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جھ بھ عمل یک نتی کھ مقدمات از یتی حمای درجھ یعنی: می کنی می را بررسیطقن فصل مفھوم استحکام منیدر ا
 مغالطاتم کھ ی دھی از برھانھا ادامھ می طبقھ ایبررسبا  را ی استحکام منطقین فصل مطالعھ یدر ا.  آورندیم

 ی نمیبانیترا پشجھ شان یف ھستند کھ مقدمات آنھا اصال نتی چنان ضعییمغالطات برھان ھا.  شوندیخوانده م
 ھر قسم برھان، و آموختن یبا مطالعھ . مین کتاب بھ دنبال مغالطات ھستی در سراسر ا، ماک معنایبھ . کنند

. م بود کھ ناقض آن قواعد ھستندیز خواھی نی غلطی، بھ دنبال برھان ھا آنی استحکام منطقیابیقواعد مناسب ارز
.میالحظھ کنطات را مل خاص از مغایک طبقھ یدیاما در ابتدا با

 یگاھ. می شویآنھا مواجھ م روزمره مکررا با ی و بحث ھاگفتگوھادر  ھ ھستند کیین طبقھ از مغالطات، آنھایا
 یرفتنی پذید سطحیبا دجھ شان نامربوط اند اما یرا مقدمات آنھا بھ صدق نتی خوانند، زی مارتباطآنھا را مغالطات 

ن خاطر است کھ یبھ ھم. جھ مربوط ھستندیبھ نتبرھان  کھ مقدمات دی نمایمن ی شخص ناآگاه، چنیبرا. ندی نمایم
کھ بھ  نینخست ا. می کنی مین موارد را اکنون بررسیل ایبھ دو دل.  شوندین مغالطات میمردم مکررا مرتکب ا

رفتھ بھ کار گھ شما ی علی در بحث کھیماھنگد یبتوان، و .دیشھ تان از آنھا اجتناب کنیم تا در اندیشما کمک کن
 ین الگوھاین اینکھ چرا این است کھ فھم ایل دوم ایدل.  آوردی می آمادگیآگاھ. دیص دھیشوند، آنھا را تشخ

 کھ پزشکان یدیھر مرض جد. برھان غلط انداز اند، در فھم سرشت استدالل خوب بھ شما کمک خواھد کرد
.ز صادق استیدر منطق نن مطلب ی سازد، ھمی آگاه تر می کنند، آنان را از سرشت سالمتیکشف م

 پرشمارتر از ی بس،انواع استدالل بد.  انگاشتی فھرست کامل،می کنی مین فصل بررسی را کھ در اید مغالطاتینبا
 روزمره با آنھا مواجھ ی در بحث ھاممکن استش از ھمھ ی را ذکر کرده ام کھ بیمن تنھا مغالطات. نھاستیا

 پردازد کھ مشتمل بر ی میبخش اول بھ مغالطات. تدالل خوب ھستند در مورد سرشت اسی و نشانگر نکاتد،یوش
ا انکار ی یگریت دی اتکا بھ مرجع دھد کھ ھنگامی را پوشش میغالطاتبخش دوم م.  اند)ویسوبژکت(ی ذھنیشھ یاند

منطق دانان قرون وسطا .  پردازدی میو بخش سوم بھ مغالطات در ساختار منطق.  دھندی او رخ میصحت گفتھ 
، یدر موارد معدود. ن ھستندی التی نام ھای کرده اند، و لذا دارای و نامگذاریین مغالطات را شناسای از ایاریبس

ست، و یج نین رای التیگر موارد نام ھایدر د.  درآمده اند زبانانیسی انگلی جزو واژگان روزمره ینی التیانام ھ
.آنھا را در پرانتز ذکر کرده ام

___________________________

انھی گراتیمغالطات ذھن
___________________________
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 آنھا، بدون یر منطقیت ھا و تعبیواقعدن بر طبق یشی تعھد بھ اندیعنیت ینیع. ت استینی ع، استداللیلت اصلیفض
.ھستندت ینی نقض عیگونھ ا یھ یبرپام، ی کنی مین بخش بررسی کھ در ایمغالطات. یش داوریا پیتعصب 

)سمیویسوبژکت (ییت گرایذھن

د کھ برآن ی آیش می پین مغالطھ وقتیا.  استییت گرای ذھنیت، مغالطھ ینی از عین تخطین و سرراست ترینخست
 مورد بحث باشد، ی گزاره pپس اگر .  کھ درست باشدمی خواھیما یم یباور داررا ی درست است، زیزیم چیباش
: داردین شکلی چنییت گرایذھن

 درست باشدp خواھم یم/ور دارممن با

Pدرست است 

 بر یبھ عنوان شاھد—می داریلیا میت کھ ما باور ین واقعی صرف ا– یک حالت ذھنین قسم، ی از ایدر برھان
 یبرا. میابی آن دری ضمنیص مقدمھ ین برھان را با تشخی ایم خطای توانیم.  شودی گرفتھ مک گزارهیصدق 

. است خواھم درست یا میرفت کھ ھرآنچھ کھ من باور دارم ین مقدمھ راپذید ای،  بای برھاننیچن تر ساختن یقو
.  ستین نیمسلم است کھ چن اما. میر ھستیرد کھ ما خطا ناپذی گی فرض می بھ طور ضمنییت گرای ذھنیعنی

 خاطر است کھ بھ نیبھ ھم. ا نباشندیت باشند ی توانند منطبق بر واقعیم می کھ در ذھن داریشھ ھا و احساساتیاند
ن خاطر است کھ یم؛ بھ ھمیاز داریا نھ نیدرست ھستند مان یشھ ھایاندا ینکھ آیاکشف  ی برایک روش منطقی

. لت درجھ اول استیک فضیت ینیع

 ی کنند، ضرورتا بھ معنایآغاز م"  کنمیاحساس م"ا ی"  کنمیفکر م"قت کھ افراد اظھارات شان را با ین حقیا
 ینی کامال عی برھان توانیز میھ کالم ھا نین تکینظرات است، و با اان ی بمتداولق یطرن یا. ستی نییت گرایذھن

 کوشم ید من میفرض کن. ستندیو نیشھ ھا و احساسات ھم ضرورتا سوبژکتی اندیدرباره اظھارات . دادارائھ  
 عاطفھ، احساس نفرت نیا ایرم کھ آیم بگی کوشم تصمیص دھم؛ میک دوست دارم تشخی را کھ درمورد یاحساس
 است؛ ینی باشم، عرای را پذاگر شواھد:  باشدینیا عی ی تواند ذھنی من میشھ یروند اند.  موجھیتیا عصبانیاست 

ت موجھ یرم کھ احساسم عصبانیم بگی ورزم، تصمیرم کھ نفرت می توانم بپذین خاطر کھ نمیو اگر صرفا بد
ست بلکھ بھ ی چی، درباره جھیا نتیان ین ندارد کھ بی بھ ایربط ییت گرایگر،  ذھنیان دیبھ ب.  استیاست، ذھن

 شود کھ یمغالطھ من ی ا مرتکب یتنھا ھنگامشخص  . داردیبستگجھ یت از نتی حمای براشواھد مورد استفاده
.  آن بداندیل بر درستی را دلیا احساسیصرف داشتن باور 

 یاگرام باال آمده مرتکب مغالطھ ی کھ در دیشکل سرراستد کھ بھ ی مواجھ شده باشید است کھ تاکنون با  کسیبع
ان ی بی درسی کھ در کتاب ھایگر، بھ شکل ناب و آشکارین مغالطھ، و اغلب مغالطات دیا.  شودییت گرایذھن

ده یف تر و پوشی ظری، مغالطات شکل ھای واقعیدر زندگ.  مرتکب شان شودی شوند، رسواتر از آنند کھ کسیم
:ن ھم چند مثالیا. ابندی ی میتر

 ی برایروشن یا. برباد رفتھ است از اسکارلت اوھارا در رمان ی، نقل قول" کنمیفردا درباره اش فکر م"
ن فرض یاو صرفا، با ا:  رسدیجاست کھ فردا ھرگز فرا نمن ی البتھ ا،نکتھ. ند استیع ناخوشایبرخورد با وقا

وه ی فقط شییت گرایذھن.  راندیند، آنھا را از ذھن اش م شوی ساقط می از ھستع،ی وقا بافراموش کردن کھیضمن
 ختنیگر ی برایوه ایش— و چھ بسا در اغلب موارد–ن یست بلکھ ھمچنی نی ذھنییج برمبنای نتادنیگز ی برایا

 شگرف ینند مھارتی خواھند ببیده گرفتن آنچھ کھ نمی از مردم در نادیبرخ. ج، با انکار باور بھ آنھاستیاز نتا
 شود ین میم چنیوه را بھ قالب کلمات درآورین شیاگر ا. می شویوه متوسل مین شی و اغلب ما گھگاه بھ ادارند،

.ییت گراین است ذھنیا." ستی درست نpرم، پس ی  را بپذp خواھم ینم"
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لش  شخص بھ چایادید بنی شود کھ عقای ابراز میمان عبارت معموال ھنگیا ." Xده بارآمده ام کھ ین عقیمن با ا"
 بھ یش از ازدواج، در جواب برھانی پی جنسیدر بحث از رابطھ  یممکن است کس مثال، یبرا. باشندگرفتھ شده 
ده ی با عقیت کھ کسین واقعیا." ن جور رابطھ غلط استین باور بزرگ شده ام کھ ایخوب، من با ا"د ینفع آن بگو

 آن دیبا کند کھ چرا شخص ین نمییده است، اما تبیسده رین کند کھ چگونھ بھ آن عقیی تواند تبی بارآمده است میا
 کند کھ شخص ید مین ادعا تأکیتنھا بر ا. ده درست استی دھد کھ آن عقی بھ دست نمیلیچ دلیرد؛ ھیده را بپذیعق

 د،یدیک اعتقادتان شنیھ ی را علیست کھ اگر برھانین بدان معنا نیا.  استییت گرای ذھنی دارد؛ و لذا قسمیباور
 از یاریبس. دی ھستید، شخص نابخردین حال آن اعتقاد را رھا نکردیبا او ، دییگود فورا آن را پاسخ یتنتوانس
 ما . تجربھ و تأمل اندی عمر حاصل—استین، اخالق و سی د مانندیژه در موارد اساسی بھ و– ما یباورھا

ک ی یھ یک باور مستقر را برپاید یبام، و نیم آن تجارب و تأمالت را فورا بھ قالب کلمات درآوری توانیشھ نمیھم
 نقض، با ی بھ برھان ھایی اعتنایب. دید چشم پوشی ناقض ھم نبایاما از آن برھان ھا. میبرھان ناقض آن رھا کن

. استییت گرای ذھنی خطر تر است، قسمیا بی نکردن اعتقادات مان آسان تر ینکھ وارسیتوسل بر ا

 منشاء ید دو نفر درباره یفرض کن."  ستی من درست نیت باشد، اما برا شما درسیبرادگاه یدن یممکن است ا"
نش ی کھ آفریمھد تکامل است؛ ی کندکھ  نوع ما ثمره ین استدالل میام.  کنندی نوع انسان بحث میست شناختیز

 از یمنظور مھد."  ستی من درست نی تو درست باشد، اما براین برایخوب، ممکن است ا" د ی گویگراست م
ن باشد کھ او آن را قبول ی ایمھدد منظور یست؟ شای، چ)ا ھستی(ست ی او درست نی برایزید چی گوینکھ میا

، اما من باور یممکن است تو بھ تکامل باور داشتھ باش:  شود کھین می ااو، منظور مثالن یدر ا). ا داردی(ندارد 
نکھ ادعا ی وجود دارد، بدون ایاختالف نظر کھ مشخص کردهست، او تنھا ی درکار نینجا مغالطھ ایدر ا. ندارم
 را یما اظھار کند، و مفھوم درستین مطلب را مستقید این صورت او بایدر ااما . حق با کدام طرف استکھ کند 

 یک باور است، بدون ارائھ ی بھ ینی عی بھ منظور دادن وجھھ ایدن مفھوم درستیش کشیمعموال پ. ش نکشدیپ
ن است کھ ھر دو طرف حق دارند، گرچھ یک اختالف نظر با گفتن ای ی الپوشان منظورای بھ نفع آن، یچ شاھدیھ

 من درست یبرا "یزینکھ چین مورد، مفھوم ایدر ا.  شود ھردو درست باشندیض ھم است و نمیشان نقیمدعاھا
ت یقع باور دارد، بھ آن گزاره موینکھ شخص بھ گزاره ایبھ صرف ا: ت گراستی ذھنیک مولفھ ی یحاو" است

.ک مغالطھ بودید گوش بھ زنگ بروز ین حالت، دست کم، بایدر ا.  کندی اعطا مینیع

تیتوسل بھ اکثر

 ی نشان مینظرسنج" کند کھ   ین انتقاد مید چنیک با کنترل موالی کاتولیسای کلت مخالف روزنامھ ازیک مقالھ ی
، "طرح کنترل خانوار"الرنس َلدر، ." [انند دید را گناه نمیگر کنترل موالیک ھا دی درصد کاتول90دھد کھ 

ده اش یت از عقی حماید است، برایمولف کھ مدافع کنترل موال] 1985 دسامبر، 12مز، یورک تایوی نیمھ یضم
 مغالطھ ییت گرایل مغالطھ است کھ ذھنیت اساسا بھ ھمان دلی توسل بھ اکثر.شود یت متوسل میبھ نظراکثر
:ن شکل استیت بھ ای اکثربرھان توسل بھ.  شودیمحسوب م

pباور دارند کھ ) رهیمردم، ملت، غ(ت یاکثر

pدرست است 

ک گزاره ی ی بر درستیک نفر، بھ عنوان شاھدینھ تنھا و  از مردم، یادی زی عده ین مورد، حالت ذھنیدر ا
ن یچن یص فرض ضمنیباز ھم با تشخ.  و لذا مغالطھ  است–ت گراست یز ذھنین برھان نیاما ا. گرفتھ شده است

ت باورداشتھ باشند ی فرض شده کھ ھرچھ کھ اکثریبھ طور ضمن: ن استیم کھ چرا چنینیم ببی توانیم یبرھان
ت باور داشتند کھ ی مختلف، اکثریدر زمان ھا. ستیر نیت خطاناپذیمسلما نظر اکثر. درست است، درست است

.د سوزانده شوندی زنان جادوگر اند و بایخ است، کھ بریر بھداشتین مسطح است، کھ حمام کردن غیزم
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 از مردم آن یادیکھ تعداد زنی را بھ صرف ای باوری است کھ کسیت ھنگامی توسل بھ اکثریارتکاب مغالطھ 
 ین مغالطھ در عرصھ یچھ بسا ا. ردی، بپذ)ریا خیت باشند ینکھ  آن مردم در اکثریفارغ از ا(رندی پذیرا م

من "نکھ  ی مانند ا–ن مغالطھ، برھان سنت است یت از ایک روای.  بروز کندیگری دیش از ھرجایاست بیس
 است در ی خصوص و طبابتبھداشت ھستم، چون با سنت ما کھ در آن یمعمونظام بھداشت و درمان مخالف 

عا آن را یان ما وسینیشی است صرفا بدان معناست کھ پیاست، سنتیا سیک اصل ینکھ یگغتن ا." تضاد است
ن یگر از ایت دیک روای. درست باشدکھ  کند یرفتھ بودند ثابت نمینکھ آنھا آن را پذیھ بودند، و صرف ارفتیپذ

 ی دولتیک برنامھ یگر ی دیشرفتھ ی  ملل پیھمھ  ": نکھی مانند ا–د ینام" ندهی آموج" توان  برھان یمغالطھ را م
ا ینکھ اصل یگفتن ا."  را کنار نھدین خصوصد نظام منسوخ درمایاالت متحده ھم بایبھداشت و درمان دارند؛ ا

رفتھ اند؛ پس توسل یا کشور ھا تا کنون آن را پذی از مردم یارینده است صرفا بدان معناست کھ بسی موج آیاستیس
 ین برھان ھایان ای مفرقتنھا . ت استیاست ھمچنان توسل بھ اکثریا سی از آن اصل یبانی پشتیح آنھا برایبھ ترج
. شوندی متوسل میتمتفاو یت ھایت کھ بھ اکثر اسآن متفاوت

ت ینیع. میریگده بیت را نادید نظر اکثریست کھ بایز است بدان معنا نیت مغالطھ آمیت کھ توسط بھ اکثرین واقعیا
کھ  عده است باشد یا سیک اصل ی یل درستیبھ دلممکن است . گران استی نظرات د لحاظ کردنیمستلزم آمادگ

د بھ ی باین بررسین حال، ھنگام ایبا ا. د استین احتمال مسلما مفی ایبررس. اندرفتھ ی را پذآن از مردم یادی زی
 ینی معیاسیمات سی، تصمیک دموکراسیبھ عالوه، در .  کندیت نمیت کفایم؛ صرف مقبولی باشینیدنبال شواھد ع

ت مصون از یز، اکثرینھ نیمن زی در ایاما حت. ستیز نین وضع مغالطھ آمیا.  شوندی عموم اتخاذ میتوسط رأ
 کھ ینکتھ ا.  درست استینی بھ طور عاستی کند کھ آن سیاست ثابت نمیک سیت از یاکثر یبانیپشت. ستیخطا ن

 ھرد کی گی صورت می ھنگام فقط و فقطتی توسل بھ اکثرین است کھ ارتکاب مغالطھ ید بھ خاطر داشت ایبا
. آن گزاره گرفتھ شودی بر درستی در نظر مردم بھ عنوان شاھدیت گزاره ایمقبول

توسل بھ عواطف

توسل او  شواھد بھ عواطف یجھ، بھ جایک نتی بھ قبول ی واداشتن کسی دھدکھ برای رخ مین مغالطھ ھنگامیا
 کھ ردی بپذی احساساتیھ ی را برپایدوار است کھ شنونده اش باوری شود امین مغالطھ می کھ مرتکب ایکس. شود

در عمل، . گریز دیا ھر چیت، ی مانند خشم، عداوت، ترس، افسوس، معصیاحساسات.  سازدی مبا آن باور ھمراه
ح ی تواند کامال صریتوسط بھ عواطف م.  شوندییت گرای ذھنیدوار است کھ مخاطبان اش مرتکب مغالطھ یاو ام
 ی مدر دلتان"د کھ ن بوی ا ُگلدواتریان َبریکا، شعار حامی آمر1964 سال یاست جمھوریدر انتخابات ر. باشد
 یغات و سخنرانیممکن است مانند تبل. ستیح نین صریاما اغلب، توسل بھ عواطف چن". د کھ حق با اوستیدان
ون قرون یقت، منطقیدر حق.  استین عاطفی باشد کھ آکنده از مضامی بالغیانی، بھ بیاسی پرشور و شرر سیھا

 از آشکار یکیرا ینام نھاده بودند ز— بھ توده توسل– argumentum ad populumن مغالطھ را یوسطا ا
 یری تواند بھ شکل تصوین مغالطھ مین ایھمچن. بان استی مرسوم خطیھا" یبیعوام فر" آن ین نمونھ ھایتر

 ھا، بلکھ در اخبار ین مغالطھ را نھ تنھا در آگھیون ایزی مثال، در تلویبرا.  استی قوی بار عاطفیباشد کھ دارا
. کنندیننده استفاده می مسحور کردن بیر براید کھ از تصاوینی ببیز میتند ن مسیو برنامھ ھا

ک یاز  یبانی پشتیبرا ی منطقیبرھاناگر . ستندیز نی نفسھ مغالطھ آمی فیک عاطفی تحریگر ابزارھایبالغت و د
ه بر خرد، با احساس د کھ مخاطبان تان عالویان کنی بیندارد کھ آن را بھ گونھ ا یچ اشکالید، ھیجھ داشتھ باشینت

ن اثر حاصل یقا ھمی کنند تا دقی متوأم منطق و بالغت را ،سندگان و سخنوران خبرهینو. رندیآن را بپذز یشان ن
 یت عقالنی تواند با حسن نیک محصول مید ی خری برایجاد کشش عاطفیز ای نی تجاری ھای در آگھیحت. شود

 کھ قصد ی ھنگامیعنی منطق شود، نیجانش دھد کھ بالغت ی رخ می عواطف تنھا ھنگامیمغالطھ . ھمراه باشد
.  کندی عواطفش داوریھ ی خرد،برپاین باشد کھ مخاطب بھ جایا

 یرعاطفیغ یانیک آزمون خوب، برگرداندن برھان بھ بیم؟ یص دھی را تشخین قصدیم وجود چنی توانیچگونھ م
م یم کھ مشکوک باشی داریلی گزارد، آنگاه دلیھ باقجیان مقدمات و نتی می شکاف بزرگ برھان، برگرداناگر. است

د یبگذار.  مخاطب بوده استیمتقاعد کردن نابخردانھ ) تیر، بستھ بھ موقعیا تصوی (یان عاطفی ب مقصود ازکھ
. مین آزمون را بر چند مثال اعمال کنیا
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: مشھور گفتیک سخنرانینگ در ین لوترکیمارت

ق ین حقایم کھ ایما بر آن: "  کندی زندگده ین عقیامطابق  زد ویخپان ملت بیھ ا را در سردارم کی آن روزیایمن رو
 ی پی سیسیالت می ای را در سر دارم کھ حتی آن روزیایمن رو."...  مردم برابر خلق شده اندی کھ ھمھ - اند یھیبد
 را درسر دارم کھ ی روزیایمن رو. د گردبدل و داد ی آزادی، بھ واحھ داد و ستمی بیده در کوره ی تفتِریالت باین ای ا،

ت شان یشخص یمحتوا یھ ی رنگ پوست شان، بلکھ برپایھ ی کنند کھ نھ بر پای زندگیچھار کودک ام در کشور
] اوتس. ی استفن بی، نوشتھ د ترومپت بخواندیبگذارنقل از . [ شودیداور آنھا یدرباره 

 یز ارائھ می نی منطقینگ برھانیرا کیست، زیز نیھ آماما مغالط.  شودین قطعھ مسلما بھ عواطف متوسل میا
 مردمان برابر ین اصل بنا نھاده شده کھ ھمھ ی ایھ یکا برپایآمر: " دی گوین قطعھ می طرفانھ، ایان بیبھ ب. کند

، درباره شان قضاوت  استیموروث رنگ پوست مردم، کھ یھ ید بر پاین بدان معناست کھ نبایا. خلق شده اند
ن ی با ای سازگاریبرا. باشد") ت شانی شخصیمحتوا(" مردم یفی کی ھایژگی ویھ ید برپایھ قضاوت بابلککرد، 

 یان سخنری عاطفیابزارھا." دپوستان رفتار شودیاھپوستان و سفی با سی مشابھیوه یکا بھ شید درآمریاصل، با
ب برھان او یا رقین یگزی جا–، اشاره اش بھ کودکان اش "ری باالتیا " بھ عنوانی پی سیسیف میتوص --نگیک
. سازندی تر می روشن تر، و قو تر،یانضمام را ی آن  اصول انتزاعیبرعکس، معنا. ستندین

: نگاشتھ شدهیھ جنگ اتمیم کھ علی را مالحظھ کنیھ ای از اعالمین قطعھ، بخشیحال، بر خالف ا

ف مان را ی نحم، کودکان نگری امر را کھ معاقبت. ابدی ی می فزونی خطر کشتار ھستھ ا،با ساختھ شدن ھر موشک
 دنی ترکیست؛ البھ  گداختھ ای از آھن پاره ھایسکو تلی آتش گرفتاراند، سان فرانسی زبانھ ھایان ھاینم کھ در می بیم

. شمار موشان گرزه و لشکر سوسک ھا یب:  رسندیو آنگاه فاتحان فرا م. ی شنویمشان را یسرخ رگ ھا

ش تعداد موشک ھا خطر جنگ یان شده است؛ او معتقد است کھ ما با افزای اول بیلھ  مولف در جمیجھ ینت
ش موشک ی محاجھ خواھند کرد کھ افزای است؛ برخیزین موضع بحث برانگیا. می دھیش می را افزایاتم
 را ی اتمیر سالح ھایاست تکثی خواھد کھ سیمولف از ما مپس .  دھدی خطر جنگ را کاھش می دفاعیھا
د کھ جنگ ی گویم، فقط می طرفانھ برگردانی عبارت را بھ زبان بیست؟ اگر باقیاما برھان اش چ. میرینپذ
:ن استی چناوپس برھان . بت بار خواھد بودی مصیلی خیاتم

بت بار خواھد بودیار مصی بسیجنگ اتم

 اشتباه استی اتمیر سالح ھا یاست تکثیس

ار ی بسیقت کھ جنگ اتمین حقیا. ع استیجھ وسیان مقدمھ و نتیف است؛ شکاف میت ضعی نھاین برھان بیا
ف ی را با توصین شکاف منطقیاما مولف ا. مید کھ چگونھ از آن اجتناب کنی گویبت بار خواھد بود بھ ما نمیمص

ک یرد تا با تحری گینجا بالغت را بھ کار میاو در ا.  پوشاندی می بمباران اتمیسکو درپی از سان فرانسیریتصو
.راندی بپذیرمنطقی غیص ضعف برھان اش بازدارد، و لذا موضع اش را با ابزاری، ما را تشخ مانواطفع

)Argumentum ad Baculum (زورتوسل بھ 

:، نوشتیس قرن ھجدھمیسون، مقالھ نوی جوزف َادیزمان

 ی م خود گردیر را در سوک صد ھزار مباحثھ گیا گروه ھا ھر ین است کھ دولت ھا یا... ن یق اثبات براھیک طری
 استدالل خود یوه ین شیا چنان بھ قوت ی پادشاھیروزگار.  کنندیر متقاعد می ضربت شمش باگر رای طرف دھا آنآوردند، و

                                                
م. کاستی استقالل آمریھ یانی از بین جملھ نقل قولی ا 
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اسپکتاتور، شماره  [.منطق پادشاھان: Ratio Ultima Regum --سند یش بنوی فرمان داد تا آن را بر سالح ھا کھدی نازیم
]1711 دسامبر، 4، 239 ی

.  استدالل استیقت برنھاده ی، بلکھ در حقستین استدالل یاستفاده از زور نوع: ز استیسون طعنھ آمیر َادیتعب
 چماق زدن ین بھ معنای در التBaculum(ستیک استدالل نیدستھ چماقدار  ک یل یگسست، ید، برھان نیتھد

ز درست است؛ ید آن چیری بھ شما نداده ام کھ بپذیلید، دلیری را بپذیزید شما را وادارم چیاگر من با تھد). است
ن جھت، توسط ی از ا.دی کنین فکر مید کھ چنییدست کم بگوا یکھ آن درست است، د ی تا فکر کنترسانده امشما را 

. از توسل بھ عواطف دانستی توان گونھ ایبھ زور را م

 پردازد، ی بھ سانسور می کھ دولتی مثال، ھنگامیبرا.  م باشدیکامال ممکن است کھ توسل بھ زور، با اجبار مستق
 ھدف از اعمال .  کندی استفاده مما از زوری مستقگری دییده ھاین، و اجبار توافق با ای معییده ھایان ای منع بیبرا

ا خشونت ی یکیزیفن مغالطھ لزوما شامل توسل بھ زور یااما .  مردم استی، تاثر نھادن بر باورھاانین کنترل بیا
ع تر از ی شایکیزیر فی غید ھای کند؛ و چھ بسا تھدین مغالطھ بروز می اعمال شود، ایدیھر کجا کھ تھد. تسین

  نکند، او را عاقیروی آنھا پیمذھبد ی کنند کھ اگر فرزندشان از عقاید می کھ تھدینیوالد.  باشندیکیزیدات فیتھد
د بھ قطع یق اش را با تھدی کھ رفی کند، کسید می را با نمرات بد تھدی کھ شاگرد مخالف خوانی کنند، معلمیم

 دھند، ین مثال ھا نشان میچنان کھ ا. ن مغالطھ اندی از ایی گونھ ھای ھمگ–"  داردیوام "یرابطھ بھ قبول باور
 یبرا یاری بسیکیزیرفی غیوه ھایرد، و جامعھ شی گیاورھا انجام من مغالطھ معموال بھ قصد ھمنوا کردن بیا

شخند گرفتھ شود، یش بھ ریممکن است دگراند.  واداردخود  مألوف یدگاه ھای درشی پذ را بھفرد ارعاب دارد تا
،  "یستیگر از ما نید"ا بھ او گفتھ شود کھ ی، .") کندیفکر منطور یاک خوک یفقط (" مذمت شود یح اخالقیبا تقب
 کمتر از اعمال بالفعل زد، پس شود تا وادار ساین منطق میزگی کھ باشد، جایارعاب از ھر قسم.  آخریو ال

.ستیزور مغالطھ ن

ینیآزمون تمر

، ییت گرایذھن: ن بخش ذکر شده استی شوند کھ در ای می از مغالطاتیکیر مرتکب یک از عبارات زیھر 
.دیدر ھر مورد نوع مغالطھ را مشخص کن. ا توسل بھ زوریت، توسل بھ عواطف، یتوسل بھ اکثر

.رفتھ شده استی پذی اخالقی نظام ھایرا در ھمھ ی است، زیل استواراخالقک اصی، یی طالیقاعده .1
نکھ پول تان را یش از ایپ.  نشاندیاه میبھ خاک س کند و کارگران مان را ی اقتصاد ما را تباه م،واردات.2

. دنش گرسنھ بمانیدکھ ممکن است فردا بچھ ھایران خودرو فکر کنید، بھ آن کارگر اید ِدوو کنیصرف خر
 در ی ارزد کھ کفاشیک ذره تجمل میا ید آید، از خود بپرسی بخرییایتالی اینکھ چکمھ ھایش از ایپ

.شغل اش را از دست دھد کند، یده شرافتمندانھ زندگیک عمر کوشی کھ ی، کساصفھان
سرنوشت بر  مردم یقی کنترل حقیوه ی تنھا شید کھ دموکراسید استدالل کنید ھرقدر خواستی توانیشما م.3

 فساد و یھ ی ماین اعتقاد بارآمده ام کھ دموکراسیمن با ا. رمی گی نمیزین است، اما من آن را بھ چشا
. استیتباھ

 یک ھا حایات بردرآمد شرکت ھاست، چون نظرسنجیش مالی دولت افزایدیش عای افزایوه ین شیموثر تر.4
.ن مطلب ھستندی ایرش گسترده یاز پذ

 امتحان ی نمره ی، بھ خاطر داشتھ باش کھ کدگاه اتیدد نظر در ی تجدیاباالخره، بر: "... معلم بھ شاگرد.5
." کندین مییات را تع

شتر یاو را ب؟ فکر کنم تو  شکندیم مادرت  دل کھید نگران باشیچرا با. خوب، برو باھاش ازدواج کن" .6
ست یفقط بمن .  ھستم کھ اعتراض کنم؟ من فقط مادرت ھستمیاما بھ من چھ؟ من ک—ی داراز من دوست

..."ن گل پسریش ای پی بروی توانی، ، و حاال میدا کنی ات را پدلخواهده ام تا تو زوج یسال زحمت کش

                                                
 م.ل درج شده استیو انج، کھ در تورات " با تو رفتار شودی خواھیگران چنان رفتار کن کھ میبا د" فرمان
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_______
اعتبار

______

اغلب ما معرفت دست . گران استی بر دی متک معرفت مایم کھ بخش عمده یظھ کرد  مالح5 فصل یدر ابتدا
  در دستدن و سرطانیگار کشیان سی می، و رابطھ یا. ان.یدت، شکل ی نسبیھ ی نظردیمؤ از شواھد یاول

 ینھ ھایت متخصصان را در زمیم کھ مرجعیری پذی را بدان خاطر می علمیگر باورھاین موارد و دیم؛ ما ایندار
.  مانده از گذشتگان استی اسناد و خاطرات باق عمدتا حاصلیخی تاریز رخداد ھا ما ایآگاھ. میمختلف قبول دار

. میابی یاطالع م ھستند، روزنامھ نگاران حاصل کار، کھ ات یاز خواندن نشر ھم ی کنونی رخدادھایه دربار
 یگواھ یم مفھوم حقوقی توانیقت، میدر حق.  و متخصصان امر ھستندینی شاھدان عی بر گواھیدادگاه ھا متک

.ن موارد را بپوشاندی ایم تا ھمھ ی را بسط دھشاھدان

 ی می کسی گواھیھ ی را برپایجھ ای کھ نتیھنگام. شاھد دارد بھ اعتبار ی، بستگ ھایواھگن یک از ایارزش ھر 
:ن نشان دادی توان چنیم، استدالل مان را میریپذ

Xد ی گوی مp

P درست است 

 ،نکھینخست ا. د دو فرض در مورد آن درست باشدی داشتھ باشد، بای استحکام منطقین برھانیاگر قرار باشد چن
Xسخن گفتن در مورد آن موضوع را داشتھ تیصالحد ی او باد بداند؛ی گویکھ در مورد اش سخن مد آنچھ را یا ب 

ان یاگر ب.  داشتھ باشدی تبحرطھید در آن حی باX باشد، آنگاه ی تخصصیطھ یک حی از ی گزاره اpاگر . باشد
 داند ید آنچھ را کھ می باXنکھ، یدوم ا. است افتاده ی باشد کھ بداند چھ اتفاقیتید در موقعی باXک رخداد باشد، ی

قت را ی باشد کھ حقید کسی باXگر، یان دیبھ ب. ان کندیل بیا جرح و تعدیف، ی، بدون تعصب، تحرینیصادقانھ و ع
 یلید دلیده آل، بایدر حالت ا.  ھستندیضرور یگواھ اعتبار ین شروط برای ایھردو. دی گویم و آن را  داندیم
ا ی، تی صالحعدم بر ی ایجابیل ایچ دلید ھی نبادست کم،.  استینی و عصالح Xم یم کھ فکر کنیاش داشتھ بیجابیا

. میت او داشتھ باشینیعریغ

. اعتبار ھستندیھااریمعم کھ شامل سوءاستفاده از ی پردازی مین بخش، بھ دو مغالطھ ایدر ا

)Argumentum ad Verecundiam(ت یتوسل بھ مرجع

 از معرفت، مانند حقوق، علم، یطھ ای کھ بھ خاطر تخصص در حی کھ کالم اش نافذ است، کس استیکسمرجع 
اما .  شان کامال مناسب استی، اتکا بھ گواھط اعتبار را برآورده کنندیر مراجع شرااگ. ت داردی مرجعیا پزشکی

.ز استیت مغالطھ آمی، توسل بھ مرجعاوردندیبرنط را یاگر آن شرا

ن شرط یا. در موضوع مورد نظر متخصص باشد— باشدصالحست کھ آن مرجع مفروض، ن ایشرط نخست ا
 مثال، در ی برا. تخصص شان اظھار نظر کنندیطھ ی شود کھ مردم خارج از حی نقض میمعموال ھنگام

ست مشھور، آب پرتقال مورد یک فوتبالی.  شودی معروف استفاده مید چھره ھایی اغلب از تأیغات تجاریتبل
اگر نقش  ستاره ھا تنھا .  کندی مغیتبل کولر مطلوبش را ،نمای سیشھ یک ھنرپی کند، ین میاش را تحسعالقھ 

ک ی ی عرضھ ی برایچ کوششیرا ھیست، زی درکار نیچ مغالطھ ایافزودن شکوه و جالل محصول باشد، ھ
آن محصول کھ اعد کنند  شما را متقن است کھی ا غ کنندگانیاما معموال مقصود تبل.  نشده استیاستدالل منطق

ن فوتبال ینھ مھارت در زم. نجاستیمغالطھ در ا. دی گوین مید چنیش احترام قائلی کھ برای کسرایخوب است، ز
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.  کندیجاد می ای تخصص کولری درباره یگری آب پرتقال دارد، و نھ توان بازیص خوشمزگی بھ تشخیربطچ یھ
ا ی راک، یک خواننده یا یک دانشمند، ی، نظر یاسیبحث سک ی دھد کھ در یز رخ می نین مغالطھ  ھنگامیھم

 ی تخصص شان سخن می ورایطھ ایا مجرب در حی کھ مردم متخصص یھنگام.  ک تاجر برجستھ ذکر شودی
ت ی ھم در مورد فرض صالحیگری دیاما نکتھ .  نداردیک آدم عادی ش از نظری بیوزنچ یند، نظرشان ھیگو

.ھست کھ کمتر واضح است

وانھ است، ی دیتکارید کھ جنای گویک روانپزشک می. د کھ متخصصان اختالف نظر دارندی آیش می پاغلب
ات ھا بھ ی در قانون مالینیرات معیید کھ تغی گویک اقتصاددان می. د در کمال صحت عقل استی گوی میگرید
 یمنیاز ا – از مسائل یعی وسیدر گستره . زاست اشتغال راتییتغن ید ای گوی میگری زند، دی دامن میکاریب
ان متخصصان اختالف یم – یھ داری سرمایخی تاریشھ ھای تا رک عفونت،یل ی گرفتھ تا دالی اتمیروگاه ھاین

 ، بحثیم کھ طرف ھاینان حاصل کنید اطمینکھ، باید کرد؟ نخست ایط چھ باین شرایدر ا. نظر وجود دارد
ممکن . میار باشید ھشی، باھستند اگر آنھا مراجع . خودخواندهی"متخصصان" صالح ھستند، و نھ ی ذیمراجع
نا بر حق باشند و بتوانند نظرشان را ثابت کنند، و مخالفان شان کامال برخطا یک گروه از متخصصان عیاست 
ن صورت ناچار یر ایدر غ—می کنیان شان داوریم کھ میستی نیتی، در موقعیاما ما، بھ عنوان آدم عاد. باشند
ز یز بحث برانگی کھ موضوع نزد متخصصان نیھنگام. می باشی بھ متخصصان متکنخست یم در وحلھ ینبود
ک ی کھ تنھا با توسل بھ ی کنند، و ھر برھانیت را برآورده میک شرط صالحیم کھ کدام ی دانی بماند، ما نمیباق

جھ ی و خودمان بھ نت،میدرنظر داشتھ باش را مجادلھد ھر دو طرف یما با. ز استیگروه از مراجع باشد مغالطھ آم
.می برسیا

رند تا ی گی مشھور پول میمثال، از آنجا کھ چھره ھا.  باشدینی ع،ن است کھ مرجع مفروضیشرط دوم اعتبار ا
نکھ خودشان در مورد آن ین آن محصول دارند، فارغ از ای تحسی برای آشکاریزه یغات حاضر شوند، انگیدر تبل

 ی موضوعیدرباره ک متخصص ی شود کھ ی نقض مین شرط ھنگامیا، یدر حالت عموم.   کنندیچھ فکر م
خود متخصصان .  اش باشدی تخصصیطھ ین موضوع در حی اگر ایحت— داشتھ باشدینی معنفعا ی تعلق خاطر

 یلی وکندی گوی م ھالی وکو کنند؛ ی نمی خانواده شان را جراحیپزشکان اعضا:  دھندیص مین خطر را تشخیا
. موکل نشاندهی را جایدش دفاع کند، احمقکھ در دادگاه از خو

روگاه یک، مانند نی خطرات تکنولوژی پوشش رسانھ ا ی برا مثال،یبرا. ار دشوار استی اما، بستینیسنجش  ع
ن یل گزارشگر ایدل.  کنند، تا صنعتگران یھ می تکی منابع دولتشتر بریار بی، بسییایمیتصادفات شا ی ی اتمیھا

 یجاد می دارند کھ شرکت متبوع شان ایت جلوه دادن خطراتی در کم اھمیت نفع آشکار متخصصان صنعاست کھ
ن خطرات یا یباره در در اغراق یز نفع آشکاری نیند، متخصصان دولتی گویز میھ نین رویاما منتقدان ا. کند

  . بردی باال م رااآنھ ی شغلیمنی دھد، و لذا ایش میت از اقدامات دولت را افزای حماکرد،ین رویرا ایدارند، ز

ھر ت ینیعچون و چرا کردن در  ی برا یلیدال می توانی، می کافی مسلکی، و کلبیل کافیکھ با تخنجاست یمشکل ا
 ینھ ھای زم از نظرات متخصصاِنیت برخورداریم، مزیشھ کنی را پی افراطیھ ین رویاما اگر ا. میابی بیکس

، یم کار شناختیتقس. می دھی در کسب معرفت را از دست میت ھمکاریمز یعنیم؛ ی دھیمختلف را از دست م
ک یم یپس بخردانھ تر آن است کھ فرض کن.  اعتماد متقابل استیمستلزم قدرگر، ی دیمانند ھر قرارداد اجتماع

ل ینکھ دالی است، مگر اینیم عی فرض کنیعنی—نکھ خالف اش ثابت شودی غرض است، مگر ایمتخصص ب
د در ی، بایمثال، در مسائل اقتصاد. مید منصف باشیدر ھر حال، با. میض داشتھ باشن فری شک در ای برایخوب

ش اعمال مقررات ینکھ ما کم و بی قضاوت نمود، فارغ از ایار واحدیقبال متخصصان صنعت و دولت با مع
.می دھیح می بر صنعت را ترجیدولت

 یا مھارتیموضوع مورد بحث مستلزم دانش  مناسب است کھ ینکھ، استفاده از مراجع تنھا ھنگامیباالخره ا
، ی ارزشداور،ی فھم متعارفیطھ یدر حاگر — نباشدیاگر موضوع فن.  فاقد آن استی باشد کھ آدم عادیتخصص

د شواھد بھ ما ی تواند شواھد را بفھمد، و بای ھم میآنگاه آدم عاد— باشد در سرشت بشریقیا تدقی، یاسیدگاه سید
م معرفت دست ی توانی کھ میچرا ھنگام. می اتکا کنیگری دی ما خواستھ شود بھ داورنکھ ازیعرضھ شوند، نھ ا

                                                
م. ھستندیع خصوصیکا، کشور مولف کتاب، اغلب  صنایخواننده توجھ دارد کھ در آمر 
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ت دارد کھ یاھم یژه ھنگامیبھ و زین تمایا بھ خاطر داشتن م؟یم، بھ معرف دست دوم بسنده کنیاول داشتھ باش
شد خلل برھان اش  کویکامال ممکن است کھ او م:  کندی میبانی فراوان برھان اش را پشتی با نقل قول ھایمولف

. اند بپوشاند کھ با او موافقی ارا با نقل قول از اشخاص برجستھ

)Ad Hominem (یزیشخص ست

 انکارا ی ی نف،گر را با حملھ بھ خود آن شخص، و نھ اظھارات اوی، اظھارات شخص دیزیشخص ست یمغالطھ 
ت یمسئولز از ی آنھا گریاما ھدف ھمگ. اردد یار گوناگونین مغالطھ صور بسید، ایم دیچنان کھ خواھ.  کندیم

ز یک برھان شخص ستی.  استندهیگو  نمودن اعتباریب در یش آنھا سع، و روک اظھاری بھ ی منطقنپرداخت
: داردین شکلیچن

)Xد ی گوی مp) + (Xاستی شخص بد (

Pنادرست است 

ت، ی آن، بھ شخصیا استحکام برھان حامیر، ک اظھای یا نادرستی یرا درستی استدالل مغالطھ است زیوه ین شیا
.  نداردیچ ربطی کند ھیان میب برھان را ای کھ آن اظھار یگر شخصی دیصھ ی خصا ھریزه ھا، یانگ

 دفاع از موضع اش نظر ی برایاگر کس. می را لحاظ کنییصھ ھاین خصی چندیبا، البتھ در مورد شھادت دادن
موجود در  از اطالعات دی بات آن مرجع مفروض،ینیا عیت یدم صالح نشان دادن عیبرا را ذکر کند، یمرجع

اطالعات رد، ی شود نظر شھود را بپذیئت منصفھ خواستھ میھاز  کھ یدر محکمھ ا.  میمورد او استفاده کن
 ینھ، بین زمی در ایاما حت.  شوندیز مرتبط محسوب میک شاھد نی یزه ھایا انگیت، ی، شخصییمربوط بھ توانا

 بھ یلیچ دلیند حتما نادرست است؛ بلکھ فقط ھی گویست کھ آنچھ مین نی بر الیا شھود، دلی کردن مراجع اعتبار
 در کار ی کھ شھادتی ھنگامیعنی—نھیزمن یخارج از ا. ند درست استی گویم آنچھ می دھد کھ فکر کنیدست نم

 اعتبار او یگاھش آورد، مسئلھ دی دی برای برھانیاگر کس.  مغالطھ است، و السالمیزیبرھان شخص ست—نباشد
.می کنی خود بررسی برھان را بھ خودیستگید شایبا. ا احمق باشدیست او چقدر فاسد یمھم ن. ستیمطرح ن

احمق، کودن، بھ عنوان معارض   شخصفیتوص—ستی نشی بینیتوھن شکل خود، یغالطھ، در خام ترن میا
ن ی واژگان توھ. ، متحجر و الخی، احساساتی، عوضوککوردل، مرتجع، مزدور، مفلست، ی، فاشیھ، سطحیفروما
ن مغالطھ در شکل خام آن یھ مغالطات، ارتکاب ای بھ عالوه، برخالف بق. پرشماراندیر ھم در زبان بسیو تحق

دش باطل یچو خشم آ" شود، و ی، اغلب اختالف نظر باعث خشم می شخصیدر مشاجره ھا. ج استیکامال را
 ھستند کھ یاستمدارانیغات، و کارافزار سی در تبلیجی رایوه ی  شیزیشخص ست ی ھااست، برھانیدر س". دیبگو

اجازه . ابدی یز می نیف ترین مغالطھ صور ظریاما ا. ت اندی جلب حمای در پی و حملھ پردازیبا دشمن ساز
.می را مالحظھ کنید تعدادیدھ

 ینده خود دروغگویاگر گو.  کندیز شماتت می مصلحت آمی شما را بھ خاطر گفتن دروغید کسیفرض کن
چ یھ –ن پاسخ مسلما قابل فھم است یا!" ھ گینو می داره این کیبب ":دیید بگوی باشد، چھ بسا وسوسھ شوییرسوا

 یزی از شخص ستینوع. ن پاسخ مغالطھ استیاما ا –ھ تر از خود مالمت بشنود یز فروماکس دوست ندارد ا
 ھم آلوده یگریقت کھ دامن دین حقیا.  شودیخوانده م")  یگرید یکیتو ھم  ("tu quoqueاست کھ برھان 

 دھد، اما یر بشنود کھ بو میاز جالب نباشد کھ از سی پیممکن است برا. دی کند کھ شما پاکدامن ایاست، ثابت نم
. دھدیاز ھم بو میدرھرحال پ
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م یحملھ کن یبھ موضع کسل ن استدالی دھد کھ با ای رخ می ھنگامیزی شخص ستیگر از مغالطھ یت دیرواک ی
 ی است کھ بھ پزشک میماریک آن، بیمثال کالس. گر مواضع اش ناسازگار استیا دی عمل اش،  گفتھ اش باکھ با

قت کھ ین حقیا از "د کھ آن را ترک کنم؟ یید بھ من بگوی توانید چطور می کشیگار میشما کھ خودتان س: " دیگو
ست؛ ی ناو بھ جا یھ ی کھ توصجھ گرفتیمشکل بتوان نترد، ی گیم نیھ اش را در مورد خودش جدیپزشک توص

 در یده تریچی پین ھم نمونھ ی ا. عرضھ داردیا برھان معتبرید، ی بگویز درستی تواند چیز میاکار نیک آدم ری
م ین تحرین بود کھ ایل شان ای بودند، دلی جنوبیقای آفریم اقتصادی از محافظھ کاران مخالف تحریاریبس: استیس

م یم و بکوشی رابطھ داشتھ باشی جنوبیقای کند، و بھتر است ما با آفریش از آن دولت لطمھ وارد میبھ کشور ما ب
 یم ھایم بر رژی اعمال تحریحامن حال، محافظھ کاران اغلب یبا ا. میاز درون دولت بھ آن اعمال نفوذ کن

لذا ھر گاه .  کردندی موضع مخالف را اتخاذ مبرال ھا در ھر دو موردیل. کاراگوئھ بودندی مانند نیستیمارکس
ضد و  بھ گرید را صرف متھم کردن ھمیادیبرال ھا و محافظھ کاران وقت زی آمد، لیش میم ھا پیبحث تحر

ضع ا توانستند موی می توانست کامال درست باشد، و ھر دو دستھ بھ خوبین اتھامات میا.  کردندی مییگوض ینق
ب تان ناسازگار ینکھ مواضع رقید موضع خود را با نشان دادن ای توانیشما نم، رانجامس  اما.ح دھندیشان را توض

ت از موضع ی حمای برایقی حقین است کھ شواھدی اشما یمسئلھ . نجا بودیمشکل آنھا در ا. دیھستند ثابت کن
. دیابیخودتان ب

ن ی ایھ یف، بر پایت حرینی عی نفیم، تالش برای کنی می کھ بررسیزی شخص ستی از مغالطھ یشکل آخر
 کھ بھ عنوان ی، بھ جز در مورد کسراھکارن یا.  نفع استی کند ذی کھ از آن دفاع میادعاست کھ او در موضع

 ی سرمقالھ  از آن درین ھم نمونھ ای ا.، معموال مغالطھ است)میدیچنان کھ در بحث قبل د( شود یمرجع مطرح م
س یا رئین پرسش کھ آیز تگزاس، در برابر ایالت نفتخیاالس، درقلب ا مخاطبان محفظھ کار در د: "ک روزنامھی

مطابق انتظار  کند خاموش بماند، ی م کھ کنگره وضعیھ گزاری سرماین محدود کننده یدر برابر قواند یجمھور با
ھ یسرما بر ی مبنس جمھور و طرفدارانشی رئ یدگاه ھایدس با یآشکار است کھ سرمقالھ نو." سر دادند´ نھ´اد یفر

الت یا" آزادانھ، با اشاره بھ یھ گزاریھ سرمای علی برھان مستدلی ارائھ یاما او بھ جا.  مخالف است آزادیگزار
 شان است، و لذا ی اقتصادییان منفعت جوی کشد کھ موضع مخالفانش تنھا بیش میده را پین ایا" ز تگزاسینفتخ

 بھ کھ خوانند، یم" سرچشمھمسموم کردن "ن راھکار را ی ای گاھ.شتر رد کردی بی توان آن را بدون مالحظھ یم
ست کھ ی دارد، بدان معنا نیت از موضعی حمای برایرعقالنی غیزه ای انگیکھ کس نیا. ز استیوضوح مغالطھ آم

 توان کار یم، می کنیش را بررسیبرھان ھانکھ یش از ایست کھ پیآن موضع نادرست است، و مسلما بدان معنا ن
.نگاشتکسره ای آنھا

تو فقط : "دی گویف مین شکل است کھ شخص بھ حریدر مجادالت رودررو، مسموم کردن سرچشمھ معموال بھ ا
 کالس ینده ید نمای آذر با کھیی گوی من خاطریتو فقط بھ ا: " مثالی برا...". کھ یی گوین را مین خاطر ایبھ ا

 کھ برادرت را اعدام ی کنیو مجازات اعدام دفاع ملغن خاطر از یتو فقط بھ ا" ا ی." یباشد کھ باھاش دوست ھست
ا بھ نفع ید، یھ مجازات اعدام ارائھ داده باشی علیاگر شما برھان. ن دست مغالطھ اندی از ایاظھارات.". کرده اند

 برھان ی بھ استواری آن مواضع، خللی تان در باره ی شخصیزه ھاید، وجود انگی آذر استدالل کرده باشیندگینما
ستم ی حاضر نیمن حت: "ندی گویقت می حقراد ھا درین ایا. ز اندی اھانت آمین اظھاراتیو چن.  کندین وارد نمتایھا

 ی جز زبان بازیزی؛ استدالل ات چی باشینی عی توانی دانم کھ نمیش می گوش کنم، چون از پیی گویبھ آنچھ م
 کوشد یرا می است، زیزی شخص ستیمغالطھ  از یانھ این شکل موذیا." ستیبھ سود عواطف و منافع ات ن

د یدرست است کھ با.  پاشدی خود و شرم مبھل کند؛ و بذر شک یزاتان  دنیشی اندینی عییبھ توانارا اعتماد تان 
ت یدن بھ ذھنین صورت در خطر فروغلتیر ایغ در و. نشودی جھت دھی ذھنعوامل مان با یم تا داوریمراقب باش

.میریز بپذیرا ن) گر آنیا انواع دی (ین گناه منطقی ارتکاب ایتھام نارواد ایاما نبا. م بودی خواھییگرا

ینیآزمون تمر

ت، یتوسل بھ مرجع: می کردین بخش بررسی شود کھ در ای می از مغالطاتیکیر مرتکب یک از اظھارات زیھر 
.دیمشخص کندر ھر مورد مغالطھ را ) . مسموم کردن سرچشمھ و یگری دیکیتو ھم شامل  (یزیستا شخص ی
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ن یمعاھدات ب یامضا، و ین المللی بیسازمان ھادر  تی عضود درموردیران بای کنم کھ ایمن فکر م.1
 داد؟یھشدار نم" یاستکبار جھان"آخر مگر امام راحل در مورد خطر . شتر دقت کندی بیالملل

رت کند؟ آنھا  مسلح مشویروھای کشور با ستاد مشترک نی دفاعیب بودجھ ی تصوید برایچرا مجلس با.2
.رندیشتر بودجھ بگی خواھند ھر قدر بتوانند بی اند، و واضح است کھ  مینظام

اد خواھند گرفت کھ ی  دست و پنجھ نرم کنند،ی گرسنگیر در دراز مدت با مسئلھ یاگر ملل فق"ن کھ یا.3
 را یسنگاگر شما ھرگز طعم گر.  سنگ دالنھ استیاظھار نظر" د کنندیازشان را خود تولی موردنیغذا
.دی گفتین را نمید ایده بودیچش

 اول اش را بھ آن اختصاص داده یمز چھار ستون از صفحھ ی تای حت–د مھم باشد ین موضوع بایا.4
.است

کسب "  بادآوردهیثروت ھا" کنند کھ ی بزرگ را متھم میشھ صاحبان شرکت ھای ھمونیزیمفسران تلو.5
. آوردیشتر پول درمی بیگریخودشان از ھر تجارت د، اما سازمان  کنندیم

____________________________
یمغالطات در ساختار منطق

____________________________

 یعنیرمرتبط در استدالل، یم کھ بھ خاطر لحاظ کردن عوامل غی کردی را بررسییدر بخش قبل، برھان ھا
م کھ شامل ی پردازی مین بخش، بھ مغالطاتیر اد.ز بودندی، مغالطھ آمی فردیصھ ھایخصو دھا، یعواطف، تھد

ان یست، بلکھ روابط مین برھان ھا مقدمات مورد استفاده شان نیمشکل ا. ند استدالل ھستندی در خود فرآییخطاھا
.جھ استیمقدمات و نت

)یبرھان دور( بھ مطلوب مصادره

د، اثبات ی جدیاز آن، مانند بحث ھاھدف .  بحث را طرح کردندیک سبک صوری قرون وسطا یدرسلسوفان َمیف
 خواست خالف ی میگری  را  اثبات کند، دp ید گزاره ی کوشیک طرف بحث می: ک پرسش بودی پاسخ یدرست

ف تان با ید کھ حری استفاده کنید از مقدماتی توانی، تنھا م در بحث اثبات موضع خودیاما برا. اش را ثابت کند
 pحال اگر درصدد اثبات .  آخری را چطور؟ و الr؟ ی را قبول دارqا یآ: دید از او بپرسیبا. آنھا موافق است

چ یر بھ ھن صورت مجبویرد؛ در ای را بپذpد خود یف تان بخواھین است کھ از حرین راه ایع ترید، سریھست
ن یقت، در ایقدر ح. ن کندیف تان چنید کھ حرید انتظار داشتھ باشی توانین خاطر، نمیقا بھ ھمی دقاما. دیستی نیتالش

مجاز "  بھ مطلوبمصادره"ل است کھ ین دلیبھ ا. دی محل مناقشھ را بھ نفع خود مصادره کرده ایحالت گزاره 
.دانستھ نشده است

 یا نادرستی یھدف از استدالل پرتو افکندن بر درست. د مجاز شمرده شودیز مصادره بھ مطلوب نبایدر استدالل ن
 شان ی باور بھ درستی براییمبنااست کھ ) مقدمات (ییگر گزاره ھایدن آن با دبا مربوط کر) جھینت(ک گزاره ی

. مان نخواھد داشتی برایچ حاصلی بھ خودش انجام ندھد، ھp جز مربوط کردن یاگر استدالل مان کار. میدار
 یدر برھانبھ عنوان مقدمھ ک گزاره یشھ استفاده از یپس ھم. ستندی نیف دورید تر از تعاری مفی دوریبرھان ھا

. مغالطھ است ،ت از ھمان گزارهی حمایبرا

:ن شکل استی بھ ایجھ بھ عنوان مقدمھ، در برھانیان مجدد نتین مغالطھ بیق ارتکاب این طریروشن تر
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p

p

  شود، چنان کھی بھ دو شکل مختلف صورت بندی دھد کھ گزاره ای رخ مین مغالطھ معموال تنھا ھنگامیا
جامعھ ] 1: "[ مثالیبرا.  کندیگر تکرار می دیانیجھ اش را  بھ بی نشود کھ شخص صرفا نتبالفاصلھ معلوم

 خود را برآورده کنند حق دارند از یازھای توانند نی کھ نمیکسان] 2[را یت کند، زیازمندان حمایفھ دارد از نیوظ
" اجتماع"ھمان " جامعھ: "د کنیان می را ب)1( ی  ھمان گزاره )2 (یجملھ ." منابع اجتماع برخوردار شوند

) 1(در  کھ یفھ ایھستند و وظ"   خود را برآورده کنندیازھای توانند نی کھ نمیکسان"ھمان " ازمندانین"است، و 
 ی واحدید بھ ھر  دو عبارت شماره ین بایبنابر ا. ذکر شده است) 2( است کھ در ی از حقیگریان دیذکر شده، ب

:نسبت داده شود

(1)

(1)

 ی بھ نظرشان چنان واضح می کنند کھ گزاره ای بھ مطلوب میق مصادره ین طری بھ ای ھنگامومًا مردمعم
ک ید کھ ین امی بھ اندهی گو؛ پسنمود بھ نفع آن ارائھ  توانی میشتریستند کھ چھ شواھد بید کھ مطمئن نینما

 یان میگر بی دیقی آن را بھ طرد،رش آن گزاره واداریگر نظر مخاطب را جلب کند و او را بھ پذی دیصورت بند
.کنند

ک مرحلھ را یش از ی تر شود تا بی دھد کھ دور طوالنی رخ مین مغالطھ ھنگامیف تر از ایک صورت ظری
 شود یت می حماp ی خود با مقدمھ ی بھ نوبھ qت شود، کھ ی حماq ی با مقدمھ p یجھ ی نتیعنی: شامل شود

 یک ھستیبر سر وجود  )ملحد(خدایک بید من با یفرض کن). تا باشدچند  تواند ھری میانین مراحل میداد اتع(
 ین میرا قرآن چنیز"م، ی گوی پرسد چرا معتقدم کھ خدا وجود دارد، و من میاو از من م.  کنمیمحاجھ م یمتعال

ر قابل ن خاطی پاسخ دھم کھ قرآن بھ ام، و منیت بداند سخن قرآن را درسی اگر او باز بپرسد کھ چرا با."دیگو
 کھ یرد، موضوعی گی من وجود خدا را فرض می مقدمھ:  استیم دورماد است کھ کالم خداست، استداللاعت
 رخ یی اغلب در بحث ھای دوریل استدالل ھاین قبیا دھد،  ین مثال نشان میچنان کھ ا. قا محل مناقشھ استیدق
. می ثابت کنمی خواستیم کھ میبدھ یجھ ایت بھ نتراد را با بازگشیک ایم پاسخ ی کوشی دھند کھ میم

:ن استین استدالل ھا چنی از ایمثال.  استیف دوری تعر،یگر از استدالل دوریج دیک شکل رای

."بھ عراق موافق اند حملھ  بای استکباری دولت ھایھمھ : "یھاد
"ن حملھ بودند؟ی کھ مخالف ایی گویدر مورد آلمان و فرانسھ چھ م: "میمر
."ستندین یقیحق ی استکبارینھا دولت ھااما آ: "یھاد
"ستند؟یچرا ن: "میمر
." بھ عراق مخالف بودندیچون با حملھ : "یھاد

 بھ  با حملھی استکباری دولت ھایمھ نکھ ھیا –  خواھد از آن دفاع کندی را کھ میجھ ای نتین استدالل، ھادیدر ا
" یقیحق" در مورد یریم گیار تصمیاو مع. کند ی درج می دولت استکبارفیتعررا در  –  بودندعراق موافق

 کند، ی مطرح میھادکھ  را یم اصلی توانیرد، لذا نمی گیمرا موافقت با حملھ  کشور ھا ن خواندیبودن استکبار
جھ ی دوزد کھ بھ قامت نتیف خود را چنان می تعرین مورد خاص، او جامھ یاما آشکار است کھ در ا. میابطال کن
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بھ ف، ین تعرید کھ ایتوجھ کن (.میپس منصفانھ است کھ او را متھم بھ مصادره بھ مطلوب کن. دیاش برازنده آ
ن ی انقش بودن از  یاما دور. ف نشده استی توسط خودش تعریاستکبارمفھوم : ستی نی دورفیعنوان تعر

.)تسی نی دوریفی بھ مطلوب کننده، ضرورتا تعریف مصادره یک تعری.  شودی میف در برھان ناشیتعر

 است یک آن بازپرسیمثال کالس.  نامندی ممرکبپرسش  بھ مطلوب ھست کھ آنرا یگر از مصادره یک قسم  دی
رفتھ است کھ ی، پذ"بلھ"د یاگر شاھد بگو"  د؟یدیا از کتک زدن ھمسرتان دست کشیآ" پرسد، ی مشاھدکھ از 

ن امر یل ای دل.رفتھ استیلب را پذ رسد کھ ھمان مطی، بھ نظر م"نھ"د ی است؛ و اگر بگو زدهیمھمسرش را 
ا یآ: ستدو پرسش مطرح اقت یدر حق.  استمرکبست بلکھ ی نطیبس، ن پرسش، بھ رغم ظاھرشیا. آشکار است

ش از یم پی توانیا از زدن دست برداشتھ است؟ نمین است، آیمرد اصال ھمسرش را کتک زده است؟ و اگر چن
دن پرسش یبازپرس با نپرس. میینکھ آن را پاسخ گویرسد بھ ام، چھ یطرح پرسش اول، پرسش دوم را مطرح کن

عموما، اغلب .  کندی بھ مطلوب می مصادره یعنی—.است" بلھ" کند کھ پاسخ آن ی فرض میاول، بھ سادگ
. میم بھ پرسش پاسخ دھی توانیم، میریش فرض ھا را بپذیاگر آن پ.  ھستندییش فرض ھای بر پیمتکپرسش ھا 

، ک باالیب، در مثال کالسین ترتیبھ ا. می خود اظھار کن راد انکاریم، پس بایش فرض ھا باشیاما اگر منکر آن پ
."بھ زدن ھمسرم نکرده بودمشروع را من اصال ی محتواست، زیپرسش شما ب"د ی تواند بگوی مشاھد

 (Post Hoc)تعاقب

. "نین، لذا در اثر ایپس از ا:"یعنی است psot hoc ero propter hoc ین مغالطھ مختصر شده ین اینام الت
: داردین ساختاریت است و چنین مغالطھ مربوط بھ علیا

Aش از ی پBرخ داده است 

A علت Bاست 

 بھ آن یچ ربطی دھند، ھی رخ میگریش از دی کھ پیاتفاقات  ازیارین استدالل بدان خاطر مغالطھ است کھ بسیا
 یلین اطراف فیاما ا"، ." دھمیل ھا را فراریتا ف"، "؟ی زنیرا سوت مچ: " کھیمی قدیفھ ین لطیمانند ا. ندارند

."م اثر کرده، سوت زدنینی بیم"، ." ستین

  ازیناش آورده و آن را ی بدشانسی، کسیروز.  از خرافات باشدیاریمنشاء بس ،تعاقب یمغالطھ ست کھ ید نیبع
 ی دانش آموزیروز.  انگاشتھ استیگریفاق مقدم دا اتی جغد، یدن صدایشنر نردبان، ینھ، راه رفتن زیشکستن آ

 پوشد کھ آن روز یرا م" یمنیخوش "راھن ی امتحان ھمان پیشھ سر جلسھ یامتحان اش را خوب داده، و لذا ھم
ت ی نھایجھ بیان مقدمھ و نتی می عّل دھد کھ روابطی رخ میالطھ ھنگامن مغی تر ای جدینمونھ ھا. ده بودیپوش

 کھ در گذشتھ موجب ی عوامل معدودی مشاوران بورس برمبنایگاھ مثال . ن مشکل باشدص شایده و تشخیچیپ
ھنگام تأمل در علل تعاقب ن ممکن است استدالل یھمچن.  زنندی مینیش بی دست بھ پ،مت ھا شدهیا نزول قیصعود 

 یا علل روندھای، ی مانند رکود اقتصادی اقتصادی ھادهی، علل پد ھا مانند وقوع انقالبیخی تاریرخداد ھا
.ز رخ دھدیش نرخ طالق، نی مانند افزایاجتماع

 یص عواملید با تشخی چھ بوده است، باB یده یا پدی علت رخداد  کھمیم بدانی اگر بخواھمسلما درست است کھ
  B وAان یم کھ مید نشان دھی بوده است، باB علت Aنکھ عامل ی نشان دادن ایبرا.  کھ مقدم بر آنندمیشروع کن

ان آنھا ی می زمانیک رابطھ یش از ی بیزیچنشان دھند م کھ یابی بید شواھدیبا.  وجود داردیقی حقیابطھ ار
د یفعال با. م کردی آورند مطالعھ خواھی را فراھم مین شواھدی را کھ چنیی انواع برھان ھا4در بخش . وجود دارد

: دی است، از خود بپرسB علت A کھ  کند یمحاجھ م ی کھ کسیماھنگ. می باشی مان متکی شھودیبھ داور
ا ی باشد؟ آB تواند علت ی است کھ می امورقسم از آن Aا ی واقع شده باشد؟ آBش از ی تصادفا پ Aاممکن است یآ

 ارائھ داده است؟B بر Aر ی تأثی چگونگی براینییشخص تب
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شق کاذب

. می کنیجھ را در خالء مالحظھ می بھ ندرت نتم،ی کنی استدالل میجھ ای نتیا نادرستی ی کھ درمورد درستیھنگام
م، آن ی کنی فکر می اقدام بھ عملی کھ در باره یھنگام. میز در نظر داریج ممکن را نیگر نتای از دیبلکھ گستره ا

 آن را م،ی کنی طرح میک رخدادین یی تبی برایھ ای فرض کھیھنگام. می سنجیگر می دینھ ھایرا در تقابل بھ گز
ز یم، از موضع مخالف نی کنی را اتخاذ میک بحث موضعی کھ در یھنگام. میی آزمایھ ھا میگر فرضیدر برابر د

 رخ ی کاذب ھنگام شقیمغالطھ . ان شقوق مختلف استینش از مینکھ، تفکر اغلب مستلزم گزیخالصھ ا. میآگاھ
.میری احتماالت ممکن را در نظر نگی ھیکل دھد کھ یم

ر است، مرتکب مغالطھ شده یست، و من استنباط کنم کھ پس آن شخص فقیروتمند ن ثید کھ کسییاگر بھ من بگو
 از ثروت یوستھ ھستند کھ شامل داشتن درجات متفاوتی پیک گستره ی ی حدیر دو نقطھ یثروتمند و فق.  ام

بھ  فصل قبل ین ھایز تمر ایکی.  دھدیز رخ می نمرکب ین مغالطھ معموال در بافت پرسش ھاین ایھمچن. است
 کھ درباره اش ید کھ کمبود نفتی کنیا فکر میآ" :  مربوط بود کھ1979 سال  دریک نظرسنجی از ن پرسشیا
 ی باالتریمت ھای قی نفتیم کھ شرکت ھایند کمبود نفت داری گوین خاطر میا فقط بھ ای است یم واقعی شنویم
) 1(کھ ھا ھستند نی تنھا احتماالت ارد کھی گین پرسش فرض میا] مزیورک تایوین/اس. یب.یس" [ن کنند؟ییتع

کمبود مورد ) 3: ( ھم ھستیگریاما احتماالت د.  استی نفتی شرکت ھایتوطئھ ) 2( است، و یکمبود واقع
ک اشتباه محض باشد، و ی تواند یم) 4(ا یش باشد، یاست ھای شکست سی الپوشانی تواند عذر دولت برایبحث م

 محسوب مرکب ی را پرسشین پرسش نظر سنجیم ای توانیم.  نباشدچ کسی ھی از سویچ توطئھ ای از ھیناش
 از شق کاذب یم آن را موردی توانیا مینادرست اند؛ ) 4(و ) 3(رد کھ ی گی فرض میرا بدون برھانیم زیکن

. کندی غفلت مشقوقن ی از ایرا بھ سادگیم، زیریدرنظر بگ

.  کنندی میط چشم پوشماالت مرتب از احتیطور ضمن ھستندکھ  بھ یین مغالطھ، آنھای این نمونھ ھایف تریظر
 یشتر بھ سویب شود، ترسکوالر کھ جامعھ یجھ کرده اند کھ ھنگاماست محایلسوفان سی فی مثال، برخیبرا

 تواند با یابد، تنھا می اش را در خدمت بھ خدا نی زندگیرا اگر انسان معنای، ز شودیل میمتما ییاجتماع گرا
 ی فرض مین برھان بھ روشنی تنھا شقوق ممکن باشند؟ انھایا چرا اام. ت اش معنا دھدایخدمت بھ دولت بھ ح

ن یا.  دھندیش معنا می خوی، بھ زندگ" تریمتعال "یزی خودشان، چی وارایزیرد کھ افراد تنھا با خدمت بھ چیگ
ن فرض درست ی است اممکن.  نھدی معنا دھند، کنار مشتنیخو یتوانند بھ زندگبافراد کھ  ن احتمال رای، افرض

 یگری دیھ آن بھ برھان آوری توجیبرا: ستی نیھین امر بدیاما ا. ر را کنار گذاشتی احتمال اخدیباد یباشد؛ شا
.ھ کنار گذارد، مرتکب مغالطھ شده استی را بدون توجی شقیاگر برھان. از استین

  مان، و برھان آنجھیقدر ھم کھ از نتھر . استی پویلی باز و تخی داشتن ذھن،ن مغالطھین محافظ در برابر ایبھتر
ا ممکن ی آ را فروگذار نکرده ام؟زیچ چیھا یآ: میبپرساز خود م و یشھ ارزش دارد کھ درنگ کنیم، ھمیمطمئن باش

ن خاطر یار کرد؟ اغلب بھ ای ھم اختیگری دی توان چشم اندازیا می ھم باشد؟ آیگرین دییع تبین وقای ایاست برا
 یار می اختیتای فرضیعنیم، ی نگریم ینیمع یھ ایم کھ آن را از زاویابیک مسألھ بی ی برای حلم راهی توانینم
ک از مواضع استاندارد یچ یاگر  ھ.  کندیانجامد حذف می را کھ ممکن است بھ حل مسألھ بیگری کھ شق دمیکن

د ی کنند کھ بای میاتی فرضین خاطر باشد کھ ھمگی نبود، ممکن است بھ اه کنندیمان راضیا بریدر قبال مسئلھ ا
. گشوده شودگری دی مواضعیو ربھ پرسش گرفتھ شوند، تا در بر

)Argumentum ad Ignorantiam(ھل اجتتوسل بھ 

 ثابت ی توانیتو م" پرسم یمن م، ."ثابت کن"د یی گویشما م. د شما را متھم بھ تقلب در امتحان کنمیفرض کن
 ی چون نادرستن برھان کھیا.    شومی متجاھل یب مرتکب مغالطھ ی ترتنیو بھ ا—"؟ی کھ تقلب نکرده ایکن
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ل ین دلیک گزاره بھ ای ین برھانیگر، در چنیان دیبھ ب.  استتوسل بھ تجاھل ثابت نشده پس درست است، یزیچ
ا ی را بھ عنوان نقض p-اگر نماد .  معارض اش اثبات نشده استی گزاره ھای شود کھ درستیدرست انگاشتھ م

:ابدی ی مین ساختارین مغالطھ چنیم، ای بھ کار برp ینف

ثابت نشده استp-یدرست

p درست است 

 از آن تنھا . دھدی بھ دست نمp ی بر درستیشاھد،  p- بھ نفع ی مغالطھ است کھ فقدان شواھداز آنجان برھان ی ا
ده ی نوزی بر سطح مشتری کنم کھ توفان توانم ثابتیمن نم.  درست استp–م ی دانی توان استنباط کرد کھ نمیم

 ین معناست کھ ما بھ قدرکافاب شواھد معموال فقط  بدای غ.ستی نیمشتران در  بر وزش توفین شاھدیاست، اما ا
 ی بدل نمطال بھ مفرغ کھ  شود، چنانیبدل نمم بھ معرفت ین جھلیچن. میم کھ دست بھ قضاوت بزنی دانینم

.گردد

نکھ یا اید، ین کھ شما تقلب کرده ایا:  بودیجابی ایک ادعای p ی،  گزاره  تجاھلی غالطھ م باال ازیدر مثال ھا
فقدان .  باشدی سلبیی ادعاpکھ   تواند رخ دھدی م ھمین مغالطھ در حالتیاما ا. استده ی وزی در مشتریتوفان

ده است، ی وزینکھ توفانیواھد بر ا؛ فقدان شدینکرده ا ی کند کھ تقلبی، ثابت نمدیکرده ا ینکھ شما تقلبیشواھد بر ا
  ارزش p - باشد، در ھر حال یجابیا ای ی تواند سلبی مpاگرام باال، ی در د. استدهینوز ی کند کھ توفانیثابت نم

 و ی سلبیان ادعاھایق،  میان دقیبھ ب. کسان استیمخالف آن را خواھد داشت؛ و در ھردو حالت ساختار مغالطھ 
.جود دارد وی منطقی تقارنیجابیا

ن است کھ ما، مگر یل اش ایدل.  دارندیجابی ایی شوند کھ ادعاین مغالطھ می مرتکب ایاما در عمل، معموال کسان
 چنان یزیکھ چد ی نگویکس ی کسیوقتتا . می کنی مطرح می سلبیی، بھ ندرت ادعایجابی ایادعاھابھ در پاسخ 

م ید من و شما در حال گفتگو ھستیفرض کن. ستینم چنان ییم کھ بگویری گی قرار میتی، ما بھ ندرت در موقعاست
عتا از من ید، و طبید شما شک کنیشا.  پلکدی چپ تان می شانھ ی باالیدنی نادیم کھ جّنی گویکھ ناگھان من م

را من گفتھ ام یم، زیصلھ دھین بحث را با مشاھده فیم ای توانیما نم( دارم ین باوری چنی برایلید کھ چھ دلیبپرس
 را یزین چیاگر من چن. اورمید شاھد بی کرده ام، پس من بایینجا من ھستم کھ ادعایدر ا).  استیدنی آن جن نادکھ
ب، اگر ین ترتیبھ ھم. دی آمدی پلکد، برنمی بر فراز شانھ تان مینکھ جنی گفتم، شما ھرگز درصدد انکار اینم

. شواھد بر اتھام زننده استی ارائھ فیتکل و .دید آمیکار آن برنم کرد، درصدد انی شما را متھم بھ تقلب نمیکس

 ی اندازد، و ادعاین میان زمی است کھ توپ را بھ میجابی ایشھ ادعای ھم توان گفتی مک قاعدهیبھ عنوان 
 کند، پاسخ مناسب بھ او ی پشتوانھ اظھاری بین، اگر کسیبنابرا.  شواھد استی است کھ مکلف بھ ارائھ یجابیا

د، خود ین پاسخ دھی او؛ اگر چنیرفتن زحمت اثبات خالف ادعای باشد، و نھ پذی ھمانندی پشتوانھ یبد انکار ینھ با
 ی مدام مییای است کھ افراد پارانوین ھمان دامیا. (دی شده اتجاھل توسل بھ ی مرتکب مغالطھ یز بھ طور ضمنین

شان را ی کند، و آنگاه ادعایدشان میئھ تھد توطی کنند کھ نوعیآنھا ادعا م:  آن اندازند درکوشند مخاطبان شان را
ن است کھ صرفا خاطر نشان یپاسخ مناسب ا.)  بتواند خالف اش را ثابت کنندی انگارند، مگر کسیثابت شده م

 شواھد ارائھ شد، اگر.  بھ نفع آن ارائھ دھدی شواھدم کھی بخواھی پشتوانھ است، و از مدعی ادعا ب آنم کھیکن
ن را کھ چرا آنھا را موجھ ین اییت تبید مسئولید، بایافتیما افتاده؛  اگر شواھد را قانع کننده نن شیآنگاه توپ بھ زم

.دیری، بپذدی دانینم

. نکھ خالف اش ثابت شودیر است، مگر ای تقصی است کھ شخص بین اصل حقوقین قاعده، ایک کاربرد ای
.  شده استینین معناست کھ او مرتکب عمل معیبد:  استیجابی ایی ادعای مقصر است، ارائھ ینکھ کسیاظھار ا

ا بھ یر است، ی فقدان تقصیبھ معنا:  استی سلبیصھ یک خصینکھ چقدر مطلوب باشد، ی، فارغ از ایری تقصیب
 شود کھ مظنون بھ ین خاطر بھ محکمھ خوانده میمتھم بھ ا.  استنشده ینین معناست کھ او مرتکب عمل معیا

شان ارائھ ی لھ ادعای کھ بھ او اتھام زده اند مکلف اند شواھدی اول کسانیھ  است، پس در وحلیارتکاب جرم
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 اثبات یچ شک معقولی کھ اتھام بدون ھ داردیالزم من ی ھمچنیقانون جزائ. میار باشینجا ھشید در ایاما با. دھند
اما .  شودیاختھ مر شنی تقصیب یاز نظر حقوق شود و ید، متھم تبرئھ می بھ بن بست رسیگرد قانونیاگر پ. شود

م، مرتکب مغالطھ یشیاندین بیاگر چن. ر است؟ نھی تقصیقتا بی کند کھ متھم حقی ثابت میگرد قانونیا بن بست پیآ
 است کھ صد گناھکار را رھا کردن بھ ین اصل اخالقین بازتاب این قاعده ھمچنیا. می  توسل بھ تجاھل شده ای

. گناه را مجازات کردن استیک بیاز 

)Non Sequitur (ی ربطیب

ک ی. است"  شودیجھ نمیاز آن نت"ن است کھ  یا" non seqiutur"ن ی عبارت التی تحت اللفظیترجمھ 
جھ ی بھ نتی مقدمات ربطیعنیست؛ ی بر مقدمات نی متک آن اصال یجھ ی است کھ نتیبرھان ربط یبرھان ب

 بر یجھ مبتنیم کھ نتییم بگوی توانستیز میم نید کریش تر بررسی کھ پی مغالطاتیالبتھ در مورد ھمھ . ندارند
ز است کھ در ی مغالطھ آمیبرھان ھا ی متفرقھ برای مقولھ یقسم ی ربطیب قت،یدر حقپس . ستیمقدمات ن

ان ی می، شکاف آشکاری ربطی بین شکل مغالطھ یدر خام تر.  گنجدی نمی مغالطات قبلخاص یالگوھا
چون عابر مانده بود کھ کدام " –م یدیش تر دی کھ پیال گزارش تصادفمانند مث. جھ وجود داردیمقدمات و نت

ن یاما ا.  اندیفھ پردازیلط یھ ی معموال دستمای منطقی خلل ھان جوریا." فتمر گریطرف برود، او را ز
اجازه . ستین آشکار نیجھ چنیان مقدمات و نتیابد، کھ در آنھا شکاف می ی ھم میف تریمغالطھ صور ظر

.میج بپردازی راید الگود بھ چنیدھ

"X......  اگر .  پر کردی توان با ھر عملی را می خالی جا."ھ آن وضع شودی علید قانونی است؛ پس با
ل ینده وکیاگر گو. ستاخالقا خطا  باشد کھ بھ نظر اوی تواند عملی مxک محافظھ کار باشد، ینده یگو

اگر . ا ناکارآمد استی کھ بھ نظرشان خطرناک  باشدی تواند محصولی م x باشد، یمصرف کنندگان محصول
در ھر مورد، .  شودی مضر محسوب می سالمتی باشد کھ برایزی تواند چی م xنده پزشک باشد، یگو

رد یش گید پی کھ دولت بایاستیک مسألھ است، و سی است کھ نامطلوب بودن  ربطیبن خاطر یبرھان بھ ا
ان ی را بھ ملین قبی از ای ضمنی، الزم است فرضیف منطقن شکای پرکردن ایبرا. ست جداگانھیمسألھ ا

 ی درباره ی است، فرضی اساسین فرضیا." است ممنوع کند......  را کھ یزید ھر چیدولت با"م کھ یآور
رادات ی بھ ایی پاسخ گوید آماده ی باین دفاعی چنیبرا.  استی قوینقش مناسب دولت، و مستلزم دفاع

 است، کھ ی اخالقیرند کھ چھ کاریم بگی خود تصمید بتوانند آزادانھ برایافراد باند ی گویم کھ می باشیکسان
 X" از قسم یجابین مطلب در مورد اظھارات ایھم. ر و مانند آنیا خی خطرناک استفاده کنند یا از محصولیآ

 تواند ی مxبرال باشد، یک لینده یاگر گو. ز صادق استین."  شودی قانون اجبارتوسطد یاست، پس با...... 
حفظ  تواند ی مxست باشد، یط زیک طرفدار حفظ محینده ی باشد؛ اگر گو بھ حال فقرایدلسوزا ی مساعدت

 نقش دولت فرض شده، کھ بدون ی مفروض درباره یک مقدمھ یز،  ینجا نیدر ا.  باشد یعیمناظر طب ییبایز
. ربط استی برھان ب،دفاع از آن

د یامدھا بایده، آن پی انجامینی معیامدھای بھ پی است کھ چون عملیرھان، بی ربطیبگر از یج دیک نوع رای
مانند .  ھر رخداد استی وراک توطئھی دنین مغالطھ دی این نمونھ یآشکار تر. مقصود از آن عمل باشند

 یش نوشتھ و نظراش ھمسو با موضع برخیاست ھایھ سی علیرا کھ مطلب یروزنامھ نگاردولت   کھیھنگام
 ی تلقگانھیبجاسوس ا ی ریمواجب بگ ختھ،یاب دشمن رین استدالل کھ آب بھ آسیبا ا،  باشدیخارج یدولت ھا

 یآن را نشانھ  فورا  مردمگانھ باشد،ی با منافع برد کھ اتفاقا ھم راستایش گی پیاستیت س دولیا وقتی؛ کند
امد ی پیت کھ عموما برخن شکل از استدالل بدان خاطر مغالطھ اسیا. دولت بدانندیا سرسپردگی یوابستگ

 نشده ینیش بیا کامال پی،  اندی اھداف اصلی ھستند کھ محصول جانبییمعلول ھا—ستندی نی اعمال قصدیھا
 صرفام ی توانیم است، نی محصول قصد کسده،یک پدین ادعا کھ ی از ایبانیپشت ین، برایبنابرا. ھستند

                                                
–ین رخدادھاییق تبین طری آشنا از سھل تریبه ای، به صورت مطا" ھاستیسیکار، کار انگل"نکه  ی  ا 

 یتئور" که ینیی تبیه ویش. ن شکل از مغالطه استی درآمده، خود نشانگر توسل فراوان به ایاسیس
م. شودیھم خوانده م" توطئه
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 بر ی مبنین شواھدید ھمچنیبابلکھ  بوده است، یکسبھ نفع وقوع آن ا ی،  رخ دادهدهیم کھ آن پدیمحاجھ کن
.میوجود آن قصد ارائھ دھ

 یاس باشد، بھ گونھ ای بزرگ مقی آماریاز جھت الگو ،امدیابد کھ پی یت می اھمیژه ھنگامین نکتھ بھ ویا
ر درصد یاخ ی مثال، در سال ھایبرا. باشدیا گروھی قدرت ھر شخص ی آن، ورایجاد قصدیکھ معموال ا

 است، و مسلما یت آماریک واقعی" ادی اعتنخبھ گرا شدن"ن یا. افتھ استیش ی افزاانیان دانشجویاد میتاع
م ینشان دھ، مستلزم آن است کھ دانستن" نخبگانی معتاد سازیپروژه " از یاما آن را نشانھ . محل اعتناست

نکھ ی خواھد بود، مگر ا ربطیب یریجھ گین نتیا. جاد کرده استیده را این پدی قصد ای از رویا گروھی یکس
. ارائھ شودین قصدی بر وجود چنیشواھد

ن است کھ موضوع ی شود، ای ھم خوانده م انحرافیمغالطھ  ی ربط، را کھ گاھی بیقسم سوم از مغالطھ ھا
 ید ھای از تھد، دادستانیت ملیھ امنی با اتھام اقدام علیدر پرونده اممکن است . در وسط برھان عوض شود

 از کثرت ،ی، از تھاجم فرھنگ پشت پردهیتوطئھ ھان یتکو، از احاطھ کردهکشور را از ھمھ سو  کھ یرجخا
حال آنکھ .  داد سخن دھد، و کذا و کذای فعلی، از حساس بودن برھھ یو خائنان بھ منافع مل ھا ینفوذ

ن ی بھ این برھانیچن. ری خای انجام داده یت ملیھ امنی علیداما متھم واقعا اقین است کھ  آی ایموضوع اصل
:شکل است

. شده استیت ملیھ امنیمتھم مرتکب اقدام عل) 1
. استاحاطھ کرده کشور را  از ھمھ سوی خارجید ھایتھد) 2
، کثرت مزدوران و خائنان، ی پشت پرده، تھاجم فرھنگین توطئھ ھای در مورد تکویاظھارات) n) ... 4و )3

.گر شواھدیو د

(3)      (4)    …           (n)

                      (2)          (1) 

بھ مراتب ساده تر ) 2(را اثبات یز.  کندیمنحرف م) 2(بھ ) 1(او توجھ را از . راھکار دادستان آشکار است
 یم خوشحال یم فعلی از برافتادن رژی خارجی از دولت ھایاری تواند انکار کند کھ بسی میچھ کس. است
را بھ ذھن متبادر ) 1 (ی، درست)2 (یحام یب قوت برھان ھاین ترتیدوار است کھ بھ اید؟ اما دادستان امشون

ف  انحرای دھد، اغلب مغالطھ ین مثال نشان میچنان کھ ا. ستی جداگانھ ایمسألھ ند، گرچھ اتھام متھم نک
 ی قوی عواطف، ربطی بیجھ ی کند کھ نتی بھتر اثر میانحراف ھنگام: دست در کار توسل بھ عواطف دارد

. ندی گوی  ھم م"راھن عثمانیپ" موضوع نامربوط را  اصطالحا ن خاطر،یابھ . زدیبرانگ

 در بحث یھنگاممغالطھ ن یا.  نامندی م)ا پھلوان پنبھی( سپربال  انحراف را یک شکل خاص از مغالطھ ی
ف کند و سپس آن ی تحریا افراطی  ونھ ساده انگارایصورت بھ ف اش رای موضع حرید کھ کسی آیش میھا پ

د کھ از من ی در کالس من باشییجود شما دانش یفرض کن.  را، رد کندیان اصلیف شده، و نھ بیان تحریب
 وقت ی خواھم ھمھ یمن نم: "اگر من پاسخ دھم.  اختصاص دھمی را بھ بحث کالسیشترید وقت بی خواھیم

، "ردی گیاد نمی یزیچ کس چین در آن صورت ھ ھدف کنم، چوی بیکالس را صرف بحث و جدل ھا
 یشنھاد باشد کھ ھمھ ین پی در مقابل ای عالی تواند برھانی مین پاسخیچن.  سپربال شده امیمرتکب مغالطھ 

                                                
 بگندد بھ رنگ ی کھ شاه ماھین است کھ ھنگامیھ، ای دھد کھ وجھ تسمیح میمولف توض).  قرمزیشاه ماھ (=Red Herringدر متن *

م. تاراندی دھد کھ سگ ھا را می می زننده اید و چنان بوی آیقرمز درم
 
 Straw man 
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ن مثال را رسم یاگرام ایاگر د. (ن نبوده استیشنھاد شما ایم، اما پیوقت کالس را بھ بحث آزاد اختصاص دھ
 دھد ی رخ می سپربال اغلب ھنگامیمغالطھ .)   انحراف استی مغالطھ یبق الگواطمد کھ ید دید، خواھیکن

ان دوستان یمجادالت مدر است، و یژه در سیبھ و.  باشندیل در آنھا قویعواطف دخ و ،دهیچیکھ موضوعات پ
.دین مغالطھ بگردیو عشاق بھ دنبال ا

، دارند یکھ نام مشخصرا  آنھا ی فرعیالطھ ن مغیج را، ھمراه با چندی رایازده مغالطھ ین جا یما تا بد
ن یچنان کھ در ابتدا اشاره شد، ا. ف شده اندیل فھرست و تعرین مغالطات در کادر ذیا: می نموده ایبررس

ن یھمچن.  شودین آنھا را شامل مین و مھم تریج تریرد؛ تنھا رای گی را دربرنمی منطقیفھرست تمام خطاھا
 و ،ری زیاگر در مثال ھا. ک مغالطھ شودیش از یند مرتکب با توین می معک برھانید کرد کھ ید تأکیبا

.دیص دھید ھمھ را تشخید بکوشید، بای برخوردیین برھان ھای بھ چنی واقعیزندگ

ینیآزمون تمر

ا ی شوند؛ آن مغالطھ ی میشتر از مغالطات مربوط بھ ساختار منطقیا بیک یر مرتکب ی زیک از برھان ھایھر
.دیرا مشخص کنمغالطات 

. استیتھران مستحق پوشش اسالمشھر را ی، زشھ کن کندیر را از تھران ید بدحجابیدولت با.1
.ا کرد ھستندیپرسنل ارتش ترک از ش از شست درصد ی برایاند ز ارتش مسلما نژادپرست یامرا.2
ن محسوب ای بی مصداق آزاددی پس نبااست،ع و منزجر کننده ی شنی ھر شخص متمدنی برایپرنوگراف.3

.شود
 یمت نفت بھ نحو فاحشین است کھ درست پس از انتخاب او، قی ای دولت خاتمیاه کارنامھ یاز نکات س.4

.ردی را بپذی اقتصادیھ ین بلیت اید مسئولی او بالذا. سقوط کرد
 ی پایصدا ھم، مانند یاریبس  بلند ارزشمندیالبتھ، شعرھا. ندی آی کوتاه خوب از آب درمیفقط شعرھا.5

 نفسھ یفبلند  یرا شعرھای از اشعار کوتاه دانست، زید آنھا را مجموعھ ایاما در واقع با.  بوده اند،آب
...ستندیخوب ن

د کھ وجود ندارد؟ید ثابت کنی توانیا مید؟ آیچرا در مورد وجود ابرقدقد شک دار.6
.اشد بمحافظھ کارد ی است، پس بابرالیل کند کھ ی مجلس، انکار مینده ی، نمامقدم یآقا.7
 کنش یست، و ھمھ یار نی ما حاصل اختیک از کنش ھایچ یک جبرگرا، معتقدم کھ ھی بھ عنوان ،من.8

 یمسلم است کھ گاھ. می کنی شوند کھ بر اساس آن عمل میت می ھدایزه این انگی تریمان توسط قویھا
ما ا. می دھیم عمل قرار یگر را سرلوحھ ی دیزه ای انگف تر ازی ضعیزه اید کھ ما انگی نماین میچن

را ی تر بوده، زید در واقع قوی نمایف تر می کھ ضعیزه ایم، تنھا نشان گر آن است کھ انگین کنیاگر چن
. عمل مان بوده استین کننده ییتع

شتر یار بی بسین درآمدیانگی میلیست و پنج سال پس از فارغ التحصیف، بیشردانشگاه دانش آموختگان .9
.شدن باشد د راه پولداریف بایل در شری تحصپساه ھا دارند، گر دانشگیاز دانش آموختگان د

ا یآ. دی کنی میبانیپشت یلیتحص متناسب با ترم ی درسیع واحد ھای شوم چرا شما از توزیمن متوجھ نم".10
"ان اصال حق انتخاب واحد نداشتھ باشند؟ید دانشجوی خواھیم

ت از اقشار کم درآمد اختصاص یبھ حما یشترید منابع بی دھیح میا ترجیآ: یک نظر سنجی از یپرسش.11
رند؟یبمابان یدر خ ی از گرسنگک عدهید ی خواھیا میابد ی

آخر .  کنمیاما فکر کنم حرفش را باور م. ا نھی دانم حرفش را باور کنم ینم. د دوستم داردی گویم میمر.12
.دی کھ دوستش دارد دروغ بگوی بھ کسین مھمی بھ ای کنم او در مورد موضوعیفکر نم
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مغالطات
. استمغالطھک ی دھند؛ جنس در ھر مورد یک فارق را ارائھ میر تنھا یف زیک از تعاریھر: توجھ
. شودی آن گرفتھ می بر درستی دارد، شاھدیا خواستھ ای باور یقت کھ کسین حقیا: ییت گرایذھن

. شودی آن گرفتھ می بر درستی، شاھد باور دارندی گزاره ای بھ درستیادی زیقت کھ عده ین حقیا: تیتوسل بھ اکثر
. عواطفیھ ی برپایراندن گزاره ایذ پیتالش برا: توسل بھ عواطف
.دی با تھدیراندن گزاره ایپذ: توسل بھ زور 
ط ی کھ شرایک گزاره، ھنگامی ی افراد بھ عنوان  شاھد درستی گواھیریبھ کارگ: تیتوسل بھ مرجع

. نامناسب باشدیی ھای چنان گواھا استفاده ازی ارضا نشوند، یریباورپذ
ا ینکھ  اظھارات او نادرست، ی بر اینده بھ عنوان شاھدی گوی منفیصھ یک خصیاستفاده از : یزیشخص ست

.ف استیبرھان اش ضع
 یزه ینکھ او انگی، با نشان دادن ایا برھان شخصی اظھار ی نفیتالش برا: مسموم کردن سرچشمھ     

.ن دارد قبول آی براینابخردانھ ا
 کھ ھمان گزاره از یک گزاره با برھانی از یبانیپشت یتالش برا: )یبرھان دور( بھ مطلوب یمصاده 

.مقدمات اش است
 ی کھ آن گزاره را مفروض می، با طرح پرسشی بھ کسی قبوالندن گزاره ایتالش برا: مرکب      پرسش 

.ردیگ
 علت ینکھ اولی ای برای کافیه، بھ عنوان شرط واقع شدیگریش از دی پیت کھ رخدادین واقعیا: تعاقب

. شودی است گرفتھ میدوم
.ھ احتماالت مربوطی توجیحذف ب: شق کاذب

.ض آنی نقی گزاره ی بر درستیک گزاره، بھ عنوان شاھدیاستفاده از فقدان شواھد بھ نفع : توسل بھ جھل
. نامربوطیک گزاره توسط شواھدی از یبانی پشتیتالش برا: ی ربطیب

.گری دیھ گزاره ایک گزاره، با استدالل علی ی نفیتالش برا: سپربال     

خالصھ

ن یا.  کنندی نمیبانیجھ اش را پشتیقت نتی است کھ مقدمات آن درحقی در استدالل است؛ برھانییمغالطھ، خطا
ن مغالطات در یا –  شوندی مغالطات ارتباط خوانده میکھ گاھ – از مغالطات را پوشش داد یمقولھ افصل 

. دھندیشھ و سخن روزمره بھ کرات رخ میاند

ا نابخردانھ ی، ینیرعی غیجھ با توسل بھ مولفھ ھایک نتیت از ی حمای مستلزم تالش براییت گرایمغالطات ذھن
.جھ، نظر عموم، عواطف و زوریل شخص بھ باور بھ نتیم: اند

 یری باورپذیمشتمل بر سوءاستفاده از استانداردھا—یزیت و شخص ستیتوسل بھ مرجع—گری دیدو مغالطھ 
. شواھد گواھان اندیابی ارزیبرا

ان ی موجود در روابط می، خطاھایف تِر مربوط بھ ساختار منطقی سوم، مشتمل بر مغالطات ظریرمقولھ یز
.ی ربطیھل، و باجت، شق کاذب، توسل بھ تعاقب بھ مطلوب، یمصادره :  ھستندی ربطیجھ، و بیمقدمات و نت
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_________
ن ی تمر

_________

.دیر را مشخص کنی زیک از برھان ھایھر ) ا مغالطاتی(مغالطھ . الف

 فروش یگریش از ھر گروه دی آنھا بیآلبوم ھا— بودند1960 ین گروه راک دھھ یتل ھا بھتریب.1
.داشت

." بودیلم محشریف".2
"؟ی کنینطور فکر میچرا ا"
".خوب، من ازش خوشم آمد"

؟ی دارین اعتقادی داند کھ چنیپدرت ما یآ.  جاخوردمی کنیغ می را تبلییخداینکھ بیمن از ا.3
 ین است کھ ھمھ ی؟ مگر نھ ات پس از مرگ جھانشمول اسی کھ اعتقاد بھ زندگین ھستیچگونھ منکر ا.4

.ن اعتقاد را دارندیمردم ھم
."م بمان اشی، امشب را پسارا".5

"د بمانم؟یچرا با"
"؟ید بمانیچرا نبا"

 یزی ری را پ3- دوربرد شھابی ساخت موشک ھایر دفاع، شما برنامھ ی وزیآقا: "مصاحبھ گر.6
ح یل خود را توضی شود، دالی مین برنامھ ای چنیی کھ بھ کارآیا ممکن است با توجھ بھ انتقاداتیآ. دیکرد
"د؟یدھ
 یم کھ با ھمھ ی خواھی ما میھمگ. از داردی نی قوی دفاعیرویک نیران بھ یا. لیبا کمال م: "ریوز

 مان  یت توان دفاعیم بدون تقوی توانی ممیم، اما اشتباه است کھ فکر کنی منطقھ در صلح باشی ھاکشور
م، و ی کنی می زندگی خطرناکیای ما در دن.میابیانت از ارزش ھا و منافع مان، بھ صلح دست ی صیبرا

."انت کرده بودمیفھ ام در قبال ملت خیوظخطاب کنند، بھ " ستیترور" گذاشتم کھ ما را یاگر م
ھ عموما ین نظریرا مخالفت با اید را نقد کند، زی فرویھ ی تواند نظری نشده باشد، نمی کھ روانکاوی کس.7

 یراھھ می شود، و تفکر فرد را بھ بی میپ ناشی اودیناخودآگاه است، کھ از عقده  دراثر مقاومت 
.کشاند

 یت مغالطھ است، اما امروز در کالس متوجھ شدم کھ او برایل بھ مرجعد کھ توسی گویمعلم منطق ما م.8
. کردیک دانش آموز، از ارسطو نقل قول میراد ی بھ پرسش اییپاسخ گو

د آنھا را ی خواھیا میآ. دی خواھی ھستند کھ میینھا ھمان کفش ھایفکر کنم ا: "داریفروشنده بھ خر.9
" اش کنم؟یتان بستھ بندیا براید یامتحان کن

. اند داده 15 ی باالیگر بھ من نمره ی دی معلم ھاید؟ ھمھ ی داده ا12چرا بھ من : "دانش آموز بھ معلم.10
." باالستیلیار نمره دادن شما خید معیشا

 یسع.  ذکر شده در کروشھ شده باشدید کھ مرتکب مغالطھ ی بسازیر، برھانی زیک از گزاره ھای ھر یبرا. ب
.دیف و موجھ نما سازید آن را ظری توانی باشد؛ تا آنجا کھ مسرراست یلید مغالطھ تان خینکن

]شق کاذب[ده است ی دک جنی گفت کھ یمرجان دروغ م.1
توسل [ وضع کند محدودکردن آن ی برای، مقرراتحتاج مردمیصادرات ما آزاد گذاشتن ید بھ جایدولت با.2

]تیبھ اکثر
].تعاقب[ کند ی فراوان، سرطان را درمان مین سیتامیمصرف  و.3
].تیتوسل بھ اکثر [د بچھ را قنداق کردیبا.4
].ی ربطیب[ است یبن شاھکار ادی بزرگترکی دیموب.5
].توسل بھ زور[نت زن حفظ حجاب است ین زیبھتر.6
].توسل بھ جھل[ ھستند یونیزی تلوی از برنامھ ھای از خشونت ھا ناشیاریبس.7
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]. بھ مطلوبیمصادره [ منطق ارزشمند است یمطالعھ .8
].ییت گرایذھن[ کنم ین درس را پاس میمن ا.9

].توسل بھ عواطف[ کند یگر را استثمار م کاری، طبقھ یھ داریسرما.10

.دی شوند، مشخص کنیر مرتکب می زی را کھ برھان ھایی مغالطھ ھا. پ

 یات مخ مردم را نمی دخانی ھایآگھ´ کند کھ ین استدالل میبودو. نوامبر، ج21 مورخ یدر سرمقالھ ".1
 از آن یر ناشیش نرخ مرگ و میفزا در ایات را عامل عمده ایغ دخانی ھا تبلییکایاما اغلب آمر´زنند

. دانندیم
ن، یھمچن. دن استیگار کشی آوردن نوجوانان بھ سی کنند کھ عامل رویمردم فکر م% 57با یتقر" 

ت یوال استرر، ینامھ بھ سردب" [ کندیگار ترک آن را مشکل تر میغ سی کنند کھ تبلیفکر م% 47
]1986 ، دسامبر5، ژورنال

 5بحث بر سر بودجھ : شنھاد کردی فرونشاندن مجادلھ پیبرا" تزای پیھ ینظر"ک یسناتور رودمن ".2
ن سفارش داده ی کھ سناتور آسپییتزایکھ پ نیقھ پس از ای دق20نکھ ی تا ا،جھ ادامھ داشتی نتیساعت ب
]1985 دسامبر، 13، ت ژورنالیوال استر." [دا کردیصلھ پی فبا توافقد، یبود رس

ار با ارزش در اتحاد ی بس و خوب، ھوشمند،یآنھا مردم.  ھستندی شورو از خلقیان بخشیھودی".3
ل یخائیم." [ان وجود نداردیھودی بھ عنوان مشکل ی مشکلین، در شورویبنابرا.  ھستندیر شورویجماھ

]1985ن، ی در ویگورباچف، نقل در سخنران
 کودکان در خانھ ییوقات تنھا پرکردن ایشتر بھ مسألھ ید بیالت و دولت فدرال بای، شھر، انیھمچن".4

ت از کودکان تنھا در منزل ی حمای برایاستی است کھ فاقد سیاالت متحده تنھا کشور صنعتیا. بپردازند
، مزیورک تایوین یمھ ی، ضم "یازملیک نی— مناسب کودکان در روزینگھدار" شوارتز، یتون." [است

]1986ھ، ی ژانو3
مت جان گروگان یرا بھ ق’  االت متحدهیشأن و کرامت ا ´دی باتادوارد مار طرفدار آن است کھ دول".5

ر، ینامھ بھ سردب." [ در آن سفارتخانھ نداردیا دختریبھ گمان من، او پسر .  درتھران حفظ کندمانیھا
]1979 دسامبر، 4مز، یورک تایوین

 یا"، نقل از ینیاهللا خمت یآ. " [ متعال استی خدایده ات از اری تبع،دی جدیبھ قانون اساس´ یآر ´یرأ".6
]1979 دسامبر، 2، "وزی نی سیب

 یسفارش خدمات پست یارائھ  یدولتان دادن بھ انحصار ی، چرا مخالف پایسناتور مک گ. سوال".7
د؟یھست

ستم را  ین سیجورج واشنگتن ا. االت متحده منافات داردی ایستم پستی ساّس و اساسچون با . جواب"
 یمحمولھ ھاارسال انحصار .  داردیکپارچھ نگھ می کرد کھ ملت را یف می توصیمستحکمر یزنج
وز ی ن.اس.وی، یل مک گیمصاحبھ با سناتور گ [."ار دولت استی در اختیشرفتھ ایدر ھر کشور پ یپست

]1976 سپتامبر 13، پورتیاند ورلد ر
ک کودک یم ی مستقن کشتنیسقط جن. دی کنین را درست درک نمیشما سقط جن... نجاست کھ یمشکل ا" .8

  کھ استیتیوضع. ده استیست کھ جھان بھ خود دی ایف کشین ضعیم تری عظ گناه زاده نشده است، یب
 بھ درون  – ما یگی، اما در ھمساده در رحم مادریده و ناشنی دفاع، نادی بیانسان –ک انسان ی در آن

 ی سوزانده میال نمکک حّلی ا بای شود،ی شرحھ شرحھ میغ جراحیا با تی شود، یده میچرخ گوشت کش
]1980 اکتبر، 8، مزیورک تایوینر، ینامھ بھ سردب." [شود

 اما. ختیا آویفرنیاط خانھ اش در آپلند کالی بر در ح´ فروشیبرا´ک اعالن یسنده، ین نوی استایتنیو".9
.ک روز پنج شنبھ صبر کردی یقھ ی  دق2:22 بھ عمد تا ساعت ن کاری ایبرا

ن فروش ین ای استایو آقا.  دالر فروش رفت238000 یعنی، مطلوب اشمت یانھ بھ قسھ روز بعد، خ"
.ه است سال مشاور اش بود12 دانست کھ ، جان برناردش،یون اخترگویع را مدیسر

 بھ یک اعالن بستگینصب  یمناسب براد کھ وقت ی گویشھ بھ من می ھمجان : نی استای آقایبھ گفتھ "
وز، یھ. ین ایکاتل." [ بھ فروش رودی اد تا خانھی کشیشھ ماه ھا طول میمماه دارد، و ھھالل  تیوضع
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 12، ت ژورنالیوال استر، "دیتان مشورت کنید؟ با اخترگویا فروختن خانھ ھستیدن یا بھ فکر خریآ"
1986اکتبر، 

 ی شمالیکای در آمریاپی علل دو زمستان سخت پی کھ اغلب دانشمندان ھنوز مشغول بررسیدر حال".10
انھ ی مخفی مدتاستون کھ. افتھ استی بھ نام جورج استون معتقد است کھ پاسخ را یھستند، پژوھشگر

 ی از سقوط ماھواره یر ناشید چھ بسا دو زمستان سخت اخی گوی کار کرده است، می ای آی سیبرا
من ´:  گفت استاریاو بھ روزنامھ .  سال گذشتھ در شمال کانادا رخ دادی کاسموس باشد کھ ابتدایروس

 از یگری دی و بلکھ بخش ھای ساحل شرقی کنم کھ کامال ممکن است ماھواره کل آب و ھوایاحساس م
 بود کھ یتیھ سقوط کرد، درست در موقعین ماھواره کھ در ژانویا.  کرده استیکا را کنترل میآمر

قبول دارم کھ ... ند در آنجا رخ داد کنترل کی برفی را کھ توفان ھای کل ساحل شرقیبتواند آب و ھوا
ز یی، پازیریاینکویکال ایاسکپت" [´... .ستیھ آن نی ھم علیھ ندارم، اما شاھدین نظری بھ نفع ایشواھد متقن

1978[ 
ن ی، بھتریاست جمھوریز ھنگام ریا، و نیفرنی کالی کھ ھنگام فرماندارافتھیفتخار گان  ایرونالد ر"... .11

 موفق بوده راستان یشان در ای دھد کھ ایت قضات نشان میفی، کدر ھر دو مورد. قضات را منسوب کند
]1986 آگوست، 12، مزیورک تایوینس، نقل از ین میدادستان ژنرال ادو." [اند

د، با ما ی، فرھنگ، قانون و الخ ھستی خود از آزادیی بروژواید بھ انگاره ھایمقاما تا آن ھنگام کھ ".12
ند یست جز برآی نیزی شما چیده ھایکل ا. دی مشاجره نکنییوژوات بری لغو مالکیدرباب قصدمان برا

ست یفیمانش انگلس، یکارل مارکس و فردر... ." [ تانییت بروژوای و مالکیید بروژوایط تولیشرا
]سمیکمون

 ی اتباع اروپایبرا] 1975 تا 1965 ین سال ھایب[ فطرت جنگ سرد ی کھ در دوره یامکان مسافرت".13
ک گروه از جامعھ شناسان ی. بود] در لھستان [یش جنبش ھمبستگیدایل پی از دالیکی  فراھم شد،یشرق
افتھ اند کھ حدود ی کرده اند، دری را بررسی جنبش ھمبستگی رده ھای نفر از فعاالن ھمھ 10000کھ 
 یلوس." [ کرده اندی سپریا آلمان غربیک ماه را در غرب، عمدتا در سوئد ی درصد آنان دست کم 70
]1985 دسامبر، 2مز، یورک تایوی نیمھ ی، ضم"معترضان محتاج سفر اند؟چرا "ار، سیکم

و ´.خوب فروش نکرده است. ستیکتاب شما خوب ن´:بھ من گفت] ورکیویِاد کوچ، شھردار وقت ن"[.14
 20ک، یو رپوبلی، ن" کوچتوانکوچ بھ قدر "کوالس ِلمان، ین." [ دست مرخص کردیک اشاره یمرا با 

]1986ھ، یژانو
... دارندیتیفی چھ کمھدکودک ھام کھ ی دانیما اصال نم´د ی گویدکتر آلفرد کان م" .15

 شده اند و نھ تحت ضابطھ در آمده ینھ بازرس.  ھستندیررسمی، غمھدکودک ھا درصد 90و حدود ´"
 یما عال ی رسمیمراکز نگھدار.  دارندینییار پایت بسیفی از آنھا کیارید کھ بسید فرض کنیاند، و با

ن حال، در یبا ا.  شوندی نمیبیچ آسین مراکز دچار ھی دھد کھ کودکان در ایق نشان میھستند، و تحق
 زنم ی صورت نگرفتھ است، پس من حدس میقیپروانھ ندارند و استاندارد نشده اند تحق کھ ییمورد جاھا

]1984 سپتامبر، 3مز، یورک تایوین" [´. گذردی وحشتناک آنجا میزھای چیلیکھ خ
شدند، و رو بھ ] ثرو لندنیفرودگاه ھ[با بارو بنھ شان وارد ش از صد زائر مسلمان ی ناگھان بیوقت" ... .16

با ... ھ داده بودندیشان تکی کھ بھ جاروھایدو نظافتچ.  مکھ نماز گزاردند، تردد موقتا مختل شدیسو
. کردندین منظره را نگاه مینفرت ا
 شون رو انجام بدن، چرا ی عبادت لعنت خوانیم  کھ، اونای لعنتی ھایپاکستان´:  شان گفتیکی"

´ن کنند؟ شوی لعنتیسایکل تون کار را ی روند اینم
ھ ی ، نھ؟ اوناادیسا بھ کارشون نمیکل´: د گفتی رسیمھ کمتر احمق بھ نظر مک َنیھمکارش کھ "

´مسچد الزم دارن، نھ؟
´.یھ مسچد لعنتیم، یثرو کم داریھ ین رو توی، ھم!بعلھ ´: با طعنھ جواب دادیاول"
سا بھ کارشون ی گم کلیمن فقط م. میھ مسچد بسازید ی گم بایمن کھ نم´: جواب داد صبورانھ یدوم"

...´. کنھیرسم و رسوم شون فرق م. ادی ینم
ا یھ بت قرمز ھم الزمھ کھ ھندیحتما . میھ معبد ھندو ھم بسازیسھ و یھ کنید یخوب پس بفرما با´" 

"´...رقصن؟دورش ب
]جھان کوچکد لودج، یوید[
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شرو یکارآمد، پ] یتلفن[توانند خدمات  ینم کنند ی کسب نمی کھ سود کافییکھ شرکت ھام یمعتقدما "... .17
ا یرسودده ی غی شرکت ھایفراھم نمودن مخابرات خدمات کارآمد از عھده .  را ارائھ دھندیداریو پا

. شرو ارائھ دھندیر پی توانند خدمات ناکارآ و غینھا م تیین شرکت ھایچن. ورشکستھ خارج است
]1914 یاند ت. یت. ی ِای گزارش ساالنھل، یو. تئودور ام[

ت گرا ھستند، ی کھ مشتمل بر تفکر ذھنییآنھا: می کرده ایم بندین بخش را بھ سھ مقولھ تقسی ایما مغالطات. ت
.  اندی در ساختار منطقیی خطاھای کھ محتوییکنند، و آنھا ی سوءاستفاده میری باورپذی کھ از استانداردھاییآنھا
ن ی از ھمیگری دی طبقھ بندی برایگری دیوه ید شی توانیا میآ)  دوبدو مانع است؟ بین طبقھ بندیا ایآ) الف

.)دیا کمتر از سھ نوع استفاده کنیش تر ید از بی توانیم( د؟یابیمغالطات ب

د مرتکب ی کنیو اگر فکر م. دی کنیابید، و اعتبار آن را ارزیرا رسم کنر ی زیک از برھان ھایاگرام ھر ید. ث
.دیمغالطھ شده اند، آن مغالطھ را مشخص کن

 یانتقاد مبھ آن  گری دیاز سو افراط کرده ، و یتیمتھم شده کھ در اقدامات حما ییاز سوئت دولت یھ" .1
از ھر دو [ چنان کھ انتقادات –ن است کھ یاما د یام. نبوده است ی اش بھ قدر کافیتی کھ اقدامات حماشود
ان سال ی انجامد کھ سالی مییض ھایتبع رفعم کھ بھ ی را اتخاذ کرده ایھ ای  رو-- دھندینشان م] سو

]1977 اکتبر، 3، مزیورک تایوین دولت کارتر، نقل از یسخنگو. [ماندگار بوده اند
 ی کند، ناقد تنھا میشان نسخھ بردارینند برای بیم من بود کھ ھر چھ را کھ مردی نقاش ایفھ یاگر وظ".2

ک ناقد ی کھ نقد یھر کس... ا غلطیح است یا آن نسخھ صحینکھ آیا:  واحد انجام دھدیک داوریتوانست 
 است یزیا نھ، تنھا چی یان آریمناقد م ینش عقیشد کھ گزیاندی توانست بیتنھا م...   خواندیمعتبر را م

]ی انسانیعلم و ارزش ھا، یاکوب برونوفسکی."  تراودیکھ از ذھن م
، "یھ خلع سلح مدنیعل[" ک سالح گرم داشتھ باشد ی ییکاینکھ ھر آمریتس بھ نفع ایک. یاستدالل دون ب".3

ن است کھ ی کھ در بحث او ناگفتھ مانده اینکتھ ا. مرا متقاعد نکرده است]قبل مجلھ یمندرج در شماره 
 فشار ی با گروه ھاھستند کھ مخالف فروش سالح یکسان. زرگ استک تجارت بی گرم یفروش اسلحھ 

 ی حفظ سود ولی، کھ با منابع سرشارشان برا.الت و دولت فدرال دست و پنجھ نرم کنندی در ایقدرتمند
 ھارپرز، نوامبر یر، مجلھ ینامھ بھ سردب. [ کنندیدکنندگان سالح، مبارزه میتول یعنی نعمتان خود،

1987[
 یوانات میجاد سرطان درحی موجب ای باعث بروز سرطان در انسان ھا و بعضییایمید ش موایبعض.4

 یشگاھیوانات آزمای حی شان درمورد انسان ثابت شده است، برایی کھ سرطان زای موادیھمھ . شوند
ا یرد  کھ  ثابت شده، ی قرار گیمواددر معرض اگر شخص کمتر ن، یبنابرا. ز سرطان زا ھستندین

 یوانات ھستند، خطر ابتال بھ سرطان در او کاھش میا حی در انسان ییسرطان زامظنون بھ 
]1984، ی م7، بارونزر، یھاف، نامھ بھ سردب.یا.ج.[ابدی

د یش آیھرچھ پ ناخواه،- خواهری بھ مسیت ھای فعالیر توسعھ ی در مسف یبراندشرکت ب ین ترتیبھ ا".5
در سھ . ون دالر سود برده بودیلی م288ن شرکت یل ا سال او30در .  افتادیمتیق -ھر-، بھدیخوش آ

، یجان دوثر. [ن کندیرا تأمرج توسعھ اش اخمون دالر قرض کرد تا یلی م451سال پس از آن، شرکت 
]1985 ی، مِزنیر" ف را ترکاند؟ی حباب براندیچھ کس" 

ک ی دست کم یشان،  برات ساکنان یالت ھا،مطابق احساسات  اکثریت کھ اکثر این واقعیبھ نظر من، ا".6
 بھ اصطالح حق ،نکھ کھی بر ایست قوین وضع کرده اند ، نشانھ ای سقط جنی براییت ھایقرن محدود

. یرو و"[´ . قلمداد شودیادیست کھ بنیشھ دار نیچندان در سنت ھا و وجدان مردم ما ر´ن یسقط جن
]ست، معاندتیرنکو. د، جیِو

 1972 و 1966 ی سال ھایست، کھ در خالل ھایط زید دفاع از محایام باتلر، مشاور ارشد بنیلیو" .7
 کھ در ماه ی کند، ھنگامیز برھان اش را تکرار میت بود، امروزه ن.د.شرو مخالفت با کاربرد دیپ

د یید بگوی توانیشما نم. دید خالف اش را ثابت کنی توانیشما نم´: ل با او تماس گرفتم بھ من گفتیاور
ن، یبنابرا. ندی آن را نبین ھست کھ وجود داشتھ باشد، اما کسیشھ احتمال ایرا ھمی وجود ندارد زیزیچ
ز سرطان زا یچن ھست کھ آن یشھ احتمال ایرا ھمیست زی علت سرطان نیزیچد کھ یید بگوی توانینم
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 ی، مجلھ "موش ھا و آدم ھا"ام توکر، یلیو " [´... معلوم نشده باشد اشییباشد، اما ھنوز سرطان زا
]1978رز، آگوست ھارپ


