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«بسم اهلل الرحمن الرحیم»  

 عنوان مقاله: مغالطات سیاسی مطبوعات داخلی حول موضوع انتخابات

د)علی اکبر( طاهریپژوهنده: علی محمّ  

 استاد راهنما: حجت االسالم والمسلمین سعیدیزید عزه

 

 چکیده

مطلع  هبا توجه به اینکه قسمت عمده ای از دیدگاه افراد جامعه نسبت به وقایع اطرافش به نحو

وان یک ات در نزد مردم به عنمطبوع با توجه به محفوظ ماندن جایگاه شدن از آن ها بستگی دارد و

کی رسانه اطالع رسان در کنار دیگر رسانه ها و اقبال عمومی از آن، می توان مطبوعات خبری را ی

ازتاب گونه ای ب پایگاه های ایجاد طرز فکر در میان جامعه دانست. گاه ممکن است این اخبار بهاز 

باهات تا پیدا کنند که خواه ناخواه باعث ایجاد اشتباه در اذهان گردد. با بررسی برخی از این اشت

ی حدودی می شود از آن ها مصون ماند؛ این مقاله نیز در صدد همین امر است که با آشنایی اجمال

ه گاه خطا هایی ک د می کشد.با برخی از گزاره ها به سراغ این خطاها می رود و بعضی را بوته نق

.خطاهایی که گاه فقط مربوط به فضای سیاست می باشد آنچنان هم ملموس نمی باشند.  

 

 

ها کلید واژه  

 مغالطه، سیاست، مطبوعات، انتخابات
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 مقدمه

موثر  همان طور که در چکیده بیان گردید مطبوعات در شکل گیری نوع نگاه افراد جامعه بسیار

واسته یا ر اندیشه ساز است. گاه پیش می آید که این فضای اندیشه سازی خاست و به بیان دیگ

 ناخواسته دچار القای اندیشه هایی خالف اندیشه حق می گردد و به دنبال آن طرز نگاه مردم

د. این خطر را می اشتباه شکل می گیرد یا دچار تغییر به سمت اشتباه می شونسبت به یک مسئله 

ا د این فضا و این غلط ها و همچنین با شناخت برخی از این اشتباه هتوان با آگاهی از وجو

ز آن برطرف کرد. با این حساب اگر بتوان این مسائل را به اطالع اقشار عمومی رساند و پس ا

برخی از اسباب آن را هم ارائه داد؛ می شود تا حدودی از شکل گیری این فضا در جامعه 

 جلوگیری کرد.

این موضوع  این راستا با استفاده از کتب منطقی و رجوع به چندی از مطبوعات براین مقاله نیز در 

ین کتب با بهره ازبرخی از ابرآمده است و به علت پر رنگ بودن فضای سیاسی بر این موضوع 

ز آن جایی که سی این فضا در مطبوعات می پردازد و اابتدا به آشنایی با این فضا و سپس به برر

اخته شد و ی در دسترس نبود به بررسی این مغالطات حول موضوع انتخابات پردفضا و زمان کاف

 همچنین به همین دالیل به مطبوعات محدودی مراجعه گشت.

البته در موضوع مغالطات، سیاست، مغالطات سیاسی و مغالطات ژورنالسیتی1 مقاالت گوناگونی 

کرد. تهیه شده است که در منابع مقاالت می توان آن ها را یافت  

  

                                           
  1 روزنامه نگاری
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 فصل اول

 آشنایی با فضای بحث

 مغالطه

 تعریف مغالطه

مغالطه در لغت به معنای به غلط انداختن دیگری می باشد به گونه ای که یک پدیده غلط را 

 درست انگارد1. 

ه آن در اصطالح منطق به قیاسی که نتیجه آن باعث نقض اعتقادی در شخص شود در حالی ک

قیاس برهانی یا جدلی نباشد را صناعت مغالطه گویند. اینگونه  قیاس یا شبه برهانی یا شبه جدلی 

می باشد2. در واقع می توان گفت که قیاس مغالطی آن دسته از قیاس هایی است که در آن قواعد 

تار و در یک تعریف گسترده تر میتوان مغالطه را هر نوع رفمنطقی قیاس رعایت نشده است.

اشتباهی واند حال این اشتباه می ت .نام گذاری کرد ،د تفکر میشودگفتاری که باعث خطای در فراین

  سهوی و غیر عمدی باشد و یا اینکه از روی تعمد و قصدی رخ داده باشد.

 موضوع مغالطه

عات  موضوع صناعت مغالطه محدود به علوم و فنون خاصی نمی شود بلکه هرموضوعی که صنا

ر می توان استفاده دارد. به بیان دیگمغالطه نیز قابلیت برهان وجدل در آن به کار می رود، صناعت 

 گفت چون مبادی و مقدمات مغالطه مشابه مبادی و مقدمات برهان و جدل می باشد،و چون که

د.این دو صناعت در هر موضوعی توانایی ورود دارند، درنتیجه مغالطه نیز این توانایی را دار  

                                           
 1 فرهنگ دهخدا، ذیل واژه مغالطة

  2 المقرر فی شرح منطق المظفر،سید رائد الحیدری،ص 151
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 فایده و غرض مغالطه

 تواند سبب نجات یافتن از غلط  و محفوظ ماندن از باطل، کشف ومغالطات می  نشناخت

 جلوگیری کردن از مغالطه دیگران وهمچنین مقابله با افراد جاهل لجباز بگردد.  

ران یا غرض استفاده از این صناعت هم می تواند خیر و پسندیده باشد؛ مانند امتحان کردن دیگ

ند اظهار فضل م می تواند غرضی فاسد و ناپسند باشد؛ مانمقابله با کسی که بر باطلی اصرار دارد؛ ه

 و دانایی.

  مواد مغالطه

مواد بکار رفته در این صناعت را باتوجه به تعریف آن می توان به دو دسته شبه یقینیات1 

)مغالطات شبه برهانی( و شبه مشهورات 2 و مسلمات 3 )مغالطات شبه جدلی( تقسیم کرد. از منظر 

مبادی اقیسه4 نیز مغالطات قیاسی از مشبّهات5 )بخاطر شباهت این قضایا با مواد برهان و جدل( و 

 وهمیات 6 )بخاطر توهم در برهانی یا جدلی بودنشان( شکل میگیرند.

رهانی را برهانی است یا شبه جدلی. اصطالحا مغالطات شبه ب همانطور که ذکر شد مغالطه یا شبه

.ه می نامندسفسطه و مغالطات شبه جدلی را مشاغب  

 

                                           
  1 قضایایی که باعث اعتقاد جازم مطابق با واقع میشود. المقرر فی شرح منطق المظفر،سید رائد الحیدری،ص 474

  2 قضایایی که بین مردم مشهور است و تصدیق آن بین عقال شیوع دارد. همان،ص 491 

  3 قضایایی که تصدیق آن حاصل  تسلیم بین دو طرف است،چه صادق باشد چه کاذب. همان،ص 505 

  4 قضایایی که در قیاس بکار میروند. همان،ص 472 

 5 قضایایی کاذب که بخاطر شباهت ظاهری به یقینیات و مشهورات پذیرفته می شوند. همان،ص 507 
  1 قضایایی کاذب اند که وهم انسان به شدّت آن را می پذیرد و قبول دارد. همان،ص 501 



5 

 

 سیاست

 تعریف سیاست

، ن ملکپاس داشت از منظر لغت سیاست به معانی نزدیک به هم استفاده می شود که ازجمله آنان

 نگاه داشتن، حفاظت، نگاهداری، حراست، حکم راندن بر رعیت و ... می باشد1.

ی گردد. یف مدر میان نظریه پردازان سیاسی واژه سیاست بطور عمده به دو دسته اصطالحی تعر

نند یا دسته ای را اندیشمندان غربی تشکیل می دهند که سیاست را یا حول قدرت تعریف می ک

حول دولت؛ دسته دیگر اندیشمندان مسلمان اند که عمدتا سیاست اصطالحی را اینگونه تعریف 

 کرده اند2:

«اتخاذ تدابیری جهت اداره جامعه انسانی و هدایت آن به سوی خداوند»  

لمان قرار عریف، تعریف سیاست اسالمی می باشد که باید سر لوحه کار سیاستمداران مساین ت

اشد چنانکه حتی ولیکن به دلیل خدا محوری نمی تواند قابل تطبیق بر دیگر جوامع انسانی ببگیرد 

د این معنا  بزرگ اندیشمندان اسالمی نیز هنگامی که درباره سیاست دیگر کشورها سخن می گوین

 را مد نظر ندارند؛ مانند سخن مقام معظم رهبری)مد ظلّه( در دیدار عید مبعث 55:

یزی ستستیزی است، ایرانهای قطعی دولت آمریکا و دولتهای همراه با او اسالم سیاست امروز جزو»

 است، شیعهستیزی است؛ اینجوری دارند حرکت میکنند.«3

ت و آن اسالمی تعریف جامع و کاملی نیسهمانطور که دیده شد این تعریف نسبت به جوامع غیر 

اس می ها را در برندارد. پس نیاز به تعریفی عام تر از تعاریف اسالمی و غربی داریم. براین اس

 شود سیاست را اینگونه تعریف کرد:

                                           
 1 فرهنگ دهخدا، ذیل واژه سیاست

  2 سیاست چیست، علی اخترشهر، ص 21

  3 بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی، 95/2/11
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«اتخاذ تدابیری جهت اداره جامعه انسانی و هدایت آن بسوی اهداف مد نظر آن جامعه»  

 ی وارد این تعریف می گردد چه با اهداف قدرت طلبانه ، چه انسانهر جامعه ابه این ترتیب 

 دوستانه و چه با اهداف الهی.

 رابطه سیاست و مغالطه

سیاست عرصه حکمت هاست و براهین، عرصه پند ها و اندرزهاست، عرصه گفتگو ها و جدل1 

ش ه اهدافهاست و در مجموع عرصه تفکر و اندیشه هاست. چراکه هر ملتی برای دست یابی ب

ثابت کند با از فکر را بتواند به دیگر جوامع نیز این ت برای اینکه باید بهترین راه ها رابا تفکر بیابد و

  .برهان و جدل و خطابه به خوبی استفاده نماید. پس منطق در سیاست هم کارایی دارد

تمدارانش در ه سیاسبا توجه به تعریفی که از سیاست ارائه شد پیداست هر جامعه انسانی و به ویژ

در صدد آن اند که بطور کامل به اهداف آرمانی خود برسند. حال با توجه به اهداف خودشان 

نیز  رعایت حق نیز کوشا هستند. چنان که هرچقدر اهداف حق داشته باشند به همان مقدار به حق

ا اهداف الهی ه هایی بحتی جامعپایبند می مانند چرا که جزء اهدافشان است. البته ناگفته نماند که 

الم در ارزیابی امام صادقعلیه السگیرند؛چنان که حتی نیز می توانند در معرض لغزش و اشتباه قرار ب

مناظره یکی از اصحابشان چنین می فرمایند: »تنم زُجُ  ال حنقن منعن ال بناطيلي ون قنليیلُ ال حنقِّ ینک فيی عنن  کنِيیري 

ال بناطيل«2  پس فاصله گیری از حق حتی ممکن است برای جامعه حق رخ دهد و پدیده خارج از 

ه انحراف تصوری نیست. در فرضی باالتر حتی ممکن است منافقین حقیقت نما این جامعه را ب

 بکشانند.

                                           
 

125سوره مبارکه النحل آیه  ،وَجادِلهُم بِالَّتی هِیَ أَحسَنُ ادعُ إِلى سَبیلِ رَبِّكَ بِالحِکمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ  1  

173، ص: 1از باطل بسیار کفایت می کند. الکافی ، جتو حق را با باطل آمیختی و حال آنکه حقیقت کم  2  
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نیست. پس احتمال رخ دادن مغالطه در سیاست و در کالم مرتبطان با آن چیز دور از ذهنی 

داللی آن است ودن اهداف جامعه نیز دلیل بر سالم بودن فضایطل بوچنانکه بررسی شد حق یا با

البته که نمی شود تاثیر این اهداف را بر حقانیت رفتار نفی کرد. ؛نیست  

 

 نقش مطبوعات در سیاست

شه های نقش به سزایی در شکل گیری اندی مطبوعات ،انسانی عصر حاضر های جامعه بیشتردر 

طالع هر کدام از این مطبوعات می توانند یک خبر را به گونه ا چرا که افراد جامعه ایفا می کنند.

واند رسانی نمایند که از آن عزت یا ذلت آن جامعه برداشت شود؛ و هریک از این برداشت ها می ت

اعث تغییر طرز فکر افراد را نسبت به مسائل جامعه و کشورش را تشکیل داده و حتی می تواند ب

از هر شیء  ع مسئله عجیبی نیست، چرا که تصویر موجودین موضوا دیدگاه نسبت به آن بگردد.

نزد آدمی حاصل آگاهی وی از کلیات و جزئیات آن می باشد؛ حال اگر این اطالعات با اخبار 

دید قدرت دیگری زیر سوال روند طبیعی است تصویر قبلی نیز زیر سوال رود و هرچقدر اخبار ج

ا به تصویر و جای خود ر ازه تصویر قبلی از بین می رودتخریب بیشتری داشته باشد به همان اند

ک موضوع در جدید می دهد. مطبوعات نیز با تیترهایشان در شکل گیری تصویر اولیه یا ثانویه ی

می توانند آن را حق یا باطل جلوه دهند.اذهان   

امروزه روز که مطبوعات از آزادی بیان نسبتا بیشتری برخوردارند1، اخبار سیاسی بصورت فراوان و 

در دسترس همگان قرار می گیرد.بعضا در یک صفحه جداگانه همه روزه   

 

                                           
ان که در در گذشته به علت وامدار بودن این رسانه به دولت ها و همچنین سخت گیری آن ها، مطبوعات از این آزادی برخوردار نبودند. چن

ممنوعیت چاپی داشت.« رضا»یك دوره از دوران پهلوی اول نوشتن اسم  1 
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 رابطه مطبوعات و مغالطه

ته رخ می بصورت سهوی و ناخواس گاههمانطور که ذکر شد اشتباه در فرایند تفکر یا همان مغالطه 

اه ین اشتبن ادر گزارش ها و اخبار نیز احتمال پیش آمد پس حتی بصورت عمدی. گاهدهد و 

ه چنانکه در برخی از موارد دیده می شود کالبته اگر تعمّدی در کار نباشد!  سهوی وجود دارد

روزنامه ای بخاطر یک تیتر اشتباه یا ابهام آلود مورد هجمه دیگر رقیبان و رسانه ها می گردد1 و در 

موارد وخیم تر توقیف می گردد2. جدای از این برخی از این رسانه ها برای طرفداری از حزب و 

جناح خود و یا بخاطر اثبات ایده هایشان تعمدا باعث ایجاد این خطای در اندیشه می گردند3 و 

له با گاهی از اوقات هم می شود که یک پایگاه خبری به منظور مقاب .اصطالحا مغالطه می نمایند

ار ناچار به بک -دکه گاه رسانه های داخلی را نیز شامل می گرد-طرف مقابلاخبار و شایعات 

گیری این صناعت می گردد4. بر این اساس مطبوعات و به بیان کلی تر رسانه های خبری نیز 

 ممکن است بصورت ناخواسته یا با قصد و غرض دچار مغالطه گردند.

 معرفی مطبوعات مد نظر

 پیشگفتار

ین آنها و و نیز بپس از تعریف اجمالی مغالطه و سیاست و پس از تبیین رابطه موجود بین آنها 

ی مطبوعات؛ به بررسی چندی از این مغالطالت در مطبوعات جمهوری اسالمی ایران پرداخته م

وزنامه ای بی جا و کمبود زمان موضوع خاصی در رشود. لیکن به علت جلوگیری از زیاده گویی ه

های محدودی دنبال می گردد. موضوع مد نظر بخاطر تداخل زمانی5 و دسترسی آسان، موضوع 

                                           

1749شماره  1394آبان 24یکشنبه طن امروز در کنار عکس یکی از جان باختگان حمله داعش به پاریس. و« بفرمایید شام»تیتر  مانند   1 

مانند   1393دی25مردم امروز در اشاره به توهین روزنامه فرانسوی در تاریخ « من شارلی هستم»تیتر  2  

همان  3  

90شهریور 5کیهان در اشاره به راهپیمایی روز جهانی قدس.   » فریاد مرگ بر اسرائیل از نیل تا فرات  مانند تیتر   » 4  

برگزار گردید. 1394انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسالمی در اسفند ماه سال   5  
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»انتخابات« و روزنامه1 های »کیهان«، »شرق«، »وطن امروز« و »آرمان امروز« مورد بررسی قرار 

 گرفته می شود. پیش از آن به معرفی اجمالی این روزنامه ها می پردازیم2:

 شرق

میمه شروع به کار کرد. هیئت تحریریه آن، تحریریه سابق یکی از ض 1382این روزنامه درسال 

ا جهان بودند که استعفا داده بودند. شرق از همان ابتدا ب ه همشهری به نام همشهریهای روزنام

نون مدیر مسئولی مهدی رحمانیان منتشر گردید و تا حاال با او ادامه داده است. این روزنامه تاک

ته است. سر گرفچهار مرتبه توقیف گشته است که با عذر خواهی مسئولین آن مجددا کارش را از 

ی رسانه های اصالح طلبان می باشد، هم اکنون از حامیان دولت به حساب م این روزنامه که جزء

 آید.

 وطن امروز

مان و از همان ابتدا با مدیر مسئولی مهرداد بذرپاش منتشر گشت و از ه 1387وطن امروز در سال 

ز نقاط ای های روزنامه نگاری ا ابتدا به موضع گیری علیه اصالح طلبان پرداخت. انتخاب حرفه

یکی از منتقدان جدی به شمار می رفت  88وطن امروز در روند فتنه سال  مِبت این روزنامه است.

وره از و موضع گیری های شدیدی علیه سران فتنه اتخاذ می نمود. این روزنامه اصول گرا در این د

 منتقدان دولت به حساب می رود.

 آرمان امروز

 داللهیسین عبحو مدیر مسئول آن  از ابتدا با نام آرمان روایط عمومی به روی کار آمداین مطبوعه 

به حساب می آید.روزنامه هم اکنون از رسانه های اصالح طلب و حامی دولت این می باشد.   

                                           
  1 سعی بر این بوده است که از مطبوعات پر خواننده دو جناح استفاده شود.

  2 دانشنامه آزاد ویکی پدیا با تصرف بسیار 
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دوم فصل  

 مغالطات موجود

 درآمد

پس از آشنایی نسبی با مطبوعات مد نظر، حال به سراغ بررسی چندی از مغالطات1 موجود در این 

گیری از وپرداخته می شود؛ لیکن به علت کمبود فرصت و جلنشریات حول موضوع انتخابات 

 زیاده گویی تعداد محدودی از هر مطبوعه بررسی می گردد.

 

 شرق

فتن چند در واقع نوعی استقرای ناقص است که شخص با در نظر گر :مغالطه تعمیم شتاب زده -

 مِال یا تجربه جزئی یک حکم کلی را صادر می کند.

»جریان اصالح طلب توانست نه به صورت نیابتی بلکه تمام قد و زیر پرچم و با رهبری رهبران 
 اصلی خودش را به عرصه قدرت باز گرداند.«2

برگزیده متعلق  با توجه به نتایج این دوره از انتخابات مجلس شورای اسالمی نیم بیشتر نمایندگان

باشد؛ چرا  به حزب اصالحات نبوده اند. احتماال نویسنده در این متن فقط اشاره به نتایج تهران می

تان ها اصولگرایان و افراد مستقل رای آوردند.که در دیگر اس  

طلب هنگامی این مغالطه رخ می دهد که تعداد زیاد طرف داران یک م مغالطه توسل به اکثریت: -

 را دلیل بر حقانیت آن دانسته شود.

                                           

  1 تعاریف و توضیحات هر مغالطه از کتاب »مغالطات« نوشته آقای علی اصغر خندان اقتباس گشته است.

  2 دوشنبه 10 اسفند  1394 – شماره 2533



11 

 

 اصالح طلبب نمایندگان با مردم مدت، برخورد این در .بودم ارشاد حسینیه در ظهر تا جمعه من»

 .می کردند استقبال آنها از و می گرفتند  عکس اصالح طلب نمایندگان با مردم .بود اوتمتف کامال

 قبلی هماهنگی بدون میخواست که را او مردم آمد، مجلس فعلی نمایندگان از یکی وقتی برعکس

 1.«کردند هدایت صف آخر به برود،  صف اول به ی دادن رأ برای

 برای خوب بودن یا بد بودن یک حزب. در این مِال رفتار مردم مالکی شده است

چ هنگامی این مغالطه رخ می دهد که شخص شیئی را بدون هی ترجیح بدون مرجّح:مغالطه  -

 دلیل قانع کننده ای بر شیء دیگری تر جیح دهد.

 دو این از یکی به مردم نماد اقبال و انتخابات این درباره تحلیلی هرگونه میزان و مالک تهران رأی»

 2.«است کشور سطح رد جناح

در این نمونه، رای هایی که در تهران به صندوق انداخته شده مالک دانسته شده است حال آنکه 

 اختیارات یک نماینده مجلس تهرانی با شهر دیگری تفاوت ندارد.

خن هنگامی این مغالطه رخ می دهد که شخص برای رد و نفی یک س مغالطه منشأ )ژنتیک( : -

تیجه را به یک شخصیت مذموم تاریخی نسبت دهد از آن خطا بودن نظرش را نآن سخن و عقیده 

  بگیرد.

 3«هاست. مارکسیست نگاه بیگانه فهرست به یک دادنت نسب»

                                           
  1 یك شنبه 9 اسفند 1394 – شماره 2532

  2 دوشنبه 10 اسفند  1394 – شماره 2533

  3 شنبه 15 اسفند 1394 – شماره 2537
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با این کار خطا بودن برخی از عمل به مارکسیست ها از این نوع مغالطه است. زیرا دادن این نسبت 

اگبر حقیقتبا جبزء نظرات آن ها روی این نظر هم تاثیرگذار بوده و توهم اشتباه آن مبی رود. البتبه 

 عقاید غلط آن ها باشد دیگر جای بحِی نیست.

 وطن امروز

 : هنگامی این مغالطه رخ می دهد که در بیان موضوعی از واژگانیمغالطه بار ارزشی کلمات -

گونه ای  ت یا منفی بوده و روی مخاطب اثر می گذارد؛ بهبهره برده شود که دارای بار ارزشی مِب

 که موضوع پسندیده تر یا ناپسند تر از معمولش نشان داده شود.

»فهرستی که توسط عالیجناب برای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی مورد تایید 

 قرار گرفته است، توسط بیبیسی تبلیغ میشود.«1 

ی مله دارای بار ارزشی منفی بوده و منظور از آن آقای هاشمی رفسنجانی معالیجناب در این ج

 باشد.

یله تحریک این مغالطه در هنگامی است که گوینده به وسمغالطه عوام فریبی)توسل به هیجان(:  -

اورد.احساسات و توسل به جوّ حاکم به جای دلیل و برهان نتیجه مطلوب خود را به دست بی  

  » دم روباه زیر عبای عالیجناب«2

تفاده از متن باال قسمتی از مقاله ای نسبتا طوالنی است که در آن عالوه بر دلیل و برهان با اس

ست. البته هیچ به مذمت انگلیس و لیست انگلیسی پرداخته شده ابرانگیختن جوّ و تحریک هیجان 

دالل، ی آوردن استانسان انقالبی در مذموم بودن حرکات انگلیس شکی ندارد لیکن گاهی به جا

 جو هیجانی می گردد.

                                           
  1 شنبه 1 اسفند 1394 – شماره 1221 

  2 همان
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ه از آن شود کبه گونه ای بیان عبارتی  این مغالطه در هنگامی است که :ه ابهام ساختاریطمغال -

 بشود چند معنا برداشت شود.

 »اخالق 3 درصدی هاشمی«1

درصد بیشتر اخالق ندارند که به نحوی  3اینچنین برداشت می شود که آقای هاشمی نگاه اول در 

 3به سخن ایشان در باره آرای  دارد اشاره «درصد 3»توهین نیز می تواند تلقی گردد ولیکن 

که بخاطر ایشان آرا افزایش یافت.درصدی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری   

 آرمان امروز 

ان داده این مغالطه در هنگامی است که به وسیله توهین طرف مقابل طوری نش: مغالطه توهین -

زشی شود که چهره ای مخدوش پیدا کند و گویا او نیست شمرده شده است و استداللش دارای ار

 نمی باشد.

ن دیگران ر هنگامی است که تغییر و تبدیل یا دخل و تصرف سخاین مغالطه د :مغالطه تحریف -

.دنبه گونه ای باشد که معنای اصلی را ندهد، خواه با حذف بخشی باشد خواه با اضافه کر  

                                           
  1 دوشنبه 3 اسفند 94 – شماره 1222 
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همان طور که در تصویر1 دیده می شود با عدم نمایش تصویر آیت ا... جنتی)که محل آن با دایره 

.رخ داده استمغالطات توهین و تحریف  ده انتخابات،نشان داده شده است( به عنوان برگزی  

ی دهد رخ م رسانه های دیداریو  : این مغالطه بیشتر در استدالالتمغالطه مقدمات غیر مرتبط -

با  که دو مقدمه و از جهتی شبیه مغالطه دو امر متقارن می باشد. این مغالطه هنگامی رخ می دهد

ه حتی . البته گاهی هم امکان دارد کم مرتبط بودن می رودتوهو فقط  هم ارتباط حقیقی نداشته

 ادعای تشکیل استدالل نیز نشود.

قسمت مشخص شده از تصویر1 بیانگر این مغالطه است؛ بدین ترتیب که مخاطب در نگاه اولیه به 

ا این دو تیتر خبری، در ذهن خود علت تحسیني این گونه وزیر خارجه از مردم را رای ندادن آن ه

آقایان یزدی و مصباح تصور می کند. به  

                                           
  1  دوشنبه 10 اسفند 1394 _ شماره 2922
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یگری را این مغالطه در هنگامی است که شخص بخواهد خود یا شخص د مغالطه تبعیض طلبی: -

 از یک قانون کلی استِنا کند. 

وعی شخص بخواهد با نسبت دادن موض این مغالطه در هنگامی است که مغالطه تهمت )دروغ(: -

واقع است، ادعای خویش را ثابت کند. به دیگری، موضوعی که غیر مطابق با  

یک لحاظ  این مغالطه در هنگامی است که در بیان یک مسئله فقط از مغالطه ارزیابی یک طرفه: -

 به آن پرداخته شود و تنها به نکات مِبت یا منفی آن پرداخته شود.

ه این مغالطه در هنگامی است که شخص با طرح سوال هایی ک مغالطه سوال بی جواب: -

یده می پاسخش را نمی دهد طرف مقابل را سردرگم کند که در اکِر موارد سواالت به گونه ای پرس

 شود که پاسخی که به ذهن می رسد هم سو با نظر شخص مغالط است.

بهم و این مغالطه در هنگامی است که شخص با استفاده از واژه هایی م مغالطه کلمات ابهام دار: -

بیان کند به صورتی که بخواهد آن را به هر نحوی معنا کند. غیر معین ادعای خود را  

اده این مغالطه در هنگامی است که دو حادثه با هم اتفاق افت مغالطه علت شمردن امر مقارن: -

 باشند و شخص توهم کند که می توان یکی را علت و دیگری را معلول گرفت.

» از آنجا که رئیسجمهور سوگند یاد کرده است حافظ قانون اساسی و حقوق ملت باشد، بر همین 

عالمات هیات اجرایی کامال امانتداری کرد و براساس است ..مبنا باید از حقوق شهروندان دفاع کند.

اخذ شده از مراجع چهارگانه قانونی افرادی زیادی را تایید و تعداد کمتری را رد کردند... انتظار 

میرفت هیاتهای نظارت هم مانند هیاتهای اجرایی رفتار کنند اما چون آمار ردصالحیتها باال 

رفت، آقای روحانی قاطعانه از جایگاه خود برای حل این موضوع خبرداد و گفت که مجلس خانه 

                                                                                                                        
  1 پنج شنبه 13 اسفند 1354_  شماره 2551
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ملت است نه خانه یک جناح و سلیقه خاص. اگر قرار باشد یک جناح - که در داخل نظام هم 

خود را تعریف کرده است- ردصالحیت و حذف شود، انتخابات رقابتی نخواهد بود.. آقای 

روحانی گفتند که بنابر فرمایش رهبری باید مرّ قانون رعایت میشد، اما آیا به اعتقاد رئیسجمهور 

در بررسی صالحیتها به مرّ قانون رفتار شده است؟ مرّ قانون نظر مراجع چهارگانه است یا 

اطالعاتی که مردم دارند؟... اما نکته قابل تامل این است که میزان ردصالحیتها به گونهای بود که 

رئیسجمهور احساس کردند که حتما باید اظهارنظر کنند و موضع خود را به گوش مردم 
 برسانند.«1

سنده جناب متن باال شامل هر شش مغالطه مذکور می باشد؛ تبعیض طلبی آن در این جاست که نوی

یروی سوگند خود می داند ولیکن شورای نگهبان و نرئیس جمهور و نیروی اجرایی را متعهّد به 

به  نظارتی را از این ماجرا فارغ می داند و به آن تهمت باند بازی و حزب پروری می زند و فقط

رفه منفی این بعد مسئله نظر دارد که تعداد رد صالحیت ها باال رفته است و با این ارزیابی یک ط

ه د نکردن صالحیت ها از این امر مقارن بهره می برد کآن را متهم می کند و برای بیان علت ر

باید کسی رد صالحیت انتخابات باید رقابتی باشد )پس با این استدالل برای داشتن انتخاباتی بهتر ن

اند و اذهان عمومی را به سمت خود می کش« مرّ قانون»شود(. پس از آن با استفاده از عبارت مبهم 

پاسخ مخاطب را سردرگم می کند. در پایان با طرح سواالتی بی  

  

                                           
  1 یك شنبه 4 بهمن94 - شماره 2952
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 نتیجه
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