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 التحرز من السفسطة
 البن رشد عن أرسطو قراءة يف تلخيص السفسطة
 

 رحيد ميالد أمحدد.                                        
                                    كلية اآلداب - مصراتةجامعة                                      

 مقدمة:

ووضعو ضمن كتبو  ،يتناول ىذا البحث عرضًا من كتاب السفسطة الذي ألفو أرسطو
( اليت Organonوأطلقوا عليو اسم األرغانون ) ،ادلنطقية اليت مجعها ثلة من تالميذه بعد وفاتو

اآللة أو األداة اليت تقوم العقل وتسدد اإلنسان ضلو طريق الصواب  :تعٍت حسب اللسان اليوانين
ىذا حسب علم ادلنطق يف صورتو اجململة، أما يف جانبو اخلصوصي فقد ضمن أحد كتبو ابسم 

، وذلك بسبب اعتماد اخللل يف مسالك موضوعات ادلنطق، خاصة يف Sophistالسفسطة 
س وأنواع وقوانينو، وىذا ما يعٍت أن السوفسطائيُت،  متعلقات االستدالل، ومنطق الربىان، والقيا

وإفحام اخلصم والفوز  ،كانوا يعتمدون ادلغالطات والضالالت بغية الغلية يف رلادالهتم وزلاوراهتم
وعرض احلجج الواىية ادلستندة على  ،أعلها التالعب ابأللفاظ والتشدق هبا ،عليو بشىت الطرق

تمل نقيضها والناة ة عن يثثَت العواطو وادليول بسبب ما ادلقدمات ادلشهورة وادلظنوانت احمل
ؽلتلك ىؤالء من قدرة كالمية يف أسلوب خطايب وقوة رلادلة وزلاورة، لذا حذران أرسطو من 

عد أن ةرح منهجهم وأابن فيو عن ذبنب خداعهم والتحرز من تضليل مغالطاهتم. وذلك ب
ل ادلختلفة الصورية منها وغَت الصورية، أو ما يف ضروب االستدال ةالطاهتم ومكامنها الواقعغم

ىو كائن بواسطة الرباىُت الزائفة القائمة على ادلتقابالت بُت القضااي إىل جانب اخلطابة ذات 
 .ائقاألسلوب البالغي، وادلهم عند ىذه الطائفة الغلبة والفوز ابدلضّلالت ال ابحلق

 :اآليت قبل الولوج يف عرض ادلوضوع، كان وال بد أن أحددو 
تبلورت ىذه ادلشكلة يف الصعوبة اليت اعًتضت الباحث من  :الدراسة مشكلة .أ

ة نظرًا دلا يف النصوص ادللخصة من اختصار وحذف طخالل قراءة تلخيص ابن رةد للسفس
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يف  واقتضاب العبارة وسرعة اقتناص ادلعٌت وتوظيفو يف الًتاكيب واجلمل. إىل جانب أن ادللخصِّ 
 .ملخَّصة يسعى جاداً إىل ما سبكن أن ػلققو من رلمل حاصلو وإىل ما يؤول إليو النص إمجاالً 

: من دافع حل مشكلة الدراسة نظر الباحث إىل التلخيص كنص مركب، املنهج .ب
وىذا ما دفعو إىل اعتماد منهج التحليل ادلعمول بو غالبًا يف قراءة النصوص إبتداء من ذبزئة ىذا 

)النص( إىل عناصره ادلؤلفة منو، أي القضااي الكامنة ربت أضواء منطق اللغة،  أو ادلعطي ادلركب
 .بغية توضيح العبارات اللغوية ادلشكلة ألجزاء اجلملة أو الفقرة الواحدة داخل النص

يهدف ىذا البحث إىل توضيح جوانب غَت منطقية وغَت  :أهداف البحث .ج
 أم علىة أو احلكمة ادلشاغبية سواء على مستوى الفلسفة عقالنية عرفت ابسم احلكمة ادلضلل

اليت اةتهر هبا السوفسطائيون فتعمدوا ادلغالطات وةكوا يف العقل واراتبوا يف  ،مستوى ادلنطق
ىذا من جانب، ومن جانب آخر ولتحقيق أغراضهم يف الشك  ،احلقيقة إدراكمقدرتو على 

 ،ادة ادلنطق، ومل يلتزموا بقوانينو وأصولوجرفوا عن واالرتياب وبث الضالالت بُت عموم الناس اضل
 ؟زالت لو ابقية إىل اآلنما والسؤال: ىل ذلؤالء أو أمثاذلم 

 عرض املوضوع
 :التبكيتات السوفسطائية .1

على دحض األدلة بقوة الربىان والغلبة والفوز  (1)يطلق أرسطو وادلناطقة اسم التبكيتات
اليت يستعملها السفسطائيون فهي تبكيتات غَت منطقية تستند على  ابحلجة، أما التبكيتات

األدلة الضعيفة والقياسات العقيمة، ومن ىنا اذبو ىؤالء إىل الغلبة والفوز أبساليب ادلالدة 
تبكيتات حقيقة، وإظلا ىي  ))واخُلُصومة والتالعب ابأللفاظ جعل بعض الناس يظنون أهنا 

 .إخفاء احلقيقةبغية ادلخادعة و ( 2)(( مضلالت

                                                 

و بكتاً، بّكتو: ضربو ابلسيو بكت يبكت يف مادة )ب، ك، ت( جاء يف لسان العرب، البن منظور -1
 .838تو ابحلجة أي غلبو، مج. األول، ص... وبك كالتقريع والتعنيو  :والعصا، والتبكيت

 .2ص ،2978، القاىرة -دمحم سامل سليم، دار الكتب  :قيقالسفسطة، ربصأبوالوليد بن رةد، تلخي -2
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ما ىو حقيقي صادق، وما ىو زائو ابطل، ثنائيان ال ينفك وجودعلا يف سائر األةياء 
   احلية وادلائتة مثل الذىب احلقيقي والذىب الزائو، العابد ابحلقيقة ( 1)ادلتنفسة وغَت ادلتنفسة

أنو مجيل  ومن يظن أنو عابد وىو مرائي، ومنهم من ىو مجيل ابحلقيقة ومنهم من يظن بو)) 
إهنا رلرد ظنون التبس فيها رجحان الرأي  ،(2)(( دلكان الزي واللباس، وليس ىو يف احلقيقة مجيالً 

 ،مع احتمال النقيض، وىذا ما يعٍت التوىم ابستبدال احلقيقي ابلزائو بغية التمحل وادلماكره
لتزام بضرورة قوانينو ادلنتجة، ومنو ما افمنو ما ىو قياس يف احلقيقة فيو وىذا ما وقع فيو القياس، 

ىو زائو غَت منتج، لذا فهو يوىم أبنو قياس وىو ليس بقياس بل إنو ضرب من القياس العقيم 
      وادلضلل ؼلفي على من مل يتعاط النظر يف العقليات، ومل غلرب األقاويل وؼلربىا، غَت ادلنتج

فيصدر عنها أحكامو العاجلة فيقع يف الغلط،  ،(3)(( يشبو الذي ينظر إىل األةياء من بعيد ))
 وكذلك األمر يف القياسات.

  :تعريف القياس .2
كان والبد أن يعرف أرسطو القياس على ضربُت األول القياس إبطالق، والثاين القياس 

قول إذا وضعت فيو أةياء أكثر  "ادلبكت، القياس األول الذي جاء حسب ةرح ابن رةد أبنو 
وىذا ما ؽلكن أن نطلق  ،(4)"ةيء آخر غَتىا اضطراراً  ،من واحد، لزم عنها بذاهتا، ال ابلعرض

تمل الصدق والكذب على عليو استدالاًل استنباطياً، دبعٌت أنو قضااي وىذه القضااي ىي أقوال رب
قدم لو دبقدمات معينة )أةياء( ال تقل على اثنُت تلزم عنها  -لفظ مركب :أي-ةكل قول 

قًتان القضيتُت اابلضرورة ةيء آخر غَت تلك ادلقدمات أي ما يسمى ابلنتيجة اليت ىي وليدة 
تكون النتيجة كل  ،كل إنسان حيوان، وكل حيوان فان  :قولنا ،أو ادلقدمتُت، وادلثال على ىذا

                                                 

 .8، ص، ) مصدر سابق (السفسطة صالوليد بن رةد، تلخي أبو -1
 .8ص نفسو، -2
 .4ص نفسو، -3
 .4، صنفسو -4
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وىذا حسب ما أراد  جاء استدالاًل على فناء احليوان ضرورةإنسان فان، أي أن فناء اإلنسان 
 .أرسطو من تعريو القياس بصورة رلملة

أما تعريفو الثاين من القياس فقد خصو ابلتبكيتات احلقيقة القائمة على الغلة ابحلجة 
نو القياس الذي يلزم ع ))بكت، وعرفو أبنو بُت سلاطبُت أو متحاورين، لذا أطلق عليو القياس ادل

ويقصد بو قضااي إذا ما ركبت يف قياس  ،(1)(( نتيجة ىي نقيض النتيجة اليت وضعها ادلخاطب
تسمى مقدمات، وعادة حسب القياس احلملي تتكون من مقدمتُت ونتيجة، بغية االستدالل 
على صدق دعوى أو كذهبا، دبعٌت أن الدعوى ىي قضية يراد هبا احلاكم على إثبات أو إبطال 

ًا ما تكون ىذه الدعوى زلل إختالف ال إتفاق ذات صورة جدلية، لذا اةًتط َت الدعوى وكث
فيلزمو عن ذلك أن يكون الشيء  ))أرسطو على ادلخاطب أن يلتزم ابدلقدمات اليت اعًتف هبا 

وذلك حسب ما تقره النتيجة اليت ىي مناط احلكم  ،(2)(( بعينو موجودًا كذا وغَت موجود كذا
إللتزام واإلعًتاف دبا جاء يف ادلقدمتُت ادلعروضتُت أمام ادلتحاورين. وادلثال وادلنحدرة أصاًل من ا

اآليت يوضح ادلقصد على ىذا النحو، الدعوى: اخلمر حالل أم حرام، وعليو يكون تركيب 
القضية كآليت: اخلمر مسكر )مقدمة أوىل( كل مسكر حرام ) مقدمة اثنية( إذن، اخلمر حرام 

 )نتيجة(.
عًتاف أبن اخلمر يذىب بعقل ةاربو أو متعاطيو وىذا ما ىو لتزام واالاال :التحليل

مذموم ومرفوض إخالقيًا واجتماعياً، فهو حرام دينيًا وعليو يكون اخلمر حسب ادلشهورات 
ا ادلطلوب إثباتو اتساقاً ومنطق االستقراء، وسيلة لفقدان العقل واذلذاين، إذن اخلمر حرام، وىذ

 .عًتف بواب و لتزم بو ادلخاطامع ما 
  

                                                 

 ومل أتعرض دلكوانتو وقوانينو لضيق ادلقام ،اكتفيت بتقدمي فكرة عامة عن القياس احلملي من الشكل األول. 
 .5تلخيصالسفسطة، )مصدر سابق ( ص :أبو الوليد بن رةد -1
 .5نفسو، ص -2
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 :الغلط واملغالطة .3
الغلط ظاىرة مالزمة لطبيعة اإلنسان فيما يقول وفيما يسلك، فال مالمة وال عدل ألنو 

 خارج القصد واإلرادة، وىذا ؽلكن أن يطلق عليو غلطاً بري اً وعاماً بُت بٍت البشر.
ادلنطق يف ضروب أما الغلط الذي نقصده يف ىذا ادلقام ىو ذلك الغلط ادلتعلق بعلم 

االستدالل وقواعده ومبادئو وقد يكون غلط غَت مقصود أيضاً، نتيجة التسرع يف إصدار احلكم 
واألحكام أو عدم االكًتاث دبراعاة القوانُت والقواعد، وأنواع احلجج وطرق عرض الرباىُت، إىل 

الغلط ادلقصود  ها. أماجانب عدم االلتزام ابلقواعد العامة للغة يف معاين ألفاظها وداللة تراكيب
ادلغالطة فهي مفاعلو بُت متخاطبُت أو طرفُت، يقصد أحدعلا مغالطة اآلخر،  فهو ضرب من

أرسطو ابلسفسطائية  هدبعٌت تغليط مقصود إبرادة إليقاع اخلصم يف اخلطأ وتبكيتو،وىذا ما يقصد
 ادلغالطات كما أةران إليها آنفاً. وأ

 :مكامن املغالطات .4
اطقة ابخلطأ الذي يقع يف ضروب االستدالل على مستوى القياس أو اىتمم ادلن 

ودة، فنجد: زين الدين غَت مقص مالربىان، بوصفها أغالطًا منطقية سواء كانت مقصودة أ
( 1)ه( مثال حصر رلامع الغلط يف طريقتُت: طريق التصور ) احلد والرسم(545ت التساِوي )

وىذا شلا جعل ادلناطقة فيما بعد أن يصنفوا مسالك  ،(2)نظرية احلكم والربىان(التصديق )وطريق 
مغالطات صورية، وىي موقوفة على متعلقات علم  :علا ،(3)الغلط حسب علم ادلنطق إىل صنفُت

ادلنطق خاصة يف قواعد وقوانُت االستدالالت ادلباةرة وغَت ادلباةرة، إىل جانب ما يشمل عليها 
الصنو من ادلغالطات الصورية، سوف لن نتطرق إليو  ... وىذا من استنباط واستقراء وسبثيل

                                                 

 ،2بَتوت ط -رفيق العجم، دار الفكر اللبنانية  :ربقيق ي،و زين الدين السا ،البصائر النصرية :نظري -1
 .89، ص2993

 .877، صنفسو -2
 .365ت( ص القاىرة ) د. - التعريو ابدلنطق األرسطي، دار الثقافةي، سد. دمحم أمحد الرايقو  -3
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ضمن ىذه الورقة البحثية نظراً لطول مسلكو ودقة قوانينو ادلنطقية الصارمة، إذ أن االختصار غَت 
 .وأمره يطول بُت طيات ىذه الورقة ،رلد فيو

أما الصنو الثاين، وىو اخلاص ابدلغالطات غَت الصورية فهي اليت تتعلق دبغالطات  
ما  مغموض اللغوي، سواء يف غموض العبارات والًتاكيب اليت صيغت فيها االستدالالت أال

يتعلق ابألخطاء النحوية، إىل جانب ربديد معاين األلفاظ ودالالت الًتاكيب، إذا أن اللغة ىي 
ما جعل وةائج القريب وثيقة بُت اللغة وادلنطق،  االوحيدة ادلخول إليها التعبَت عن الفكر، وىذ

للغة سبثلت يف القواعد العامة للنحو، وادلنطق سبثل يف القواعد اخلاصة ابالستدالالت فاألمر قد فا
فيصبح موضوع العلمُت واحدًا من حيث إن النحو يبحث يف اللغة ادلعربة عن  ))يشتبو بينهما 

وىذا الصنو وكالعلا ػلتمل الغلط فيهما ( 1)((الفكر، وادلنطق يبحث يف الفكر ادلعرب عنو ابللغة 
 .من ادلغالطات ىو ادلعقود عليو البحث يف ىذه الورقة

دبا أن ادلغالطات ىي يف جوىرىا تظليالت مقصودة لغرض طمس احلقيقة والتنائي 
ب تقسيمها عنها. لذا تعددت مسالك ادلغالطات وأنواعها وتداخلت فيما بينها حبيث صع

حور حول التبكيتات ادلظللة أي غَت راضها ومقاصدىا، وكلها تتمغوحصر أعدادىا وتصنيو أ
القول،  داخلاألول، تبكيتات  )) احلقيقية، لذا صلد أرسطو حصر ىذه التبكيتات يف رلالُت

الكلمة، والثاين يكون خارجًا عن يف دبعٌت أن األول يكون  .(2)(( والثاين تبكيتات خارج القول
 .سابقاً يف ادلغالطات غَت الصورية الكلمة وكالعلا يتعلق ابدلغالطات اللغوية واليت حصرانىا

ىو ما يعرض للمعاين  ))يرى أرسطو أن أةهر أسباب ادلغالطات أو التبكيتات ادلضللة 
وذلك أنو من ادلستحيل أن تكون سلاطبة بدون ألفاظ. وعليو تكون  ،(3)(( من قبل األلفاظ

األلفاظ ىي األوعية احلاوية على ادلعاين أي أن األلفاظ ىي اليت أقيمت مقام ادلعاين، ومثار 
 الغلط يكون يف األلفاظ أو يف كلتيهما معاً. 

                                                 

 .38، ص5:الكويت، ط -طبوعات عبدالرمحن بدوي، ادلنطق الصوري والرايضي، وكالة ادل -1
 .848عبدالرمحن بدوي، ) مرجع سابق( ص ،ادلنطق الصوري والرايضي :نظري -2
 .5ص صدر سابق(السقسطة، ) مصأبو الوليد بن رةد، تلخي -3
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الوىم  وسببو ،يبدأ أرسطو حسب تلخيص ابن رةد بشرح الغلط الذي يقع يف األلفاظ
 (1)(( أىم ما يعرض يف األلفاظ أنو يعرض يف ادلعاينف ))الذي يقع فيو ادلخاطب، ذلك أنو 

ومناط التوىم ىو أن ادلتكلم أييت ابأللفاظ واألمساء ويقيمها مقام األةياء أو األمور كدالئل 
لو من اخل عليها، أي بدل أن تكون العناية ابدلعاين، يتجو الوىم ابلذىن على التعامل ابأللفاظ

، ما ادلعاين، وكأن اللفظ ال ينطوي على أي معٌت، فهو رلرد صوت يلفظو اإلنسان ويعٍت بو ةي اً 
لذا ربل الصورة  ؛و نوع من النبات منتصب على األرضمثاًل ال يعٍت سواء أن "ةجرة"فلفظ 

ػلل زلل  ادلادية احلسية يف لفظ ةجرة زلل الصورة الذىنية ادلعنوية ذلذا اللفظ أي أن احلسي
 ادلعٍت.

ىذا الغلط الذي سببو إقامة األلفاظ أو األمساء مقام ادلعاين جاء حسب رأي أرسطو  
 :من طبيعة األلفاظ ذاهتا، وأعلها

 .األلفاظ ليست على ةرج أو نضد واحد من حيث داللتها على ادلعاين .أ
 وىذا على خالف ادلعاين الالزلدودة والالمتناىية. ،األلفاظ زلدودة ومتناىية .ب
 .ال تتعدد األلفاظ وتتساوي بتعدد ادلعاين وتساويها .ج
  .(2)ومن فن إىل آخر ،زبتلو داللة األلفاظ من صناعة إىل أخرى .د
مل تكون عنده معرفة بطبائع األلفاظ، فهو جدير أن  ))مث يعلق أرسطو وينوه للذي  

ىذا الغلط قد يكون غَت مقصود من  .(3)(( يء وأن ىو أيضًا مسعوظ إن ىو تكلم بشغيل
طُعماً  ينصبو السوفسطائيون ادلتكلم والسامع جراء اجلهل هبذه الطبائع، فيكون يف ىذه احلالة

يصطادون بو السامعُت، لكي يوعلوهنم أبهنم حكماء من غَت أن يكونوا كذلك يف احلقيقة، إظلا 

                                                 

 .5، صالسفسطة صالوليد بن رةد، تلخي أبو -1
بَتوت،  - ايب ربقيق زلسن مهدي، دار ادلشرفكتاب األلفاظ ادلستعملة يف ادلنطق، أليب نصر الفار   :نظري -2
 .53ص، ت( )د. ،8:ط
 .7السفسطة، ص الوليد بن رةد، تلخيص أبو -3
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عمل احلكيم ابحلقيقة ىو أن يكون، إذا قال، قال صواابً وإذا مسع كالم  ))حكمة مرائية، ولكن 
 .(1)((غَته ميز الكذب منو من الصواب 

 علا يف ما يقولو واألخرى فيما يسمعو.اأحد ،خصلتان موجوداتن يف احلكيم ابحلقيقية
 أجناس املخاطبات:  .5

أو األغاليط يف القول، واألخرى اليت ىي  قبل أن يتناول أرسطو عرض التبكيتات 
خارج القول، أي األغاليط اللفظية واألغاليط ادلعنوية، يبدأ بوضع مقدمة يرى أهنا ضرورية، بغية 
ربديد أجناس أو أصناف ادلخاطبات اليت يتعاطاىا علماء ادلنطق، بوصفها مناىج زبص ضروب 

ن تكون تبكيتات حقيقة وتكون الغلبة فيها ألن األصل يف التبكتيات أ ،االستدالالت ادلنطقية
 .ابحلجة القاطعة أو الدليل القائم، ال ابلتضليل والتشنيع والفوز الكاذب

 :حسب ما أةران إليو أعاله، يصنو أرسطو ادلخاطبات إىل أربعة أجناس، وىي 
ادلخاطبة  .ادلخاطبة اخلطبية، د .ادلخاطبة اجلدلية، ج .ب ،ادلخاطبة الربىانية .أ      

 .السوفسطائية
أةار إليها أرسطو أبهنا جنس من الكالم موجود  ،السفسطائية :أي ،وىذه األخَتة
تشبهوا ابحلكماء من ذلا أصحاهبا  اللو صفتان: األوىل، يف حالة استعمومبثوث بُت ىؤالء، و 

ن مسيت غَت أن يكونوا كذلك أطلق عليهم سوفسطائيُت ونفس ادلخاطبة إذا تشبها هبا اجلدليو 
مشاغبة، وعلى ىذا صنو ىذه ادلخاطبة إىل صنفُت: سوفسطائيون يتظاىرون ابحلكمة على 
مستوى الفلسفة والتشبث ابدلغالطات على مستوى ادلنطق، أما الصنو اآلخر أطلق عليهم اسم 

 .ادلشاغبُت وذلك إباثرة اجللبة واللغط على ادلستويُت الفلسفي وادلنطقي
ادلخاطبات يعرضها ابن رةد حسب تلخيصو بعرض موجز أما خبصوص بقية أجناس  

 .نذكر منها جانباً، ألعليتها يف عرض ادلوضوع
عملية استداللية هتدف إىل يثكيد صدق أو كذب أطروحة على  :هانيةالب  املخاطبة .أ

صح أو خطأ على مستوى القضااي ادلنطقية، وحق وابطل على مستوى  ،ادلستوى الفلسفي
                                                 

 .9ص ،السفسطة صالوليد بن رةد، تلخي أبو -1
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... وىذه ادلستوايت ىي االستدالالت اليت يبٍت عليها الربىان، أما  العقيدة والشريعة
اليت تًتتب فيها القضااي منطقيًا وتسمى يف ىذا احلال حججاً تلك فهي يف ذاهتا االستدالالت 

ويفًتض فيها أن تكون صادقة صدقاً يقينياً ينتفي فيو الشك وإمكانية الشك، وىذا يعٍت الربىان 
، أما يف حالة الربىان الذي يقيم كذب أو فساد القضية يسمى تفنيدًا أو يف حالة صدق القضية

 .دحضاً 
 :يضع أرسطو حسب التلخيص ةروطاً للمخاطبة الربىانية منها

مبادئ عدم  :أن تكون ادلبادئ األول اخلاصة بكل علم، أي البديهيات مثل -2
 والعلية. ،والثالث ادلرفوع ،التناقض

مسلمة التوازي  :فهي دبثابة مسلمات مثلمقدمات تسمى أصواًل موضوعة،  -8
تكون بُت عامل ومتعلم بشأن أن يقبل ما يلقي إليو ادلعلم ال  ))طان ادلتوازاين ال يلتقيان(، و)اخل

ألن ادلسلمات قابلة لإلبطال والعناد أيضاً، فادلتعلم  .(1)(( أن يفكر فيما يبطل بو قول ادلعلم
 وسوف يكتشفها يف آخر األمر. ،يعسر عليو كشق ما يلت م عن ىذه ادلسلمات يف ابدئ األمر

      يشَت ابن رةد يف ةرحو لكتاب ) طويبقي( ألرسطو أن :اجلدلية املخاطبة .ب
اسم اجلدل عند اجلمهور إظلا يدل على سلاطبة بُت اثنُت يقصد كل واحد منهما غلبة صاحبو  ))

وىذا ما يعٍت أن اجلدل فن النقاش والتحاور بطريقة األس لة  ،(2)(( أبي نوع اتفق من األقاويل
لى .. ع. حرية ،عدالة :واألجوبة يف زلاولة لتصنيو أو تقسيم ادلفاىيم أو ادلعاين العامة، ضلو

ىو القضية  ))ياء، فحسب رأي أرسطو أن التعريو جانب التعريفات اليت ربدد لنا جواىر األة
ماىية الشيء وكيانو، فالتصنيفات والتقسيمات  :أي( 3)(( اليت ربدد لنا الصفات اجلوىرية للشيء

إىل جانب التعريفات تعد زلددات حسب منهج ادلخاطبة اجلدلية، وقد تكون أيضًا مكامن 

                                                 

 .22صالسفسطة،  صتلخي ،أبو الوليد بن رةد -1
َتار جهامي، دار ج .( ربقيق د7 ،6منطق أرسطو، طوبيقي وسوفسطيقي ) رللد  صتلخي ،ابن رةد -2

 .555، ص2998أوىل  ،ط ،بَتوت -الفكر اللبناين 
 .96، ص2998 ،القاىرة -زلاضرات يف ادلنطق، دار الثقافة إمام عبدالفتاح إمام،  -3
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ط والتغليط، جاء من األمور ادلعنوية أو النظرية واألمور احلسية، فهذه األخَتة ؽلكن أن للغل
نرصدىا ابحلواس وضلكم عليها، وابلتايل أيسر تصديقًا أو تكذيبًا من األمور ادلعنوية )النظرية( 
اليت ىي مقام التصورات أو اإلدراكات الذىنية فهي قابلة للمعاندة كما ىي قابلة للتشكيك 

 فيها.
مىت أردان أن نقو  ))( بقولو (1)يشَت ابن رةد يف تلخيص كتاب اجلدل ) الطوبيقي

على احلق يف مطلوب ما أمكننا هبذه الصناعة )اجلدل( أن أنيت يف ذلك ادلطلوب بقياسُت 
بغية التميز بُت اجلزء الصادق واجلزء الكاذب يف  ،(2)(( متناقضُت أحدعلا يثبتو واآلخر يبطلو

العامل زلدود وغَت زلدود، واجلسم متحرك وغَت متحرك والفراغ يف الكون موجود  :ادلتناقضُت مثل
يف ربديد ما يثبت منها  ... وتكون اجملادلة يف ضروب األلفاظ الدقيقة وادلتناقضة وغَت موجود

 وىذا لن يتسٌت إال بفضل مطالب ادلقايسات. وما يبطل، فإذا أثبت طرف بطل اآلخر،
تنهض القياسات اجلدلية على التقسيم والتصنيو والتعريو كما أةران آنفًا لتحديد 
ادلقومات وادلدركات وفرزىا إىل أجناس وأنواع وللوقوف على بنياهتا ادلنطقية حسب منطق 

قياس ينهض على مقدمات ال ))، والعلة من كل ىذا ىو أن (3)الكليات أو احملموالت اخلمس
     مشهورة أو مسلمة الغرض منها إلزام اخلصم وإفحام من ىو قاصر عن إدراك مقدمات 

ويكون اجلدل قائمًا على  ،والربىان كما أةران يقوم على مقدمات أولية يقينية ،(4)(( الربىان
مقدمات ظنية ال يكون فيها الصدق ظاىراً وال الكذب ابئناً، ذلك أن مقدمات ادلخاطب تقوم 

 :على األقوال العامة أو ادلشهورة اليت ىي عبارة عن قضااي وآراء أوجبها اجملتمع وأقرىا من ضلو
اجلسم  :العام من ضلو... أو ما أوجبو احلس  والصدق فضيلة ،العدل مجيل، والكذب قبيح

                                                 

يقول الفارايب يف كتاب األلفاظ ادلستعملة يف ادلنطق ) م. سابق( إن لفظ الطوبيقا يعٍت ادلواضيع، وىي  -1
 .255ص ،األمكنة اليت هبا يتطرق يف كل مسألة إىل انتزاع احلجج منها وإبطاذلا

 .552صسابق (  .طوبيقي وسوفطيقي ) م صابن رةد، تلخي -2
 العرض العام. -اخلاصة  -الفصل  -النوع  -اجلنس : احملموالت أو الكليات اخلمس، ىي -3
 .255ص ،2983بَتوت ط: أوىل  - ، دار اآلفاق اجلديدادلنطق السنوي ،د. جعفر آل ايسُت -4
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يسقط من أعلى إىل أسفل والشمس قرص لو ةروق وغروب، وعلى ىذه ادلقومات يكون اجلدل 
فيعول عليو السوفسطائيون لنصب  ،على حدي الصدق والكذب واحلق والباطل واحلسن والقبيح

 .الغلط وادلغالطة دلن ليس لو دربو وقوة رلادلو
يف احملل الثاين بعد اجلدل ميدااًن غلول فيو يثيت اخلطابة  :املخاطبة اخلطبية .ج

الغلط والتغليط استغالاًل لسذاجة ادلستمعُت وسرعة يثثرىم بسرد األمثلة بغية السوفسطائيون 
إىل جانب استقراء احلوادث االجتماعية وعرض زلتوايهتا الفكرية  ،واألقاويل ادلأثورة عن أسالفهم

 .أبسلوب جذاب ومقنع
كتاب األلفاظ: إن اجلزء السابع من منطق أرسطو أمساه" ريطوريقا" بقول الفارايب يف   

حسب اللسان اليوانين، ويعٍت عربيًا " اخلطبيات والبالغيات" الذي " يشمل على ما بو تلت م 
أي دفع وقيادة العقل ضلو التصديق  (1)األةياء اليت تسوق الذىن إىل التصديقات اخلطبية"

يتكلم فيو  ))وارزمي عند حديثو عن الريطوريقا أن أرسطو فحسب، أو حسب ما أةار إليو اخل
إن مل يكن  ،عن األةياء ادلقنعة، ومعٌت اإلقناع أن يعقل نفس السامع الشيء بقول يصدق بو

ففي العادة أن يكون اإلقناع بربىان وادلخاطبة اخلطبية خارج اإلقناع الربىاين أي  ،(2)(( بربىان
 .معٌت إقناع وجداين ال عقالينأنو إقناع عاطفي الغَت، أي 

دبناسبة عرض ادلخاطبة اخلطابية، غلدر بنا أن نشَت إىل جانب عمل على ترعرع ىذا  
وكان العامل  ،وبُت طبقة السوفسطائُت بصورة خاصة ،الضرب من ادلخاطبة يف بالد اليوانن عامة

كل ىذا من خالل السياسي ىو من أىم العوامل الكامنة وراء ظاىرة أو نزعة السفسطة، مت  
األوضاع السياسية اليت جرت معها انقالاًب يف احلياة االجتماعية يف القرن اخلامس ) ق.م( يف 

تكون دويالت متفككة كل مدينة دولة  Polisبالد اليوانن، فبعد أن كانت يف ىذه البالد مدان 
مرباوطورية، ربت قائمة بذاهتا، ولكن مع ىذا القرن )اخلامس ق.م( ربولت بالد اليوانن إىل أ

Periclesزعامة رئيس احلزب الدؽلقراطي بَتكليس 
ق.م( عمل ىذا احلزب  495-4899) (3)

                                                 

 .256ظ ) مرجع سابق( صكتاب األلفا  ،أبو نصر الفارايب -1
 .277بَتوت ) د.ت( ص -وم، دار ادلشرف العل اخلوارزمي، مفاتيح -2
 .43ص ،2963مصر  -دار ادلعارف  ،نظام اإلثبنُت ،طو حسُت :نظري -3
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إىل انقالب يف احلياة السياسية واالجتماعية معاً. سبثل سياسياً يف الدؽلقراطية االرستقراطية واحلرية 
 الفردية ادلتمثلة يف حرية الفكر وحق التعبَت عن الرأي.

أما من الناحية االجتماعية، فقد كان الفرد ال مكانة لو إال داخل اجلماعة، وىذه  
اجلماعة بدورىا ال مكانة وال قرار ذلا إال داخل نطاق اإلنتماء ربت رابطة الدم ذات األسر 
النبيلة، ولكن الذي حدث مع الدؽلقراطية واالرستقراطية اجلديدة انقلبت فيها احلياة السياسية 

االرستقراطية اجلديدة اليت ال  ))اعية رأسًا على عقب، وأصبح للفرد مكانة مرموقة مع واالجتم
فتحولت بذلك القيادة من قيادة ارستقراطية أو نبالة  ،(1)(( تقوم على الدم، بل تقوم على العقل

، الدم إىل ارستقراطية العقل والفكر والثقافة، أو بعبارة أخرى من فضيلة الدم إىل فضيلة العقل
 .وفضيلة ادلواطن احلر، ال فضيلة الطبقة االجتماعية ادلنتمي إليها

كان والبد لكي يتحقق التحول يف احلياة الفكرية والوجدانية داخل اجملتمعات اليواننية،  
معلمون يرربلون من مدينة إىل أخرى حبثاً  ))أن ينهض بو طائفة السوفسطائيُت، وىم يف األصل 

يعّلمون تالميذىم لقاء أجر مقرر، ويف خطب علنية أو يف دروس عن مجهور من السامعُت، 
أن ادلهم  :أي ،(2)(( خاصة، يعلموهنم الطرق القمينة بتغلب قضية على أخرى كائنة ما كانت

ىو اإلقناع واإلفحام دبنأى عن احلقيقة، بواسطة ادلماحكة واللجاجة، وىذا لن يتسٌت إال 
ابستغالل اخلطابة نظرًا دلا سبثلو اخلطابة من قوة التأثَت يف الناس بعرض األدلة وتبسيطها أمام 

مية وأفراد ذلا عامة الناس بسعة األلفاظ وقوة ادلعاين لذا وضعها أرسطو ضمن ادلخاطبات التعلي
 .جزءا من منطقة

طابة يوضح مقارنة بُت اخلطابة "ريطوريقا" يبدأ أرسطو يف ادلقالة األوىل من كتاب اخل 
أن الريطريقة ترجع إىل علم الدايلقطيقية، وكلتهما توجد من أجل  )) :دايلقطيقا" بقولوواجلدل "

ة واجلدل يتفقان يف أةياء ، أي أن اخلطاب(3)(( ةيء واحد، ويشًتكان يف ضلو من األضلاء
وؼلتلفان يف أخر. فاتفاقهما إهنما وضعا من أجل ةيء واحد ىو اإلقناع إىل جانب إهنما 

                                                 

 .267ص 2969القاىرة  -عبدالرمحن بدوي، ربيع الفكر اليوانين، النهضة ادلصرية  -1
 .3ص 2979بَتوت  -ربقيق عبدالرمحن بدوري دار القلم  ،أرسطوطاليس، اخلطابة -2
 .3ص ،نفسو -3
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يسعيان إىل عرض وتوظيو ادلقاييس إلثبات ادلتقابلُت أو ادلتناقضُت أو ادلتضادين، دبعٌت أن 
 السامع إذا اقتنع إبثبات جانب كان عليو بنفي اآلخر منطقياً.

ل يتفقان فإهنما يتكلمان يف مجيع العلوم، فال ؽلكن أن دإن اخلطابة واجلكذلك ف 
يتصور علما ما ؼللو من ىذين ادلخاطبتُت دبعٌت أن ادلعلم ال ؼلرج علمو إال بشيء من اخلطابة 

 .بغية بث احلماسة والتبيُت بُت طالبو إىل جانب احلوار والنقاش واجلدل احلسن بينو وبينهم
ف بُت ادلخاطبتُت، فادلخاطبة اجلدلية األصل فيها أن يكون بُت أما ما ؼلص اخلال 

أثنُت متحاورين: يتبادالن األس لة واألجوبة، وال يكون ىذا إال بشرط عرض قضية ملتبسة 
بتناقض أو تضاد، أي تقابل، أما اخلطبية فال تكون إال أمام حشد من الناس أو أمام مجاعة 

 متعلمة.
ة واجلدل بوصفهما أىم منفذ للفوز والنجاح ادلبٍت على فن وظو السوفسطائيون اخلطاب 

واإلقناع يف ذاتو ضرب من القياس  ،اإلقناع والتبكيتات ادلضللة فكالعلا يهدفان إىل اإلقناع
عمدتو الشهادات حسب احلس ادلشًتك العام وما ىو زلمود من األمور يف احلياة االجتماعية 

... لذا صلد أرسطو يعرف  الضعيو، وصلة الرحمكُت، ومناصرة من ضلو العطو على ادلس
 .(1)(( فالريطورية قوة تتكلو اإلقناع ادلمكن من كل واحد من األمور ادلفردة )) :اخلطابة بقولو

ومقصده يف غايتو ىذا القول، أن اخلطابة ملكة يتم فعلها ابإلرادة والقصد غايتها اإلقناع دبا 
سبتاز بو اخلطابة يف تناوذلا لكل مناسبة مهما كانت،  يظن زلموداً. أما األمور ادلفردة فهذا ما

       وىذا خالل الصنائع األخرى، اليت ال تتناول إال ما ىو ربتها أي حسب رلال زبصصها
فالطب يعلم ويقنع يف أنواع الصحة وادلرض، واذلندسة يف األةكال اليت ربدث يف األجسام،  ))

أما اخلطابة فهي تغطي الكل بغية اإلقناع يف كل أمر   .(2) (( ... واحلساب يف ضروب األعداد
 .كائناً ما كان

                                                 

 .9ص ،عبدالرمحن بدوري :ربقيق ،أرسطوطاليس، اخلطابة -1
 .9ص ،نفسو -2
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اسات واألقاويل كان غرض أرسطو يف عرضو ألجناس ادلخاطبات األربعة ىو تبيان أصناف القي
ومقنعة، وسليلة، ىذا ما  ،لطةغوظنية، وم ،يقينية :اليت تتمحور يف مجلتها على مخسة أغراض ىي

غَت أن السوفسطائيُت ذلم أغراضهم ومقاصدىم يف تطويع  ،ىو يف ضروب ادلخاطبات واألقاويل
يؤمها فهذه األغراض اخلمسة اليت  )) :يقول أرسطو ،ىذه األغراض لًتويج ضالالهتم

ىو التبكيت مث يتلو ذلك التشنيع  ))، مث يشَت إىل أكثرىا مقصودًا عندىم (1)(( السوفسطائيون
على ادلخاطْب، مث يتلو ذلك التشكيك، مث يتلو ذلك استغالق الكالم واستحالتو، مث يتلو ذلك 

يس ىو ل -حسب االقتباس أعاله-ابلتبكيت  وادلقصود( 2)(( سوقو إىل اذلذر والتكلم ابذلذاين
الغلبة ابحلجة والربىان الذي زللو اليقُت بل الغلبة ابحلجة الواىية. وأما التشنيع إثبات األةياء 
الكاذبة وفرضها على ادلخاطب ولو قبحو وفضحو يف رأيو واستهان بعقلو، واستغالق الكالم  

بذلك كأن يلغط بلفظ غريب أو متنافر ال يستسيغو السمع أو أجٍت عن لغة اخلطابة، فيكون 
 .اذلذر واذلذاين

 :مغالطات داخل القول .أ
واألخطاء اليت أىتم هبا ادلناطقة على مستوى  (3)أةران سابقًا إىل مكامن ادلغالطات 

االستدالالت والرباىُت، وطلصص يف ىذا ادلقام ادلغالطات ادلقصودة اليت تتعلق ابلغموض اللغوي 
ما يف ادلنطق من قياسات واستدالالت وأقاويل وسلاطبات برىانية   لكلفظ وادلعاين فمن قبل األ

كانت أو جدلية أو خطابية... كل ىذا عمليات فكرية تقوم داخل الذىن مث أييت دور العقل يف 
تكلو التعقل وإصدار أحكامو قبواًل أو رفضًا بواسطة اللغة ومن ىنا تقرر صلة اللغة ابدلنطق 

وعلى نفس  (4)(( دلنطقية بوصفها أحبااًث من األحباث اللغويةاألحباث ا ))لدرجة أن صارت 
ادلنطقية بوصفها أحبااًث يف الفكر ويف التعبَت  النسق فإن األحباث اللغوية ال تنفك عن األحباث

                                                 

 .24صالسفسطة  صتلخي ،أبو الوليد بن رةد -1
 من ىذا البحث. 3ص :نظري -2
 .25ص ،نفسو  -3
 .28صد. دمحم أمحد السرايقوسي، التعريو ابدلنطق األرسطي ) مرجع سابق(  -4
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 ،(1)(( أرسطو قد وصل إىل كثَت من التصنيفات ادلنطقية بواسطة دراستو للغة وضلوىا ))عنو و
فاللغة من حيث أهنا ظاىرة اجتماعية للتواصل ومن حيث ىي ظاىرة معرفية ذات منحى علمي 
للفهم والتفهيم والبيان والتبيُت، إىل جانب أن ذلا مناىجها وقوانينها احملكومة، وعليو كانت 

تعامل فيو العقل بصور الفكر ال مادتو، يدراسة أرسطو للغة سبهيدًا لوضع منطقة الصوري، 
ىذا ىو أن األلفاظ يف بدء نشأهتا تعرب عن أمور مادية حسية، إال أن العقل جردىا من  ومرجع

ال  )) :ه( يف قولو855ن اذليثم )ت مادهتا وارتقى هبا إىل صورة معنوية، أو حسب عبارة اب
أي ذبريد ( 2)(( اء يكون عنصرىا األمور احلسية وصورهتا األمور العقليةر يوصل إىل احلق إال من أ

 .سي للوصول بو إىل ما ىو عقلي، وىذا األخَت لن يتأتى إال بنوع من التجريد واالستداللاحل
ذىٍت تكون  فعل هناإهنا فعل لساين تكون أصوااتً، ومن حيث إاأللفاظ من حيث  

هنا فعل عقلي تكون مدركات ألنواعها وتقسيماهتا إمعان اثبتة يف النفس، أما من حيث 
ومشتقاهتا وتراكيبها وقواعدىا العامة ىذه األفعال ىي القاعدة أو األصل اليت يؤسس عليها 
ادلنطق تصوراتو وتصديقاتو واستدالالتو لتحقيق األحكام اليقينية الصادقة، أما السوفسطائيون 

فعاذلا من أجل بث ادلغالطات وترويج الضالالت ومعهم ادلشاغبون فإهنم استغلوا األلفاظ وأ
  .والشكوك

       من قبل األلفاظ وادلعاين والذي يرى أرسطو أن التبكيت والتغليط ال يكون إال
ومقصده من اخلارج  ،(3)((يكون من قبل األلفاظ من اخلارج ومنو ما يكون من قبل ادلعاين  ))

اذلجائية اليت يتلفظ هبا ادلتكلم أثناء الكالم ىي تلك األصوات اليت تًتكب من بعض احلروف 
يف  رأما ما يكون من قبل ادلعاين فهي فعل داخلي مضمو  ،بغية اإلفادة وقصد احلديث للسامع

األذىان، وبذلك يتم التناسق بُت اللفظ وداللتو ادلعنوية، إهنا قسمة أو تصنيو يوجبها احلس 
 يم.ادلنطقي منعاً للتداخل واالضطراب بُت ادلفاى

                                                 

 .33صعبدالرمحن بدوي، ادلنطق الصوري ) مرجع سابق(  -1
 .29صالثانية ) د.ت(  :، طليبيا، تونس -ادلفاىيم واأللفاظ، الدار العربية للكتاب ،يوسو الصديق -2
 .24صالسفسطة  صتلخي ،بن رةدأبو الوليد  -3
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يبدأ أرسطو حسب تلخيص ابن رةد ػلصر أصناف ادلغالطات إىل ستة أصناف، وىي على 
  :النحو اآليت
من قبل  .4 ،الذي من قبل اإلفراد .3 ،اةًتاك التأليو .8 ،اةًتاك اللفظ ادلفرد .2

كل ىذه األصناف جاءت عن   .(1)من قبل األعجام .6 ،اةًتاك ةكل األلفاظ .5 ،القسمة
 طريق االستقراء والقياس لغة ومنطقاً.

ة )يف جوىرىا( ال يأما خبصوص اةًتاك اللفظ ىو التلفظ بكلمة ذلا عدة معان حقيق
رلازية. وىذا الصنو من االةًتاك ىو أقوى األسباب ادلؤدية للغلط والتغليط. وادلثال عليو 

والذي يعلم عامل إذن ادلتعلم  ،عامل ألن ادلتعلم يعلمحسب رأي أرسطو ىو قول القائل: ادلتعلم 
يعلم" حدث اقًتان بزمان مشًتك صاحل للحاضر ، ووجو ادلغالطة يف ىذا أن لفظ "عامل

وادلستقبل، إىل جانب اةًتاك اسم التعليم، فالعامل يتفهم وغلتهد ويستنبط بنفسو، وادلتعلم يستفاد 
ق على العامل يف احلاضر ابلفعل وعلى ادلتعلم يف  ويتعلم ويتلقى من غَته، فهذا القول يصد

 .(2)ادلستقبل
أما اةًتاك التأليو فهو أصناف فقد يكون من قبل التقدمي والتأخَت وقد يقع ابلقوة فيو 

الشريو ىو  :يريد القائل ةي ًا فيذىب إليو وىو يريد غَته، وادلاثل عليو كمن يقول :هباما أيإ
ىو الشريو، فيوىم بتقدمي الشريو ويثخَت العامل، أن احملمول يف ىذا إذا أراد أن العامل  ،العامل

العامل ةريو فيكون العامل موضوعاً  :القول ىو العامل والشريو ىو ادلوضوع، والصحيح أن يقول
قاباًل حلمل الشرف عليو. دبعٌت أن الشرف ةرط زلمول على العامل، وليس العامل ةرطاً زلوالً على 

 ؽلكن أن يتفرد إال إذا كانت لو مالمسة ما، مع الصدق، وىو ما حدث فالكذب ال ،الشريو
ونظرًا لكثرة أصناف الًتاكيب نكتفي مع مثلُت آخرين،  يف مثال اةًتاك التأليو أو الًتكيب.

قول القائل، أعجبٍت ضرب زيد، فإنو ػلتمل  :االةًتاك الًتكييب من قبل اإلضافة، ومثالو ،األول
اةًتاك الًتكيب من قبل احلذف والنقصان مثل ذلك أن  :وضارابً. والثاين أن يكون زيد مضروابً 

                                                 

 .25ص ،السفسطة صالوليد بن رةد، تلخي أبو -1
 .26ص ،نفسو -2
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إن الذي ال ؽلشي يستطيع ؽلشي، والذي ال يكتب يستطيع أن يكتنب فهذا القول  :يقول القائل
فيتحول  ،ويكون كاذابً مغالطياً يف حالة حذف ىذه الفعل "يستطيع"دقاً بوجود الفعل يكون صا
 .(1)الذي ليس دباش ماش، واألمي اجلاىل ابلكتابة كاتب :القول إىل

مثل قول القائل  ،أما الذي من قبل اإلفراد ىو الذي يكون من قبل إفراد اللفظ ادلركب
 وىذا يصدق من طرف أنو عامل ابلطب، ولكن ال ،فسقراط إذن عامل ،سقراط عامل ابلطب

صدق القول ادلركب على ةيء أن  ألنو ليس يلزم إذن ))يصدق من أن سقراط عامل إبطالق 
فالعامل ابلنسبة إىل ةيء جزئي ليس ىو العامل  ،(2)(( تصدق أجزاؤه مفرده على ذلك الشيء

  .إبطالق
أما الصنو الرابع الذي يكون من قبل القسمة فهو أيضاً يتعلق ابإلفراد والًتكيب، فهو  

ن صدق ادلفردة إذا محلت على يكون صادقًا إذا محلت ادلفردة على أجزاء الشيء، وكذلك يكو 
فإذا ركبت اللفظة ادلفردة  ،الشيء أبسره، فهذا من طرف أما من طرف آخر فاحلال ؼلتلو

مركبة، وادلثال  بعضها إىل بعض، كذبت، فيوىم ادلغالط إهنا إذا صدقت مفردة أنو يلزم أن تصدق
اخلمسة إذن: زوج واخلمسة منها فرد، ف ،نقول اخلمسة منها زوج ،مخسة"ىو قسمة العدد "

فهذا يصدق يف ذبزئة اخلمسة إذا قسمت، أي أن الزوجية والفردية يكون صدق كل واحد  ،وفرد
منهما على جزء من اخلمسة، وتكذب إذا محلت اللفظة على كل اخلمسة، فاخلمسة ليس زوجاً 

 و فرد.أي منها ما ىو زوج، ومنها ما ى ،زوجان وفرد أو زوج وثالثة أفراد :وفرداً وإظلا ىي
أما ادلوضع من قبل اإلعجام، فهو على صنفُت، ما يكون من قبل النقط وعالمات  

فالذي ؼلصنا يف ىذا ادلقام ىو  ،ويكون ىذا من قبل ادلكتوب فقط ال ةأن لنا بو ،الًتقيم
الصنو ادلتعلق أبمثلة تغَت ادلفهوم بتغَت اإلعراب، وقد يدخل يف ضمنو اةًتاك ةكل األلفاظ، 

ال" يف " اليقتل" إذا رفعت ن "ال يقتل قرةي صرباً" فإ" :ومثال تغَت اإلعراب على ما قيل يف
م زلدد لعالقة األلفاظ دلت على معٌت، إذا جزمت دلت على معٌت آخر، وىذا الصنو أى

                                                 

 .85ص ،ابن رةد ،السفسطة صتلخي :نظري -1
 .82صالسفسطة،  صالوليد بن رةد، تلخي أبو -2
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ابدلعاين وللوظائو النحوية يف عمومها. وأما أمثلة اةًتاك ةكل األلفاظ مثل أن تكون صيغة 
لفظ ادلذكر ىي نفس صيغة لفظ ادلؤنث مثل )ولد( )وقمر(. أو مثل صيغة لفظ ملفوظ 

 صيغة )ادلفعول( ىي صيغة لفظ )الفاعل( مثل )عاصم( دبعٌت معصوم، أو صيغة )ادلصدر( دبعٌت
)ادلفعول( مثل )لفظ( دبعٌت )ملفوظ( و)أكل( دبعٌت )مأكول(، ويًتتب على كل ىذا أوىام، 
فيوىم أن ادلذكر مؤنث وادلفعول فاعل، وأةبو ذلك من األلفاظ اليت أوزاهنا أوزان اجلمع توىم 

مثل )قميص أخالق( )= قدمي( وكذلك ما كانت بنيتو ما يدل على اإلانث، أوىم يف  ،الكثرة
الشيء أنو أنثى، مثل )طلحة( )واخلليفة(، فاللفظ ؼلتلو مفهومو ودالالتو ابختالف أةكال 

وذلك أن اللفظ إذا مل  ))...  اجملاميع، واحلقيقة واجملاز التصاريو، التأنيث والتذكَت وضروب
دة أي يطابق ادلعٌت ادلفرد لو فقد يدل على معٌت أكثر من واحد، سواء ابلزاي (1)(( يطابق ادلعٌت

أما من قبل ما يؤخذ من قبل ما  ،ابلنقصان أي أن داللتو ال زبلو على معٌت أكثر من واحد مأ
يؤخذ مفرداً، وإما من قبل ما يؤخذ مضمومًا إىل غَته الذي ابلزايدة والنقصان يف حروفو ترتيبا 

.. أما . وحركة أييت من ابب الصيغ الصرفية من ضلو موازين األفعال، وصيغ اجلموع وادلبالغة
الذي يؤخذ مفرداً غَت مضموم على غَته أي محلة على احلقيقة ال اجملاز، وأما ما يؤخذ مضموماً 

كداللة لفظ اإلنسان   ،إىل غَته فهو ما كان مشًتكًا مثل لفظ )عُت( أو يكون بطريق التضمن
 .على احليوان، أو داللتو االلتزام كداللة لفظ السقو على احلائط

القول ىو التلفظ أبلفاظ صوتية تصل إىل أذن السامع،  :مغالطات خارج القول .ب
وزللها كل التعبَتات اللفظية، ولكل لغة ذلا خصوصيتها يف أصواهتا وألفاظها وقواعدىا يف القول 

أما ما يكون خارج القول ىو ما يتعلق ابدلعاين ادلضمرة يف األذىان وعامة لكل البشر  .أو التلفظ
نعرضها إبغلاز  (2)(( ادلواضيع ادلغلطة من ادلعاين سبعة مواضيع ))القصد ػلدد أرسطو،  ويف ىذه

 لضيق ادلقام.

                                                 

 .87صالسفسطة،  صأبو الوليد بن رةد، تلخي-1
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: إجراء ما ابلعرض رلرى ما ابلذات، ومعٌت العرض ىو كل ما ال يقوم بذاتو، أحدمها
و جزء أي أنو يفتقر إىل غَته يف وجوده، أما الذات ىو كل ما يقوِّم ادلوضوع ويلزمو اضطراراً، وى

من ادلاىية ومرادف للضرورة، أي أن معناه ضد معٌت العرض وػلدث تضليل الكائن ابلعرض مىت 
انفق أن ػلمل ةيء على ةيء ابلذات، ويتفق ألحد الشي ُت أمراً ابلعرض، فيحدث انقالب يف 

فأنو يظن أن ما ابلعرض يوجد ألحد  معٌت الشي ُت، فيؤخذ ما ىو ابلعرض وكأنو ابلذات ))
وادلثال على حسب التلخيص: زيد غَت عمرو وعمرو إنسان فزيد  .(1)(( الشي ُت ابلذات ذينك

زيد لعمرو ابلعرض ال ابلذات فكان الغلط عندما محل الغَتية عليهما  غَتيةغَت إنسان. 
 يف الوقت أن اإلنسانية يف كليهما ابلذات ال ابلعرض. ،ابلذات، فأخطأ يف كون زيد غَت إنسان

ليط يف أخذ ادلقيد مطلقاً، حسب ادلعٌت أو الصورة الذىنية أي أن األخذ التغ :الثاين
منها تقييد  ،وقع ربت تقيدات كثَتة ،فادلقيد ،هبذين ادلتقابلُت، يكون ادلقيد يف مقابل ادلطلق
يض ادلطلق قفهو أْيسر ىذه التقييدات وىو ن :الزمان وتقييد ادلكان، والصفة والوضع واحلال

أي ال يتوقو إدراكو على غَته، ويكون الغلط أو التغليط يف أخد ادلقيد  د،ادلتحرر من كل قي
إن كان ما ىو موجود متوعلًا ليس دبوجود، فما ىو  ))وادلثال عليو ىو  ،مطلقاً، وابلعكس

وىذا القول يصدق إذا قيد أي قيد دبكان أي أنو ليس دبوجود  ،(2)(( موجود فليس دبوجود
خارج الذىن، فهو موجود يف الوىم أي أنو مقيد ابلوىم، ودبا أنو مقيد فهو ليس مطلقاً، ويف 
ىذا ادلوضع يكون الشيء صادقاً، فالغلط الذي يكون يف اخلالف بُت ادلطلق وادلقيد يف ادلعٌت 

 والعكس صحيح.( 3)(( الف أخفى كان الغلط فيو أخفىوكلما كان اخل ))يسَتاً وخفياً 
الغلط الذي يقع من قلة العلم بشروط التبكيت ػلدد أرسطو ىذا الصنو من  :الثالث

الغلبة  :أي (4)(( من عدم ادلعرفة بشروط القياس ادلنتج للتبكيت ))ادلغالطات اليت كثَتًا ما تقع 
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وىذا لن يتأتى إال ابلقياس الذي عرفو أرسطو  ،ابحلجة والربىان، ال كما يريد السوفسطائيون
نوع من ( 1)(( قول مؤلو من قضااي إذا سلم هبا لزم عنها ابلضرورة قول آخر ))بقولو: 

االستدالل ؼلضع دلبادئ وقواعد، واإلخالل هبا يؤدي إىل فساد القياس وعقمو، وسقوط 
 الربىان.

ية ىو عدم معرفة قوانُت يرى أرسطو أن من ضمن اجلهل بشروط التبكيتات القياس
وخاصة فيما يتعلق ابلتناقض والتضاد وما دخل ربتهما، يقول الساوي يف التناقض إنو  ،التقابل

وع من التقابل يقع فيو اختالف فضيتُت ابلسلب واإلغلاب، حبيث يلزم عنو لذاتو أن تكون ن ))
ج ىي  :ومثالو .إذا صدقت إحداعلا كذبت األخرى :أي، (2)(( إحداعلا صادقة واألخرى كاذبة

 الثانية ) ج ليس ب(. ذبتكإذا صدقت األوىل، ) ج ىي ب(   .كل ج ليس ب-ب 
أما التضاد فيو القضيتان ادلتضاداتن ال تصدقان معا، إذا سلمنا بصدق أحدىا كذبت 

لوجود  األخرى ابلضرورة، وإذا سلمنا بكذب أحدىا فقد تكذب األخرى وقد تصدق، نظراً 
وسط بُت ادلتضادتُت، تقول زيد طويل، زيد ليس طويالً، زيد رْبع. وكذلك فقَت، ميسور احلال، 
غٍت، يقول الساوي يف ىذا الصدد: )) ىذا القياس يستعملو ادلغالطون واجلدليون على سبيل 

، دلا يف ، فإذا سلم اخلصم دبقدمة تنتج من األخرى نفيضها بتضادىا مع ادلسلم هبا(3)(( التبكيت
 ىذا النوع من احتماالت.

فهما الكفيالن دلعرفة ما جاء يف مستعمل  ،نكتفي هبذين الصنفُت، من قانون التقابل
القياس، وعلا الضمان دلعرفة ما يصدق وما ال يصدق وعدم ىذه ادلعرفة غلران إىل التضليل، 

ذلك أن النقيض  ))وكذلك عدم معرفة ةروط النقيض ىو الذي يكون موضع الغلط والتغليط 
وىذا ما ػلدث يف القضااي أو يف  ،(4)(( ليس ىو الذي يناقض يف اللفظ فقط بل ويف ادلعٌت
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القضية الواحدة اليت ىي التعبَت اللفظي عن احلكم بعد أن تربط بُت لفظُت كاان منفصلُت إثبااتً 
على موضوعها، وتكون يف ىذه احلالة على أصناف منها قضااي مركبة،  أو نفياً، ويف محل زلموذلا

... وقد تكون  وقضااي ةرطية، منها ادلنفصل، ومنها ادلتصل وقضااي موجبة وأخرى سالبة
األلفاظ تناقض بعضها بعضا نكتشفها بيسر، ولكن الذي يعسر كشفو ىو تناقض ادلعاين 

أن يضع واضع أن ىذا  ))دلثال الذي أييت بو أرسطو ىو خاصة يف القضااي ادلتقابلة كما وكيفا، وا
ويكون قولنا فيو  )) فهذه قضية أصدرت حكماً  ،(1)(( ضعو ذلذا، فبُت مبُت أنو ليس بضعو

وىذا الوضع فيو تناقض يف ادلعٌت، فالضعو يصدق عليو جبهة غَت اجلهة  ،(2)(( أنو ليس بضعو
اخلط ضعو للخط من جهة الطول وغَت مثل أن يصدق أن  ))اليت يصدق هبا أنو ضعو، 

والذي نريد أن نصل إليو ىو أن  ،(3)((ضعو من جهة العرض إذا كان اخلط طول ال عرض لو 
الشيء الواحد بعينو قد يكون ضعفًا وليس بضعو، فإغفال جهة ىذه ادلعاين يكون التبكيت 

األلفاظ إال أدلة على إثبات مغالطيًا يف اللفظ وادلعٌت، ذلك أن ادلعٌت صورة غلملها اللفظ، وما 
معانيها ترتبط مع اذلدف الذي يقصده اإلنسان من األقوال واألفعال واألةياء، وىذا اذلدف يعد 
من ةروط التبكيت أو االستدالل الصحيح، وخالفة يكون مصدر للغلط غَت ادلقصود أو الغلط 

 .ادلقصود
أي أن  ،زوم حكم أمر ما: التغليط الذي يقع من قبل موضع الالحق، ويقصد لالرابع

منطوايً احلكم حلق بو أمر ما أو حصل منو أمر ونشأ عنو، ويكون ىذا األمر حسيًا أو عقليًا 
أنو إذا كان عند اإلنسان أن كل حامل منتفخة اجلوف، قد يغلب  ))على معٌت، ومثالو احلسي 

دلكان  ،يظن ابدلرار مثاًل أنو عسل ))وكذلك من  ،(4)((على ظنو أن كل منتفخة اجلوف حامل
الصفرة اليت أحسها يف العسل، ويظن ابألرض ادلبلولة أهنا أمطرت، ألنو أحس أن األرض ادلمطرة 
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وكل ىذا ليس بصحيح، جاء فيو التغليط من الالحق أي ما يلحق بو حكم  ،(1)(( مبلولة
أصفر عسل، وىذا )ادلرار( لونو األول، واتبعو احلكم الثاين، جاء احلكم األول أن كل ما لونو 

ىذا ادلثال جاء من  :إذن ىذا عسل، ومصدر اخلطأ ىو أن :أصفر مت حلقو ابحلكم الثاين، وىو
فيو الفضية األوىل )احلكم( كلية موجبة، والقضية الثانية )احلكم( كلية  ،الضرب الثاين من القياس

قاعدة اليت زبص ىذا الضرب نقول: موجبة أيضا، واحلد األوسط )الصفرة( جاء يف الطرفُت، وال
ال أنتاج من موجبتُت يف ىذا الشكل أي أنو ال ينتج غَت السوالب، وخالف ىذا يكون 

  .وقس على ىذا ادلثال بقية األمثلة ،(2)خاط اً 
فهو يتسق صوراًي مع األمثلة احلسية،  ،أما ما ؼلص األمر العقلي يف موضع الالحق 

       وؼلتلو عنها مادايً، وادلثال الذي يعرضو أرسطو، جاء حسب موقو الفيلسوف مليسوس
ويقصد الكل ( 3)(( إن الكل ليس لو مبدأ )) :يف قولو ،ق.م( الرافض للوجود احلسي 5ق  )ت

دأ يقصد بو العلة الكافية لوجود أما ادلب ،ىو ادلشتمل على كل ما ىو موجود يف الزمان وادلكان
الشيء، والصحيح والصادق أن كل متكون الزم ابلضرورة أن يكون لو مبدأ أوليًا يتكون منو، 

وىو أن ما ليس دبتكون فليس لو  :صح لو عكس نقيضو ))أنو  القضيةواخلطأ الذي وقع فيو 
فأوجب ذلذا القول  ،(5)(( العامل ليس دبتكون فأوجب أال يكون لو مبدأ ))والكل أو( 4)(( مبدأ

فهذا الغلط وقع من جهة العقل ال من جهة احلس بسبب قياس اإلحلاق  ،متناىيأن العامل غَت 
 .ا اإلحلاق أو اإللزام ليس ضرورايوىذ ،أو اإللزام

ادلصادرة على ادلطلوب، تتعلق ىذه ادلصادرة ابلقياس ادلكون من مقدمتُت  :اخلامس
 :  ادلصادرة على ادلطلوب جزءًا من مقدما الربىان ادلراد بو إنتاجو وىي، وعليو تكون (6)ونتيجة
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دبعٌت  (1)(( ادلغالطة اليت تقع فيها عندما ضلاول أن نربىن على حقيقة قضية ابلقضية نفسها)) 
أننا نصدر ما غلب أن نربىن عليو إىل ادلقدمات، وبذلك تكون النتيجة ربصيل حاصل على ضلو 

كل إنسان بشر، وكل بشر َضّحاك،   :وادلثال عليو ىو ،صريح أو على ضلو ضمٍت يف ادلقدمات
فكل إنسان ضحاك، وىذا ىو ادلطلوب، وادلغالطة ىنا واضحة بسبب األلفاظ ادلًتادفة يف البشر 

 وإنسان، فادلقدمة الكربى والنتيجة ةيء واحد.
: أخذ ما ليس بعلة للنتيجة على أنو علة ذلا والعلة كما ىو معروف ىي ما السادس

يتوقو عليو وجود الشيء، فهي قوة مؤثرة وجودًا وعدما، ودبعٌت آخر أن العلة ومعلوذلا ال 
 .ون علة، والعكس صحيحينفكان وال ينفصالن عن بعضهما بعض، فال ؽلكن تصور معلول بد

إذا أخذ يف القياس مقدمة  ))ياس وذلك ىذا الضرب يكون من األمكنة ادلغلطة يف الق 
وىذا كثَتا  ،(2)(( ما تلزم عنها نتيجة كاذبة، فأوىم اآلخذ أن النتيجة إظلا لزمت عن تلك ادلقدمة

والقول الوخيم، وادلثال ما يعرض يف القياس السائق إىل احملال وىو ما ينتج الكذب واالستحالة، 
الفاعل  مث ،إنو ليس النفس واحلياة ةي ًا واحداً  :وىو، قول القائل ،عليو ىو ما يعرضو أرسطو
إذا كانت النفس واحلياة ةيء واحدًا وإذا كانت أصناف الكون  :مربىنًا على علة ىذا القول

فلكل صنو يقابلو ويضاده من أصناف الكون ما ؼلصو، وادلوت  مضادة جلميع أصناف الفيساد
ودبا أن احلياة كون ما واحلياة ىي ما كان وفرغ،  ،فساد ما فلو صنو يقابلو ويضاده ىو احلياة

والكون ىو ما يتكون، فما يتكون فقط كان، إذن النفس واحلياة ةي ًا واحداً، فالقائل وقع يف 
أن احلياة  :غ مقصده من إنتاج ما قصد، وكان مقصده أن يثبتاخلطأ يف تعليلو، فإذا مل يبل

ن والعدم، وعلا ليستا بعلة وذلك فإن دل الكون و والنفس ليستا ةي ًا واحداً، فكان تعليلو ابلك
على الوجود بعد العدم دل الفساد على العدم بعد الوجود، فالعدم والكون كالعلا وجود، 

أيضاً كون فهي وجود، وإذا جرينا القائل يف برىانو يكون وكذلك احلياة كون فهي وجود والنفس 
 .قولو الوجود غَت موجود، وىذا ضرب من القول الوخيم والتبكيتات ادلضلة
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الذي يعرض من قبل أخذ ادلسائل الكثَتة مسألة واحدة، أي تكون  : التغليطالسابع
ًا لعدة مسائل ويطلب فيو مجيع ادلسائل يف مسألة واحدة، أي أن السائل يضع سؤااًل متضمن

يف حُت أحكام ادلسائل زبتلو وال ربتمل جواابً  ))اإلجابة جبواب واحد للمسائل بعد اجلمع 
وتكون مباكتو سوفسطائية، وىذا الضرب من التغليط كثَتاً  ،(1)((واحداً. فينتج عن ذلك احملال 

هم: أنت اتجر سلدرات متللما تقع يف سلك القضاء واحملاكمات، وادلثال عليو يف قول احملقق 
و فإذا أجاب ادلتهم أبن ىذا حدث، أولص وتغري الناس على التمرد، فهذا حدث أم مل ػلدث؟ 

أجاب أبن ىذا مل ػلدث وكان قد فعل الواحد دون اآلخر، فإن ذلك ػلدث عنو أغلوطة وحرج 
 .من خوف الزايدة يف العقوبة ،للمتهم

ادلستويُت اللفظي وادلعنوي، حسب وضع  يصل عدد األغاليط اليت مصدرىا اللغة على 
 داخل أرسطو إىل ثالثة عشر موضعًا ستة لفظية وسبعة معنوية، األوىل أطلق عليها أغاليط يف

الصنفُت يف القول تتشكل السفسطة  ينالقول، والثانية أطلق عليها أغاليط خارج القول ومن ىذ
إىل الكذب واذلذر وإحراج وسوق الكالم  ،وما يتقاطر معها من تبكيت مضللة وتشنيع

 . ... ادلخاطب، والتمويو على اخلصم أو ادلخاطب
وكل ىذا يرجع إىل اجلهل بطرائق القياس الصحيح من طرف وإىل اجلهل من طرف  

 آخر ابللغة وأبلفاظها وداللة معانيها وصورة تركيبها وقواعدىا العامة.
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 :خامتة
فجأة يف بالد اليوانن، بل مهدت  نصل إىل أن ظاىر السفسطة مل تكن ظاىرة برزت

االجتماعي والعامل السياسي فهما عامالن متداخالن  امللربوزىا عوامل عدة، أقواىا الع
 ومتكامالن، ال ينفك أحدعلا عن اآلخر أثراً ويثثَتاً.

أما خبصوص العامل االجتماعي فإنو ػلمل بُت طياتو أزمة يف األخالق االجتماعية  
احلروب ادليدية يف أواخر القرن اخلامس ق.م بُت الفرس واليوانن من وذلك بسبب ما تركتو 

خسارة يف ادلمتلكات واألرواح انعكس على حالة األفراد اقتصاداًي ونفسياً، فبدأ ادلواطن اليوانين 
ةغوفًا ابمتالك أكرب قدر من ادلال والثروة أبي طريقة كانت: وىذا لن يتسٌت إال برفض 

 ل القيم ونبذىا.األخالقيات والشك يف ك
اليت كانت ذلا  ،أما العامل السياسي سبثل يف صلاح الشعب يف صراعو مع طبقة النبالء

ق.م( الدستورية، فكانت الدؽلقراطية  489. د، إىل جانب إصالحات بَتكلس )تسيادة البال
اليت أاتحت احلرية على سلتلو أبعادىا للشعب اليوانين وأصبح كل مواطن يف اليوانن مالكاً حلرية 
الرأي وحرية التعبَت، وكل مواطن يطمح أن يكون سياسيًا ومشرعًا ورأسًا يف الدولة، وىذا ما 

َموىة على مستوى الفلسفة،  جعل السوفسطائيون يتناثرون يف أضلاء اليوانن
ُ
يعلمون احلكمة ادل

 .والتبكيتات ادلضللة على مستوى ادلنطق
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  :نتائج البحث
 :ضلوصل نتائج البحث على زلورين

سيادة الروح الفردية وتغلغلها يف كل مناحي احلياة االجتماعية  ،احملور ادلعريف :األول
ك قيمة رابطة الدم، وهبذا أصبح الفرد بفضل تفشي الدؽلقراطية وتفك ،والسياسية واالقتصادية

واختلط ما ىو ذايت دبا ىو  ،ىو ادلقياس الوحيد واألول واألخَت يف احلكم على األةياء
أن يكون يف زلل ما ىو و  ،موضوعي، أي ما غلب أن يكون يف زلل ادلوضوع فرضي هبذا اخللط

حلقيقة كما وأانقائق نسبية، بل ما ىو موجود متغَت واحل ،ذايت، فال وجود حلقائق اثبتة ومطلقة
 .يراىا الواحد ال كما يراىا اآلخرون

احملور النفسي أو السيكولوجي: فيو يظهر السوفسطي أو ادلشاغيب، بصورة  :الثاين
 .وادلالك الوحيد للحقيقة، فاحلق ما يراه ىو ال ما يراه اآلخرون ،األانين ادلغرور ابلتفوق والغلبة

النفسي( تكون ظاىرة السفسطة وما ألتبس هبا، ال زالت مصاحبة و  دبجمع احملورين )ادلعريف
وعلى سلتلو مناحي احلياة  ،ألصحاب النزاعات التعصبية االنفعالية يف كل زمان ومكان

 إهنا الفوضى الفكرية اليت تربز صورهتا فيما ىو حسي ُسلوكي. .ومستوايهتا
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