائها بعد زمن ما.
مثال :يقول كاتب «إن انتشار احلجاب بني النساء يف املجتمع مل يؤد إىل القضاء عىل ظاهرة
التحرش ،فلامذا حياول الدعاة إقناعنا بجدوى احلجاب؟» .فالكاتب هنا يفرتض أصال
أن احلكمة من فرض احلجاب هي القضاء عىل املشكلة كلها ،وإال فهو يرفضه باجلملة.
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األبيض أو األسود
يعمد املغالِط هنا إىل وضع خيارين ال ثالث هلام أمام خصمه ،ويكون قد انتقى اخليارين
بعناية إلحراج اخلصم متجاوزا االحتامالت األخرى .وهي مغالطة شائعة جدا يف
اخلطاب الديامغوجي املتطرف الذي يرتدد يف اإلعالم كل يوم ،وتشرتك فيه األنظمة
املستبدة ومعارضوها وأتباع التيارات كافة عىل درجات خمتلفة.
أمثلة:
 .1من أشهر األمثلة عىل ذلك مقولة الرئيس األمريكي السابق جورج بوش االبن قبل
غزو أفغانستان عام « 2001من مل يكن معنا فهو ضدنا».

 .2يف الدول املستبدةُ ،ت ِ
اكم وسائل اإلعالم الرسمية معاريض احلكومة وفق قاعدة «من
كان معارضا فهو إرهايب».
 .3تلجأ بعض قوى املعارضة الثورية للمنطق السابق أيضا يف حماسبة الناس ،فتقول «من
أرص عىل دفع الرضائب وتسديد فواتري الكهرباء والعمل يف املؤسسات احلكومية التابعة
للنظام املستبد فهو مؤيد له».

وقد تأخذ هذه املغالطة شكل اإللزام وبدرجة أكثر تطرفا ،حيث يضع املغالِط خصمه
أمام خيارين ثم ينفي بنفسه أحدمها و ُيلزم اخلصم باخليار الثاين ،وذلك بالرغم من
وجود احتامالت أخرى.
مثال :يقول مسؤول رسمي خلصمه املعارض يف برنامج حواري «إن كل من يعارض
احلكومة هو عميل للغرب ،وبام أنك مناضل وطني حيمل تارخيا مرشفا ،فال يمكن أن
تكون عضوا يف املعارضة اخلائنة».
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التماس المديح
قد يتعمد املغالط كيل املديح خلصمه أو ملن يستمع إليه عرب وسائل اإلعالم هبدف
إحراجهم ودفعهم الشعوريا لالقتناع بأطروحته ،دون أن يقدم احلجة والدليل.
أمثلة:
 .1يقول أحد السياسيني يف حديث عام «الشعب العظيم يعرف متاما من هم األعداء،
وهو عىل يقني بأن هؤالء اإلرهابيني يريدون تدمري بلدنا اجلميل ،لذا سيقف معنا الشعب
كله صفا واحدا يف حربنا عىل اإلرهاب».
 .2يعلق شخص ما عىل مقال ألحد الكتاب يف مواقع التواصل االجتامعي بقوله
«الكاتب شخص مثقف وحيمل شهادات عليا ،وأنا أربأ به عن مثل هذا الطرح».
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العلة الزائفة
حياول املغالِط تزييف احلجة عرب ربط القضية بعلة غري صحيحة ليصل إىل نتيجة خاطئة،
ويأيت هذا الربط يف األشكال األربعة اآلتية:
 .1خلط السببية باملصادفة :قد يتصادف وجود حدث ما مع حدث آخر يف الزمان
واملكان دون أي عالقة سببية بينهام ،لكن املغالِط يتعمد الربط بينهام للتضليل.
مثال :من األمثلة التارخيية املشهورة هلذه املغالطة ما ردده بعض املسترشقني عن اهتام
النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم بأنه تلقى قصص األمم السابقة عن أهل الكتاب ثم
صاغ هبا القرآن الكريم بنفسه ،ويمكن صياغة هذه املغالطة كاآليت «حممد التقى بحريا
الراهب أثناء صباه يف برصى الشام ،وبحريا الراهب كان حافظا للروايات التوراتية ،إذن
فمحمد تلقى عنه تلك الروايات ومل يأخذها عن الوحي».

 .2املغالطة ال َبعدية :قد يأيت حدث ما بعد حدث آخر فريبط املغالِط بينهام مؤكدا أن األول
ال بد أن يكون سببا للتايل ،وهذه مغالطة واضحة ألن التعاقب الزمني ألي حدثني ال
يستلزم بالرضورة وجود سببية بينهام.

مثال :يقول باحث الديني «إن اآلثار تؤكد أن األساطري التي وصلتنا من القرون السابقة
أقدم من الكتب الساموية ،إذن فاألديان الساموية املعروفة اليوم ليست سوى أشكال
متطورة من األساطري الوثنية نفسها ومل تكن وحيا من السامء» .وهذا افرتاض ال دليل
عليه ،فقد تكون هناك كتب ُأنزلت عىل األنبياء قبل اخرتاع تلك األساطري غري أهنا
ُحرفت و ُطمست فوصلت إلينا عىل هيئة أساطري ،بينام ظلت الكتب األخرية حمفوظة من
التحريف جزئيا أو كليا ،وحتى يف حال حدوث األساطري أوالً فإن الباحث مل يقدم أي
دليل عىل أن األنبياء اقتبسوا عنها كتبهم.
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 .3إغفال أسباب أخرى مشرتكة :قد يكون الربط بني السبب والنتيجة صحيحا لكن
املغالِط يتعمد إغفال أسباب أخرى.
مثال :يقول مسؤول حكومي «إن االحتجاجات ضد النظام نتيجة لتحريض خارجي،
إذن فاالحتجاجات جمرد مؤامرة وليست ثورة شعبية» ،فاملتحدث قد يكون مصيبا يف
احلديث عن حتريض خارجي إال أنه أغفل أسبابا أخرى أدت لالحتجاج مثل انتهاكات
حقوق اإلنسان.
 .4االجتاه اخلاطئ للسببية :يتعمد املغالِط هنا عكس العالقة السببية بجعل السبب نتيجة
والنتيجة سبب ًا.
مثال :يقول باحث «إن التشدد الديني ينترش يف الرشائح االجتامعية األقل تعليام ،إذن
فالتشدد يؤدي إىل اجلهل» ،وهو ال يثبت هنا االنتقال من السبب إىل النتيجة ،فقد يكون
اجلهل هو الذي أدى إىل التشدد وليس العكس.
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مغالطة المقامر
تعود هذه املغالطة إىل ميل نفيس الشعوري لدى الناس يدفعهم لالعتقاد بأن األمور
جتري يف الكون بام جيعل األمور االحتاملية متيل إىل التعادل تلقائيا ،فإذا رمى شخص ما
عملة معدنية تسع مرات مثال وسقطت يف كل مرة عىل أحد الوجوه فسيميل الشعوريا
لالعتقاد بأن املرة العارشة ستأيت بنتيجة خمتلفة ،وهذه مغالطة منطقية ،فليس هناك يف
قوانني االحتامالت ما جيعلنا نعتقد بأن سقوط العملة  99مرة مثال عىل أحد الوجوه
سيجعلها يف املرة التالية تسقط عىل وجه آخر ،ففي كل مرة نرميها يكون احتامل سقوطها
عىل أحد الوجهني هو  50باملئة ،وليس واحدا إىل مئة.
مثال :يقول حملل سيايس «إن احلزب الفالين قد فاز باالنتخابات مخس دورات متتالية،
وهذا نجاح مل حيققه أي حزب من قبل يف البالد ،وقد آن األوان ليفشل يف االنتخابات
املقبلة».
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االحتكام إلى العادة
تستند هذه املغالطة أيضا إىل ميل نفيس الشعوري يدفعنا لالعتقاد بأن األمور تسري يف
احلياة عىل جمرى العادة ،فنتوقع تكرارها دائام بالطريقة نفسها.
وقد يكون هذا الشعور مقبوال من الناحية العلمية يف الظواهر الكونية الكربى ،فتكرار
رشوق الشمس من املرشق هو أمر اعتيادي مازال يتكرر منذ أقدم العصور ،ومن
الطبيعي أن نتوقع استمرار هذه العادة إىل ما شاء اهلل ،لكن املنطق العقيل املجرد ال جيزم
بأن يتكرر رشوق الشمس يف اليوم التايل بالطريقة املعتادة نفسها.

وتقع املغالطة عندما يتعمد املغالِط استخدام هذا امليل النفيس يف أمور ال تسري وفقا ألي
قانون فيزيائي.
مثال :يقول كاتب مؤيد للنظام املستبد إن «النظام اعتاد عىل اجتياز أزمات كثرية هزت
كيانه طوال ثالثة عقود ،لذا فإين أؤكد لكم أنه سيتجاوز بسهولة هذه املؤامرة التي حتاول
إسقاطه عرب االحتجاجات واألعامل اإلرهابية».

44

المغالطات المنطقية في وسائل اإلعالم

التكلفة الغارقة

تستند هذه املغالطة إىل ميل نفيس الشعوري لدى اإلنسان لتعويض أي يشء خيرسه
بمتابعة التجريب واالستثامر فيه مع أنه قد يعلم مسبقا أنه لن يكسب.
مثال :كثريا ما يتحدث املناضلون الثوريون عن رضورة متابعة نضاهلم حتى آخر قطرة دم
بحجة أن وقف القتال يعني خيانة لدماء الشهداء ،وهذا خطاب عاطفي حلشد اجلامهري
وليس عقالنيا ،فثواب الشهادة ورشفها ال ُيفقدان بفعل عكيس حتى لو اهنزم من بقي
من األحياء ،واالختيار بني مواصلة املعركة أو وقفها بحثا عن تسوية هو قرار يتعلق
بحساب هنائي جلملة املكاسب واخلسائر وعىل املدى البعيد.
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التشبيه والتشييء الخاطئين
تعدّ هذه من املغالطات التقليدية التي يقع فيها كثري من الناس يف حياهتم اليومية ،فنحن
نميل يف العادة لتشبيه الكثري من األمور بأمثلة أخرى نقتبسها من مشاهداتنا وتقاليدنا
وجتاربنا السابقة ،كام نقوم أحيانا بتجسيدها وتشييئها (حتويلها إىل أشياء مادية نتصورها
يف أذهاننا) ،وقد يكون التشبيه والتشييء مفيدين للتبسيط والفهم والوعظ ،حيث نجد
للتمثيل الصوري أمثلة كثرية يف القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة واألعامل األدبية
العظيمة ،لكن املغالطة تقع عندما يتحول التشبيه والتجسيد إىل مطابقة تامة ،فيأيت
القياس بنتائج خاطئة.
مثال:
 .1كان الكثري من املحللني السياسيني يتحدثون يف بداية الربيع العريب باملنطق اآليت
«الثورة التونسية نجحت يف إسقاط النظام خالل ثالثة أسابيع ،والثورة املرصية نجحت
يف ذلك خالل مدة أقرص ،وبام أن الثورات العربية كلها متشاهبة فال بد أن تنجح أي ثورة
يف دولة جماورة خالل مدة مماثلة» .لكن التشابه يف بعض الظروف ال يعني التامثل يف كل
يشء ،وقد كانت النتيجة خمتلفة يف ليبيا وسورية واليمن.
 .2يستخدم الثوار والطغاة يف آن واحد خطابا ديامغوجيا يقوم عىل التشييء وإطالق
الشعارات احلامسية ،مثل احلديث عن كرامة األمة وعظمة الشعب ودكتاتورية
الربوليتاريا ورصاع الطبقات ،وقد يكون هذا التشييء سليام يف بعض االستخدامات
لكن توظيفه إلهيام املتلقي بأن كال من األمة والشعب والطبقات هي كيانات مستقلة
وهلا صفات حمددة هو مغالطة منطقية.
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 .3يقول باحث يف علوم األحياء «إن الطبيعة تنتخب األقوى وحتافظ عىل التوازن
البيئي وجتدد مواردها» ،وهذه مغالطة شائعة تفرتض أن الطبيعة كائن عاقل يتخذ هذه
القرارات بنفسه.
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إثبات التالي
تتكون القضية الرشطية من قضيتني تكون إحدامها رشطا لألخرى ،ويسمى القسم
األول من القضية مقدَّ م ًا (وهو الرشط) ،بينام يسمى الثاين تالي ًا (وهو ما يلزم عن
الرشط) .ويعمد املغالِط إىل عكس املعادلة فيبدأ بإثبات حتقق التايل ليستنتج منه صحة
الرشط ،وتشري بعض الدراسات إىل أن ثلثي الناس ال ينتبهون إىل هذه املغالطة ويقعون
ضحية ملرتكبها بسبب غموضها.
مثال :يقول مسؤول يف أحد األنظمة املستبدة «إذا ارتكب الثوار أعامال إرهابية فيحق
للدولة أن تتصدى هلم بالقوة ،وبام أن الدولة تصدت هلم بالقوة ،فإن الثوار ارتكبوا
أعامال إرهابية».
ويتضح التضليل هنا عندما نالحظ أن التايل هو قوله «حيق للدولة أن تتصدى هلم» ،فهذه
العبارة جيب أن تكون تالية عىل الرشط «ارتكاب الثوار أعامال إرهابية» وليس العكس،
و ُيفرتض بالقائل هنا أن حياول إثبات أن الثوار ارتكبوا تلك األعامل ليقنعنا بحق الدولة
يف التصدي هلم إال أنه قفز إىل ما فعلته الدولة ليعتربه دليال عىل ارتكاب الثوار لإلرهاب.
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المقدم
إنكار
َّ
يف هذه املغالطة ينكر املغالِط املقدم (الرشط) ليستنتج من ذلك نفي التايل ،وهذا غري
الزم ،فالقضية الرشطية تؤدي إىل إثبات التايل بناء عىل إثبات املقدم ولكنها ال تقول إن
عدم إثبات املقدم سيؤدي بالرضورة إىل نفي التايل.
أمثلة:
 .1يقول كاتب ملحد «إذا حتقق القصاص العادل من الطاغية الذي قتل ماليني البرش
قبل موته فهناك إذن عدالة إهلية ،ولكن الطاغية مات عىل فِراشه بسالم ،إذن فكيف
تقولون إن هناك عدالة؟» .فالرشط الذي وضعه الكاتب يف البداية صحيح ،ولكن عدم
حتقق الرشط ال يعني أنه سيحصل عىل نتيجة معاكسة بالرضورة ،فقد يموت الطاغية
دون قصاص يف الدنيا ثم يقتص منه الناس يف حمكمة اآلخرة ،ويتحقق بذلك العدل
بالتامم دون نقصان.
 .2يقول مسؤول حكومي «لو أن العامل حصلوا عىل ترصيح باالعتصام فإن الوزارة
كانت ستقبل باالستامع ملطالبهم ،ولكن العامل اعتصموا دون ترصيح ،لذا فلن تستمع
الوزارة هلم» .فاملسؤول هنا جعل من عدم التزام العامل برشوطه مربرا خلطأ احلكومة،
وهذا ليس الزما فاملطلوب من الوزارة أن تستمع ملطالبهم سواء حصلوا عىل الترصيح
أم ال.
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