
 هاضتشخیص فر

 

ادعایی تکیه بر دلیل داشته باشد، براي  همین کهآیا پرسش کلیدي: 
 کند؟قبول آن کفایت می

 

هر برهان یا استدالل تشکیل شده است از:  روبنا یا دلیل + زیربنا نکته: 
 .هاضفریا 

 

 پنهان هستند. هاضفریا دلیل معموالً قابل مشاهده است، اما  روبنا-

 

با شکل و شمایل جذاب، می تواند شما را به سمت قبول  وجود دالیلتله: 
و شما را از وجود اختالف پنهانی که  با گوینده  مدعا یا نتیجه سوق دهد

 یا نویسنده دارید غافل کند.

 

درستی آنها مسلم گرفته  کهاستدالل عقاید نهفته در تعریف فرض: 
 .شودمی

 



 هاضفر

 به طور کلی دو دسته اند: 

 .دوم فرضهاي توصیفی، و ارزشییکی فرضهاي  

در مسائل هنجاري و اجتماعی، فرض عبارت است از فرضهاي ارزشی: 
 اي خاص.ترجیح دادن ارزشی بر ارزش دیگر، در زمینه

 

 مثال اول:

نند زظارتی باید کسانی را که ماسک نمیدر شرایط کنونی، نهادهاي ن
ن شوند. بنابرای جریمه کنند. خود مردم براي زدن ماسک پیش قدم نمی

دولت (به نمایندگی از تمام مردم)باید با اِعمال قانون، جلوي گسترش 
 فراگیر ویروس کرونا را بگیرد.

 

 

 

 

 



 

-ه که خود فرد، احساس مسئولیت نمینویسنده، فرض را بر این گذاشت
 کند. گویی اراده جمعی مقدم بر اراده فردي است.

پذیرید که عالوه بر قبول دلیل، با شما در صورتی استدالل فوق را می 
 فرض مذکور هم موافق باشید.

فرض شما این باشد که خود تک تک افراد مسئول هستند نه اما اگر 
تواند همه جا مردم را زیر نظر داشته باشد، آن دولت، زیرا دولت نمی

دلیل استدالل باال، بی ربط چند گاه استدالل مذکور را نمی پذیرید. هر 
 هم نبود.

 به طور کلی:

 فرضها:

 پنهان هستند -1

 مسلم گرفته می شوند -2

 بر نتیجه تأثیرگذار هستند. -3

 

 

 



 

 مثال دوم

 کراسی قابل جمع نیست . زیراو: اسالم با دمیک اصول گراي مذهبی 
رأي اکثریت مردم  مبتنی بر نهدر یک جامعه اسالمی،اساس حکومت 

 زمان است.  ولیّ از مردمپیروي  مبتنی بر بلکه

ساس ا زیراا اسالم قابل جمع نیست دموکراسی ب: یک شخص سکوالر
 پیروينه  است ، رأي اکثریت مردمدموکراتیکحکومت در یک جامعه 

 مردم از  یک شخص است.

حتی  کنند؟اینجا چگونه است که هر دو یک ادعا را مطرح می در 
 مشابه می آورند؟ظاهراً دلیلی 

 

 

 

 

 

 

 



 

وجود تضاد در پیش فرض هاست که می بینیم مباحث اخالقی، : نکته
سیاسی، دینی و اجتماعی این همه مناقشه برانگیز است. یعنی 

 ارزشها بر دالیل تأثیر می گذارند.

 

 نمونه تضادهاي ارزشی

راستگویی: اگر پزشک به فرزند یک فرد سالمند بگوید -وفاداري-
ه او منتقل نکن. سپس پدرت سرطان خون دارد ولی این موضوع را ب

 پدر از فرزندش علت بیماري اش را بپرسد.

 تجدد: آیا طالق باید به سادگی امکان پذیر باشد؟ –سنت -

تشریک مساعی: آیا نظام نمره دهی مدارس را قبول  -رقابت-
 دارید؟

 موفقیت مادي: آیا پول دادن به گدایان کار درستی است؟-سخاوت-

اقتصاد: آیا باید بازار را به علت جلوگیري از کرونا تعطیل -سالمت
 کرد؟

 

 



 سر نخ هاي پیدا کردن فرض ارزشیراهکار: 

 آگاهی از سوابق نویسنده یا گوینده -1

پرسش از اهمیت پیامدهایی که نویسنده یا گوینده در موضع  -2
 خود ذکر می کند.

 عجستجوي مسائل اجتماعی مناقشه برانگیزي که به موضو -3
 شما شباهت دارد تا فرضهاي ارزشی مشابه را بیابید.

 نقش مخالف را بازي کنید. -4

اصول گرا در مقابل دنبال تضادهاي ارزشی رایج بگردید. مثل  -5
 . اصالح طلب

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عقاید مسلم گرفته در باب چگونگی جهان.فرضهاي توصیفی: 

اساس علم  بر پرسشگري است. تفکر انتقادي، شیوه پرسشگري مثال: 
دانشجویان تمام رشته ها باید تفکر انتقادي را آموزش می دهد. بنابراین 

 را بیاموزند. 

 

چه ایده هایی را باید مسلم بگیریم تا دلیل استدالل فوق قابل قبول 
 باشد؟

 

 

 

 

 

 

 



وم د مهمی دارد.نقش یکی اینکه پرسشگري در  شکل گیري و رشد علم 
 نتقادي در برگیرنده آموزشهایی قابل درك براي همگان استتفکر ااینکه 

کند و هم در شکوفایی هم به رشد علمی و فکري افراد کمک می که
 خالقیت آنها مؤثر است.

 

 مثال دوم

بر زبان انگلیسی در سال اول  دانشجویان ریزي براي تسلطبرنامه
بهترین راه این دانشگاه، یک ابزار مهم آموزشی در دنیاي امروز است. 

است که دانشجویان در نیمسال اول و دوم  دست کم  بیست واحد زبان 
ک فراگیري زبان انگلیسی به آنها کماجباري کردن انگلیسی را  بیاموزند. 

ز منابع ا خودشان به تنهایی هم د،تا پس از اینکه تسلط پیدا کردن می کند
در مجامع علمی دنیا حضور  پیدا کننددست اول بهره ببرند و هم آمادگی 

 پیدا کنند.

دید که نویسنده با توجه به ادعا و دالیل، چه فرضهایی در اینجا باید 
 دارد؟ 

 

 

 



 دالیل:

اجباري کردن فراگیري زبان انگلیسی کمک می کند به تنهایی از  -1
 دست اول بهره ببرند.منابع 

 آمادگی پیدا کنند در مجامع علمی دنیا حضور پیدا کنند. -2

سعی کنید خودتان را جاي کسی بگذارید که قبول ندارد آموزش زبان 
انگلیسی براي تمام دانشجویان، آن هم بیست واحد در سال اول، اجباري 

 کنید. یباشد. سپس بیایید با توجه به دالیل، فرضهاي نویسنده را بررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

و هم شر وجود  نمی توان قبول کرد که هم خدا وجود داردمسأله دوم: 
باشد پس باید جلوي شر را  مطلقو خیر  قادر مطلق خدا اگرچون دارد. 

دارد و حتی خود  وجود شر  اما بگیرد، در این صورت نباید شري باشد. 
طابق که بتوان مپس خدایی نیست دارند. قبول  چنین چیزي را مؤمنان هم

 ادیان توحیدي به او اعتقاد داشت.

 فرض نویسنده چیست؟

 

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

 :ي توصیفیراهکارهایی براي پیدا کردن فرضها

شکافی هست یا خیر؟ همواره از خودتان بپرسید آیا بین ادعا و دالیل،  -
 یعنی آیا مبنایی داریم که فکر کنیم این دالیل درست نیست؟

واند تسپس بپرسیم به فرض اینکه دالیل درست باشند، آیا مدعا نمی -
 غلط باشد؟ 

 خودتان را جاي نویسنده یا گوینده بگذارید.-

 خودتان را جاي مخالف مدعا بگذارید. -

 نتیجه مذکور شاید دلیل هم باشد.احتمال دهید براي رسیدن به -



 

 خودتان را مشغول یا گرفتار فرضهاي پیش پا افتاده نکنید.تذکر: 

 بلکه دنبال حلقه هاي گمشده بحث برانگیز و پنهان بگردید.

 مسأله
کسانی که در کودکی به فرزندي پذیرفته می شوند باید حق 

 ؟چه کسانی است واقعی شانداشته باشند بدانند پدر و مادر 
دالیل روان شناختی و پزشکی وجود دارد که مؤید چنین ادعایی 

ها می خواهند بدانند بر سر پدر و است. بسیاري از این بچه
اند؟ مالقات با پدر و مادرشان چه آمده یا چرا آنها را رها کرده

مادر واقعی می تواند به آنها آرامش روحی و روانی دهد. از لحاظ 
افراد پدر و مادر واقعی شان را پزشکی هم باید گفت اگر 

بشناسند شاید بتوانند جلوي برخی بیماري هاي ارثی را بگیرند 
که این هم براي خود این افراد و هم خانواده اي که آنها را به 

 فرزندي پذیرفته مفید خواهد بود.
 

 مدعا، دالیل و فرض ها را بررسی کنید.
 
 
 



 مغالطاتتشخیص 
 

ي هامدعا، دالیل، واژه تشخیص مسأله،تا اینجا، ما با چگونگی 
هاي ارزشی و توصیفی آشنا شدیم. حال با توجه به مبهم، و فرض

نکات فوق، می خواهیم وارد مباحث مربوط به کیفیت یک 
 استدالل  شویم.

یک بخش بسیار مهم و اساسی دیگر تفکر انتقادي، کشف 
 .مغالطات نهفته در یک استدالل است

 
، آگاهانه یا ناآگاهانه، در استدالل مورد ايآیا مغالطه پرسش:

 نظر وجود ندارد؟
 مثال

به اعضاي شورا می  کدهدر جلسه شوراي دانش کدهرئیس دانش
معاونت دانشکده جایگاه حساس و مهمی است. بهترین  گوید

م به جاي من بودید حتماً اگر شما هگزینه را باید انتخاب کرد. 
کردید که آقاي فالنی بهترین گزینه براي معاونت قبول می

دانشکده است. پس با من همراه شوید تا او را به رئیس دانشگاه 
معرفی کنم. در ضمن این روزها در حال بررسی کارانه آموزشی 

 افراد هستم، امیدوارم حداکثر کارانه به همگی تعلق گیرد.
 



راد هفته در آن،  افدر گفتار باال سعی شده از راه ترس یا تطمیع ن
 را وادار به قبول موضع خودش کند.

 
ه یا هاناي که نویسنده یا گوینده، آگاهمغالطه یعنی حقّتعریف: 

 گیرد تا مدعاي خودش را به شما بقبوالند.ناآگاهانه از آن بهره می
 

ا نویسنده ی همواره به یاد داشته باشید که اوالً نکته کلیدي: 
گوینده براي ادعاي خودش دلیل درستی ارائه کرده یا خیر؟ 
معموالً وقتی دست اشخاص از ارائه دلیل موجهی کوتاه باشد به 

ند. د تا شما را فریب دهننحوي دست به دامن مغالطه می شو
ها هر چه قدر مشکوك تر باشند، به همان میزان شکاف ثانیاً فرض

نجاست شوند. ایبط میرمی شود یعنی بیلیل و مدعا بیشتر بین د
که نویسنده یا گوینده از راه عبارات و جمالت دیگري سعی می 

 کند تا مدعاي خود را به شما بقبوالند. 
 
 
 
 
 



 نمونه هاي مغالطات:
متأسفانه تعداد مغالطات آن قدر زیاد است که حتی کتابی تحت 

 است. عنوان منطق مغالطات (علی اصغر خندان) نوشته شده
 

 مثال : 
نماینده دولت در مجلس: درست است که امروز اقشار 
آسیب پذیر در شرایط اقتصادي نامناسبی هستند، اما دولت 
نمی تواند در شرایط تحریم کنونی، بیش از بیست درصد 

 به یارانه معیشتی آنها اضافه کند.
در مجلس: از شما و دوستان تان که از  نماینده منتقد دولت

هایی هنگفت رسیده اید، بیش از این راه رانت، به سرمایه
 هم انتظار نمی رود.

 
 
 
 
 
 
 



 
 

گاهی فردي به جاي بررسی دالیل طرف مقابل به او حمله به شخص: 
 توهین یا حمله می کند.

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

 چه مغالطه اي در دو متن زیر رخ داده است؟
نباید در آزمایشها از مواد مخدر خاصی استفاده شود زیرا  -

 این آزمایشها ممکن است به اعتیاد منجر شود.
 
 

در مدارس، موسیقی اجرا شود، بعید اگر اجازه دهیم -
نیست که پس از مدتی شاهد اجراي رقص در مدارس 

 باشیم.
 
 
 
 

 



 
 

یم اینکه فرض کن: (سراشیبی لغزنده) افتادن در سراشیبی-
عمل پیشنهاد شده منجر به رخدادهاي غیر قابل کنترل خواهد 
شد. حال آنکه راههایی براي جلوگیري از این رخدادها وجود 

 دارد.

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

 
 چه مغالطه اي در متن زیر رخ داده است؟

 
 استفاده از ویدئو چک براي مسابقات فوتبال اشتباه است، 
چون هر تعداد دوربین هم که باشد باز ممکن است برخی 

ندارد همه اتفاقات درون ضربه ها را پوشش ندهد. امکان 
 زمین را با این روش مشاهده کرد.

 
 
 
 



 :مغالطه کمال گرایی)مطالبۀ راه حل بی عیب و نقص(-
این فرض غلط که چون بعد از استفاده از راه حلی، 
بخشی از مشکل حل نشده، پس آن راه حل را باید کنار 

معموالً به شکل یک دو راهی نادرست جلوه  گذاشت.
 داده می شود.

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

 چه مغالطه اي در متن زیر رخ داده است؟
 
 

امروزه این توافق عمومی وجود دارد که ماري جوانا دردهاي 
زي از توافق عمومی وقتی چی  شدید را کاهش می دهد.

برخوردار باشد، مصرف آن هم مجاز خواهد بود. تحقیق 
درصد مردم  73انجام شده اي در آمریکا نشان می دهد 

گفته اند مصرف ماري جوانا در مقاصد درمانی باید مجاز 
باشد. به عالوه، انجمن مداواي قربانیان ایدز در کالیفرنیا 

 مفید می داند. هم کشیدن ماري جوانا را به قصد درمان
 

 در متن فوق سه مغالطه رخ داده است.



واژه اي کلیدي در یک استدالل، به مغالطه اشتراك لفظ:  
 چند معنا به کار رود.

 
تالش براي توجیه ادعایی با توسل مغالطه به نظر اکثریت: 

گویی هرچه که به عقاید مشترك گروه بزرگی از مردم. 
 مقبول اکثریت باشد پس مطلوب است. 

چندین سال پیش یکی از مسئوالن گفت، نسخه پزشکان 
باید به فارسی باشد چون اکثر مردم می خواهند بدانند 

 پزشک چه چیزي براي آنها تجویز کرده است.
 

استناد به مرجعی که در مغالطه استناد به مرجع مشکوك: 
 تخصصی ندارد.حوزه مربوطه، صالحیت 

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

 

 چه مغالطه اي در متن زیر رخ داده است؟به نظر شما  
تومانی به رانت خواري می  4200نماینده مجلس: ارز  

انت ر انجامد. پس یا باید حذف شود یا باید قبول کنیم که
 خواري ادامه خواهد داشت.



وقتی که گزینه هاي ممکن را محدود به دو راهی نادرست(یا این یا آن):  
 دو گزینه کنیم. در حالی که بیش از دو گزینه در کار است.

البته فقط دو گزینه بیشتر نداریم. هر چیزي یا تذکر: گاهی 
 هست یا نیست. هر عددي یا زوج است یا فرد.

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

 چه مغالطه اي در متن زیر رخ داده است؟
 

ی مپزشک به بیمار ماده اي شبیه به دارو را تأثیر دارونماها: 
دهد که گمان می کند دارو است. اما ماده در حقیقت غیر 

 فعال است. با این حال، بیمار احساس بهبودي می کند.
 

 ما ایرانی ها باهوش ترین مردم جهان هستیم.-
یکی از جمالت دانشجویان در امتحانات پایان ترم: از -

ترم دیگر از همان ابتدا تمام درسها را به مرور خواهم 
 نمراتم باالي هجده باشد.خواند تا 

 
 

 



 
گاهی امیدها، خواسته ها و مخالفت ها می آرزو اندیشی:

توانند ما را از نظر منطقی به خطا اندازند. هنگامی رخ می 
 یا ادعایی را به خاطر ناخوشایند بودن رد کنیم.

نکته :وقتی استدالل کسی مستلزم این فرض غلط باشد 
بود که ما فکر می  که واقعیت همان طور است یا خواهد

 کنیم باید باشد. یا ما دوست داریم باشد.
.................................................................................... 

 
 چه مغالطه اي در متن زیر رخ داده است؟

به فرزندتان بگویید دروغ کاري بد است، چون کاري  -
 زشت است.

 
به کارمند دیگر می گوید: من معتقدم رئیس  یک کار مند-

راست می گوید چون می گوید حقیقت امر را به شما می 
 گویم.

 
 

 



 

گاهی با تغییر واژه ها، مدعا (نتیجه )، خودش دلیلی مصادره به مطلوب: 
 براي تأیید خودش می شود.

  الف دلیلی است بر ب، و بر عکس.
به بیان دیگر، استداللی که در آن، مدعا یا نتیجه، از قبل 

 مفروض گرفته شده باشد.
 

 مسأله
 در کدام یک از دو مورد زیر مصادره به مطلوب رخ داده؟

الف: این خیلی به نفع کشور است که مطبوعات و رسانه ها 
مجاز باشند منابع کسب اطالعات خود را محرمانه نگه 
دارند، زیرا سبب می شود که احتمال عرضۀ شواهد و 

 مدارك علیه آدمهاي صاحب قدرت و نفوذ افزایش یابد.
 

ب: این خیلی به نفع کشور است که مطبوعات و رسانه ها 
منابع کسب اطالعات خود را محرمانه نگه مجاز باشند 

دارند، زیرا براي اکثریت جامعه فایدة زیادي دارد که افراد 
حق داشته باشند، بدون شناخته شدن، اطالعاتی در اختیار 

 مطبوعات و رسانه ها قرار دهند.



 مغالطه اي دیگر
 در ستاد تبلیغات یک شخص می شنوید:

انتخابات وارد شد که مظهر ارادة  سرانجام فالنی، به عرصۀ
ملت است. کسی که شجاعت و اعتماد به نفس او، ستایش 

، خواهان صلح، انگیزد. او از سر شفقتهمگان را برمی
تبدیل به کشور ما را  او  .آزادي براي همگان است عدالت و

. رأي دادن به آقاي فالنی، رأي به خواهد کردقدرتی جهان 
 ت.آیندة درخشان کشور اس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



استفاده از واژه کلی گویی هاي خوش آب و رنگ: مغالطه -
هاي ارزشی مبهم و از لحاظ احساسی خوشایند و جذاب 
که سبب می شوند چیزي را بدون بررسی دقیق دالیل، 

 قبول کنیم.

 
 مسأله

 چه مغالطه اي در متن زیر رخ داده است؟
به ناچار، منجر به ارادي،   (euthanasia)کردن اتانازيقانونی-

شود چون تمایز عقالنی بین شدن اتانازي اجباري میقانونی
ند) دانخود را سربار جامعه می زیراخواهند بمیرند (کسانی که می

خواهند بکشند (چون این افراد را سرباري براي و کسانی که می
 دانند) غیرممکن است.جامعه می

 


