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نگیرد.  بازی  به  را  تو  اختالف عبارات 

نفر،  هزار  هر  از  قیامت  روز  در 

 نهصد و نود و نه نفر کشتۀ عبارات و 

ذبح شدۀ شمشیرهای اشارات هستند، 

چرا که از معانی غافل شده اند.

 )شهاب الدین سهروردی،

کلمة التصوف(
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آیا ادعای مطرح شده، به درستی نقد شده است؟ 
درحقیقت این فرد به جای نقد سخنان دیگری، به نقد گوینده پرداخته است و سعی کرده 
است از نظر روانی بر  وی تأثیر بگذارد. در بخش های چهارم تا ششم با استدالل های 
معتبر و نامعتبر آشنا شدید. در این بخش با چند مورد از خطاهایی که در اثر عوامل روانی 
ایجاد می شوند آشنا می شوید. بر این اساس خطاهای ذهنی را می توان به دو دسته تقسیم 

کرد:
الف( خطاهای صوری: خطاهای ناشی از به کار بردن استدالل های نامعتبر.

ب( خطاهای غیرصوری: خطاهای ناشی از به کار بردن مقدمات غلط در استدالل و یا 
خطاهای ناشی از عوامل روانی.

 آنچه در این بخش می خوانیم  

در بسیـاری از فیلم هـای هالیـوودی، 
خشونت ترویج می شود.

این طور نیست، ترسوها از 
فیلم های جنگی خوششان نمی آید!
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سنجشگری در تفکر
درس دهم 

1ــ در درس مهارت های تصمیم گیری در کتاب تفکر وسبک زندگی پایٔه هشتم با روش تصمیم گیری منطقی آشنا شدید.
2ــ این سؤاالت را در تفکر انتقادی، سؤاالت سقراطی می نامند. با سقراط و اندیشه های وی در درس فلسفٔه سال آینده آشنا 

می شوید.

 تفکر نقّادانه
تفکر نقادانه یا سنجشگرانه، فراگیری مهارت تفکر و تفکر کردن دربارٔه نحؤه صحیح تفکر 
است؛ یعنی همان اصول و قواعدی که در درس منطق آموخته اید. تاکنون با نکات مختلفی 
دربارٔه تفکر صحیح آشنا شده اید؛ اما باید توجه داشت که پرورش مهارت های تفکر صحیح و 

ارزیابی استدالل ها همچون اکثر فعالیت های انسانی نیازمند تمرین و تکرار است.
تفاوت مهم میان متفکر نّقاد و غیرنّقاد، جدی گرفتن فرایند تفکر و توجه آگاهانه به آن و 
پرسیدن سؤاالت درست و به جاست. چنین متفکری هنگام شنیدن یک مطلب یا تصمیم گیری 

دربارٔه آن1، آن را از وجوه مختلفی بررسی می کند.

٭  سؤاالت اصلی در تفکر نّقادانه2

                                          آیا معنای همٔه مفاهیم و قضایای ذکر شده واضح است؟
وضوح مفاهیم و جمالت        آیا اشتراک لفظ، ابهام در عبارات و توسل به معنای ظاهری وجود ندارد؟

                                          اگر بار ارزشی کلمات را حذف کنیم، مقصود اصلی گوینده چیست؟

                                           نتیجٔه اصلی مورد نظر گوینده چیست؟
تشخیص مقدمات و نتیجه         با حذف تأثیرات روانی مطالب حاشیه ای، دالیل اصلی وی کدام است؟

                                           چگونه می توان استدالل وی را به صورت منطقی بازسازی کرد؟
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1ــ مراد از پیش فرض ها، مبانی فکری ای است که معمواًل به آنها تصریح نمی شود، اما نتایج اعتقاد به آنها در سخنان و 
استدالل های افراد قابل مشاهده است.

2ــ به کلیٔه نتایج منطقی ای که به صورت ضمنی از یک استدالل به دست می آید لوازم منطقی آن می گویند.

                                        گوینده چه مقدماتی را ذکر نکرده است؟
                                            گوینده چه پیش فرض هایی1 داشته است؟

                                            لوازم منطقی2 پذیرش نتیجٔه این بحث چیست؟

                                           آیا مقدمات ذکر شده از نظر محتوا صحیح اند؟
صحت منابع و استدالل         آیا برای مقدمات استدالل، منابعی که قابل اعتبارسنجی باشند معرفی شده است؟

                                           آیا استدالل ذکر شده از نظر قواعد منطقی معتبر است؟

تشخیص پیش فرض ها و لوازم

1ــ در تبلیغ برخی از فیلم ها می نویسند: »برندهٔ سیمرغ بلورین از جشنوارهٔ فیلم فجر«.
آیا از خود پرسیده اید که این فیلم از چه جهت برنده شده است؟ مثالً اگر صرفاً صدابرداری 
آن برندهٔ سیمرغ بلورین شده باشد؛ اما فیلم نامه و کارگردانی آن بد باشد چه؟! در این باره با 

دوستان خود بحث کنید.
2ــ عبارت »رکورد فروش  فیلم در تاریخ سینمای ایران شکسته شد«، بر چه اساس بیان 
شده است؟ آیا رکورد فروش از نظر قیمت شکسته شده است یا از نظر تعداد بلیط؟ آیا نرخ 
تورم و افزایش جمعیت و تعداد سالن های سینما را در محاسبه در نظر گرفته اند؟! در این 

زمینه با دوستان خود بحث کنید.

   ٭ ویژگی های فرد منطقی  

ویژگی های مخالفویژگی های فرد منطقی

خود محوریتواضع عقالنی و صداقت

تقلید در حیطه هایی که خداوند ما را از تقلید کردن در آنها نهی کرده است.استقالل عقلی

ترس از واقعیت و سعی در انکار آنشهامت عقلی

دچار خطای در تعریف یا استدالل شدندقت منطقی

داشتن قضاوت عجوالنهپرهیز از پیش داوری

تعصب بیجا و نگاه یک جانبه داشتنعدالت و انصاف 
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تذکر: 
باشد،  نتیجۀ سخن صادق  اگر  و  می نگرند  نتیجٔه سخن  به  تنها  استدالل ها  در  افراد  برخی 

استدالل را معتبر ارزیابی می کنند؛ اما این روش صحیح نیست. به مثال های زیر توجه کنید:

پرواز کننده است. مـرغـابی  نیـسـت.هـر  گـربه  اسـبی  هیـچ 
نیست.هر پرواز کننده ای تخم گذار است.  گوسفند  گربه ای  هیچ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است. تخم  گذار  مرغابی  نیست.∴هر  گوسفند  اسبی  هیچ   ∴

در مثال نخست، یکی از مقدمات نادرست است، اما نتیجه صحیح است. در مثال دوم، 
استدالل معتبر نیست، اما نتیجٔه نوشته شده به تنهایی صحیح است.

٭  بازسازی استدالل های زبان طبیعی 

معموالً استدالل هایی که در زندگی می شنویم و بیان می کنیم، به روشنی و وضوح آنچه 

خوانده اید، نیستند. به عنوان مثال گاهی برخی از مقدمه ها و نتایج در البه الی مطالب 

دیگر پنهان شده اند یا به دلیل واضح بودن، بیان نشده اند. بدین جهت الزم است آنها را 

به صورت استاندارد1 بازسازی کرد تا بتوان به درستی آنها را بررسی کرد. 

از آنجا که مقدمات و نتیجٔه یک استدالل از قضایا تشکیل شده اند، لذا الزم است نکاتی را 

که دربارهٔ قضایا در زبان طبیعی2 در درس های گذشته بیان شد نیز به خاطر داشته باشید. 

در اینجا به ذکر شش نکته دربازسازی استدالل های زبان طبیعی می پردازیم:

1ــ گاهی در زبان طبیعی از افعال ربطی )اسنادی( در قضایا استفاده منی شود که باید 

آنها را به فعل ربطی تبدیل کنیم تا محمول قضیه به درستی مشخص شود3.

2ــ گاهی در زبان طبیعی سور جمله بیان منی شود یا از سورهای غیراستاندارد استفاده 

می شود که الزم است آن را به یکی از قضایای محصوره تبدیل کنیم4.
3ــ گاهی در زبان طبیعی جای مقدم و تالی قضیٔه رشطی تغییر می کند.5

4ــ گاهی در مواردی که موضوع قضیه اموری مانند: انسان، فرد، شیء و ... باشند که 

1ــ استدالل استاندارد استداللی است که از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده باشد.
2ــ زبان غیر علمی که در زندگی روزمّره از آن استفاده می کنیم.

3ــ به درس ششم مراجعه نمایید.

4ــ به درس ششم مراجعه نمایید.
5ــ به درس نهم مراجعه نمایید.
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شنونده از آن اطالع دارد، موضوع قضیه ذکر منی شود. مانند:

 همه در امتحان قبول شدند.  همٔه دانش آموزان در امتحان قبول شدند.

 همه از زمین لرزه می ترسند.  همٔه انسان ها از زمین لرزه می ترسند.

5  ــ معموالً در استدالل هایی که در زندگی روزمرّه به کار می بریم، برخی از مقدمات و 

گاهی نتیجه را به رصاحت بیان منی کنیم؛1زیرا مخاطب از آنها اطالع دارد. تشخیص موارد 

محذوف و بازسازی آنها برای تشخیص نوع استدالل و بررسی اعتبار آن اهمیت زیادی 

دارد. به مثال های زیر توجه کنید:

الف( سعید دانشجو است؛ پس دیپلم خود را گرفته است.

شکل کامل استدالل به صورت زیر است:

)به صورت استثنایی(

اگر سعید دانشجو باشد، دیپلم خود را گرفته است.

سعید دانشجو است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

∴ سعید دیپلم خود را گرفته است.
)به صورت اقرتانی(

سعید دانشجو است.

هر دانشجویی دیپلم خود را گرفته است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

∴ سعید دیپلم خود را گرفته است.

ثبت نام  به  ما موفق  ولی  داشتیم؛  ثبت نام  دیروز فرصت  تا  در کالس  برای رشکت  ب( 

نشدیم!

نتیجٔه محذوف: .............................................

6ــ گاهی در زبان روزمرّه مقدمات و نتیجه را به ترتیب ذکر منی کنیم؛ مثالً ابتدا نتیجه 

را می گوییم؛ سپس مقدمات استدالل را بیان می کنیم. مانند:

 رسانجام تیم محبوب ما صدرنشین شد، چون در بازی امروز پیروز شد. 

نرود،  بازار  به  دیگر  ماه  یک  تا  محصول  این  اگر  چون  بکنی؛  را  تالشت  متام  باید   
ورشکست می شویم.

برای بازسازی شکل کامل استدالل، عالوه بر توجه به محتوای آن، می توان به نشانه های 

1ــ چنین قیاسی را قیاس ُمضَمر می نامند.
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زیر در جمالت توجه کرد. با کمک دوستان خود جدول زیر را کامل  کنید:

نشانه های نتیجهنشانه های مقدمات

چون

زیرا

برای اینکه

از آنجا که

..............

.............

.............

پس

بنابراین

در نتیجه

در این صورت

..............

..............

..............

 مغالطه در اثر عوامل روانی1 
به تبلیغ زیر توجه کنید:

ممکن است چه مغالطه ای در این پیام وجود داشته باشد؟
تبلیغات  از  نوع  این  ترفند  متوجه  مبلغی  پرداخت  یا  حضوری  مراجعٔه  از  پس  تنها  فرد 
می شود؛ مثالً متوجه می شود که مراد آنها برخی از رشته ها و دانشگاه های غیرانتفاعی خاص 
است که پس از یک نیم سال تحصیل و شرکت در آزمون هایی شبیه کنکور اقدام به پذیرش 
تاکنون  که  قواعدی  نظر  از  تبلیغ  این  ادعای  می شود،  مالحظه  چنان که  می کنند.  دانشجو 

آموخته اید، صحیح است؛ اما، نوعی فریب کاری و مغالطه در آن وجود دارد.

1ــ چنین تأثیراتی را مغالطات َعَرضی یا اجزای بیرونی مغالطه می نامند.
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اکنون به سؤاالت زیر توجه کنید و با کمک دوستان خود به آنها پاسخ دهید:

 آیا در نظر مردم نحؤه لباس پوشیدن یک پزشک و میزان دارویی که تجویز می کند، 
در میزان حاذق بودن وی تأثیر دارد؟

 هنگامی که خریدار در خرید کاالیی مردد است، فروشنده مدعی می شود که اتفاقاً 
خود وی یا بستگانش نیز در منزل از همان کاال استفاده می کنند، چه تأثیری در انتخاب 

مشتری دارد؟

را  پارچه  طاقٔه  دور  چند  فورًا  پارچه،  یک  به  مشتری  اشارٔه  با  پارچه فروش ها   
بازمی کنند؛ آیا این کار به نوعی مشتری را برای خرید تحت فشار قرار می دهد؟

اینها نمونه هایی از تأثیرات روانی بر ذهن انسان اند. متأسفانه بسیاری از انسان ها بیشتر 
تحت تأثیر عوامل روانی همچون تملق، ترس، تطمیع و مانند آن قرار می گیرند تا تحت تأثیر 
استدالل! بدین جهت الزم است به تأثیر عوامل روانی بر ذهن انسان و خطاهایی که ممکن 

است تحت تأثیر این عوامل پدید بیایند، توجه کنیم.
کلمات، دارای بار روانی اند و قدرت تأثیرگذاری متفاوتی دارند. با تأثیر نیروی روانی 
که  باشید  داشته  توجه  باید  اکنون  شدید1،  آشنا  کلمات«  ارزشی  »بار  مبحث  در  کلمات 
نسبت گوینده با ما نیز در پذیرش یک نظر مؤثر است. به عنوان مثال سخنان خویشاوندان 

و دوستان صمیمی، از نظر روانی تأثیر بیشتری بر ما دارند.
در طول زندگی جمالت مختلف در زرق و برق های احساسی و روانی پیچیده و سپس 
به ما عرضه می شوند. انسان اندیشمند باید بتواند مطلب اصلی را از البه الی این امور 
فرعی بیرون بکشد و به دور از احساسات، دربارٔه آن قضاوت کند. تأثیر امور روانی به 

حدی است که در مواردی برای مطالب غلط دلیل تراشی می کنیم.
اکنون به چند مورد از شیوه هایی که از نظر روانی قصد تأثیرگذاری غلط بر انسان را 

دارند توجه کنید2:
1ــ به درس دوم مراجعه کنید.

2ــ در صورتی که گوینده، نخست دالیل منطقی سخن خود را بیان کند و سپس از عوامل روانی جهت اقناع شنوندگان 
استفاده نماید دچار مغالطه نشده است. موارد مطرح شده در این بخش، همگی در فرض ارائه نکردن دلیل مطرح شده اند.
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1ـ مغالطۀ مسموم کردن چاه
احتماالً داستان معروف لباس پادشاه را شنیده اید. خیاط فریب کار پادشاه ادعا کرده بود که 
پارچٔه لباس از نخی بافته شده است که افراد نادان، نمی توانند آن را ببینند؛ در حالی که اصالً 
لباسی ندوخته بود. بدین جهت مردم از ترس متهم شدن به نادانی جرئت نداشتند که بگویند 

پادشاه اصالً لباسی بر تن ندارد!
از روشی است که  نمونه ای  این 
آن را »مسموم کردن چاه« می نامند. 
در این روش فرد مغالطه گر بدون ذکر 
و  ناشایست  ویژگی های  تنها  دلیل، 
نامناسبی را به یک نظریه یا پیروان آن 
نسبت می دهد تا کسی جرئت نکند به 

آن نظر توجه کند یا آن را بپذیرد.
به مثال های زیر توجه کنید:

استدالل  آنکه  بدون   شخصی 
تنها  کند، می گوید:  ارائه  معتبری 
یک ترسو می تواند به این نظر معتقد 

باشد!
 شخصی تحت تأثیر چشم و هم چشمی های غلط در جامعه می گوید: باید هر جور شده 

هدیٔه گران قیمتی تهیه کنیم؛ وگرنه آبرویمان می رود!

 2ـ مغالطۀ تله گذاری
در این روش برخالف مغالطٔه مسموم کردن چاه، ویژگی های خوب و شایسته ای را به نظریه ای 
باطل یا معتقدان به آن نسبت می دهند و برای افراد تله  می گذارند تا به سمت پذیرش آن گرایش 
پیدا کنند. در اصطالح عامیانه به این روش »هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن« می گویند. مانند:
 شخصی بدون ذکر دالیل کارآمد بودن طرح خود می گوید: هرکس درک عمیقی داشته 

باشد، تأیید می کند که طرح من بسیار کارآمد است.
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3 ـ مغالطۀ توسل به احساسات
موارد زیر از چه طریقی قصد تأثیرگذاری بر مخاطب را دارند؟

شما  به  مندرس  لباسی  با  دارد،  خوبی  مالی  وضع  که  سودجو  فردی  کنید  تصور   
می گوید: چند روز است چیزی نخورده ام؛ دختر دم بخت دارم؛ لطفاً به من کمک کنید!
 کالهبرداری بدون داشتن مجوز، مدعی داشتن مؤسسه ای خیریه می شود و به شما 
می گوید: آیا محلٔه شما درمانگاه شبانه روزی دارد؟ چند روز پیش همسایٔه ما دچار حملٔه 
قلبی شد و چون در محلٔه ما درمانگاه شبانه روزی نبود، از دست رفت! آیا می خواهید به 

مؤسسٔه خیریٔه ما برای تأسیس درمانگاه شبانه روزی کمک مالی کنید؟
ما  احساسات  جهت  بدین  دارند.  ما  زندگی  در  مهمی  نقش  احساسات  و  عواطف 
می توانند در تصمیم گیری های غلط و خطاهای ذهن ما نیز تأثیر داشته باشند. به عنوان 
مثال هنگامی که به خشم می آییم یا می ترسیم، خوب فکر نمی کنیم. باید مراقب باشیم که 
منطقی  و  عقالنی  می توانیم  که  آنجا  تا  و  نکنیم  عمل  احساسی  نظر،  یک  بررسی  هنگام 
بیندیشیم. در صورتی که بدون ذکر دالیل معتبر از احساسات افراد سوء استفاده شود، آن 

را »مغالطٔه توسل به احساسات« می نامند. به موارد زیر توجه کنید:

مسموم کردن چاه تله گذاری
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 کالهبرداران گاه از راه ایجاد طمع در افراد آنها را فریب می دهند.
 طرح اسالم هراسی در غرب، از راه ایجاد حس ترس در مردم، آنها را به پذیرش نظریات 

سیاسی احزاب مورد نظر سوق می دهد.
با استفاده از حس ترحم در مردم، عده ای سودجو، از کودکان خیابانی برای پرکردن   

جیب های خود استفاده می کنند.
 حس خودخواهی باعث می شود که گاهی اشتباهات خود و بستگان خود را نبینیم یا به 
ناحق از آنها حمایت کنیم. خودخواهی و خود دوستی باعث شده است در طول تاریخ، افراد 

ناالیق از طریق تملق و چاپلوسی به مناصب مختلفی نزد شاهان ظالم دست یابند.

در موارد زیر ادعایی بدون ذکر دلیل معتبر مطرح شده است. مشخص کنید هر یک از این 
مطالب تحت تأثیر چه عوامل روانی مطرح شده اند:

  اگر از درس نمره بگیرم، من خوب درس خوانده ام و اگر در درس مردود شوم، معلّم با من مشکل داشته است!
  اگر برادر من با پسر همسایه دعوا کرده است، حتماً حق با برادر من است !

  جلوی جمع از من تعریف کرد؛ پس آدم خوبی است !

  ٭  فنون متابعت 
در روان شناسی اجتامعی به این مطلب می پردازند که افراد تحت تأثیر چه عواملی به 

انجام عملی ترغیب می شوند. آنان اصولی همچون اصل دوستی و محبت، یافنت اعتبار 

مثال  به عنوان  می کنند.  ذکر  منظور  بدین  را   ... و  کمیابی  قدرت،  با  ارتباط  اجتامعی، 

بر اساس اصل کمیابی، انسان ها برای اشیا و فرصت های کمیاب ارزش بیشرتی قائل اند. 

بنابراین در تبلیغات با تعیین مهلتی محدود برای ثبت نام یا تخفیف ویژه یا رشکت در 

قرعه کشی، افراد را به ثبت نام یا خرید کاال ترغیب می کنند. 

پاسخ  زیر  سؤاالت  به  روان شناسی  کتاب های  به  مراجعه  و  خود  دوستان  همفکری  با 

دهید:

تومان، 495 هزار  به جای 500 هزار  مثاًل  را  قیمت های خود  فروشگاه ها  برخی  چرا   
تومان درج می کنند؟ آیا از نظر روانی این دو قیمت برای خریداران متفاوت اند؟

 چرا ادعاهایی همچون کم شدن وزن بدن بدون تالش، یا یادگیری لغات انگلیسی در 

چند دقیقه و مانند آنها مخاطبان را جذب می کنند؟
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حراج از:  5% تا 50% تخفیف

 کمک دندان پزشک تجربی

 4ـ مغالطۀ بزرگ نمایی و کوچک نمایی 
 به نظر شما در )حراج از 5% تا 50%( چند درصد کاالها با تخفیف 5 درصدی و چند 
درصد با تخفیف 50 درصدی به فروش می رسند؟ کیفیت کاالهایی که تخفیف بیشتری 

دارند، چگونه است؟

 در صفحٔه نیازمندی های روزنامه، برخی از کلمات، بزرگ و کوچک چاپ می شوند 
و سعی می کنند مانند تبلیغ زیر با بزرگ نمایی یا کوچک نمایی مطالب، بر ذهن افراد تأثیر 

بگذارند. 

یا  باشیم  تأیید نظری داشته  با بزرگ نمایی و بدون ذکر دلیل، سعی در  در صورتی که 
دچار  باشیم،  داشته  کردن حقیقتی  مخفی  در  دلیل، سعی  ذکر  بدون  و  با کوچک نمایی 

»مغالطٔه بزرگ نمایی و کوچک نمایی« شده ایم.
به مثال  زیر توجه کنید:

 چندبار اتاقم را تمیز کنم؟! نمی توانم 
که تمام عمر اتاقم را تمیز کنم!

از این روش در کاریکاتور نیز استفاده 
می شود.

افالطون
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٭  راهبرد مواجهه با مغالطات در زندگی 

هدف اصلی منطق جلوگیری از خطاهای ذهن است. باید بدانیم دچار شدن ذهن به خطا 

بنابراین  پدید می آید.  نادانی  و  از رس جهل  گاهی  و  نیست  فریب کاری همراه  با  همواره 

بهرت است هنگامی که با یک مغالطه مواجه می شوید، به مخاطب نگویید که »شام مغالطه 

می کنید«! استفاده از لفظ »مغالطه« دارای بار ارزشی منفی است و فضای بحث را از حالت 

صمیامنه و حق طلبانه خارج می کند. بنابراین به جای استفاده از اصطالح مغالطه یا اسامی 

مغالطات، بهرت است با رعایت ادب، به وی تذکر دهید که چه بخش از سخن وی اشتباه 

است. 

روش دیگر برای نشان دادن مغالطات افراد، استفاده از هامن مغالطه علیه فرد است. در 

داستان درس نخست، شاگرد در دادگاه از این روش جهت نشان دادن مغالطه بودن سخن 

استاد خود استفاده کرد. 

مراقب باشید که تنها به مغالطات دیگران حساس نباشید و مغالطات  اندیشۀ خود را نیز 

شناسایی کنید و نسبت به اصالح آنها تالش کنید. هامن طور که در درس نخست بیان شد، 

مهارت در تفکر صحیح، تنها با مترین و توجه به دست می آید.

می توان  مغالطات،  جمله  از  و  علمی  هر  آموخنت  از  که  باشیم  داشته  یاد  به  همچنین 

سوء استفاده کرد. بدین جهت همواره الزم است در کنار تعلیم و تعلم به تزکیهٔ نفس توجه 

کنیم تا به دزدان با چراغ تبدیل نشویم:

چـو دزدی با چـراغ آید گـزیده تر بـَرد کاال1چو علم آموختی از حرص آنگه ترس کاندر شب

1ــ سنایی
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1ــ در موارد زیر، فرد بدون ذکر دلیل و صرفاً تحت تأثیر عوامل روانی سعی در جلب 
نظری باطل داشته است. نوع مغالطٔه مطرح شده را مشخص کنید:

الف( حواست را جمع کن! اگر می خواهی پیشرفت کنی و از مزایای جانبی استفاده 
کنی، باید به دستورات غیر قانونی مقامات باال نیز گردن بنهی.

به جز افراد خشن و بی ذوق تشخیص می دهد که برای رشد فکری و  ب( هر انسانی 
ذهنی، خواندن مداوم ُرمان نیازی ضروری است.

ج( من نمی گویم عقیدٔه خود را تغییر دهید؛ اما انتظار می رود با عقل و درایتی که در شما 
سراغ دارم، ضرورت این کار را تشخیص دهید.

اندازٔه یک کتاب 300 صفحه ای هم نیست! در حالی که  به  او  د( همٔه مقاالت علمی 
دوست من پنج کتاب ُرمان 500 صفحه ای نوشته است.

هـ( چرا این وسیلٔه گران را خریده ای؟ پاسخ: یعنی می گویی حق ندارم حتی یک سکه هم 
برای خودم خرج کنم؟!

2ــ در حادثٔه اتوبوس 5 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند که این افراد به صورت سرپایی 
درمان شدند. اکنون به تیتر روزنامه های صبح توجه کنید و بگویید هرکدام دچار چه مغالطه ای 

شده اند؟
)تیتر اول( 25 نفر کشته و زخمی در حادثٔه دلخراش اتوبوس! چرا مسئوالن به فکر 

نیستند؟!
)تیتر دوم( تشکر مردم از مسئوالن: با ایمن تر شدن راه ها، در تصادف اتوبوس تنها 5 نفر 

به دلیل سهل انگاری در استفاده از کمربند ایمنی جان خود را از دست دادند. 
تبلیغی »از 100 نفر اول کنکور 80 نفر در آزمون های ما  آیا عبارت  به نظر شما  3ــ 
شرکت کرده اند«؛ لزوماً نشان دهندٔه کیفیت این آزمون ها و رضایتمندی شرکت کنندگان در 

آن است؟ در این زمینه بحث کنید.
4ــ چه عوامل روانی ای باعث انجام کار در رودربایستی یا پیروی از رسومات نادرست 

جامعه می شوند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.
5ــ اکنون که به پایان این کتاب رسیده اید، به خودآزمایی صفحٔه 2 کتاب بازگردید و به 

آنها پاسخ دهید.



شمارۀ نام مغالطهردیفحیطۀ مغالطه
درس

در الفاظ و تعریف

دوممغالطٔه اشتراک لفظ1
دوممغالطٔه بار ارزشی کلمات2
دوممغالطٔه توسل به معنای ظاهری3
دوممغالطٔه نگارشی کلمات4
دوممغالطٔه ابهام در عبارات5
چهارممغالطٔه تعریف دوری6
چهارممغالطٔه تعریف غلط )عدم رعایت سایر شرایط تعریف(7

در قضایا و استدالل

پنجممغالطٔه تمثیل اشتباه8
پنجممغالطٔه تعمیم شتاب زده 9

پنجم٭ مغالطٔه استدالل دوری )مصادره به مطلوب(10
هفتممغالطٔه استثنای قابل چشم پوشی11
هفتممغالطٔه ایهام انعکاس12
هشتممغالطٔه عدم تکرار حد وسط13
هشتممغالطٔه استدالل نامعتبر )عدم رعایت شرایط قیاس(14
نهممغالطٔه رفع مقدم15
نهممغالطٔه وضع تالی16

در اثر عوامل روانی

دهممغالطٔه مسموم کردن چاه17
دهممغالطٔه تله گذاری18
دهممغالطٔه توسل به احساسات19
دهممغالطٔه بزرگ نمایی و کوچک نمایی20

٭ مغالطه های مطرح شده در کتاب
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نسبت های چهارگانه

تساوی
تباین

عموم و خصوص مطلق
عموم و خصوص من وجه

اقسام تعریف
تعریف لغوی

تعریف به مثال
تعریف تحلیلی       تعریف به مفاهیم عام و خاص

                   تعریف به سلسله اوصاف و ویژگی ها

احکام قضایا

                         تناقض
روابط تقابل       تضاد

                           تداخل 
                          داخل تحت تضاد

رابطٔه عکس مستوی

نسبت های چهارگانه، اقسام تعریف، احکام قضایا



استقرااقسام استدالل

قیاس
اقترانی

استثنایی
اتصالی

انفصالی
حقیقی

غیرقابل جمع در صدق )٭(
غیرقابل جمع در کذب )٭(

تمثیل

اقسام قضیه

حملی

شرطی

موجبٔه کلی
موجبٔه جزئی

سالبٔه کلی
سالبٔه جزئی

شخصیه

محصوره

متصل

منفصل
حقیقی

غیرقابل جمع در صدق
غیرقابل جمع در کذب

موجبه

سالبه

اقسام قضیه و استدالل 
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بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 1997 م.
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5  ــ پارکر، ریچارد و بروک نوئل مور، تفکر نقاد، ترجمٔه اکبر سلطانی و مریم آقازاده، تهران، نشر 

شهرتاش، 1393.
6ــ پاول، ریچارد و لیندا الدر، تفکر نقاد، ترجمٔه اکبر سلطانی و مریم آقازاده، تهران، نشر شهرتاش، 

.1392
7ــ پاول، ریچارد و لیندا الدر، مغالطات )هنر فریب و اعمال نفوذ ذهنی(، ترجمٔه اکبر سلطانی و 

مریم آقازاده، تهران، نشر شهرتاش، 1395.
8  ــ حکاک، سیدمحمد، منطق: معیار تفکر، تهران، انتشارات سمت، 1393.

9ــ حیدری، داود، منطق استدالل )منطق حملی(، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 1389.
10ــ حیدری، داود، منطق گزاره ای، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 1393.

11ــ خندان، علی اصغر، مغالطات، قم، بوستان کتاب، 1384.
12ــ خندان، علی اصغر،منطق کاربردی، تهران، انتشارات سمت و قم: انتشارات طه، 1379.

13ــ خوانساری، محمد، منطق صوری )جلد اول و دوم(، تهران، نشر دیدار، 1393.
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