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 سخنی با خواننده

ارسطو اما د نطبیعی از آن استفاده میکنو بطور  در وجود همه انسان ها منطق تکوینی وجود دارد

 .نهاد «ارغنون»ا کتابش رنام  وبرای اولین بار، این علم را تدوین کرد 

برای این  و مداومت است این امر مستلزمهدف از منطق، جلوگیری از خطای در تفکر است اما 

ز مغالطه های ت انواعی ااین کتاب سعی کرده اس ها و انواع خطا شناخته شود. راهکار باید 

 موجود را ارائه کرده و از خطا و فهم نادرست جلوگیری کند.

 مقدمه

از خطای درتفکر ابزاری علمی است که به کارگیری آن انسان را » :تعریف منطق این است که

؛ کنداز تاریکی ها دور می راه تفکر را روشن وبه چراغی تشبیه کردم که من آن را «. بازمیدارد

، نسبت به این علم سرد شدم روبه روشدمد وقت که با اصطالحات سرد منطقی بعد از چن اما

 که دو علت داشت:

 نارسایی در سیستم آموزشی منطق - 1

نه  ؛باید از آن استفاده کنیم دانیم،فراموش کردن این نکته که اگر ما منطق را یک ابزار می - 2

خریده  چراغیآن کسی که  مانند یم؛اختصاص دهآنکه تمام وقت وعمر خود را به شناسایی آن 

 .وشنایی نخواهد داشتقطعاً دراین صورت المپ ر !کندشیشه وگاز داخل آن فکر میفقط به  و

 معرفت در منطق؛ یعنی شناخت ابزار منطقی و مهارت؛ یعنی یادگیری استفاده از این ابزار.

 وخواست منطق خاستگاه ؛مبارزه بامغالطات

 گرایی را رواجکه مکتب شک شناخته شده استبا نام سوفسطائیان مغالطات یا سفسطه بحث 

اصل تدوین . سوفیست یعنی حکیم اما بعدها به سفسطه کنندگان گفته شددراصل معنای. دادند
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با توجه به علت تدوین منطق که جلوگیری  ومنطق برای مبارزه با مغالطه سوفیستان بوده است 

 ابد.یات اهمیت زیادی میبحث مغالط ،اندیشه استاز خطا در 

 بندی آنتعریف مغالطه وطبقه 

 .ماده یا صورت است ندارد واین فساد در قیاس فاسدی است که نتیجه صحیح - 1

عمدی یا سهوی بودن در آن تاثیر  و تابع مقدمتین نیست ،استدالل است که نتیجه ازنوعی  - 2

 .ندارد

قیاس و ماده طقیون آن را به مغالطه در صورت کثر منطرق مختلفی است که امغالطات به  تقسیم

 . کنندتقسیم می

های کتاب تخصیص داده شده است ودر حال حاضرقسمتی به مغالطات در میان کتب منطقیون 

 شود.دراین باب نوشته میمستقلی 

 کتاب حاضر

 .استانجام داده  دسته بندی مغالطات را طبق محل ارتکاب مغالطه

 .)تبیین مغالطی(ن وقوع دارد که هنگام بیان یک قضیه ساده امکا استی مغالطات :دسته اول

ادعای بدون ) ل نشان دادن قضیه را داردل با استفاده از ترفندهایی قصد مدلَمستدِ :دسته دوم

 .(استدالل

با ترفندهایی  نقدسخن مقابل نیست وبه  گیرد که شخص قادرصورت میزمانی  :دسته سوم

 .مغالطات مقام نقد() ش کم کندا اثرگذاری یا ازنشان دهد و  هقصد دارد آن را اشتبا

مغالطات ) مرتکب میشود هایی است که مجیب در مقام دفاع از کالم خود مغالطه :دسته چهارم

 .(مقام دفاع
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، )مغالطات صوری دهدرخ میبیان  دفاع و مغالطه هایی است که در مقام نقد، :دسته پنجم

 .مغالطات ربطی(و  رض نادرستیک پیش ف مغالطات ناشی از

 اندیشه بدانیم. لغزش درتفکر و است که مغالطه رااین  این تقسیم بندی بنابر

آموزش این کتاب باعث سوء استفاده این پرسش است که آیا  تألیف کتاب مغالطاتدرمورد 

 ؟شودنمی

را نجات  فردیک هم شود با آن همانند چاقویی است که میمغالطات در جواب باید گفت که 

 را به قتل رساند. هم فردی داد و

هدف  ،اخالقی یک امر مطلوب باید گفت که از نظره برای رسیدن به طمغال در مورد استفاده از

مخاطب اثر مطلوبی بر روی  ،عالوه برآنکند. همچنین استفاده از مغالطه، وسیله را توجیه نمی

 کند.فقط اسکات خصم می و ندارد

 ای مغالطیتبیین ه: فصل اول

 اشاره

 شوند:به سه دسته تقسیم میدراین فصل  خطاها لغزش ها و

 .چه عمدی چه سهوی و ؛بیان استدالل به صورت مبهم :دسته اول

 .شودواقعیت که باعث گمراهی می قسمتی ازبیان  :دسته دوم

 .استمستدل در مقام نقل  :دسته سوم

 مغالطات دسته اول

 مغالطه اشتراک لفظ - ۱
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؛ شودمتفاوت است وباعث خطا میاستفاده ازیک کلمه بدون قرینه که دارای معانی  :تعریف

  :مانند

 .رخ دهدنیز فعل وحرف  این مغالطه میتواند در اسم،: نکته

 مغالطه ابهام ساختاری - ۲

عالیم نگارشی به  ضمایر وکلمات، دهد که در جمله از خ میهنگامی ر : این مغالطهتعریف

استفاده شود که موجب خطای در فهم شود؛ مانند:  صورتی

شود.که با جابه جایی ویرگول معنا عوض می

 مغالطه ترکیب مفصل - 3

اگر فردی ؛ مثال به همراه هم آوریمما دو یا چند حکم را  این مغالطه هنگامی است که: تعریف

 شخص،ما حکم کنیم که این ورزشکاری ماهر و نویسنده ای متوسط است، 

 .دچار مغالطه شده ایم که در این صورت

 مغالطه تفصیل مرکب - ۴

مرکب حکم  که ما یک ن صورت؛ به ایاین مغالطه درست بر خالف مغالطه باال است :تعریف

 را به صورت جدا بیان کنیم؛ مانند:

 مغالطه واژه مبهم  - ۵

: استفاده از واژه های غیرمعین و مبهم در کالم؛ مانند: تعریف

 مغالطه گزاره های بدون سور - ۶
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قصد استفاده سوء دارد؛ دهد ودراین مغالطه فرد بدون هیچ قیدی حکم را عمومیت می: تعریف

 مانند: 

 مغالطه سور های کلی نما - ۷

: عمومیت دادن یک صفت به تمام افراد یک گروه به هدف متصف کردن فردی از آن تعریف

 گروه به صفت مذکور.

 مغالطه تعریف دوری - ۸

کند؛ دوباره موضوع را تکرار می ،ای است که درآن فرد به جای تعریف درست مغالطه: تعریف

ند: مان
 

  وجه مغالطه کنه و - ۸

دیگر این  نام .بگیریمدر نظر ذات وکنه آن  ،وجود است یک صفتی را که مالزم یک: تعریف

 .شده است گفته« هیچ نیس به جز» مغالطه

 مغالطه علت جعلی - ۹

 ،علت دارد چندین امری که یا آنکه در وچیزی را که علت نیست علت بگیریم  یک: یفتعر

 .علت تامه بگیریم یک علت را تعمیم دهیم و

 مغالطه بزرگ نمایی - ۱0

 ع از آن؛ مانند آنکهاستفاده به نف یعنی برجسته کردن یک قسمت و: تعریف

 مغالطه کوچک نمایی - ۱۱
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؛ مانند: استفاده به نفع از این حقارت حقیر جلوه دادن موضوع و: تعریف

 (متوسط)۱مغالطات آماری - ۱۲

شود؛ مانند: داده های آماری گرچه مفید است اما گاهی باعث مغالطه میاستفاده از : تعریف

«.» 

این  هزار تومان است و ۴۵ آن منطقه درآمدشانصد مردم در ۹۶این مسئله در صورتی است که 

 .درصدی که میلیاردی درآمد دارند این نتیجه را گرفته است ۴آمار با وجود 

 )نمودار های گمراه کننده(۲آماری  مغالطات - ۱3

اما گاهی مورد سوء استفاده ند مفیداطالعات آماری بسیار نمودارها برای نشان دادن : تعریف

: ند؛ مانگیردقرارمی

 ی(ُبعدتصاویر یک )3مغالطه آماری  - ۱۴

که  تصویر از ،ا نشان دهدر نمودار تفاوت ها به وسیلهگاهی اوقات فرد به جای آنکه : تعریف

 نکنداین تصویر گری توازن را رعایت  اگر فرد در .کنددارای جذابیت هم هست استفاده می

 .مغالطه کرده است

 مغالطه دروغ - ۱۵

شناخت نیست بگوید که به راحتی قابل هنگامی است که فرد در مقدمات خود دروغ : تعریف

 .نگاه کردفرد به شخصیت باید درشناخت آن  و

 مغالطه توریه - ۱۶
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ظاهری درست دارد اما آنچه مخاطب درک  ،هدف فریفتن است اما به صورتی که کالم: تعریف

: مانندکند نادرست است؛ می

 مغالطه نقل قول ناقص - ۱۷

 .کندنقل میاز آن نفع می برد فرد فقط قسمتی از قول طرف مقابل را که : تعریف

 مغالطه تحریف - ۱۸

به نفع ومنفعت  (خصوصا اگر فرد مهمی باشد) شخصی خل وتصرف در کالمیعنی د: تعریف

 .خود

 تفسیر نادرست مغالطه - ۱۹

 تفسیر کند؛ مانند:سخنی را به گونه ای غیر از واقع خود که فرد هنگامی : تعریف

 

 مغالطه تاکید لفظی - ۲0

قابل  کهکند دات تاکیدی تاکید میرد در کالم به قسمتی از آن بدون اهنگامی است که ف: تعریف

 ؛ مانند:تباه استبرداشت اش

 فصل دوم: ادعای بدون استدالل 

 اشاره

مغالطاتی  ،به دلیل دارند. در این فصلهر گزاره ای به جز گزاره های بدیهی، برای اثبات نیاز 

سعی در القاء مدعای خود  مطرح خواهد شد که متکلم به جای استدالل، با شیوه های دیگر

 دارد.
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 مغالطه بستن راه استدالل – ۱

: در این حالت، گوینده پس از طرح مدعای خود، راه هرگونه استدالل را بر مدعای خود، تعریف

 بندد؛ مانند: چه موافق و چه مخالف، می

 .بستن راه نقد – 2پوشاندن ضعف مدعا.  – 1: مغالطه جنبه

 داند!مغالطه هر بچه مدرسه ای می – ۲

بدیهی نشان دادن مدعای مطرح شده است. مخاطب که : ارتکاب این مغالطه به هدف تعریف

اعتراضی نمی خواهد فهمش را کمتر از یک بچه مدرسه ای نشان بدهد، در مقابل این ادعا 

کند؛ مانند: نمی

 ت به مدعا از راه ایجاد احساس ترس و شرمندگی؛: متقاعد کردن مخاطب نسبجنبه مغالطه

نکته: این مغالطه اشکال دیگری نیز دارد؛ مانند: 

باید توجه داشت که اگر با بیان دلیل، بدیهی بودن مدعا ثابت شود، دیگر مغالطه ای رخ نداده 

 است.

 غالطه مسموم کردن چاهم – 3

» : نسبت دادن صفتی مذموم به مخالفان مدعا، به جای آوردن دلیل؛ مانند: تعریف

 بی احترامی، توهین و تحقیر به جای استدالل.جنبه مغالطه
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 شود:فافه علمی اینگونه بیان میگاهی در ل نکته: این مغالطه

 مغالطه تله گذاری – ۴

مانند:  دادن صفات نیکو به موافقین مدعا؛ : مقابل مغالطه قبل؛ نسبتتعریف

 : ترغیب مخاطب به قبول مدعا بدون استدالل.جنبه مغالطه

این مغالطه برای پرهیز مخاطب از عقیده و گرایشی استفاده می شود؛ مانند: از نکته: گاهی 

 مغالطه توسل به جهل  – ۵

بی؛ یا به صورت سل ه مسئله ای برای اثبات صحت ضد آن.: توسل به جهل خود نسبت بتعریف

نفیش  یعنی چون اثباتش را نمی دانم پس حتما وجود ندارد، یا به صورت ایجابی؛ یعنی چون

را نمی دانم، پس حتما وجود دارد؛ مانند: 

 : حکم به صدق و کذب بدون هیچ دلیل.جنبه مغالطه

گوید  توان از جهل برای قضاوت کمک گرفت؛ مثال در مقابل ادعای کسی که مینکته: گاهی می

ت بر فرض صح«. بشقاب پرنده ای بر پشت بام خانه ما فرود آمد و دو ساعت توقف داشت»

 شد.رهای زیادی منتشر میخباین واقعه، حتما باید 

 مغالطه طلب برهان از مخالفان – ۶

                                                           

.87هود، آیه  – 1  
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: بیان مدعا و اعتقاد به صحت آن مگر مخاطب بر ضد آن برهانی بیاورد؛ حال آنکه تعریف

در واقع نوع خاصی از مغالطه توسل به جهل است که دارای  1استدالل برعهده مدعی است.

باشد؛ مانند: دونوع سلبی و ایجابی نیز می
 

بت : داشتن این پیش فرض غلط که هرچیزی را می توان پذیرفت مگر خالفش ثاجنبه مغالطه

 شود.

رکان است. در زمان پیامبران، مش« طلب برهان خاص»: نوع خاصی از مغالطه مذکور، مغالطه نکته

قبول مدعای معاد را مشروط به امری خاص می کردند؛مانند:

 طرد شقوق دیگر – ۷

ی؛ مانند: طرد شقوق دیگر در یک حصر استقرائی؛ نه عقلتعریف

 : در حصر استقرائی، ممکن است حاالت دیگری هم وجود داشته باشد.جنبه مغالطه

شق و  که شقوق ذکر شده همه دارای عیب رسد: گاهی در این مغالطه، اینطور به نظر مینکته

د در مریخ )!( نامزدهای انتخاباتی علیه رقیبان خوکه ده کامال بی عیب است؛ مانند کاری باقیمان

 انجام می دهند؛ در حالی که اینطور نیست.

 مغالطه تکرار – ۸

                                                           

حند لکن به لحاظ منطقی جمله هر دو صحی« ثابت کن اینطور نیست»با جمله « ثابت کن اینطور است» اگرچه در تصور عمومی مردم، دو جمله  – 1
 اول.

.187شعراء، آیه  – 2  
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؛ مانند: : تکرار مدعای بدون دلیل جهت تاثیرگذاری بر مخاطبتعریف

اال، اما در عرصه تبلیغات کواضح است که تکرار جایگزین استدالل نمی شود جنبه مغالطه

 دارای چندین اثر روانی به شرح ذیل است:

 تصور عرضه استدالل برای مدعای مکرر در جایی دیگر و مقبول افتادن آن. – 1

 تداعی معانی؛ یعنی جذب مخاطب به کاالی تبلیغ شده. – 2

 خسته کردن و تسلیم مخاطب.  - 3

معموال نمیتوان افراد را از این  – 2تکرار مدعای همراه با استدالل مغالطه نیست. – 1نکته: 

 مغالطه بازداشت اما برای عدم تاثیرپذیری خودمان مفید است.

 مغالطه فضل فروشی  – ۹

مانند: : استفاده از کلمات ثقیل و پیچیده جهت پوشاندن خطای مدعا؛ تعریف

 احساس حقارت مخاطب و تسلیم در برابر مدعا. جنبه مغالطه

اد برجسته و یا آثارشان نکته: شکل دیگری از این مغالطه استناد مرتبط یا غیرمرتبط به نام افر

است؛ مانند: 

 مغالطه کمیت گرایی  – ۱0

اعداد جایز نیست، سبب : به طور کلی ذکر اعداد نشانه دقت است اما در جایی که ذکر تعریف

ذکر عدد در مفاهیم غیرقابل اندازه گیری: مغالطه است؛ مانند 
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 : ایجاد توهم در مخاطب که حتما مدعای مذکور، نتیجه یک تحقیق علمی است.جنبه مغالطه

ت نکته: گاهی ذکر اعداد در اموری، مطابق با واقع است و در عین حال کیفیت نیز بسیار مهم اس

 شود؛ مانند: اما از کیفیت سخنی گفته نمی

 مغالطه بار ارزشی کلمات – ۱۱

استفاده از بار ارزشی کلمات جهت تاثیرگذاری بیشتر استدالل؛ مانند: : تعریف

 .: احساسات ناشی از بار ارزشی کلمات جایگزین استدالل طهجنبه مغال

در صورت عدم امکان اجتناب از بارارزشی کلمات، باید مراقب باشیم که جایگزین  – 1:نکته

 استدالل نشوند.

بهترین راه تشخیص این مغالطه این است که آیا گوینده با کلمات، امور عینی را توصیف  – 2

 .می کند یا ذهنیت خودش را

 مغالطه توسل به احساسات – ۱۲

: شکل کلی این مغالطه، استفاده از احساسات مخاطب برای القای سخن غیرمستدل است؛ تعریف

مانند: 

 : قبول مدعا به سبب تاثیر احساسات بر عقل.جنبه مغالطه

: این مغالطه، مَجازا حالت دیگری دارد و آن این است که خود انسان به سبب وجود برخی نکته

صفات مذموم در او، از درک صحیح حقایق بازبماند؛ مانند شخص لجوجی که صرفا مدعاهای 

 داند.خود را صحیح می

 تهدید مغالطه  – ۱3
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؛ مانند: : تهدید مخاطب به آسیب جسمی یا روانی درصورت عدم پذیرش مدعاتعریف

 : تاثیرروانی تهدید بر مخاطب، جایگزین استدالل.مغالطه جنبه

 : این مغالطه در فضای بین المللی زیاد استعمال می شود.نکته

 مغالطه تطمیع – ۱۴

ه دادن و د رشو؛ مانن: مانند مغالطه تهدید با این اختالف که منفعتی به مخاطب می رسدتعریف

گرفتن: 

 مغالطه جلب ترحم – ۱۵

؛مانندسوزی و ترحم: القاء مدعا به مخاطب از طریق جلب دلتعریف

 : تاثیرروانی ترحم، باعث پذیرفتن مدعای بدون استدالل.جنبه مغالطه

 مغالطه آرزواندیشی – ۱۶

؛مانند: : پذیرفتن یک مدعا به دلیل حب شخصی یا بالعکستعریف

 جایگزین استدالل. ،: آمال و آرزوجنبه مغالطه

                                                           

.13ابراهیم، آیه  – 1  

.35و  34دخان، آیه  – 2  
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شود که از اختیار ما خارج است؛ مانند طول این مغالطه بیشتر در مواردی استعمال می - 1: نکته

 عمر.

دیگران جهت صحیح نشان دادن  حالت دیگر این مغالطه، سوءاستفاده از آمال و آرزوهای – 2

مدعا است؛ مانند: 
 

 مغالطه عوام فریبی – ۱۷

: ایجاد تصدیق جمعی نسبت به یک موضوع از راه تحریک احساسات و هیجان های تعریف

 :جمعی به جای استدالل؛ دو حالت دارد

 : سخنرانی مهیج خطاب به عوام؛ مانند سخنرانی های هیتلر. مستقیم )توسل به هیجان( – 1   

 : غیرمنحصر در گفتار و خطاب به تک تک افراد نه توده مردم. از انواع آن:غیرمستقیم – 2   

: همه انسان ها دوست دارند مورد تحسین و تقدیر قرارگیرند. براین اساس، توسل به تفاخر   

شود تا مردم با انجام دادن آن، خود قیده ای یا عملی به افراد مشهور و ثروتمند نسبت داده میع

 را شبیه آن افراد بکنند؛ مانند آگهی های تبلیغاتی: 

 مغالطه توسل به مرجع کاذب – ۱۸

 : تعریف

: از تخصص او؛ مانند : استناد به قول یک کارشناس در زمینه ای غیرشکل اول

در شکل  .استناد به قول کارشناس در همان زمینه اما به صورت مبهم و نامشخصشکل دوم

ی برای کارشناس مجهول ذکر می شود؛ مانند: دوم، همواره ویژگی های مهم
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د : سخنان کارشناس فقط در حوزه تخصص او قابل قبول است و همچنین استناجنبه مغالطه

 مبهم، یک ادعای مبهم است.

 مغالطه تجسم – ۱۹

ظ، یک وجود خارجی : مغالطه تجسم وقتی رخ می دهد که کسی به ازای هریک از الفاتعریف

وصاف اشیاء، امور انتزاعی و تعبیرات مجازی مانند: را درنظر بگیرد؛ مانند گمان وجود برای ا

که موجب فهم مغالطه آمیز عده  

 ای شده است.

 مغالطات مقام نقد فصل سوم: 

 اشاره 

مقام نقد یک  دارد. اگر کسی در اثبات نادرستی یک مدعا مانند اثبات درستی آن نیاز به استدالل

 آن را نادرست نشان دهد، مرتکب این مغالطه شده است. ،مدعا، بدون آوردن دلیل

 مغالطه پارازیت – ۱

ایجاد خلل در فرایند بیان مدعا به هدف جلوگیری از رسیدن آن به مخاطب؛مانند: : تعریف

ب و رسیدن ناقص مدعا به مخاط – 2سلب انگیزه ادامه سخن از گوینده.  -1: جنبه مغالطه

 کاهش تاثیر آن.

                                                           

.10فتح، آیه  – 1  

.26فصلت، آیه  – 2  
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 است! مغالطه حرف شما مبهم – ۲

عدم پذیرش مدعا و پاسخ به آن به وسیله مبهم خواندن مدعا؛ مانند: : تعریف

یف مدعا. قرار گرفتن در موضع قدرت و تضع -2نقد به مدعا بدون استدالل.  – 1: جنبه مغالطه

 فراهم کردن فرصت بیشتر برای پاسخگویی. – 3

بنی اسرائیل  : یکی از ترفندهای این مغالطه، توجه به بعضی کلمات در مدعا است؛ مانند قومنکته

 چیست؟!« گاو»که گفتند منظور خدا از 

 مغالطه تکذیب – 3

ت، بدون یقتی که نسبت به آن آگاهی نداریم یا معارض منافع شخصی ما اس: انکار هر حقتعریف

دلیل؛ مانند: 

 بوده است. طه کافران در مواجهه با پیامبرانبیشترین و متداول ترین مغالاین مغالطه، : نکته

 مغالطه اینکه چیزی نیست! – ۴

: نقد مغرضانه یک مدعا بدون ذکر نکات منفی به سبب عدم توانایی منتقد یا بی اشکال تعریف

 ؛ مانند: مدعا بودن

 قرارگرفتن منتقد در موضع قدرت. – 2جلوه دادن مدعا.  بی ارزش – 1: جنبه مغالطه

ما ساده  با این مغالطه آن است که در آن جا سخن« هربچه مدرسه ای...»: تفاوت مغالطه نکته

 نمی کنیم. است؛ پس از ما استدالل نخواهید اما در اینجا سخن شما ساده است؛ پس به آن اعتنا

                                                           

.31سوره انفال، آیه  – 1  
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 این که مغالطه است.مغالطه  – ۵

؛ : توصیف مدعا با استفاده از بار ارزشی منفی کلمات ) شبیه مغالطه بار ارزشی کلمات(تعریف

:مانند

منتقد در موضع  – 2نفی تمام مدعا زیرا نوع مغالطه مشخص نشده است.  – 1: جنبه مغالطه

 قدرت.

نده، در مقام نقد هرگز نباید از کلمه مغالطه : بر فرض وجود مغالطه ای در مدعای گوینکته

استفاده کرد بلکه باید به صورت منطقی خطای او را بیان کنیم. همچنین در شرایط بالعکس باید 

 از مخاطب بخواهیم که دقیقا خطای ما را مشخص کند.

 مغالطه انگیزه و انگیخته - ۶

قد خاستگاه یک مدعا نه محتوای آن؛ مانند: : نتعریف
 

بنگرید چه گفته « : ی ما قال و ال تنظروا الی من قالانظروا ال»امام علی علیه السالم: : جنبه مغالطه

 و ننگرید که گفته.

 مغالطه توهین – ۷

طل نشان دادن استداللش؛ مانند: : مخدوش کردن شخصیت مدعی به هدف باتعریف

 .نقد: کنار گذاشتن اصل سخن و استدالل و انتخاب معیاری بی ربط برای جنبه مغالطه

 مغالطه منشأ – ۸

یت مذموم تاریخی یا افراد کم ارزش؛ : رد مدعا به سبب نسبت دادن آن به یک شخصتعریف

مانند:
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 : سرمنشأ یک عقیده در صحت و سقم آن موثر نیست.جنبه مغالطه

 : این مغالطه در زمینه مُد پرکاربرد است.نکته

 مغالطه پهلوان پنبه – ۹

مطرح شده  ل مدعای قوی: نسبت دادن یک مدعای ضعیف به گوینده و نقد آن در مقابتعریف

از جانب او؛ مانند واکنش کافران نسبت به انفاق که تقریر نادرستی از انفاق ارائه کردند: 

 : مدعای نقد شده هیچ رابطه منطقی با مدعای اصلی ندارد!جنبه مغالطه

دعای اصلی ممی توان به نسبت دادن یک حالت افراطی یا تفریطی به : از اشکال این مغالطه نکته

ل دوم و یا انتخاب کردن ضعیف ترین طرفدار مدعای مطرح شده برای مقابله، اشاره کرد. شک

 در زمینه های علمی بسیار کاربرد دارد.

 مغالطه کامل نامیسر – ۱0

ند؛ مانب اما دست نیافتنی: رد همه شقوق ارائه شده و پیشنهاد یک راه حل بی عیتعریف

 !: یک راه حل غیرکامل ولی ممکن بهتر است یا کامل نامیسر؟جنبه مغالطه

مکان فرض ابهانه  : یکی از راه های استفاده این مغالطه: مخالفت کردن با هرپیشنهادی بهنکته

 حالت کامل تر.

                                                           

.47یس، آیه  – 1  
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 مغالطه ارزیابی یک طرفه – ۱۱

؛ مانند: در مقام جدل یا مشورت یا معرفی چیزی : فقط اشاره به نکات مثبت یا منفیتعریف

: فریب مخاطب به طوری که گویا شیء مورد نظر هیچ صفتی غیر از آنچه ذکر شد، جنبه مغالطه

 ندارد.

اگر کسی معایب چیزی را ذکر کند اما راه را بر ذکر محاسن نبندد، مرتکب این مغالطه  – 1: نکته

 نشده است.

زیی ذکر شود سپس شکل موثرتر این مغالطه این است که در ابتدا، یکی دوجنبه مثبت یا ج – 2

 فهرست معایب بیان شود!

 مغالطه خلط علت و دلیل – ۱۲

: علت و معلول درمورد پدیده های عالم و خارج و تاثیر و تاثر موجودات بر یکدیگر به تعریف

چرا آهن » شود؛ مثال در مورد گزاره رود اما دلیل درباره مفاهیم ذهنی انسان استعمال میکار می

تش این است که چون با افزایش حرارت، حرکت مولکول ها بیشتر می ، عل«منبسط می شود

 شود و ... اما دلیلش این است که تجربه کرده ایم و یا از کارشناس مورد وثوقی پرسیده ایم.

با توجه به مطلب فوق، مغالطه خلط علت و دلیل در جایی رخ می دهد که در تبیین یک رابطه  

کنیم و یا بالعکس؛ مانند این شعر: علی و معلولی از دلیل استفاده 

 ر مقام نقد نیست.: این مغالطه منحصر دنکته

 مغالطه رد دلیل به جای رد مدعا – ۱3
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مدعا؛ مانند ل از اثبات: اشتباه دانستن مدعا به دلیل خطا بودن و ناتوانی مقدمات استدالتعریف

 داللش را.است که خود مدعا را رد بکند نه است: برای رد مدعا، به دالیلی نیاز جنبه مغالطه

 : فقط در استقراء، رد استدالل موجب رد مدعا است.نکته

 مغالطه مناقشه در مثال  – ۱۴

؛ مانند: خطا دانستن مدعا به دلیل اشتباه بودن مثالتعریف

 شود. بررسیمدعا، اصل آن باید یک : برای ابطال جنبه مغالطه

 ستدالل است.شود؛زیرا هرمثال بخشی از ا: فقط در استقراء، رد مثال باعث ضربه به مدعا مینکته

 مغالطه تخصیص – ۱۵

؛مانند: تثنایی: رد یک قانون کلی با توجه به یک حالت خاص و استعریف

لی دانست ک: استثناها در واقع صحیح هستند اما نباید آن ها را نقض تام یک حکم جنبه مغالطه

 .بلکه باید فی الجمله حکم کلی را پذیرفت

 مغالطه بهانه  – ۱۶

؛ مانند: رد یک سخن با اشکاالت ناچیزتعریف

 

                                                           

.81توبه، آیه  – 1  
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چنین اشکاالت ناچیزی شایستگی طرح ندارند و باید میان اشکاالت اصلی و ناچیز  :جنبه مغالطه

 تفاوت قائل شد.

 : شکل قوی تر این مغالطه، ذکر چندین بهانه است که خدشه بیشتری به مدعا وارد می کند.نکته

 مغالطه سوال مرکب – ۱۷

ه در آن مبتنی بر پیش فرض هایی است که مخاطب قبول مغالطه ای که سوال مطرح شد تعریف:

 ندارد. دو نوع است: 

سوال پنهان: سوال دوم نتیجه پاسخ ضمنی متکلم به سوال اول است؛ مانند:  – 1

همواره پاسخ به چنین سوالی، قبول پیش فرض 

سوال است.

طلبد؛ مانند: که پاسخ واحدی می نحوی استسوال آشکار: ترکیب دو سوال به  – 2

 معموال مجیب غفلت می کند و یک پاسخ می دهد.

نکته: راه مقابله با این مغالطه، تقسیم سوال مرکب، به سوال های کوچکتر است؛ مثال در پاسخ 

ال شکل اول: به سو

 دفاع مقام مغالطات: چهارم فصل

  اشاره

، شودیم مطرح گرانید انتقادات و اشکاالت با یرمنطقیغ مواجهه در که یمغالطات به بخش نیا در

 .شد خواهد هپرداخت

 یانحراف نکته مغالطه  - ۱
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 یبحث به یاصل وضوعم از را خود مخاطب توجه ندک یم یسع شخص مغالطه نیا در :تعریف

 مانندد؛ کن منتقل متفاوت کامالً و یفرع

 ربط یب یشوخ مغالطه - ۲

 یا نکته طرح با و شده عاجز پاسخ ارائه از شخص که ردیگیم شکل یزمان غالطهم نیا :تعریف

سوره مطففین و این مثال:  2۹؛ مانند آیه کند دور یاصل نکته از را اذهان ،طنز

و بازگرداندن آن به  نیمخاطب ذهن اداره قدرت ،همغالط نیا یروان ریتاث لیدل به: جنبه مغالطه

 .شودیم مشکلموضوع اصلی 

 مبهم یها واژه به توسل مغالطه  - 3

 ،یریگ جهینت هنگام و کرده استفاده مبهم و مشکک کلمات از شخص که : بدین گونهتعریف

 ؛ مانند:کندیم برداشتها آن از را خود مطلوب جهینت

 ی اللفظ تحت یمعنا به توسل مغالطه  - ۴

 شودیم دهیفهم آن از یخاص یمعنا متعارف طور به که کندیم استفاده یکلمات از شخص :تعریف

 یمعنا از شخص استفاده با مطلوب جهینت و دارد تفاوت یصطالحا یمعنا با آن یلغو یمعنا و

 در مورد این عمل یهودیان بقره سوره ۶۵ هیآ؛ مانند: دیآیم بدست مخاطب التفات بدون یلغو

و این مثال:
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 فیتعر رییتغ مغالطه - ۵

 رییتغ را کلمات یمعنا تناقض، با برخورد هنگام شخص که دهدیم رخ یصورت در :تعریف

 مطالبه به پاسخ در یشخص نکهیا ؛ ماننددهدیم رخ اریبس ونیاسیس نیب در مغالطه نیا .دهد

 ندک اشاره هاکارخانه رشد و یاخلد داتیتول شیافزا به انتخابات در یعموم رفاه شیافزا وعده

  .ندارد یعموم رفاه با یارتباط که

 موضع رییتغ مغالطه - ۶

 موضع اتخاذ با و شودیم بحث وارد تازه یموضع و دگاهید از شخص مغالطه نیا در تعریف:

 پاسخ در یشخص نکهیا؛ مانند کندیم سالح خلع را گرانید و کرده دنبال را خود هدف دیجد

 زمان در و بوده حزب دو ائتالف عدم دوران در ها وعده که دیبگو خود یهاوعده همطالب به

 .ستین ممکن ها وعده به عمل ،دیجد طیشرا و یفعل

 یپوش چشم قابل یاستثنا مغالطه - ۷

 یمثال و نمونه آوردنی، کل قاعده یادعا بردن نیب از یبرا راه نیتر آسان که میدان یم :تعریف

 مانند ؛شمارد یم یپوش چشم قابل موارد نیا در راء استثنا نیا طالغم خصش اما است آن یبرا

 یقبل یبده هنوز نکهیا به پاسخ در و کند یحساب خوش یادعا بانک برابر در یشخص نکهیا

 .کند یتلق استثنا کی را آن تسویه نکرده را خود

 مه خودت مغالطه - ۷

 ارتکاب نه است آن نفس اساس بر یملع ای قول بودن غلط ای درست که است رواضحپ تعریف:

 نیا دچار کند انتقاد همان ارتکاب به متهم را مخاطب یفرد که یهنگام. گرانید توسط آن

 .است شده مغالطه
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 یطلب ضیتبع مغالطه - ۸

 از متفاوت مالک و اریمعاو با  با رفتار ای قول دارد انتظار طالغمشخص  مغالطه، نیا در :تعریف

دیگویم که یخبرنگار سخن ؛ مانندردیگ قرار قضاوت و یبررس مورد، قانون و گرانید

 د.کنیم اشاره مغالطه نوع نیا به بقره سوره ۴۴ هیآ درنیز  میکر قرآن

 فرض شیپ نکردن رها مغالطه - ۹

 خارج و واقع عالم با رتیمغا هنگام یذهن احتماالت و ها هیفرض که است نیا اصل تعریف:

 از مغالط شخص یموارد در لکن معناست یب آن بر یپافشار و اصرار به همین دلیل .کند رییتغ

 وسطا قرون یها شیکش مانند: ؛ستین بحث ادامه به حاضر و کشدینم دست خود فرض شیپ

: گفتندیم کرد، یم را فلک  هشت وجود یادعا که لهیگال به پاسخ در

 

 ...اما، البته مغالطه - ۱0

 خود اشتباه به اعتراف با ندکیم گمان شخص که دهدیم رخ ییجا در مغالطه نیا :تعریف

شود؛ مرتکب می را آن سپس و کرده انتقاد رشیپذ به تظاهر ابتدائا و کند هیتوج را آن تواندیم

 :دیبگو خود استاد به یآموز دانش نکهیا مانند

 

 یصور مغالطات: (1)استدالل در مغالطه: پنجم فصل

 اشاره
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 و بوده یرونیب عوامل از یناش یگاه ؛دهدیم رخ یگوناگون یهاوهیش به مغالطه دام در افتادن

 ساختمان و روَصُ  یریکارگبه در اشتباه زین یگاه و استدالل یمحتوا بودن نادرست اثر در یگاه

 شودیم پرداخته ریاخ ثیح دو از مغالطات یبررس به ندهیآ لفص 3در. شودیم بیفر نیا به منجر

 .شودیم ه تبیینک است اصطالحات یبرخ حیتوض به ازین آن یط در که

 طمغالطه عدم تکرار حد وس - ۱

حذف ست که در هر دو مقدمه تکرار شده و در نتیجه ا یلفظمنظور از حد وسط  : تعریف

حدوسط است و عدم تکرار دقیق حدوسط یا تفاوت یک استدالل وامدار وجود  قوام .شودمی

 ؛ مانند:شوده میطالغی آن در مقدمات باعث ایجاد میمعنا

: است شکل در حقیقت بدین قیاس چون نشده تکرار حدوسط دقیقا که بینیممی 

 
 مقدم رفع و تالی وضع مغالطه  - ۲

پیش از توضیح باید دانست که در  .دهنده در قضایای شرطیه رخ میطالغم دو اینتعریف: 

 یا لیقسمت دوم تاو  قسمت اول مقدم« اگر باران ببارد زمین خیس می شود» مانند ه ایقضیه

الی نیز به وقوع تمقدم جاری شود قطعاً و یقیناً  اگر قضایادر این نوع .جزا نامیده می شود

 تالی )وضع( ی وجود دارد ولیکن با اجرا شدنچون بین مقدم و تالی رابطه علّ ؛پیوستخواهد

 )مغالطهنباشد لیچون ممکن است مقدم علت منحصره تا ؛نتیجه گرفترا نمی توان اجرای مقدم

 در مثال برایدهد؛ می انجام را حرکتی نچنی ذهن شبیه نیز مقدم رفع مغالطه در وضع تالی(.

چون خیس شدن زمین « زمین خیس نیست پس نیامده باران» گرفت نتیجه تواننمی نمونه همین

 .علل متعدد دارد

 یمغالطه مقدمات منف - 3

 توانندنمی مقدمه دو هر صحیح استدالل یک پیداست، در مغالطه این مناکه از  همانطور: تعریف

 نتیجه تواننمی ندارند یکدیگر با ارتباطی هیچ ای که از دو مقدمه چراکهباشند؛  سالبه یا منفی
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 ؛ مانند:کرد برداشت صحیح و موجبه

 ه مقدمات ناسازگارطالغم  - ۴

 اهی در مقدمات استدالل از قضایایگ. ال استدانیم که اجتماع و ارتفاع نقیضین محمیتعریف: 

توان نتیجه درست را شود که قطعاً یکی از آن دو کاذب است و بنابراین نمیمتناقض استفاده می

؛ مانند: کرد استنتاجاز آن 

 
 مغالطه افراد غیر موجود  - ۵

توان وجود یا عدم وجود موضوع شود که از قضایای کلی نمیمی مطرحطق اینگونه درمنتعریف: 

بخشیده او همه خطاهای »مثال در این جمله که  ؛و سپس نسبت دادن حکم به آن را نتیجه گرفت

، ور به صورت جزئی آورده شودسگر ولی ا خیری انجام داده یا یخطااو دانیم که نمی« شودمی

بخشیده او بعضی از خطاهای »برای مثال از قضیه  ؛وجود قسمتی از موضوع ضروری است

 .شودی انجام داده که برخی از آن بخشیده مییدرمیابیم که شخص خطاها «شودمی

 مغالطه ایهام انعکاس - ۶

یعنی جابجایی طرفین ؛ اشدبعکس میاستنتاج از طریق از مسائل مورد بحث منطق : تعریف

قضیه جابجا شوند  ینطرف گرشود که اگاهی گمان می .لی(تا، مقدمل، محمو، موضوع) قضیه

باشد و در ضی از قضایا چنین تغییری صادق میکند و حال آنکه فقط در بعنتیجه تغییر نمی

؛ مانند: بعضی موارد نتیجه کاذب است

 یفتأل مغالطه سوء  - ۷

که ناشی از خطای در صورت و ساختمان باشد به نوعی زیر مجموعه  هر مغالطه ایتعریف: 

به به شناخت شرایط و قواعد قیاس دارد که  گیفهم بهتر این نوع بست .گیرده قرار میطالغاین م

 ،اصطالحدر  ؛جمله راهگشاستلا یکه فکنیم به طور کلی بیان میرا قاعده ای همین دلیل 

اگر  .مول قضایای منفی یا موضوع قضایای کلیه باشدحشود که مگفته می ایبه کلمه «فراگیرحد»
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فراگیر باشد و نیز اینکه حد وسط حدباید در یکی از مقدمات  ،ای در نتیجه حد فراگیر بودکلمه

 مانند:؛ فراگیر باشد حد -حداقل - الجرم باید در یکی از دو مقدمه

 مغالطات ناشی از یک پیش فرض نادرست: (2)استدالل در مغالطه :فصل ششم

 اشاره

به  -استکه نادرست - شود که در آنها یکی از مقدماتاتی پرداخته میطالمغاین فصل به  در

در  اما ماندمییا اینکه مخفی و شود میذکر این مقدمه  یا حال .شودعنوان پیش فرض گرفته می

 است.نتیجه تاثیر گذار 

 مغالطه سنت گرایی و سنت گریزی - ۱

نه  ؛است مهم االمر نفس عملی یا سخن نادرستی یا درستی تشخیص برای که دانیممیتعریف: 

 مقصود به رسیدن برای رادیاف حال این گذشته. با در آن نشدن یا شدن انجام آن یا وقوع زمان

اول نوع به مغالطه .دانندمی آن نادرستی علت گاهی و آن صحت علت را کاری بودن قدیمی خود

در آداب و رسوم و عادات فردی و اجتماعی ریشه شود که ممکن است گفته می یایگر سنت

 :گویدشخصی به فرزند خود می ؛ مانندداشته باشد

به  .سوره بقره به این عمل از سوی کافران تصریح کرده است 170قرآن در آیه  

که مثالً قوانین اسالم را صرفاً به کسانی  ؛ مانندشودمی سنت گریزان گفته نیز دوم دستهمغالطه 

نمل سوره مبارکه  ۶7آیه قرآن کریم در . کننده میطئسال پیش ارائه شده تخ 1۴00دلیل اینکه 

 .کنداین عمل را از کافران نقل می

 ددمغالطه عدم سابقه و تج  - ۲

یا سخنی علت قضاوت  تازه یا جدید بودن عمل، ت برخالف مغالطه پیشغالطادر این م: تعریف 

 گذشته در یکار که علت این به ،دارد نام که عدم سابقه اول در مغالطة .شوددر مورد آن می

 را صبحگاهی ورزش مفید بودن شخصی اینکه مانند ؛شودمی بودن غلط به متهم نبوده معمول
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 علت دارد نام تجدد که دوم مغالطه ببرد. در سوال ، زیرگذشتگان توسط آن انجام عدم دلیل به

خود آن را  هایمانند شخصی که در توجیه پیشنهاد ؛شودمی آن شمردهی امر تازه بودن درست

 .داندمی ین نظریات و تحلیل های موجود در جهانمطابق با جدیدتر

 ات برتری فقر یا ثروتطالغم  - 3

؛ شودعلت اهمیت شمرده میامری بی ربط  ،ات نیز همانند مغالطات باالطالغین ما رد: تعریف

 یصثروت شخ زگاهی نی.  مانند:

؛ مانند:با این استدالل که دیگر چشم داشتی به مادیات ندارد ؛وستا سخن صحت باعث

کند.می اشاره به مغالطه ثروتسوره زخرف  ۵1قرآن در آیه 

 مغالطه توسل به اکثریت - ۴

. لکن شوده اعتقاد اکثریت مردم به موضوعی علت درستی آن شمرده میطالغدر این متعریف: 

نادرست معتقد ای به قضیه ...وعادات دانیم که ممکن است اکثریت به دالیل مختلف نظیر می

 چه قبول آن به عنواناگر .صحت دانست مالک توان صرفاً اعتقاد اکثریت رابنابراین نمی .باشند

 .را صرفاً دلیل خوب بودن آن دانستفروش زیاد یک کتاب اینکه  ؛ مانندستا پذیرفتنی مؤید

 یا مقارن مقدم مرمردن اشمغالطات علت  - ۵

، رود که در رخداد دو حادثه پشت سر همن اینگونه به خطا میذه مغالطهدر این دو تعریف:  

دیگری  یکی را علتِ ،همزمان امرِو دیا در و شمارد حادثه دوم را معلول میو اول را علت حادثه 

د؛ مانند: کنفرض می

 

 تقسیم و ترکیب مغالطات - ۶

 توانیمنمی دهیممی نسبت ای مجموعه به را حکمی وقتی که داشت توجه امر این به بایدتعریف: 

 همچنین تقسیم(. )مغالطهدهیم  نسبت جداگانه طور به آن اعضای تمام همیشه به را آن حکم
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توان وجود حکمی در تمام اجزای یک مجموعه یعنی نمی ؛عکس آن نیز صحیح نیستالرابطه ب

 که علت این به فردی شخصیت توان گفتنمیبنابراین .وعه سرایت دادکل آن مجمهمیشه به را 

 سابقه عدم ،کشور یک افراد عمر بودن کوتاه با یا باشدمی مشغول است، مهم مهم موسسه در

 .آن کشور نسبت دادرا به دن تاریخ تم و فرهنگ طوالنی

 مغالطه میانه روی  - ۷

برای رسیدن به نتیجه صحیح  ءتخالف آراب و راضاین مسئله رایج است که در زمان تتعریف: 

 استدالل و حجت هیچ به تکیه بدون مسئله این اگر لکن برگزید را مخالف امر دو بین امریباید 

 2+2= ۴ توان از بین افرادی که نظر دارندبنابراین نمی .شد خواهد مغالطه به منجر باشد دیگری

 !تیجه گرفترا ن 2+2=۵، هستند 2+2=۶ افرادی که قائل بهو

  مغالطه قماربازان - ۸

آینده را منحصر در نتایج و وقوع دهد که شخص نتیجه زمانی رخ می مغالطاتاین : تعریف

ندازه علت نامگذاری آن نیز اهمیت بیش از ا. و بر اساس آن نتیجه جدید بگیرد گذشته کند

 نتیجه ،دارد پسر فرزند سه که شخصی از تواننمیمانند اینکه  ؛باشدقماربازان به وقوع شانس می

 باشد پسر بعدی فرزند است ممکن که زیرا بود؛ خواهد پسر نیز او بعدی قطعا فرزند گرفت که

 .دختر یا

 یبطات رمغالط: (3)استدالل در مغالطه هفتم: فصل

 اشاره

که از حیث صحت مقدمات و نتیجه گیری بر  شودرداخته میپ غالطاتیدر این فصل به بررسی م

ات در قالب قیاس باشند یا غیر آن غالطاین متفاوتی ندارد حال  ؛دنباشمی دچار خدشهآن مبنای 

 مثیل(.استقرا و ت)

 ه مضمر مردودطالغم - ۱
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شود و به صورت کامال نامحسوس حذف می قیاسدر این نوع مغالطه یکی از اجزای تعریف: 

د؛ بشمار دودرا مر ممخاطب کال ،را ذکر کند ءآن جز کلمممکن است به این علت باشد که اگر مت

» ؛ یعنیکبرای قیاس که مانند: 

 است. شده حذف 

 «آن یا، ا اینی»مغالطه  - ۲

 خارج جینتای آنکه حال و دهد نشان قضیه چند در منحصر را نتیجه کندمغالِط سعی می: تعریف

 شخص رابطه ؛ مانند اینکهباشد نیز صحیح نتیجه است ممکن و دارد وجود کندمی چه ذکر آن از

 انفصالی حملی قضیه به مربوط مغالطه این شود.می منحصر بودن دشمن یا بودن دوست در ثالث

. ردست ولی اگر در آن از قضایای شرطیه انفصالی استفاده شود مغالطه ذوالحدین جعلی نام داا

 مغالطه یا و تبیین را درست نتیجه پیشنهاد یا  را جدیدی راه توانمی مغالطات این به در پاسخ

 داد. ارائه خود مطلوب میل و نوع بنابر همین از ای

 نسبت خلط مغالطه - 3

 هطرفدو نسبت این باشد همیشه ممکن نیست که ای برقرار  رابطه شیء دو بین اگر :تعریف

 گفته شود:ثال که مانند این م؛ باشد

 مورد این از رئیس و باشد تملق دلیل به کارمند احترام است ممکن که است پرواضح 

 شود. منزجر

 نامربوط مغالطه دلیل - ۴

که اگرچه ممکن است کند مدعای خود دالیلی را ذکر می اثبات برای شخص گاهی: تعریف

 ، ارتباطیتوان دریافت که اثباتمل میأبا اندکی ت لکنمخاطبین و فریب آنان شود  ناعباعث اق

 مانند ؛باشد ربط بی یا کامال آن از اعم یا اخص از مدعا تواندمی دلیل این حال ندارد؛ استدالل با

عدم رعایت قوانین توجیه و خوب جلوه دادن پیشنهاد در مورد حل مشکل  برای که شخصی

 بپردازد.راهنمایی و رانندگی به توضیح در مورد آسیب های عدم رعایت قوانین 
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 مطلوب به مصادره مغالطه - ۵

 ممکن، از شکل هر به کندمی شخص سعی مشخص است نام آن از که همانگونه: تعریف

تواند ه میطالغم این حال .دوب خود مصادره نمایمطل نفع به را آن و کرده استفاده مقدمات

توضیح دوباره مقدمات با استفاده از بازی با الفاظ باشد یا اینکه شخص مقدمات کلی بیاورد اما 

؛ مانند اینکه گفته شود؛ جلوگیری کند مصداق صغریاز ذکر 

ور استفاده کند به اصطالح از دَ یا اینکه 

؛ مانند: را وابسته به نتیجه قرار دهد، و مقدمات و نتیجه را وابسته به مقدمات

 

 شتابزده ممیعالطه تمغ - ۶

 به رسیدن برای ناقص استقراء در که دانیمدهد. میمی استقراء رخ  این نوع مغالطه درتعریف: 

 آن حکم و شده بسنده آنها از نمونه واقع در و مجموعه اعضای از برخی بررسی به کلی حکم

ست اما ا مناسب بسیار تجربیات مانند علومی در عمل شود. اینمی داده سرایت مجموعه کل به

 :کندشود که در نتیجه اخالل ایجاد می یهایگرفتار آسیب، گاهی ممکن است نمونه

ممکن است تعداد اعضای نمونه انتخاب شده برای رسیدن به نتیجه کافی  :نمونه ناکافی (لفا

مثال ما نمی توانیم برای رسیدن به نتیجه ای در مورد مردم جهان به بررسی مردم یک  ؛نباشد

 .کنیم هسندبر کوچک شه

نمونه مورد بررسی باید به گونه ای باشد که تمام اعضای مجموعه  ب( نمونه غیر تصادفی:

مثال برای  ؛شانس قرار گرفتن در آن را داشته و انتخاب اعضای نمونه به صورت پراکنده باشد

 توانیم به بررسی اخالق مردم ایران بسنده کنیم.شناخت اخالق مردم جهان نمی

توان به نتیجه صحیح رسید همیشه با رعایت دو شرط باال نمی ا:عدم واقع نمایی نمونه هج(

باز هم نمونه است و ممکن  ،و باید به این مسئله توجه داشت که نمونه هر مقدار استاندارد باشد
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در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ممکن است افراد به  مثال؛ است واقعیت را نمایش ندهد

 .ف اطالعات حقیقی خود را به پرسشگر ارائه نکننددالیل مختل

 مغالطه تمثیل - ۷

ی به یئحکم ش سرایت» :در تعریف مشهور تمثیل اکثر کتب منطقی اینگونه آورده اند: تعریف

یا فواید بسیاری دارد که از آن در مقام آموزش  تمثیل .«هادیگر به دلیل مشابهت بین آن ءیش

 یءشباهت دو شکه  آنجاستنقطه لغزش در این نوع استدالل  .شودو شعر استفاده می خطابه

دهد؛ می این خطا را انجام غالطولی شخص ماد د سرایترا حکم که بتوان  باشددر حدی ن

مانند: 

 در و باطل حکم استنباط برای تشیع اهل نزد در که شودمی نامیده قیاس فقهی مسائل در تمثیل

استفاده قرار  در قرآن کریم بسیار مورداین روش  .رودر میبه شما اصلی منابع از سنت اهل نزد

.سوره مبارکه هود است 2۴آیه  آن جملهاز  که گرفته

 

 

 

 


