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سخن مترجم
کتابی که پیش روی خود میبینید ،حاصل تالش یک سال و سهماههی منن بنرای ترج نهی ه نهی مطناببی
است که بو بِنِت ،تحت عنوان  Logically Fallaciousدر وبسایت و کتابی بنه ه نین ننام ج ن آوری کنرده
است .این مطابب به معرفی مدخلوار مغابطهها و خطاهای فکری جورواجور اختصاص دارند.
ترج هی این کتاب برای من کار چابش برانگیزی بود ،چون تخصص من فلسفه و منطق نیست ،وبی بهنظرم
رسید که نت فارسی به چنین مطاببی نیاز دارد و برای ه ین با دانش ناکافی ،وبی بنا عزمنی راسن  ،دسنتبهکار
شدم .مطاببی که در ادامه میبینید ،از  ۷۱فروردین  ۷۹۳۱تا  ۹۳تیر  ۷۹۳۳بهطور میانگین هنر دو روز یکبنار در
وبسایت دیجیکاال مگ باال میرفتند و با اینکه بازدیدشان در سایت بهمرور کاهش پیندا کنرد ،وبنی دیجیکناال
ه چنان به ح ایت مابی از این سری مطابب ادامه داد ،چونکه کادر فعال در دیجیکناال منگ – بنهطور خناص
آقای مهدی مومنزاده و مح د زرینصدف که انتشار این مطابب و این کتاب را به آنها مندیونم– مثنل منن بنه
اه یت چنین مج وعه مطاببی واقف بودند و میدانستند که این اثر شانس زیادی بنرای مانندراری دارد و ارزش
آن به کلیکهای روزانه محدود ن یشود.
از ه ان اول هدفم این بود که روزی این مج وعه مطابب را به یک کتاب تبدیل کنم ،وبی خوشنبختانه پنس
از آشنایی با آقای بهنام اکبری ،که زح ت ویراستاری تخصصی کتاب را بر عهده داشتند ،نتیجنهی نهنایی بسنیار
بهتر از چیزی از آب درآمد که بههنگام آغاز پروژه در ذهن داشتم.
اکنون بهبطف خوانش و ایرادریری دقیق ایشان ،مغابطه به زبان آدمیزاد به کتابی تبدیل شده کنه دیگنر حنس
دودبی نسبت به درست یا غلط بودن آن ندارم ،حسی کنه بنههنگام ترج نهی مغابطنههای سنختتر ،خصوصنا
مغابطههای صوری ،دائم با من ه راه بود و تجربهی ترج هی آن را راهی شبیه به مسیریابی در جنگلی تاریک و
ناشناس شبیه کرده بود .ه چنین در فاصلهی زمانی بین تیر  ۳۳تا آذر ( ۳۳که من بنازبینی نهنایی را انجنام دادم)
بو بنت یک سری مطابب به سایت اضافه کرد که در نسنخهی ویرایششندهای کنه پنیش رویتنان اسنت اضنافه
شدهاند .بخش حقیقت جابب (یا  )Fun Factیکی از این بخشهای جدید است .به ه نین خناطر حجنم اینن
کتاب حدودا  ۷۳۳۳۳کل ه بیشتر از حجم مطاببی است که در اینترنت منتشر شد .ارنر میخواهیند مطابنب را از
اول تا آخر بخوانید ،قویا توصیه میشود که نسخهی ویرایششده (یعنی این کتاب را) بخوانید.
ارر ما ج اعت فارسی زبان بتوانیم رد مغابطه و خرافات و تعصبات را از زندری خود پاک کنیم ،نصف بیشتر
مشکالتمان حل خواهند شد .امیدوارم با ترج ه و انتشار این کتاب قدمی هرچند کوچک برای رسیدن بنه اینن
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هدف برداشته باشم .سخن کوتاه میکنم ،چون ت ام حرفهای الزم در پیشرفتناری کنه بنرای دیجیکناال منگ
نوشته بودم ،و اببته پیشرفتار خود بو بنت که ترج هی آن در ادامه آورده شده ،بیان شده است.
این ش ا و این هم مغابطه به زبان آدمیزاد.
فربد آذسن ۱ ،آذر ۷۹۳۳
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سخن مترجم (انتشار یافته در دیجیکاال مگ)
روزی در کوچهپسکوچنننههای اینترننننت پرسنننه منننیزدم کنننه بنننر حسنننب اتّفننناه بنننه سنننایت
 logicallyfallacious.comبرخورد کردم .آشنایی با این وبسایت بنرایم تجربنهای مسنرّتبخش بنود ،چنون
مدّتها بود که دنبال کتاب یا وبسایتی میرشتم که در آن مغابطنههنا و سفسنطهها معرفنی شنده باشنند و جنز
صفحهی  List of Fallaciesدر ویکیپدیا به مورد قابلتوجّه دیگری برخورد نکرده بودم .صفحهی ویکیپندیا
تا حدی پاسخگوی نیازم بود ،وبی مشکلم با ویکیپدیا این بود که مقاالت آن نه جام بودند ،نه خوشخنوان و
جذاب و نه خالصه و مفید .سایت  logicallyfallacious.comاز ه هی این ویژریها برخوردار بنود ،چنون
فردی کاربلد و کارشناس به نام بو بنت ( )Bo Bennettآن را تدوین کرده بود.
روزانه در اینترنت بحثهای زیادی را راج به مسائل مختلف دنبال میکنم؛ از بحثهای مربوط بنه فرهننگ
عامه ررفته تا مسائلی که مرگ و زندری انسانها بدانها وابسته است ،مثال جننگ و سنقط جننین .مشنکل اینن
بحثها این است که در «بحظه» اتفاه میافتند؛ یعنی تعداد زیادی از بحثهایی که فکر مردم را شکل میدهنند،
یا بحثهای توییتری هستند یا سخنرانیها و مباحثههایی که از تلویزیون و یوتیوب پخش میشوند .با توجه بنه
بحظهای بودن ذات این مباحثات ،احت ال زیادی دارد که در استداللهای مطرحشنده حفرههنای منطقنی وجنود
داشته باشد و ارر با این حفرههای منطقی آشنا نباشید م کن است افراد استدالل اشتباهی را بنه جنای اسنتدالبی
موجّه در ذهنتان جا بزنند و بعد ش ا آن را بهمثابه چیزی که از درستیاش مط ئناید نزد دیگران مطرح کنید و...
دیگر باقیاش را خودتان میتوانید حدس بزنید.
مج وعه مقاالتی که قصد دارم در دیجیکاال منتشر کنم ،معرفی خالصه و مفید حدود  ۹۳۳مغابطه و سفسطه
است .تعدادی از این مغابطهها معروف و فراریر هستند و بنه احت نال اس شنان را شننیدهاید ،وبنی بیشترشنان
بهمراتب ک یابتر و ناشناختهتر هستند و شاید حتی در نظر خیلیها مغابطه و سفسطه نباشند .به نظرم آمند کنه
جای خابی فهرست کاملی از مغابطههای موجود در نت فارسی محسوس است و قرار اسنت بنا اینن مج وعنه
مقاالت این جای خابی را پر کنیم (میرویم نت فارسی ،چون راهی الزم اسنت هنگنام بحنث بیننک مغابطنهی
خاصی را ارائه داد و کتاب کاغذی در این زمیننه جوابگنو نیسنت) .اببتنه منیدانم ینادریری سفسنطه و مغابطنه
میتواند عادات بدی در آدم ایجاد کند .مثال بعضیوقتها به جای ت رکز در بناب اسنتدالل دیگنران تبندیل بنه
رباتی میشوید کنه دمبهدقیقنه میرویند« :شن ا از مغابطنهی ح لنهی شخصنی اسنتفاده کردیندArgument :
! »Terminatedبنابراین راهکار بهتر این است که ارر کسی در بحث از مغابطه استفاده میکند ،به جنای اشناره
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به نام مغابطه سعی کنید به او توضیح دهید اشکال کارش کجاست .مثال ارر کسی به جای ح له به اسنتداللتان
به خودتان ح له کرد ،به جای اشاره کردن به این که از مغابطهی ح لهی شخصی استفاده میکند ،به او بگوییند:
«من هیچوقت ادّعا نکردم آدم بینقصی هستم .وبی اشکال حرفی که زدم چی بنود؟ امکنانش هسنت راجن بنه
ه ون بحث کنیم؟»
ارر بخواهم منظورم را کلّیتر بیان کنم ،پیشنهاد من این است که به این مج وعه مطابنب بنه چشنم تالشنی
دایرةاب عارفی برای یادریری ت ام مغابطههای موجود در کهکشان نگاه نکنید ،چنون اینن نگنرش کسنابتبنار و
دبسردکننده است .نگرش بهتر این است که هنگام خوانش هر مدخل ،دقّنت کنیند و ببینیند اندیشنه چطنور بنه

انحراف کشیده میشود .این مطابب فرایندِ به انحراف کشیده شدن اندیشه و ارائهی استداللهای بهظاهر درسنت
را بهخوبی نشان میدهد .ارر به جای یادریری ش اری اسم ،ت رکزتنان را روی فرارینری اینن فراینند بگذاریند،
مط ئن باشید طوبی نخواهد کشید که از قدرت خود بنرای اسنتدالل کنردن و دقّنت بیزرماننندتان در تشنخیص
ناخابصی در استداللهای دیگران ذوهزده خواهید شد .بهعبارت دیگر ،با جذب نگرشی که در پس فاشسنازی
مغابطههاست ،دیگر کسی ن یتواند بهراحتی سرتان (یا بهعبارت دقیقتر ،سر ذهنتان) کاله بگذارد.
حاال بدون مقدّمهچینیِ بیشتر  ،اجازه دهید از زبان خود آقای بنت بشنویم که هدفش از نوشتن اینن مطابنب
چه بوده و استدالل و مغابطه و ...به طور کل چه هستند ،چنون منن ن یتنوانم بهتنر از خنودش اینن چیزهنا را
توضیح دهم.
فربد آذسن
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پیشرفتار
چند سال پیش در حال ورود به دورهای از بحران خفیف فکنری و میانسنابی بنودم .در اینن دوره بنه علنم،
فلسفه و مذهب عالقهی زیادی پیدا کردم و عالقهی شدیدم به من انگیزه داد تا وبسایتی جهنت مباحثنه بنه ننام
 http://www.debategod.orgتأسیس کنم .هدفم از تأسیس این وبسایت آن بود که طنرز فکنر دیگنران را
درک کنم و به ه ان نتایجی برسم که آنان پیش از من بدانها رسیدهاند .موق تأسیس اینن وبسنایت فکنرش را
هم ن یکردم که این «طرح و برنامهی فرعیِ» محقّر من بدین منجر شود که هر روز چند سناعت از وقنتم را بنه
سنجش استداللها ،استداللورزی و منطق صرف کنم و این وبسایت چش انم را به دنیایی از حقایق بگشاید کنه
در پس دنیایی از استدالل مغابطهآمیز مدفون بود.
وبی این اکتشاف یکشبه اتفاه نیفتاد.
سالهای سال بود که به خیال خودم به موجّهترین شکل م کن از مواض خود دفاع میکنردم ،وبنی بنه اینن
نتیجه رسیدم که با وجود ریشه داشتن حرفهایم در حقیقت ،تالشم بیفایده است (تنا حندّی بندان سنبب کنه
کسانی که با آنها بحث میکردم ،برای منطق و برهان ارزش قائل نبودند .جلوتر بیشتر به این موضنوع خنواهم
پرداخت) .طرف مقابلِ بحث با استداللهایی که در ظاهر مو الی درزشان ن یرفت ،استداللهای منرا کنه فکنر
میکردم میتوانم با اط ینان از آنها دفاع کنم ،زیر سؤال میبرد ،وبی متأسفانه پیشفرض نهفتنه در اسنتداللهای
طرف مقابل وجود حقیقی و تاریخی ماری سخنگو ،دنیایی  ۰۳۳۳سابه و حتی صاف و مسطح بودن زمنین بنود.
در ع ل جایی وسط بحث حس کردم در ناحیهی ررگومیش ریر افتادهام ۷.وبی در این میان چیزی سنر جنایش
نبود؛ و واقعا هم چیزی سر جایش نبود.
ه انطور که خودتان هم به احت ال تا کنون حدس زدهاید ،مارها واقعا ن یتواننند حنرف بزننند ،سنن دنینا
میتواند از  ۰۳۳۳سال بیشتر باشد (به طور دقیقتر  ۷۹۳۱میلیارد سال بیشتر) ،زمین منا بنه صنافی و مسنطحی
سینههای ونوس ویلندورف است [یعنی اصال مسطح نیسنت و اسنتداللهای اینچنیننی بنه انندازهی جراحنی
پالستیک انجامشده روی بینی مرحوم مایکل جکسون معیوب هستند .سؤابی که در ذهن من ایجاد شد اینن بنود
که چرا مردم به استفاده از چنین استداللهایی روی میآورند.

 . ۷نه بچهها ،ناحیهی ررگومیش ( )Twilight Zoneبه خونآشامهای خوشتیپی که مثل کاتوبیکها دوسنت دارنند در مراسنم
آشامیدن خون شرکت کنند ربطی ندارد .ناحیهی ررگومیش نام سریال عل یتخیلی م پیچی در دههی  ۰۳بود که شخصنیتهای
اصلی داستانهایش مع وال در موقعیتهایی بسیار عجیب و حتی ترسناک ررفتار میشدند.
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بعدها روزی ،برحسب اتفاه کتابی راج به استدالل کردن پیدا کردم و مشغول خواندنش شندم .اینن کتناب
حوزهی مطابعاتی جدیدی را به روی من رشود و مرا به مطابعهی منطق [( logicهم صوری [ formalو هم
غیرصنوری [ ،) informalاسنتداللورزی [ ، reasoningاقننناع [ ، persuasionتفکّنر نقاداننه [ critical
 ، thinkingعقالنیننت [ ، rationalityخطابننه [ ، rhetoricسننوریری شننناختی [ cognitive biasesو
استدالل مغابطهآمیز سوه داد .موقعی که نئو [در فیلم ماتریکس کونگفو یاد میررفت چه حسی داشنت؟ منن
هم ه ان حس را داشتم .در این زمینهها هرچه اطالعات دم دسنتم بنود بنا وبن میخوانندم و یناد میرنرفتم و
ن یتوانستم جلوی خودم را بگیرم .در ک ال صداقت میرویم که تازه به وضوح میفه م تا  ۹۱سنابگی مشنکل
زندریام چه بود :فریب خوردن ،افکار اشتباه و ر راهکننده و اسنتداللهای غلنط ،هنم از جاننب بقینه و هنم از
جانب خودم.
با کسب این ابرقدرت جدید ،بسیاری از عقاید قدی ی خود و دالیل شکلریری آنها را ساختارزدایی کنردم.
بگذارید رک و پوستکنده اعتراف کنم :این تجربه مرا بسیار خاض و خاش کرد .نظر من نسبت به کسنانی کنه
بنا به هر دبیلی باورهای متفاوتی داشتند تغییر کرد ،چون فه یدم که مغزِ عاطفی و اغلب غیرمنطقنی ،متعصنب و
سرشار از کجفه ی ما انسانها مان از درک واقعیت میشود .این «رازی» است که ه هی انسنانها بایند بداننند.
بعد از آن که درک کنیم ذهن ان ما را فریب میدهد ،تازه آماده میشویم کنه بفه نیم اینن کنار را چطنور انجنام
میدهد ،یاد میریریم که حیله و نیرنگ [ذهن خودمان را شناسایی کنیم و به منطق و عقالنیت اجنازهی عنرض
اندام دهیم.
برای مدتی طوالنی ،دغدغهی من این بود که باورهای خرافی و غیرمنطقنی را یکنی پنس از دیگنری از بنین
ببرم .وبی کار من مصداه ه ان ضرباب ثل معروف بود :به جای اینکه به مردم ماهیریری یاد دهنم ،بنه آنهنا
ماهی میدادم .نارهان معادل جدیدی از این ضرباب ثل معروف به ذهنم خطور کرد:

ارر غیرمنطقی بودن باوری را به کسی ثابت کنی ،او به مندّت ینک روز منطقنی میمانند .ارنر غیرمنطقنی
بودن طرز تفکّر را به کسی ثابت کنی ،او به مدّت یک ع ر منطقی میماند.
این کتاب کالسی فشرده است که مثل منجنیق ش ا را به درون دنیایی پرتناب میکنند کنه در آن ه نهچیز را
ه انطور که به واق هست خواهید دید ،نه آنطنور کنه فکنر میکنیند هسنت .ت رکنز منن در اینن کتناب بنر
مغابطههای منطقی است که در تعریفی ساده آشکارا خطاهایی در استداللورزیاند [تقریبنا چینزی مثنل خطنای
دید ،منتها برای ذهن  .با خواندن هر مدخل ،قابلیت استدالل کردن و تص یم ررفتنتان بهتر و بهتنر میشنود .بنا
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ش ا سر یک دالر شرط میبندم ارر روی دور خواندن این کتاب بیفتید ،بهزح ت بتوانید جلوی خود را بگیریند.
ارر من بردم ،پوبتان را نزد خود نگه دارید و با دانش جدیدی که کسب کردهاید بذّت ببرید .اما ارر شن ا پینروز
شدید و احیانا دیدید که این کتاب توجّهتان را جلب نکرده ،میتوانید یک دالر را به آدرس پسنتی منن [کنه در
سایت ذکر شده بفرستید ۷.در غیر این صورت ،از این کتاب بذّت ببرید!

 . ۷ارر [در قس ت مربوط به شرطبندی فریب مرا خوردید ،الزم است که مطابب این کتاب را با دقّت بیشتری دنبال کنیند .منن
داشتم مغابطه میکردم.
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مق ّدمه
این کتاب برای مخاطب عام نوشته شده ،وبی با این حال الزم است [قبل از پرداختن به اصل مطلب دسنت
کم برخی از مفاهیم را معرفی کنم ،چون م کن است خوانندهی عام با وجود نقش حیاتیشان در استدالل کردن،
با آنها آشنایی نداشته باشد .ه چنین الزم است راج به چند چیز تذکّر دهم و نحوهی بخشبندی مطابب اینن
کتاب را شرح دهم .وبی قبل از هر چیز ،اجازه دهید دبیل انتخناب اینن عننوان ( )Logically Fallaciousرا
توضیح دهم.
وقتی داشتم علیه استداللهای مناوراططبیعی اسنتدالبی بینان میکنردم ،متوجّنه شندم کنه تقریبنا در ه نهی
موقعیتهای مشابه ،آنچه به منزبهی استدالل مطبوع جادویی ( )magically deliciousبه من عرضه میکنند،
در واق منطقا مغابطهآمیز ( )logically fallaciousاست  -هیچ جادویی در کار نبود .با استفاده از منطق بد و
استدالل مغابطهآمیز به سهوبت میتوان استدالبی پدید آورد که در آن با توسّل به «جادو» چنان به نظر برسد کنه
رویی این تنها نتیجهی مستدل است ،در حابی که در واق نتیجنهی منطقنی مغابطنهآمیز بنودن اسنتدالل اسنت.
هرچند که این کتاب و مثالهای به کار رفته در آن قابل بسط به ت امی حوزههای مرتبط با عقل [و منطق است،
امننا بننا ایننن حننال ایننن عنننوان در چنننین موقعیتهننایی نیننز کنناربرد دارد .از آن مهمتننر ،نننام دامنننهی
 LogicallyFallacious.comدر دسترس بود.
استدالل کردن ()Reasoning
انسانها از قابلیت بیان واقعیّات و بررسی صحّت آنها برخوردارنند .آنهنا میتواننند اعتقاداتشنان را توجینه
کنند و تغییر دهند و به طور کلّی امور را درک کنند .ما این کار را با عقل ( )Reasonانجنام منیدهیم و فراینند
انجامش نیز استدالل کردن ( )Reasoningنام دارد .تقریبا ه هی انسنانهای سنابم از قابلیّنت اسنتدالل کنردن
برخوردارند ،وبی تعداد بسیار بسیار ک ی از انسانها این کار را بهخوبی انجام میدهنند .ضنعف منا انسنانها در
استدالل کردن دالیل زیادی دارد که در این کتاب بسیاری از این دالیل را خواهیم کاوید.
استداللها ()Arguments
واژهی «استدالل» در ذهن بیشتر مردم تداعیرر استدالل مبتنی بر مباحثه بین دو یا چند نفر آدم است؛ بحثی
با چاشنی اعصابخوردی ،رفتار تدافعی و فزونی احساسات منفی .چیزی که توصیف شد تنها نوعی از استدالل
و مباحثه است ،وبی نه آن نوعی که قصد داریم در این کتاب به آن بپردازیم .به طور کلی تعریف استدالبی که ما
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در نظر داریم این است :تالشی برای متقاعد کردن یک نفر راج بنه چینزی از راه ارائنهی دالینل کنه منجنر بنه
پذیرش نتیجهای معیّن است .ما هر روز استدالل میکنیم و استدالل میشنویم ،وبی اغلب متوجّه نیسنتیم چینزی
که میروییم و میشنویم استدالل است .اشخاص دور و برمان دائ ا در تالشاند تا ما را متقاعند کننند و کناری
کنند که به نتایجی خاص برسیم ،وبی نسبت به این فرایند آراه نیستیم.
راهی متقاعدسازی بسیار زیرپوستی انجام میشود ،راهی دالیل به طور تلنویحی بینان میشنوند و رناه نینز
نتیجه مفروض پنداشته میشود .ارر این کتاب قرار است فایدهای داشته باشد ،بایند هنگنامی کنه اسنتداللهنا را
میشنویم یا استدالل میورزیم قادر باشیم که آنها را بازشناسیم و تشخیص دهیم.
یک استدالل از مقدّمات ( )premisesو یک نتیجنه ( )conclusionتشنکیل شنده اسنت .نامهنای دیگنر
مقدّمات دالیل ( ،)reasonsشواهد پشتیبان ( )supporting evidenceیا مدّعیات ( )claimsهستند .رناهی
اوقات مثالهای ذکرشدهی ما فقنط رزارههنا ( )propositionsینا تصندیقات ( )assertionsهسنتند؛ یعننی
حک ی که باید آن را پذیرفت.
من به ترتیب از بفظ استداللکننده ( )arguerو طرف بحث ( )opponentیا مخاطب ( )audienceبنرای
اشاره به کسی که استدالل میکند و شخص یا اشخاصی که استدالل او را میشنود ،استفاده میکنم .به یاد داشنته
باشید که استداللکننده م کن است هرکسی باشد :نامزد انتخاباتی ،مبلّغ مذهبی ،ه سر آدم ،پسر هفدهسابهای که
پشت یکی از پیشخوانهای والمارت نشسته است و خالصه هرکسی که از قدرت مکاب نهی منطقنی برخنوردار
است .طرف بحث یا مخاطب نیز م کن است افسر پلیس ،رفیق ص ی یتان ،ه سرتان یا هرکسی باشد که قنادر
به مکاب هی منطقی است.
استتنتاج ( )deductionرونهای استدالل ورزیدن است که در آن نتیجه به طور ضنروری از مقندّمات مننتج
میشود .این مثال کالسیک در درک این مفهوم ک ک خواهد کرد:
مقدّمهی  :۷ه هی انسانها میرا هستند.
مقدّمهی  :۲سقراط انسان است.
نتیجه :سقراط میراست.
ارر مقدّمات صاده باشند ،نتیجه نیز باید صاده باشد .فقط در این صنورت اسنت کنه بنا اسنتدالبی اسنتتنتاجی
روبهروییم .به استدالل استتنتاجی استدالل صوری نیز میرویند.

استداللهایی که نتیجهی آنها صرفا به احت االت بستگی داشته باشد و نه قطعینات ،اسنتداللهای اسنتقرایی
( )inductive argumentsنننام دارنند .ایننن اسننتداللها بننه طننور مع ننول از راه اسننتدالل کننردن اسننتقرایی
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( )inductive reasoningحاصل میشوند که فرایند دستیابی به نتایج کلّی از طریق موارد خناص و جزئنی
است .برای ن ونه:
مقدّمهی  :۷خورشید تا به امروز طلوع کرده است.
نتیجه :بنابراین ،خورشید فردا طلوع خواهد کرد.
م کن است خورشید ه ین امشب منفجر شود ،پس این نتیجنه صنرفا امنری محت نل اسنت و از اینن رو ،اینن
استدالبی استقرایی یا غیرصوری ( )informal argumentاست.
من در این کتاب از این ابفنا زیناد اسنتفاده منیکنم .ارنر هننوز معنایشنان را متوجّنه نشندهاید ،بنهزودی
درخواهید یافت.
راهی م کن است حتی بیان احکام واقعیّات را نیز استدالل در نظر ریرند؛ یا بنه طنور دقینقتر ،بنه اسنتدالل
تبدیل شوند .مثال:
مردم برای زنده ماندن به غذا احتیاج دارند.
کمتر کسی به این ج له به چشم استدالل نگاه میکند ،چون هدف از بیان آن متقاعند کنردن کسنی نیسنت .بنه
احت ال پیشفرض بیانکنندهی ج له این است که هرکسی که آن را میشنود ،این رزاره و نتیجهی ضن نی آن را
بپذیرد .وبی ارر فردی پیدا شود و بگوید« :این حرف چرت است!» سپس شاید ترغیب شوید اینن حکنم را کنه
هدف آن ابراز واقعیّت است ،به شکل استدالل قابلشناساییتری تبدیل کنید ،شاید حک نی کنه انندکی جنبنهی
شخصیتری داشته باشد و هیچ معنای ض نیای در آن نهفته نباشد .مثال میتوانید ج له را تبدیل کنید به «ارر از
خوردن دست برداری ،آخرش میمیری ».راه دیگر آن است که این استدالل را به اسنتداللهای فرعنی متعندّدی
تبدیل کنید .مثال اینکه «غذا» دقیقا چیست یا منظور از «زندری کردن» چیست و...
استداللها اموری فراریر هستند .هر روز استدالل میکنید و هر روز استدالل میشنوید .هرجا هم کنه ردپنای
استدالل کردن باشد ،استدالل مغابطهآمیز دیر یا زود چهره مین اید .و جایی که استداللهنای مغابطنهآمیز باشنند
[نحوهی استداللورزی و تفکّر مغابطهآمیز نیز هست.
باورها ()Beliefs
باور حابت روانیای است که در آن شخص به این نتیجه رسیده که رزاره یا مقدّمهای صاده است .باورها به
روشهای مختلفی شکل میریرند و توضیح نحوهی شکلریریشان در مجال این کتاب نیست ،وبنی بنه رفنتن
ه ین ج له بسنده میکنم که خاستگاه باور هرچه باشد ،خرد و تفکّر انتقادی نیست .من با توجّه به مقاصد خود
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در این کتاب بر دو جنبه از باور ت رکز میکنم )۷ :استداللهایی که برای شنکلریری باورهنای جدیند از آنهنا
استفاده میکنیم  )۲استداللهایی که با آنها باورهای کنونیمان را ارزشرذاری میکنیم.
افراد چهار نگرش کلّی نسبت به باورهایشان دارند .۷ :به وضوح میرویند که بنه فنالن چینز بناور دارنند .۲
باورشان را به منزبهی نظرات شخصی بیان میکنند  .۹باورشنان را بنه طنور تلنویحی حقیقنت برمنیشن رند .۴
باورشان را در ک ال غرور و تکبّر واقعیّت میدانند .برای مثال:
سطح  :۷من باور دارم که اسبهای تکشاخ وجود خارجی دارند.
سطح  :۲به نظرم (یا فکر میکنم) ه هی انسانها باید تا آخر ع ر مجرّد ب انند.
سطح  :۹ارر هاتداگ را پودر کنید و آن را از دماغتان باال بکشید ،بذیذتر است.
سطح  :۴ارر تا دوران بلوغ کسی را غسل تع ید نداده باشند ،جایش وسط جهنم است!
باور داشتن به بعضی چیزها شگفتانگیز است ،مثال باور داشتن به این که نوع بشر ت اما خوب هستند .بناور
داشتن به بعضی چیزها خنثی و بیآزار است ،مثال باور به این که تیم رد ساکس از تیم ینکیز بهتنر اسنت ۷.بناور
داشتن به بعضی چیزها مرربار است ،مثال باور به این که خدا از ش ا میخواهد که با هواپی ا به سناخت انهنایی

بکوبید .وبی هرچقدر که باورها به ما حس خوبی بدهند یا هرچقدر نتایج احت ابیشان مثبت باشد ،این امر اثری
بر حقیقی و صاده بودن آن باور ندارد .این کتاب به ش ا ک ک میکند تا با نگناه موشنکافانه بنه اسنتداللورزیِ
مغابطهآمیز به حقیقی و صاده بودن یا نبودن باورها پی ببرید.
مغالطهها ()Fallacies
هرچند واژهی «مغابطه» کاربردهای زیادی دارد ،وبی من در این کتاب فقط سه کاربرد از آن را مندنظر دارم و
ج لهی این سه کاربرد هدف اصلی این کتاب را دنبال میکنند :ترویج بهتر استدالل ورزیدن.
 .۷استداللهای مغالطهآمیز :استداللهایی که مغابطهآمیزند ،در صورت خود یک یا چنند خطنای غیرحقیقنی
دارند .مثال:
ه انطور که هر زنی حق دارد ابروهایش را تتو کند ،حق دارد جنینش را سقط کند( .قیاس ضعیف)
 .۲استدالل کردنِ مغالطهآمیز :هنگنامی شخصنی اسنتداللورزیِ مغابطنهآمیز دارد کنه در خلنق ینا ارزینابیِ
استدالل ،ادّعا ،رزاره یا باوری اشتباه از تفکّر خطا (از ج له نادیده ررفتن عقل و منطق) استفاده میکند .مثال:
من قبال موافق اعطای حق سقط جنین بودم ،وبی حال که سخنگو با نشان دادن عکس جنینی سقطشنده منرا بنه
رریه واداشته با اعطای حق سقط جنین مخابفم( .توسّل به عواطف)
 . ۷اببته مگر اینکه این باور را پشت ماشین یا بباستان نوشته باشید و با آن به نیویورک سفر کنید.
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 .۹ترفندهای مغالطهآمیز :شخصی که ترفندهای مغابطهآمیز را به کار میریرد ،به ع د سعی میکند تنا طنرف
بحث یا مخاطب با کاربرد استداللورزیِ مغابطهآمیز وادار شود که ادعایش را به منزبهی حقیقت بپذیرد .مثال:
کافیست به مردم عکس جنینی سقطشده را نشان دهم تا آنها را مثل موم در مشتم نگه دارم .این عکس باعنث
میشود آنها منطق و تفکّر انتقادی را کنار بگذارنند و فقنط بنه نندای عواطنف و احساساتشنان رنوش دهنند.
(مغابطهی توسّل به عواطف)
و شاید بتوان کاربرد چهارمی هم برای مغابطه در نظر ررفنت :طبقهبنندی وینژهی اسنتداللهای خطنا ،مثنل
«مغابطهی توسّل به مرجعیت» (.)Appeal to Authority fallacy
مغابطهها خطرناکاند ،چون تشخیص دادنشان ه یشه کار راحتی نیست ،به ویژه برای کسی که در این زمینه
تعلیم ندیده باشد .مغابطهها اغلب دیوارهای دفاعی ذهن نقاد ما را پشت سر میرذارند و به ه ین خناطر بسنیار
متقاعدکننده جلوه میکنند ،اما به شکلی رولزننده ،دقیقا مثل تصاویری کنه هدفشنان نشنان دادن خطنای دیند
است .اما بعضی مغابطهها به اندازهی بریان کردن روشت خوک در جشن تکلیف پسران یهودی به طنور واضنح
خطا هستند .مثال:
«سیبیل نذار ،چون هیتلر هم سیبیل داشت و تو مثل هیتلر میشی!»
ارر مطابب این کتاب را کامل بخوانید ،به احت ال یک دوجین مغابطه را در استدالل بناال تشنخیص خواهیند
داد .خطای منطقی آن باید واضح باشد :داشتن شباهت جس انی به دیکتاتوری فاشیست شن ا را بنه دیکتناتوری
فاشیست تبدیل ن یکند.
حال ارر به ش ا بگویم خورشید حدود  ۹۳مایل با زمین فاصله دارد و اندازهی زمین فوتبال است ،اسنتدالبی
مغابطهآمیز به کار نبردهام ،بلکه صرفا ح اقت خود را ثابت کنردهام .خطنا در درک واقعیّنت [ینا حقنایق عل نی

اشتباه مغابطه نیستند.
راهی شخص استداللکننده مغابطه به کار میبرد ،راهی مخاطبان شنخص اسنتداللکننده بنه هنگنام تفسنیر

استدالبش دچار مغابطه میشوند و راهی نیز هردو مورد با هم اتفاه میافتد .بنرای ن وننه ،در مغابطنهی سنری
حنرف زدن ( ،)argument by fast talking fallacyم کنن اسنت یکنی از ویژریهنای ذاتنی شنخص
استداللکننده (کسی که سری سخن میروید) سری حرف زدن باشد ،وبی ش ا (مخاطب حرفش) م کن اسنت
به طور مغابطهآمیزی فکر کنید که این بدان معناست کنه او بسنیار بناهوش اسنت و اعت ادبهنفسنش باالسنت و
بنابراین نتیجه بگیرید که ادّعاهای او صادهاند .حال م کن است استداللکننده به ع د سری حرف بزنند ،چنون
میداند ش ا زمان کافی برای بررسی درسنتی ینا نادرسنتی ادّعاهنایش و ارائنهی ینک ضداسنتدالل (counter-
 )argumentندارید .در چنین شرایطی استداللکننده م کن است مرتکب استفاده از ترفندهای مغابطهآمیز شنده
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باشد ،وبی نه بزوما استداللورزیِ مغابطهآمیز .و در این صورت ،خود استدالبش نیز حتنی مغابطنهآمیز نخواهند
بود.
دربارهی خرد و عقالنیت ()On Reason and Rationality
ارر فرزندی داشته باشید ،دقیقا میدانید که تجربهی بحث کردن با فنرد ننامعقول و غیرمنطقنی چیسنت  .در
بیشتر موارد تالش وابدین برای بحث کردن با بچّه از راه عقل و منطق به شکست و نزول آنان بنه سنطح بچّنه
منجر میشود .آنها به طور مع ول مجبور میشوند احساسات را پایه و اساس استداللهای خنود قنرار دهنند و
بسته به شرایط سعی کنند با وعده دادن خوراکی خوش زه یا تنبیه بچه او را متقاعد کنند .متأسفانه طرز فکری که
در پس چنین رفتاریست ،تا بزررسابی در ذهن بسیاری از اشخاص باقی میماند .ه ین امنر اسنت کنه حنرف
زدن و ه کاری کردن با بقیه را برای بعضی انسانها چابشی واقعی و دشوار میسازد.
ه انطور که به احت ال خودتان حدس زدهاید ،کسانی که غیرمنطقی و ننامعقول هسنتند ،حاضنر نیسنتند ینا
اصال ن یتوانند قبول کنند که استداللهایشان مغابطهآمیز است (اببته ارنر استداللهایشنان بنه واقن مغابطنهآمیز
متوسنل
ّ
باشند) .در چنین بحظاتی میتوانید خودتان را تا سطح آنها پایین بیاورید ،به عواطنف و احساساتشنان
شوید و از سوریریهای شناختیشان به نف خود سوطاستفاده کنید .وبی برای این کار باید از استعداد فریبکناری
( )manipulationباالیی برخوردار باشید و ارر نظر مرا بپرسید ،چنین کاری چندان اخالقنی نیسنت .راه دیگنر
این است که تسلیم شوید و بحث را خات ه دهید ،کاری که راهی خودم هم انجام دادهام .یا ارر امکانش فنراهم

باشد ،میتوانید به این افراد نشان دهید که استداللها و باورهایشان با دیگر باورهایشان در تنناق

اسنت .اینن

تدبیر و راهبرد موردعالقهی خودم است ،چون با این کار نه طرف بحث را تحقیر میکنید ،نه خودتان را درمانده
نشان میدهید .یک احت ال هم وجود دارد :در شروع بحث ،به طرف بحث توضیح دهیند کنه چنرا استدالبشنان
مغابطهآمیز است .سپس از طریق قیاس ،ن ونهای از آن مغابطه را [در بحثی فرضی راج به موضنوعی متفناوت
به کار ببرید .برای ن ونه:
سای ون :ماجرای کشتی نوح حادثهی تاریخیای واقعی است!
آنا :به نظرت نوح چطور موفق شد آن ه ه حیوان را از سرتاسر دنیا ج آوری کنند؟ چطنور م کنن اسنت آن
ه ه حیوان از دستورش سرپیچی نکرده باشند؟

سای ون :خب ،حدس من این است که خدا از قدرت مطلقش استفاده کنرد تنا اینن امنر روی دهند( .مغابطنهی
استعجابی یا موردی)ad hoc fallacy ،
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آنا( :به جای اینکه بکوشد تا توضیح دهد که ج لهی سای ون از بحا عقالنی بیمعناسنت) پنس چنرا خندا از
قدرت مطلقش برای نجات دادن ه هی حیوانات استفاده نکرد؟ چرا فقط یک جفت از هرکدام را نجات داد؟
سای ون :واقعا ن یدانم.
جمعآوری مغالطهها
وقتی بچه بودم ،کارتهای بیسبال ج ن آوری میکنردم .حناال کنه بنزرگ شندهام ،کنارم شنده ج ن آوری
مغابطههای منطقی (عجب خورهای هستم!) .بعضی از مغابطهها بسیار معروف هستند و بعضیهایشان هم بسنیار
ر نام .بعضیهایشان مسبوه به دوران باستان و بعضیها جدید هستند .بعضیهایشان خیلی سادهاند و برخی هم
خیلی پیچیده .مغابطهها هم مثل اجرام آس انی دائ ا در حال «کشف شدن» هستند و ارر کسی موفّنق بنه کشنف
مورد جدیدی شود ،میتواند اس ی برایش انتخاب کند .به اضنافهی  ۹۳۳منوردی کنه طنی سنالها ج ن آوری
کردهام ،در ک ال افتخار میخواهم چند مورد جدید از کشفیات خودم را هم برای اوبین بار به اشنتراک بگنذارم.
مغابطههایی را که خودم کشف کردهام با عالمت "*" پس از اس شان مشخص کرده و بنه انندازهی مغابطنههایی
که ارسطو از آنها سخن رفته معتبرند.
من هیچ مج وعهای را کاملتر از مج وعهی خودم سراغ ندارم ،بنابراین امیدوارم زح تی که در نوشنتن اینن
کتاب کشیدم به بار بنشیند و محتوایش برایتان مفید واق شود .ارر احساس کردید که باید پنول بیشتنری بنرای
خرید این کتاب پرداخت میکردید ،مبلغ اضافه را با چک برایم بفرستید.
رِندبازی ()Being a Smart-Ass
برای اشاره به مغابطهی طرف بحث دو راهکار کلّی وجود دارد .یک راهکار این است کنه بنا رعاینت ادب و
احترام به طرف مقابل توضیح دهید که چرا استدالبش خطاست (در این صورت یک امتیاز رِندبازی به نف شن ا
ثبت میشود) ،وبی به اسم مغابطه اشاره نکنید .راهکار دیگر این است که به طرف بحث بگویید کنه اسنتدالبش
مغابطهآمیز است (یک امتیاز رندبازی به نف ش ا) ،نام مغابطهای را که استفاده کرده بزنید تنوی صنورتش (ینک
امتیاز رندبازی دیگر) ،به او بگویید کنه چنرا اسنتدالبش مغابطنه اسنت (ینک امتیناز رنندبازی دیگنر) ،رسنوا و
شرمگینش کنید و حرفتان را با این ج له خات ه دهید« :راستی ،این مغابطه معادل التین داره .معادل التینش هنم
اینه [معادل التین را بگویید ( ۷۳امتیاز رندبازی)! اببته میتوان تندروی نداشت و راه میاننه پنیش ررفنت .وبنی
قطعا ه یشه باید آمادهی این باشید که طرف بحثتان به مغابطههای ش ا اشناره کنند و ارنر بنا مغابطنهها آشننا
باشید ،در چنین شرایطی راحتتر میتوانید از خود دفاع کنید.
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به ش ا توصیه میکنم سعی نکنید مغابطههایی را که طرف بحثتنان بنه آنهنا اشناره میکنند ،تصنحیح کنیند.
ه انرونه که در این کتاب خواهید دید هر مغابطه اسمهای متعددی دارد و تعاریف رونارونی برای آنها وجود
دارد .به استثناط چند مغابطه که از زمان ارسطو تا به امروز وجود داشته ،بیشتر مغابطهها دائ ا در حنال تعرینف
مجدّد هستند و قرار داشتن در این فرایند م کن است به عنوض شندن ننام مغابطنه ینا معننای آن منجنر شنود.
خالصهی حرفم این است که سعی کنید به دقّت بر خطایی ت رکز کنید که در استدالل کردن بدان متهم شندهاید
و از استدالل خودتان دفاع کنید ،نه از تعریف یا نام آن مغابطه.
ساختار و سبک و سیاق این کتاب
به احت ال تا حاال باید متوجّه شده باشید که من به مقوبهی نوشتن و یادریری به چشم رونهای سرررمی نگاه
میکنم .به این حقیقت واقفم که شنوخیهای منن م کنن اسنت بنرای عندهای آزاردهننده باشند .اینن حقیقنت
ناراحتکننده است ،وبی واقعیّت زندری است [و باید با آن کنار آمد .
با اینکه اثر پیشرو میتواند ه انند کتاب مرج کاربرد داشته باشد ،وبی امیدوارم شن ا آن را مثنل رمنانی از
اول تا آخر بخوانید .راهی اوقات به ترتیب هرچه در مغابطهها پنیش منیروم عبناراتی را کنه احت نال منیدهم
خواننده با آنها آشنا نباشد ،توضیح میدهم .بنابراین ،ارر مغابطهها را بهترتیب بخوانید ،عبارات و مفاهیم ناآشننا
بهمرور و بر حسب نیاز برایتان توضیح داده خواهند شد .هدف من از این کار آن است که کتاب جابب توجّنه و
دبچسب باشد.
شاید در نظرتان تعداد مغابطههایی که قرار است بخوانید خیلی زیاد باشد ،وبی من نهاینت تالشنم را کنردهام
تا خواندن این کتاب برایتان تجربهای بذتبخش و آموزنده باشد .مغابطههایی را که بهندرت جایی مورد اسنتفاده
قرار میریرند یا به طور کامل مغابطه نیستند و ارزش آن را ندارند کنه مندخلی جداراننه در اینن کتناب داشنته
باشند ،صرفا در انتهای کتاب ه راه با توضیحی کوتاه فهرست کردهام.
تالشهای زیادی در راستای طبقهبندی مغابطهها صورت ررفته و بعضی از این تالشهنا شناید درکشنان را
آسانتر کنند .وبی تص یم من این بود که مغابطهها را به ترتیب حروف ابفبا بر اساس اس ی که به آن معروفاند،
فهرست کنم .برای انتخاب این روش سه دبیل داشتم:
 .۷هیچ طبقهبندی رس یای در باب مغابطهها وجنود نندارد .حتنی بیشتنر کسنانی کنه مغابطنهها را طبقهبنندی
کردهاند ،به وجود یک طبقهبندی [رس ی اعتقاد ندارند.
 .۲بیشتر مغابطهها ذاتا مبهماند ،برای ه ین میتوان آنها را در طبقهبندیهای متعددی قرار داد.
 .۹ت رکز بر طبقهبندیهای ساختگی باعث ک رنگ جلوه کردن خود مغابطهها میشود.
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نام مغالطهها
هر مغابطه با رایجترین نامی شروع میشود که برای اشاره به آن مغابطه بنه کنار منیرود و پنس از آن نوبنت
معادل التین است (ارر چنین معادبی موجود باشد) .سپس ت امی نامهای جایگزینی که برای آن مغابطنه بنه کنار
میروند ،فهرست میکنم .راهی م کن است بین نامهای متفاوت یک مغابطه ،تفاوتهای [معننایی و کناربردی
جزئی وجود داشته باشد ،وبی ارر حس کنم این تفاوتها در حدی نیستند که الزم باشد برای آن ننام جنایگزین
مدخلی جدارانه درست کرد ،صرفا به اشارهی آن به مثابه نامی جایگزین بسنده میکنم .به خاطر داشته باشید که
اغلب برای اشاره به مغابطهها از رایجترین نامشان اسنتفاده منیکننم .هندف از فهرسنت کنردن ت نامی نامهنای
جایگزین این نیست که تکتک شان را حفظ کنید؛ هدف این است که ارر احیانا جنایی از اینن اسنم جنایگزین
استفاده شد ،بتوانید آن را تشخیص دهید.
توضیحات
توضیحات من ه ه خالصه و مفید هستند .هدف من ارائهی اطالعاتیست که به ش ا ک ک کند تا آن مغابطه
را درک کنید .راهی اوقات م کن است شرحی افزوده [از خودم به این توضیحات اضافه کنم.
شکل منطقی
برخی مغابطهها ،بهخصوص مغابطههای صوری ،شکل منطقی ( )logical formدارند ،یعنی این مغابطنه را
میتوان با استفاده از زبان ن ادین نشان داد .هرجا الزم باشد ،به شکلهای منطقی اشاره میکنم تا بهتر مغابطنه را
درک کنید .ارر به نظرم برسد که استفاده از شکل منطقی در درک مغابطههای غیرصوری ک کتان میکند ،بنرای
این مغابطهها نیز شکلی منطقی درست خواهم کرد ،اببته با چاشنی خالقیت [چون این مغابطنهها شنکل منطقنی
شناختهشدهای ندارند .
مثال(ها)
ت ام سعیام را میکنم تا مثالهایی که میآورم ،واق ررایانه و مل وس باشند .در واق بسیاری از مثالهنا را از
بحثهایی برررفتهام که خودم درریرشان بودم (بدون اشاره به نام واقعی اشخاص) .به نظرم استفاده از مثالهنای
واق ررایانه به ش ا ک ک میکند تا مغابطههایی را کنه در موقعیتهنای واقعنی منورد اسنتفاده قنرار میریرنند،
شناسایی کنید .شاید شخصیتهای دخیل در مثالها خیلی اح ق جلوه کنند ،وبی انسانهای واقعی تنا اینن حند
اح ق نیستند .راهی اوقات ،بنا بر مقتضیات مغابطه و برای توضیح واضحتر آن ،م کن است از مثنابی افراطنی و
غیرواقعی استفاده کنم ،وبی مثال دوم یا حتی سومی خواهم آورد که واق ررایانهتر هستند.
در بسیاری از مثالهایم به استداللهای رایج آفرینشباوران اشاره میکنم .آفرینشبناور شخصیسنت کنه بنه
تفسیر تحتابلفظی و واو به واو داستان آفنرینش در کتناب مقندّس ،آدم و حنوا ،منار سنخنگو و ...اعتقناد دارد.
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آفرینشباور معتقد به جوانی زمنین ( )young earth creationistکسیسنت کنه اعتقناد دارد طبنق اشنارات
کتاب مقدّس زمین حدود  ۰۳۳۳سال ع ر دارد .من این مثالها را بسیار به کار بردهام چنرا کنه اینن اسنتداللها
برای متفکّر منطقیای که میخواهد با مغابطهها آشنا شود ،اعتیادآور است .روشنتر بگویم ،شاید هم دنینا واقعنا
حدود  ۰۳۳۳سال ع ر داشته باشد و من به ه راه  ۳۱%دانش ندان ۷روی زمین در جهل مرکّب به سنر میبنریم.
وبی خب هدف این کتاب چیز دیگریست .مغابطهها بزوما راج به صاده بودن یا نبودن استدالل نیستند ،بلکنه
با صورت آن سر و کار دارند.
استثناء(ها)
استداللهای مغابطهآمیز و تفکر مغابطهآمیز اغلب با احت االت سر و کار دارند و ننه بنا واقعیّنت عیننی .اینن
استدالل غیرصوری یا استقرایی را که تقریبا ه ه آن را مغابطهآمیز محسوب میکنند ،در نظر بگیرید:
« سیبیل نذار ،چون هیتلر هم سیبیل داشت و تو مثل هیتلر میشی!»
شاید روانشناسی پیدا شود که طی پژوهش هایش به این نتیجه رسنیده باشند کنه سنیبیل ،بنهخصنوص سنیبیل
هیتلری ،فرد را به انجام نسلکشی سوه میدهد (خیلی دوست دارم نتایج چنین پژوهشی را ببیننم!) .از اینن رو،
میتوان استدالل کرد که این استدالل مغابطهآمیز نیست .بهعبارتی ،هم خود استدالل قویست و هم تفکّنری کنه
از آن برای پدید آوردن این استدالل استفاده شده منطقیسنت .تنالش بنرای نشنان دادن مغابطنهآمیز بنودن اینن
استدالل م کن است خودش هم یک استدالل باشد ،استدالبی که کال بر پایهی ارائهی مندرک محک هپسنندتر و
تفکّر منطقیتر برای تقویت ادعای ش ا بنا شده باشد.
بعضی استداللها از ساختار صوری یا اسنتتنتاجی پینروی میکننند و در آنهنا مغابطنههای صنوریای روی

میدهد که مغابطههای عینی ( )objective fallacyبه حساب میآیند ،یعنی ه یشنه و در ه نهی موقعیتهنا
مغابطهآمیز هستند .برای ن ونه:
ه هی انسانها میرا هستند.
فیلیپ میراست.

بنابراین فیلیپ انسان است.
فیلیپ در واق نام یک موش خرمایی است .چیزی که بینان شند ن وننهای از مغابطنهی قیاسنی ( syllogistic
 )fallacyاست و ه یشه و در ه هی موقعیتها مغابطهی قیاسی باقی خواهد مانند .حتنی ارنر فیلینپ انسنان
باشد ،باز صورت استدالل مغابطهآمیز باقی خواهد ماند .در منطق صوری صده مقدّمههنا ضنامن صنده نتیجنه
است.
. Pew Research Center: "Public Praises Science; Scientists Fault Public, Media" July 9, 2009.
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سخن آخر :هیچراه اصرار نکنید که استدالبی غیرصوری مسلّ ا مغابطهآمیز است و ه یشنه آمناده باشنید کنه از
استداللهایتان در برابر ادّعاهای مغابطهآمیز بودن دفاع کنید.
راهنمایی
من در سال  ۲۳۳۴کتابی به نام سابی بهسوی موفقیت ( )Year to Successنوشتم ،کتابی که دونابد ترامپ
آن را «کتابی ابهامبخش برای ت ام خوانندرانش» توصیف کرد (بله ،هرجا الزم باشد ،به اسم اشخاص هم اشناره
میکنم!) .در آن کتاب توضیح میدهم که موفقیت شبیه یک بازی وابسته به شانس است که در آن بنرای اینکنه
حکم شانس به نف ش ا تغییر کند ،باید دائ ا رفتارهایی را که به موفقیت نزدیکتان میکنند جایگزین رفتارهایی
کنید که از موفقیت دورتان میکنند .هرراه که موقعیتش پیش بیاید ،راهن اییای راج به مغابطههای معرفیشنده
ذکر میکنم و این راهن اییها ش ا را به موفقیت نزدیکتر خواهند کرد .بیشتر این راهن اییهنا جندی هسنتند،
وبی بعضیهایشان ...نه خیلی (فره بین این دو را خودتان متوجّه خواهید شد).
تعابیر گوناگون
راهی تعابیر رونارون و شکلهای متفاوتی از مغابطههایی که در فهرست نامهنای جنایگزین مغابطنهها ذکنر
شده وجود دارند ،وبی من احساس میکنم که تفاوتشان در حدی هست که بنه توضنیح انندکی احتیناج داشنته
باشد .این بخش مختص این توضیح است.
بسیار خب ،برویم سر اصل مطلب!
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مغابطهی بحن بیان ( | )Accent Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷
تعریف :مغابطهی بحن بیان موقعی پیش میآید که بحن بیان یا جای تکیه (یا اکسان) معنای کل ه ،ج له ینا کنلّ
مفهومی را تغییر دهد.
معادل انگلیسیAccent Fallacy :
معادل التینaccentus :
معادلهای جایگزین :مغابطهی تکیهی صدا ،مغابطهی اکسان ،مغابطهی عروض ،بیان غلطانداز
مثال :۷
در فیلم پسرع ویم وینی ( )My Cousin Vinnyرابف ماچیو ( )Ralph Maccioنقش شخصیتی به نام بینل
را بازی میکند که متهم به قتل است .در قس تی از فیلم افسر پلنیس از او میپرسند« :کنی بنه متصندی شنلیک
کردی؟» در جواب بیل با حابتی شوکه پاس میدهد« :من به متصندی شنلیک کنردم؟ منن بنه متصندی شنلیک
کردم؟» جلوتر ،افسر پلیس رفتهی بیل را به منزبهی اعتراف به قتل در دادراه قرائت میکند« :بعدش رفنت :منن
به متصدی شلیک کردم .من به متصدی شلیک کردم».
توضیح :در فیلم ،افسر پلیس ج لهی سوابی بیل را با اعتراف به قتل اشتباه میریرد .بننابراین او ع ندا از ترفنند
مغابطهآمیز استفاده ن ی کند .اما افسر پلیس آنقدر از رناهکار بودن بیل مطئ ن است که باعث شده بحنن سنوابی
بیانیهی بیل را بهدرستی متوجه نشود.
مثال :۲
در ن ایش موزیکال خندهدار خیابان برادوی ،با نام کتاب مورمونهنا ( ،)The Book of Mormonدر شنعری
آهنگین ،یک نفر مشغول توضیح دادن این است که چطور میشود صرفا با «خاموش کردن افکار بد» (مثل کلیند
المپ) از شرّ شان خالص شد .شخصیتی که دارد این قضیه را (در آوازی شکوه ندانه) توضیح میدهد ،به طنور
خاص قصد دارد به شخصیت اصلی یاد دهد چطور افکار ه جنسررایانهی خود را سرکوب کنند ،در حابیکنه
«افکار بد» شخصیت اصلی اصال ماهیت ه جنسررایانه ندارند .پس از ارائهی دستورابع ل از جاننب شخصنیت
مذکور ،شخصیت اصلی در راستای اینکه بنه او بفه انند افکنار ه جنسررایاننه نندارد ،میرویند« :منن افکنار
ه جنسررایانه ندارم ».شخصیت مذکور در جواب به او میروید« :هورا! روشم جواب داد!»
توضیح :شخصیت مذکور تأکید روی «من» (یا  )I’mرا نادیده ررفت و از آن این معنا را برداشت کرد« :هی ،من
دیگه افکار ه جنسررایانه ندارم!» اررچه این قضیه بار ک یک دارد ،وبی میتوان به چشم ینک اسنتدالل بنه آن
نگاه کرد.
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راهن ایی :جهتریریهای ما م کن است باعث شوند ظرافتها و بحن رفتاری افراد را نادیده بگیریم .به حرف
انسانهای دیگر با دقّت و نکتهسننجانه رنوش کنیند و نتیجنهریریهای سنری انجنام ندهیند .در ضن ن افکنار
ه جنسررایانه را ن یتوان مثل کلید المپ خاموش کرد.

۷

مناب :
Damer, T. E. (2008). Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to FallacyFree Arguments. Cengage Learning.

 . ۷در بخش نظرات وبسایت کاربری پرسیده است« :آیا این واقعا یک مغابطه است؟ از دو مثال مذکور ن یتوان استدالل خاصی را
برداشت کرد و به نظر ن یرسد خطایی در آوردن دبیل و برهان صورت ررفته باشد».
بو بِنِت ،نویسندهی مطابب سایت ،در پاس رفته است« :قابلیت تشخیص معنا از بحن بیان ینا تکینهی صندا در اسنتدالل اه ینت
زیادی دارد .نقل قول از اشخاص و تغییر دادن معنای ج التشان از طریق نادیده ررفتن بحن بیانشان ترفندی مغابطهآمیز است .بلنه،
این واقعا یک مغابطه است!»
3۱

مغابطهی حذف استثناط ( | )Accident Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲
تعریف :مغابطهی حذف استثناط موقعی پیش میآید که یک قانون کلّی به ه هی موقعیتها تع یم داده شنود ،در
حابیکه به واضوح استثنائاتی در آن قانون وجود دارد .در قوانین و قواعد سادهانگارانه استثنائات موجّه و واقعنی
بهندرت بحا می شوند و نادیده ررفتن این استثنائات یعنی نادیده ررفتن منطق ،آن هم به بهانهی حفنظ سنرابی
دروغین از قانونی بی نقص .مردم سادری را دوست دارند و مع وال ت ایل دارند آن را حفظ کنند ،حتی به قی نت
قربانی شدن عقالنیت و منطق.
معادل انگلیسیAccident Fallacy :
معادل التین[ a dicto simpliciter ad dictum secundum quid :یعنی از سخنی بر حسب آنچه هسنت
به سادری سخنی دیگر را برداشت کردن
معادلهای جایگزین :از میان بردن اسنتثناط[ dicto secundum quid ad dictum simpliciter ،از سنخنی
بر حسب آنچه هست به سادری سخنی دیگر را برداشت کردن [ dicto simpliciter ،سنخن سنادهانگاراننه ،
رفتوروی عَرَضی ،عرض معکوس ،مغابطهی قاعدهی کلّی ،تع یم سرسری
شکل منطقی:
 Xقانونی رایج و پذیرفتهشده است.
بنابراین هیچ استثنایی در  Xوجود ندارد.
مثال :۷
به نظرم هیچ انسانی نباید به ع د به انسانی دیگر آسیب برساند .برای ه ین من هیچوقت جراح نخواهم شد.
توضیح :طبقهبندی ع ل جراحی تحت مقوبهی «آسیب زدن» به انسانهای دیگر یعنی نادیده ررفتن فواید زیاد و
واضحی که جراحی به بشریت میرساند .دیدراههای افراطی اینچنینی بهندرت از عقل و منطق پیروی میکنند.
مثال :۲
در کتاب مقدّس ذکر شده« :نباید شهادت دروغ دهید ».بنابراین ،به منزبهی فرد مسیحی معتقد ،موظّفی بنه دم در
بروی و به ه سایهی دائمابخ رمان که تفنگ دستش ررفته و میخواهد زننش را بکشند ،بگنویی کنه زننش در
زیرزمین خانهی ما پنهان شده .ارر غیر از این انجام دهی ،شهادت دروغ دادهای و این یعنی سنرپیچی از دسنتور
خداوند!
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توضیح :ارر پیشفرضمان این باشد که ه هی قوانین ،حتی قوانین ابهی ،شامل ه هی اشخاص ،ه هی زمانهنا
و ه هی موقعیتها میشود ،وبو چنین چیزی به طور واضنح بینان نشنده باشند ،پیشفرضمنان غلنط اسنت و
استدالبی مغابطهآمیز محسوب میشود ،چون برای اثبات آن هیچ مدرکی وجود ندارد.
استثناط :ارر بتوان با اشاره به قانون کلّی به استدالبی منطقی رسید که ثابت میکند ع ل انجامشده سرپیچی از آن
قانون محسوب میشود ،این استدالل مغابطهآمیز نخواهد بود .برای مثال:
در کتاب مقدّس ذکر شده« :نباید کسی را به قتل برسانید» ،بنابراین به منزبهی فنرد مسنیحی معتقند بهتنر اسنت
ارّهبرقی را بگذاری زمین و آن بچهی بیرناه را آزاد کنی.
راهن ایی :این حق ش است که قوانینی را که برایتان قابلدرک نیستند یا با آنها موافق نیستید ،به چابش بکشید.

۷

مناب :
Contemporary

Bile, J. (1988). Propositional justification: another view.
Argumentation & Debate, 9, 54-62.

 )۷مغابطهی حذف استثناط با مغابطهی سادهانگاری ( )Fallacy of Oversimplificationرابطنهی نزدیکنی دارد ،چنون نادینده
ررفتن استثنائات از نگرشی سادهانگارانه ناشی میشود .در واق میتوان آن را زیرشاخهی مغابطهی سادهانگاری در نظر ررفت.
 )۲در بخش نظرات یکی از کاربران نوشته« :مثال  ۲اصال ن ونهی خوبی از معنای نهفته در عبنارت «نبایند شنهادت دروغ دهیند»
نیست .ارر ه سایهیتان از ش ا بپرسد و ش ا تص یم بگیرید که پاسخی قاطعانه به آن ندهید یا اظهار بیاطالعی کنید ،حکم ابهنی
زیر پا رذاشته نشده است .پیشفرض نهفته در مثال این است که حکم ابهی فقط دو انتخاب پیش روی شخص قرار میدهد و این
دورانگی اشتباه است .ارر به سؤال ه سایهیتان پاس ندهید یا به او بگویید «فالن چیز به تو ربطی ندارد» کار ش ا شهادت دروغ
محسوب ن یشود .پیشفرض مثالتان این است که عبارتِ «باید به هر سؤابی که ه سایهیتان میپرسد پاس دهید» معنای ض نی
نهفته در حکم ابهی است .وبی این پیشفرض صحیح نیست».
بو بِنِت ،نویسندهی مطابب سایت ،در پاس رفته است« :ارر اینجا مدرسهی مذهبیِ روز یکشننبه بنود ،حنرف شن ا میتوانسنت
آغازرر استدالبی قابلبحث باشد .وبی برای شخصیتهای خیابی در مثال خیابی منن ادعنا کنردن کافیسنت .اینن ادعاهنا ع ومنا
مغابطهآمیز هستند ،چون هدف از وجودشان به ن ایش کشیدن مغابطه اسنت .منن پیشفنرض خاصنی را منتقنل ن نیکننم ...ارنر
پیشفرضی در کار باشد ،متعلّق به شخصیت خیابی درون مثالهاست».
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مغابطهی ح له به خودباوری ( | )Ad Fidentiaمغابطه به زبان آدمیزاد ()۹
تعریف :مغابطهی ح له به خودباوریِ طرف بحث موقعی پیش میآید که یک نفر به جای پرداختن بنه اسنتدالل
و مدارکی که شخص دیگر عرضه کرده ،به حس خودباوری او ح له کند.
معادل انگلیسیAd Fidentia :
معادل التینargumentum ad fidentia :
معادلهای جایگزین :ح له به اعت اد به نفس
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعا میکند که  Yصاده است ،وبی آیا شخص  ۷واقعا از ادّعای خود مط ئن است؟
بنابراین  Yکاذب است.
مثال :۷
ریک :دیشب خواب دیدم توی التاری برنده شندم!  ۷۳۳۳دالر پساننداز دارم .میخنوام باهناش ۷۳۳۳تنا بلنیط
بخرم.
ویک :میدونی ،خواب دیدن راه خوبی برای پیشبینی آینده نیست .خواب دیدن حاصل واکننش عصنبیه .شناید
بشه جرقه زدن تصادفی عصبها توصیفش کرد.
ریک :تا جایی که یادم میاد ،ش ا نه روانشناسی ،نه عصبشناس ،پس از کجا ایننقندر مط ئننی کنه منن تنوی
خوابم آینده رو ن یبینم؟
ویک :پس فکر کنم احت ابش باشه که داری آینده رو میبینی.
توضیح :اررچه ویک سعی دارد با دوستش به طور منطقی بحث کند ،اما ریک منیکوشند تنا اسنتدالل وینک را
تضعیف کند بدین صورت که نسبت به موضعش احساس عدم اط یننان کنند .رینک در حنال اجنرای ترفنندی
مغابطهآمیز است و ارر ویک روبش را بخورد ،به دام استدالل مغابطهآمیز افتاده است.
مثال :۲
کریس :تو ادعا میکنی که به وجود دنیای ارواح پیرامون ما و وجود ه یشگی روح در بدن هر انسان و بیرون از
آن اعتقاد نداری .چطور میتونی مط ئن باشی که ه چین چیزی وجود نداره؟ آیا  ۷۳۳درصد یقین داری؟
جو :اببته که نه .چطور میتونم  ۷۳۳درصد مط ئن باشم؟
کریس :هان ،دماغ سوخته خریداریم! یه امتیاز به نف من!
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جو :چی شد؟
توضیح :این یکی از مغابطههای رایج بین کسانی است کنه اسنتدالل منیکننند وجنود دنینای مناوراطابطبیعی ینا
هرچیزی از این دست کذبپذیر ( )falsifiableنیست .ارر جو متفکّری منطقی نباشد شاید بنه اعتبنار موضن
خودش شک کند ،اما در این موقعیت مدرکی جدید دال بر اشتباه بودن استدالل جو عرضه نشده ،بلکه به اعت اد
به نفس او ح له شده و شک او نیز از ه ین ح له ناشی می شود .خوشبختانه جو شخصی متعصب نیست و بنه
تفاوت بین  .۷اموری که امکان وقوع دارند  .۲اموری کنه احت نال وقنوع دارنند ،واقنف اسنت (ه چننین ننک.
مغابطهی توسّل به امکان).
استثناط :ارر کسی مدّعی قطعیّت چیزی باشد که وجود قطعیّت در آن امری شناختنی نیسنت ،بایند بندان اشناره
کرد.
راهن ایی :اعت اد داشته باشید که به طور محت ل یا حتی بسیار محت ل حق با ش است ،اما از یقین جزمی به هنر
بهایی نسبت به اموری که قطعیّت در آنها ناشناختنی است ،پرهیز کنید.
مناب :
مغابطهای رایج است.
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مغابطهی موردی یا استعجابی ( | )Ad Hoc Rescueمغابطه به زبان آدمیزاد ()۴
تعریف :انسانها به شدّت دوست دارند حق با آنها باشد و راهی حتی ارر به آنها مدرکی نشان دهید که ثابت
کند باورهای شان اشتباه است ،باز هم از آن دست برنخواهند داشت .در چنین شرایطی ،شنخص مجبنور میشنود
برای اینکه بقیه را متقاعد کند که چرا فالن باور م کن است ه چنان درست و صاده باشد ،بهانه بیناورد .طبعنا
در پس این بهانهها هم هیچ مدرک حقیقیای وجود ندارد .آوردن این بهانه مغابطهی موردی یا استعجابی است.
معادل انگلیسیAd Hoc Rescue :
معادل التینad hoc :
معادلهای جایگزین :مغابطهی موردساالری ،مغابطهی راهحل موقت ،مغابطهی نجنات منوردی ،از خنود حنرف
درآوردن
شکل منطقی:
ادّعای  Xصاده است ،چون مدرک  Yصحّت آن را تأیید میکند.
ثابت میشود که مدرک  Yقابل قبول و محک هپسند نیست.
پس [برای صده  Xباید از حدس  Zاستفاده کرد ،ررچه هیچ مدرکی برای ثابت کردن  Zموجود نیست.
مثال :۷
فریدا :من کامال میدونم که ری وند دل تو دبش نیست که منو دعوت کنه بریم بیرون.
ادنا :اآلن سه ماهی میشه ری وند و رز با هم تو رابطهن.
فریدا :ری وند با رز ریخته رو هم تا من بهش حسودی کنم.
ادنا :چند روز پیش نامزد کردن.
فریدا :خب ،این نامزدی هم یه ترفندیه برای اینکه من از «رابطهشون» باخبر بشم.
توضیح :فریدای بیچاره خیلی از مرحله پرت است .او حاضر نیسنت مندرکی را کنه حقیقنت را نشنان میدهند
بپذیرد ،چون آمادهی پذیرفتن آن حقیقت نیست .برای ه ین ،او به اسنتدالبی منوردی روی منیآورد تنا ادّعنای
اوبیهاش را از اشتباه بودن نجات دهد.
مثال :۲
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مارک :رئیسج هور فعلی آمریکا بدترین رئیسج هور تاریخه ،چون آمار بیکناری تنا حناال ایننقندر فاجعنهبار
نبوده!
سم :در حقیقت آمار بیکاری توی سال  ۷۳۱۲بدتر بود و توی دههی  ۷۳۹۳بهمراتب بندتر .تنازه ،رئیسج هنور
هر دوره تأثیر محدودی روی شرایط اقتصادی کشور داره [چون اقتصاد ملّی به اقتصاد دنیا وابستهسنت و کنتنرل
کشورهای دیگه دست ما نیست .
مارک :خب ...میرن وقتی کسی حواسش نیست ،رئیسج هور حیوونا رو بگد میکنه.
توضیح :پس از رد شدن ادعای اوّبیهی مارک ،او از روی درماندری پای رفتار شخصی رئیسج هور با حیواننات
را وسط میکشد.
استثناط :ارر استدالبی فقط به یک راهحل م کنن اشناره میکنند ،پیشننهاد دادن راهحلهنای دیگنر کنامال کناری
پسندیده است ،بهخصوص وقتی داریم راج به موقعیتی فرضی صحبت میکنیم .بنرای مثنال« :ارنر خندا وجنود
نداشته باشد ،پس زندری بیمعناست ».ارر خدایی وجود نداشته باشد تا به زندری ما معنا ببخشد ،شاید معنایش
این است که آزادی کامل داریم تا خودمان به زندریمان معنا ببخشیم.
راهن ایی :ارر به نظر میرسد کسی که با او حرف میزنید ،از خودش حنرف درمنیآورد و هنیچ مندرکی بنرای
اثبات صحّت ادّعاهایش ندارد ،صرفا از او بپرسید« :آیا برای اثبات حرفهایت مدرکی داری؟»
مناب :
Carey, S. S. (2011). A Beginner’s guide to scientific method. Cengage Learning.
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مغابطهی تشنیعی (اتّهاموزانه) | مغابطه به زبان آدمیزاد ()۵
تعریف :مغابطهی تشنیعی یا ناظر به شخص موقعی پیش میآید که فرد به جنای رد کنردن اسنتداللهای طنرف
مقابلش ،به خود آن شخص ح له کند ،طوری که این ح له به استدالل طرف مقابل هیچ ربطی نداشته باشد.
معادل انگلیسیAd hominem (Abusive) :
معادل التینargumentum ad hominem :
معادلهای جایگزین :اتّهام به شخص ،مغابطهی شخصستیزی ،مغابطهی اتّهامورزی ،طعنِ منب  ،اَنگ چسنباندن،
کاریکاتورسازی طعنهآمیز ،غرضورزی ،تکذیب بر اساس شخصیت

۷

شکل منطقی:
شخص  ۷ادعا میکند  Yصاده است.
شخص  ۷فردی کودن است.
بنابراین  Yصاده نیست.
مثال :۷
طرف مقابل من فکر میکند باید مابیات را کاهش دهیم .این حرف را زنی میزند که هر شب یک سنطل بسنتنی
بن و جری میخورد!
توضیح :عالقه ی این زن فرضی به بستنی هیچ ربطی به مبحث کاهش مابیات ندارد و بنابراین استدالل را از هیچ
بحا تقویت ن یکند .ح لهی ناظر به شخص موقعی اتفاه میافتد که شخص اسنتدالبی دندانشنکن در چنتنه
ندارد و احساس درماندری میکند.
مثال :۲
تونی دوست دارد ما باور کنیم که منشأ حیات «تصادف» است .تونی حنرامزادهی کنافری اسنت کنه بیشتنر در
زندان وقت رذرانده تا کلیسا ،بنابراین او تنها در زمینهی ساختن پالک قالبی ماشین منب موثّق به ش ار میآید.

۷

 .در ادبیات منطقی ما این مغابطه به «من قال ،ما قال کردن» شهره است .یعنی به جای توجّه به این که فرد چه رفته ،ببینیم چنه

کسی آن سخن را رفته است  -م.
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توضیح :تونی شاید فرد حرامزادهی کافری باشد .شاید او در زندان بیشتر از کلیسا وقنت رذراننده باشند .وبنی
این بیانات هیچ ربطی به استدالل او راج به منشأ حیات ندارند.
استثناط :ارر ح له به شخص به استدالبش مربوط باشد ،این کار مغابطه نیست .در مثال اول ،ارر موضنوع منورد
بحث معاف کردن شرکت بستنیسازی بن و جری از پرداخنت مابینات باشند ،اشناره بنه عالقنهی اینن زن بنه
بستنیهای این شرکت میتواند مدرکی قوی دال بر تعارض مناف ( )conflict of interestباشد.
راهن ایی :وقتی دیگران به جای استداللتان به خودتان ح له میکنند ،این حاکی از کیفینت اسنتداللتان اسنت.
این امر مع وال نشان میدهد که حریفتان احساس درماندری میکند.
درررونی :تحریک کردن ( )Needlingتالش برای عصبانی کردن طرف بحث ،منحنرف کنردن بحنث و حتنی
اح ق جلوه دادن طرف بحث است.
مناب :
Walton, D. (1998). Ad hominem arguments. University of Alabama Press.
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مغابطهی تشنیعی (منفعت شخصی) | مغابطه به زبان آدمیزاد ()۰
تعریف :مغابطهی تشنیعی (منفعت شخصی) هنگامی پیش میآید که شخصی به شخص دیگر اتهنام میزنند کنه
استدالبش جانبدارانه است و میروید که او به خاطر پیشفرضهنا و ت نایالتش فنالن موضن را اتّحناذ کنرده،
بنابراین استدالبش بزوما نامعتبر است.
معادل انگلیسیAd Hominem (Circumstantial) :
معادل التینargumentum ad hominem :
معادلهای جایگزین :توسل به نیّت ،توسل به منفعت شخصی ،تعارض منناف  ،اسنتدالل بنر اسناس انگینزههنا،
انگیزههای شبههآمیز ،مغابطهی شخص ذینف
شکل منطقی:
شخص  ۷ادّعا میکند  Yصحیح است.
مناف شخص  ۷به صحیح بودن  Yبستگی دارد.
بنابراین  Yکاذب است.
مثال :۷
فروشنده :این ماشین در مقایسه با حد استاندارد ماشینهای همرده بنزین کمتری مصرف میکنه و طبق رنزارش
خریداران یکی از بهترین ماشینها برای مصرف شخصیه.
ویل :بعید میدونم .ش ا فقط میخواید ماشینو به من بفروشید.
توضیح :بله ،منفعت فروشنده حکم میکند که ماشین را به مشتری بفروشد ،وبی این دبیل ن یشود کنه ادعنایش
دروغ باشد .اببته شاید هنم ادعنایش دروغ باشند ،وبنی مننافعش دروغ بنودن ینا نبنودن آن را تعینین ن یکنند.
منطقی ست که باور داشته باشیم فروشندران محصوالت و خدماتی را میفروشند که به کیفیتشنان بناور دارنند و
میدانند که برایشان اعتبار بد به بار نخواهد آورد.
مثال :۲
مشخّص است که کشیش ش ا به خدا ای ان دارد .وررنه کارش را از دست میداد.
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توضیح :بله ،کشیشانِ خداناباور به اندازهی فاحشههایی که قصدشان از آشنایی «صنرف دوسنتی» اسنت نایابنند،
وبی این دبیل ن یشود که کشیشها صرفا به خاطر پیدا کردن شغل به خدا ای ان آورده باشند.
استثناط :وقتی تعصّبات شخصی و تعارض مناف به استدالل ربط بیشتری پیدا کند (که مع وال نشنانهی آن عندم
وجود مدارک دیگر است) ،خود استدالل را بیشتر به مثابه انگینزهای موجّنه منینگرنند و ننه صنرفا مغابطنهای
خشک و خابی .برای ن ونه ،متن یکی از آهنگهای میت بوف ( )Meat Loafاینن اسنتثناط را بنهخوبی نشنان
میدهد…
دختر :آیا تا ابد عاشقم میمونی؟
پسر :باید بیشتر راج بهش فکر کنم!!!
دختر :آیا تا ابد عاشقم میمونی!!!
پسر :دیگه ن یتونستم بیشتر از این طاقت بیارم
وای خدا ،داشتم دیوونه میشدم
و وقتی آخرش اون حس فوهابعاده بهم دست داد
مثل موج دریا وجودمو تسخیر کرد
به خدا قسم خوردم ،به جون مادرم قسم خوردم
که تا ابد عاشقت میمونم
قسم خوردم که تا ابد عاشقت میمونم!
راهن ایی :ارر موضعی دارید و این موض به ش ا منفعتی میرساند (اببته با این فرض که بنه سنبب اتّخناذ اینن
موض در این مغابطه دست ندارید)  ،بهتر است خودتان پیش از بحث به آن اشاره کنید ،وررنه یک نفر دیگر این
کار را انجام میدهد و وجههیتان را خراب میکند.
مثال:
کار درست اینه که از ساخت زمین جدید ح ایت کنیم .بله ،در مقنام مربّنی بیسبنال منن از زمنین جدیند نفن
میبرم ،وبی نف من با نفعی که بچههای این محله میبرن قابلمقایسه نیست .بچههان که اه یت دارن.
مناب :
Walton, D. (1998). Ad hominem arguments. University of Alabama Press.
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مغابطهی تشنیعی (ارتباط با مُجرم) | مغابطه به زبان آدمیزاد ()۱
تعریف :مغابطهی تشنیعی (ارتباط با مجرم) موقعی پیش میآید که یک شخص ،ایده یا منب به خاطر ارتباطش با
شخص یا رروهی دیگر که وجههی منفی دارد ،جلوهای منفی پیدا میکند.
معادل انگلیسیAd Hominem (Guilt by Association) :
معادل التینargumentum ad hominem :
معادلهای جایگزین :مغابطهی دمخورها ،مغابطهی رفیق ناباب ،مغابطهی سگ زرد برادر شغال ،مغابطهی «آنهنا
از ما نیستند» ،مغابطهی حوابه کردن
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعا میکند  Yصاده است.
شخص  ۲نیز ادعا میکند  Yصاده است ،وبی شخص  ۲نادان است.
بنابراین شخص  ۷نیز باید نادان باشد.
مثال :۷
دبورس طرفدار پروپاقرص حقوه یکسان برای کار یکسان است .این ه ان سیاستیست که ف ینیستهای تندرو
از آن ح ایت میکنند .تندروهایی مثل دوبورس را نباید جدّی ررفت ،حداقل نه در فضای سیاسی.
توضیح :در اینجا فرض بر این بوده که دوبورس ف ینیستی تندروست ،چون از سیاستی ح اینت میکنند کنه در
ع ل هر مرد یا زن حقجویی از آن ح ایت میکند .این فرض مغابطهآمیز است.
مثال :۲
پل پوت ،انقالبیِ مائوییست کامبوج ،با دین مخابف بود .او انسانی بدطینت بود .فرانکی با دینن مخنابف اسنت،
بنابراین او هم مثل پل پوت باید انسانی بدطینت باشد.
توضیح :پل پوت و فرانک در زمینهای خاص نگرشی یکسان دارند؛ این دبیل ن یشود که در ه نهی زمیننههای

نامربوط دیگر (بهخصوص بدطینت یا خوشطینت بودن) نیز با یکدیگر وجهاشتراک داشته باشند .پنل پنوت بنه
دبیل نسلکشی آدم بدطینتی به حساب میآید ،نه مخابفتش با دین.
استثناط :ارر بتوانید ثابت کنید که دو چیزی که به هم ربط داده شدهاند ،از بحا علی/معلوبی واقعا به هم منرتبط
هستند ،یا احت ال تسرّی ویژریهای یکی از آن دو چیز باالست ،این ارتباط موجّه و معتبر خواهد بود.
مثال:
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پل پوت ،انقالبیِ مائوییست کامبوج مرتکب نسلکشی شد ،بنابراین او انسانی بدطینت بنود .فرانکنی نینز ت اینل
خود را به نسلکشی اعالم کرده است ،پس او نیز انسانی بدطینت است.
مناب :
Walton, D. (1998). Ad hominem arguments. University of Alabama Press.
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مغابطهی تشنیعی (تو هم چنینی) | مغابطه به زبان آدمیزاد ()۱
تعریف :مغابطهی تشنیعی (تو هم چنینی) موقعی پیش میآید که شخص ،بنه بهاننهی عندم سنازراری رفتنار و
کردار طرف بحثش ،استداللهایش را رد میکند.
معادل انگلیسیAd Hominem (Tu quoque) :
معادل التینargumentum ad hominem tu quoque :
معادلهای جایگزین :مغابطهی «تو نیز» ،توسّل به ریا ،مغابطهی تناق

شخصی

شکل منطقی:
شخص  ۷ادّعا دارد  Yصاده است ،وبی شخص  ۷طوری رفتار میکند که رویی  Yصاده نیست.
پس  Yباید صاده نباشد.
مثال :۷
هلگا :نباید این غذا را بخوری ...ازبحا عل ی ثابت شده که خوردن برررهنای پرچنرب بنرای سنالمتی خنوب
نیست.
هیو :تو خودت ه یشه برررهای پرچرب میخوری ،بنابراین داری حرف مفت میزنی.
توضیح :اه یتی ندارد که هلگا به توصیهی خودش ع ل میکند یا نه ،حداقل وقتی پای صحّت ادعایش در میان
باشد .اببته شاید اینطور به نظر برسد که هلگا چون به صده توصیهاش باور ندارد ،به آن ع نل ن یکنند ،وبنی
دبیل اصلی م کن است عالقه ی وافر او به برررهای پرچنرب باشند ،طنوری کنه نتوانند در مقابنل خوردنشنان
مقاومت کند.
مثال :۲
جی ی بهشدت با بیبند و باری جنسی مخابف است ،اما تا حاال چند بار با بندکارهها رابطنه داشنته اسنت .پنس
بیبند و باری جنسی مشکلی ندارد.
توضیح :از عالقهی جی ی به رابطه با بدکارهها ن یتوان به نتیجهای کلی راج به بیبند و باری جنسی رسید .تنها
نتیجهای که میتوان ررفت این است که شخص جی ی از بحا جنسی بیبند و بار است.
استثناط :ارر جی ی اصرار می کرد که کارهایش از بحا جنسی غیراخالقی نیستند ،این ادعا به بخشی جدانشندنی
از استدالل اصلیاش تبدیل میشد.
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راهن ایی :وقتی از فقدان اعت اد به نفس یا ارادهی ضعیفتان آراه هستید ،باید اعتراف کنید که این ضنعفها در
صحّت ادّعایتان تأثیری ندارند .در ادامه حرفی را که پدرم راج به سیگار کشیدن به من رفته بود منیآورم (او از
 ۷۴سابگی روزی حدود  ۴بسته سیگار میکشید).
مثال :بو ،هررز مثل من اح ق نباش .نرو دنبال سیگار کشیدن .عادت حالبههمزنیه و منیدونم آخنرش مننو بنه
کشتن میده .اره هیچوقت سیگار کشیدنو شروع نکنی ،هیچوقت دبت واسهش تنگ ن یشه.
پدرم در سن  ۰۳سابگی بر اثر سرطان ریه فوت کرد .من تاکنون به سیگار بب نزدم و در آینده هم نخواهم زد.
مناب :
Walton, D. (1998). Ad hominem arguments. University of Alabama Press.
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اخذ نتیجهی ایجابی از مقدّمهای سلبی ( Affirmative Conclusion from a Negative
 | )Premiseمغابطه به زبان آدمیزاد ()۳
تعریف :مغابطهی اخذ نتیجهی ایجنابی ( )affirmativeاز فرضنیهای سنلبی ( )negativeنخسنتین مغابطنه در
منطق صوری ( )formal logicاست که میخواهم معرفی کنم .مغابطههای صوری ریجکننده و پیچیده هسنتند
و در موقعیتهای روزمره بهندرت اثری از آنها میتوان یافت ،بنابراین ارر هنگام خنوانش مغابطنههای صنوری
احساس کردید سردررم شدهایده زود دبسرد نشوید .ت ام سعیتان را برای درک آنها بکنید ه انطنور کنه منن
ت ام تالشم را میکنم تا با زبانی ساده قابل درکشان کنم.
معادل انگلیسیAffirmative Conclusion from a Negative Premise :
معادلهای جایگزین :امر سلبی نادرست ،مغابطهی مقدّمات سلبی
عبارات جدیدی که باید با آنها آشنا شوید:
قیاس منطقی ( :)Syllogismاستدالبی که از سه بخنش تشنکیل شنده :مقدّمنهی کبنری (ینا مهنین) ( major
 ،)premiseمقدّمهی صغری (یا کهین) ( )minor premiseو نتیجه (.)conclusion
حدّ ح لی ( :)Categorical Termحدّ ح لی مع وال از بحا دستوری اسم یا عبارتی اسن ی اسنت کنه بنه
طبقهای از چیزها اطاله میشود.
رزاره/قضیهی ح لی ( :)Categorical Propositionرزارهی ح لی حاصل پیوند دو حدّ ح لی اسنت .از آن
میتوان دریافت که بین طبقاتی که این دو حد بر آنها اطاله شده ،رابطهای برقرار است.
قیاس ح لی ( :)Categorical Syllogismاستدالبی که دقیقنا از سنه رنزارهی ح لنی تشنکیل شنده باشند:
مقدّمهی کبری ،مقدّمهی صغری و نتیجه .در نتیجهی قیاس ح لی دقیقا سه حدّ ح لی وجود دارد که هرینک از
آنها نیز دقیقا دو بار مورد استفاده قرار میریرند.
توضیح بیشتر :نتیجهی قیاسی ح لی در شکل متعارفش ایجابی است ،وبی حداقل یکی از مقدّمهها سلبی است.
هر شکل معتبری از قیاس ح لی که بیانگر مقدّمهای سلبی باشد ،باید نتیجهای سلبی داشته باشد.
شکل منطقی:
هر شکل از قیاس ح لی که نتیجهای ایجابی و حداقل یک مقدّمهی سلبی داشته باشد.
مثال :۷
هیچ شخصی که زیر  ۰۰سال داشته باشد سابخورده تلقّی ن یشود.
هیچ شخص سابخوردهای خردسال نیست.
11

بنابراین ،ه هی اشخاص زیر  ۰۰سال خردسال هستند.
توضیح :در این مثال هر دو مقدّمه صاده هستند ،وبی نتیجه به وضوح خالف واق از آب درآمنده اسنت .چنرا؟
چون این مثال قیاسی ح لی است که یک یا دو مقدّمهی آن سلبی هستند («هنیچ شخصنی »...و «هنیچ شنخص
سابخوردهای ،)»...وبی ما سعی میکنیم از این مقدّمهها نتیجهای ثبوتی یا ایجابی («ه هی اشنخاص )»...اسنتنتاج
کنیم.
مثال :۲
هیچ چهارپایی ماهی نیست.
بعضی خرها چهارپا هستند.
بنابراین ،بعضی خرها ماهی هستند.
توضیح :این مثال قیاسی ح لیست که در آن یک مقدّمهی سلبی داریم («هیچ چهارپایی )»...و سنعی منیکنیم از
آن نتیجهای ثبوتی یا ایجابی («بعضی خرها )»...برداشت کنیم.
استثناط :هیچ استثنائی وجود ندارد.
مناب :
Schuyler, A. (1859). The principles of logic: for high schools and colleges. Wilson,
Hinkle & co.
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دوقطبی پنداشتن امر منفصل ( | )Affirming a Disjunctمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳
تعریف :مغابطهی دوقطبی پنداشتن امر منفصل موقعی پیش میآید که در آن دو رزینه با «یا» از هم تفکیک شنده
باشند و فرد تصور کند که صاده بودن یکی از این رزینهها به معنای کناذب بنودن رزیننهی دیگنر اسنت .اینن

مغابطه موقعی پیش میآید که «یا» به طور خاص به مثابه یای ج

[میان دو رزینه تعیین و تصریح نشده باشد.

این مغابطه مشابه با مغابطهی تضاد ناموجّه ( )unwarranted contrastاست.
معادل انگلیسیAffirming a Disjunct :
معادلهای جایگزین :مغابطهی امر منفصل بدیل ،امر منفصل انحصاری کاذب ،تأیید یک امنر منفصنل ،مغابطنهی
قیاس منطقی بدیل ،برتری دادن به یک بدیل ،قیاس منفصلهی نادرست ،مغابطهی قیاس منفصله
عبارات جدیدی که باید با آنها آشنا شوید:
قضیهی منفصله ( :)Disjunctionرزارهای که در آن دو رزینه با «یا» از هم تفکیک شده باشند .قضیهی منفصله
در صورتی صاده است که یک یا هر دو جزط رزاره صاده باشند؛ در غیر این صورت کاذب است.
امر منفصل ( :)Disjunctیکی از مؤبّفههای ارائهشده در قضیهای منفصله.
شکل منطقی:
ابف یا ب.
ابف.
بنابراین ،نه ب.
ابف یا ب.
ب.
بنابراین ،نه ابف.
مثال :۷
در برابر این شکالتا ن یتونم جلوی شیک و بگیرم .یا خیلی عاشق این شکالتام ،یا به جد ارادهی قنوی نندارم.
من میدونم که واقعا عاشق شکالتم ،پس امکان نداره ارادهی قوی نداشته باشم.
توضیح :با صرفنظر از این احت ال که این بیانیه قیاس ذوحدین کاذب ( )False Dilemmaباشد ،الزم به ذکر
است که عشق به شکالت بزوما مان امکان دیگر ،یعنی فقدان ارادهی قوی نیست.
مثال :۲
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میتونم یا بخوابم یا تلویزیون ت اشا کنم .االن خستهم ،برای ه ین میرم روی تخت دراز بکشم .پنس ن یتنونم
تلویزیون ت اشا کنم.
توضیح :از بحا منطقی و فیزیکی انسان میتواند در آن واحد هم روی تخت دراز بکشد و هم تلویزیون ت اشنا
کند .من از واقعی بودن آن مط ئنم ،چون خودم هرشب آن را انجام میدهم« .یا»یی که در ج له آمنده ،از بحنا
منطقی مان رزینهای نیست که انتخاب نشده است [و هر دو رزینه قابلانتخاب هستند .
استثناط :ارر انتخابها متقابال

ابج

و ضد و نقی

باشند (حاال یا به خاطر بزوم ذاتی یا بنه خناطر معننای

ض نی نهفته در «یا») ،میتوان استنباط کرد که رزینهی دیگر کاذب است .الزم به ذکر است که پیشفرض ما این
است که یکی از انتخابهایی که به ما داده شده ن ایندهی صده و حقیقت است.
مثال :امروز یا دوشنبهست یا یکشنبه .امروز دوشنبهست .بنابراین امروز یکشنبه نیست.
مثال باال در منطق صوری ،قیاس منفصلهی معتبر ( )valid disjunctive syllogismنام دارد.
مناب :
Kilgore, W. J. (1979). An introductory logic. Holt, Rinehart and Winston.
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مغابطهی وض تابی (  | )Affirming the Consequentمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۷
تعریف :مغابطهی وض تابی خطایی در منطق صوری است و منوقعی پنیش میآیند کنه شخصنی ادعنا کنند در
صورت صاده بودن تابی ( ،)consequentدر نتیجه مقدّم ( )antecedentنیز صاده است.
معادل انگلیسیAffirming the Consequent :
معادلهای جایگزین :خطای عکس ،مغابطهی تابی ،تأکید تابی ،تأیید تابی
عبارات جدیدی که باید با آنها آشنا شوید:
تابی ( :)consequentجزط رزارهای در یک رزارهی شرطی که صدقش امری شرطی باشد .یا بنه سنخن سناده،
در ج لهای که در آن «ارر/پس» به کار رفته ،چیزی که پس از «پس» بیاید ،تابی است.
مقدّم ( :)antecedentجزط رزارهای در یک رزارهی شرطی که صده آن شرط صده تابی باشد .ینا بنه سنخن
ساده ،در ج لهای که در آن «ارر/پس» به کار رفته ،چیزی که پس از «ارر» بیاید ،مقدّم است.
شکل منطقی:
ارر ابف ،پس ب.
ب.
پس ابف.
مثال :۷
ارر مابیات کم شود ،پول بیشتری برای خرج کردن خواهم داشت.
پول بیشتری برای خرج کردن دارم.
پس ،مابیات کم شده است.
توضیح :پول بیشتر م کن است از راههای مختلفی به دست آمده باشد .مثال یک موردش تنرک منواد اسنت .از
به دست آوردن پول بیشتر ن یتوان کاهش مابیات را نتیجه ررفت.
مثال :۲
اره قهوهایه ،سیفونو بکش[ .اشاره به اصنطالح if it’s yellow, let it mellow/If it’s brown, flush it
down
من سیفونو کشیدم.
پس قهوهای بود.
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توضیح :ارر قهوهای است (مقدّم) ،پس سیفون را بکش (تابی) .از این ج له ن یتوان نتیجه ررفت کنه فقنط در
صورت قهوهای بودن باید سیفون را کشید .این تفسیر اشتباه است :مغابطهای منطقی.

۷

استثناط :ندارد.
راهن ایی :ارر زرد هم بود ،سیفون را بکشید.
مناب :
Jevons, W. S. (1872). Elementary lessons in logic: deductive and inductive : with
copious questions and examples, and a vocabulary of logical terms. Macmillan.

 . ۷در شرایطی که از عبارت «ارر و فقط ارر» استفاده شود ،در صورت صحیح بودن تابی ،مقدّم هم بزوما صحیح است  -م.
1۱

مغابطهی قطعیّت جعلی (  | )Alleged Certaintyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۲
تعریف :مغابطهی قطعیّت جعلی موقعی اتفاه میافتد که روینده بدون ارائهی مدرک یا در نظر داشنتن مقندّمات
خاصی ،طوری نتیجهریری کند که رویی نتیجهاش حقیقتی قطعی و بیچونوچراست ،وبی در حقیقت ایننطنور
نباشد.
معادل انگلیسیAlleged Certainty :
معادلهای جایگزین :فرض کردن نتیجه ،توسّل به معرفت عام
شکل منطقی:
ه ه میدانند  Xصاده است.
بنابراین  Xصاده است.
مثال :۷
ه هی مردم دنیا میدونن که ک ک کردن به کودکان ررسنهی دنیا اوجب واجباته.
توضیح :در واق ه هی مردم دنیا چنین چیزی را ن یدانند .شاید برای شخص ادعاکننده و بسنیاری از مخاطبنان
او چنین ادّعایی ن ونهی بارز معرفت عام باشد ،وبی انسانهای زیادی در سرتاسر کرهی زمین هستند که بنا اینن
دیدراه موافق نیستند و اول باید متقاعدشان کرد.
مثال :۲
ه ه میدونن که بدون دین ،ما ع ال با روسفند بیچوپون فرقی نداریم.
توضیح :نه ،ه ه این را ن یدانند .افرادی که دوست ندارند از حوزهی اجت ناعی خنود پنا فراتنر بگذارنند ،رناه
متوجّه نیستند آنچه که در حوزهی اجت اعیشان بهمثابه حقایق جهانش ول پذیرفته شده ،در خنارج از آن حلقنه
شاید هیچ خریداری نداشته باشد .کال بهتر است نسبت به «حقایق جهانش ول» تردید داشته باشید.
استثناط :ارر واقعیاتی آنقدر واضح و روشناند که رد کردنشان اح قانه به نظر برسد ،میتوان آنهنا را مفنروض
داشت .وبی باید ه یشه آماده باشید تا از هر پیشفرضی دفاع کنید ،مهنم نیسنت چقندر از قطعیّنت آن اط یننان
دارید.
مثال :ه ه میدونیم که بدون آب زنده ن یمونیم.
راهن ایی :سعی کنید در زندریتان واژهی «قطعا» یا «بدونشک» را به کار نبرید .به جنایش بگوییند «بنه احت نال
زیاد» یا «من فکر میکنم که.»...
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درررونی :توسل به معرفت عام ( )Appeal to Common Senseیعنی بیان اینکه نتیجهای کنه شن ا بنه آن
رسیدهاید «معرفت عام» است ،اما معرفت چیزی نیست که ع وم منردم از آن برخنوردار باشنند .منا خواسنته ینا
ناخواسته فکر میکنیم که بسیاری از باورها و نظرهای ان «معرفت عام» هستند ،اما در حقیقت اینطور نیسنت .منا
باید ه یشه حاضر باشیم استدالل کنیم چرا فالن باورمان معرفت عام است ،نه اینکه صرفا اینن مسنئله را ابنراز
کنیم.
مناب :
Yoos, G. E. (2007). Deceptions, blunders, and confusions. In Reframing Rhetoric
(pp. 245–255). Palgrave Macmillan US.
https://doi.org/10.1057/9780230607514_25
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مغابطهی سوپ ابفبا ( | )Alphabet Soupمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۹
تعریف :مغابطهی سوپ ابفبا موقعی پیش میآید که روینده از سنرواژهها و مخفّفسنازیها ( & Acronyms
 )Abbreviationsبیش از حد استفاده کند تا در آن موضوع آراهتر از حدی که هست به نظر برسد یا مخاطب
را ریج کند.
معادل انگلیسیAlphabet Soup :
شکل منطقی:
شخص  ۷از سرواژهها و مخففسازیهای زیادی استفاده میکند.
بنابراین ،شخص  ۷از موضوعی که دربارهاش حرف میزند آراه است.
مثال :۷
در برنامهریزی  ،CGIرابط  WYSIWYGاز پس  PHPیا  CSSبرن یآید .ارر از من وقت مشاوره بگیریند،
به ش ا راهن اییهای الزم برای برنامهنویسی مؤثّرتر را ارائه خواهم کرد.
توضیح :در این مثال مشکل اصلی صرفا استفادهی زیاد از حد مخففسازی نیست .مشکل اسنتفادهی ع ندی از
مخففسازیست تا مخاطب فکر کند که روینده در حوزهی برنامهنویسی عالمهی دهر است .ه چننین رویننده
م کن است ع دا از مخففسازیهایی استفاده کند که میداند مخاطبش از آنها بنیاطالع اسنت .حنس ننادانی
باعث میشود مخاطب فکر کند به مشاوره نیاز دارد ،حداقل بنیش از حندّی کنه رویننده وان نود میکنند[ .ارنر
روینده چندتا از عبارات را واضحتر بیان میکرد ،شاید مخاطب میفه ید که قضنیه آنقندرها هنم کنه بنه نظنر
میرسد پیچیده نیست و شاید خودش بتواند با جستوجویی ساده آن را حل کند.
مثال :۲
میپرسی آیا من سخنران خوبیم؟ خنب بنذار ببیننم ،منن ینه CC, AC-B, AC-S, AC-G, CL, AL-B,
 AL-Sو  DTMدارم .خودت چی فکر میکنی؟
توضیح :این مخففسازی ها ه ه به سازمان آموزشی غیرانتفناعی توستمسنترز اینترنشننتال (Toastmasters
 )Internationalارتباط دارند [سازمانی که هدفش ترویج ارتباطنات انسنانی و بهبنود مهنارتهنای سنخنرانی
است  .درواق  ،بسیاری از این جوایز مخصوص مهارت مدیریت هستند ،نه سخنرانی ،وبی مخاطب عادی از این
جزئیات بیاطالع است .در ض ن ،دستیابی به این جوایز یعنی انجام دادن کار موردنیاز برای رسیدن به آنها ،ننه
بزوما برخورداری از مهارت سخنرانی باال.
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استثناط :عبارت «استفادهی بیش از حند از سنرواژه و مخففسنازی» بهشندّت موقعینتمحور اسنت .در بعضنی
موقعیتها و برای بعضی از مخاطبین استفاده از سرواژه و مخففسازی کامال موجّه است.
راهن ایی :ارر کسی زیاد از سرواژه و مخفف سازی استفاده کرد ،فورا فرض را بر این نگیرید که از این کار نینت
بدی دارد .بعضی مواق  ،افراد [بهخصوص کسانی که در رشتهای خاص تخصّص باالیی دارند ،خودشان متوجه
نیستند که در زمینهی استفاده از سرواژه و مخففسازی شورش را درآوردهاند.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی بدیل کاذب (  | )Alternative Advanceمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۴
تعریف :مغابطهی بدیل کاذب موقعی پیش میآید که شخصی دو رزینه پیش روی شخصی دیگر قرار دهد تنا از
بینشان یکی را انتخاب کند ،وبی این دو رزینه اساسا با هم فرقی نداشته باشند و فقط بنه شنکلی مختلنف بینان
شده باشند .این ترفند اغلب موق فروختن چیزی به کار میرود .شخصی که مرتکب اینن اسنتدالل مغابطنهآمیز
میشود ،شخصیست که فکر کند رزینههای ارائهشده تنها رزینههای موجود هستند .اببته این تصور بنه احت نال
در ناخودآراه شخص اتفاه میافتد ،چون هرکس که حاضر باشد ک ی فکر کند ،متوجّه میشنود کنه رزیننههای
دیگری نیز وجود دارند.
معادل انگلیسیAlternative Advance :
معادلهای جایگزین :موقعیت باخت  -باخت
مثال :۷
مکس :اره جادورر نباشی ،جای نگرانی نیست .اره جادورر نباشی ،یعنی از جنس چوب نیستی .بنابراین ،وقتنی
ببندی ت و پرتت کنیم توی چاه غره میشی و زیر آب فرو میری .اره روی آب ب ونی ،یعنی از جنس چنوبی،
یعنی جادورری و ما هم اعدامت میکنیم.
رلیندا :واستا ،تو که رفتی اره جادورر نباشم جای نگرانی نیست .من که در هر صورت به فنا میرم.
توضیح :این استدالل ،که ریشهی تاریخی دارد ،به رونهای شکل ررفته بود که بر پایهی آن هر زنی که منتّهم بنه
جادورری بود ،کشته میشد .این موقعیت ،برای آنها موقعیتی باخت -باخت بود.
مثال :۲
متصدی باجهی پاساژ :ببخشید که دخابت میکنم ،وبی به نظرم ش ا واقعا به تعطیالت احتیناج داریند! آینا چنند
دقیقه وقت دارید تا دربارهی مقاصد سفر باهاتون صحبت کنم ،یا تنرجیح میدیند اطالعنات الزم رو بنه آدرس
ای یلتون بفرستم؟
توضیح :اببته غیر از دو انتخابی که متصدّی پیش روی رهگذر قرار داد ،چند انتخاب دیگر هم موجود اسنت.۷ :
رهگذر متصدّی را نادیده بگیرد و به راهش ادامه دهد  .۲به او بگوید« :نه ،م نون» و بنه راهنش ادامنه دهند.۹ .
بروشورهای سفر را بردارد ،به فره سر متصدی بکوبدشان و به راهش ادامه دهد.
استثناط :ارر تفکّر نقادانهیتان را به کار بگیرید و متوجّه شوید که به جز رزینههای ارائهشده رزینههای دیگری نیز
برای انتخاب وجود دارد ،وبی در نهایت تص یم بگیرید یکی از رزینههای ارائهشنده را انتخناب کنیند ،مرتکنب
استدالل مغابطهآمیز نشدهاید.
11

راهن ایی :هروقت کسی رزینههایی برای انتخاب پیش رویتان قرار داد ،به دقّت به امکان رزینههای دیگنری کنه
مورد اشاره قرار نگرفتهاند فکر کنید و خودتان آنها را مطرح کنید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی دانش غیرم کن ( | )Amazing Familiarityمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۵
تعریف :مغابطهی دانش غیرم کن موقعی پیش میآید که در استدالل روینده به اطالعاتی اشاره شنده باشند کنه
آراهی از آنها غیرم کن باشد ،از ه ان اطالعاتی که در دنیای قصهها راوی دانای کل در اختینار خوانننده قنرار
میدهد .ارر در دنیای واقعی کسی ادای راوی دانای کل رمانها را دربیاورد ،بایند بنه حرفهنا و اسنتداللهایش
شک کرد.
معادل انگلیسیAmazing Familiarity :
معادلهای جایگزین :وان ود کردن به ه هچیزدانی« ،آخه تو اینو از کجا میدونی؟»
شکل منطقی:
ادّعای  Xادّعایی است که م کن نیست کسی بدان علم داشته باشد.
مثال :۷
رئیسج هور آدم خوبیه و تا حاال به زنش خیانت نکرده .ایشون تا حاال توی زندریش هیچ کنار خالفنی انجنام
نداده.
توضیح :روینده فقط در یک صورت میتواند از ادعایش مط ئن باشد و آن هم این است که هر ثانیه از زنندری
رئیسج هور را با او سپری کرده باشد .وقتی چنین ادّعایی را میشنویم ،فکر میکنیم که روینده به منبن آرناهی
ویژهای دسترسی دارد و ما باید به حرفش اعت اد کنیم ،وبی چنین ادعاهایی در بهترین حابت نظر شخصی کسنی
است که خودش هم به احت ال ن یتواند به چیزی که مدّعی دانستن آن است علم داشته باشد.
مثال :۲
خدا می خواهد ما ه دیگر را دوست داشته باشیم ،وبی ارر در حال دفاع از سرزمینمان کسی را بکشیم ،او از ما
ناراحت ن یشود .ه چنان جای ان وسط بهشت است.
توضیح :هر ادعایی که در آن روینده مدّعی دانستن [دقیق ذهنیت خداوند است ،شدیدا سؤالبرانگیز است .اببته
ن یتوان «وحی ابهی» را نادیده ررفت ،وبی باید حواس ان به باورهای غلطی باشد که به او نسبت میدهند.
مثال :۹
بری ن اد پلیدی است.
توضیح :بری شاید آدم مزخرفی باشد .شاید کارهای بد زیادی در زندریاش انجام داده باشد .شاید حتی هناپوی
نازی را در خیابان بگد کرده باشد .وبی با این حال فقط خود بری است که از شدت پلیدی خنود خبنر دارد .بنا
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اینکه چنین بیاناتی در نگاه اول مبابغه به نظر میرسند ،ارر بخواهیم جدیشان بگینریم ،داننش غیرم کننی الزم
است که بازتاب آن را در این مغابطه میبینید.
استثناط« :غیرم کن به نظر رسیدن» با «غینرم کن» تفناوت دارد .ارنر کسنی در اسنتدالبش بنه اطالعناتی پنر از
جزئیات اشاره کند ،امکان دارد که به واق از این اطالعات خبر داشته باشد .وقتی از احت االت حنرف منیزنیم،
در نظر داشتن فره «غیرم کن به نظر رسیدن» با «غیرم کن» از اه یتی اساسی برخوردار است.
راهن ایی :با اتخاذ رویکردی فروتنانه و اضافه کردن عباراتی چون «باور من این است» به استداللها و ادعاهنایی
که ریشه در حقایق انکارناپذیر ندارند ،میتوانید از مغابطه پرهیز کنید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی ابهام ( | )Ambiguity Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۰
تعریف :مغابطهی ابهام موقعی پیش میآید که در استدالل عبارتی مبهم وجود داشته باشد که م کن اسنت چنند
معنا از آن برداشت شود و ش اری از این معانی با نتیجهی استدالل سنخیّت نداشته باشند .برخنی اعتقناد دارنند
حتی یک واژه نیز م کن است به مغابطهی ابهام منجر شود .وبی به کار بردن تکواژهای که چند معنا بتوان از آن
برداشت کرد ،نوع خاصی از مغابطه است به نام مغابطهی اشتراک بفظ (.)equivocation
معادل انگلیسیAmbiguity Fallacy :
معادلهای جایگزین :رفتار مبهم ،ایهام ساختاری ( ،)amphibolyسخن چندپهلو ،ابهام معنایی ،ابهام
شکل منطقی:
ادعای  Xمطرح میشود.
به خاطر درکی مبهم از  Xنتیجهی  Yبرداشت میشود.
مثال :۷
نقل است که ما انسانها درک خوبی از کائنات داریم .بنابراین ،به طور دقیق میدانیم که کائنات چگونه و در چه
زمانی به وجود آمد.
توضیح :در مثال باال ،عبارت «درک خوب» مبهم است .برای ه ین در نتیجهای که ررفتنه شنده ،درک انسنان از
کائنات بسیار ع یقتر از حد واقعیاش در مقدّمه پنداشته شده است .از این رو ،در این مثال مغابطهی ابهنام روی
داده است.
مثال :۲
ه هی موجودات زنده از موجود زندهای دیگر به وجود آمدهاند .بنابراین ،اوبین موجود زنده نیز بایند از موجنود
زندهای دیگر به وجود آمده باشد .آن موجود زنده خداست.
توضیح :این استدالل دچار دو مورد ابهام است.

اوبین موردِ ابهام ،کاربرد عبارت «به وجود آمدن» است .در کاربرد اول« ،به وجود آمندن» بنه معننای توبیند مثنل
( )reproductionو در کاربرد دوم به معنای آفرینش ( )originاست .اطالعات زیناد انسنان دربنارهی توبیند
مثل به نادانی انسان دربارهی آفرینش [کائنات ارتباطی ندارد.
دومین مورد ابهام ،کاربرد عبارت «موجود زنده» است .در کاربرد اول« ،موجود زنده» به جانداری زیستی و زننده
اشاره دارد که از بحا تجربی میتوان وجودش را اثبات کرد .در کاربرد دوم« ،موجود زنده» به باور بنه خندایی
غیرمادی اشاره دارد .ه انطور که میبینیند ،وقتنی عبنارتی هنم توصنیفرر بوقل نون اسنت ،هنم توصنیفرر
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آفرینندهی هستی ،ع ال بیمعناست[ .حتی ارر معنایی هم داشته باشد ،قطعا با اتکا بر آن ن یتوان استدالل کنرد
و به نتایجی منطقی یا معقول رسید.
استثناط :عبارات مبهم در زبان انگلیسی بسیار رایج هسنتند و اسنتفاده از آنهنا در اسنتدالل و منطنق غیرصنوری
( )informalاجتناب ناپذیر است .در صورتی که این عبارات مبهم در ت امی موارد به کار رفتنشان در اسنتدالل
معنای دقیقا یکسانی داشته باشند ،مغابطهی ابهام اتفاه ن یافتد.
راهن ایی :هرراه الزم بود ،از طرف بحث درخواست کنید منظورش را واضحتر بیان کند ،در غینر اینن صنورت
باید فرض را بر این بگیرید که طرف بحث یا غیرمنطقی است ،یا فریبکار.
درررونی :مغابطهی نوع-ن ونه ( )Type-Token Fallacyموقعی اتفاه میافتد که واژهای به کار برده شود که
م کن است هم به نوع اشاره داشته باشد (خودروها) و هم به ن ونه (پژو ،ک ری ،بیامو) و در ج لنه بنه طنور
دقیق معلوم نباشد که بهکدام .برای مثال:
تویوتا توبیدکنندهی دو جین خودرو است.
در بیانیه ی باال ،مشخصا منظور روینده نوع خودرو است ،نه تعداد (ن ونه) خودروهای توبیدشده.
مناب :
Jevons, W. S. (1872). Elementary lessons in logic: deductive and inductive : with
copious questions and examples, and a vocabulary of logical terms. Macmillan.

1۱

توسل به منب ناشناس ( | )Anonymous Authorityمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱
تعریف :مغابطهی توسل به منب ناشناس موقعی پیش میآید که منبعی ناشناس یا نامشخّص به منزبنهی مندرکی
برای صحّت ادعا استفاده شود .استفاده از عباراتی مثل «میرن که« ،»...شنیدم که« ،»...تحقیقات نشون منیده »...و
ج

بستن متخصّصان مثل «دانش ندها میرن که »...ن ونههایی از این مغابطه هستند .وقتی قادر نیستیم منبن را

به طور دقیق مشخّص کنیم ،ن یتوانیم درستی یا نادرستی آن منب و در نتیجه اعتبار اسنتدالل را بررسنی کننیم.
توسّل به مناب ناشناس اغلب حقّهای برای جعل ،بزررن ایی یا اشتباه جلوه دادن حقایق بنه منظنور فرینب دادن
بقیه برای پذیرفتن ادّعای مطرحشده است .بعضی مواق  ،این حقّه به صورت ناخودآراه انجام میشود و ه یشنه
ع دی نیست.
معادل انگلیسیAnonymous Authority :
معادلهای جایگزین :توسّل به منب ناشناس
شکل منطقی:
شخص  ۷خیلی وقت پیشها از یک نفر شنیده بود که  Xصاده است.
بنابراین X ،صاده است.
مثال :۷
میدونی ،میرن اره آدامس قورت بدی ،هفت سال طول میکشه تا کامل هضم شه .بنابراین سنعی کنن آدامنس
قورت ندی!
توضیح :آن کسانی که «میرن» طبق مع ول اشتباه «میرن» .درست است که آدامس قابنل هضنم شندن نیسنت،
وبی بدن انسان آن را درسته دف میکند .آدامس هفت سنال آزرنار در بندن بناقی ن یمانند .اسنتفاده از عبنارت
«میرن که »...یکی از ن ونههای رایج توسّل به مغابطهی منب ناشناس است.
مثال :۲
ع ر  ۷۹۳۱میلیاردسابهی دنیا یه توطئهی بزرره .من یه بار مقابهای خوندم که توش نوشته بود یه تعداد دانشن ند
مهم و کاربلد مدرکی محک هپسند پیدا کردن که ثابت میکنه دنیا  ۰۳۳۳سنال پنیش خلنق شند ،امنا از تنرس از
دست دادن شغلشون ،مجبور شدن سکوت اختیار کنن!
توضیح :ارر ما ندانیم این دانش ندان چه کسانی بودند ،یا اعتبار منب این مقابه تا چه حد بوده ،ن یتوانیم صحّت
مدرک ارائهشده را بررسی کنیم .بنابراین ،ن یتوانیم آن را بپذیریم.
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استثناط :بعضی مواق برای بیان حقایق پذیرفتهشده نیز از عبارات رایجنی کنه بنه آنهنا اشناره کنردیم ،اسنتفاده
میشود .بنابراین ،ارر منب ناشناس برای بیان حقیقتی مقبول به کار ررفتنه شنود ،بایند آن را بنهمنزبنهی مندرک
پذیرفت.
مثال :اقلیم زمین در حال تغییر است و ه یشه در حال تغییر بوده .دانش ندان میرویند که زمنین قطعنا در حنال
ررم شدن است ،اما دربارهی دالیل دقیق ررمایش زمین ،و ه چننین دربنارهی تصن ی ات سیاسنیای کنه بایند
دربارهاش ررفت ،بحث وجود دارد.
راهن ایی :از عبارت «میرن که »...بر حذر باشید.
مناب :
Greenwell, W. S., Knight, J. C., Holloway, C. M., & Pease, J. J. (2006). A
Taxonomy of fallacies in system safety arguments. Retrieved from
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20060027794

12

مغابطهی انسانانگاری ( | )Anthropomorphismمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱
تعریف :مغابطهی انسانانگاری موقعی پیش میآید که ویژریها و اهداف انسنانی بنه اشنیاط بیجنان ،حیواننات،
ریاهان ،پدیدههای طبیعی دیگر و خدایان نسبت داده شوند .انسانانگاری فقط موقعی مغابطه است کنه در بطنن
استدالل منطقی به کار رود.
معادل انگلیسیAnthropomorphism :
معادلهای جایگزین :تشخّص بخشیدن
شکل منطقی:
چیزی که انسان نیست ،با ویژریهای انسانی توصیف شده است.
ادعای  Xبا پیشفرض صحیح بودن ویژری انسانی نسبتدادهشده به آن چیز مطرح میشود.
بنابراین ادعای  Xصحیح است.
مثال :۷
به چه جرأتی اون هویجها رو به قتل رسوندی!
توضیح :به قتل رسیدن فقط به انسان و موجودات هوش ند دیگنر نسنبت داده میشنود ننه بنه هنویجهنا .طبعنا
ن یتوان هویجها را به قتل رساند .در مثال باال ،پیشفرض روینده این است که هویجهنا از ویژریهنای انسنانی
برخوردارند و بنابراین «خوردن»شان معادل «به قتل رساندن»شان است.
مثال :۲
آکونی :پله ،ابههی آتش پُ لینزی ،دختر خودشو توی آتشفشان قربانی کرد تا صلح رو به جزیره بررردوننه .واسنه
ه ینه که من میدونم ما رو دوست داره.
اوبون :مگه خدایان و ابههها نامیرا نیستن؟
آکونی :اه ...چرا.
اوبون :پس بعد از این که پله دخترش رو داخل آتشفشان انداخت ،چی به سرش اومد؟
آکونی :توی آس ونها بررشت پیش مادرش.
اوبون :پس آیا واقعا میشه رفت پله دخترشو قربانی کرد؟
توضیح :ویژری انسانی میرا بودن به پله و دخترش نسبت داده شده است تا مفهوم «قربانی کردن» معنادار شود.
راهن ایی :ارر میخواهید مردم را بخندانید ،به اشیاط و حیوانات کوچنک ویژریهنای انسنانی ببخشنید .آراینهی
تشخیص معدن طالی طنازی برای ک دینهای استندآپ است.
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: مناب
anthropomorphism
|
religion.
https://www.britannica.com/topic/anthropomorphism
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(n.d.).

توسل به دستاورد ( | )Appeal to Accomplishmentمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳
تعریف :مغابطهی توسّل به دستاورد موقعی پیش میآید که شخصی استدالبی انجنام دهند ،از اسنتدالل او انتقناد
شود و دستاوردها و موفقیتهای شخص استداللکننده بهمنزبهی سپری برای دف انتقادات منورد اسنتفاده قنرار
ریرند .ه چنین ارر استدالل شخص بر اساس سطح دستاوردها و موفقیتهای او سنجیده شود و ننه شایسنتگیِ
خود استدالل ،این شکل از مغابطه روی میدهد.
معادل انگلیسیAppeal to Accomplishment :
معادلهای جایگزین :توسل به موفّقیت
شکل منطقی:
شخص  ۷ادّعا میکند که  Yصاده است.
شخص  ۷آدم حسابی است.
بنابراین  Yصاده است.
شخص  ۲مدرکی دال بر اشتباه بودن  Yارائه میکند.
به شخص  ۲میرویند دهانش را ببندد و هروقت به درجهی موفّقیت شخص  ۷رسید حرف بزند.
مثال :۷
من خیلی جاها رفتم و با خیلیا رشتم .منو بهمنزبهی یه آدم موفّق میشناسنن .دارم بهنت منیرم هنیچ تفریحنی
باالتر از شکار شیر نیست .پس به حرفم اعت اد کن.
توضیح :موفّقیت جای خود ،وبی موفقیت به شکار شیر ربطی ندارد .اشخاص کامیاب و موفّق بسیاری هستند که
بدجنس ،بیبندوبار ،بیاخاله ،آسیبزن ،دروغگو ،حقیر و سرشار از ایدههای اشنتباه دربنارهی چیزهنای بسنیار
زیادی هستند.
مثال :۲
من دکترای ابهیات دارم .دوازدهتا کتاب نوشتم و شخصا با پاپ مالقات کردم .پس وقتی بهنت منیرم خنوراکی
موردعالقهی حضرت عیسی کیش یشهای آغشته به شراب بود ،باید حرف و باور کنی.
توضیح :رزومهی روینده واقعا جاببتوجّ ه است ،وبی این رزومه هیچ ربطی به ادعای روینده دربارهی خنوراکی
موردعالقهی حضرت عیسی ندارد و به آن اعتبار ن یبخشد.
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استثناط :ارر دستاوردهای روینده به طور مستقیم به استدالبش ربط داشته باشند ،شاید اشاره بنه آنهنا معننادارتر
باشد.
مثال :من خیلی جاها رفتم و با خیلی از امالکیا رشتم .توی دنیای امالک منو یه آدم موفق میشناسن .دارم بهنت
میرم اره بدونی داری چی کار میکنی ،با کار کردن تو امالک میتونی زندریتو از این رو به اون رو کنی.
راهن ایی :بسیاری از افراد موفّق سعی میکنند از موفّقیتشان بهمنزبهی اجازهنامهای برای نظر دادن دربارهی هنر
چیز مربوط و نامربوطی استفاده کنند .اجازه ندهید موفّقیت این افراد در قضاوت ش ا در بناب مدّعیاتشنان نفنوذ
کند .بررسی مدرک از هر کاری مهمتر است.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

11

توسل به خشم (  | )Appeal to Angerمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۳
تعریف :مغابطهی توسل به خشم موقعی پیش میآیند کنه احساسنات عصنبانیت ،نفنرت ینا از کنوره در رفنتن
جایگزین مدرک در استدالل شوند.
معادل انگلیسیAppeal to Anger :
معادل التینargumentum ad iram :
معادلهای جایگزین :غرضورزی ،توسّل به نفرت ،توسل به غضب
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعا میکند  Xصاده است.
شخص  ۷عصبانی است.
بنابراین X ،صاده است.
ادّعای  Aمطرح شده است.
ادّعای  Aش ا را خش گین کرده است.
بنابراین ،ادّعای  Aصاده/کاذب است.
مثال :۷
آیا از بیتوجّهی دوبت خسته شدید؟ آیا ش ا هم از این شاکی هسنتید کنه اکثنر ثنروت کشنور در دسنت  ۷%از
ج عیت آن است ،درحابی که بقیه در فقر دستوپا میزنند؟ پس از ش ا میخواهم که امروز به من رأی دهید!
توضیح :برانگیختن احساسات مردم برای وادار کردن آنها به انجام کاری که فرد میخواهد ،یکنی از ترفنندهای
رایج است .در مثال باال ،هیچ مدرکی ارائه نشده تا نشنان دهند رأی دادن بنه آن سیاسنت دار خناص مشنکالت
اشاره شده را رف خواهد کرد .این سیاست دار امیدوار است مردم خودشان [از شیوهی ج لهبندیاش این ارتباط
را برقرار کنند تا ارر بعدا کسی خواست او را بابت وعده و وعیدهای ابکی و بیسرانجام ش اتت کنند ،خنودش
را به آن راه بزند و بگوید که من چنین حرفی نزدم.
مثال :۲
آخه بر چه اساس فکر میکنی که انسانها از می ونها تکامل پیدا کردن؟ مرد حسابی ،به نظرت قیافهی من شبیه
می ونه؟
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توضیح :اوال انسانها از می ونها تکامل پیدا نکردهاند (انسنانها صنرفا بنا شنامپانزههای آفریقنایی مندرن نینای
مشترک دارند) ،دوما رنجیدن شخص استداللکننده از این موضوع حقیقت را عوض ن یکند.
استثناط :توسّل به احساسات انسانها مک ل مؤثّری برای نتیجهای قویست ،وبی نباید جایگزین آن شود.
مثال :آیا از بیتوجّهی دوبت خسته شدید؟ آیا ش ا هم از این شاکی هستید که اکثر ثروت کشور در دست  ۷%از
ج عیت آن است ،درحابی که بقیه در فقر دستوپا میزنند؟ پس از ش ا میخواهم که امروز به منن رأی دهیند.
من هم قول میدهم تالش کنم تا آمریکا را به کشوری تبدیل کنم که در آن ثروت به طور عادالنهتری بین منردم
تقسیم شود!
راهن ایی :از یودای ( )Yodaبزرگ نقل است« :ترس موجب خشنم میشنود ،خشنم موجنب نفنرت و نفنرت
موجب رنج میشود ».با وجود احترامی که برای این موجود سبز بامزه و ریزنقش قائلم ،بایند بگنویم کنه خشنم
میتواند بسیار نیرومند و مؤثّر واق شود و نتایج فوهابعادهای در پی داشته باشند .ینک ن وننهاش منارتین بنوتر
۷

کینگ.

راستی یودا در سخنش مرتکب مغابطهی شیب بغزنده ( )Slippery slope fallacyشده است.
مناب :
Whately, R. (1854). Rhetoric. Griffin.

 . ۷یکی از کابران وبسایت رفته  . ۷مارتین بوتر کینگ آدم خش گینی نبود و هدفش راهاندازی راهپی اییهای صنلحآمیز و محکنوم
کردن خشونت و خشم بود .۲ .یودا مرتکب مغابطهی شیب بغزنده نشده و بین ترس ،خشم و نفرت رابطهای نزدیک وجود دارد.
بو بنت در پاس او رفته که  .۷از قضا مارتین بوتر کینگ آدم خش گینی بنود و بنا جسنتوجو کنردن عبنارت «»MLK Anger
میتوان ن ونههای زیادی از خشم او را مشاهده کرد .۲ .یکی از دالیل خطرناک بودنِ مغابطهی شیب بغزنده ترسیم ارتباط نزدینک
بین چیزهاییست که در ظاهر به هم ارتباط دارند ،وبی ارر ک ی دقیقتر بررسی کنیم ،خواهیم دید که این ارتباط زورچپان شده و
مدرکی محک هپسند برای تأییدش وجود ندارد.
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توسل به مرج (  | )Appeal to Authorityمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۷
تعریف :مغابطهی توسل به مرج موقعی پیش میآید که روینده اصرار کند ادعایش صحیح است ،چنون مرجن
یا متخصّصی معتبر صحّت آن را تأیید کرده است و به جز اشاره به مرج استدالل دیگری مطرح نکند .توسل به
مرج کاذب ( )Appeal to false authorityیکی از رونههای دیگنر اینن مغابطنه اسنت کنه جلنوتر بنه آن
خواهیم پرداخت.
معادل انگلیسیAppeal to Authority :
معادل التینargumentum ad verecundiam :
معادلهای جایگزین :استدالل بر پایهی مرج  ،توسّل به مرج کاذب ،استدالل بنر اسناس مرجن کناذب ،خنودِ
فالنی رفته (( ،)Ipse dixitشکلی از) شهادت ررفتن
شکل منطقی:
طبق رفتهی شخص  ،۷که در موضوع  Yمتخصص است Y ،صاده است.
بنابراین  Yصاده است.
مثال :۷
ریچارد داوکینز ،زیستشناس فررشتی و شاید سرشناسترین متخصّص در این زمینه ،به فررشنت اعتقناد دارد.
بنابراین فررشت حقیقت دارد.
توضیح :ریچارد داوکینز مسل ا از فررشت اطالعات زیادی دارد و میتواند با اط ینان به ما بگویند کنه فررشنت
حقیقت دارد ،وبی حرف او دبیل حقیقی بودن فررشت نیست .چیزی کنه فررشنت را امنری صناده منیسنازد،
مدارک زیادیست که در راستای تأیید این نظریه ارائه شده است.
مثال :۲
من از کجا میدونم صنعت توبید فیلمهای مسنتهجن سنومین صننعت بنزرگ تنوی ایناالت متحدهسنت؟ دِرِک
اشالنگمایستر ،بازیگری که باالی  ۵۳سال توی این عرصه سابقهی کار داره ،اینو بهم رفت.
توضیح :اشالنگمایستر شاید در این زمینه تخصص داشته باشد و استعدادش حرف نداشته باشد ،وبی ادعاهنای
این چنینی باید با مدرک ثابت شوند .در ض ن ،برای جلوریری از رسترش اطالعات اشتباه ،الزم است اشاره کنم
که صنعت توبید فیلمهای مستهجن شاید صنعت بزرری باشد ،وبی انگشت کوچک صنای بزرگ هم ن یشود.
استثناط :حواستان باشد که «روش دادن به حرف مرج دربنارهی مسنأبهای خناص» را بنا مغابطنهی «توسنل بنه
مرج » قاطی نکنید .یادتان باشد که مغابطه خطا در استداللورزی است .نادینده رنرفتن حرفهنای متخصّصنانِ
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واقعی و مراج معتبر شکررایی سازنده را به انکار مح

بدل میکند .توسل بنه مرجن مغابطهایسنت کنه در

استدالل کردن به کار میرود ،وبی توجّه نشان دادن به حرف مراج ِ معتبر کاریست که هر روز ،ه هی انسانها
در رابطه با مسائل کماه یت انجام میدهند .اببته ه یشه احت ال آن هست که مراج معتبر اشنتباه کنرده باشنند،
برای ه ین انسانهای نقّاد ه یشه حقایق را به طور موقّت میپذیرند .ارر اطالعات ارائهشده از جاننب مرجعنی
معتبر را به طور موقت به منزبهی حقیقت بپذیریم ،نامعقول نیست و مرتکنب خطنا در اسنتدالل نشندهایم .اببتنه
میزان منطقی بودن این تص یم به ادّعای صورتررفته (مثال میزان غیرعادی یا مهم بودنش) و خود مرج (میزان
اعتبار و ارتباطش به مسأبهی مورد بحث) بستگی دارد.
توسل به مرج بیشتر حول محور ادعاهایی میچرخد که برای اثباتشان بایند مندرک ارائنه کنرد و ارتبناطی بنا
حقایق ندارند .برای مثال ،ارر راهن ای سفرتان به ش ا رفت که شهر واتیکان در  ۷۷فوریهی  ۷۳۲۳تأسیس شند
و ش ا حقیقی بودن این اطالعات را بپذیرید ،نه مغابطه کردهاید (چون این اطالعات در بطنن بحنث و اسنتدالل
مطرح نشدهاند) و نه کاری غیرمنطقی انجام دادهاید.
راهن ایی :مراج را به چابش بکشید .یا خودتان به مرجعی تبندیل شنوید کنه منردم بنرای پیندا کنردن جنواب
سؤالهایشان به او مراجعه میکنند.

۷

 )۷( . ۷کاربری در سایت پرسیده است« :ارر دو کشیش مسیحی دربارهی موضوعی مربوط به کتاب مقدس بحث کنند ،منطقیست
که در بحثشان به کتاب مقدس توسل جویند (چون کتاب مقندس مرجعیسنت کنه هنردوی آنهنا قبنول دارنند) .هنر دو نفنر
پیشفرضهای کتاب مقدس را پذیرفتهاند و از این پیشفرضها در بحثشان استفاده میکنند .ارر کتاب مقدس در بحث با کسنی
که به آن اعتقاد ندارد بهمنزبهی مرج مورد استفاده قرار ریرد ،میتوان آن را مصادره به مطلوب ( )Begging the Questionدر
نظر ررفت ،وبی با توجه به زمینهی اشارهشده ،آیا میتوان ادعا کرد که به نوعی مغابطهآمیز است؟»
بو بنت در پاس میروید« :بستگی به ادعای مطرحشده دارد .مثال ارر ادعا شود« :در کتاب مقدس اشاره شده که ،»...کتاب مقندس
مرج ادعای مطرحشده است .بهعبارت دیگر ،برای ثابت کردن ادعای مطرحشده با مدرک ،کافیست به کتاب مقدس رجوع کنرد
تا دید آیا نقلقوبی که آورده شده ،در آن موجود است یا خیر .فرض کنید در بازی روپوبی ( )Monopolyقانونی در نظنر ررفتنه
شود« :ارر سه بار جفت بیاورید ،باید بروید زندان »...و به اینن قنانون در دسنتورابع ل بنازی اشناره شنده باشند .در اینن زمیننه،
دستورابع ل بازی مرج اصلی است ،مگر اینکه بازی کنندران توافق کرده باشند دستورابع ل بازی را نادینده بگیرنند و بنا قنانون
وض شده توسط خودشان بازی کنند .در ض ن هر بازیکنی میتواند قوانین وض شده را به چابش بکشد و پیشنهاد رأیریری برای
تغییردادنشان را مطرح کند ،وبی این مسائل به ادعایی که در ابتدا مطرح شده ،مربوط ن یشود .مسأبه اینجاست که شخصی که ادعا
کرد بازیکنی که سه بار پشت سر هم جفت بیاورد باید برود زندان ،کاری مغابطهآمیز (خالف منطق) انجام ننداده اسنت ،چنون در
دستورابع ل بازی به این قانون اشاره شده است.
مشکل اینجاست که بسیاری از مسیحیان فکر میکنند ج لهای که در کتاب مقدس اشاره شده ،ه ان معننایی را میدهند کنه آننان
فکرش را میکنند .اما کتاب مقدس بسیار تفسیرپذیر است .در چنین مواقعی پاس صحیح به شخص ادعاکننده این است که« :بله،
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در کتاب مقدس چنین ج لهای آورده شده ،وبی با معنایی که از این ج له برداشت کردهاید مخابفم ».در تفسیر کتاب مقدس هنیچ
مرج غیرقابل انکاری وجود ندارد ،برای ه ین است که مسیحیت به هزاران زیرشاخه تقسیم شده است.
اببته یکی از کاربردهای رایج این مغابطه به کتاب مقدس مرتبط است .وقتی مسیحیان برای ثابت کردن صحت ادعایی که در کتاب
مقدس مطرح شده ،از خودِ کتاب مقدس استفاده کنند (یعنی به جای اینکه بگویند کتاب مقدس میروید  ،Xبگویند  Xحقیقنت
است) ،مرتکب این مغابطه شدهاند ،مهم نیست که طرف بحثشان مسیحی دیگری باشد یا شخصی خداناباور .در مثال بحث بین دو
مسیحی ،هر دو نفر پیشفرض برتری ای ان بر مدرک را پذیرفتهاند (یعنی «هرچه در کتاب مقدس آورده شده حقیقت است») .اببته
مسأبهی دیگری هم میتوان مطرح کرد و آن ذات حقیقتیست که مطرح شده (تحتابلفظی ،ت ثیلی« ،روحانی» و)...
( )۲کاربر دیگری در سایت پرسیده است« :ارر کسی استدالل کند که  Xباید وض موجود باشد و ه ه از آن پیروی کنند ،چون در
قانون یا اساسنامهای به آن اشاره شده ،آیا مرتکب مغابطهی توسل به مرج شده است؟»
بنت در پاس میروید« :میتوان چنین بحثی را مطرح کرد .اما بحث اصلی باید سر موضوعی دیگر شکل بگیرد :آیا قانون اساسی
مرج درستی برای تعیین وضعیت موجود است؟»
کاربر در ادامه میپرسد« :اجازه دهید به مثابی اشاره کنم .در بند  ۴قانون اساسی نروژ نوشته شده کنه پادشناه کشنور بایند از دینن
مسیحیت انجیلی  -بوتری پیروی کند .با استناد بر این سخن میتوان نتیجه ررفت :پادشاه نروژ باید از این دین پیروی کند ،چنون
در قانون اساسی کشور به آن اشاره شده است.
آیا این استدالل مغابطهی توسل به مرج نیست؟ من که فکر میکنم باشد .من ارر پادشاه نروژ بودم و میخواستم دینم را انتخاب
کنم ،صرفا با این استدالل که «چون در کتابی حقوقی به آن اشاره شده» قان ن یشدم .ارر ن یخواستم از دین مسیحیت انجیلی -
بوتری پیروی کنم چه؟ کسی ن یتواند مرا مجبور کند که این دین را بپذیرم».
بو بنت در پاس میروید« :من چیزی دربارهی قانون اساسی نروژ ن یدانم ،وبی با توجه به چیزی که رفتی ،به نظر میرسد قانون
اساسی مرج معتبری برای تعیین چنین مسائلی باشد و در این مورد با مغابطهی توسل به مرج مواجه نیستیم.
الزم است بر این موضوع تأکید کنم که میتوان کل روز را صرف بحث دربارهی این کرد که آیا این قانون موجّه است یا نه .وبنی
طبق چیزی که در معتبرترین متن حقوق ی در کشور نوشته شده ،این قانون وجود دارد و در کشور برقرار است .ارر کسی ادعا کنند
که فالن چیز قانون است ،چون در معتبرترین متن حقوقی کشور اینطور ذکر شده ،مغابطهای مرتکب نشده است.
( )۹کاربر دیگری در سایت پرسیده« :آیا ج بندی نظر چند مرج مغابطهآمیز است؟ مثال بینان اینن ج لنه :بیشتنر متخصصنان
حوزهی  Yمعتقدند  Xصاده است ،بنابراین  Xصاده است».
بو بنت در پاس میروید« :بله ،مغابطهآمیز است ،وبی ارر نتیجه اندکی تغییر میکرد ،دیگر مغابطهآمیز ن یشد:
بیشتر متخصصان حوزهی  Yمعتقدند که  Xصاده است ،بنابراین منطقیست که بپذیریم  Xصاده است».
نکتهی مهم این است که هویت این متخصصان مشخص شود .مثال ارر بیشتر متخصصان حوزهی طاب بینی بر اساس کارتهنای
تاروت ادعا کنند این کارتها از آینده خبر میدهند ،پذیرفتن این ادعا منطقی نیست .به طور کلی ،از نظر متخصصان باید ه چون
میانبری برای رسیدن به مدرک معتبر استفاده کرد تا ثابت شود متخصصان نیز برای رسیدن به نظر تخصصیشان از مدرک معتبنری
استفاده کردهاند.
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درررونی :رواهی ( )Testimonialsبیانیهای از جانب «منبعی معتبر» است و حاکی از این است کنه اینن منبن
معتبر نسبت به موضوعی که دربارهی آن رنواهی میدهند آرناهی دارد .در حنوزهی تجنارت ،رنواهی صناحب
بیزنس نباید زیادی جدی ررفته شود ،چون م کن است این رواهی استثنایی در هنجار کلی به حساب بیایند ینا
صرفا مندرآوردی باشد .مثل« :جان جی ،.اهل اوهایو میره»...
مناب :
Hume, D. (2004). An Enquiry Concerning Human Understanding. Courier
Corporation.

32

توسل به شهرت ( | )Appeal to Celebrityمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۲
تعریف :مغابطهی توسل به شهرت موقعی پیش میآید که ادعای شخص به خناطر شنهرت زیناد (بنه اصنطالح
سلبریتی بودنش) پذیرفته شود ،نه قوّت و کیفیت استداللهای به کار رفته در استدالل.
معادل انگلیسیAppeal to Celebrity :
شکل منطقی:
شخص مشهور  ۷میروید از محصول  Yاستفاده کنید.
بنابراین باید از محصول  Yاستفاده کنیم.
مثال :۷
تام کروز توی تلویزیون رفت کَرهی بیلیبوی بهترین کرهی موجود تو بازاره .تام کروز خیلی باحابه .بهخصوص
توی اون صحنه توی مأموریت غیرم کن  ۴که یکدستی با دسنتکش مکننده از سناخت ون بناال رفنت .بننابراین
کرهی بیلیبوی واقعا بهترین کرهی موجود تو بازاره!
توضیح :تام کروز شاید خیلی باحال باشد ،و شاید به راستی معتقد باشد کرهی بیلیبوی بهترین کرهی موجود در
بازار است .وبی تام کروز در زمینهی قضاوت مزهی کره هیچ فرقی با بقیهی منردم نندارد و مرجن نیسنت .ارنر
کسی این ادعا را صرفا به خاطر اینکه تام کروز آن را رفته و بدون مندرک ینا دبینل دیگنری بپنذیرد ،مرتکنب
مغابطه شده است.
مثال :۲
مایک سیور ،شخصیت سیتکام در سریال دههی هشتادی ( Growing Painsآالم بابغ شندن) خیلنی باحابنه.
اخیرا بازیگرش دوباره یه مسیحی معتقد شده و کارش شده دفاع از ای نان مسنیحی .بننابراین بایند بنه حرفناش
ای ان بیارید!
توضیح :مایک سیور واقعا باحال است ،وبی آیا کرک ک رون ( ،)Kirk Cameronبازیگری که نقشش را بنازی
میکند هم باحال است؟ حتی ارر کرک معرکهترین انسان کنرهی زمنین باشند (شناید باشند ،منن شخصنا او را
ن یشناسم) ،نظرات او دربارهی حقیقت مذهب از نظر من یا ش ا یا هرکس دیگر که از راه «ای ان» بنه حقیقنت
رسیده ،مهمتر و معتبرتر نیست.
استثناط :بعضی مواق افراد مشهور پول هنگفتی دریافت میکنند تا وان ود کنند کنه بنه محصنوبی عالقنه دارنند.
بعضی مواق آنان قلبا به محصول عالقه دارنند و بنا مینل و عالقنهی شخصنی آن را تبلینغ میکننند .ارنر اینن
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محصوالت در دستیابیِ فرد مشهور به شهرتش نقش داشته باشد ،میتوان تبلیغ او را دبیلی معتبر (وبی نه کنافی)
برای خریدن آن محصول در نظر ررفت.
صادقانه بگویم من هیچ مثابی را ن یتوان به خاطر بیاورم ،وبی باید ن ونههایی در اینباره باشد.

۷

مناب :
Kamins, M. A. (1989). Celebrity and noncelebrity advertising in a two-sided
context. Journal of Advertising Research, 29(3), 34–42.

 . ۷مثال :علی با خواندن کتابهای ک کآموزشی فالن مؤسسه و شرکت در کالسهایش موفق شده رتبهی  ۷کنکنور شنود .او بنا
ک ال میل حاضر است در تلویزیون برای آن مؤسسه تبلیغ کند ،چون او به واق معتقد اسنت منوفقیتش را مندیون آن اسنت و از
ص یم قلب باور دارد که بقیه هم میتوانند با خواندن کتابهای آن مؤسسه و شرکت در کالسها و آزمونهایش رتبهی کنکورشان
را ارتقاط بخشند  -م.
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توسل به رأی کفایت مذاکرات ( | )Appeal to Closureمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۹
تعریف :مغابطهی توسّل به رأی کفایت مذاکرات موقعی پیش میآید که طرفین بحث بیصنبرانه منتظرنند بحنث
ت ام شود و از آن نتیجهریری کنند ،برای ه ین مدارک [ناکافی و ناقص را میپذیرند تا هرچه زودتر این اتفناه
بیفتد .ت ایل به رأی کفایت مذاکرات میل روانشناختیای حقیقنی اسنت و بنر بهنروزی افنراد اثنر دارد و وقتنی
بهمنزبهی بهانهای برای پذیرفتن مدرکی استفاده میشود کنه در حابنت عنادی پذیرفتنه ن نیرنردد ،بنه ترفنندی
مغابطهآمیز بدل میشنود .اینن مغابطنه بنه اسنتدالل جهلنی ( )Argument from Ignoranceشنباهت دارد.
استدالل جهلی موقعی پیش میآید که شخص استدالل کند رزارهای به سبب فقدان اطّالعات صاده است ،زینرا
ندانستن و عدم داشتن اطالعات کافی از بحا روانی عذابدهنده است [و بعضیوقتها انسانها سعی میکننند
با این نادانی روبرو نشوند  .اما تفاوت بین این دو مغابطه این است که در توسل به رأی کفایت منذاکرات دبینل
اصلی پایان یافتن مذاکرات ،پذیرش بیچونوچرای مدرک ارائهشده است.
معادل انگلیسیAppeal to Closure :
معادلهای جایگزین :توسّل به بینظری
شکل منطقی:
مدرک  Xعرضه شده و به نظر صاحبنظران ناکافیست (یا به خاطر ت ایل به خات هی منذاکرات بنا سنوریری
شدید ارزشیابی شده است).
طرفین دوست دارند بحث هرچه سری تر خات ه یابد.
بنابراین مدرک  Xپذیرفته میشود.
مثال :۷
شهروندان به خاطر ح لهی تروریستی به شهر بسیار خشن گین بودنند و میخواسنتند عندابت هرچنه سنری تر
برقرار شود .بنابراین آنها مرد مسل انی را که مشکوک به نظر میرسید و معلوم نبنود هنگنام وقنوع جنرم کجنا
بوده ،دستگیر کردند و جرم را رردن او انداختند.
توضیح :متأسفانه جرمهای بیسرانجام برای کسانی که در رأس قدرت هستند وجههی بدی به جا میرذارند .بنا
توجه به ش ار و درصد باالی دستگیریهای اشتباه ،مشخص است که توسل به رأی کفاینت منذاکرات عنواقبی
جدی برای انسانهای بیرناه بسیاری به دنبال دارد.
مثال :۲
آرت :چرا رابطهی تو و مرسی به جایی نرسید؟
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استیو :مثل اینکه مرسی همجنسررا بود.
آرت :میدونستی مرسی با جک ازدواج کرده؟
استیو[ :غرورش به میشود
توضیح :در نظر مرسی استیو یک آدم مزخرف است ،اما برای اینکه احساساتش را بیش از حد جریحهدار نکند،
بهانهی کالسیک بههمزدن رابطه یعنی «مشکل از تو نیست ،از منه» را بنه او تحوینل داد .اسنتیو کنه از آن تینپ
مردهای آبفاست ،ن یتوانست با این حقیقت که مرسی دوست ندارد با او باشد کنار بیاید ،برای ه ین بر اسناس
نظری که یک بار مرسی دربارهی «چشمهای زیبا»ی یک سوپرمدل داده بود ،فرض را بر این ررفنت کنه مرسنی
همجنس رراست تا قضیه را برای خودش حل کند .استیو کشف کرد که با همجنسررا خطاب کردن مرسنی ،در
واق سعی داشت امیال همجنسررایانهه ای خود را روی شخص او فرافکننی کنند .امنروز ،اسنتیو بنا خنوبی و
خوشی در کنار یارش رائول و رربهی ایرانیشان ،مستر مافینز ،زندری میکند.
استثناط :در جایی اشاره شده اصطالح رایج «( »Let’s agree to disagreeبیا توافق کننیم کنه بنا هنم توافنق
نداریم) ن ونهای از توسل به رأی کفایت مذاکرات است .این ادعا صحیح نیست ،چنون وقتنی اینن ج لنه بینان
میشود ،معنایش این است که طرفین بحث هیچکدام از استداللها و مدارک طرف مقابل را نپذیرفتهاند و صنرفا
توافق کردهاند تا توجهشان را به چیزهای دیگر معطوف کنند یا بحث را به تعویق بیندازند و بنرای اینن تصن یم
دالیل منطقی زیادی وجود دارد .این سخن بهنوعی رونهای از معامله ینا مسنامحه اسنت .وقتنی منردم مسنامحه
میکنند ،مع وال مدرکی را که در حابت عادی ن یپذیرند ،در حابت مسامحه نیز نخواهند پنذیرفت .منثال وقتنی
شخص خداباور و خداناباور مشغول بحث دربارهی وجود یا عدم وجنود خندای کتناب مقندّس باشنند ،چننین
ج لهای را بر زبان ن یآورند« :باشه ،من حاضرم باهات موافقت کنم که یه جور خدای خابق وجنود داره ،وبنی
به شرط اینکه تو قبول کنی این خدا توی امور دنیوی دخابت ن یکنه».
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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توسل به صدفه (  | )Appeal to Coincidenceمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۴
تعریف :مغابطهی توسّل به صدفه موقعی پیش میآید که روینده استدالل کند نتیجنهی بهدسنتآمده بنر حسنب

تصادف اتفاه افتاده ،در حابیکه مدارک موجود قویّا خالف این ادعا را ثابت کند .در درررونی توسل به شنانس
نقش تصادف و اتفاه با شانس جایگزین میشود.
معادل انگلیسیAppeal to Coincidence :
معادلهای جایگزین :توسل به بخت ،توسّل به بخت بد ،توسّل به بخت خوش
شکل منطقی:
مدارک نشان میدهند که  Xنتیجهی  Yاست.
وبی روینده اصرار دارد که  Xنتیجهی بخت و اتّفاه است.
مثال :۷
بیل :استیو ،شرمنده که اینو میرم ،وبی تو رانندهی افتضاحی هستی!
استیو :از روی چی میری؟
بیل :امسال این چهارده ین باره که تصادف کردی.
استیو :امسال بخت باهام یار نبوده.
توضیح :آمار نشان میدهد که هرکس در سال چهارده بار تصادف کند در مقام راننده از مشکل سالمتی و ای ننی
جدی رنج میبرد .نادیده ررفتن این حقیقت روشن و ربط دادن آن به «بخت بد» ن ونهای از مغابطهی توسل بنه
صدفه است.
مثال :۲
مادر :این هشت ین باره که به دفتر ناظم احضارت کردن .ناظم بهم رفته هیچ دانشآموزی رو به اندازهی تو تنوی
دفترش ندیده .چرا؟
دوایت :من هر بار که دارم یه کار خالف مقرّرات میکنم ،یکی از معلمها باال سنرم وایسنتاده .قانونشنکنی منن
بیشتر از دانشآموزای دیگه نیست .مشکل اینه که معلمها خیلی روی من ریرن.
توسنل بنه مغابطنهی صندفه
توضیح :دوایت مشخصا کودک پردردسریست .به جای اینکه حقایق را بپذیرد ،با ّ
ریرافتادن خود را به زمانبندی بد خالفهایش نسبت میدهد.
استثناط :راهی تصادفات واقعا اتفاه میافتند .وقتی مدارک موجود حاکی از وقوع امری تصادفی هستند ،پذیرفتن
آن بهترین رزینه است.
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راهن ایی :آیا اتفاه یک درمیلیونی را که برایتان افتاد به یاد دارید؟ احت اال این اتفاه یک تصادف بود .با توجه بنه
اتفاقات زیادی که روزانه برای ه هی ما میافتند ،ه هی ان باید انتظار داشنته باشنیم کنه اتفاقنات ینکدرمیلیون
بسیاری را در طول ع رمان تجربه کنیم.
مناب :
Shermer, M. (2002). Why People Believe Weird Things: Pseudoscience,
Superstition, and Other Confusions of Our Time. Henry Holt and Company.

31

توسل به باور عام (  | )Appeal to Common Beliefمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۵
تعریف :مغابطهی توسل به باور عام موقعی پیش میآید که روینده استدالل کند عدّهی زیادی از منردم ،ینا قشنر
خاصی از مردم به صده مدّعایی اعتقاد دارند ،بنابراین این امر مدرکی دال بنر صنده آن مندّعا اسنت .پنذیرفتن
باورهای شخص یا اشخاص دیگر بدون مطاببهی مدرک برای درستی آن باور حناکی از تنبلنی ذهننی و روشنی
مخاطرهآمیز برای پذیرفتن اطالعات جدید است.
معادل انگلیسیAppeal to Common Belief :
معادل التینargumentum ad populum :
معادلهای جایگزین :توسّل به مقبوالت ،توسل به رأی ج عی ،توسل به بناور شنای  ،توسنل بنه تنودهی منردم،
توسل به باورها ،توسل به اکثریت ،توسل به اِج اع ،مغابطهی اِج اع ،حجّیت اکثریت ،مغابطهی پیروی از ج ،
استدالل ناظر بنه ج ن کثینر ( ،)argumentum ad numerumاسنتدالل توافنق ج ن ( argumentum
 ،)consensus gentiumتوسل به عوام ،توسّل به حضّار ،توسّل به توده ،ه رنگ ج اعنت شندن ،ارجحیّنت
جامعه ،صدای ج

()vox populi

شکل منطقی:
عدّهی زیادی به  Xباور دارند.
بنابراین  Xصاده است.
مثال :۷
تا اواخر قرن شانزدهم بیشتر مردم اعتقاد داشتند که زمین مرکز عابم است .این اعتقاد صحیح نیست.
توضیح :نظریهی زمینمرکزی ( )Geocentric modelبر حسب مشاهدات سطحی و ای انمحور تنرویج پیندا
کرده بود ،وبی بیشتر انسان های آن دوره به خاطر رایج بودن و رسترده بودن این باور آن را پذیرفته بودنند ،ننه
مشاهدات ،محاسبات و تفکرات منطقی خودشان .افرادی چون کوپرنیک ،رابیله و کپلر از توسنل بنه بناور عنام
سرباززدند و حقیقتی را کشف کردند که از نظر باقی انسانها پنهان مانده بود.
مثال :۲
چطور میتونی به بکرزایی [حضرت مریم اعتقاد نداشته باشی؟ حندودا دو میلینارد آدم بهنش اعتقناد دارن .بنه
نظرت بهتر نیست روی موضعت تجدیدنظر کنی؟
توضیح :هیچکس بر پایهی شواهد تجربی به بکرزایی باور پیدا نکرده است .این باور بر پایهی ای ان شکل ررفته
و ای ان هم شکلی فردی و نظری ( )subjectiveبرای پذیرش اطالعات است و نباید بر باورهای شخصی ش ا
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تأثیر بگذارد .فراموش نکنید که زمانی باور رایج این بود که زمین مصطّح است ،زمین مرکز کائنات است و عامل
اصلی بیشتر مریضیها دیوها و شیاطینی هستند که توی جلد آدمها فرو میروند.
استثناط :راهی اوقات بین رروهی از اشخاص باوری رایج وجود دارد و این اشخاص مدرکی محک هپسند بنرای
باورشان دارند ،بنابراین منطقیست که باورشان را جدی بگیریم .مثال ارر تقریبا ت ام زمینشناسان قبول دارند که
ع ر جهان حدودا  ۷۹۳۱میلیارد سال است ،منطقیست که حرفشان را باور کننیم ،چنون آنهنا میتواننند بنرای
باورشان شواهد تجربی و عینی ارائه دهند.
راهن ایی :تاری به ما نشان میدهد کسانی که به باورهای عام پشت پا میزنند ،کسانی هستند که مسیر تناری را
عوض میکنند .سعی کنید راهبر باشید ،نه رهرو.

۷

 . ۷کاربری در بخش نظرات نوشته است« :من با استثنائ ی که ذکر کردید مخابفم .آدم از کجا بداند کنی اسنتثناط قائنل شنود و کنی
نشود؟ دانش ندان ه یشه بر اساس شواهد موجود مج وعهای از پیشفرضها را بهمنزبهی حقیقت میپذیرنند ،امنا بعند کشنفیات
جدید پیشفرضهایشان را درررون میکند .مثال دانش ندان ه یشه باور داشتند که عابَم سنرمدی ینا بینهاینت اسنت ینا نقطنهی
شروعی نداشته است .زمانی که این نظریات مورد پذیرش ع ومی قرار داشتند ،دانش ندان فکر میکردند که شواهد تجربی از اینن
نظریات پشتیبانی میکنند ،اما بعد ثابت شد که در اشتباهاند».
بو بنت در پاس میروید« :بسیاری از دانش ندان (یا شاید حتی بیشترشان) هنوز هم فکر میکنند عابَم سرمدی است( ...فرضیهی
چندجهانی رواهی بر این مدّعاست) .وبی اینها ه ه فرضیههایی عل ی هستند که ثابت کردنشان با دادههای فعلی تقریبا غیرم کن
است .پیش از ارائهی فرضیهی مهبانگ هم مشکلِ ک بود داده وجود داشت .باید این نکته را در نظر داشت که ه هی نتایج عل نی
برابر نیستند .هر شخص با برخورداری از دانش کافی دربارهی روش عل ی میتوانند تفناوت بنین «توافنق عل نی» ( scientific
 )consensusو «باوری را که بیشتر دانش ندان به آن معتقدند» تشخیص دهد.
در ادامه بحث دربارهی رابیله شکل میریرد که به نظرم آوردن آن در اینجا خابی از بطف نیست:
راب پیترسن :درسنت رفتنی [بنو  .وبنی اینجنا بایند اسنتثنائی قائنل شند« .علنم» ( )scienceبنا «توافنق عل نی» ( scientific
 ) consensusفره دارد .در دوران رابیله توافق عل ی این بود که خورشید دور زمین میرردد .توافق عل ی بیانگر حقیقت نیست؛
صرفا باوری رایج است.
بو بنت :حرف ش ا صحیح .وبی توافق ( )consensusبا توافق عل ی ( )scientific consensusزمین تا آس ان فره دارد.
فیلیپ جی ری ن :در دوران رابیله توافق عل ی این بود که خورشید دور زمین میرردد.
بو بنت :صحیح .وبی ش ا این حقیقت را نادیده میریرید که تعریف «علم» در دوران رابیله با تعریف علم امروزی تفاوت زینادی
دارد .در جامعهی عل ی هرراه اطالعات جدیدی به دست آید ،بر حسب آن تحوّل انگاره ( )paradigm shiftصورت میپنذیرد.
توافق عل ی در مواردی که درصد باالیی داشته باشد بسیار قابلاتّکاست ،وبی ه یشه صحیح نیست .ه هی یافتههای عل ی اعتبنار
مقطعی دارند.
من احساس میکنم به مغابطهی رابیله ( )Galileo Fallacyنزدیک میشویم« ...ببین ،توی دوران رابیله توافق عل ی این بود کنه
خورشید دور زمین می ررده .امروز توافق عل ی اینه که بهترین توضیح برای رونارونی حیات روی کرهی زمین نظرینهی فررشنته.
1۱

مناب :
Wagner, R. H. (1938). Handbook of argumentation. Nelson.

اون موق دانش ندا غره در اشتباه بودن .بنابراین م کنه امروز هم غره در اشتباه باشنن!» اببتنه منن ادعنا ن نیکنم اسنتدالل شن ا
مغابطهآمیز است ،وبی میخواهم روشن سازی کنم که این استدالل و استدالالت مشابه مغابطهآمیز هستند.
جیسون متیاس (در اشاره به ادعای فیلیپ جی ری ن) :ارر کسی ادّعا کند ه هی پزشکان قلب به توافق رسیدهاند که مصرف بنیش
از حد چربی اشباع باعث بی اری قلبی می شود ،مرتکب مغابطه نشده است .اما ارر کسی برای اثبات این موضوع به نظرسننجیای
اشاره کند که در آن نظر مردم دربارهی عوامل بی اری قلبی ررفته شده ،مرتکب مغابطه شده است.
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توسل به مردمی بودن ( | )Appeal to Common Folkمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۰
تعریف :مغابطهی توسل به مردمی بودن موقعی پیش میآید که روینده به جای اینکه بنرای بنه کرسنی نشناندن
حرفش مدرک ارائه کند ،خودش را «آدمی عادی» مثل بقیه جلوه میدهد تا با مخاطبش ارتباط برقرار کند .هدف
از این کار جا انداختن این حس است که چون روینده مثل مردم عادی است ،موض اش نینز چینزی اسنت کنه
ه هی مردم عادی به آن باور دارند یا باید بپذیرند.
معادل انگلیسیAppeal to Common Folk :
معادلهای جایگزین :توسل به عامّی بودن
شکل منقطی:
 Xصرفا حک تی عامیانه است.
بنابراین باید  Xرا بپذیرید.
شخص  ۷فردی عامی است که  Yرا پیشنهاد داده است.
ش ا هم فردی عامی هستید.
بنابراین باید  Yرا بپذیرید.
مثال :۷
هم وطنان آمریکایی ،من هم مثل ش ا هستم .بله ،شاید چند هواپی ای شخصی و چند عدد ویال در دوازه کشنور
داشته باشم ،وبی من هم مثل ش ا باید هر روز از جایم بلند شوم و پیش از بیرون آمدن از اتاه شلوار پایم کننم.
بنابراین ،وقتی میرویم افزایش مابیات برای تودهی مردم به نف کشور است ،به فکر نف و صالحتان هستم.
توضیح :هیچ دبیل معتبری برای افزایش مابیات ارائه نشده است.
مثال :۲
هاتداگ و آبجو ن یخوای؟ خوردن هاتداگ و نوشیدن آبجو هنگام ت اشای مسابقهی بیسبال یکی از رسنم و
رسوم آمریکاییهاست.
توضیح :در این مثال ،روینده به رسم و رسومات مردم عادی توسل میجوید.
استثناط :ارر توسل به روحیه و رسم و رسوم «تودهی مردم» مک ّلی برای دالیل معتبر باشد ،مغابطه نیسنت .وبنی
به اعتقاد من چنین کاری در هر حابت و با هر بهانهای که انجام شود ،خودشیرینی بیمایهای است کنه بنهراحتی
قابلتشخیص است.
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راهن ایی :ارر وسوسه شده اید که خود را شبیه به رروهی از مردم جلوه دهید ،الاقل مردمی را انتخاب کنیند کنه
دنیا را به جای بهتری تبدیل کردهاند .مردم نهتنها قصههای ابهامبخش را دوست دارند ،بلکه قصنهها بنه خنودی
خود انگیزهبخشهای قوی به حساب میآیند .فقط از این ترفند بهعنوان مک لی بنرای منطنق اسنتفاده کنیند ،ننه
جایگزینی برای آن.
مناب :
McWhorter, K. T. (2001). Academic Reading. Addison Wesley Longman.
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توسل به معرفت عام ( | )Appeal to Common Senseمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۱
تعریف :مغابطهی توسل به معرفت عام یا عقل سلیم موقعی پیش میآید که روینده ادعا کنند حقنایقی کنه ذکنر
کرده ینا نتیجنهای کنه بنه آن رسنیده «معرفنت عنام» هسنتند ،در حنابی کنه ایننطنور نباشند .پنیش از چننین
نتیجهریریهایی الزم است دربارهی این بحث کنیم که چرا فالن چیز معرفت عام به حساب میآیند ،چنون ارنر
عام بود ،نیازی نبود دربارهی درست یا غلط بودنش تردید داشت .اینن مغابطنه یکنی از تعنابیر دیگنر مغابطنهی
قطعیّت جعلی (مغابطهی ش ارهی  )۷۷است.
معادل انگلیسیAppeal to Common Sense :
شکل منقطی:
معرفت عام این است که  Xصاده است.
بنابراین  Xصاده است.
مثال :۷
معرفت عام و عقل سلیم حکم میکند که ارر بچهها را کتک بزنی ،دیگر بیتربیتی ن یکنند .بنابراین به من نگنو
بچهام را کتک نزنم.
توضیح :اغلب آن چیزی که تحت عنوان «معرفت عام» از آن یاد میکنند ،نادرست ینا مشکلزاسنت .کتنک زدن
بچه شاید به صورت مقطعی آنها را از بیتربیتی باز دارد ،اما اثرات روانی و رفتاری درازمدتی که بر آنها به جا
میرذارد ،ارزش مناف کنونی را ندارد .در مثال فوه از بحا منطقنی رویننده بنه جنای کوشنش بنرای ارائنهی
استدالبی قوی ،از «معرفت عام» بهمنزبهی سپری دفاعی استفاده میکند.
مثال :۲
دان :اره ابکل بخوری ،م کنه هر ویروسی رو که تو تنت باشه بکشه.
تونی :برای این ادعا چه مدرکی داری؟
دان :مدرک الزم نیست .معرفت عامه.
توضیح :با توجه به اینکه ما از ابکل برای زدودن ویروسها از روی پوستمان استفاده میکنیم ،شاید اسنتفاده از
آن برای کشتن ویروسهای داخل بدنمان هم منطقی به نظر برسد .وبی اینطور نیست .اوال ابکل برای اینکه اثنر
دبخواه را بگذارد ،باید غلظت  ۰۳درصد یا به باال داشته باشد .دوما ابکل ویروسهای داخنل بندن را ن یکشند.
سوما دان برای متقاعد کردن تونی به درست بودن ادعایش به مدرک نیاز دارد ،و خودش هم پیش از دست زدن
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به چنین کار خطرناکی (خوردن ابکل برای کشتن ویروس های داخل بدنش) باید مدرکی محکم در اختیار داشته
باشد تا مط ئن باشد این «معرفت عام» واقعا درست است.
مثال :۹
سم :معرفت عام به ما میره که اره زمین یه کره بود ،افرادی که زیرش بودن به پایین سقوط میکردن.
اریک :فکر نکنم حق داشته باشی از چیزی مایه بذاری که خودت ازش بیبهرهای.
توضیح :سم سعی دارد با توسل به معرفت عام به طور غیرمستقیم از استدالبش (صناف بنودن زمنین) پشنتیبانی
کند .در ظاهر او دبیل منطقی برای این باور ارائه میکند (کسانی که در زیر کره باشند به پایین سنقوط میکننند)،
وبی این دبیل خودش هم ادعایی است که توسل به معرفت عام از آن «پشتیبانی» میکند.
استثناط :شاید مسأبهای که برای یک شخص «معرفت عام» به حساب میآید ،برای شخصی دیگر چنین جایگاهی
نداشته باشد .در واق امکان آن هست که طرف بحث رزارهای را که واقعا «معرفت عام» به حساب میآید قبنول
نکند ،بنابراین میتوان استدالل کرد در چنین شرایطی کسی کنه سنخن مبتننی بنر معرفنت عنام را پنس میزنند
مرتکب خطا در استداللورزی شده است.
مثال:
جان :برای جوش دادن معامله بهتره قرارداد امضاط کنیم.
جو :قرارداد دیگه واسه چی؟
جان :برای اینکه اره هرکدوم نتونستیم به تعهدات ون نسبت به ه دیگه ع ل کنیم ،بتنونیم اینن بندقوبی رو بنه
طور قانونی پیگیری کنیم.
جو :تو به من اعت اد نداری؟
جان :عقل سلیم حکم میکنه که توی چنین شرایطی قرارداد امضاط کرد تا معاملنه ینه پشنتوانهی محکنم داشنته
باشه .اصال مسأبهی شخص من یا تو نیست.
جو :وقتی به من اعت اد نداری ،چرا پای عقل سلیم رو میکشی وسط؟
راهن ایی:
ه ه چیز به شیوهی بیان صحیح بستگی دارد .ارر میخواهید استداللتان متقاعدکننده باشد ،پیشفرضهایتنان را
به حداقل برسانید.
مناب :
Facione, P. A., & Facione, N. C. (2007). Thinking and reasoning in human
decision making: the method of argument and heuristic analysis. California
Academic Press.
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توسل به پیچیدری ( | )Appeal to Complexityمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۱
تعریف :مغابطهی توسل به پیچیدری موقعی پیش میآید که روینده ادعا کند چیزی را نفه یده ،بنابراین آن چینز
کاذب ینا غیرمحت نل اسنت ینا اسنتدالل مشنکل دارد .اینن مغابطنه یکنی از اشنکال خناصِ اسنتدالل جهلنی
( )argument from ignoranceاست.
معادل انگلیسیAppeal to Complexity :
شکل منقطی:
من استدالل  Xرا ن یفه م.
بنابراین استدالل  Xصاده نیست  /نقص دارد  /غیرمحت ل است.
مثال :۷
بیل (متخصّ ص چشم) :تکامل چشم به صورت مونوفیلتیک [وابسته به یک ریشه اتفاه افتاد .معنیاش این است
که ریشهی چشمهای امروزی به چشم نخستین ( )Proto-eyeبرمیرردد کنه حندودا  ۵۴۳میلینون سنال پنیش
تکامل پیدا کرد .بهموازات چشم نخستین ،چندین رونه و ریزرونهی چشنم تکامنل پیندا کردنند .دانشن ندان بنا
مطابعهی رونارونی چشم در حیوانات به این نتیجه رسیدهاند ،چون عامل این رونارونی سازرار شدن چشم هنر
رونهی جاندار با نیازهای او است.
توبی :امم ...مونوفیلتیک؟ پروتو آی؟ داری از کل ات قلنبه سل به استفاده میکنی تنا روب نون بزننی؟ منن بعیند
میدونم چشم تکامل پیدا کرده باشه.
توضیح :بله ،تکامل چشم برای کسانی که زیستشناس نیستند و با نظریهی فررشت و انتخناب طبیعنی آشننایی
کامل ندارند ،مبحثی پیچیده است .وبی پیچیدری این استدالل دبیل موجهی برای رد کردن و ننامعبتر دانسنتن آن
نیست ،خصوصا ارر نظریهی جایگزین سادهتر باشد (مثال« ،زئوس چشم رو از رِل آفرید)».
مثال  :۲ارر شهروندی عادی و غیرمتخصص از سیاستی پیچیده که چینزی دربنارهاش ن یدانند ،ینا خیلنی کنم
میداند انتقاد کند ،به احت ال زیاد مرتکب مغابطهی توسل به پیچیدری شده است.
توضیح :وقتی کسی دربارهی چیزی اطالعات کافی نداشته باشد ،ذهنیتش در آن باره دوقطبی میشود (یا سیاه ینا
سفید) .مثال در عرصهی سیاست ،ارائهی خدمات درمانی به شهروندان مسأبهای بسیار پیچیده است و هنر تغیینر
کوچک مزایا و معایب خاص خود را به ه راه دارد .افراد غیرمتخصص ع وما سندی  ۷۳۳۳صحفهای را نادینده
میریرند و میرویند« :ببین ،قضیه خیلی سادهست .اره فالن کارو انجام بدی مشکل رف میشه ».نه ،مسأبه ساده
نیست و این پیشنهاد سادهاندیشانه هم مشکل را حل ن یکند.
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استثناط :در شرایطی که روینده خودش ن یداند چه میروید ،مغابطهی توسل به چرنندرویی ( Argument by
 )Gibberishاتفاه میافتد.
راهن ایی :وظیفهی شخص استداللکننده این است که استدالبش را تا حد امکان با وضوح و دقت بیان کند و از
زبان و عباراتی استفاده کند که مخاطبانش با آن آشنایی داشته باشند .در عرصهی ارتباطنات عل نی اینن معضنل
بزرری است .در این عرصه [سوریری شنناختیِ نفنرینِ داننش زیناد ( )curse of knowledgeبسنیار راینج
است؛ یعنی شخص روینده ر ان میکند مخاطبانش نیز به اندازهی خودش دربارهی موضوع موردبحنث آرناهی
دارند .ارر مخاطب ش ا استداللتان را درک نکرد ،تقصر را رردن او نیندازید .به جایش استدالل خود را با زبانی
متفاوت [ ترجیحا سادهتر بیان کنید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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توسل به عواقب ( | )Appeal to Consequencesمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۳
تعریف :مغابطهی توسل به عواقب موقعی پیش میآید که روینده نتیجهریری کند که اندیشه یا رنزارهای صناده
یا کاذب است ،چون عواقب صده یا کذب آن مطلوب یا نامطلوب اسنت .دبینل مغابطنهآمیز بنودنِ توسنل بنه
عواقب این است که مطلوب بودن یا نبودن اندیشه یا رزارهای ربطی به ارزش صده آن نندارد .اینن مغابطنه دو
شکل دارد :مثبت و منفی.
معادل انگلیسیAppeal to Consequences :
معادل التینargumentum ad consequentiam :
معادلهای جایگزین :توسل به عواقب یک باور ،استدالل ناظر به عواقب ،استدالل بر اساس عواقب
شکل منطقی:
 Xصاده است ،چون ارر مردم صده  Xرا نپذیرند ،عواقب بدی به دنبال دارد.
 Xکاذب است ،چون ارر مردم کذب  Xرا نپذیرند ،عواقب بدی به دنبال دارد.
 Xصاده است ،چون ارر مردم صده  Xرا بپذیرند ،عواقب خوبی به دنبال دارد.
 Xکاذب است ،چون ارر مردم کذب  Xرا بپذیرند ،عواقب خوبی به دنبال دارد.
مثال (مثبت):
ارر نظام اخالقی انکارناپذیری وجود داشته باشد ،هرکس که رفتار اخالقنی خنوبی داشنته باشند پنس از منرگ
پاداش خواهد ررفت .من دوست دارم پاداش بگیرم ،بننابراین نظنام اخالقنیای کنه از آن پینروی منیکنم ،بایند
انکارناپذیر باشد.
مثال (منفی):
ارر نظام اخالقی انکارناپذیری وجود نداشته باشد ،در نتیجه آدمهای بد پس از مرگ به خاطر کارهنای بدشنان
مجازات نخواهند شد .من از این چشمانداز خوشم ن یآید .بنابراین نظام اخالقی من باید انکارناپذیر باشد.
توضیح :میل آدمیزاد به پاداش ررفتن یا ت اشای عذاب کشیدن بقیه انکارپذیر بنودن ینا نبنودن نظنام اخالقنی را
تعیین ن یکنند .در مثالهنای منذکور ردپنای مصنادره بنه مطلنوب ( )begging the questionنینز مشناهده
میشود ،چون بر اساس پیشفرضِ وجود قطعی حیات پس از مرگ طرحریزی شدهاند.
استثناط :ارر دو طرف بحث ملتفت باشند که در این میان اسنتدالبی مطنرح نشنده و سنخن منورد بحنث صنرفا
هشداری بر پایهی احت االت پیش روست ،و شخصی که هشدار را بیان کرده اذعان کنند کنه اینن هشندار قنرار
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نیست مدرکی در راستای تقویت یک ادعا باشد ،مغابطهای در کار نیست .مشکل اینجاست که در دل هشدارهای
اینچنینی استدالبی ض نی نهفته است .بنابراین مغابطهآمیز بودن یا نبودن هشدار بهشدّت بحثبرانگیز است.
مثال:
اره یه بار دیگه با ساعتت نور خورشید رو بندازی تو چش م ،اون ساعت رو فرو میکنم جایی که ننور خوشنید
بهش ن یتابه .بنابراین بهتره که بس کنی.
راهن ایی :بدانید که میتوانید با واقعیّت مواجه شوید .مهم نیست این واقعیّت چیسنت .الزم نیسنت از آن پنهنان
شوید .با آن مواجه شوید و آن را با آغوش باز بپذیرید.
مناب :
Walton, D. (1999). Historical Origins of Argumentum ad Consequentiam.
Argumentation, 13(3), 251–264. https://doi.org/10.1023/A:1007779527544
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توسل به تعریف ( | )Appeal to Definitionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۹۳
تعریف :مغابطهی توسل به تعریف موقعی پنیش میآیند کنه رویننده وسنط بحنث تعرینف محندود واژهای در
واژهنامه را وسط بکشد و ادعا کند کنه اینن واژه فراتنر از اینن معننای بغتنامنهای ن یتوانند معننای متفناوت،
بسطیافته یا حتی متناقضی داشته باشد .توسل به تعریف مغابطه است ،چون واژهنامهها قادر بنه اسنتدالل کنردن
نیستند .تعریفی که در واژهنامه از ینک واژه ارائنه شنده ،صنرفا بازتنابی از تعبینری مختصنر از کناربرد راینج و
پذیرفتهشدهی آن واژه است که از طریق استدالل کردن و پذیرش نهایی آن واژه تعیین شنده اسنت .بنه عبنارت
دیگر ،در واژهنامهها ،معنای یک واژه بر اساس نظر نویسندههای آن در دورهی زمانی نگارش واژهنامه شرح داده
میشود و معنای واژه پیش از آن دوره ،پس از آن دوره و یا معنایی کنه بایند داشنته باشند ،مندنظر قنرار ررفتنه
ن یشنوند .ه چنننین تعنناریف بغتنامنهها مع ننوال مختصننر و مفینند هسنتند و از ع ننق تعنناریف ارائهشننده در
دایرهاب عارفها برخوردار نیستند .بنابراین تعاریف ارائهشده در بغتنامه از ک ک به کسنانی کنه میخواهنند بنه
درک کاملی از واژه یا عبارت تعریفشده برسند عاجزند.
معادل انگلیسیAppeal to Definition :
معادلهای جایگزین :توسل به واژهنامه ،سوطاستفاده از معنای واژهها
شکل منطقی:
در تعریف واژهی  Xدر واژهنامه به  Yاشاره نشده است.
بنابراین  Yبخشی از  Xنیست.
مثال :۷
کِن :به نظرت ازدواج بین همجنسرراها باید قانونی بشه؟
پل :معلومه که نه! تعریف ازدواج اینه :پیوند بین یک مرد و یک زن ،نه پیوند بین دو مرد یا دو زن!
کن :میدونستی توی سال  ۷۱۲۱تعریف بغتنامهای ازدواج شامل این مورد هم بود« :پیوندی برای تض ین امنینت
و پرورش کودکان»؟ معنیش اینه که اره زوجی نتونن یا تص یم بگیرن بچهدار نشن ،بنه واقن ازدواجشنون بغنو
میشه؟
پل :نه ،معنیش اینه که باید بغتنامهی جدیدی بخرن.
کن :تو هم باید بغتنامهی جدید بخری .توی بغتنامهی مریام -وبستر یه تعریف ثانویه به این واژه اضنافه کنردن:
«پیوند بین دو نفر که جنسیت یکسان دارند ،مثل ازدواج سنّتی».
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توضیح :با توسل به بغتنامه ن یتوان بحثهای جنجابی مثل ازدواج بین ه جنسررایان را حل کرد .مع وال در
واژهنامه تازهترین تعریف پذیرفتهشدهی یک واژه ذکر شده است .به طور مع ول یکی از اهداف تدوینکننندرانِ
واژهنامهها این است که تا حد امکان در توصیف مسائل جنجابی بیطرف ب انند.
مثال :۲
آرموندو :خانم پترسون از ارائنهی شنفاهی منن  ۷۳ن نره کنم کنرد ،چنون منن بنه جنای واژهی  buildingاز
 erectionاستفاده میکردم .این کارش اشتباه بود.
فلیکس :چه بامزه .وبی جدا ن یدونستی به خاطر این کار توی دردسر میافتی؟
آرموندو :نه ،توی بغتنامه نوشته  erectionبا  buildingمترادفه.
توضیح :شاید حق با آرموندو باشد ،وبی بغتنامه حالل ت ام مشکالت نیست ،بهخصنوص مشنکالت احت نابی
مربوط به هنجارهای اجت اعی .در این مورد باید توجه داشت که به ویژه در محیط دبیرستان بایند از واژههنا در
قابب و کاربرد مدرن و معاصرشان استفاده کرد.
استثناط :ارر دربارهی معنای واژه یا عبارتی سوطتفاهم پیش بیاید ینا طنرف بحنث از معننای آن بنیاطالع باشند،
ارجاع دادن او به واژهنامه جایز است .مثال:
کن :آیا به تکامل زیستی اعتقاد داری؟
پل :نه ،چون من مط ئنم مامانبزررم می ون نبود.
کن :وای خدا.
راهن ایی :ارر فکر میکنید حق با ش است ،از بحث کردن با مرج هنا نترسنید ،حتنی ارنر آن مرجن واژهنامنه
باشد.

۷

مناب :
این مغابطه را خود مؤبّف ابداع کرده است ،اما تعبینر دیگنری از آن بنا ننام  victory by definitionدر منبن
ذیل معرفی شده است:
Govier, T. (2009). A Practical Study of Argument. Cengage Learning.
 . ۷کاربری پرسیده است« :ارر تعریف بغتنامهایِ چیزی بخشی از ادعای روینده باشد ،هنگام بحث با آنهنا بهتنرین منبن بنرای
ارجاع دادن چیست؟ مثال ارر موضوع بحث عل ی است ،باید به کتب و رسابههای عل ی ارجاعشان داد؟»
بو بنت در جواب میروید« :کتب درسی ،دانشنامهها و مقاالت عل ی ه ه مناب خوبی برای ارائهی تعریف عبارات عل ی هستند.
ارر چنین منابعی در دسترس نیستند ،به تعداد تعاریف یک واژه در واژهنامه نگاه کنید و ببینید کدام تعریف عامیانه و کدام تعرینف
فنّی است .ه چنین یکی از راهحلهای پیشریری از سوطتفاهم این است که بگویید« :ارر از این تعریف استفاده کنیم »...و سنپس
ارر تعریفتان عامیانه بود و نه فنی ،این نکته را خاطرنشان کنید.
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توسل به درماندری ( | )Appeal to Desperationمغابطه به زبان آدمیزاد ()۹۷
تعریف :مغابطهی توسل به درماندری موقعی پیش میآید که روینده ادعا کند نتیجه ،راهحل یا پیشنهادی که ارائه
کرده صحیح است ،چون [اوضاع خراب است و باید کاری انجام داد و راهحل او نیز «کاری» است.
معادل انگلیسیAppeal to Desperation :
شکل منطقی:
باید هرچه سری تر کاری انجام داد.
 Xکاری است که میتوان انجام داد.
بنابراین باید  Xرا انجام داد.
مثال :۷
شرایط بدی در پیش داریم و باید از هر راهی که میشود ،شرایط بند را پشنت سنر رذاشنت .بننابراین پیشننهاد
میکنم ه هی بچهفُکها را بکشیم .در این شکی نیست که هرچه سری تر باید کاری انجام داد و این هنم کناری
است که از ما برمیآید.
توضیح :در این مثال برای کشتن بچهفک ها دبیلی ارائه نشده است .شاید دبیل این اسنت کنه بچنهفکها حامنل
ویروسی هستند که م کن است به انسان ها منتقل شود و ه ه را بکشد .شاید هم دبیل این باشد که نیاز انسانها
به ماهی بیشتر شده و با کشتن بچهفکها این نیاز تنأمین میشنود .شناید هنم دبینل اینن باشند کنه بنا کشنتن
بچهفکها دیگر هیچ شکارچی بدجنسی ن یتواند مغز این موجودات را خرد کند [این پدیده که به clubbing
 of baby sealsمشهور است ،جنجالهای زیادی آفریده است  .وبنی بندون اشناره بنه اینن دالینل ینا دالینل
احت ابی دیگر ،هیچ دبیل موجهی جز اینکه «کاری باید انجام شود» نداریم.
مثال :۲
رئیس :دوشنبهای که قراره بیاد ،بودجهمون ت وم میشه .پیشنهادی دارید؟
فیلکس :پیشنهاد میکنم با بودجهای که برامون مونده بریم دیزنیبند.
رئیس :کسی پیشنهاد دیگهای داره؟
(سکوت مح

حضّار)

رئیس :چون کسی پیشنهاد دیگهای نداد ،پس ه ه با هم میریم دیزنیبند.
توضیح :وقتی اوضاع وخیم است ،انجام دادن کار اح قانه از انجام ندادن هیچ کاری بهتر نیسنت .در بسنیاری از
مواق دست روی دست رذاشتن بهتر از انجام کاری اح قانه و آسیبزننده اسنت .منثال خریندن نوشنیدنیهای
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غیرابکلی رران و بوقل ون درسته با بودجهی باقیمانده تص یم درستی نیست ،بهخصوص ارر پای سهامداران در
میان باشد.
استثناط :در بعضی شرایط ،بهخصوص شرایطی که زمان تنگ است ،دست زدن بنه کناری – هرکناری – بهتنر از
دست روی دست رذاشتن است .ارر در بعضی شرایط به هر دبیلنی نتنوان اسنتداللهای منطقنی آورد ،چنارهای
نیست جز توسل به بهترین استدالل موجود .اما ،در چنین شرایطی باید دبیلی هرچند ضعیف برای کاری که قرار
است انجام شود ارائه کرد ،نه اینکه یکراست رفت سراغ نتیجه.
راهن ایی :حواستان باشد شرایطی برای خود ایجاد نکنید که در آن از شدت درماندری مجبنور شنوید بنه جنای
عقل با احساسات تص یم بگیرید .اببته از ه هی موقعیتهای اینچنینی ن یتوان پرهیز کرد ،وبنی خیلیهایشنان
با برنامهریزی و آیندهنگری درست قابلپیشریری هستند.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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توسل به برابری (  | )Appeal to Equalityمغابطه به زبان آدمیزاد ()۹۲
تعریف :مغابطهی توسل به برابری موقعی پیش میآید که روینده صده یا کذب رزاره را بنا بر پیشفرض تظاهر
به برابرطلبی تعیین کند .در شرایطی توسل به برابری اتفاه میافتد که منظور از «برابر» بنه طنور دقینق مشنخّص
نیست و اصال بحث برابری در استدالل مطرح نیست.
معادل انگلیسیAppeal to Equality :
معادلهای جایگزین :توسل به مساواتخواهی ،توسل به یکساننگری
شکل منطقی:
 Aبرابر است با ( Bوقتی  Aبا  Bبرابر نیست)
 Yیا برای  Aصاده است ،یا .B
بنابراین  Yهم برای  Aصاده است ،هم .B
مثال :۷
زنان حق مرخصی زای ان دارند ،بنابراین برای رعایت برابری این حق باید به آقایان نیز اعطاط شود.
توضیح :مردانی که بهتازری صاحب فرزند شدهانند بایند حنق چنند روز مرخصنی را داشنته باشنند و میتنوان
استداللهای قویای برای اعطاط این حق مطرح کرد ،وبی در مثال باال اصال حرفی از مرخصی پدر زده نشده .در
این مثال این پیشفرض بیاننشده وجود دارد که ارر زنان به هر دبیلی از امتیناز خاصنی برخوردارنند ،آن امتیناز
عینا باید به مردان نیز اعطاط شود .در این استدالل مغابطهآمیز ردپنایی از مصنادره بنه مطلنوب ( begging the
 )questionنیز مشاهده میشود.
مثال :۲
ازدواج همجنسررایان باید قانونی شود ،چون همجنسررایان هم بایند از حقنوه یکسنان بنا دررجنسرراینان
برخوردار باشند.
توضیح :منظور از «حقوه یکسان» چیست؟ پیش از اینکه بحث ازدواج همجنسررایان مطرح شود ،فقط منردان
و زنان میتوانستند با یکدیگر ازدواج کنند .ازدواج دو مرد با یکدیگر شنکل متفناوتی از «حنق ازدواج» اسنت و
باید استدالل خاص خود را داشته باشد[ .در بستر قنوانین ایناالت متحنده ،بنرای حنق ازدواج همجنسرراینان
میتوان استداللهای محک هپسندی مطرح کرد ،وبی این استدالل جزط آنها نیست.
مثال :۹
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با چه منطقی جنینی که در رحم مادر است از حقوه انسانی برخوردار نیست ،اما به مح

بیرون آمدن از رحنم

در مقام نوزاد از حقوه انسانی برخوردار میشود؟ واضح است انسانی که هننوز بنه دنینا نیامنده نینز بایند مثنل
انسانهای دیگر از حقوه انسانی برخوردار باشد.
توضیح :در این استدالل این پیشفرض وجود دارد که جنین داخل رحم و نوزاد بیرون رحم با هم برابنر هسنتند
و روینده این واقعیّ ت را نادیده ررفته که جنین برای زنده ماندن به بدن مادر نیاز دارد .اببتنه ماننند مثنال ازدواج
ه جنسررایان ،میتوان استداللهای محک هپسندی برای در نظر ررفتن حقوه انسانی برای جنین داخنل رحنم
نیز مطرح کرد ،وبی در استدالل باال مغابطهی توسل به برابری اتفاه افتاده است و بنابراین استدالل محک هپسنند
به حساب ن یآید.
استثناط :در بررسی این مغابطه بهناچار باید تا حد زیادی بنه ذهنیرراینی ( )Subjectivityتوسنل جسنت .آینا
«واضح» است که کدام دو چیز برابر ش رده شدهاند؟ آیا این برابری در بطن استدالل نهفته است؟ مثال زیر را در
نظر بگیرید:
ه هی نژادهای انسانی با هم برابرند .حقوه بشر شامل ه ه میشود ،بنابراین اعضنای قبیلنهی هوچیکنوچیز در
جزیرهی پیدبیویدبی نیز از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردارند.
جز در شرایطی که داریم دربارهی دو چیز یکسان صحبت منیکنیم (منثال  ،)A=Aدر بیشنتر مواقن منظورمنان
«برابر بودن بهنحوی» است .با اینکه در ج لهی باال این مفهنوم بنه طنور مسنتقیم بینان نشنده ،وبنی منظنور از
«برابری» برخورداری از حقوه بشر است .حق ازدواج و تشکیل خانواده نیز حق ه گانی انسانهاست ،بننابراین
این استدالل از این بیانیه پشتیبانی میکند.
راهن ایی :ارر کسی ایدههای مساواتخواهانهی ش ا را به چابش کشید ،زود از کوره درنروید .در بیشتر مواق ،
یا منظور ش ا از برابر «مشابه» است یا درک ش ا و طرف بحثتان از آنچه که باید «برابر» باشد متفاوت است.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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توسل به عواطف ( | )Appeal to Emotionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۹۹
تعریف :مغابطهی توسل به عواطف چترواژهای است که بسیاری از مغابطههایی را که به جای برهان و منطنق از
عواطف و احساسات برای پیروزی در استدالل کردن بهره میجویند ،دربرمیرینرد .در چننین مغابطنهای هندف
رول زدن مخاطب و به بازی ررفتن عواطف او به جای منطقِ معتبر است.
در این کتاب چند مغابطهی عاطفی را به خاطر پراستفاده بودنشان به صورت جدارانه معرفی کردم ،وبی بایند در
نظر داشته باشید که میتوان عبارت «توسل به» را پیش از هر احساس عناطفی انسنانیای چسنباند و مغابطنهای
جدید ساخت ،وبی شرط مغابطه بودن این است که روینده برای اثبات نتیجه عواطف را جایگزین دبیلنی معتبنر
کند.
معادل انگلیسیAppeal to Emotion :
معادلهای جایگزین :به بازی ررفتن عواطف دیگران ،توسّل عاطفی ،به خاطر بچّهها [فنالن کنار را بایند انجنام
داد
شکل منطقی:
 Xباید صاده باشد.
تصور کن ارر  Xصاده نباشد ،چقدر غمانگیز است.
مثال :۷
خطوط انتقال بره سرطانزان .یه بار پسربچهای رو دیدم که خونهش نزدیک خط انتقال بود .پسر بیچاره سرطان
داشت .وقتی منو دید به چشام خیره شد و با صدای بیرمقش رفنت« :خنواهش منیکنم هنر کناری از دسنتتون
برمیاد انجام بدید تا دیگه هیچ بچهای دردی رو که من کشیدم تجربه نکننه ».ازتنون عاجزاننه میخنوام بنه اینن
الیحه رأی مثبت بدید تا هرچه سری تر خطوط انتقال بره رو ج

کنیم و با تردمیلهنایی کنه می نون روشنون

میدوه جایگزینشون کنیم.
توضیح :استدالل روینده از سه بخش تشکیل شده است :اظهار و انتقال اطالعات ،توسل به عواطف ،درخواست
وارد ع ل شدن (نتیجه) .در کلِ این فرایند هیچ دبیل و مدرکی ارائه نشده است .تصویر پسربچّهای که مبنتال بنه
سرطان است و به جای اینکه برای خودش دبسوزی کند ،نگران بچههای دیگر است ،دل سنگ را آب میکنند،
وبی این تصویر هیچ ربطی به اطالعات منتقلشده یا نتیجهی ارائهشده ندارد.
مثال :۲
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در دنیا باید نظام اخالقی انکارناپذیری وجود داشته باشد .در غیر این صورت ،چطور میتوان ثابت کرد شنکنجه
کردن نوزادان جهت خنده کاری اشتباه است؟
توضیح :تصوّر شکنجه کردن نوزادان جهت خنده بالفاصله تصناویر ناخوشنایندی در ذهنن آدم (حنداقل آدمِ از
بحا روانی سابم) ایجاد میکند .استدالل واقعی (و ض نی) روینده این است که حسن و قبحهای (کلّی) ،یعننی
اخاله امری انکارناپذیر و ه یشگی است [و به زمان و مکان و متغیّرهای دیگر ربطی ندارد  .روینده استدالل را
به رونهای صورتبندی کرده که نتایج استدالل (یعنی این که اخالقی انکارناپذیر وجود دارد) به این مفهنوم کنه
شکنجهی نوزاد جهت خنده خطا است ،پیوند خنورده اسنت (سنخن او مغابطنهی اسنتنتاج ننامتوافق ینا non
 sequitur fallacyنیز به حساب میآید) .ما هر احساس شخصیای که نسبت به این ع ل شنی داشته باشیم،
احساسات ما جایگزین معتبری برای این نیست که این ع ل چرا از دید منطقی عینی و بیطرفانه شنی است.
استثناط :توسل به عواطف تکنیکی قدرت ند و الزم برای متقاعدسازی انسانهاست .ما موجوداتی عاطفی هسنتیم؛
برای ه ین بیشتر مواق با تکیه بر عواطف تص یمهای اشتباه میریریم و به باورهای غلنط روی منیآوریم ،در
حابیکه عقل و منطق چیز دیگری به ما میروید .با وجود این ،توسّل به عواطنف ننهتنها مک ّنل معتبنری بنرای
استداللهای منطقی و عقالنیست ،بلکه مهارتیست که ه هی سخنوران بزرگ و مطرح از آن بهرهمند هستند.
راهن ایی :ارر بتوانید هم مغز انسانها را تسخیر کنید و هم قلبشان را میتوانید انسنانهای بیشتنری را متقاعند
کنید.
مناب :
Brinton, A. (1988). Pathos and the “Appeal to Emotion”: An Aristotelian Analysis.
History of Philosophy Quarterly, 5(3), 207–219.
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توسل به حد نهایی ( | )Appeal to Extremesمغابطه به زبان آدمیزاد ()۹۴
تعریف :مغابطهی توسل به حد نهایی موقعی پیش میآید که روینده با اشاره به حد نهایی ،بنه خطنا سنعی کنند
استدالبی منطقی را نامعقول جلوه دهد.
معادل انگلیسیAppeal to Extremes :
معادلهای جایگزین[ :سوطاستفادهای از برهنان خلنف ([ ،)reductio ad absurdumشنکلی از مغابطنهی
شیب بغزنده ()slippery slope fallacy
شکل منطقی:
ارر  Xصاده است ،پس  Yنیز باید صاده باشد ( Yحد نهایی  Xاست).
مثال :۷
امکان نداره دخترای پیش آهنگ در عرض یک ساعت اون ه ه شیرینی فروخته باشن .اره تونسته باشن ه چنین
کاری بکنن ،یعنی در عرض یک ساعت  ۵۳۳دالر درآوردن .اره ساعت کاری را  ۱ساعت در روز حساب کننیم،
یعنی در عرض یک سال می تونن باالی یک میلیون پول دربیارن .این مبلنغ از حقنوه بیشتنر وکنال ،دکترهنا و
تاجرای موفق بیشتره!
توضیح :دخترهای پیشآهنگ فقط یک ساعت کار کردند ،نه  ۴۳ساعت در هفته و در طول یک سال .اشناره بنه
حد نهایی این ماجرا به نتیجهای نامعقول ختم میشود :اینکه دخترهنای پیشآهننگ جنزط پردرآمندترین اقشنار
جامعه هستند .ه چنین الزم به ذکر است که دخترهای پیشآهنگ به صورت رروهی کار میکنند ،نه انفرادی.
مثال :۲
فرمان خدا رو فراموش نکن« :نباید کسی را به قتل برسانید ».اره با خ یردندون خوشبوکننده دنندوناتو مسنواک
بزنی ۳۳۳۳% ،میکروبایی که باعث بدبوشدن دهن میشن ازبین میرن .جهنّم خوش بگذره.
توضیح :بعید میدانم خدا به هنگام صدور فرمان مذکور میکروب های داخل دهان هم مدنظرش بوده باشند ،وبی
ارر اینطور باشد ،خدا از سر تقصیرات ما (یا حداقل کسانی که دهان خوشبو دارند) بگذرد.
استثناط :این مغابطه سوطاستفاده از یکی از برجستهترین تکنیکهای اسنتدالل و متقاعدسازیسنتreduction :
 ad absurdiumیا برهان خلف .تفاوت بین آنها این است که در برهان خلف ننامعقول بنودن واقعنا وجنود
دارد و در استدالل یا تفکّر فرد میکوشد تا نامعقول بودنِ استدالل مطرحشده را نشان دهند.
در ادامه مثابی از استدالبی آورده شده که با استفاده از تکنیک برهان خلف به طور موجّه کاذب بنودن آن اثبنات
شده است:
21

تونی رندهبک :هرچی بیشتر ورزش کنی ،قویتر میشی.
ند باهوش :اره کسی بیوقفه ورزش کنه و وسطش به خودش اسنتراحت ننده میمینره .بندن آدم بنرای ورزش
کردن محدودیت داره.
راهن ایی :مردم اغلب حرفهای اح قانه میزنند .بعضی اوقات آدم وسوسه میشود نامعقول بودن استداللشنان
را بزند توی صورتشان ،وبی یادتان باشد در بیشتر مواق سیاست داشتن از ضای کردن طرف مقابنل نتیجنهی
بهتری دارد .بهخصوص ارر طرف مقابل ه سرتان باشد و ش ا هم با خوابیدن روی کاناپه میانهی خوبی نداشنته
باشید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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توسل به ای ان (  | )Appeal to Faithمغابطه به زبان آدمیزاد ()۹۵
تعریف :مغابطهی توسل به ای ان موقعی پیش میآید که روینده دبیل و برهان برای ثابت کنردن ادعنایش مطنرح
نکند و به جایش از طرف بحث درخواست کند به فالن چیز ای ان داشته باشد ،بهخصوص در شرایطی که دبینل
و برهان نتیجهی استدالبش را رد کند .در این مغابطه پیشفرض روینده این است که برای درک استدالل طنرف
بحث باید از ای ان (کافی و درست) برخوردار باشد.
معادل انگلیسیAppeal to Faith :
شکل منطقی:
 Xصاده است.
ارر ای ان داشته باشی ،خودت متوجّه خواهی شد.
مثال :۷
جی ی :جوزف اس یت ،پیامبر آمریکاییاالصل ،فرستادهی موبلوند چشمآبی خداوند بود.
هابی :مدرکت برای این ادعا چیه؟
جی ی :مدرک الزم نیست .فقط کافیه ای ان داشته باشی.
توضیح :بعضیها معتقدند بعضی چیزها فراتر از عقل و منطقاند .اشکابی ندارد ،شاید واقعا اینطور باشند ،وبنی
مشکل اینجاست که در بحظهای که ما این پیشفرض را بپذیریم ،ارر روشی عینی برای تشخیص پدیدههای ذاتا
فراعقلی و ماوراطابطبیعی نداشته باشیم ،هر چیزی را که نتنوانیم در بحظنه درک کننیم جنزط چننین پدیندههایی
خواهیم پنداشت [در حابی که شاید با آزمایش و بررسی سادهای بتوان ماهیت آن را کشف کرد و پی برد کنه آن
چیز کامال عقالنی و طبیعی بوده و ما صرفا ابزار مناسب و رویکرد صحیح برای درکش را نداشتهایم .
مثال :۲
تام :میدونستی ارواح (تتانها " )"Thetansقبل از اینکه به زمین بیان ،توی سیارههای دیگه زنندری میکنردن
و بعد از مرگ به زندری برمیرردن؟ میدونستی زنو ( )Xenuحک ران مستبد کنفدراسیون کهکشانی بود؟
مایک :نه ،ن یدونستم .تو این چیزا رو از کجا میدونی؟
تام :من از راه ای انم به ساینتوبوژی به این درک و آراهی رسیدم .فکر کردی ه هچی رو میشنه صنرفا بنا علنم
توضیح داد؟ رفیق ،تو ای انت ضعیفه.
توضیح :ه انطور که از مثال مشخص است ،تام به جای استفاده از برهان و منطق به «ای ان»اش توسنل جسنته
است .شاید حق با تام باشد ،وبی هیچ دبیل موجّهی برای باورهایش ارائه نکنرده اسنت .مشنکل ناشنی از ابهنام
1۱۱

توسّل به ای ان است .از آن میتوان برای پاس دادن به ت ام سؤاالت قابل تصوّر استفاده کرد ،وبی این پاسن در
واق دردی از کسی دوا ن یکند .مثال:
قدّیس بینگو :باید پاهامو ماساژ بدی.
تینا :چرا؟
قدّیس بینگو :فرزندم ،جواب این سؤال رو فقط از راه بصیرتی که ای ان قلبی بهت میده پیدا میکنی.
استثناط :استثنائی در کار نیست .ه واره وقتی روینده برای ثابت کردن ادّعایش به جای برهان و منطنق بنه ای نان
توسّل بجوید ،مرتکب مغابطه شده است.
راهن ایی :اغلب بحث بین خداباوران و خداناباوران بعد از چند ساعت کشوقوس به مفهوم «ای ان» تقلینل پیندا
میکند .برای ه ین ارر میخواهید چنین بحثی را شروع کنید ،در ابتدا این سؤال را مطرح کنید« :آیا ای ان روش
قابلاط ینانی برای کسب دانش است؟»
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

1۱1

توسل به مرج کاذب (  | )Appeal to False Authorityمغابطه به زبان آدمیزاد ()۹۰
تعریف :مغابطهی توسل به مرج کاذب موقعی پیش میآید کنه رویننده در اسنتدالل از مرجعنی بنرای تقوینت
استدالبش استفاده کند ،وبی آن مرج در زمینهی موضوع موردبحث و حقایق مربوط بنه آن اعتبنار و صنالحیت
نداشته باشد .ارر طرف بحث اعتباری را بپذیرد که مرج کاذب به ادعای مطرحشنده بخشنیده ،او نینز مرتکنب
مغابطه شده است .ه چنین نک .مغابطهی توسّل به مرج
معادل انگلیسیAppeal to False Authority :
توسنل
معادلهای جایگزین :توسل به مرج شبههدار ،توسّل به مرج فاقد صالحیت ،توسّل به مرج نامناسبّ ،
به مرج نامربوط ،استدالل بر اساس مرج کاذب
شکل منطقی:
طبق رفتهی شخص ( ۷که هیچ صالحیتی برای ارائهی نظر دربارهی صاده بودن  Yندارد ینا صنالحیت انندکی
دارد)  Yصاده است.
بنابراین  Yصاده است.
طبق رفتهی شخص ( ۷که هیچ صالحیتی برای ارائهی نظر دربارهی صاده بودن  Yندارد ینا صنالحیت انندکی
دارد)  Yصاده است.
بنابراین احت ال بیشتری دارد که  Yصحیح باشد.
متخصص  Aنظر خود را دربارهی مسئلهی  Bبیان میکند.
حوزهی تخصصی متخصص  Aربط ک ی به  Bدارد یا کامال به آن بیربط است.
نظر متخصص  Aروی حس مردم نسبتبه مسئلهی  Bاثر میرذارد.
مثال :۷
معلم کالس پنج م رفته بود که اره پسر رقصیدن یاد بگیره دخترا یه دل نه صد دل عاشقش میشن .برای ه ین
اره میخوای دخترا عاشقت بشن رقصیدن یاد بگیر.
توضیح :حتی ارر معلم کالس پنجم روینده متخصص روابط عاشقانه بود ،نظر او دربنارهی عالینق دختنران بنه
پسران در بدترین حابت ر انهزنی بیپایه و اساس و در بهترین حابت کالمی بنهشندت وابسنته بنه موقعینت و
شرایط است .به عبارت دیگر ،معلم در زمینهی رقصیدن تخصص دارد ،نه روانشناسی جذب جنس مخابف.
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مثال :۲
پاپ به من رفت که کشیشها می تونن نان و شراب رو به روشت و خون عیسی تبدیل کنن .امکان ننداره پناپ
دروغ بگه .بنابراین کشیشها واقعا میتونن چنین کاری انجام بدن.
توضیح :شاید پاپ به ادعایی که کرده اعتقاد داشته باشد؛ شاید پاپ آدم دروغگویی نباشد؛ وبی پاپ در زمیننهی
واقعیّتِ تبدیل شدن نان و شراب به روشت و خون عیسی هیچ مرجعیتی ندارد .مگنر عیسنی چقندر روشنت و
خون دارد که بخواهد به این ه ه آدم بدهد؟
استثناط :برای مردم بهزور یک تخصص واحد در نظر نگیرید .م کن است یک پزشنک متخصنص دوخنتودوز
هم باشد .یک ماهیریر ماهر م کن است از قضا یک وکینل درجنهیک باشند .و متصندی باننک م کنن اسنت
متخصص فیزیک کوانتوم باشد (هرچند مورد آخر بعید است).
راهن ایی :حواستان به خطای تأیید خود ( )confirmation biasباشد .شاید خواستهی ش ا این باشد که فنرد
موردنظرتان مرجعی معتبر دربارهی موضوع موردبحث به حساب بیاید و این خواستهیتان م کنن اسنت باعنث
شود فقط دنبال اطالعاتی بروید که در راستای تأیید این خواسته باشد و اطالعات مغایر را نادیده بگیرید.

۷

مناب :
Hume, D. (2004). An Enquiry Concerning Human Understanding. Courier
Corporation.

 . ۷کاربری در سایت پرسیده « :ارر شخصی از قدرت خود برای انجام کاری سوطاستفاده کند ،مرتکب چنین مغابطهای شده است؟
برای مثال:
شخص  :۷من پیشنهاد ش ا رو رد کردم.
شخص  :۲میتونم بپرسم چرا؟
شخص  :۷من قدرت کافی برای تأیید پیشنهادهای مهم رو ندارم ،وبی قدرت رد کردنشون رو چرا».
بو بنت در پاس میروید« :این مثال با این مغابطه یکسان نیست .م کن است شخص  ۷راست رفته باشد .اببته امکان دروغ رفتن
هم وجود دارد ،وبی در این مثال خطایی در استدالل اتفاه نیفتاده است».
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توسل به ترس (  | )Appeal to Fearمغابطه به زبان آدمیزاد ()۹۱
تعریف :مغابطهی توسّل به ترس موقعی پیش میآید که روینده بدون دبیل و مدرک و منطق ،سعی کنند بقینه را
بترساند تا مجبور شوند ایده ،پیشنهاد یا نتیجهای را بپذیرند.
معادل انگلیسیAppeal to Fear :
معادل التینargumentum in terrorem, argumentum ad metum :
معادلهای جایگزین :توسل به نتایج فاجعهبار ،وحشتافکنی یا ارعاب
شکل منطقی:
ارر صاده بودن  Xرا نپذیرید ،بالی بدی سرتان خواهد آمد.
بنابراین  Xصاده است.
مثال :۷
ارر به شرکتهای بزرگ خودروسازی وام ندهیم ،فاجعهای اقتصادی رخ خواهد داد که در تاری ایاالت متحنده
بی سابقه خواهد بود .بنابراین الزم است که هرچه سری تر این کار را انجام دهیم.
توضیح :تصور وقوع فاجعهی اقتصادی بسیار ترسناک به نظر میرسد ،طوری که باعث میشود خیلیها بنه اینن
نکته توجه نکنند که برای درستی این ادعا هیچ دبیلی ارائه نشده است .روینده توضیح ننداده کنه وام نندادن بنه
شرکتهای بزرگ خودروسازی چرا و چطور به فاجعهی اقتصادی ختم خواهد شد.
مثال :۲
تی ی :مامان ،من اره به خدا اعتقاد نداشته باشم چی میشه؟
مامان :تا ابدابدهر تو آتیش جهنم میسوزی .چرا میپرسی؟
تی ی :هیچی.
توضیح :ای ان تی ی در حال ضعیف شدن است ،وبی مادر او مثل بیشتر مادران ،مهنارت وینژهای در ترسناندن
بچهاش دارد .مادر مرتکب مغابطه شده ،چون مادر هیچ مدرکی ارائه نکنرده کنه عندم بناور بنه خندا نتیجنهاش
سوزانده شدن در جهنم تا ابد است .او فقط جی ی را از این اتفاه ترسانده و تی ی هم با وجود این کنه مندرکی
به او ارائه نشده ،این رزاره (یعنی اعتقاد به خدا) را «پذیرفته است».
استثناط :در شرایطی که ترس عنصر انگیزهبخش فرعی است و احت االت وقوع حادثهای فاجعهبار صنادقانه بینان
شده باشد ،مغابطهای اتفاه نیفتاده است.
تی ی :مامان ،اره به خدا اعتقاد نداشته باشم چی میشه؟
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مامان :اره به خدا اعتقاد نداری ،امیدوارم با دالیل درست به این نتیجه رسیده باشی ،نه به خاطر اینن کنه منن و
پدرت در پرورش این باور توی تو کوتاهی کردیم ،باوری که به اعتقاد عدّهای م کنه حکنم رد کنردنش عنذاب
ابدی توی جهنم باشه.
تی ی :چه جواب فوهابعادهای مامان .عاشقتم .تو از مامانی که توی مثال باال داشتم خیلی بهتری.
راهن ایی :سعی کنید به چیزهایی که احت ال وقوع دارند فکر کنید ،نه چیزهایی که امکان وقنوع دارنند .اتفاقنات
زیادی از بحا آماری امکان وقوع دارند .مثال م کن است ه ین امشب شیری وارد خانهی ش ا شود و شن ا را
بخورد ،وبی این اتّفاه بسیار بسیار غیرمحت ل است و نگرانی دربنارهی آن بیحاصنل اسنت .کسنانی کنه سنعی
میکنند از راه ترساندنتان ش ا را فریب بدهند ،روی غیرمنطقی و احساسی بودن ش ا شرط بستهاند ،نه منطقنی
و حسابگر بودنتان .کاری کنید این شرط را ببازند.
مناب :
Garden, F. (1878). A Dictionary of English Philosophical Terms. Rivingtons.
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توسل به چاپلوسی (  | )Appeal to Flatteryمغابطه به زبان آدمیزاد ()۹۱
تعریف :مغابطهی توسل به چاپلوسی موقعی پیش میآید که روینده سنعی کنند بنه جنای ارائنهی اسنتدالل ،بنا
چاپلوسی کردن از طرف بحث متقاعدش کند .از این مغابطه اغلب برای فریب دادن انسانها و مجبور کردنشنان
به انجام کاری استفاده میکنند که آنان واقعا دوست ندارند انجام دهند.
معادل انگلیسیAppeal to Flattery :
معادل التینargumentum ad superbiam :
معادلهای جایگزین :ت لّق ،چربزبانی ،خودشیرینی ،توسل به تکبر ،توسل به خودبینی ،برهان بدل
شکل منطقی:
 Xصاده است.
(چاپلوسی انجام میشود)
بنابراین  Xصاده است.
مثال :۷
به نظرم خودت باید ظرفا رو بشوری .چون توی این کار خیلی واردی!
توضیح :شاید ش ا یکی از نوابغ حوزهی ظرفشوری باشید ،وبی این دبیل کافی برای ملزم کردنتنان بنه شسنتن
ظرفها نیست .آیا ظرف شستن کاریست که به مهارت زیاد احتیاج دارد ،یا هرکسی میتواند آن را انجام دهد؟
مثال :۲
فروشنده :به نظرم باید این ماشینو بخرید .وقتی پشت فرمونش میشینید ،انگار ده سال جوونتر میشید.
تامرا :اِ؟ پس میخرمش.
توضیح :فروشنده دارد نزد تامرا چاپلوسی میکند .با نشستن پشنت فرمنان ماشنینی خناص ن نیتنوان ده سنال
جوانتر به نظر رسید .این دبیل معتبری برای خریدن یک ماشین نیست.
استثناط :تعریف و تحسین واقعی و از ته دل به طور کل کاری پسندیده است و چاپلوسی نیست ۷.اببته ارر خنود
تحسین هم بیدبیل ابراز شود مغابطهآمیز است ،مگر اینکه استدالل به طور مستقیم به تحسین مذکور ربط داشته
باشد.
مثال :تو دختر زیبایی هستی .باید مدل بشی.
راهن ایی :شاید بتوان با چاپلوسی به جاه و مقام دست پیدا کرد ،وبی جاه و مقامی که ارزشش را ندارد.
 . ۷اببته استثنائاتی در این زمینه وجود دارد؛ مثال تعریف کردن از بدن زنی غریبه در محیط کاری امری پسندیده نیست.
1۱1

درررونی :توسل به نخبهررایی یعنی تالش برای متقاعد کردن طرف مقابل به اینکه فقط در صورتی کنه ادعنای

ش ا را بپذیرد ،عضوی از جامعهی نخبگان و افراد مهم به حساب خواهد آمند .جنا زدن ادعنا بنه جنای مندرک
( )Proof Surrogateمغابطهای کلیتر است که در آن روینده ادعنایش را طنوری مطنرح میکنند کنه رنویی
مدرک بیچونوچراست .مع وال چنین کاری با ک ی چاشنی چاپلوسی نیز ه راه است.
مناب :
LaBossiere, M. C. (1995). Fallacies. Journal.
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توسل به زور (  | )Appeal to Forceمغابطه به زبان آدمیزاد ()۹۳
تعریف :مغابطهی توسل به زور موقعی پیش میآید که روینده سعی کنند بنه جنای ارائنهی دبینل موجّنه بنرای
نتیجهای ،از زوررویی ،فشار و حتی تهدید برای به کرسی نشاندن حرفش استفاده کند.
معادل انگلیسیAppeal to Force :
معادل التینargumentum ad baculum :
معادلهای جایگزین :توسل به چ اه ،توسل به چوب[ ،شکلی از استدالل به واسطهی غضب
شکل منطقی:
ارر قبول نکنی  Xصاده است ،بهت آسیب میزنم.
مثال :۷
ملوین :رئ یس ،چرا آخر هفته که کسی توی شرکت نیست من مجبورم کار کنم؟
رئیس :ببینم ،داری از دستور من سرپیچی میکنی؟ میدونی ،اآلن به بطنف سنایت کریگزبیسنت ()Craigslist
میتونم سری یه جایگزین برات پیدا کنم.
توضیح :ملوین سؤابی قانونی پرسید ،وبی جوابی قانونی دریافت نکرد .به جای آن ،رئیس با تهدید کنردن او بنه
از دست دادن کارش ،از جواب دادن به سؤابش سر باز زد.
مثال :۲
جردن :بابا ،چرا باید تابستون روی توی اردوراه مسیح سپری کنم؟
بابا :چون اره این کارو نکنی ،باید کل تابستون رو با یه جلد کتاب مقدّس تو اتاقت سپری کنی!
توضیح :پدر جردن به جای این که دبیل موجهی به فرزندش ارائه کند ،در جواب مجازات محت نل فرزنندش را
توصیف کرد.
استثناط :ارر زوررویی و تهدید واقعیّت یا عاقبتی اجتنابناپذیر است و ه چون دبیل بدان اسنتناد نشنده ،اشناره
کردن به آن مغابطهآمیز نخواهد بود ،بهخصوص ارر ه راه با «تهدید» (خواه ض نی باشند ،خنواه علننی) دبیلنی
موجّه نیز ارائه شود.
ملوین :رئیس ،چرا باید این کاله ای نی مسخره رو سرم کنم؟
رئیس :قانون کشوره و در نتیجه ،سیاست شرکت .کالهو نذاری سرت از کار خبری نیست.
راهن ایی :ارر بردهی کسی نیستید یا هنوز پیش پدرمادرتان زندری ن یکنید ،اجازه ندهید کسی شن ا را مجبنور
کند تا صده امری را بپذیرید.
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درررونی :توسل به غضب ( )Appeal to Vehemenceیعنی به کرسی نشاندن حرفتان با پرخاش کنردن و
بلند کردن صدایتان .این مغابطه هم نوعی توسل به زور است ،چون اساسا هندف از انجنام آن ترسناندن طنرف
بحث و مجبور کردن او به تسلیم شدن است.
مناب :
Jason, G. (1987). The nature of the argumentum ad baculum. Philosophia, 17(4),
491–499. https://doi.org/10.1007/BF02381067
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توسل به افالک (  | )Appeal to Heavenمغابطه به زبان آدمیزاد ()۴۳
تعریف :مغابطهی توسّل به افالک موقعی پیش میآید که روینده ادعا کنند نتیجنهریریاش بایند پذیرفتنه شنود،
چون «ارادهی خدا» یا «ارادهی خدایان» است .در ذهن کسانی که مرتکب این مغابطه میشوند و اببته کسانی کنه
آن را بهمنزبهی دبیلی معتبر میپذیرند ،نهتنها ارادهی خداوند امری معلوم است ،بلکه کسی کنه چننین اسنتدالبی
کرده از آن خبر دارد و نیازی ندارد دبیل دیگری ارائه کند.
معادل انگلیسیAppeal to Heaven :
معادل التین[ Deus Vult :خواست خدا
معادلهای جایگزین :خدا با ماست [ ، got mit unsسرنوشت آشکار [ ، manifest destinyشنرط خداونند
با بشر
شکل منطقی:
خدا از ما میخواهد که .X
بنابراین ما باید .X
مثال :۷
قاضی :چرا اون ه ه آدمو تیکهتیکه کردی و بعد جسدشونو انداختی تو رودخونه؟
بری دیوونه :چون خدا بهم رفته بود.
قاضی :منطقیه .پروندهی بعدی!
توضیح :باید خدا را شاکر باشیم که قوّهی قضاییه از چنین طرز فکری پینروی ن یکنند ،وبنی متأ ّسنفانه بعضنی
اشخاص چنین طرز فکری دارند .هر روزه ،انسانها بر اساس عاملی که ر ان میکننند ارادهی خدایشنان اسنت،
کارهایی انجام میدهند یا از انجام رروهی از کارها سر بازمیزنند .خوشختانه ،در بیشتر مواق  ،این طنرز تفکنر
به تکهتکه شدن کسی منجر ن یشود.
مثال :۲
ایان :چرا مردم می رن داستان ابراهیم و اسحاه یه داستان مسیحی زیباست؟ توی این داستان ابراهیم میخواست
برای اطاعت دستور خدا پسرشو سر ببره!
واالس :چون ابراهیم در عین سختی این کار ،داشت از ارادهی خدا پیروی میکرد .زیبا نیست؟
ایان :فکر کنم اره ارادهی خدا واقعا این بوده ،می شه قربانی کردن اسحاه رو یه اتفاه زیبا در نظر ررفت.
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توضیح :سؤابی که اینجا مطرح میشود این است :از کجا میشود فه ید ارادهی خدا چیست؟ میروینند شنیطان
فریبکار بزرریست .قدرت فریبکاری شیطان آنقدر زیاد است که کسانی کنه قنرار اسنت از او فرینب بخورنند،
نتوانند او را از خدا ت ییز دهند .ارر در واقعیت کسی به نیروهای آس انی توسل بجوید ،منطنق و برهنان را رهنا
کرده و این کار میتواند نتایج خطرناکی به دنبال داشته باشد.
استثناط :وقتی «ارادهی خدا» با حرف یا کاری منطقی منطبق باشد ،مغابطهای اتفاه نیفتاده است.
مثال :من ن یخوام این حقّو به خودم بدم تا کسی رو بکشم ،چون ن یخوام کسی این حقّو به خنودش بنده تنا
منو بکشه .تازه ،فکر میکنم اره این کارو بکنم ،خدا خوشش ن یاد.
راهن ایی :راهی اوقات فره بین ای ان و جنون تنها پیروی از قانون است.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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توسل به شهود ( | )Appeal to Intuitionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۴۷
تعریف :مغابطهی توسل به شهود موقعی پیش میآید که رویننده بنر پاینهی «شنهود» ینا «حنس ششنم»اش کنه
بهدرستی قابلبیان نیست ،استدالل کند ،نه منطقاش.
معادل انگلیسیAppeal to Intuition :
معادلهای جایگزین :توسّل به حس ششم
شکل منطقی:
مدرکی برای استدالل  Xارائه شده است.
 Xبا شهود یا حس ششم شخص  ۷سازرار نیست.
بنابراین ،استدالل  Xرد میشود.
حس ششم شخص  ۷به او میروید ادعای  Xصاده است.
بنابراین ،ادعای  Xصاده است.
مثال :۷
نیک :میدونستی اره خورشید چند مایل به زمین نزدیکتر بود ،ه همون جزغابه میشدیم و اره منا چنند ماینل
ازش دورتر بودیم ،ی میزدیم؟ انگار یه نفر خورشیدو برای ما درست کرده!
سوزی :اببته فاصلهی خورشید تا زمین از  ۳۷میلیون مایل تا  ۳۴۳۵میلیون مایل متغیره .بستگی داره چه مناهی از
سال باشه.
نیک :اشتباه میکنی .من تا حاال ندیدم خورشید چند میلیون مایل دورتر باشه!
توضیح :نیک نه تنها واقعیّت را کت ان میکند ،بلکه جواب سوزی را بر اساس آن چیزی میسنجد که در ذهننش
اشتباه به نظر میرسد .نیک برای روند استداللورزی اه یت کافی قائل نیست.
مثال :۲
مارا :اینقدر پوبتو باالی بلیتهای بختآزمایی هدر نده .تو که میدونی شانست چقدر ک ه چینزی برننده شنی،
نه؟
فیلیپ :آره ،امّا نسبت به بلیتهای بعدی واقعا حسّ خوبی دارم!
توضیح :مارا از فیلیپ میخواهد که دیگر بلیت نخرد و برای درخواستش استدالل خوبی ارائه داده  ،وبی فیلینپ
از روند استداللورزی دست کشیده و به شهودش توسّل جسته است.
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استثناط :وقتی با استدالبی طرف باشیم که احساسات ذهنی ( ) Subjectiveاشخاص نقشنی اساسنی در آن ایفنا
میکند ،این مغابطه اتفاه نیفتاده است.
مارین :میخوای با کی ازدواج کنی؟
جوآن :مارتین .حس میکنم با مارتین آیندهی روشنتری دارم تا تونی.
راهن ایی :شهود را میتوان اینطور تعریف کرد :بازتاب مج وعنهی تجربینات منا در حنس دانشنی کنه زبنان از
توصیف آن قاصر است .بهعنوان مثال ،ارر کسی سابقهی  ۹۳سال کار در آتشنشانی داشته باشد ،شناید «بدانند»
که در ساخت انی که آتش ررفته ،کدام درها را نباید باز کند ،وبی نتواند با منطق و برهان دبیلش را توضیح دهند.
مشکل اینجاست که در بحظه ،شهود از قوهی خیالپردازی تشخیصناپذیر است .وبی وقتی چنین حسهایی پیدا
میکنیم ،به مرور زمان منطق پشتشان را درک خواهیم کرد.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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توسل به طبیعت (  | )Appeal to Natureمغابطه به زبان آدمیزاد ()۴۲
تعریف :مغابطهی توسل به طبیعت موقعی پیش میآید که روینده ادعا کند «طبیعنی» بنودن بهتنر از «غیرطبیعنی»
بودن است .این سخن باوری رایج بین مردم است :این مغابطه این باور است که هنر چینزی کنه طبیعنی اسنت،
خوب (یا هر صفت/ارزشرذاری مثبت دیگری) و هر چیز غیرطبیعیای بد (ینا هنر صنفت/ارزشرذاری منفنی
دیگری) است.
مغابطننهی توسننل بننه طبیعننت را اغلننب بننا مغابطننههای طبیعننتررایانننه ( )naturalisticو اخالهررایانننه
( )moralisticاشتباه میریرند ،چون بسیار به هم شبیه هستند .با وجود این ،باید در نظر داشت کنه توسنل بنه
طبیعت به طور خاص به «طبیعی» بودن یا «غیرطبیعی» بودن اشاره دارد و م کنن اسنت قضناوتهای خنارج از
حوزهی اخالقیات مثل «زیبا» بودن یا «مخرّب» بودن را نیز دربرریرد.
معادل انگلیسیAppeal to Nature :
معادل التینargumentum ad naturam :
شکل منطقی:
 Xطبیعی است.
 Yطبیعی نیست.
بنابراین X ،بهتر از  Yاست.
هر آنچه که طبیعیست خوب ،درست ،زیبا و ...است.
 Xطبیعی است.
بنابراین  Xخوب ،درست ،زیبا و ...است.
هر آنچه غیرطبیعیست بد ،اشتباه ،مخرّب و ...است.
 Xغیرطبیعیست.
بنابراین  Xبد ،اشتباه ،مخرّب و ...است.
مثال :۷
من از مغازهی آفتاب شاد طبیعی ( )NHSSخرید میکنم .این مغازه از مغنازهی تنو خیلنی بهتنره ،چنون تنوی
 NHSSه هچی طبیعیه ،منج له صاحبمغازهی  ۹۱سابهاش که موی جورندمی بلند و سینههای آویزون داره.
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توضیح :من به ارزشهای غذاها و محصوالت طبیعی واقف هستم ،وبی ارر میخواهید «بهتنر» بنودن چینزی را
ثابت کنید ،باید معیار صحیح برای قضاوت را تعیین کنید .شاید نصف قی ت خریدن جنسی که صفت «طبیعنی»
را بر خود ندارد برای من «بهتر» باشد .و شاید ترجیح دهم که برای کشتن کرم داخل سیبی که قرار است بخورم
آن سیب س پاشی شود.
«طبیعی» ه یشه به معنای «بهتر» نیست.
مثال :۲
کوکائین از مواد طبیعی ساخته شده است .بنابراین خوب است.
توضیح :در دنیا چیزهای زیادی ه انند کوکائین وجود دارند که «سراسر طبیعی»اند ،وبی بهشدّت مضنر هسنتند.
مثال زمینبرزه ،طوفان و ویروس .در حنابی کنه چیزهنای «غیرطبیعنی» مثنل آسنپیرین ،عصنا و ع نل جراحنی
ک کحال بشریت هستند.
استثناط :چیزهای طبیعی زیادی وجود دارند که از چیزهای غیرطبیعی بهترند ،وبی باید بنا معیناری جنز «طبیعنی
بودن» سنجیده شوند.
راهن ایی :یادتان نرود این مادر طبیعت که از آن حرف میزنند ،میتواند در یک چشم بر هم زدن شن ا را ننابود
کند .طبعیت آنقدرها هم که فکر میکنید مهربان نیست.
درررونی :مغابطهی طبیعتررایانه را میتوان یکی از زیرمج وعههای مغابطهی توسل به طبیعت در نظر ررفنت.
مغابطهی طبیعتررایانه به جای بیان ادعایی کلی دربارهی خوب بودن چیزی ،ارزش اخالقی آن را مورد بررسنی
قرار میدهد .مثال بیان اینکه دبیل خوب بودن کوکائین طبیعی بودنش است ،ن ونهای از توسل به طبیعت اسنت.
این کالم بار اخالقی ندارد و با مفهوم سالمتی سر و کار دارد .ارر کسی ادعا کند داشتن چند شنریک جنسنی در
آن واحد خوب است چون با ت ایالت طبیعی ما سازرار است ،مرتکب مغابطهی طبیعتررایانه شده اسنت .ارنر
کسی ادعا کند مثال اول مغابطهای طبیعتررایانه است ،اشتباه کرده است .ارر کسی ادعا کند مثال دوم مغابطنهی
توسل به طبیعت است ،اشتباه نکرده است (چون این فرد اع ال اخالقی را با خوب بودن برابر قرار داده اسنت)،
وبی میتواند ادعایش را دقیقتر بیان کند .ه انطور که بعضی از سگها از ننژاد بوبنداگ هسنتند ،وبنی ه نهی
سگها بوبداگ نیستند ،بعضی از مغابطههای توسل به طبیعت طبیعتررایاننه هسنتند ،وبنی ه نهی مغابطنههای
توسل به طبیعت چنین نیستند.
مناب :
Moore, G. E., & Baldwin, T. (1993). Principia Ethica. Cambridge University
Press.
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توسل به هنجار ( | )Appeal to Normalityمغابطه به زبان آدمیزاد ()۴۹
تعریف :مغابطهی توسل به هنجار موقعی پیش میآید که روینده سعی کند بنا اسنتفاده از هنجارهنای اجت ناعی
خوب یا بد بودن چیزها را تعیین کند .پیشفرض کسی که مرتکب این مغابطه میشود این است که هنجارها [ی
اجت اعی خوب یا بد بودن چیزها را تعیین میکند .این اندیشه مغابطهآمیز است ،چون هنجارهای اجت ناعی بنا
هنجارهایی که در طبیعت یافت میشوند یا با هنجارهایی که کارکردهای مطلوب نظنام خلنقشندهای بنه شن ار
میآیند ،فره دارند .کسانی که مرتکب این مغابطه میشوند به طور علنی نتیجه ن یریرند کنه فنالن امنر خنوب
است [چون بهنجاراست  ،اما این پیشفرض به صورت تلویحی در استداللشان منتقل میشود.
معادل انگلیسیAppeal to Normality :
شکل منطقی:
 Xرفتار عادی به ش ار میآید.
بنابراین  Xرفتار خوب است.
 Xرفتار عادی به ش ار ن یآید.
بنابراین  Xرفتار بد است.
 Xرفتار عادی به ش ار میآید.
بنابراین باید راه ( Xیا راه بهنجار) را در پیش بگیریم.
مثال :۷
من فقط یکم اضافهوزن دارم .توی آمریکا اضافهوزن داشتن عادیه.
توضیح :حق با روینده است که اضافهوزن داشتن در آمریکا عادی است .وبی طبق هیچ معیاری این چینز خنوبی
نیست .ورزشکاران و کسانی که حفظ سالمتی و تندرستیشان را سربوحهی زندریشان قرار میدهند اشخاصنی
عادی به حساب ن یآیند ،وبی بیتوجّهی افراطی به سالمتی و تندرستی به وضوح مغابطهآمیز است.
مثال :۲
چرا تیم میخواد بشینه خونه کسبوکار اینترنتی راه بندازه؟ چرا ن یره یه شغل واقعی پیدا کنه؟
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توضیح :وقتی سخن از کار در میان باشد ،تیم مثنل آدمهنای دیگنر نیسنت .او جنزط اقلیتنی اسنت کنه کارشنان
رویاپردازی و تالش برای به واقعیت رساندن آن است .شاید تیم موفق شنود ،شناید هنم نشنود .وبنی آدمهنای
مع وبی بدون تیم و امثال او ن یتوانند «شغل واقعی» پیدا کنند.
استثناط :در شرایطی م کن است رفتار عجیب و ناهنجار مشکلزا باشد .در مواقعی خاص ،حتی انحنراف نناچیز
از هنجار هم میتواند نتایجی منفی به دنبال داشته باشد و پیشفرض «بد بودن» رفتار منذکور نینازی بنه توجینه
شدن ندارد.
مثال:
پدرم دوباره اسید مصرف کرد و بخت رفت تو خیابون تا ح وم آفتاب بگیره ...اونم وسط بارش سننگین بنرف.
این رفتار عادی نیست.
استثناط دیگر در مواقعی پیش میآید که از «هنجار» بهمثابه راهی برای خنثی کردن رفتار اجت اعی منفنی اسنتفاده
میشود .مثال م کن است مادری به فرزند خطاکارش در جلسهی اوبیاط مدرسه بگوید «مثنل آدم رفتنار کنن» .در
این موقعیت پیشفرض مادر این نیست که «مثل آدم» رفتار کردن رفتار ک المطلوب است .منظور او از مثنل آدم
رفتار کردن ،اصالح مستقیم و واق ررایانهی رفتار فعلی است.
راهن ایی :در بیشتر اوقات« ،عادی» بودن یا «مع وبی» بودن عامل افتخار نیست .بهتر از حد مع ول باشید.
مناب :
این مغابطهی منطقی را خود مؤبّف ابداع کرده است.

113

توسل به تازری (  | )Appeal to Noveltyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۴۴
تعریف :مغابطهی توسل به تازری موقعی پیش میآید که روینده استدالل کند چیزی که نو یا جدید است ،صرفا
به خاطر نو بودنش ،از آنچه از رذشته به ارث رسیده بهتر و برتر است.
معادل انگلیسیAppeal to Novelty :
معادل التینad novitam ،argumentum ad novitatem :
معادلهای جایگزین :توسل به نویی ،توسّل به بداعت
شکل منطقی:
 Xسالهاست که مورد استفاده قرار میریرد.
 Yنو است.
بنابراین  Yاز  Xبهتر است.
مثال  :۷طعم کوکاکوالی جدیدو چشیدی؟ هرچی کوکای قدی ی داری بریز دور.
توضیح :کوکاکوال در اواسط دههی هشتاد بحران هویت اساسیای را پشت سر رذاشت .در واق  ،این فاجعه کنه
ع وما تحت عنوان «فاجعهی کوکای جدید» ( )The New Coke Disasterاز آن یاد میشنود ،مثنابی اسنت
بارز از ضرباب ثل «تع یر کردن چیزی که خراب نیست» ۷.سیاست بازاریابی شرکت کوکاکوال توسل بنه تنازری
محصول بود و به خاطر ه ین شکستی مفتضحانه خورد .با اینکه  ۵۵%ازمصرفکنندران طعم کوکاکوالی جدید
را ترجیج دادند ،وبی کوکای قدی یتر «بهتر» بود.
مثال :۲
بیل :شنیدی که مایکروسافت سیستم عامل جدید منتشر کرده؟ از ه هی سیستم عاملهنای دیگنه بهتنره ،چنون
جدیدتره!
استیو :اس ش چیه؟
بیل :ویندوز ویستا!
استیو :چه عابی! امیدوارم هرچه زودتر ه هی کاربرا روی کامپیوترشون نصبش کنن.
توضیح :هرکسی که تجربهی کار با ویندوز ویستا را پشت سر رذاشته باشد ،میتواند بنهراحتی بنا اینن مغابطنه
ارتباط برقرار کند .به احت ال قبل از نصب این ویندوز تصور اشخاص این بود کنه قنرار اسنت محصنوبی بهتنر
 . ۷در فرهنگ ما میرویند «سری که درد ن یکند دست ال ن یبندند».
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دریافت کنند و ویندوز قبلیشان را «ارتقاط» بدهند ،وبی در ع ل کسانی که به کار کردن با وینندوز قبلنی ()XP
ادامه دادند به نفعشان شد.
استثناط :در این زمینه استثناطهای واضحی وجود دارد .مثال ارر کسی ادعا کند شیری که امروز خریده بهتر اسنت
از شیری که از یک ماه پیش در یخچال مانده و دارد دستوپا درمیآورد ،مرتکب مغابطه نشده است.
راهن ایی :بسیاری از برنامههای رژی ی و ورزشی از ت ایل ما به نو بودن و تازری سوطاسنتفاده میکننند .فرینب
«آخرین نتایج پژوهشی» یا «آخرین چیزی که مد شده» را نخورید .فقط این را به یاد داشته باشید :هرچه بیشتنر
کابری بسوزانید ،وزنتان کمتر میشود .این وسط میانبری وجود ندارد.
مناب :
Sternberg, R. J., III, H. L. R., & Halpern, D. F. (2007). Critical Thinking in
Psychology. Cambridge University Press.
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توسل به ترحم ( | )Appeal to Pityمغابطه به زبان آدمیزاد ()۴۵
تعریف :مغابطهی توسل به ترحم [یا استدالل استرحامی موقعی پیش میآید که روینده از راه بنرانگیختن حنس
ترحم طرف مقابل ،بحث را از نتیجهی اصلیاش منحرف کند.
معادل انگلیسیAppeal to Pity :
معادل التین[ ad misericordiam :استدالل استرحامی
معادلهای جایگزین :توسل به دبسوزی[ ،شکلی از توسّل به قربانی بودن[ ،شکلی از استدالل رابیله
شکل منطقی:
شخص  ۷متهم به انجام  Yاست ،وبی شخص  ۷معصوم به نظر میرسد.
بنابراین شخص  ۷بیرناه است.
 Xصاده است ،چون شخص  ۷تالش زیادی کرده تا صده  Xرا ثابت کند.
مثال :۷
استاد ،به نظرم مقابهای که نوشتم واقعا الیق ن رهی بیسته .من این مقابه رو وسنط مراسنم عنزاداری منادربزررم
نوشتم .غیر از اون ،بعد از  ۹سال باالخره یه نفر پیدا شد که بشه قلبشو بهم پیوند بزنن ،وبی بنا بر دالیلنی ع نل
جراحی بغو شد.
توضیح :حس تعهد و پشتکار این دانشجو واقعا الیق ن رهی  ۲۳است ،وبی متاسفانه معیار ن ره دادن بنه مقابنه
فره دارد .شاید این دانشجو الیق حس ترحم باشد ،وبی این ترحم تأثیری در کیفیت مقابهی نوشتهشده نندارد و
ارر قرار باشد به خاطر تعریف کردن قصّههای غمانگیز ن رهی کسی را عوض کنیم ،قربانی مغابطهی توسنل بنه
ترحم شدهایم.
مثال :۲
جینجر :سگت اومد تو خونهمون و آشپزخونه رو به هم ریخت!
مری :سگ من هیچوقت چنین کاری ن یکنه .ببین چقدر بیآزاره؛ چه چشای معصومی داره!
توضیح :معصوم به نظر رسیدن هیچ موجودی را از جُرمهایش مبرّا ن یکند ،حتی ارر آن موجود یک هاپوی نناز
باشد.

12۱

استثناط :مانند هر استدالبی ،ارر طرفین بحث توافق کنند که عقل و منطق بر احساسات و عواطف ارجحیت دارد
و کسی ادعا نکند که استدالبش حقیقتی انکارناپذیر است و صرفا با توسل به ترحم نظر شخصیاش را دربنارهی
انجام شدن یا نشدن چیزی ابراز میکند ،مرتکب این مغابطه نشده است.
مثال :بهتره سگ مری رو بابت به هم ریختن آشپزخونهی ه سایه دعوا نکنیم .بعنتی خیلی نازه!
درررونی :توسل به قربانی بودن ( )Appeal to Victimhoodیکی از درررونیهای این مغابطه است و در آن
شخص با برانگیختن حس ترحم طرف بحث نسبت به معصومیت و مظلومیت خودش سنعی دارد وان نود کنند
که حق با اوست .این مغابطه وجه کاربردی اثر هابهای ( )Halo Effectاست که کاری میکند شنخص قربنانی
وجههای مثبت پیدا کند و در نتیجه هرچه که به قربنانی مربنوط اسنت (بیرنناه بنودن او ،ادعاهنای او) متعاقبنا
وجههی مثبت پیدا کند ،مع وال بدون هیچ پشتوانهی منطقی یا مدرکی.
راهن ایی :در استدالل هایتان از توسل جستن به ترحم پرهیز کنید ،چون فاش منیکنند کنه اسنتداللتان ضنعیف
است و برای ثابت کردنش مدرک کافی ندارید.
مناب :
Walton, D. (2006). Fundamentals of Critical Argumentation. Cambridge
University Press.
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توسل به قبول عامّه (  | )Appeal to Popularityمغابطه به زبان آدمیزاد ()۴۰
تعریف :مغابطهی توسل به قبول عامّه موقعی پیش میآید که رویننده مقبوبینت عنام مقدّمنه ینا رنزارهای را بنه
منزبهی مدرکی برای صحیح بودن آن ارائه کند .تشخیص این مغابطه دشنوار اسنت ،چنون «عقنل سنلیم» منا را
ترغیب میکند که ر ان کنیم محبوب بودن چیزی دبیل بر خوب/صاده/معتبر بودن آن اسنت .وبنی اینن فنرض
صحیح نیست ،خصوصا در جامعهای که با حربههای تبلیغاتی هوشن ندانه ،برخنورداری از قندرت اجت ناعی و
سیاسی و ه چنین پول میتوان مقبوبیت و محبوبیت خریداری کرد.
معادل انگلیسیAppeal to Popularity :
معادل التینargumentum ad numeram :
معادلهای جایگزین :استدالل بر اساس محبوبیت ،فشار نظیر ،این مغابطه با مغابطهی توسل به باور عام (شن اره
 )۲۵ارتباط نزدیکی دارد.
شکل منطقی:
ه ه کار  Xرا انجام میدهند.
بنابراین  Xباید کار صحیح باشد.
مثال  :۷امروزه مورمونیسم یکی از زیرشاخههای مسیحیت به ش ار میآید که به سنرعت در حنال رشند اسنت،
بنابراین کل داستان ظرف های طالیی جوزف اس یت (پیامبر مورمونیسم) که متأسفانه به بهشت بررردانده شدند،
صحّت دارد!
توضیح :مورمونیسم واقعا مذهب بزرریست و روز به روز هم بزرگتر میشود ،وبی مقبوبیت مورمونیسم ربطی
به ادعاهای مورمونها دربارهی حقیقت ندارد.
مثال :۲
رأیریری رابوپ در سال  ۲۳۳۵نشان داد که  ۲۵%آمریکاییهای باالی  ۷۱سال به طاب بینی ،یا حنداقل بنه اینن
دیدراه که ستارران و سیارات میتوانند روی زندری مردم تأثیر بگذارند ،ای ان دارند .اینن درصند یعننی تقریبنا
هفتاد و پنج میلیون نفر .بنابراین باید حقیقتی در طاب بینی وجود داشته باشد!
توضیح :خیر ،مقبوبیت باور به طاب بینی ربطی به حقیقی بودن ادعاهای مربوط به آن ندارد .باورها اغلب میمهای
فرهنگیای ۷هستند که بنا بر عوامل متعددی که حقیقت جزئشان نیسنت ،از شخصنی بنه شنخص دیگنر منتقنل
میشوند.
 11اطالعات فرهنگیای که بهسرعت پخش و تقلید میشوند.
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استثناط :در مواقعی که ادعای ابرازشده دربارهی چینزی بنه طنور مسنتقیم بنه مقبوبینت آن ینا ویژرنیای کنه از
مقبوبیتش ناشی شده ارتباط داشته باشد ،این مغابطه اتفاه ن یافتد.
مثال :به ظاهر مردم عاشق فیلم رستگاری در شاوشنک ( )The Shawshank Redemptionهستند .در حال
حاضر ،طبق نظرسنجی کاربران سایت  IMDBاین فیلم رتبهی اول را به خود اختصاص داده است.
راهن ایی :از این مغابطهی رایج چون طاعون پرهیز کنید.
درررونی :اثر ارابهی موسیقی ( )The Bandwagon Effectیک سوریری شنناختی منرتبط اسنت کنه نشنان
میدهد مردم ت ایل دارند به چیزی باور داشته باشند که بقیه باور دارند و کاری را انجنام دهنند کنه بقینه انجنام
میدهند .این پدیده تحنت عننوان «رفتنار رلنهای» ( )Herd Behaviorو «رروهزدرنی» ( )Groupthinkنینز
شناخته میشود.
مناب :
Walton, D. N. (1999). Appeal to Popular Opinion. Penn State Press.
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توسل به امکان (  | )Appeal to Possibilityمغابطه به زبان آدمیزاد ()۴۱
تعریف :مغابطهی توسل به امکان موقعی پیش میآید که روینده نتیجهای را به منزبهی پیشفرض اسنتدالبش در
نظر بگیرد ،نه بدان دبیل که به طور محت ل صاده است بلکه چون امکان آن وجود دارد کنه اینن نتیجنه صناده
باشد ،بدون در نظر ررفتن اینکه این نتیجه تا چه حد غیرمحت ل است.
معادل انگلیسیAppeal to Possibility :
شکل منطقی:
 Xم کن است.
بنابراین  Xصاده است.
مثال :۷
بریتانی :من تا حاال به هیچ دانشگاه دیگهای جز هاروارد تقاضای پذیرش ندادم.
کیسی :فکر میکنی کار خوبی کردی؟ میانگین ن راتت ( ۲۳۳ )GPAهست ،نتیجنهی SATت افتضناحه و ارنه
بخوام راستشو بگم ،نظر بیشتر کسایی که میشناسم اینه که آدم کمکاری هستی.
بریتانی :منظورت اینه که پذیرش در هاروارد واسه من غیرم کنه؟
کیسی :نه «غیرم کن» ،وبی...
بریتانی :پس دهنتو ببند.
توضیح :بله ،امکانش هست کارکنان هاروارد از روی ترحّم بریتانی را بپذیرند ،یا م کن است کارکننان دانشنگاه
بریتانی را با «بریتنی» ،دختر ۷۰سابهی چینی با  ۴۳۳ GPAکه در اوقات فراغتش واکسن تبی نادر را کشف کرده
اشتباه بگیرند ،وبی با توجّه به اینکه بریتانی به امکان توسّل میجوید ،مرتکب این مغابطه شده است.
مثال :۲
دیو :میدونستی عیسی سیاهپوست بود؟
تیم :از کجا میدونی؟
دیو :امکانش هست!
تیم :امکانش هست تو نادون باشی.
توضیح :ن یتوانیم صرفا با اتکا بر امکان سیاهپوست بودن عیسی را نتیجهریری کنیم .این طنرز اسنتدالل ینادآور
مغابطهی استدالل جهلی ( )Argument from Ignoranceاست :نتیجهریری امری م کن بر پایهی اطالعنات
ناکافی (و اعالم حک ی مطلق مثل سیاهپوست بودن عیسی).
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استثناط :در شرایطی که کسی استدالل کند که فالن چیز غیرم کن است ،وبی اینطور نباشد ،تنالش بنرای اثبنات
م کن بودن آن مغابطهآمیز نیست .مهم نیست آن چیز چقدر غیرمحت ل باشد.
استثناط :هیچ استثنایی وجود ندارد .امکان داشتن بهخودیخود احت ال داشتن را توجیه ن یکند.
راهن ایی :هرراه واژهی «غیرم کن» را بر زبان آوردید ،خوب حواسنتان را ج ن کنیند و ببینیند آینا کناربردش
صحیح بوده؟ بله ،خیلی چیزها هستند که از بحا منطقی و فیزیکی غینرم کن هسنتند و «غینرم کن» مفهنومی
صحیح است ،وبی بیشتر اوقات ما از واژهی «غیرم کن» برای توصیف چیزی کنه «غیرمحت نل» اسنت اسنتفاده
می کنیم .اشتباه ررفتن غیرم کن با غیرمحت ل یا بعید م کن اسنت در بسنیاری منوارد احت نال وقنوع منوفقیتی
۷

بزرگ را از بین ببرد.
مناب :

مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

 . ۷در بخش نظرات وبسایت کاربری پرسیده است« :آیا این حکم مثال خوبی از این مغابطه است؟
 ۳۳درصد مته ان به قتل محکوم به قتل میشوند ،بنابراین میتوان فرض را بر این ررفت که ه هی مته ان به قتنل قاتنل واقعنی
هستند».
بو بنت در جواب میروید« :مثال قویای نیست ،چون این حکم عالوه بر م کن ،محت ل نیز هست .جنواب دادن بنه اینن سنؤال
بستگی به عواقبی دارد که پذیرفتن پیش فرض به دنبال دارد .مثال ارر منظور طرف این است کنه ارنر دور و بنر مته نان بنه قتنل
هستید ،حواستان را ج

کنید ،مشکلی نیست .وبی ارر منظورش این است که ه هی مته ان به قتل را اعدام کنید در این صورت

خیر».
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توسل به ت سخر ( | )Appeal to Ridiculeمغابطه به زبان آدمیزاد ()۴۱
تعریف :مغابطهی توسل به ت سخر موقعی پیش میآید که استدالل را طوری نشان دهند که مسخره به نظر برسد
و با غلط جلوه دادن یا استفاده از بزررن ایی معنای آن را تحریف کنند.
معادل انگلیسیAppeal to Ridicule :
معادل التینreduction ad ridiculum :
معادلهای جایگزین :توسل به استهزاط ،شیههی اسب
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعا میکند  Xصاده است.
شخص  ۲با تحریف  Xآن را مسخره جلوه میدهد.
بنابراین  Xکاذب است.
مثال :۷
باور داشتن به خدا هم مثل باور داشتن به خرروش عید پاک به ای ان احتیاج داره .وبی الاقل باور بنه خررنوش
عید پاک بر پایهی مخلوقیه که واقعا وجود داره!
توضیح :مقایسه کردن باور به خدا با باور به خرروش عیند پناک مقایسنهای ت سنخرآمیز و اسنتدالبی نادرسنت
است .مع وال روی آوردن به مغابطههایی اینچنینی ناشی از درماندری طرف مقابل است.
مثال :۲
نظریهی فررشت یعنی باور به اینکه انسانها از بجن کف رودخانه به وجود آمدهاند.
توضیح :تصوّر اینکه ما از بجن کف رودخانه به وجود آمدهایم مسخره است و حقیقت ندارد .بیان اینکنه منا از
ستارههای منفجرشده به وجود آمدهایم دقیقتر است ،چون هر اتم بدن ما زمانی در ستارهها بوده اسنت .رویننده
با روی آوردن به تصویری ت سخرآمیز و ر راهکننده مدعای حقیقی استدالل را نادیده ررفته است.
استثناط :ارر موضعی الیق ت سخر باشد ،ت سخر کردنش اشکابی ندارد .اببته این حک ی خطرنناک اسنت ،چنون
مسخره بودن یا نبودن چیزی بهشدت وابسته به نظر شخصی و ذهنیت فرد است .ه انطور که مشاهده کنردیم،
ت سخر بیجا نشانهی درماندری است ،وبنی ت سنخر بنهجا ذکاوت نداننه اسنت و از بحنا منطقنی اثررنذار و
میتواند از بحا عاطفی تأثیر زیادی روی متقاعد کردن مخاطب بگذارد.
مثال:
مت :تو چقدر اح قی و چقدر ذهنت بستهست! دیدن به معنای باور کردن نیست؛ باور کردن به معنای دیدنه!
121

سیندی :ببینم ،این سخن خرروش عید پاک رو هم در برمیریره ،یا فقط شامل موجودات خینابیای میشنه کنه
ش ا انتخاب کنی؟
راهن ایی :ارر کسی از این مغابطه علیه ش ا استفاده کرد ،تا حد امکان سعی کنید خونسردی خود را حفظ کنیند.
یادتان باشد آنها مرتکب خطا در استداللورزی شدهاند .زیرکانه اشتباهشان را به رخ آنها بکشید.
مناب :
Moore, B. N., & Parker, R. (1989). Critical thinking: Evaluating claims and
arguments in everyday life. Mayfield Pub. Co.
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توسل به حقیقت بدیهی ( | )Appeal to Self-Evident Truthمغابطه به زبان آدمیزاد ()۴۳
تعریف :مغابطهی توسل به حقیقت بدیهی موقعی پیش میآید که روینده ادعا کند چیزی «حقیقت بدیهی» اسنت
و برای ادعایش دبیل و مدرک نیاورد .در امور روزمره ،بفظ «بدیهی» به چیزی نسبت داده میشود کنه بالفاصنله
پس از درک معنای آن ،حقیقی بودنش نیز ثابت میشود ،مثل «دودوتا چهارتنا» .اببتنه مفهنوم «بندیهی» در مینان
فالسفه مفهومی جنجابیست و بسیاری از آنها بر پایهی دیدراههای معرفتشناختیشان وجود امر بدیهی را بنه
چابش میکشند .به عبارت دیگر ،آن چیزی که برای فردی بدیهیست ،م کن است برای شنخص دیگنر نباشند.
با وجود این ،بعضی چیزها مشخصا بدیهی هستند و برخی چنین نیستند.

۷

معادل انگلیسیAppeal to Self-Evident Truth :
شکل منطقی:
شخص  ۷بدون مدرک ادعا میکند  Yصاده است.
شخص  ۲از او درخواست مدرک میکند.
شخص  ۷ادعا میکند  Yبدیهی است.
مثال :۷
ریچی :برد زایلون یکتا حاکم حقیقی دنیاست.
توبی :از رو چه حساب اینو میری؟
ریچی :بدیهیه.
توضیح :مردم اغلب احساسات ذهنی و تفسیرات شخصی خود را بدیهی فرض میکنند .شاید ریچی واقعا بناور
داشته باشد که برد زایلون یکتا حاکم حقیقی دنیاست ،وبی باور او را ن یتوان جایگزین دبیل و مدرک کرد.
مثال :۲
سارا :هیچ انسانی نباید حق داشته باشه انسان دیگهای رو بُکشه.
داتی :چرا؟
سارا :بدیهیه.
توضیح :سارا به صورت تلویحی به داتی اعالم میکند که استدالبش به مدرک یا توضیح خاصی احتیناج نندارد،
چون «بدیهی» است .این کار مغابطهآمیز است.

 . ۷این مغابطه با مغابطهی قطعیّت جعلی (ش ارهی  )۷۲رابطهی نزدیکی دارد.
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استثناط :این مغابطه فقط ادعاهایی را در بر میریرد که بهعنوان حقیقتی بدیهی بیان میشوند ،وبی بدیهی نباشنند.
ادعایی که از بحا منطقی بدیهی باشد ،مغابطهآمیز نیست.
مثال:
ریچی :من وجود دارم.
توبی :چرا ه چین فکری میکنی؟
ریچی :بدیهیه.
راهن ایی :ارر قادر به توضیح چیزی نیستید ،معنیاش این نیست که حت ا بدیهی است .م کن اسنت اینن عندم
توانایی ناشی از ضعف خودتان باشد.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد .برای پرداختن به مفهوم بدیهی از منبن زینر اسنتفاده
شد:
Kelly, T. (2016). Evidence. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of
Philosophy (Winter 2016). Metaphysics Research Lab, Stanford University.
Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/evidence/
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توسل به نفرتورزی ( | )Appeal to Spiteمغابطه به زبان آدمیزاد ()۵۳
تعریف :مغابطهی توسل به نفرتورزی موقعی پیش میآید که روینده نفرتورزی (نفنرتورزی بنا هندف آزار
دادن ،به ستوه آوردن یا مخابفت کردن با طرف مقابل) را جایگزین مدرک برای استدالل کند یا از آن به منزبنهی
دبیلی در تأیید یا رد یک ادعا استفاده کند.
معادل انگلیسیAppeal to Spite :
معادل التینargumentum ad odium :
شکل منطقی:
شخص  ۷مدّعی  Xاست.
ادعای  Xبا چیز  Yکه مردم از آن متنفرند ،ارتباط نزدیک دارد.
بنابراین  Xصاده/کاذب است.
مثال :۷
تو از تفرقهی سیاسی توی این کشور خسته نشدی؟ وقتی بحث مهاجرت پیش بیناد ،ج هوریخواهنا منیدونن
دربارهی چی حرف میزنن .اینطور نیست؟
توضیح :این حقهای هوش ندانه برای وادار کردن دیگران به موافقت با ادعای ش است .رویننده در ابتندا مفهنوم
عامّی را که عدهی زیادی از آن متنفرند ،مثل تفرقهی سیاسی (چیز  ،)Yبیان کنرده و بعند ادعنایی مطنرح کنرده
(ادعای  ) Xکه طرف مقابل برای رد کردنش ناچار است خود را موافق تفرقهی سیاسی نشنان دهند .رویننده بنا
استفاده از این حقه نفرتورزی به ایدهی تفرقهی سیاسی را جایگزین عقل و منطق کرده است.
مثال :۲
جان :ه سر من االن رفته تعطیالت و داره مثل خرس میخوره .من برای چی باید به خودم زح ت بندم ورزش
کنم؟
توضیح :دالیل ورزش کردن به عادات غذاخوری ه سر جان ربطی ندارند .به نظنر جنان او الزم نیسنت ورزش
کند ،چون ه سرش دارد مثل خرس غذا میخنورد (کناری کنه جنان از آن متنفنر اسنت) .بندین ترتینب جنان
نتیجهریری میکند که نباید ورزش کند .ارر جان به جنای توسنل بنه نفنرتورزی بنه عقنل و مننطقش توسنل
میجست ،میتوانست دبیل موجّهتری برای ورزش نکردن پیدا کند ،منثال عقنب افتنادن از برنامنهی تلویزینونی
مورد عالقهاش.
استثناط :این مغابطه استداللهای عاطفی و کماه یت را دربرن یریرد.
13۱

سیب :رفیق ،میشه منو برسونی به پاساژ؟
ادی :منظورت با ه ون ماشینیه که دربارهش رفتی «آدم سوار قاطر مست بشه ،شرف داره به اینکه با این ماشین
جایی بره».
سیب :آره.
ادی :نه ،تو بیاقت نداری سوار ماشین عابی من بشی.
در نظر ادی ،سیب بیاقت ندارد سوار ماشینش شنود (ادعنایی ذهنی/عناطفی) .بنا اینکنه ادی در اسنتدالبش بنه
نفرتورزی توسل میجوید ،در این مورد خاص ن یتوان به او خرده ررفت.
راهن ایی :خوشحال باشید .از نفرتورزی در هر شکل و حابتی پرهیز کنید.
مناب :
Moore, B. N., & Parker, R. (1997). Critical Thinking Instructor’s Manual: The
Logical Accessory. Mayfield Publishing Company.
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توسل به ح اقت ( | )Appeal to Stupidityمغابطه به زبان آدمیزاد ()۵۷
تعریف :مغابطهی توسل به ح اقت موقعی پیش میآید که روینده سعی کند عقنل و رفت نان منطقنی را در نظنر
مخاطبانش خوار و خفیف جلوه دهد.
معادل انگلیسیAppeal to Stupidity :
شکل منطقی:
شخص  ۷سعی میکند عقل ،منطق یا علم را کماه یت جلوه دهد.
شخص  ۷ادعا ،استدالل یا سخنی را مطرح میکند.
احت ال بیشتری وجود دارد تا مخاطبانِ او ادعا ،استدالل یا سخنش را بپذیرند.
مثال :۷
آنتونی :میدونید مشکل انسان مدرن چیه؟ زیاد فکر کردن! ما باید به ندای دب نون بیشتنر رنوش بندیم! امنروز
اوبین روز باقی ع رتونه! در ازای پرداخت فقط  ۷۳۳۳دالر میتونید به برنامهی  ۹۳روزهی من ملحق بشید.
*ج عیت سابن را روی سرش میرذارد*
توضیح :یکی از ترفندهای متقاعدسازی این است که حابتی عاطفی در مردم ایجاد کنید و کناری کنیند وقتنی در
چنین وضعیتی به سر میبرند ،تص ی ی احساسی بگیرند .در مثال باال آنتونی پس از کماه یت جلوه دادن تفکنر
نقادانه دقیقا از این ترفند استفاده میکند.
مثال :۲
سیاست دار :رقیب من دوست داره دائ ا پای آمار و ارقامو وسط بکشه تا ثابت کنه اقتصاد چقدر پیشرفت کنرده.
وبی با آمار و ارقام ن یتونیم شیکم بچههامونو سیر کنیم .اقتصاد بدتر شده! احساسات از واقعیّات مهمترن.
توضیح :سیاست دار هم به احساسات مخاطبانش توسل جسته و هم احساسات را مهمتر از آمنار و ارقنام جلنوه
داده تا به یک سؤال عینی پاس دهد :آیا اقتصاد بهبود پیدا کرده است؟
استثناط :توسل به ح اقت را با استدالل فاقد منطنق ( )Arational Argumentsاشنتباه نگیریند .اسنتداللهای
فاقد منطق را ن یتوان با منطق سنجید و این استداللها ذاتا احساسمحورند .بنابراین در قبال این استداللها ارر
از کسی بخواهید «منطق» را کنار بگذارد ،مرتکب مغابطه نشدهاید.
مثال:
مامان :کدوم هاپو رو میخوای؟
بچه :ه هشون دوستداشتنی و نازن .ه هشون سابم به نظر میرسن ...ن یتونم انتخاب کنم!
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مامان :با احساست تص یم بگیر .نسبت به کدومشون حس قویتری داری؟
راهن ایی :به هنگام انتخاب حیوان خانگی ،سعی کنید دیوانهترینشان را انتخاب نکنید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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توسل به قانون ( | )Appeal to the Lawمغابطه به زبان آدمیزاد ()۵۲
تعریف :مغابطهی توسل به قانون موقعی پیش میآید که روینده بدون توجیه ادعا کند هرآنچه تحت عنوان قانون
تثبیت شده از بحا اخالقی کار درستی است یا قانونشکنی بزوما از بحا اخالقی کار اشتباهی است.
معادل انگلیسیAppeal to the Law :
شکل منطقی:
 Xغیرقانونی است .بنابراین غیراخالقی است.
 Yقانونی است .بنابراین اخالقی است.
مثال :۷
تام :من می خوام با زنجیر خودمو به بوبدوزور وصل کنم تا نتونن باهاش آسایشگاه ساب ندانو خراب کنن.
جودی :این کار اشتباهیه! بازداشتت میکنن .تو که آدم خوبی بودی!
توضیح :نافرمانی مدنی یکی از ن ونه کارهایی است که غیرقانونی است ،وبی بزومنا ننه غیراخالقنی .قنوانین بنه
خاطر دالیل مختلفی وض میشوند و فقط بعضی از این دالیل «اخالقی» به ش ار میآیند (تازه آن هم بنا توجّنه
به نظام اخالقی شخصی خاص).
مثال :۲
بوسی :دیشب به شوهرم خیانت کردم.
راب :چرا؟!
بوسی :سخت نگیر .خیانت زناشویی جرم نیست.
توضیح :قانونِ وض شده با نظام اخالقی فردی انسانها فره دارد .راه این دو با یکدیگر همپوشانی دارنند ،وبنی
ارر بدون استدالبی عقالنی فرض را بر این بگیریم که مفهوم «قانونی» با «اخالقی» یا «غیرقانونی» با «غیراخالقی»
مترادف است ،مرتکب مغابطه شدهایم.
استثناط :راه کار غیرقانونی به وضوح غیراخالقی نیز هست و نیاز به توجینه کنردن آن نیسنت .منثال ارنر کسنی
بگوید« :چطور میتونی به اون پیرزن بگد بزنی و قاهقاه بخنندی؟ اینن کنار اشنتباهه .ارنه بگیرننت ،مینندازنت
هلفدونی!»
راهن ایی :وقتی قانون همپای هنجارهنای اجت ناعی و تغیینرات فرهنگنی تغیینر نکنند ،کناراییاش را از دسنت
میدهد .چیزی که زمانی «غیراخالقی» محسوب میشد ،م کن است در عرض چند سال بنه سنادری بنه امنری

131

«اخالقی» تبدیل شود و عکس این .هیچوقت فرض را بر این نگیرید که قوانین فینفسه خوب و درست هسنتند.
دبیل وض هر قانون را جویا شوید.
مناب :
این مغابطه را خود مؤبّف ابداع کرده است.
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توسل به سفر به ماه ( | )Appeal to the Moonمغابطه به زبان آدمیزاد ()۵۹
تعریف :مغابطهی توسل به سفر به ماه موقعی پیش میآید که روینده از این رزاره ه انند مدرکی برای اسنتدالل
استفاده کند« :ما تونستیم انسان رو بفرستیم کرهی ماه ،بنابراین باید بتونیم »...این مغابطنه یکنی از زیرشناخههای
قیاس ضعیف ( )Weak Analogyاست.
معادل انگلیسیAppeal to the Moon :
معادل التینargumentum ad lunam :
شکل منطقی:
ما توانستیم انسان را به کرهی ماه بفرستیم ،بنابراین باید بتوانیم کار  Xرا انجام دهیم.
مثال :۷
ما تونستیم انسان رو بفرستیم کرهی ماه ،بنابراین باید بتونیم ه ه نوع سرطان رو درمان کنیم.
توضیح :فرستادن انسان به ماه شاید ع لی تقریبا غیرم کن به نظر برسد ،وبی چون موفق شدیم این کار را انجام
دهیم ،شاید (به خطا) اینرونه استدالل کنند که هر کار به ظاهر غیرم کن دیگری را هم میتوانیم م کن سازیم.
یادتان باشد که بین آنچه احت ال وقوع دارد ،با آنچه امکان وقوع دارد ،تفاوت هست .در این نوع اسنتدالالت بنا
توجه به اینکه موفق شدیم انسانی را به ماه بفرستیم ،بحث امکان داشتن مطرح میشود ،نه احت ال داشتن.
مثال :۲
اره ناسا تونست آدمی رو بفرسته کرهی ماه ،بنابراین تو هم میتونی زن من بشی.
توضیح :این قیاس حتی از قیاس قبلی هم بدتر است .دستاوردهای ناسنا بنا دسنتاوردهای شخصنی منا یکسنان
نیستند.
استثناط :ارر استداللِ مورد نظر بازفرستادن انسان به کرهی ماه باشد ،میتوان از این استدالل استفاده کرد.
مثال :ما تونستیم سال  ۷۳۰۳انسانی رو بفرستیم کرهی ماه .بنابراین امروز هم میتونیم.
راهن ایی :به آنچه امکان وقوع دارد باور داشته باشید ،وبی ارر احت ال وقوع ندارد ،دبتان را به آن خوش نکنید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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توسل به سنّت ( | )Appeal to Traditionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۵۴
تعریف :مغابطهی توسل به سنّت موقعی پیش میآید که روینده با تکیه بر ترجیحات ملل کنه در تناری نهادیننه
شده (خواه به صورت کلّی و خواه در قابب ترجیحات تاریخی شخصی خناص) ،آن سنلیقهی ملنی را موجّنه و
صحیح جلوه دهد .سنّتها اغلب از نسلی به نسل دیگر منتقل میشوند و در این مینان تنهنا توضنیحی کنه داده
میشود این است که «ه یشه ه ین بوده و هست» .این توضیح هیچ دبیل و منطقی ندارد.
معادل انگلیسیAppeal to Tradition :
معادل التینargumentum ad antiquitatem :
معادلهای جایگزین :توسل به رسم رایج ،توسل به رذشتههای دور ،توسل به حک ت کهنن ،توسنل بنه رسنوم
رذشته ،دانش سنّتی[ ،شکلی از مغابطهی خوک جدری
شکل منطقی:
ما نسلهاست که کار  Xرا انجام میدهیم.
بنابراین باید به انجام کار  Xادامه دهیم.
در نظر اجداد ما  Xصاده بود.
بنابراین  Xصاده است.
مثال :۷
دیو :پنج نسله که مردای خانوادهی ما رفتن دانشگاه استنفورد و دکتر شدن ،و زنهنای خنانواده مونندن خوننه و
بچه بزرگ کردن .بنابراین وظیفهی من اینه که برم دکتر بشم.
کیتلین :خودت میخوای که دکتر بشی؟
دیو :مهم نیست .سنّت خانوادریه .من کیام که بخوام زیر پاش بذارم؟
توضیح :ه انطور که انسانها سنّتها را آغاز میکنند ،انسانها نیز باید بندانهنا پاینان ببخشنند .سننّت عنصنر
انگیزهبخش خوبی برای انجام کار نیست .مثل این میماند که فردی از ش ا بخواهد یک فیلم را پشنت سنر هنم
ت اشا کنید ،بدون اینکه دبیلی برای این کار به ش ا ارائه دهد.
مثال :۲
ازدواج از قدیماالیام بین مرد و زن بوده است .بنابراین ازدواج بین ه جنسررایان رس یت ندارد.
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توضیح :در بیشتر اوقات ،سنّتها از دل باورهای دینی یا باستانی بیرون آمدهاند و تا زمانی که کسی پیدا نشنود
تا منطق و استدالل پسِ این سنّتها را به چابش بکشد ،افرادی که تحنت تنأثیر نفنوذ منفنی چننین سننّتهایی
هستند ،عذاب خواهند کشید .دیدراههای پذیرفتهشده در فرهنگها و زمانهای رذشته بزوما در فرهنگ امروزی
نیز پذیرفتنی نیستند .نژادپرستی ،تبعی

جنسی ،بردهداری و مجازاتهای سنگین و غیرانسانی بنرای مجرمنان از

ج له این دیدراههای سنّتی هستند که اکنون مقبوبیتشان بهمراتب کاهش یافته است.
استثناط :سنّتهایی که قربانی ن یریرند و صرفا برای حفظ خودِ سنّت باقی ماندهاند ،نیازی به موشکافی منطقنی
ندارند.
راهن ایی :به بطف خالقیت اجدادمان است که سنّت هایشان به ما به ارث رسیده اسنت .شن ا هنم خالقینت بنه
خرج دهید و سنّتهای خودتان را ایجاد کنید و با این سنّتها دنیا را به جایی بهتر تبدیل کنید.
درررونی :مغابطهی خوک جدری به استعارهی پرواز هواپی اها در آرایشی مشخص اشاره دارد .ارر یکی از اینن
هواپی اها از آرایش خارج به نظر برسد ،ما ر ان میکنیم که آن یگ هواپی ا دارد راه خطا میرود ،نه هواپی اهای
دیگر .اما تاری ثابت کرده که ه یشه این هواپی اهای تکوتنها هستند (مارتین بوتر کینگ جونینور) کنه بنه منا
نشان میدهند مسیر را اشتباه میرفتیم.
مناب :
Harpine, W. D. (1993). The Appeal to Tradition: Cultural Evolution and Logical
Soundness. Informal Logic, 15(3).
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توسل به اعت اد ( | )Appeal to Trustمغابطه به زبان آدمیزاد ()۵۵
تعریف :مغابطهی توسل به اعت اد موقعی پیش میآید که روینده ادعا کند منبعی قابل اعت ناد /غینر قابنل اعت ناد
است ،بنابراین هر اطالعاتی که آن منب منتشر کند صاده/کاذب است .دبیل مغابطهآمیز و مشکلسناز بنودن اینن
ادعا آن است که کیفیت هر استدالل ،ادعا یا رزارهای باید به صورت جدارانه و با توجه به ارزشهنا و محتنوای
خود آن مورد ارزیابی قرار ریرد.
این مغابطه اعت اد کردن به شخص یا چیز خاصی را دربرن یریرد .مثال ارر کسی به فرزندش اعت اد کند کنه در
موقعیتی خاص تص یم درستی میریرد ،مرتکب مغابطه نشده است .ارر ما به ک ربند ای نی خودروی نان اعت ناد
کنیم ،مرتکب مغابطه نشدهایم .ارر ما به سگمان اعت اد کنیم که خودش سر ساعت به بیرون از خاننه منیرود و
رف حاجت میکند ،مرتکب مغابطه نشدهایم .اصوال وقتی به کسی اعت اد میکنیم ،درجهای از اط ینان درونیمان
را نسبت به آن شخص ابراز میکنیم و ادعای مطلقی دربارهی صده یا کذب چیزی بیان ن یکنیم.
معادل انگلیسیAppeal to Trust :
معادلهای جایگزین :توسل به بیاعت ادی (متضاد این مغابطه) ،توسل به اط ینان
شکل منطقی:
منب  Xمنب قابلاعت ادی از اطالعات است.
ادعای  Yبر پایهی اطالعات منب  Xبیان شده است.
بنابراین ادعای  Yباید صاده باشد.
 Xمنب غیرقابلاعت ادی از اطالعات است.
ادعای  Yبر پایهی اطالعات منب  Xبیان شده است.
بنابراین ادعای  Yباید کاذب باشد.
مثال :۷
توی والاستریت جورنال خوندم دل و جیگر خوک برای سرمایهرذاری ایدهابه .میتنونم ینک میلینون دالر ازت
پول قرض بگیرم؟
توضیح :والاستریت جورنال منب نسبتا قابلاعت ادی است (ارر ش ا مخابفید اشنکابی نندارد؛ موافقنت شنخص
استداللکننده کافیست) .در این مورد خاص ،اطالعات ارائهشده بیشتر نظر شخصی به نظر میرسد تا واقعیّت.

132

در ض ن پیشبینی دربارهی سرمایهرذاری ذاتا کناری مخناطرهانگینز و ارزش صنده منطقنی آن پرسنشبرانگیز
است.
مثال :۲
سیندی :توی رلوبال اینکوایرر خوندم که بینگو کلی ،ستارهی معروف سین ا ،توی تَرکه.
جک :دروغ محضه! رلوبال اینکوایرر از نوزادی که تفنگ دستشه هم غیرقابلاعت ادتره.
توضیح :رلوبال اینکوایرر شاید به خاطر روزنامهنگاریِ باکیفیت و رزارشهای حقیقیاش معروف نباشد ،وبی بنا
وجود این ،راهی حتی غیرقابل اعت ادترین مناب هم اطالعاتی حقیقی را رزارش میکنند .شاید بند نباشند بنرای
خودتان قانونی تجربی (قانون کلّی) تعیین کنید :باید به هر چیزی که مناب غیرقابلاعت اد منتشر منیکننند شنک
داشت ،مگر اینکه خالقش ثابت شود ،وبی با وجود این مندرجات هیچ نشریهای را بدون دبیل موجّه ن یتنوان
با اط ینان رد کرد.
استثناط :ارر کسی صرفا دارد با اعت اد به نفس حرف میزند ،وبی با اط یننان دربنارهی صنده ینا کنذب چینزی
صحبت ن یکند ،مغابطهای در کار نیست .قابلاعت اد بودن باید بر سطح اعت اد به نفس اشخاص تنأثیر بگنذارد،
وبی نه بر میزان قطعیت.
راهن ایی :سعی کنید سطح اعت اد به نفستان را با سطح اعت ادتان برابر قرار دهید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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استدالل بر اساس زبان برانگیزاننده (  | )Argument by Emotive Languageمغابطه به زبان آدمیزاد
()۵۰
تعریف :مغابطهی استدالل بر اساس زبان برانگیزاننده موقعی پیش میآید که روینده با هدف فرینب دادن طنرف
بحث ،به جای ارائهی واقعیات و مدارک از کل اتی استفاده میکند که هدفشان برانگیختن عواطف انسانیست.
معادل انگلیسیArgument by Emotive Language :
معادلهای جایگزین :کالم فریبنده ،زبان فریبنده ،استفاده از حسن تعبیر
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعا میکند  Xصاده است.
شخص  ۷از زبانی بسیار قدرت ند و برانگیزاننده برای ثابت کردن ادعای خود استفاده میکند.
بنابراین  Xصاده است.
مثال :۷
ارر خدا را در دل هایتان نپذیرید ،یعنی خوبی ،مهربانی و حتی خود عشق را نپذیرفتهاید.
توضیح :در این مثال ،روینده به جای «باور نداشتن به خدا» بفظ بهمراتب قویتر «نپنذیرفتن خندا در دل» را بنه
کار برده است ،بهخصوص با توجه به اینکه باور داشتن به خدا را با «خوبی» یکسان دانسته است.
مثال  :۲کتاب مقدس پر است از قصههای جادوی خداوند.
توضیح :در این مثال ،روینده به جای به کار بردن واژهی دقیقتر «معجزه» ،واژهی «جادو» را به کنار بنرده اسنت.
هدف او از این کار آن است که قصّههای کتاب مقدس را اح قانه جلوه دهد ،چنون «جنادو» تنداعیرر قندرتی
خیابی و کودکانه است.
مثال  :۹من ن یدونم استفاده از خدمات یک اسکورت حرفهای چه اشکابی داره.
توضیح :روینده [در واق امر میخواهد خوابیدن با یک فاحشه را امری م تاز و عابی جلوه دهد ،وبی به جز در
برخی از قس ت های نوادا (یا کشورهای دیگر در دنیا) فحشا امری غیرقانونی است.
استثناط :زبان ابزاری قدرت ند است و باید از آن برای برانگیختن عواطف استفاده کرد ،وبی نباید آن را جنایگزین
منطق و مدرک معتبر کرد.
راهن ایی :حسن تعبیر ( )Euphemismوقتی بهجا استفاده شود ،حاکی از شعور باالی اجت اعی است .مثال ارر
در قرار کاری هستید ،بهتر است بگویید «ببخشید ،دستشویی کجاست؟» نه اینکه «ببخشید ،باید برم جیش کنم».
مناب :
111

Walton, D. (2006). Fundamentals of Critical Argumentation. Cambridge
University Press.
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استدالل بر اساس سری حرف زدن ( | )Argument by Fast Talkingمغابطه به زبان آدمیزاد ()۵۱
تعریف :مغابطهی استدالل بر اساس سری حرف زدن موقعی پیش میآید که روینده با سری حنرف زدن سنعی
کند خود را باهوش یا با اعت اد به نفس باال جلوه دهد و بدین ترتیب خود را از بیان حقیقت ینا ارائنهی مندرک
مبرا کند .ه چنین ارر روینده ع دا سعی کند با سری حرف زدن به مخاطب اجازه ندهد اسنتدالل را در ذهننش
بررسی کند و مجبور شود یا آن را بپذیرد ،یا حداقل نتواند رد کند ،مرتکب این مغابطه شده است.
معادل انگلیسیArgument by Fast Talking :
شکل منطقی:
طبق رفتهی شخص  Y ،۷صاده است.
شخص  ۷خیلی سری حرف میزند.
بنابراین  Yصاده است.
مثال ( ۷آن را خیلی سری بخوانید):
بدین ترتیب نتیجهریری من اینه که فقط یک خدا وجود داره .بدون شک ،بیتردید ،بدون دودبی ،منن از چینزی
که رفتم مط ئنم ،چون میدونم حقیقت چیه و اومدم اینجا تا این حقیقت رو با ش ا به اشتراک بذارم .ه گی در
پناه خدا!
توضیح :در مثال باال روینده هیچ مدرکی برای ادعای خود مطرح نکرده است .ارر ج الت باال سری و رسا بیان
شوند ،قابلیت متقاعدسازیشان بیشتر از موقعیست که با بحن و تن صدای آدمی پشتکوهی بیان شنوند .ارنر
هدف روینده از این کار این باشد که به دیگران فرصت ندهد استدالبش را در ذهن خود پردازش کننند و بندین
ترتیب راحتتر آن را بپذیرند ،مرتکب این ترفند مغابطهآمیز شده است.
مثال ( ۲ه ان مثال باال  -آن را خیلی سری بخوانید):
بدین ترتیب نتیجهریری من اینه که فقط یک خدا وجود داره .بدون شک ،بیتردید ،بدون دودبی ،منن از چینزی
که رفتم مط ئنم ،چون میدونم حقیقت چیه و اومدم اینجا تا این حقیقت رو با ش ا به اشتراک بذارم .ه گی در
پناه خدا!
توضیح :این بار ،ارر ش ایی که به استدالل روش میدهید ،سرعت باالی حرف زدن روینده فریبتان دهد و آن را
به منزبهی جایگزینی برای مدرک ادعایش بپذیرید ،مرتکب این مغابطه شدهاید .شناید رویننده اعت ناد بنه نفنس
باالیی داشته باشد یا شاید هم ش ا خجابت میکشید تا از او بخواهید حرفش را تکرار کند ینا شن ردهتر سنخن
بگوید؛ بنابراین حرف او را میپذیرید .ارر این کار را بکنید ،مرتکب استدالل مغابطهآمیز شدهاید.
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استثناط :کسانی که به طور طبیعی سری حرف میزنند قصد فریب دادن ش ا را ندارند و ارر ش ا هنم بنه خناطر
سری حرف زدنشان اعتبار بیشتری به استداللهایشان نبخشید ،مغابطهای اتفاه نیفتاده است.
راهن ایی :ارر می خواهید سخنران خوبی شوید ،روی سرعت حرف زدنتان ت رین کنید .سنرعت حنرف زدنتنان
باید به قدری آهسته باشد که مخاطب بتواند حرف هایتان را دنبال کند ،وبی نه خیلی آهسته ،مگنر اینکنه قصند
داشته باشید روی نکتهی خاصی به صورت ن ایشی تأکید کنید.
مناب :
Wormeli, R. (2001). Meet Me in the Middle: Becoming an Accomplished Middlelevel Teacher. Stenhouse Publishers.
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استدالل بر اساس چرند و پرند ( | )Argument by Gibberishمغابطه به زبان آدمیزاد ()۵۱
تعریف :مغابطهی استدالل بر اساس چرند و پرند موقعی پیش میآید که روینده به جای ارائهی مدرک و منطنق
از سخنان غیرقابلفهم یا چرند و پرند مح

در قابب ارائهی استدالبی قوی اسنتفاده کنند .شنکل رایجتنر اینن

مغابطه موقعی اتفاه میافتد که شخص استداللکننده از واژران و جزئیات تخصصی استفاده کند کنه ربطنی بنه
استدالبش ندارند و بعد نتیجهریریاش را دوباره تکرار کند تا این بار در نظر کسی که حرفش را متوجنه نشنده،
پشتوانهی عل ی یا منطقی محکمتری داشته باشد.
معادل انگلیسیArgument by Gibberish :
معادلهای جایگزین :ریج کردن طرف بحث ،استدالل بر اساس سخنان نامفهوم (امّا به ظاهر سطح باال)
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعا میکند  Xصاده است.
شخص  ۷سعی میکند با چرند رفتن ادعای خود را ثابت کند.
بنابراین  Xصاده است.
مثال :۷
تقویت انسجام دکستروز به اِع ال ذاتی بردباری قابلفهم منجر میشود .بنابراین پذیرش این طرح اشتباه است.
توضیح :من خودم هم ن یدانم چه نوشتم .مخاطبم هم به احت ال زیاد ن یداند .وبنی اینن مخاطنب (بسنته بنه
اینکه چه کسی باشد) به احت ال زیاد فرض را بر این خواهد ررفت که من میدانم دربارهی چه چینزی حنرف
میزنم ،وبی آنها ن یتوانند منظور مرا درک کنند و برای ه ین احت ال بیشتری وجود دارد که بنا نتیجنهریری
من موافقت کنند ،چون فکر میکنند من خودم آن را میفه م .این استدالل مغابطهآمیز است.
مثال ( :۲این مثال از فیلم جاسوسانی مثل ما ( )Spies Like Usبرررفته شده است .در این صنحنه شخصنیت
اِمِت فیتز -هیوم ،با بازی چِوی چِیس ،در حال صحبت با روزنامهنگاران است).
خب ،اببته درخواستای اونا برای سوبسید پاراروئهای نبود و ایاالت متحدهی آمریکا و بنهخصنوص دوبنتش بنه
هیچوجه رئیسج هور ما رو راضی ن یکرد که این کار ه یشه به ه ین شکل انجام بشه .مفهومه؟
توضیح :امت فیتز -هیوم مشخصا دبش ن یخواست به سؤال روزنامهنگاران پاس دهد و برای ه نین بنه جنای
پاس درست چرند و پرند تحویل آنها داد .در حابیکه روزنامهنگاران سعی میکردند سر در بیاورنند کنه امنت
چه رفته ،او بدون ارائهی پاسخی صحیح توجّهش را به سؤال بعد معطوف کرد.
استثناط :در بعضی استداللها به کار بردن توضیحات و اصطالحات فنی ضروری است.
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راهن ایی :یادتان باشد که رابطهی صحیح بر پایهی درک متقابل بنا شده است ،نه ریج کردن مردم .وقتی استدالل
میکنید ،سعی نکنید با اصطالحات و واژران پیچیده و سطح باال توجّه مردم را جلب کنیند ،بنهخصنوص وقتنی
واژران سادهتر کارتان را راه میاندازد.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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استدالل بر اساس جذابیت فردی ( | )Argument by Personal Charmمغابطه به زبان آدمیزاد ()۵۳
تعریف :مغابطهی استدالل بر اساس جذابیت فردی منوقعی پنیش میآیند کنه شخصنی بنه خناطر ویژریهنای
شخصیتی یا «جذابیتِ» ( )Charmاستداللکننده استدالل او را قویتر بداند.
معادل انگلیسیArgument by Personal Charm :
معادلهای جایگزین :توسل به جذابیت جنسی ،توسل به زرهوبره ،توسل به خوشزبانی
شکل منطقی:
شخص  ۷میروید  Yصاده است.
شخص  ۷بسیار جذّاب است.
بنابراین  Yصاده است.
مثال :۷
سالم خان ا (چش ک  -دندانهای برّاه) .من میخواستم بگم ش ا حق دارید با بندنتون چنی کنار کنیند .سنقط
جنین حقّ ش است.
توضیح :جذابیت روینده ربطی به موضوع سقط جنین ندارد.
مثال :۲
میخوام برای شروع از مردم فوهابعادهی این شهر بابت تقبّل زح نت میزبنانی اینن مه نونی تشنکر کننم .اینن
افتخار منه که ه هی ش ا رو دوست خودم خطاب کنم .در مقام دوستتون ،میخوام بهتون بگم که برهنه دویندن
وسط زمین بازی ( )Streakingباید قانونی بشه.
توضیح :پر و بال دادن به مخاطب پیش از ارائهی استدالل ترفندی رایج است ،چون بسیار مؤثر است .ارر سنعی
کنید ضعف استداللتان را با چاپلوسی و چربزبانی بپوشانید ،مرتکب این ترفند مغابطهآمیز شدهاید .ارر اجنازه
دهید این حقّه بر ش ا اثر بگذارد ،ش ا هم مرتکب این مغابطه شدهاید.
استثناط :ارر جذابیت روینده به طور مستقیم به استدالبش مربوط باشند ،منثال ارنر اسنتدالبش اینن باشند کنه او
بهترین رزینهی موجود برای میزبانی یک برنامهی سرررمی تلویزیونی است ،مغابطهای اتفاه نیفتاده است.
راهن ایی :ارر ش ا ذاتا آدم جذابی هستید ،از استفاده از جذابیتتان هراس نداشته باشید .وبنی از آن بنه منزبنهی
جایگزینی برای مدّعیات معتبر و مدرک قوی استفاده نکنید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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استدالل بر اساس بجاجت ( | )Argument by Pigheadednessمغابطه به زبان آدمیزاد ()۰۳
تعریف :مغابطهی استدالل بر اساس بجاجت موقعی پیش میآید که شخصی به خناطر ینکدنندری از پنذیرفتن
استدالبی ثابت شده سر باز بزند .ه چنین ارر کسی حاضر نباشد در راستای تقویت ادعایی که بنه آن بناور دارد،
استدالبی مطرح کند ،مرتکب این مغابطه شده است.
معادل انگلیسیArgument by Pigheadedness :
معادلهای جایگزین :استدالل بر اساس یکدندری ،مغابطهی جهل راس
شکل منطقی:
استدالل  Xبسیار قویست.
شخص  ۷اعتراضی به استدالل ندارد ،وبی از پذیرفتن نتیجهی آن سر بازمیزند.
بنابراین استدالل  Xصاده نیست.
مثال :۷
بابا :از وقتی ایکسباکس به اتاقت منتقل شده ریاضیت اُفت کرده .از اون موقن روزی  ۰سناعت مشنغول بنازی
هستی .قبلش ه یشه  ۲۳-۷۳میررفتی .به نظرت ن یاد افت تحصیلیت به خاطر زیاد بازی کردنه؟
بلیک :نه.
توضیح :پدر بلیک استدالل قویای مطرح کرده ،وبی بلیک برای رد کردن آن هیچ دبیلی مطرح نکنرده اسنت .او
صرفا بجاجت میورزد.
مثال :۲
کتی :من از میشل اوباما بدم میاد.
خورخه :آیا از ک پین « »Let’s Moveکه برای کاهش چاقی توی کودکان راه انداخت بدت اومد؟
کتی :بله.
خورخه :آیا از ک پین « »Joining Forcesکه با ه کاری دکتر جیل بایدن برای ک ک بنه سنربازای بازنشسنته
راه انداخت بدت اومد؟
کتی :بله.
خورخه :آیا از این که یه هفته به آفریقا سفر کرد تا وضعیت رهبری ،تحصنیل ،سنالمتی و رضنایت نونهناالن رو
بهبود ببخشه بدت اومد؟
کتی :بله.
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خورخه :آیا از ک پین ملی « »Reach Higherکه برای ترویج آمنوزش عنابی تنوی کشنور راه اننداخت بندت
اومد؟
کتی :بله.
خورخه :آیا از ک پین ملی « »Let Girls Learnکه هدفش رسترش خدمات تحصیلی برای دختران بنود بندت
اومد؟
کتی :بله.
خورخه :آیا از عضالت پرورشیافتهش بدت میاد؟
کتی :آره ،بهخصوص از عضالتش!
توضیح :انسانهای غیرمنطقی مع وال ه هچیز را سیاه و سفید میبینند و به هر قی تی (حتنی فندا کنردن عقنل و
منطق) ،موض ایدئوبوژیک خود را حفظ میکنند .کتی یکی از این اشخاص است.
استثناط :بجاجت را با عدم ت ایل به بحث کردن اشتباه نگیرید.
مثال:
موعظه رر خیابانی (خطاب به زنی که پیراهنی پوشیده که روی آن نوشته شده« :خدا رو شکر کنه خنداناباورم!»):
ش ا توی آتیش جهنم خواهید سوخت!
زن( :به راهش ادامه میدهد)
موعظهرر خیابانی( :به شکل دیوانهوار آیههایی از کتاب مقدس را نقلقول میکند که حرفش را تایید میکنند).
زن :باشه .وبی فکر نکنم.
موعظهرر خیابانی( :ه چنان که زن دورتر میرود ،آیههای کتاب مقدس را بلندتر تکرار میکند و سنعی میکنند
خود را به او برساند).
زن :ببخشید ،وبی من این چیزها رو قبول ندارم .تازه پاتون رفت رو پشگل سگ.
راهن ایی :یادآوری میکنم از مطلقرویی پرهیز کنید .به جای رفتن این ج له« :من از سنرتاپای فالننی متنفنرم»،
بگویید «من از این ویژریهای فالنی خوشم ن یاد».
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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استدالل بر اساس تکرار ( | )Argument by Repetitionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۰۷
تعریف :مغابطهی استدالل بر اساس تکرار موقعی پیش میآید که روینده بنه جنای ارائنهی مندرک قنوی بنرای
استدالل یا مقدّمهای آن را به طور دائم تکرار کند.
معادل انگلیسیArgument by Repitition :
معادل التینargumentum ad nauseam :
معادلهای جایگزین :توسل به غُر زدن ،برهان به واسطهی اظهار قطعی
شکل منطقی:
 Xصاده است X .صاده است X .صاده است X .صاده است X .صاده است و...
مثال :۷
فیلم  Kill, Blood, Goreالیق دریافت جایزهی اسکار بهترین فیل ه .فیلمهای خوب دیگه هم هستن ،وبی نه
به خوبی این فیلم .شاید بقیهی فیلم ها الیق نامزد شدن باشن ،وبی الیق برنده شدن اسکار نیسنتن ،چنون Kill,
 Blood, Goreالیق اسکاره.
توضیح :در مثال باال روینده توضیح ن یدهد که چرا به نظرش  Kill, Blood, Goreالیق اسکار است و حتی
هیچ نظری به اشتراک ن ینهد .او صرفا هر زمان حرفش را به اَشکال مختلف تکرار میکند.
مثال :۲
سال :یه زمانی ه هی آدما به یه زبون حرف میزدن .بعد بنه خناطر سناختن بنرج بابِنل ،خندا عصنبانی شند و
زبانهای مختلفی رو که امروز داریم ،یا حداقل انشعابی ازشون رو به وجود آورد.
کوین :من توی کابج زبانشناسی خوندم و میتونم بهت تض ین بدم این اتفاقی نبنود کنه افتناد .غینر از قصنهی
کوتاهی که در این باره توی کتاب مقدّس اومده ،چه مدرک دیگهای برای ثابت کردن این نظریه داری؟
سال :ما از این نظریه مط ئنیم ،چون کالم خداست ،چون خدا عصبانی شد و ه هی زبانهنای مختلفنی رو کنه
امروزه داریم به وجود آورد ،یا حداقل انشعابی ازشون رو.
کوین :تو این حرفو یه بار زدی .چه مدرک دیگهای برای ثابت کردن این نظریه داری؟
سال :توی کتاب مقدس ذکر شده که انسانها یه زمانی زبان مشترکی داشتن .بعد ،به خاطر ساختن برج بابل خدا
عصبانی شد و زبان های مختلفی رو که امروز داریم به وجود آورد ،یا حداقل انشعابی ازشون رو.
کوین( :روی بباس سال باال میآورد).
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توضیح :بیان چندبارهی ادعاهای یکسان ،حتی عوض کردن جای واژهها با یکدیگر یا جایگزین کنردن آنهنا بنا
بیان ادعای جدید فره دارد و مسل ا به اعتبار این ادعاها ن یافزاید.
استثناط :وقتی طرف مقابل بحث سعی دارد بحث را منحرف کند ،تکرار کنردن اسنتدالل اوبینه راه خنوبی بنرای
برررداندن بحث به مسیر اصلیاش است.
راهن ایی :وقتی طرف بحثتان چیزی میروید که به استدالل ش ا ربطی نداشت ،اشکال ندارد ارنر اسنتداللتان
را تکرار کنید .اببته ترجیحا بهجای تکرار حرف قبلی ،آن را به شکلی دیگر بیان کنید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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استدالل بر اساس خوانش رزینشی ( | )Argument by Selective Readingمغابطه به زبان آدمیزاد
()۰۲
تعریف :مغابطهی استدالل بر اساس خوانش رزینشی موقعی پیش میآید که شخصی تعدادی اسنتدالل ینا ادّعنا
ارائه میکند و طرف بحثش به رونهایی وان ود میکند که رویی ضنعیفترین اسنتدالل او بهتنرین آنهاسنت .در
این مغابطه طرف بحث به میل خود به بعضی چیزها بیش از حد توجّه نشان میدهد و بعضنی چیزهنا را بنهکل
نادیده میریرد .این مغابطه با مغابطهی توجّنه رزینشنی ( )Selective Attention Fallacyرابطنهی نزدینک
دارد.
معادل انگلیسیArgument by Selective Reading :
شکل منطقی:
شخص  ۷استدالل  Y ،Xو  Zرا مطرح میکند.
استدالل  Zضعیفترین است.
شخص  ۲به رونهای جواب میدهد که رویی استدالل  Zبهترین استدالل شخص  ۷است.
مثال :۷
کوین :با اتکا بر برهان تنظیم ظریف [کیهانی ( ،)Fine-Tuning Argumentبرهنان غاینتشنناختی و شناید
توجّه به اینکه بیش از  ۲میلیارد نفر به وجود خدا اعتقاد دارن ،میشه خدا رو اثبات کرد.
سیدنی :اعتقاد به خدا صرفا به خاطر اینکه کلّی آدم دیگه هم بهش اعتقاد دارن ،غیرمنطقیه!
توضیح :کوین سه دبیل برای اعتقاد خود به خدا ذکر کرد .دوتا از اینن دالینل ارزش بحنث کنردن دارنند ،وبنی
یکیشان نه .سیدنی بر دبیلی ت رکز کرد که ارزش بحث کردن ندارد و به رونهای پاس داد که رویی کوین فقط
ه ان یک دبیل را ذکر کرده است.
مثال :۲
جونا :بله ،انسان به کرهی ماه قدم رذاشت .تعداد زیادی مدرک وجود داره که صحّت ماجرا رو تأیید میکنه .این
مدارک به نهادهایی خارج از ناسا و دوبت ایاالت متحده تعلق دارن .تازه ،من یکی از فضنانوردای شنرکتکننده
توی یکی از مأموریتای آپوبو رو میشناسم و ایشون تأیید میکنه که واقعا انسان روی کرهی ماه قدم رذاشت.
بیف :به رفیقت پول دادن تا به این دروغ اعتبار ببخشه.
توضیح :بیف بر استدالل ضعیفتر ت رکز کرد و استدالل دیگر را نادیده ررفت.
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استثناط :در صورتی که به استداللهای قویتر هم بپردازید ،اشکابی ندارید که اول به استدالل ضعیفتر بپردازید
و اشتباه بودنش را ثابت کنید.
راهن ایی :ارر میبینید که طرف بحث دارد تعداد زیادی استدالل پشت سر هم ردیف میکند ،مودبانه حنرفش را
قط کنید و از او بخواهید که بحث را با قویترین استدالبش شروع کند و به ش ا فرصت دهد به آن بپردازیند و
بعد سراغ استدالل بعدی برود.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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استدالل بر اساس قدمت ( | )Argument from Ageمغابطه به زبان آدمیزاد ()۰۹
تعریف :مغابطهی استدالل بر اساس قدمت موقعی پیش میآید که پیشفرض روینده یا شننونده اینن باشند کنه
نسلهای قبلی از نسل فعلی حکیمتر و داناتر هستند ،بنابراین نتنایجی را کنه تحنت عننوان حک نت رذشنتگان
مطرح شود ،درستتر از آنچه که هست میپندارند.
معادل انگلیسیArgument from Age :
معادلهای جایگزین :حک ت قدما
شکل منطقی:
شخص  ۷میروید  Yصاده است.
شخص  ۷عارفی بود که در رذشتههای دور میزیست.
بنابراین  Yصاده است.
مثال :۷
از سوامی پاتوتی ،که در قرن ششم میالدی میزیست ،نقل است« :خودشناسنی یعننی روزی خنود را شنناختن».
این روزا از این جواهرات پیدا ن یکنی!
توضیح :ج الت قصار بسیاری هستند که به اندازهی حکاکیهنای  ۷۵۳۳سنال پنیش منبهم ،ننامفهوم و بیمعننا
هستند .چیزی که تغییر یافته درک ماست .وقتی هم که پای متون و شخصیتهای کهنن در مینان باشند ،رناهی
البالی ابهامات معنایی پیدا میکنیم که وجود ندارد یا امکان ندارد از نیت اصلی نویسنده موقن بیانشنان بناخبر
بود.
مثال :۲
مامانبزررم بهم رفته بود که باید هر روز صبحونه تخممرغ و بیکن بخورم تا سابم ب ونم.
توضیح :شاید ک ی غیرمحترمانه به نظر برسد ،وبی نسلهای قبلی «داناتر» نیسنتند .داننایی ربطنی بنه سنوسنال
ندارد .ما دو نسل شناخت عل ی داریم که پدربزرگها و مادربزرگهای ما از آن بیبهره بودنند و طنی دو نسنل
قبل هم دنیا تغییرات زیادی را به خود دیده است .شاید برخی توصیهها در ه نهی زمانهنا و مکانهنا حقیقنت
داشته باشند ،وبی برخی توصیهها ،مثل توصیهی مثال باال ،ریشه در باورهای روز دارند و باید مثنل بطنری شنیر
خراب آنها را دور انداخت.
استثناط :در مواقعی که سنوسال و قدمت به طور مستقیم به صده ادعنای مطرحشنده مربنوط باشند ،مغابطنهای
اتفاه ن یافتد .مثال« :شراب هرچقدر قدی یتر بهتر».
111

راهن ایی :یادتان باشد که حتی یونانیان باستان هم چرند و پرند زیاد رفتند.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

111

استدالل بر اساس مغابطه ( | )Argument from Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۰۴
تعریف :مغابطهی استدالل بر اساس مغابطه موقعی پیش میآید که فردی به خاطر وجود یک مغابطه در استداللِ
طرف مقابل نتیجهریری استدالل را زیر سؤال ببرد.
معادل انگلیسیArgument from Fallacy :
معادل التینargumentum ad logicam :
معادلهای جایگزین :رد کردن استدالل با اشاره به مغابطه ،مغابطهی مغابطه ،مغابطهی مغابطنهکاران[ ،شنکلی از
مغابطهی دالیل بد[ ،شکلی از مغابطهی تکوین روانی ()psychogenetic
شکل منطقی:
استدالل  Xمغابطهآمیز است.
بنابراین نتیجه یا مدّعای صده استدالل  Xکاذب است.
مثال :۷
ایوان :تو حق نداری ماشین منو قرض بگیری ،چون نی هشب به کدوتنبل تبدیل میشه.
سیدنی :اره واقعا ه چین فکری میکنی ،نشون میده اح قی.
ایوان :تو داری از مغابطهی ح لهی شخصی [تشنیعی استفاده میکنی ،بنابراین من اح ق نیستم.
سیدنی :اآلن بیشتر مط ئن شدم.
توضیح :سیدنی واقعا از مغابطهی تشنیعی (اتّهامورزانه) استفاده کرد ،چون به جای اینکه به ایوان توضنیح دهند
چرا ماشینش نی هشب به کدوتنبل تبدیل ن ی شود ،او را اح ق خطاب کرد .با این حال ،اسنتفاده از اینن مغابطنه
مدرکی خالف ادعای مطرحشده به ش ار ن یآید.
مثال :۲
کارن :ببخشید ،وبی اره فکر کردی آدمها قبال دایناسورسواری میکردن ،پس یعنی دچار فقر فکری یا اطالعناتی
هستی.
کنت :اول اینکه من دکترای علوم خلقت دارم ،بنابراین از فقر فکری یا اطالعاتی خبری نیست .دوم اینن کنه رو
آوردن تو به ح لهی شخصی نشون میده اشتباه میکنی و آدما قبال دایناسورسواری میکردن.
کارن :چهار ماه رفتن به یه «کابج» وسط جنگل و ررفتن یه دکترای درپیت آدمو از فقر فکری و اطالعاتی نجات
ن یده .مغابطهای که من به کار بردم به هیچ وجه مدرکی در راستای حقیقی بودن دایناسورسواری آدمیزاد نیست
و خالف اون چیزی که فکر میکنی ،کارتونِ عصرحجریها ( )The Flintstonesمستند نبود!
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توضیح :مغابطهی تشنیعی (اتّهامورزانهی) کارن در حکم اوبیهاش ارزش صده ادعای دایناسورسنواری انسنانها
را ثابت ن یکند.
استثناط :راه برخی اشخاص به نتیجهای درست رسیدهاند ،اما ن یتوانند راهی درست برای بیان صنده اسنتدالل
خود پیدا کنند و برای ه ین ،از روی درماندری ،به استفاده از مغابطه روی میآورند .این کارشان نشنان میدهند
که آنها قادر به دفاع از ادعای خود نیستند ،اما رد یا تأیید خود ادعا ماجرایی دیگر است.
درررونی :مغابطهی دبیل بد ( )bad reason fallacyهم مشابه این مغابطه است ،وبنی م کنن اسنت رویننده
صرفا استدالبی بد را با برهان و دبیلی بد مطرح کرده باشد و استدالل حاوی مغابطه نباشند .بینان اسنتدالبی بند
بزوما به معنای این نیست که نتیجهریری غلط اسنت .شناید اسنتداللها و دالینل بهتنری بنرای تقوینت صنده
نتیجهریری استدالل وجود داشته باشد.
مثال :من هیچوقت خدا رو ندیدهام .بنابراین او وجود نداره.
در این مثال روینده از دبیلی ضعیف برای مطرح کردن نتیجهای قابلبحث استفاده کرده است ،وبی این بدان معنا
نیست که خدا وجود دارد .معنای آن صرفا این است که استدالل مطرحشده ضعیف است.
راهن ایی :شاید بحث کردن با کسانی که دائ ا استداللهای مغابطهآمیز مطرح میکنند بیفایده باشد .ارر میبینیند
کسی استدالل کردن را بهخوبی بلد نیست ،میتوانید این مهارت را به او یاد دهید ،وبنی ارنر میبینیند اینن کنار
برای او ترفندی فریبآمیز است ،احت اال به او امیدی نباشد.
مناب :
from

Retrieved
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Fallacies
in
Psychology.
http://kspope.com/fallacies/fallacies.php
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استدالل بر اساس مرج کاذب (  | )Argument from False Authorityمغابطه به زبان آدمیزاد
()۰۵

۷

تعریف :مغابطهی استدالل بر اساس مرج کاذب موقعی پیش میآید که شخص ادعاکننده ه چنون متخصّصنی
معرفی میشود که به خاطر تخصّصش باید به او اعت اد کرد ،وبی تخصّص او بنه حنوزهی منورد بحنث ارتبناط
ندارد.
معادل انگلیسیArgument from False Authority :
شکل منطقی:
متخصّص  Aنظر خود را دربارهی موضوع  Bبیان میکند.
حوزهی تخصّصی متخصّص  Aارتباط ک ی با موضوع  Bدارد یا اصال به آن ارتباط ندارد.
نظر متخصّص  Aبر نظر مردم دربارهی موضوع  Bتأثیر میرذارد.
مثال :۷
دکتر دین ،یکی از روانشناسایی که اخیرا برنامهش توی تلویزیون خیلی سروصندا کنرده ،میرنه تنقینهی قهنوه
«سرچش هی جوانیه ».من میخوام در اوبین فرصت تنقیهی قهوه انجام بدم.
توضیح :حتی ارر دکتر دین روانشناس معتبری باشد ،معنایش اینن نیسنت کنه او صنالحیت دارد تنا دربنارهی
تخصنص
ّ
مسأبهای چون تنقیهی قهوه که به روانشناسی کوچکترین ارتباطی ندارد ،اظهار نظر کند .تع یم دادن
او در حوزهی روانشناسی به حوزهی معده و روده مغابطهآمیز است.
مثال :۲
حسابدار من میره طی  ۳۳روز آینده ،رئیسج هور استیضاح میشه! بنابراین باید این شایعه رو جدی بگیریم!
توضیح :تخصّ ص یک حسابدار ربط چندانی به قوانین اجراینی ،سیاسنی و اساسنی کشنور نندارد ،مگنر اینکنه
حسابدار مورد نظر به اطالعات محرمانه از ریاست ج هوری دسترسی داشته باشد.
راهن ایی :حداقل در یک زمینه تخصّص کسب کنید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

 1این مغالطه با مغالطهی ( 3۶توسل به مرجع کاذب) فرقی ندارد و در سایت اصلی با آن ادغام شده است .میتوانید دو مثال آن را مثالهایی مکمل
برای مغالطهی  3۶در نظر بگیرید.
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توسل به شنیدهها (  | )Argument from Hearsayمغابطه به زبان آدمیزاد ()۰۰
تعریف :مغابطهی توسل به شنیدهها موقعی پیش میآید که شخصی در استدالبش به شهادت منبعی اشاره کند که
جزط شاهدان عینی اتفاه نبوده است .طبق شواهد اثباتشده ،هر بار اطالعاتی از یک واسطه به واسنطهای دیگنر
منتقل شود ،محتویاتش تغییر میکند .هر تغییر کوچک به تغییرات مهمتنر و بیشتنری منجنر میشنود ،مثنل اثنر
پروانهای در نظریهی آشوب.
رفتهها و شنیدهها اغلب مدارک ضعیفی هستند ،تازه ارر مدرک به ش ار بیایند ،بهخصوص در شرایطی که چنین
مدرکی ابطالناپذیر باشد (یعنی نتوان کذب آن را ثابت کرد).
معادل انگلیسیArgument from Hearsay :
معادلهای جایگزین :بازی تلفنی ،پچپچ چینی ،بیان خاطره به جای ارائنهی مندرک ،مغابطنهی تعرینف خناطره،
[شکلی از مغابطهی وبوو
شکل منطقی:
شخص  ۷به من رفت  Yرا دید.
بنابراین من باید صده  Yرا بپذیرم.
مثال :۷
بوبیتا :بیل از صندوه سرمایهرذاری پتی کش ( )Petty Cashپول دزدیده.
بایرون :تو از کجا میدونی؟
بوبیتا :چون دایان بهم رفته.
بایرون :اون از کجا میدونه؟
بوبیتا :جوبین بهش رفته.
بایرون :کسی با چش ای خودش دید که بیل پول بدزده؟
بوبیتا :ن یدونم .میتونیم از موریس بپرسیم.
بایرون :موریس کیه؟
بوبیتا :ه ون کسی که به جوبین رفت.
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توضیح :بوبیتا بر اساس رفتهها و شنیدهها دربارهی بیل حک نی جنجنابی صنادر کنرده اسنت .ننهتنها بوبیتنا بنا
چشم های خود ندید که بیل پول را بدزدد ،بلکه دایان ،جوبین و شاید حتی منوریس هنم از اینن امتیناز بیبهنره
بودند.
مثال :۲
زندری پس از مرگ واقعیه! یه بار از خواهر دوستم شنیدم خواهرزادهی ساقدوشش یه یارویی رو میشناخت که
یه دوستی داشت که از مشاور اردوراهشون شنیده بود یه یارویی تو ک ا بود و وسط ک ا پدربزرگ مادربزررشنو
توی یه تونل نور دید و اونا هم بهش ش ارهی بلیتی رو که میتونست باهاش التاری برنده شه دیندن! بنه خندا
راست میرم!
توضیح :کاری به این نداریم که شهادت یک بی ار ک اتوز چقدر قابلاط ینان است؛ بنه طنور کلنی ،داسنتانهای
اینچنینی یا جعل مح

هستند یا معادل بزررن اییشدهی داسنتانی بنهمراتب کسنلکنندهتر هسنتند .بنه خناطر

خطای تأیید خود ( )confirmation biasو مغابطهی خوشخینابی ( ،)wishful thinking fallacyکسنانی
قصنههایی نشنان میدهنند ،امنا در
که به حیات پس از مرگ اعتقاد دارند ،ت ایل بیشتری به باور کنردن چننین ّ
واقعیت ،این قصّهها به هیچ وجه مدرکی در راستای اثبات حیات پس از مرگ نیستند .برای اینکنه متوجنه اینن
خطای فکری شوید ،صرفا عنصر «زندری پس از مرگ» را با عنصری که مضحک به نظر میرسد جایگزین کنید
تا عقل و منطق پیشی بگیرد.
استثناط :ارر به منبعی اعت اد دارید و مط ئنید که آن منب واقعیّت را رزارش میکند ،میتوانید دست کم بنه طنور
نسبی حقیقت رزارششده را بپذیرید؛ بستگی به این دارد که پذیرفتن یا رد کردن این حقیقت چه تبعاتی در پنی
دارد .مثال ارر دوستتان رفت که از دوست دوستش شنیده در فالن پاسناژ بباسهنای فوهابعنادهای را بنه حنراج
رذاشتهاند ،صرف ده دقیقه وقت برای رفتن به پاساژ مورد نظر آنقدرها هم مهم نیست که بخواهید به خناطرش
در صحّت ادعای دوستتان موشکافی کنید.
راهن ایی :این نکته را در نظر داشته باشید که تفسیر آدمها از رویدادها اغلب اشتباه است .با رذر زمان ،واقعینت
با تخیّل انسان مخلوط میشود .شاید مط ئن باشید که دوست ص ی یتان راسنت میرویند ،وبنی حقیقتنی کنه
دوستتان از آن حرف میزند ،تفسیر شخصی او از آن رویداد است.
درررونی :مغابطهی تعریف خاطره ( )Anecdotal Fallacyینا مغابطنهی وبنوو ( )Volvo Fallacyمنوقعی
اتفاه میافتد که اجازه دهید خاطرهی شخصی یک نفر بیشتر از حد مجاز به استدالل او اعتبار ببخشد.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
11۱
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استدالل جهلی (  | )Argument from Ignoranceمغابطه به زبان آدمیزاد ()۰۱
تعریف :مغابطهی استدالل جهلی موقعی پیش میآید که پیشفرش شخصی این باشد که دبینل صنده نتیجنه ینا
واقعیتی عدم وجود مدرکی ست که خالف آن را ثابت کند .بهترین توصیف آن اینن ج لنه اسنت« :عندم وجنود
مدرک خودش مدرک نیست».
معادل انگلیسیArgument from Ignorance :
معادل التینad ignorantiam :
معادلهای جایگزین :مغابطه ی توسل به جهل ،توسل به مع ا [شکلی از آن  ،مغابطهی قوی سیاه [شکلی از آن ،
مغابطهی کالهریس ()Toupee Fallacy
شکل منطقی:
 Xصاده است ،چون ن یتوانی ثابت کنی  Xکاذب است.
 Xکاذب است ،چون ن یتوانی ثابت کنی  Xصاده است.
مثال :۷
با اینکه ما ثابت کردیم ماه از دندهی خوک ساخته نشده ،هنوز ثابت نکنردیم کنه امکنان ننداره هسنتهی مناه از
دندهی خوک ساخته شده باشه .بنابراین هستهی ماه از دندهی خوک ساخته شده.
توضیح :در دنیا تعداد بی ش اری فرضیه وجود دارد که ما قادر به ثابنت کردنشنان نیسنتیم .پنر بنودن ینا نبنودن
هستهی ماه از دندهی خوک یکی از این فرضیههاست .شاید فکر کنید که هنر آدم «عاقنل»ی میدانند کنه مناه از
دندهی خوک پر نشده است ،وبی انتظارتان زیاد است .آدمها ادعاهای اغراهآمیزی میکنند و کسی هم صرفا بنه
خاطر اینکه ادعایشان قابلاثبات نیست ،کاری به کارشان ندارد.
مثال :۲
تا به امروز (یعنی تا بحظهای که این ج له را می نویسم) علم قادر نبوده از غیرحیات حیات درست کند .بنابراین
حیات باید از عاملی ابهی نشأت ررفته باشد.
توضیح :قیاس دووجهی کاذبِ ( ) false dillemmaاین مثال به کنار ،الزم به ذکر است که عدم تواننایی منا در
استخراج حیات از غیرحیات تا به این بحظه بدین معنا نیست که این کار ذاتا غیرم کن است یا ما روزی موفنق
به انجام آن نخواهیم شد .این مثال صرفا نشان میدهد که ما هنوز ن یدانیم چطور این کار را انجام دهیم .اشتباه
ررفتن جهل با غیرم کن (یا م کن) بودن امری مغابطهآمیز است.
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استثناط :ارر کسی از روی فقدانِ مندرک واقعیّنت ینا نتیجنهای را اسنتنباط کنند ،مرتکنب مغابطنه نشنده ،بلکنه
استداللورزی او معتبر است.
جی بو :رفیق ،تو آدامستو تف کردی تو شربت من؟
دیک :چیزی برای رفتن ندارم.
جی بو (پس از خابی کردن نوشیدنیاش در سینک ظرفشویی در جستوجوی آدامس و پیدا نکردن آن) عوضی!
چرا درست جواب ن یدی؟
راهن ایی :ت ام باورهای اصلی فعلیتان را بازنگری کنید و ببینید چه تعداد از آنها بر پاینهی فقندان مندرک بننا
شدهاند ،نه وجود مدرک .تعدّدشان غافلگیرتان خواهد کرد.
درررونی :مغابطهی قوی سیاه ( )The Black Swan Fallacyموقعی اتفاه میافتد که شخصی ادعا کنند بنر
پایهی تجربیات در رذشته ،باید مدارک و ادعای متناق

را رد کرد .در این حابت این شخص پروسهی استنتاج

و اکتشاف را یک ابگوریتم مطلقررایانه در نظر ررفته است ،در حابیکه در واقعیت اینطور نیست .اینن اسنم بنه
یک بیانیهی کلی اشاره دارد که میروید« :ه هی قوها سفید هستند» چون هنیچکس تناکنون قنوی سنیاه ندینده
است ...تا اینکه یک قوی سیاه پیدا می شود .ارر در دنیای پیش از یافته شدن قوی سیاه زندری میکردیند ،بناور
منطقی این بود که بگویید «ه هی قوهایی که تاکنون شناسایی کردهایم سفید هستند ».ه یشه احت ال یافته شندن
داده هایی را که اطالعات فعلی را نق

کنند در نظر بگیرید ،مگنر اینکنه ثابنت شنود کنه وجنود چننین دادهای

غیرم کن است .مثال بیان این ادعا که «ه هی مثلثها سه ضل دارند» درست و منطقی است.
مغابطهی کالهریس ( )The Toupee Fallacyیکی از درررونیهای استدالل جهلی است که اس ی هوشندانه
دارد .در این مغابطه دبیل وجود نداشتن مدرک ،اشتباه بودن ادعای بیانشده است .به این اسنتدالل توجنه کنیند:
«ه هی کالهریسها مصنوعی به نظر میرسند .تا حاال هیچ رالهریسی را ندیدم که نتنوانم مصننوعی بنودنش را
تشخیص دهم ».دبیل اینکه روینده تا به حال کالهریسی ندیده که نتواند مصنوعی بودنش را تشخیص دهد اینن
است که ارر چنین کالهریسی میدید ،ن ی توانست مصنوعی بنودنش را تشنخیص دهند .اینن مثنال بنه ه نهی
ن ونه های مشابه (مثال جراحی اندام تناسلی و جراحی پالستیک سینه) قابلتع یم است.
مغابطهی توسل به مع ا ( )The Appeal to Mysteryادعای مشخصی است کنه بینان میکنند دبینل اینکنه
ن یتوانیم فالن چیز را ثابت کنیم این است که «مع است ».بهجای این کنه صنده اینن ادعنا را برررسنی کننیم،
صاده بودن آن را بیچونوچرا میپذیریم و صرفا با فرض اینکه این چیز واقعا مع است ،از بررسنی دقینقتر و
ع یقتر آن سر باز میزنیم .چرا وقتی من ورزش میکنم ،بوی خوب میدم ،وبی بقیه بعند از ورزش بنوی رنند
میدن؟ واقعا مع ای بزرریه!
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: مناب
Walton, D. (2010). Arguments from Ignorance. Penn State Press.
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استدالل بر اساس دیرباوری ( | )Argument from Incredulityمغابطه به زبان آدمیزاد ()۰۱
تعریف :مغابطهی استدالل بر اساس دیرباوری موقعی پیش میآیند کنه شخصنی بنه دبینل اینکنه ن یتوانند ینا
ن یپذیرد فالن چیز را باور کند ،آن را غیرصاده و غیرمحت نل ینا اسنتدالل پنسِ آن را پراشنکال بپنندارد .اینن
مغابطه یکی از زیرمج وعههای مغابطهی استدالل جهلی ( )argument from ignoranceاست.
معادل انگلیسیArgument from Incredulity :
معادلهای جایگزین :توسل به حیرت شخصی ،دیرباوری شخصی
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعایی میکند.
شخص  ۲ن یتواند آن ادعا را باور کند.
شخص  ۲بدون ارائهی هیچ دبیلی جز اینکه ن یتواند یا حاضر نیست ادعای شخص  ۷را باور کند ،این ادعا را
کذب یا غیرمحت ل میپندارد.
مثال :۷
(از فیلم بازرشت به آینده ))(Back to the Future
مارتی :داک ،من از آینده اومدم .من با ماشین زمانی اومدم اینجا که خودت اختراع کردی .حاال به ک کت احتیاج
دارم تا به سال  ۷۳۱۵بررردم.
داک :من به اندازهی کافی شوخیهای مسخره شنیدم .شب بخیر پسری که از آینده اومده!
توضیح :مشخصا ادعای مارتی غیرعادی است ،وبی داک جز ناباوری شخصی دبیل دیگری برای رد کردن ادعای
او اعالم نکرد .در ادامه مارتی با اشاره به  Flux Capacitorبه داک ثابت میکند که از آیننده آمنده و داک هنم
ادعای او را میپذیرد .با توجّه به سرشت ادعای مارتی ،ردینهی داک بنر ادعنای منارتی (ررچنه از بحنا فننی
مغابطهآمیز است) در مقایسه با جدی ررفتن احت ال سفر در زمنان و پرسنیدن سنؤالهای جندّی در اینن زمیننه
کاری منطقیتر است.
مثال :۲
ناسا :بله ،ما واقعا روی ماه فرودی موفقیتآمیز داشتیم.
 :TinFoilHatGuy1969آره جون خودت .البد میخوای بگی اِبویس هم واقعا مرده.
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توضیح :اکراه برای پذیرفتن دیدراههایی که در نظر آدم باورناپذیر جلوه میکنند مغابطهآمیز اسنت ،بنهخصنوص
وقتی این دیدراهها مشهور باشند و مناب معبتر صحّت این ادعاها را تأیید کرده باشند .منثال ناسنا صنحّت فنرود
آمدن روی ماه را تأیید کرده است.
استثناط :به طور مشخص ن یتوانیم دربارهی رد یا تأیید هر دیدراه عجیب و غریبی که آدمنی دیواننه از خنودش
درآورده وقت بگذاریم .اشخاصی که از اعتبار ک ی برخوردارند و میخواهند دیدراههای بعیدی را به دنیا عرضه
کنند ،باید مدارک قویای برای اثبات ادعاها و پذیرش نظریاتشان ارائه کنند.
حقیقت جابب :یوتوب منب موثقی نیست ،وبی بسیاری از منناب موثنق از یوتنوب بنرای بنه اشنتراک رذاشنتن
محتوایشان استفاده میکنند .مشنکل اینجاسنت کنه  TinFoilHatGuy1969نینز بنرای بنه اشنتراک رذاشنتن
محتوایش از یوتوب استفاده میکند.
مناب :
Bebbington, D. (2011). Argument from personal incredulity. Think, 10(28), 27–28.
https://doi.org/10.1017/S1477175611000030
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استدالل بر اساس سکوت ( | )Argument from Silenceمغابطه به زبان آدمیزاد ()۰۳
تعریف :مغابطهی استدالل بر اساس سکوت موقعی پیش میآید که شخصی از سکوت طرف بحثش به نتیجنهای
خاص برسد ،در شرایطی که آن شخص حاضر نیست بنا بر هر دبیلی ،مدرکی از خود ارائه کند.
معادل انگلیسیArgument from Silence :
معادل التینargumentum e silentio :
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعا میکند  Xصاده است ،سپس سکوت اختیار میکند.
شخص  ۲سپس نتیجهریری میکند  Xباید صاده باشد.
مثال :۷
جی :رفیق ،سوییچ ماشین من کجاست؟
باب( :چیزی ن یروید)
جی :میدونستم تو برداشتیش!
توضیح :ارر کسی حاضر نباشد مدرکی رو کند ،بزوما بدین معنا نیست که استدالل ارائهشنده صناده ینا کناذب
است .سکوت باب بدین معنا نیست که او سوییچ را برداشته است .شاید او سنوییچ را برداشنته باشند ،شناید او
میداند چه کسی سوییچ را برداشته یا شاید او با چشمهای خودش دیده که یک تیرانوسوروس سوییچ را بلعیده
است .شاید هم حوصله نداشته جواب دهد.
مثال :۲
موریس :اوه ،عجب جوون سادهدبی .تو هنوز اول راهی .من یقین دارم چند بُعد حیات وجود داره.
کلیفتون :چطور میتونی به چنین چیزی یقین داشته باشی؟
موریس( :یکی از ابروهایش را باال میاندازد ،به اع اه چشمهای کلیفتون زل میزند و چیزی ن یروید)
کلیفتون :اوه ،قانعم کردی.
توضیح :دبیل تأثیررذار بودن این ترفند این است که دالیل خیابی اغلب قان کنندهتر از دالیل واقعی هستند .ارنر
کسی بخواهد قان شود ،با این ترفند قان میشود .وبی این ترفند در باب کسنی کنه اهنل تفکّنر نقّاداننه اسنت
پاسخگو نیست .سکوت جایگزین معتبری برای برهان یا مدرک نیست.
استثناط :به طور کلی ،ارر مدرکی موجود نباشد ،فقدان مدرک را ن یتوان جنایگزین وجنود آن در نظنر ررفنت.
وبی در بسیاری از موارد ،ارر کسی از ارائهی مدرک سر باز بزند ،ه ین کار او نوعی مدرک به حسناب میآیند.
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در مثال  ،۷ارر جی باب را مجبور کند توضیح دهد که چرا به جای جواب دادن به سؤابش سکوت اختیار کرده،
شاید جوابی دریافت کند که بتوان از آن به منزبهی مدرک استفاده کرد.
راهن ایی :در سکوت قدرت زیادی نهفته است .در فن سنخنرانی ،اطنالع از اینکنه چنهموق مکنث کنیند و بنه
مخاطب اجازه دهید سخنانتان را هضم کند ،به آنها ک ک میکند حنرف شن ا را بهتنر درک کننند .در بحنث،
مکث کردن پس از ارائهی یک استدالل قوی احت ال پذیرفته شدن استداللتان نزد طرف مقابل بحث را افنزایش
میدهد.
مناب :
Bernecker, S., & Pritchard, D. (2011). The Routledge Companion to Epistemology.
Routledge.
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استدالل ریش ( | )Argument of the Beardمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۳
تعریف :مغابطهی ریش موقعی پیش میآید که شخصی ادعا کند بین دو منتهیابیه یک طینف ن یتنوان ت نایزی
برقرار کرد ،چون بر طیفی که این دو نقطه روی آن قرار دارند ،هیچ بحظه یا نقطهی قابلتشخیصی وجود نندارد
که در آن این دو منتهیابیه به هم برسند .اسم این مغابطه از پارادوکس کپه ( )The Heap Paradoxدر فلسنفه
ررفته شده که دربارهی ریش مرد این سؤال اساسی را مطرح میکند :دقیقا در کدام بحظنه صنورت ینک منرد از
«ریشدار» به «اصالحشده» تغییر مییابد؟
معادل انگلیسیArgument of the Beard :
معادلهای جایگزین :مغابطهی ریش ،مغابطهی کپهها ،مغابطهی پارادوکس کپهها ،مغابطهی مرد کچنل ،مغابطنهی
طیف ،مغابطهی مرزبندی ،مغابطهی قیاس زنجیرهای
شکل منطقی:
 Xیک منتهیابیه و  Yمنتهیابیه دیگری است.
در هیچ نقطهی مشخصی  Xبه  Yتبدیل ن یشود.
بنابراین بین  Xو  Yتفاوتی وجود ندارد.
مثال :۷
چرا قانون میره باید  ۲۷سابت باشه تا بتونی ابکل بخوری؟ مثال اره  ۲۳سال و  ۹۰۴روز سنن داشنته باشنی و
ابکل بخوری آس ون به زمین میرسه؟ اصال فکر کردن بهش هم مسخرهست .وقتی ینک روز ناقابنل چینزی رو
عوض ن یکنه ،پس  ۷۳۳۵روز هم چیزی رو عوض ن یکنه .بنابراین اره سن قانونی نوشیدن ابکل به  ۷۱سنال
تغییر کنه هیچ اتّفاه خاصی ن یافته.
توضیح :با اینکه این مثال ن ایندهی دقیقی از قوهی استدالل آدمهای  ۷۱سابه نیست ( ۷۱سابهها ببخشید) ،وبنی
مغابطهای رایج است .شاید با یک پله جابه جایی هیچ تغییر مل وس و واضحی مشاهده نشود ،وبی وقتنی تعنداد
این پلهها افزایش یابد ،ابگوی تغییر هرچه بیشتر مشخص میشود.
مثال :۲
ویالرد :امروز فه یدم که به احت ال هیچوقت کچل ن یشم!
فنی :از کجا فه یدی؟
ویالرد :خب اره یه تار مومو از دست بدم کچل ن یشم ،درسته؟
فنی :اببته.
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ویالرد :اره دو تار مو از دست بدم چی؟
فنی :بازم کچل ن یشی؟
ویالرد :هر بار که یه تار مو از دست میدم ،اون یه تنار منوی از دسنترفته مننو کچنل ن یکننه .بننابراین منن
هیچوقت کچل ن یشم.
فنی :آفرین .تو درمان کچلی رو پیدا کردی :ح اقت.
توضیح :ویالرد نکتهای مهم را نادیده ررفته است« :کچلی» واژهای است در توصنیف حابنت ینا وضنعیتی روی
یک طیف .با اینکه بین «کچل» و «غیرکچل» نقطهی ت نایز مشخصنی وجنود نندارد ،وبنی ت نایز بنین اینن دو
منتهیابیه قابلتشخیص و قابلدسترسی است.
استثناط :هرچه طیف موردبحث رستردهتر باشد ،استدالل مغابطهآمیزتر است .هرچه طیف موردبحنث کوچنکتر
باشد ،از مغابطهآمیز بودن استدالل کاسته میشود.
راهن ایی :یادتان باشد بهندرت پیش میآید که در دستهبندیهای هنر حنوزهای از زنندری منرز مشخصنی بنین
دستههای مختلف وجود داشته باشد .دستهبندیها چیزهایی هستند که خود انسانها به وجود آوردهاند تا دنینا را
بهتر درک کنند ،وبی راهی ه ین دستهبندیها انسان را به اشتباه میاندازند و کاری میکنند تنا مفناهیم انتزاعنی
واقعی به نظر برسند.
مناب :
Murray, M., Murray, R. M., & Kujundzic, N. (2005). Critical Reflection: A
Textbook for Critical Thinking. McGill-Queen’s Press - MQUP.
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استدالل بر اساس حد وسط ( | )Argument to Moderationمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۷
تعریف :مغابطهی استدالل بر اساس حد وسط موقعی پیش میآید که شخصنی چننین فنرض کنند کنه بنین دو
موض حد وسطی وجود دارد و موض صحیحی که باید اتخاذ کرد آن حد وسط است.
معادل انگلیسیArgument to Moderation :
معادل التینargumentum ad temperantiam :
معادلهای جایگزین :توسل به حد وسط ،توافق جعلی ،مغابطهی خاکستری ،مغابطهی نسبت طالینی ،مغابطنهی
میانگین
شکل منطقی:
شخص  ۷میروید .A
شخص  ۲میروید .Z
بنابراین جایی حولوحوش  Mباید صاده باشد.
مثال :۷
تو میری ماشینت بیستهزار دالر میارزه ،من میرم  ۷دالر .پس نه حرف من ،نه حرف تو .بینا توافنق کننیم و
بگیم ماشینت دههزار دالر میارزه( .اببته پیشفرض مثال این اسنت کنه قی نت واقعنی خنودرو بیسنتهزار دالر
است).
توضیح :بیست هزار دالر قی تی معقول برای خودروست ،وبنی ینک دالر بنه شنکلی افراطنی غیرمعقنول اسنت.
حقیقت این است که ارزش خودرو بیستهزار دالر است .ارر کسی پیش خود فکر کند خنودرو  ۷دالر ینا ینک
میلیون دالر قی ت دارد ،واقعیّت عوض ن یشود.

۷

مثال :۲
بسیار خب ،من حاضرم که قبول کنم توی بهشت و جهنم فرشتگان و شیاطین در حال پرسه زدن نیستن .وبی در
عوض تو باید قبول کنی خدای یکتا خابق دنیاست .این توافق منصفانهایه؟
توضیح :وقتی پای حقیقت در میان باشد ،توافق و مسامحهای در کار نیست .حقیقت حقیقت است .ارر فرشتهها،
شیاطین و خدا وجود داشته باشند ،یعنی وجود دارند .ارر وجود ندارند ،یعنی وجود ندارند .مسامحه و بدهبستان
بعضی مواق جواب میدهد ،وبی نه در مواقعی که هدف تعیین حقیقت باشد.
 . ۷اببته قی ت هر چیزی به پوبی که شخص حاضر است برای مابکیت آن بپردازد بسنتگی دارد ،وبنی اجنازه دهیند اسنتثنائا اینن
جزئیات را نادیده بگیریم ،وررنه مجبور میشوم مثابی دیگر جور کنم.
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استثناط :در مواقعی که هر دو منتهیابیه به یکسان از ارزش «درسنت» فاصنلهی زینادی داشنته باشنند و ارزشنی
درست یا منصفانه بین دو ارزش پیشنهادشده وجود داشته باشد ،بهتر است میانهرو بود.
مثال:
پس داری میری ماشینت چهلهزار دالر میارزه .به نظر من که قی تش یک دالره .پس بیا توافق کنیم و قی نتش
رو بیست هزار دالر در نظر بگیریم (در صورتی که قی ت واقعی خودرو بیستهزار دالر باشد).
راهن ایی :ارر قصد دارید معاملهای انجام دهید ،حواستان را ج

کنید تا مبادا طرف معامله قی تنی پنایینتر از

حد موردنظر به ش ا پیشنهاد دهد .کال به راحتی اجازه ندهید قی تی که خودتان مدنظر داریند دسنتخوش تغیینر
شود.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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استدالل بر اساس جیب ( | )Argument to the Purseمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۲
تعریف :استدالل بر اساس جیب موقعی پیش میآید که شخصی صده یا کذب استدالبی را بر اسناس وضنعیت
اقتصادی شخص استداللکننده یا ارزش مابی مرتبط با این صده بسنجد .توسّل به فقر موقعی اتفاه میافتد کنه
حقیقت بر پایهی فقیر بودن استداللکننده سنجیده شود و توسّل به ثروت موقعی روی میدهند کنه حقیقنت بنر
پایهی ثروت ند بودن استداللکننده مورد سنجش قرار ریرد.
معادل انگلیسیArgument to the Purse :
معادل التینargumentum ad crumenam, argumentum ad lazarum :
معادلهای جایگزین :توسل به فقر ،توسل به ثروت ،توسل به پول
شکل منطقی:
شخص  ۷میروید  Yصاده است.
شخص  ۷بسیار ثروت ند است.
بنابراین  Yباید صاده باشد (توسل به ثروت)  /یا کاذب باشد (توسل به فقر)
مثال :۷
مایک :میدونستی نویسندهی کتاب «مغابطه به زبان آدمیزاد» کلی پول از اینترنت درآورده؟
جان :که چی؟
مایک :یعنی کتابش فوهابعادهست!
توضیح :شاید وض مابی من توجّه شرکتکنندران کنفرانس آموی ( )Amwayرا به خود جلب کند ،وبنی اینن
موضوع به شناخت من از مغابطهها کمترین ربطی ندارد .اببته مغابطهی استدالل بر اساس مغابطه (شن ارهی )۰۴
را به خاطر داشته باشید :مغابطهآمیز بودن استدالبی بزوما به معنای اشتباه بودن نتیجهی آن استدالل نیست!
مثال :۲
سای ون خیلی فقیره .سای ون میره برای رسیدن به سنعادت بایند داراینیهنای منادی خودتنو رهنا کننی و بنه
داراییهای مادی دوبت اکتفا کنی .سای ون خیلی داناست.
توضیح :مردم هم ثروت زیاد را به دانایی ربط میدهند ،هم فقر شدید را .آدمهای ثروت نند ثروت نند و آدمهنای
فقیر فقیرند .دانا بودن یا نبودن آدم فقیر یا ثروت ند به وضعیت اقتصادیاش ربطی ندارد.
استثناط :ارر ثروت یا فقر فردی به طور مستقیم به ارزش صده استدالبش ارتباط داشته باشند ،مغابطنهای اتفناه
ن یافتد.
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مایک :میدونستی نویسندهی «مغابطه به زبان آدمیزاد ،که توی عرصههای اقتصادی پول پارو میکنه ،کتابی نوشته
به اسم «یک سال تا موفقیت» ( )Year to Successکه آرنوبد شوارتزنگر خوندنشو توصیه کرده؟
جان :ن یدونستم.
مایک :بد نیست به اون کتاب هم یه نگاه بندازی!
جان :موافقم .مط ئنم بو بنت بابت اینکه اینقدر ضای کتابشو تبلیغ کردی خیلی خوشحال میشه.
راهن ایی :ارر کسی اندکی کار خودش را تبلیغ کند اشکابی ندارد.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

131

طفره رفتن ( | )Avoiding the Issueمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۹
تعریف :مغابطهی طفره رفتن موقعی پیش میآید که طرف در پاس خود به یک استدالل ،نکنات مطرحشنده در
آن استدالل را نادیده بگیرد .برخالف مغابطهی مرد پوشابی ( ،)Strawman Fallacyطرف بحث هنگام طفنره
رفتن استدالبی بیربط دستوپا ن یکند تا بحث را منحرف کند ،بلکه صرفا از پرداختن به اسنتدالل اصنلی سنر
بازمیزند.
معادل انگلیسیAvoiding the Issue :
معادلهای جایگزین[ :شکلی از طفره رفتن از پرسش  ،خود را به آن راه زدن ،منحرف شندن از موضنوع ،ررینز
زدن[ ،شکلی از پرت کردن حواس مخاطب
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعای  Xرا مطرح میکند.
شخص  ۲سخنی بیربط به  Xرا مطرح میکند.
مخاطبان و/یا شخص  ۷ادعای  Xرا فراموش میکنند.
مثال :۷
دریل :راستشو بگو .به نظرت اره ما توی ایران به دنیا میومدیم و پدر و مادر ایرانی داشتیم ،االن مسنیحی بنودیم
یا مسل ون؟
راس :به نظر من کسایی که توی کشورهای مسیحی به دنیا اومدن خوشاقبابن.
دریل :موافقم ،وبی به نظرت اره ما توی ایران به دنیا میومدیم و پدر و مادر ایرانی داشتیم ،االن مسیحی بودیم یا
مسل ون؟
راس :ای انت ضعیفه .باید به درراه خدا دعا کنی تا ای انت قویتر بشه.
دریل :فکر کنم حق با توئه .اصال برای چی این سؤابو پرسیدم؟
توضیح :جواب دادن به بعضی سؤالها و پذیرفتن بعضی پاس ها کار راحتی نیست .شاید در آن بحظنه بنه نظنر
برسد که طفره رفتن بهترین راه حل م کن است ،اما این کار معادل رها کردن عقنل و منطنق و صنداقت اندیشنه
است و بنابراین مغابطهآمیز است.
مثال :۲
مابی :ساعت  ۹بامداده .تو مستی .جای ماتیک روی صورتته و پیرهنتو برعکس پوشیدی .میشه بگی چه خبره؟
ریک :با بچهها رفته بودم بیرون.
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مابی :چرا جای ماتیک روی صورتته؟
ریک :عزیزم ،امشب چقدر خوشگل شدی!
مابی( :با بحنی آرامتر) اِ واقعا؟ امروز موهامو کوتاه کردم.
توضیح :وقتی کسی سؤال میپرسد و با این سؤالها میخواهد به نتیجهای خاص برسد ،بنهراحتی میتنوان او را
از مسیر منحرف کرد .حواستان باشد کسی این حقّه را علیه ش ا به کار نبرد.
استثناط :راهی اوقات ،وقتی بحث احساسیست ،منحرف کردن آن راه خوبی برای کاهش فشنار اسنت .داسنتانی
بامزه ،بطیفه یا هر چیزی که نقش «زنگ تفریح» داشته باشد ،میتواند بسیار مؤثر باشد ،وبی به شرط اینکه بعندا
دوباره به موضوع اصلی پرداخته شود.
راهن ایی :ارر میدانید باید سؤابی پرسیده شود ،وبی می ترسید از جواب آن هیچ خوشتان نیایند ،آن را بپرسنید.
باید با حقیقت روبهرو شد.
درررونی :پرت کردن حواس هم یکی از اَشکال طفره رفتن است ،وبی محدود به حواسپرتی بفظنی ن یشنود.
مثال ارر کسی از ش ا سؤ ابی بپرسد و ش ا نتوانید/نخواهید آن را جواب دهید و بعد وان ود کنید کنه موبایلتنان
زنگ خورده ،باید بروید دستشویی ،ح لهی قلبی به ش ا دست داده و ...هم از این ترفند استفاده کردهاید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی نرخ پایه (  | )Base Rate Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۴
تعریف :مغابطهی نرخ پایه موقعی پیش میآید که شخصی برای ارائهی حکم ،اطالعات آماری را نادیده بگیرد و
به جای آن به اطالعات بیربطی توسل بجوید که در نظر خودش به مسنأبه مربنوط اسنت .اینن مناجرا مع نوال
موقعی اتفاه میافتد که شخص مذکور به طور غیرمنطقی باور دارد که آمار در مسأبهی مورد بحث جایی نندارد،
در حابیکه در واقعیت اینطور نیست.
معادل انگلیسیBase Rate Fallacy :
معادلهای جایگزین :نادیده ررفتن نرخ پایه ،فراموشی نرخ پایه[ ،شکلی از مغابطهی پیگرد قانونی
مثال :۷
فقط  ۰%از داوطلبا توی این مدرسه پذیرفته میشن ،وبی پسر من خیلی باهوشه .مسلّ ا میپذیرنش.
توضیح :از بحا آماری ،پسرک شانس ک ی برای پذیرفته شدن دارد .این مدرسه برای کودکان باهوش اسنت (و
ه ه این را میدانند) ،بنابراین بیشتر داوطلبان از کودکان باهوش تشکیل شدهاند .از میان ت ام کودکان باهوشنی
که درخواست پذیرش بدهند ،فقط  ۰درصدشان پذیرفته خواهد شد .بنابراین حتی ارنر فرزنندِ رویننده بناهوش
باشد ،شانس ک ی برای پذیرفته شدن خواهد داشت (حدود  ۰درصد).
مثال :۲
ای اندرمانی ( )Faith Healingجواب میدهد ،وبی نه ه یشه ،بهخصوص وقتی ای ان آدم قوی نباشد (ع وما
قدرت ای ان از پول واریزشده به حساب شخصی که ای اندرمانی انجام میدهد ،تعینین میشنود) .آزمایشهنای
تجربی و عاری از تعصّب نشان میدهند که درصد کم وبی قابلتوجّهی از کسانی که به بی ارهای غیرقابلدرمانی
چون سرطان مبتال هستند ،پس از ای اندرمانی سالمتی کامل پیدا کردهاند.
توضیح :اینکه سرطان غیرقابلدرمان بعضی از انسانها درمان شده صحیح اسنت ،وبنی در مثنال بناال بنه تعنداد
کسانی که سرطانشان بدون ای اندرمانی درمان شده اشاره نشده اسنت .از بحنا آمناری ،بنین افنراد مبنتال بنه
سرطان عدّهای خود به خود درمان میشوند .ارر درصد این افراد با درصند افنرادی کنه بنه ای ناندرمنانی روی
آوردهاند یکسان باشد ،یعنی هیچ جادو یا شفای ابهیای اتفاه نیفتاده است و ه ه چیز طبق روال است .متن زیر
از انج ن سرطان آمریکا برررفته شده:
«در حال حاضر هیچ مدرک عل یای وجود ندارد که نشان دهد ای اندرمانی میتواند سرطان یا بی اری دیگنری
را درمان کند .بعضی دانش ندان معتقدند تعداد کسانی که درمانیافتنشان را بنه ای ناندرمنانی نسنبت دادهانند ،از
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تعداد کسانی که سرطانشان خود به خود درمان شده کمتر است .با وجود این ،ای اندرمانی قادر است بنه ذهنن
آرامش ب بخشد ،استرس ،درد و اضطراب را کاهش و میل به زندری را افزایش دهد».

۷

استثناط :ارر عواملی وجود دارند که شانس انسان را میافزاینند و احت ناالت آمناری موجنود را تغیینر میدهنند،
داشتن چنین پیشفرضی منطقیست ،به شرط اینکه رونههای مختلف معیار آماری با عواملی کنه باعنث ایجناد
این رونههای مختلف شدهاند ،منطبق باشد .بهعبارت دیگنر ،شناید منادر در مثنال اول میدانند کنه پسنرش در
موسیقی مستعد است و این استعداد بخت پذیرش او را به بیش از  ۰درصد افزایش میدهد ،وبی ارر منادر فکنر
کند که این شانس  ۱۳% ،۵۳%یا  ۷۳۳%است ،مرتکب مغابطه شده است.
درررونی :مغابطهی دادستان ( )The Prosecutor’s Fallacyمغابطهی استدالل آماریاست که بهترین مثنال
از آن در مواقعی اتفاه میافتد که دادستان در بیان احت نال رناهکنار بنودن منتهم بزررن نایی میکنند .بنه زبنان
ریاضی ،این مغابطه یعنی بیان این ادعا که احت ال  Aبا توجه به  Bبا احت ال  Bبا توجه به  Aبرابر است .مثال:
ش ا بارداری ،برای ه ین میشه نتیجه ررفت دهانهی رحم داری .ش ا دهانهی رحم داری ،برای ه نین میشنه
نتیجه ررفت بارداری .این دو احت ال با هم برابرن.
مشخصا این بیانیه اشتباه است .احت ال بیانیهی اول نزدیک  ۷۳۳درصند اسنت (میرنویم نزدینک  ۷۳۳درصند،
چون می خواهم برای علوم غریبه و جادو نیز احت ابی هرچند کوچک در نظر بگیرم) .وبی احت نال بیانینهی دوم
به عوال متعدد دیگری بستگی دارد ،وبی ارر بخواهیم آن را به رقم بیان کنیم ،مسل ا بسیار کمتر از «نزدینک بنه
 ۷۳۳درصد» است .در موارد قانونی ،م کن است دادستان با سوطاستفاده از این مغابطه هیئنت منصنفه را متقاعند
کند که احت ال بیرناه بودن متهم بسیار کم است ،در حابیکه ارر کل ج عینت حسناب شنود (و درسنتش هنم
ه ین است) ،احت ال رناهکار بودن متهم (بر اساس آمار) بسیار کم است.
راهن ایی :سعی کنید در زندری با خواندن کتاب یا تعلیم دیدن آشننایی خنود را بنا مفهنوم احت ناالت افنزایش
دهید .احت االت از راههای مختلفی بر زندری ما تأثیر میرذارند و ارر درک خوبی از این مفهنوم داشنته باشنید،
تأثیری مثبت و دائ ی بر زندریتان خواهد رذاشت.
مناب :
Bar-Hillel, M. (1977). The Base-Rate Fallacy in Probability Judgments. Defense
Technical Information Center.
1
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مغابطهی مصادره به مطلوب ( | )Begging the Questionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۵
تعریف :مغابطهی مصادره به مطلوب موقعی پیش میآید که صده نتیجنهی اسنتدالل جنزط مفروضنات یکنی از
مقدّمههای آن باشد .بسیاری از افراد به اشتباه فکر میکنند عبارت " "begging the questionیعننی «مجبنور
کردن طرف مقابل به سؤال پرسیدن» .معنای این عبارت این نیست .مصادره به مطلوب یکی از اَشنکال اسنتدالل
دوری ( )circular reasoningاست.
معادل انگلیسیBegging the Question :
معادل التینpetitio principii, circulus in probando :
معادلهای جایگزین :درست فرض کردن حکم اصلی ،فرض ررفتن جواب ،استدالل مرغ و تخممنرغ ،اسنتدالل
دوری [شکلی از آن  ،دور باطل
شکل منطقی:
ادعای  Xفرض را بر این میریرد که  Xصاده است.
بنابراین ادعای  Xصاده است.
مثال :۷
فعابیت ماوراططبیعی واقعیه ،چون من تجربیاتی داشتم که فقط میشه با فعابیت ماوراططبیعی توصیفشون کرد.
توضیح :ادعای «فعابیت ماوراططبیعی واقعیه» با این مقدّمه که «من تجربیاتی داشتم کنه فقنط میشنه بنا فعابینت
ماوراططبیعی توصیفشون کرد» پشتیبانی شده است .در این حکم فرض مقدّمه بر این بوده کنه ادعنای «فعابینت
ماوراططبیعی واقعیه» صاده است.
مثال :۲
ه ه میخوان عروسک جدید «بهم سیلی بزن اب وی خنگ» رو ببینن ،چون داغترین عروسک فصله!
توضیح :اینکه ه ه دنبال عروسک هستند ،دبیلی برای «داغ» بودن آن در نظر ررفته شنده اسنت .بننابراین دبینل
ارائهشده دبیل موجّ هی نیست .این دبیل صرفا بازرویی ادعا به شکلی دیگر برای ثابت کردن صحّت ادعاست.
استثناط :بعضی از پیشفرضها که مقبول ه گانند ،مغابطهآمیز نیستند.
مثال :مردم دوست دارند غذا بخورند ،چون ما از بحا زیستی به غذا نیاز داریم.
در این مثال ،بعید است کسی درخواست کند «میل مردم به غذا خوردن» اثبات شود ،چنون پیشفرضیسنت کنه
ه ه قبول دارند.
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راهن ایی :یادتان باشد در مصادره به مطلوب الزم نیست پرسشی مطرح شود ،وبی در مغابطنهی سنؤال پیچینده
( )The Complex Question Fallacyچرا.
مناب :
Walton, D. N., & Fallacy, A. A. P. (1991). Begging the Question.
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مغابطهی ن ونهریری جانبدارانه (  | )Biased Sample Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۰
تعریف :مغابطهی ن ونهریری جانبدارانه موقعی پیش میآید که شخصی بنا اسنتناد بنر ن وننهای کنه جانبداراننه
انتخاب شده ،یا ن ونهای که هدف از انتخاب آن متفاوت جلوه دادن ج عیت مورد مطابعه از واقعیت امر اسنت،
دربارهی آن ج عیت نتیجهریری کند.
این مغابطه با مغابطهی تع یم شتابزده ( )hasty generalization fallacyشباهت دارد ،امنا فرهشنان اینن
است که در مغابطهی تع یم شتابزده ن ونهی مورد بحنث از بنین رروهنی از پیشتعیینشنده انتخناب شنده و
ن ونهی کوچک صرفا ن ونهای تصادفیست ،وبی کوچکتر از آنکه بتوان از آن اطالعات دقیقی استخراج کرد.
معادل انگلیسیBiased Sample Fallacy :
معادلهای جایگزین :آمار جانبدارانه ،ن ونهی ر راهکنننده ،آمنار ر راهکنننده ،سنوریری در آمنار ،سنوریری در
ن ونهریری ،استتنتاج جانبدارانه ،تع یم جانبدارانه ،ن ونهی نامربوط ،تع یم نامربوط
شکل منطقی:
ن ونهی  Sکه جانبدارانه است ،از ج عیت  Pررفته شده است.
نتیجهی  Cدربارهی ج عیت  Pاز ن ونهی  Sاستخراج شده است.
مثال :۷
نتیجهی بهدستآمده از نظرسنجی انجامشده بین  ۷۳۳۳خانوادهی آمریکاییِ صناحب خاننه نشنان میدهند ۳۳%
کسانی که در نظرسنجی شرکت کردند ،دو یا تعداد بیشتری خودرو دارند که هرکدامشان به طور مینانگین صند
هزار دالر قی ت دارند .بنابراین از این یافته نتیجه میریریم آمریکاییها بسیار ثروت ند هستند.
توضیح :محل زندری این خانواده ها کجاست؟ بوربی هیلز ،کابیفرنینا .ارنر اینن نظرسننجی در دیتروینت ررفتنه
میشد ،نتیجهای بسیار متفاوت به دست میآمد .نتیجهریری دربارهی ج عیت کل آمریکا بر پایهی ینک ن وننهی
جغرافیایی و ه چنین نظرسنجی از خانوادههایی که صاحب خانه هستند مغابطهآمیز است.
مثال :۲
کشیش پیت :ه هجای دنیا مردم دارن به خدا رو میارن! از هر  ۷۳نفری که مصاحبه کردم ۳ ،نفرشنون رفنتن بنا
عیسی مسیح سر و سرّی ع یق دارن.
فرد :کسایی رو که باهاشون مصاحبه کردی از کجا پیدا کردی؟
کشیش پیت :از کلیسای خودم.
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توضیح :کشیش پیت با استناد بر مصاحبه با کسانی که به کلیسنایش سنر میزننند ،بنه نتیجنهای کلنی دربنارهی
باورهای مردم در «ه هجای دنیا» رسیده است .ه انند این است که بروید با چندتا رقّاص برهنه مصاحبه کنید و
بعد به این نتیجه برسید که ه هی مردم دنیا دوست دارند جلوی غریبهها بخت برقصند.
استثناط :جانبدارانه بودن یا نبودن هر چیزی امری ذهنی ( )subjectiveاست ،وبنی برخنی جانبنداریها بسنیار
واضح هستند.
راهن ایی :وقتی پای آمار در میان است ،خوب حواستان را ج

کنید .به منب آمار و جزئینات پژوهشنی کنه آن

آمار از درون آن بیرون آمده دقّت کنید .در اغلب اوقات جانبداری فنرد ینا افنرادی را کنه در پنس آمنارریری و
پژوهش بودهاند ،خواهید یافت.
مناب :
Halverson, W. H. (1984). A Concise Logic. McGraw-Hill Higher Education.
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مغابطهی پیروی کورکورانه از مرج (  | )Blind Authority Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۱
تعریف :مغابطهی پیروی کورکورانه از مرج موقعی پیش میآید که شخصی صده رزارهای را صرفا با اتّکنا بنه
جایگاه مرجعی بپذیرد که آن را بیان کرده است .راهی اوقات شخص آنقدر تحت نفوذ روینده است کنه حتنی
مدرکی که حرف مرج را رد میکند ،ن یپذیرد .این مرج م کن است پدر و مادر ،مربّی ،رئیس ،رهبنر نظنامی
یا مرجعی آیینی باشد.
معادل انگلیسیBlind Authority Fallacy :
معادلهای جایگزین :اطاعت کورکورانه ،توسل به «همتی ی خوب» ،دفاع نورمبرگ[ ،شکلی از مرجعیت آییننی،
توسّل به پیروی کورکورانه از مرج
شکل منطقی:
شخص  ۷میروید  Yصاده است.
شخص  ۷مرج نهایی است.
بنابراین  Yصاده است.
مثال :۷
در جریان دادراه جنایات جنگی نازی ها در نورمبرگ پس از پایان جنگ جهانی دوم ،نازیها متّهم به نسلکشی،
کشتار ج عی ،شکنجه و جنایات دیگر شندند .آنهنا در دفناع رفتنند« :منا فقنط از دسنتور مافوهمنان اطاعنت
میکردیم».
توضیح :بیشتر انسانها در ابتدای زندریشان پدر و مادر خود را به چشنم مرجعنی نهنایی میبیننند و وقتنی از
آنها سرپیچی میکنند با خشمشان روبرو میشوند .متأ سفانه این عادت بد به دوران بزررسنابی انسنانها منتقنل
میشود و آنها پدر و مادرشان را با مربی ،رئیس ،معلّم ،فرمانده یا ینک خندا جنایگزین میکننند و بندون فکنر
کردن هر حرفی را که از جانب مرج زده شود میپذیرند .این مغابطه بنهتنهایی بیشتنر از مج نوع مغابطنههای
دیگر باعث و بانی کشتوکشتار ،عذاب و بدبختی شده است.
مثال :۲
جناب قاضی ،توی کتاب مقدّس ذکر شده که غیبرویان ،جادورران و احضارکنندران ارواح باید سنگسار بشنن
و وظیفهی ماست که این کارو انجام بدیم (الویان  .)۲۳:۲۱بنابراین من اینن حقّنو داشنتم تنا داینان واروینک و
دوستای غیبروش رو سنگسار کنم.
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توضیح :بیشتر آمریکاییها تعلی ات کتاب مقدّس را به منزبهی باالترین مرج قبول دارنند ،وبنی بنرای اجنرای
ت اموک ال دستوراتش نظام قضایی سر راهشان قرار دارد.
استثناط :به نقل از کلننل جسنپ از فنیلم چنند منرد خنوب (« :)A Few Good Menپسنرجون ،منا بایند از
دستورات مافوهمون اطاعت کنیم ،وررنه مردم کشته میشن .به ه ین سادری .مفهومه؟» من تا به حال در ارتش
خدمت نکردهام ،بنابراین ن یدانم تا کجا حاضرم از دستور مافوقم اطاعت کنم .من ن یخواهم کسنی بنه خناطر
سرپیچی من از دستورات مافوقم کشته شود ،وبی از آن طرف هم ن یخواهم کسی به خاطر پیروی کورکورانهی
من از دستورات مافوقم کشته شود .شاید به خاطر ه ین است که در ارتش خدمت ن یکنم.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی پنجرهی شکسته (  | )Broken Window Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۱
تعریف :مغابطهی پنجرهی شکسته موقعی پیش میآید که شخصی به اشتباه فکر کند کنه ننابود کنردن چینزی و
پول خرج کردن برای ترمیم آن سود خابص برای جامعه به ه راه دارد .در مقیاسی رسنتردهتر ،اینن مغابطنه بنه
ت ایل کلّی افراد به عدم توجه کافی به هزینهی خسارات واردشده ،بهخصوص خسارتی کنه جلنوی چشنمشنان
نباشد (خواه جنبهی اقتصادی داشته باشد ،خواه جنبهی دیگر) نیز اشاره دارد.
این مغابطه را با خوشبین بودن ،مثبتاندیشی یا تالش برای بهتر کردن موقعیتی ناخوشایند اشتباه نگیریند .اینن
مغابطه دربرریرندهی این پیشفرض غلط است که سود خابص جنبهی مثبت دارد.
معادل انگلیسیBroken Window Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی شیشهبُر
شکل منطقی:
فاجعهی  Xاتفاه افتاده است ،وبی این اتفاه خوبیست ،چون در پی آن  Yرا به دست خواهیم آورد.
مثال :۷
بابا ،من با کوبوندن ماشینت به دیوار در واق به آمریکا بطف کردم .حاال یه تع یرراه میتونه از ماشنین منا پنول
دربیاره و حقوه کاررراشو بده .کی میدونه ،شاید بیان مغازهی خودت و ازت جنسی بخرن!
توضیح :وقتی بچه بودم ،از ن ونهی مشابه این استدالل استفاده کردم ،اما بیفایده بود .چنین استدالبی مغابطهآمیز
است ،چون ماشینی که تصادف کرده ،جنس نابودشده است .مناب مصرفشده برای ترمیم آن صنرف جنایگزین
کردن جنس از دسترفته میشوند ،نه ساختن جنسی جدید.
مثال :۲
هوبوکاست در کل اتّفاه مثبتی بود .به بطف هوبوکاست اآلن ه ه از خطرات نسلکشی آرناهن و تنا نسنلهای
بعدی آراه میمونن.
توضیح :این استدالل واقعا به کار برده میشود .شوخی ن یکنم .مردم ت ایل دارند به سنود شخصیشنان توجّنه
ویژه نشان دهند (در این مثال ،یادریری دربارهی خطرات نسلکشی) و ضرری را کنه بنرای خودشنان مل نوس
نیست بیارزش جلوه دهند (عذاب غیرقابلتصور قربانیان و خانوادههایشان).
استثناط :در بعضی موارد فاجعه واقعا میتواند به جامعه ک ک کند .مثال ارر صاعقه به مقرّ توبید کنراک برخنورد
کند و آن را بسوزاند و مردم به جایش خیریه بسازند.
مناب :
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Russell, D. (1969). Frederic Bastiat: ideas and influence. Foundation for
Economic Education.
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مغابطهی بوبوریسم | )Bulverism( ۷مغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۳
تعریف :مغابطهی بوبوریسم ترکیبی از استدالل دوری ( )circular reasoningو مغابطهی تکوینی ( Genetic
 )Fallacyاست .این مغابطه موقعی پیش میآیند کنه شخصنی بنه بهاننهی مشنکوک بنودن بنه نیّنت شنخص
استداللکننده ،هویت اجت اعی او یا هر ویژری دیگری که به هنویتش مربنوط باشند ،اسنتدالبش را معینوب ینا
کاذب برش رد.
معادل انگلیسیBulverism :
شکل منطقی:
شخص  ۷استدالل  Xرا مطرح میکند.
شخص  ۲فرض را بر این مینهد که شخص  ۷اشتباه میکند ،چنون بنه نیّنت او مشنکوک اسنت ینا بنا هوینت
اجت اعی یا ویژری دیگری که به هویتش مربوط است ،مشکل دارد.
بنابراین استدالل  Xمعیوب یا کاذب است.
مثال :۷
مارتین :ه هی آدمای سفیدپوست نژادپرست نیستن.
چاربی :چرا ،هستن .تو چون خودت سفیدپوستی این حرفو میزنی.
توضیح :چاربی اینجا مرتکب دو خطا شده است .۷ :فرض را بر این ررفتنه کنه منارتین در اشنتباه اسنت  .۲بنر
پایهی یکی از ویژریهای عرضی هویت او – یعنی رنگ پوستش – به این فرض رسیده است.
مثال :۲
مامان :یادت باشه عزیزم .هیچکس حاضر نیست راوی رو بخره که شیرش رو مجانی دریافت میکنه.
دختر :تو به خاطر اینکه مادرمی داری این حرفو میزنی.
صبر کن ببینم ...تو علنا داری میری من راوم ،نه؟
توضیح :در این مثال مادر به دخترش توصیه میکند که نزد خواستگاران مذکّرش پاکدامنی پیشه کند و بندنش را
بهراحتی در اختیارشان نگذارد ،وررنه آنها حاضر ن یشوند با او ازدواج کنند .با اینکه این ادعا به خودی خنود
مشکوک است ،وبی دخترک فرض را بر این ررفته که مادرش اشتباه میکند ،چون به منبن حنرف (منادرش) و
نیّ ت او (وادار کردن دخترش به ازدواج) مشکوک است .بنابراین دبیل اشتباه بودن حنرف منادرش (پیشفنرض)
نیّت اوست و به خاطر نیّت او است که حرفش اشتباه است (استدالل دوری و مغابطهی تکوینی).
 . ۷برررفته از نام فردی به اسم Ezekiel Bulver
113

استثناط :استثنائی در کار نیست ،وبی در بعضی موارد باید به هویت شنخص اسنتداللکننده توجنه کنرد .م کنن
است آراهی از این قضیه به نتایج مفیدی ختم شود ،وبی در استدالل منطقی مشکلزاست.
راهن ایی :ارر دبتان یک بیوان شیر میخواهد ،یک بیوان شیر بخرید .به کل راو احتیاج ندارید (صبر کنید ببیننم،
من اآلن فحشا را تأیید کردم؟)
مناب :
Root, J., & Martindale, W. (2012). The Quotable Lewis. Tyndale House Publishers,
Inc.
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مغابطهی تقلیلررایی علّی ( | )Causal Reductionismمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۳
تعریف :مغابطهی تقلیلررایی علّی موقعی پیش میآید که شخصی ر ان کند یک اتفاه فقط یک دبیل ینا علّنت
دارد ،در حابیکه تعداد دالیل و علل وقوع آن بیشتر از یک مورد است.
معادل انگلیسیCausal Reductionism :
شکل منطقی:
 Xپس از  Yاتفاه افتاد.
بنابراین  Yعلّت وقوع  Xاست (ررچه که  C ،B ،Aو ...نیز باعث وقوع  Xشدند).
مثال :۷
هنک :چرا ماشینم خورد به درخت؟ چون اون سنجاب بعنتی پرید وسط جاده.
افسر پلیس :فکر ن یکنی پیامک فرستادن به زنت و مست بودن حین رانندری هم توی وقوع حادثه نقش داشنته
باشن؟
توضیح :امکانش وجود دارد که ارر سنجابی به وسط جاده ن یپرید ،ماشین هنک به درخت برخورد ن یکرد .بنا
وجود این ،ارر او حین رانندری مست ن یبود و در حال پیامنک فرسنتادن نبنود ،بنه احت نال قرینب بنه یقنین
میتوانست جلوی برخورد خودرویش به درخت را بگیرد.
مثال :۲
به خاطر کتاب «مغابطه به زبان آدمیزاد» بیشتر مردم دارن اعتقادشون رو به اشباح از دست میدن.
توضیح :به خاطر هندوانهای که زیر بغلم رذاشتی م نون ،وبی این مثال مغابطهآمیز است .شاید اینن کتناب در از
بین رفتن اعتقاد به اشباح در زندری برخی افراد نقشی ایفا کرده باشد ،وبی بعید میدانم تنها دبینل بنوده باشند و
مط ئنم که این کتاب در مقیاس وسی تأثیری بسیار ناچیز دارد.
استثناط :علت و دبیل وقوع اتفاقات قابل بحث است ،بنابراین ارر بتوانید ثابت کنید که علت و دبیل وقوع اتّفاقی
فقط یک چیز بوده است ،مغابطهای اتفاه ن یافتد.
راهن ایی« :از «عوامل دخیل» بیشتر و از «دبیلِ» و «عاملِ» بهتنهایی کمتر استفاده کنید.
مناب :
The Journal of Mental Science. (1952). Longman, Green, Longman & Roberts.
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مغابطهی رلچین کردن ( | )Cherry Pickingمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۷
تعریف :مغابطهی رلچین کردن موقعی پیش میآید که شخصنی بنرای متقاعند کنردن دیگنران از مینان مندارک
موجود مدرکی را که با موض خودش ه سوست به مخاطبان عرضه کند و بخشنی را کنه ضند موضن اوسنت
پنهان نگه دارد .هرچقدر که مدرک پنهان نگهداشتهشده قویتر باشد ،استدالل شخص مغابطهآمیزتر است.
معادل انگلیسیCherry Picking :
معادلهای جایگزین :نادیده رنرفتن دادهی دردسرسناز ،توقینف مندرک ،مغابطنهی مندرک نناقص ،توسنل بنه
مشاهدات رزینشی ،توسل به حقیقت نصفهونی ه ،تقلّبِ وره جورکردن ( ،)Card Stackingمغابطهی حنذف
مدرک ،نادیده ررفتن مدرک مخابف ،برآورد یکطرفه ،تحریف ،دیدراه یکطرفه
شکل منطقی:
مدرک  Aو مدرک  Bموجود است.
مدرک  Aادعای شخص  ۷را ثابت میکند.
مدرک  Bادعای شخص  ۲را ثابت میکند .ادعای شخص  ۲با ادعای شخص  ۷متضاد است.
بنابراین شخص  ۷فقط مدرک  Aرا عرضه میکند.
مثال :۷
کارفرما :توی سابقهی کاری ش ا ذکر شده که سختکوشید ،به جزئیات توجه میکنید و حاضرید طنی سناعات
طوالنی کار کنید.
اندی :بله قربان.
کارفرما :با کارفرمای قبلی ش ا صحبت کردم .رفتن که دائ ا چیزایی رو که نباید عوض بشن عوض میکنید ،بنه
حریم خصوصی دیگران اه یت ن یدید و رابطهتون با مشتری بسیار ضعیفه.
اندی :بله ،اینایی هم که رفتید درستن.
کارفرما :بسیار خب .به تیم شبکهی اجت اعی ما خوش اومدید!
توضیح :به طور کلی سوابق کاری و رزومهها ن ونهی بارز رلچین کنردن هسنتند .رزومنه را میتنوان بنه چشنم
مدرکی برای اثبات صالحیت ش ا برای کار کردن در نظر ررفت ،وبی بیشتر کارفرماها آنقندر داننا هسنتند تنا
بدانند بیشتر رزومهها یکطرفه نوشته شدهاند و برای نزدیک شدن به حقیقت امر و تص یمریری نهایی بایند بنا
متقاضی کار مصاحبه کنند و از مافوه پیشین او توصیهنامه دریافت کنند.
مثال :۲
12۱

نامزد انتخاباتی مورد تأیید من  ۷۳%درآمدش رو به فقرا میبخشه ،هر یکشنبه میره کلیسا و هر هفتنه ینک روز
داوطلبانه به نوانخانه خدمت میکنه .نتیجهریری من اینه که اون آدم صاده و بااخالقیه.
توضیح :اطالعاتی که روینده جاانداخت این بود که این ننامزد محتنرم  ۷۳%از درآمندش را خنرج فاحشنهبازی
میکند ،هر هفته یکشنبه بعد از کلیسا به بار میرود (و راهی هم قبلش) و تنها دبیل کارکردنش در نوانخانه پیدا
کردن مشتری برای تجارت مواد مخدرش است.
استثناط :ارر عدم اشاره به بخشی از حقیقت بر درستی نتیجهی نهایی اثر نگذارد ،یا ه ه از آن آراه باشند ،اشناره
نکردن به آن در استدالل اشکابی ندارد .مثال ارر یک نامزد انتخابی به این قضیه اشاره نکند کنه هنر شنب بنه ۱
ساعت خواب احتیاج دارد و ن یتواند  ۲۴ساعته در خدمت مردم باشد ،مرتکب مغابطه نشده است.
راهن ایی :ارر حدس میزنید کسی حقیقت نصفهونی ه تحویلتان میدهد ،بدون نگرانی از او بپرسید« :آیا چیزی
هست که داری از من پنهان میکنی؟»
مناب :
Fallacies | Internet Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). Retrieved from
http://www.iep.utm.edu/fallacy/#SuppressedEvidence
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مغابطهی تعریف دوری ( | )Circular Definitionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۲
تعریف :مغابطهی تعریف دوری موقعی پیش میآید که شخصی عبارتی را با اسنتفاده از عبنارات درون خنودِ آن
تعریف تعریف کند .جابب اینجاست که در ه ین تعریف با به کار بردن عبارت «تعریف» تا حدی قصنور از آن
تعریف است .بسیار خب ،من دارم زیاد از واژهی تعریف استفاده میکنم .بعنتی! دوباره از آن استفاده کردم.
معادل انگلیسیCircular Definition :
شکل منطقی:
عبارت  ۷با استفاده از عبارت  ۷در تعریفش تعریف شده است.
مثال :۷
تعریف دوری :تعریفی که دوری باشد.
توضیح :این تعریف کارآمد نیست ،چون از ه ان واژههای عبارت برای تعریف آنها استفاده شده است.
مثال :۲
فلیپیتیفلو :باهوشتر از فالپیتیفلیپ.
فالپیتیفالپ :خنگتر از فلیپیتیفلو.
توضیح :این دو تعریف در کنار هم دوری بزرگتر از مثال قبلی تشکیل میدهند ،اما در هر صورت ه چننان بنا
دور مواجهیم.
استثناط :بسیاری از تعاریف دوری هستند ،اما در فرایند تعریف شدن ،شاید آنقدر اطالعات جانبی ارائه شنود تنا
بتوانیم عبارت را درک کنیم.
مثال:
اخالقیات :احکام اخالقیای که بر رفتار فرد یا شیوهی انجام کارها حاکم است.
اصول اخالقی :اصول درست و غلط که مورد پذیرش فرد یا جامعه قرار دارند.
اصول درست و غلط :اصول اخالقی یا ایدهی اساسی فرد دربارهی آنچه رفتار اخالقی تلقّی میشود.
راهن ایی :مرز بین مغابطه بودن یا نبودن تعریف دوری ه یشه مشخص نیست .راهی بعضی واژههنای نهفتنه در
عبارت را میتوان دوباره استفاده کرد ،به شرط اینکه ع وم مردم متوجهشان شوند .مثال:
ابر نی بوس :ابری که باعث بارندری میشود.
مناب :
Lavery, J., & Hughes, W. (2008). Critical Thinking, fifth edition: An Introduction
to the Basic Skills. Broadview Press.
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مغابطهی استداللورزیِ دوری ( | )Circular Reasoningمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۹
تعریف :مغابطهی استداللورزیِ دوری نوعی استدالل است که در آن مقدّمهها رزاره را تأیید میکنند ،امنا خنود
مقدّمهها هم توسط رزاره مورد تأیید قرار میریرند .در چنین شرایطی ،دور باطلی ایجاد میشود کنه در آن هنیچ
اطالعات مفیدی به اشتراک رذاشته ن یشود .این مغابطه اغلب درونمایهی طنزآمیز دارد.
معادل انگلیسیCircular Reasoning :
معادل التینcirculus in demonstrando :
معادلهای جایگزین :تفکّر تناق

آمیز ،اسنتدالل دوری ،رابطنهی علنت و معلنوبی دوری( ،شنکلی از) تعرینف

دوری
شکل منطقی:
 Xبه خاطر  Yصاده است.
 Yبه خاطر  Xصاده است.
مثال :۷
سرباز جو باوزرز :این ابکتروالیتها ( )Electrotytesچیاَن؟ ش ا میدونید؟
وزیر دفاع :ازشون ...ازشون برای ساخت براندو ( )Brawndoاستفاده میشه.
سرباز جو باوزرز :وبی چرا ازشون برای ساخت براندو استفاده میشه؟
وزیر دفاع[ :پس از مکثی کوتاه دستش را باال میآورد چون براندو ابکتروالیت داره.
توضیح :این مثال از یکی از فیلمهای موردعالقهی من به نام اح قَّکراسی ( )Idiocracyبرررفته شده اسنت .در
این فیلم سرباز جو باوزرز (با بازی بوک ویلسون) با رروهی از آدمهای نهچندان باهوش از زمنان آیننده سنر و
کله میزند .او هرچقدر زور میزند ،ن یتواند به اطالعات مفیدی دربارهی ابکتروالیت دست پیدا کند.
مثال :۲
کتاب مقدّ س از طرف خدا ابهام شده چون خدا خودش اینو رفته ...توی کتاب مقدّس.
توضیح :مثال باال یکی از جدیترین استداللهای دوری است و بسیاری از انسانها کل زندریشان را بنر پاینهی
آن طرحریزی کردهاند .این مثال ه انند این است که ای یلی از شاهزادهای نیجریهای دریافت کنید که در آن ذکنر
شده او حاضر است ثروت میلیوندالریاش را به ش ا هدیه دهد ،وبنی بنه شنرط اینکنه قبنل از آن بنا ریخنتن
پنجاههزار دالر به حسابش «حسن نیت» خود را به او نشان دهیند؛ طبیعیسنت کنه نسنبت بنه محتنوای ای ینل
مشکوک باشید ،وبی با خواندن خط آخر آن «من ،شاهزاده نوبادوال ،به ش ا اط یننان منیدهم کنه اینن پیغنام از
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طرف من ارسال شده و معتبر است .میتوانید به این ای یل و هر ای یل دیگنری کنه از طنرف منن ارسنال شنده
باشد ،اعت اد کنید ».به معتبر بودن ای یل ای ان بیاورید .چرا؟ چون در خود ای یل ذکر شده است.
استثناط :برخی فیلسوفان اعتقاد دارند که ما هیچراه ن یتوانیم از استدالل دوری بگریزیم ،چون ه هی استداللها
در انتها به چند اصل متعارف یا مبادی نخستین ختم میشوند .با این حال ،حتی ارر چنین وضنعی پنیش بیایند،
چنین دوری آنقدر بزرگ است که در روند استداللورزی اطالعات مفیدی در راسنتای صنده رنزاره رد و بندل
خواهد شد.
راهن ایی :با حداکثر توان تالش کنید تا درریر استداللهای دوری نشوید ،چون تالش برای پرهیز از آن قابلینت
ش ا را در استداللورزی تقویت خواهد کرد .قدرت باالی استدالل اغلب نتیجهی پرهینز از اسنتداللهای دوری
است.
مناب :
Fallacies | Internet Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). Retrieved from
http://www.iep.utm.edu/fallacy
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مغابطهی جابهجاییِ قضایای شرطی (  | )Commutation of Conditionalsمغابطه به زبان آدمیزاد
()۱۴
تعریف :مغابطهی جابهجاییِ قضایای شرطی یعنی جابهجا کردن رزارهی مقدّم و تنابی بنا یکندیگر در اسنتدالبی
منطقی.
معادل انگلیسیCommutation of Conditionals :
معادلهای جایگزین :مغابطهی رزارهی تابی ،معکوس کردن قضیهای شرطی
شکل منطقی:
ارر  Pپس .Q
بنابراین ارر  Qپس .P
مثال :۷
ارر مدرک دکترا داشته باشم ،پس باهوشم.
بنابراین ،ارر باهوش باشم ،یعنی مدرک دکترا دارم.
توضیح :خیلیها هستند که با مقدّمهی اول موافق نیستند ،وبی حتی ارر این مقدّمه صاده بنود ،صنده نتیجنه را
تض ین ن یکرد .افراد باهوش زیادی هستند که دکترا ندارند.
مثال :۲
ارر تبخال بزنم ،روی پوستم خارشی عجیب ایجاد میشود.
بنابراین ارر خارشی عجیب روی پوستم ایجاد شود ،یعنی تبخال زدهام.
توضیح :بهشخصه خوشحابم که این مثال مغابطهآمیز است! ه هی خارشها از تبخال ناشی ن یشوند.
استثناط :ارر  ،p=qبنابراین  q=pنیز به ضرورت صاده است.
راهن ایی :ارر فکر میکنید که تبخال زدهاید ،به پزشک مراجعه کنید.
مناب :
Refutations.

Sophistical

On

(2006).
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Pickard, W. A., & Aristotle.
ReadHowYouWant.com, Limited.

مغابطهی سؤال پیچیده (  | )Complex Question Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۵
تعریف :مغابطهی سؤال پیچیده به سؤابی اشاره دارد که پیشفرضی در آن نهفته است و در اینن پیشفنرض نینز
معنایی ض نی نهفته است .این معنا از شخص سؤالکننده در برابر ته ت ادعای کذب و بیپایهواساس محافظت
میکند .این مغابطه شکلی از رفتار ر راهکننده است و موقعی بنه مغابطنه تبندیل میشنود کنه مخاطنب نتوانند
پیشفرض و معنای نهفته در آن را در سؤال تشخیص دهد و صرفا آن را به منزبهی حقیقت بپذیرد.
معادل انگلیسیComplex Question Fallacy :
معادل التینplurium interrogatinum :
معادلهای جایگزین :مغابطهی سؤاالت بسیار ،مغابطهی پیشانگاری ،سؤال دوپهلو ،سؤال انحرافی ،سؤال کذب
مثال :۷
هر روز چند بار زنتو کتک میزنی؟
توضیح :حتی ارر شخص مقابل با تأکید پاس دهد« :هیچ بار!» ،کار از کار رذشته است .ارر کسی این سنؤال را
بشنود ،احت ال دارد باور کند شخصی که این سؤال از او پرسیده شده زنش را کتک میزند .اینن طنرز اسنتدالل
مغابطهآمیز ،وبی رایج است.
مثال :۲
چند بار دیگه باید توی مدارس ون تیراندازی اتّفاه بیفته تا قانون مابکیت اسلحه رو عوض کنیم؟
توضیح :پیشفرض این سؤال این است که عوض کردن قانون مابکیت اسنلحه تعنداد تیرانندازیهایی را کنه در
مدارس اتفاه میافتند ،کاهش خواهد داد .شاید به واق اینطور باشد ،وبی این ادّعنا در خنود حکنم و البنهالی
سؤابی پیچیدهتر پنهان شده است .فرد وقتی چنین سؤابی را میشنود ،به طور ناخودآراه سنعی میکنند بنرای آن
جوابی پیدا کند و حین اینکه سرررم یافتن جواب است ،به این فکر ن یکند کنه آینا ادعنای ضن نیای کنه در
سؤال مطرح شده درست است یا خیر .این حقّه بسیار هوش ندانه است ،وبی این چینزی از مغابطنهآمیز بنودنش
کم ن یکند.
استثناط :ارر اطالعات ض نی نهفته در سؤال حقیقتی رایج و شناختهشده باشد ،مغابطهای صورت ن یپذیرد.
توضیح :انسان تا چه مدّت میتواند بدون آب زنده ب اند؟
پیشفرض نهفته در این سؤال این است که انسان برای زنده ماندن به آب احتیاج دارد .بعید منیدانم کسنی اینن
حقیقت را کت ان کند.
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راهن ایی :یادتان باشد که قربانی اصلی ترفندهای مغابطهآمیز مخاطبان بحث یا طرف بحث است ،نه شخصی که
از ترفند مغابطهآمیز استفاده میکند.
مناب :
Menssen, S., & Sullivan, T. D. (2007). The Agnostic Inquirer: Revelation from a
Philosophical Standpoint. Wm. B. Eerdmans Publishing.

123

مغابطهی تعارض شروط ( | )Conflicting Conditionsمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۰
تعریف :مغابطهی تعارض شروط موقعی پیش میآید که استدالل خودش را نق

کند و به ه ین دبیل صده آن

غیرم کن باشد.
معادل انگلیسیConflicting Conditions :
معادل التینcontradictio in adjecto :
معادلهای جایگزین :نق

خود ،دیدراهی که خودش را نق

کند

شکل منطقی:
ادعای  Xمطرح میشود ،وبی ه انطور که از ه ه یا بخشی از اجزای آن مشخص است X ،غیرم کن است.
مثال :۷
تنها چیزی که قطعیست عدم قطعیت است.
توضیح :طبق تعریفی که از عبارت «عدم قطعیت» در ذهن داریم ،امکان ندارد خود آن قطعی باشد .اینن عبنارت
خودش را نق

میکند.

مثال  :۲برام مهم نیست به چی باور داری ،به شرط اینکه باورهات به دیگران آسیب نزنن.
توضیح :این ج له متناق

است .در نگاه اول به نظر میرسد «به شرط اینکه» شرطی برای عبنارت «بنرام مهنم

نیست به چی باور داری» باشد ،وبی اینطور نیسنت .اینن سنخن بایند در ه نهی شنرایط کناذب باشند .چنون
استدالل کننده باید ه یشه این موضوع را مدنظر قرار دهد که آیا باور طرف مقابلش به دیگران آسیب میزنند ینا
نه.
استثناط :ارر عبارتی که خودش را نق

میکند ،در قابب حک ی طنزآمیز بیان شود (مثال به قصد انتقال حقیقنت

یا معنایی ع یقتر) و نه استدالبی عادی و بزوما نباید به معننای تحنتابلفظی آن توجّنه کنرد ،مغابطنهای اتفناه
ن یافتد.
حقیقت جابب :این ج له کاذب است.
مناب :
Cicero: Academic Skepticism | Internet Encyclopedia of Philosophy. (n.d.).
Retrieved from http://www.iep.utm.edu/cicero-a/
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مغابطهی خلط توضیح با توجیه (  | )Confusing an Explanation with an Excuseمغابطه به
زبان آدمیزاد ()۱۱
تعریف :مغابطهی خلط توضیح واقعیّت با توجیه موقعی پیش می آید که شخصی وان ود کند توضیح موضوعی
تالش برای توجیه آن ،دبیلتراشی برای وقوع آن یا مدرکی برای تأیید صحت آن است.
معادل انگلیسیConfusing an Explanation with an Excuse :
شکل منطقی:
شخص  ۷درخواست میکند ادعای  Xتوجیه شود.
شخص  ۲ادعای  Xرا با جزئیات زیاد توضیح میدهد.
بنابراین ادعای  Xتوجیهشده/صاده است.
مثال :۷
خانم کربتری :خانم مارتین ،فرزند ش ا به من بیاحترامی میکنه و احترام ن یذاره.
خانم مارتین :به خاطر اینه که بچهم فکر میکنه ش ا «یه خانم بورندوی فقیر هستید که از بچهها متنفره».
خانم کربتری :چیزی که رفتید رفتارشو توجیه ن یکنه!
خانم مارتین :نه ،حقیقت محضه.
توضیح :در این مثال خانم کربتری مرتکب مغابطه شد ،چون به اشتباه تصوّر کرد چیزی که خانم مارتین رفته
قرار است توجیه رفتار فرزندش باشد ،در حابی که اینطور نبود.
مثال :۲
ویرجیل :ادعا شده که پارنده ( )Bigfootحلقهی مفقود (  )Missing Linkبین می ونهای انسانن ای بزرگ
(  )Great Apesو انسانهای امروزیه .این ادعا رو چطور توجیه میکنید؟
مارشال :خب« ،حلقهی مفقود» رونهی جاندار بین دو رونهی دیگهست که در مسیر تکامل قرار دارن.
توضیح :مارشال صرفا معنای «حلقهی مفقود» را توضیح داد ،در حابی که برای ارائهی پاس صحیح به سؤال
ویرجیل باید توضیح میداد که چرا در نظرش پارنده حلقهی مفقود است.
استثناط :وقتی هر دو طرف بحث مط ئن باشند که کسی تالش ن یکند چیزی را توجیه کند و صرفا حقیقتی بیان
شده ،مغابطهای اتفاه ن یافتد.
راهن ایی :ارر مط ئن نیستید طرف صحبتتان در حال توجیه یا بیان حقیقت است ،رک و راست منظورش را
بپرسید .پیشفرضهایتان را به حداقل برسانید.
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مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

2۱۱

مغابطهی خلط مسأبهی توضیحداده نشده با مسأبهی توضیحناپذیر ( Confusing Currently
 | )Unexplained with Unexplainableمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۱
تعریف :مغابطهی خلط مسأبهی توضیحداده نشده با مسأبهی توضیحناپذیر موقعی پیش میآید که شخصی فرض
را بر این بگیرد مسأبهای که در حال حاضر ن یتوان توضیح داد ،توضیحناپذیر است (یعنی توضیح آن غیرم کن
است) .این طرز تفکر مشکلساز است ،چون ما ن یدانیم در آینده چه شرایطی پیش میآید .شاید شرایط جدیند
توضیح مسأبهی مذکور را م کن سازد .ه چنین ن یتوان فرض را بنر اینن ررفنت کنه آنچنه در حنال حاضنر
توضیح داده نشده قابلتوضیح است.
معادل انگلیسیConfusing Currently Unexplained with Unexplainable :
شکل منطقی:
ادعای  Xدر حال حاضر توضیح داده نشده.
بنابراین ادعای  Xتوضیحناپذیر است.
مثال :۷
تری :ن یدونم چرا امروز صبح عروسکم از باالی ک د افتاد زمین .فکر کنم بعضی مع اها هیچوقت قرار نیسنت
حل بشن!
توضیح :ناتوانی تری در توضیح این اتّفاه بدین معنا نیست که توضنیحی بنرای آن وجنود نندارد .شناید بعندها
معلوم شود که یکی از اعضاط خانواده برای سر کار رذاشتن تری نخی نامرئی را به عروسک وصل کرده و آن را
کشیده است .شاید بعدها اخبار اعالم کند در بحظهای که عروسک افتاد ،زبزبهای خفیف شهر را تکان داد .شناید
بعدها معلوم شود موشها به خانهی تری نفوذ کردهاند و یکی از این موشها داخل عروسک او النه کرده است.
خالصه ،چیزی را که در آن بحظه ن یتوان توضیح داد ،بزوما برای ه یشه غیرقابلتوضیح ن یماند.
مثال :۲
شاید روزی پی ببریم که انسانها چطور به وجود آمدند ،وبی هیچوقت پی نخواهیم برد که چرا.
توضیح :قبل از هر چیزی ،باید اشاره کرد که روینده مرتکب مغابطنهی مصنادره بنه مطلنوب ( Begging the
 )Questionشده است (یعنی فرض را بر این ررفته که «چرا»یی در این میان وجود دارد) .این مورد به کنار ،ما
ن یتوانیم با اط ینان بگوییم که هیچوقت ن یتوانیم پیببریم چرا وجود داریم .م کن اسنت آدمفضناییها منا را
خلق کرده باشند تا دربارهی ما آزمایش اجت اعی انجام دهند .م کن است سه و نیم میلیارد سنال قبنل در زمنین
حیات را آفریدند تا ببینند آیا یکی از اعضاط رونهی انسان به نام آبفردو در ساعت  ۷۵:۴۰در تناری  ۷۲دسنامبر
2۱1

 ۲۳۲۹روش چپش را میخاراند یا نه و وقتی به جواب سؤابشان رسیدند ،دک نهی ریسنت را بزننند و آزمنایش
دیگری انجام دهند.
استثناط :مثل ادعاهای دیگر ،در نظر ررفتن احت االت دیگر راهی برای پرهیز از ارتکاب این مغابطه است.
مثال:
شاید روزی پیببریم که انسانها چطور به وجود آمدند ،وبی شاید هیچوقت پی نبریم که چنرا (اببتنه بنا فنرض
اینکه چرایی وجود دارد).
راهن ایی :واژههایی چون «غیرم کن» و «م کن» را با احتیاط به کار ببرید .این واژهها در شنکل عامیاننهی خنود
اغلب به اشتباه به کار میروند.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

2۱2

مغابطهی پیوستگی ( | )Conjunction Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۱۳
تعریف :مغابطهی پیوستگی موقعی پیش میآید که شخصی فرض کند شرایط خاصتر از شرایط کلّی محت نلتر
است .این مغابطه ناشی از طرز تفکّریست که رزینههای پیشروی را جنایگزین یکندیگر در نظنر میرینرد ،ننه
زیرمج وعههای مج وعهای واحند و کلّیتنر .اینن مغابطنه منوقعی شندت میرینرد کنه بنا ارائنهی اطالعناتی
رزینششده به مخاطب ،او را ترغیب کنیم که زیرمج وعه را رزینهای محت لتر در نظر بگیرد.
معادل انگلیسیConjunction Fallacy :
معادلهای جایگزین :اثر پیوستگی
شکل منطقی:
 Xزیرمج وعهی  Yاست.
بنابراین  Xاز  Yمحت لتر است.
پیوستگی  Xو ( Yیعنی هردویشان در کنار هم) محت لتر از  Xبهعنوان یک جزط است.
مثال :۷
وقتی در خیابان در حال دویدن هستید ،احت نال پاچنهریری هناپوی خنانگی یکنی از رهگنذران از پاچنهریری
عضوی از رونهی سگسانان بیشتر است.
توضیح:
این بیانیه مغابطهآمیز است ،چون «هاپوی خانگی یکی از رهگذران» (اببته با فرض اینکه این هاپو سگی واقعنی
باشد ،نه سگ ربات) نیز عضوی از رونهی سگسنانان اسنت .روننهی سگسنانان شنامل ررگهنا ،ررگهنای
صحرایی آمریکا ( )Coyoteو ه چنین شیتزوی ه سایه میشود (کنه بنهاحت نال از حنرص کوچنک بنودنش
پاچهریری میکند!).
مثال  :۲آقای پیپ بسیار خوشتیپ و خوشقیافه است ،شغلش دکوراسیون داخلنی و عاشنق ت نام آهنگهنای
باربارا استرایسند ( )Barbra Streisandاست .آیا به آقای پیپ میخورد مرد باشد یا مرد ه جنسررا؟
توضیح :ارر ادعا کنیم آقای پیپ مردی همجنسرراست مرتکب مغابطه شندهایم ،حتنی ارنر ایشنان شنبها در
شوی مردان زنپوش ( )Drag Queenرقّاصی کند .آقای پیپ  ۷۳۳%مرد است و با درصند اط یننان کنمتنری
م کن است مردی همجنسررا باشد ،چون رروه «مردان» کلّی زیررروه «مردان همجنسررا» را نیز دربرمیریرد.

2۱3

استثناط :وقتی شرایط متناق

به صورت تلویحی مورد اشاره قرار بگیرند ،وبی به اشتباه بینان شنوند ،مغابطنهای

اتفاه ن یافتد.
در مثال باال ،سؤال به رونهای مطرح شده که ما  ۷۳۳%مط ئنیم آقای پیپ مرد اسنت ،وبنی همجنسررابنودن او
 ۷۳۳%معلوم نیست .وبی ارر شخصی که سؤال را پرسیده ،به صورت تلویحی اشاره کند «منرد دررجنسرنرا» و
«مرد همجنسررا» رزینههای موجود هستند ،مرتکب مغابطهای نشده است ،بلکه صرفا سؤابش را بد بینان کنرده
است.
راهن ایی :برای آشنایی ع قی با خطاهنای شنناختی کتناب تفکنر ،سنری و آهسنته ( Thinking, Fast and
 )Slowاز دنیل کان ن ( )Daniel Kahnemanو آموس تورسکی ( )Amos Tverskyرا بخوانید.
مناب :
Kahneman, D. (2013). Thinking, Fast and Slow (1st edition). New York: Farrar,
Straus and Giroux.
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مغابطهی تئوری توطئه (  | )Conspiracy Theoryمغابطه به زبان آدمیزاد ()۳۳
تعریف :مغابطهی تئوری توطئه موقعی پیش میآید که شخصی ادعا کند کنه ن یتوانند ادعا/اسنتدالبش را ثابنت
کند ،چون رروهی متشکل از دو نفر یا بیشتر مدرک موردنیاز بنرای اثبنات ادعا/اسنتدالبش را ننابود ینا پنهنان
کردهاند .وقتی کسی درستی یا دقت ادّعای روینده را به چابش بکشد ،روینده در جواب میروید که آن شنخص
نیز در تالش است تا حقیقت را پنهان کند و حرف او را مدرک محکمتری برای درستی و صنده ادعا/اسنتدالل
اوبیهی خود در نظر میریرد.
معادل انگلیسیConspiracy Theory :
معادلهای جایگزین :فرضیهی بغو کردن ،نهانسازی ،پنهانکاری
شکل منطقی:
 Aصاده است.
دبیل اینکه ن یشود صده آن را ثابت کرد  Bاست.
بنابراین  Aصاده است.
مثال :۷
دوبت روسیه کشتی نوح را مدّتها پیش پیدا کرد ،وبی به خاطر نفنرت آنهنا از دینن دربنارهی اینن موضنوع
چیزی به مردم نگفت.
مثال :۲
در سرتاسر جهان ،زمینشناسان و دانش ندان مدارک قویای کشف کردهاند که  ۰۳۳۳سابه بودن زمنین را ثابنت
میکند ،وبی چون میترسند به اعتبارشان خدشه وارد شود ،این مدارک را رون یکنند.
توضیح :تئوری توطئه یا توهّم توطئه از بحا روانشناسی مبحث پیچیندهای اسنت و سنوریریهای شنناختی و
مغابطههای بسیاری که در این کتاب معرفی شدهاند در شکلریری چنین طرز فکری دخیلانند .بنه طنور ع نوم
مردم این نکته را در نظر ن یریرند که اجرای توطئهای در مقیاس جهانی چقندر غیرمحت نل اسنت و الپوشنانی
چنین توطئهای چقدر کار دشواری است .در مثالهای باال ،کسانی که تفسیر تحتابلفظی از کتاب مقدّس دارنند،
دچار ناه اهنگی شناختی ( )cognitive dissonanceمیشوند .ناه اهنگی شناختی به تقالی ذهنیای اشناره
دارد که در صورت تناق

باورهای شخصی با حقایق بیرونی پیش میآید .این تناق

های ذهنی باعث میشوند

مردم به تئوریهای توطئهای چون موارد اشارهشده روی بیاورند و به جای تطبینق دادن باورهایشنان بنا حقنایق
دنیا ،حقایق را تغییر دهند تا مهر تأییدی بر باورهایشان باشد.
2۱1

استثناط :توطئه و پنهانکاری اتفاقاتی غیرم کن نیستند .اببته الزم است برای اثبات وجودشان مندرک ارائنه کنرد،
وبی باید به یاد داشته باشیم که امکان وقوع یک اتفاه با محت ل بودن وقوع آن دو مقوبهی جدا هستند.
راهن ایی :ارر به نظرتان فالن نظریهی توطئه حقیقت دارد ،دربارهی آن بیشتر تحقیق کنید و این کار را بنا ذهننی
باز انجام دهید.
مناب :
Barkun, M. (2006). A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in
Contemporary America. University of California Press.
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مغابطهی متنپریشی ( | )Contextomyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۳۷
تعریف :مغابطهی متنپریشی موقعی اتّفاه میافتد که ج لهای بدون توجه به بافت یا سیاقی که در آن بیان شنده
نقل شود ،به رونهای که معنای آن دچار تحریف شود.
معادل انگلیسیContextomy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی نقل قول خارج از بافت ،نقل قول خارج از سیاه
شکل منطقی:
استدالل  Xدر بافتارِ متن دارای معنای  ۷است.
استدالل  Xخارج از بافتار متن دارای معنای  ۲است.
بنابراین معنای  ۲معنای صحیح استدالل  Xاست.
مثال :۷
دیوید :باورت میشه رئیسج هور رفت« :چاهها بازندهن»؟
سم :کجا اینو شنیدی؟
دیوید :یکی از تیترهای برایتبرت نیوز بود.
سم :رئیسج هور در واق رفت« :کسایی که میرن "چاهها بازندهن" نه تنها اشتباه میکنن ،بلکنه دارن رفتناری
اشتباه و بیرح انه رو ترویج میدن».
توضیح :دیوید از تیتر جنجابی برایتبرت نیوز فریب خورد .رسانهها با توسّل به این ترفند سعی میکننند منردم
را وادار به کلیک کردن روی مقاالتشان کننند ینا دربنارهی محتوایشنان بحنث کننند .دیویند بنه سنیاه سنخن
رئیسج هور توجّه نشان نداد و به این دروغ دامن زد.
مثال :۲
تریشا :توی مصاحبهی کاری ن ایندهی ش ا اعتراف کرد که دزده!
دِرِ ک :در اصل ایشون رفت وقتی سه سابش بود ،از مغازه ینه آبنبنات دزدیند و چننان حنس عنذاب وجندان
شدیدی بهش دست داد که دیگه هیچوقت دزدی نکرد.
توضیح :تریشا داستان ن اینده را طوری تحریف کرد که به جای اینکه نشانهی وجدان اخالقنی او باشند ،در آن
شبیه آدمی خالفکار به نظر برسد .به طور مشخص سیاه و بافتناری کنه سنخنی در آن بینان میشنود اه ینت
زیادی دارد.
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استثناط :منردم اغلنب میروینند «فنالن چینز را از سنیاقش خنارج کنردهای» ( You're taking that out of
 )contextتا از سنگینی چیزی که هضم آن سخت است بکاهند ،وبی راهی اوقات ینک ج لنه در هنر سنیاقی
قرار داده شود قابلدفاع به نظر ن یرسد.
راهن ایی :بهترین جواب به کسی که میروید «فالن چیز را از سیاقش خارج کردهای» این است« :بطفنا بنرایم در
سیاقش قرار بده ».ارر ن یتوانند یا ن یخواهند این کار را انجام دهند ،یعنی یک جای کار استدالل میبنگد.
مناب :
McGlone, M. S. (2005). Contextomy: the art of quoting out of context. Media,
Culture & Society, 27(4), 511–522. https://doi.org/10.1177/0163443705053974
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مغابطهی تحریف تعریف ( | )Definist Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۳۲
تعریف :مغابطهی تحریف تعریف موقعی پیش میآید که شخصی واژه یا عبارتی را طوری تعریف کند که دفناع
از موضعش کار آسانتری شود.
معادل انگلیسیDefinist Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی تعریف متقاعدکننده ،بازتعریف
شکل منطقی:
 Xتعریف  Aاست.
 Xبرای استدالل من مخرّب است.
بنابراین  Yتعریف  Aاست.
مثال :۷
پیش از صحبت دربارهی صده نظریهی خلقتباوری اجنازه دهیند تعریفنی جدیند از اینن نظرینه ارائنه کننیم:
«پذیرش مج وعه باورهایی که حتی از باورهای کسانی که به نظریهی صاف بودن زمین اعتقاد دارنند مسنخرهتر
است».
مثال :۲
پیش از صحبت دربارهی صده نظریهی خلقتباوری اجازه دهید تعریفی جدید از این نظریه ارائه کننیم« :ای نان
داشتن به نظریهی مضحکی که اثبات قطعی آن غیرم کن است».
توضیح :در دو مثال باال موض روینده از حرف هنایی کنه زده مشنخص اسنت .رویننده سنعی دارد از فرصنت
پیش آمده برای تعریف یک مفهوم استفاده کند تا طرف مقابلش را بکوبد و تحقیر کند .راهی اوقنات کسنانی کنه
مفاهیم را اینرونه تعریف میکنند امیدوارند تعریفشان پذیرفتنه شنود تنا در قیناس بنا تعرینف واقعنی بتواننند
راحتتر به آن ح له یا از آن دفاع کنند.
استثناط :در شرایطی که تعریفِ به کار برده شده از مناب معتبر برررفته شده باشد و تعریف دقیقی محسوب شنود،
مغابطهای اتفاه ن یافتد ،حتی ارر این تعریف موض یکی از طرفین بحث را تضعیف کند.
راهن ایی :تعاریفی را که طرف بحثتان ارائه کرده نپذیرید ،مگر اینکه خودتان هم بنه بنه طنور مسنتقل بنه آن
تعریف رسیده باشید یا با آن موافق باشید.
مناب :

2۱2

Bunnin, N., & Yu, J. (2008). The Blackwell Dictionary of Western Philosophy.
John Wiley & Sons.
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مغابطهی انکار عبارت متّصل ( | )Denying a Conjunctمغابطه به زبان آدمیزاد ()۳۹
تعریف :مغابطهی انکار عبارت متّصل مغابطهای صوری است که در مقدّمهی نخست خود بیان میکند که حداقل
یکی از دو عبارات متّصل (رزارههای مقدّم و تابی) کاذب است و نتیجنهریری میکنند کنه عبنارت دیگنر بایند
صاده باشد.
معادل انگلیسیDenying a Conjunct :
شکل منطقی:
نه  Pو نه .Q
 Pنیست.
پس.Q ،
نه  Pو نه .Q
 Qنیست.
پس.P ،
مثال :۷
من هم بیشعور و هم اح ق نیستم.
من بیشعور نیستم.
بنابراین من اح قام.
توضیح :شاید من اح ق باشم ،وبی صده هر دو مقدّمه اح ق بودن مرا تض ین ن یکند؛ بننابراین اینن اسنتدالل
نامعتبر است .از بحا فنّی ،شکل این استداللِ صوری نامعتبر است« .هم بیشعور و هم اح ق» نبودن فقط بدین
معناست که ارر من یکی از این دو صفت را نداشته باشم ،صرفا یکی از این دو صفت را ندارم .از بحا منطقنی
ن یتوان از این حکم نتیجهریری کرد که حت ا صفت دیگر را دارا هستم.
مثال :۲
من هم مسیحی و هم شیطانپرست نیستم.
من شیطانپرست نیستم.
پس مسیحی هستم.
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توضیح :صده هر دو مقدّمه تض ینکنندهی مسیحی بودن من نیست .بنابراین این استدالل نامعتبر اسنت .شنکل
این استداللِ صوری نامعتبر است« .هم شیطانپرست و هم مسیحی» نبودن فقط بدین معناست که ارر منن یکنی
از این دو صفت را نداشته باشم ،صرفا یکی از این دو صفت را ندارم .از بحا منطقی ن نیتنوان از اینن حکنم
نتیجهریری کرد که حت ا صفت دیگر را دارا هستم.
استثناط :ندارد.
مناب :
Kiersky, J. H., & Caste, N. J. (1995). Thinking Critically: Techniques for Logical
Reasoning. West Publishing Company.
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مغابطهی رف مق ّدم ( | )Denying the Antecedentمغابطه به زبان آدمیزاد ()۳۴
تعریف :مغابطهی رف مقدّم مغابطهای در منطق صوری اسنت و منوقعی پنیش میآیند کنه در مقدّمنهی شنرطی
(ارر/پس) معتبری ،مقدّم (آنچه بعد از «ارر» میآیند) غیرصناده در نظنر ررفتنه میشنود و سنپس نتیجنهریری
میشود که تابی (آنچه بعد از «پس» میآید) نیز غیرصاده است.
معادل انگلیسیDenying the Antecedent :
معادلهای جایگزین :خطای عکس ،مغابطهی عکس
شکل منطقی:
ارر  ،Pپس .Q
نه .P
بنابراین ،نه .Q
مثال :۷
ارر موجودی واهواه کند سگ است.
این موجود واهواه ن یکند.
بنابراین سگ نیست.
توضیح :در این مثال به طور دقیق مشخص نیست که مغابطهای اتفاه افتاده یا نه ،وبنی بنا توجّنه بنه اینکنه بنا
استدالبی صوری روبهروییم که دارای شکلی دقیق و بیچونوچراست ،حتی ارر نتیجنه صناده بنه نظنر برسند،
خود استدالل ه چنان نامعتبر است .برای ه ین است که مغابطهها رناهی فرینبآمیز و غلطاننداز هسنتند .ارنر
موجودی واهواه نکند ،ن یتوانیم نتیجهریری کنیم که سگ نیست .شاید این موجود سگی باشد که ن نیتوانند
واهواه کند.
شخص استداللکننده مغابطهای صوری مرتکب شده است و استدالبش نامعتبر است ،چون صده مقدّمهها بزوما
تض ینرر صده نتیجه نیست.
مثال :۲
اره من دسترسی به شبکههای غیرمجاز داشته باشم ،یعنی تصویر خانم عریانی رو دیدم.
من دسترسی به شبکههای غیرمجاز ندارم.
بنابراین تا حاال تصویر خانم عریانی رو ندیدم.
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توضیح :این مغابطه در این مثال در مقایسه با مثال اول مشخصتر است .انکار و رف مقدّم (اشاره بنه دسترسنی
نداشتن به شبکههای غیرمجاز) بدین معنا نیست که باید تابی (یعنی دیدن خان ی عریان) را هم انکار کنیم.
شخص استداللکننده مغابطهای صوری مرتکب شده و استدالبش ننامعتبر اسنت ،چنون صنده مقدّمنهها بزومنا
تض ینرر صده نتیجه نیست.
استثناط :ندارد.
راهن ایی :ارر در درک منطق صوری با مشکل مواجه شدید ،کل ات را با حروف ابفبنا جنایگزین کنیند (ه نان
کاری که در بخش «شکل منطقی» انجام میدهم)؛ سپس عبنارات مختلنف را جنایگزین حنروف کنیند و ببینیند
منطقی به نظر میرسد یا نه.
مناب :
Kiersky, J. H., & Caste, N. J. (1995). Thinking Critically: Techniques for Logical
Reasoning. West Publishing Company.
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مغابطهی رد امر متضایف ( | )Denying the Correlativeمغابطه به زبان آدمیزاد ()۳۵
تعریف :مغابطهی رد امر متضایف موقعی پیش میآید که شخصی انتخابهای جایگزین ارائه کند ،وبی در ع نل
انتخاب جایگزینی در کار نباشد .این مغابطه م کن است موقعی پیش آید که دو قضنیهی

(اتّصنال

متضایف  )Correlative Conjunctionبه منزبهی رزینه هایی مطرح شوند و به جای انتخاب یکی از اینن دو
مورد ،رزینهی سومی معرفی شود ،که مع وال با هدف پرت کنردن حنواس طنرف از انتخناب بنین دو رزیننهی
ارائهشدهی بدیل است.
معادل انگلیسیDenying the Correlative :
معادلهای جایگزین :رد اتّصال متضایف
شکل منطقی:
یا  Xیا نه.X
بنابراین .Y
مثال :۷
روکو :پنج هزار دالری رو که به من بدهکاری داری بهم بدی؟
پال :میتونم تهیهش کنم.
روکو :یعنی نداری؟
پال :یه نفرو میشناسم که داره.
روکو :به سؤال من جواب بده :پوبی رو که ازت طلب دارم داری یا نه؟
پال :نه.
(صدای شکسته شدن زانو با چوب بیسبال)
توضیح :روکو سؤابی ساده پرسید و پال از ترس جانش به مغابطهی رد امر متضایف روی آورد ،یعنی سعی کنرد
به معادبهای که فقط دو رزینه داشت ،رزینهی سومی هم اضافه کند .ارر پال باهوشتر بود از این مغابطه استفاده
ن یکرد و با صداقت و اندکی قدرت چانهزنی زانوهایش را نجات میداد:
روکو :پنج هزار دالری رو که به من بدهکاری داری بهم بدی؟
پال :نه .قبول دارم که به بدقوبی کردم ،برای ه ین میخوام جبران کنم.
روکو :منظورت چیه؟
پال :فردا ه ین ساعت  ۵۳۳۳دالرتو برات میارم ه ینجا ،بهعالوهی  ۵۳۳دالر اضافه به خاطر یک روز تأخیر.
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روکو :قبوبه .فردا ه ینساعت ه ینجا.
(صدای آبدهان قورت دادن)
مثال :۲
قاضی :صاحبخونهت رو کشتی یا نه؟
کرک :باهاش دعوا کردم.
توضیح :در این مثال جواب موردانتظار «بله» یا «خیر» است و جز این دو مورد هنیچ جنواب قابنلقبول دیگنری
وجود ندارد ،وبی کرک با ارائهی رزینهی سوم از جواب دادن به سؤال طفره میرود و سؤال اصلی را بیجنواب
میرذارد.
استثناط :وقتی رزینههایی که

نیستند به شکل رزیننههای

عرضنه شنوند ،کسنی کنه اینن

رزینهها را مطرح کرده مرتکب مغابطه میشود ،نه کسی که پاسن میدهند (مغابطنهی قیناس ذوحندین کناذب
.)false dilemma
راهن ایی :از کسی به اسم «روکو» پول قرض نگیرید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی انفصال ( | )Disjunction Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۳۰
تعریف :مغابطهی انفصال موقعی پیش میآید که شخصی استدالل کند یک عضو به احت ال زیاد بخشنی از ینک
زیرمج وعه است ،نه عضوی از مج وعه که شامل زیرمج وعه است .این مغابطه مع وال از طرز تفکّنری ناشنی
میشود که رزینههای پیشرو را بدیلهای هم در نظر میریرد ،نه اعضائی از یک مج وعهی واحد .اینن مغابطنه
در صورت ارائهی اطالعاتی به مخاطب برای آمادهسازی ذهن او برای پذیرش زیرمج وعه بنه منزبنهی انتخناب
محت لتر شدّت مییابد.
معادل انگلیسیDisjunction Fallacy :
شکل منطقی:
واقعهی  Xاز واقعهی  Xیا  Yمحت لتر است.
واقعهی  Yاز واقعهی  Xیا  Yمحت لتر است.
مثال :۷
آقای پایوس هر یکشنبه به کلیسا میرود .بیشتر چیزهایی را که دربارهی دین میداند از کلیسا یاد ررفته و زیاد
کتاب مقدّس ن یخواند .آقای پایوس مجس هی مریم مقدس را در خانهاش دارد .پارسال ،وقتی رفته بود رم ،بنه
واتیکان سر زد .از این اطالعات میتوان دریافت که آقای پایوس به احت ال زیاد کاتوبیک است ،نه کاتوبینک ینا
مسل ان.
توضیح :این سخن اشتباه است .با توجّه به اطالعات دادهشده احت ال کاتوبیک بودن آقنای پنایوس زیناد اسنت،
وبی احت ال «یا کاتوبیک» یا «مسل ان بودن» او بیشتر است.
مثال :۲
بیل  ۲متر قدشه ،الغره ،وبی عضله داره .میدونیم که یا بسکتبابیست حرفهایه یا اسبسوار .نتیجهریری من ایننه
که به احت ال زیاد بسکتبابیست حرفهایه ،نه بسکتبابیست حرفهای یا اسبسوار.
توضیح :این سخن اشتباه است .با اینکه احت ال بسکتبابیست بودن بیل بیشتر اسنت (چنون بنه احت نال اسنب
بیچاره را به میکند) ،از بحا آماری احت ال اینکه یا بسکتبابیست حرفهای باشد ینا اسبسنوار بیشتنر اسنت،
چون این رزینه شامل رزینهی بسکتبابیست حرفهای بودن او نیز هست .اجازه ندهید چیزی که در ظاهر معرفت
عام و متعارف به نظر میرسد ش ا را به اشتباه بیندازد.
استثناط :ندارد.
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) را دوباره بخوانید تنا۳۹ ) (ش ارهیConjunction Fallacy(  مدخل مغابطهی انکار عبارت متصل:راهن ایی
.تفاوت آن با مغابطهی فعلی جا بیفتد
: مناب
Gilovich, T., Griffin, D., & Kahneman, D. (2002). Heuristics and Biases: The
Psychology of Intuitive Judgment. Cambridge University Press.
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مغابطهی ت ایز بدون تفاوت (  | )Distinction Without a Differenceمغابطه به زبان آدمیزاد ()۳۱
تعریف :مغابطهی ت ایز بدون تفاوت موقعی پیش میآید که شخصی با استناد به زبان ادعا کند که فالن موض از
موض دیگر متفاوت است ،در حابیکه هر دو موض  -حداقل در ع ل  -یکسان باشند.
معادل انگلیسیDistinction Without a Difference :
شکل منطقی:
حرف  Aبا اوبین حرف ابفبا تفاوت دارد.
مثال :۷
سرجیو :امکان نداره من هیچوقت به رذروندن دورهی آموزش رقّاصی فکر کنم.
کیتی :نظرت چیه از یکی از ه کارام درخواست کنم بهت آموزش بده؟
سرجیو :اره کسیو میشناسی که حاضره به من رقصیدن یاد بده ،آره ،چرا که نه.
توضیح :شاید سرجیو به خاطر نگرش منفی نسبت به «آموزش رقّاصی» چنین حرفی زده ،وبی مسنأبه اینجاسنت
که ارر کسی به او رقصیدن یاد دهد ،این یعنی آموزش رقاصی .سنرجیو دارد بنا ظرافتهنای زبنانی خنودش را
فریب میدهد.
مثال  :۲ما باید این مسأبه را با توجّه به آنچه در کتاب مقدس نوشته شده قضاوت کنیم ،نه آنچه فکر میکنیم در
کتاب مقدس نوشته شده یا تفسیری که پژوهشرران و متکلّ ان از آن ارائه کردهاند.
توضیح :پیش از اینکه بگویید« :آمین!» ،توجه داشته باشید که این مثال ن ونهی بنارزی از ت نایز بندون تفناوت
است .اساسا تنها راه برای خواندن کتاب مقدس تفسیر کردن آن است ،یعننی آنچنه فکنر منیکنیم در آن نوشنته
شده .پیشفرض ض نی روینده این است که تفسیر شخصی فردی خاص (به احت ال خودش) از کتناب مقندّس
(یعنی چیزی که فکر میکند در کتاب مقدس بیان شده) بیانرر معنای واقعی آن است و تفاسیر دیگر اشتباهاند.
استثناط :راهی اوقات در اصل تفاوت های جزئی نظری بین بعضی از مفاهیم وجود دارد یا به منظور تاکید بین دو
عنصر مشابه ت ایز ایجاد میشود .در چنین شرایطی میتوان در باب مغابطه بودن یا نبودن آن بحث کرد.
مثال:
مربی :من ن یخوام توپ رو بگیری؛ میخوام تنوپ رو تصناحب کننی! ( Coach: I don’t want you to
!)try to get the ball; I want you to GET the ball
در ع ل معنای هر دو حرف یکسان است ،اما م کن است اثر انگیزهبخش داشنته باشند ،بنهخصنوص در بنافتی
غیراستدالبی.
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 بنا. عبارت «سعیام رو میکنم» را با «ت ام سعیام رو میکنم» جنایگزین کنیند، در واژران روزمرهیتان:راهن ایی
. وبی ج لهی دوم بهمراتب انگیزهبخشتر است،اینکه ایدهی پشت هر دو ج له در ظاهر یکسان است
: مناب
Smart, B. H. (1829). Practical Logic,: Or Hints to Theme-writers: to which are
Now Added Some Prefatory Remarks on Aristotelian Logic, with Particular
Reference to a Late Work of Dr. Whatley’s. Whittaker, Treacher, & Company.
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مغابطهی یک بام و دو هوا (  | )Double Standardمغابطه به زبان آدمیزاد ()۳۱
تعریف :مغابطهی یک بام و دو هوا موقعی پیش میآید که شخصی دو موقعیت را با معیارهای متفاوت بسننجد،
در حابیکه معیار سنجش آنها باید یکسان باشد .این مغابطه در استداللهایی پیش میآید که هدفشان تأیید ینا
رد استدالبی دیگر به شکلی غیرمنصفانه است.
معادل انگلیسیDouble Standard :
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعای  Xرا مطرح و دبیل  Yرا برای وقوع آن ارائه میکند.
شخص  ۲ادعای  Zرا مطرح و دبیل  Yرا برای وقوع آن ارائه میکند.
شخص  ۷به شکلی غیرمنصفانه دبیل  Yرا رد میکند ،وبی فقط برای ادعای  ،Zنه ادعای .X
مثال :۷
شوهر :حق نداری بری رقصیدن مردها رو ت اشا کنی! از زن آدم انتظار ن یره چنین کاری انجام بده!
زن :مگه پارسال خودت نرفتی رقصیدن زنا رو ت اشا کنی؟
شوهر :اون کار تفریحی بود .تازه اون قضیهش فره داشت.
توضیح :معیار اخالقی شوهر برای ه سرش با معیار اخالقیای که بنرای خنودش تعینین کنرده متفناوت اسنت.
اغلب مردم موافق خواهند بود که این معیار غیرمنصفانه است.
مثال :۲
کاتوبیک :من میدونم پطرس قدیس به دعاهای ما روش میده ،چون وقتی به درراهش دعا منیکنم ،بعضنیوقتا
دعام اجابت میشه .اره دعام اجابت نشه ،به خاطر اینه که پطرس قدیس صالح رو توی این دیده.
پروتستان :متوجه غیرمنطقی بودن حرفت هستی؟ میتونی ه ین حرفو دربارهی دعا کردن به درراه تیر چراغبره
هم بزنی.
کاتوبیک :از کجا میدونی خدا به دعاهای تو روش میده؟
پروتستان :خب ...من ...این قضیهش فره داره.
توضیح :در بحثهای مذهبی زیادی پیش میآید که معیارهایی که بنرای انتقناد از منذاهب و فرقنههای منذهبی
دیگر به کار برده میشوند ،برای زیر سؤال بردن مذهب خود روینده به کار برده ن یشوند .در این مثال ،شخص
پروتستان خواستار «مدرک» محک هپسندی برای اثبات ادعای شخص کاتوبیک است ،وبی خودش حاضر نیست
توضیح دهد که از کجا میداند خدا به دعاهای او روش میدهد.
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استثناط :این مغابطه بیانرر این است که معیارهای ما باید در ه هی شرایط و در قبال ه هی افراد یکسان باشنند،
وبی راهی معیارهای متفاوت موجّهی وجود دارد .مثال حرفهای یک رئیسج هور با حرفهنای ینک سنتارهی
تلویزیون تفاوت دارد و این دو را نباید به یک چوب راند.
حقیقت جابب :موض منطقی باور به معیار و استانداردهای برابر است .الزم نیست در دفاع از این موض بحنث
کرد .کسی که ادعا میکند معیارها و استانداردها نباید برابر باشند ،باید برای ادعای خود مدرک بیاورد.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منبعی عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی بومشناختی ( | )Ecological Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۳۳
تعریف :مغابطهی بومشناختی موقعی پیش میآید که شخصی با توسل بنه تفسنیر دادههنای آمناریای کنه در آن
استنتاجاتی دربارهی سرشت رروه خاصی عرضه شده ،دربارهی فردی داخل آن رنروه بنه شنکلی مطلقررایاننه
نتیجهریری کند.
معادل انگلیسیEcological Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی استنتاج بومشناختی
شکل منطقی:
رروه  Xدارای ویژری  Yاست.
شخص  ۷در رروه  Xاست.
بنابراین شخص  ۷دارای ویژری  Yاست.
مثال :۷
مردها از زنها ن رهی بهتری در ریاضی میریرند .جری مرد است .بنابراین ریاضی جری از ریاضنی سنیلویا کنه
زن است ،بهتر است.
توضیح :ن رهی بهتر ریاضی مردها در مقایسه با زنها تع ی ی رروهی است .این بدین معننا نیسنت کنه ن نرهی
ریاضی هر مردی از ن رهی ریاضی هر زنی باالتر خواهد بود .ارر دربارهی این آمار اطالعات بیشتنری داشنتیم،
میتوانستیم حدسهای دقیقتری بزنیم .مثال ارر میدانستیم که ن رهی ریاضی مردان به طور میانگین  ۱%بیشتنر
از زنان است ،ن یتوانستیم ادعا کنیم که هر مرد از هر زن ن رهی بهتری کسب خواهد کرد .چون م کنن اسنت
توزی نابرابر در این نتیجهریری تأثیر داشته باشد .یعنی م کن است اقلیتی از زنان در ریاضنی بسنیار ضنعیف و
اقلیتی از مردان در ریاضی بسیار قوی باشند و این توزی نابرابر باعث شنود مینانگین بهدسنتآمده قابلاط یننان
نباشد.
مثال :۲
از یکی از پژوهشهایی که اخیرا منتشر شده اینطور برمیآید که رفتن به کلیسا رابطهی مستقی ی بنا مانندراری
ازدواج دارد .در این پژوهش اشاره شده زوجهایی که ه راه با یکدیگر به کلیسا میروند ،احت ال بیشتنری دارد
تا آخر ع ر ه سر یکدیگر باقی ب انند .این موضوع چندان غافلگیرکننده نیست ،چون در دینن طناله وجهنهای
منفی دارد .با وجود این ،از این پژوهش ن یتوان نتیجهریری کرد طاله ررفتن هر زوجی که بنا هنم بنه کلیسنا
ن یروند ،از طاله ررفتن زوجی که با هم به کلیسا میروند ،محت لتر است.
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توضیح :برای بیان چنین ادعایی به اطالعات بیشتری دربارهی دادهی خام استفادهشنده نیناز دارینم .شناید فقنط
مذهبیهای معتقدی که هر روز به کلیسا میروند ،نرخ طاله بسنیار پنایین  ۲%داشنته باشنند .امکنان آن هسنت
کسانی که هیچوقت به کلیسا ن یروند ،از کسانی که فقط هر یکشنبه به کلیسا میروند ،ننرخ طناله پنایینتری
داشته باشند ،وبی به خاطر مذهبیهای افراطی ،مثل مثال قبل با مشکل توزی نابرابر روبهرو هستیم.
استثناط :بیان ادعاهای پیشبینیکننده دربارهی اعضای یک رروه بر اساس دادهی موثق کار اشتباهی نیسنت .منثال
ارر درون یک قوطی  ۳۳۳آبنبات قرمز و  ۷آبنبات سبز وجود داشته باشد ،میتوانیم ادعنا کننیم کنه هنر آبنبنات
داخل این قوطی به احت ال  ۳۳۳۳۳درصد قرمز است.
حقیقت جابب :با این که این مغابطه آماری است ،وبی در بیشتر مواق در موقعیتهای روزمره مشاهده میشنود.
ارر حوصلهی خواندن علم آمار را داشته باشید ،درک مغابطههای آماری میتواند برای پشت سر رذاشتن موانن
زندری عادیتان مفید باشد.
مناب :
Babbie, E. R. (2016). The Basics of Social Research. Cengage Learning.
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مغابطهی ریشهشناختی ( | )Etymological Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۳
تعریف :مغابطهی ریشهشناختی موقعی پیش میآید که شخصی ادعا کند معنای معاصر واژهای باید مشابه معننای
تاریخیاش باشد .این مغابطه تکامل زبان و ذات زبانشناسی را نادیده میریرد و مع وال موقعی اتفاه میافتد کنه
استداللکننده پیمیبرد معنای تاریخی واژهای بیشتر با اسنتدالبش تناسنب دارد .اینن مغابطنه تعبینر دیگنری از
مغابطهی توسل به تعریف ( )Appeal to Definitionاست.
معادل انگلیسیEtymological Fallacy :
شکل منطقی:
 Xبه شکل  Yتعریف میشود.
 Xقبال به شکل  Zتعریف میشد.
بنابراین  Xیعنی .Z
مثال :۷
اِببا :باورم ن یشه منتقد هنریه رفت تابلوم مزخرفه!
رونا :به احت ال منظورش معنای قدی ی واژهست :آراستهشده با چیزهای فریبنده .یعنی اغوارر!
اببا :بله! منطقی به نظر میرسه!
توضیح :مزخرف ( )awfulزمانی چنین معنایی میداد ،وبی اکنون دیگر کسنی اینن واژه را بندین معننا بنه کنار
ن یبرد ،حداقل نه به شکلی جدی .درست است که چنین برداشتی از معنای این واژه حال اببنا را بهتنر میکنند،
وبی ن یتوان به این دبیل حقیقت را کت ان کرد.
مثال :۲
استیو :به نظرم این شگفتانگیزه ( )fantasticکه تو و سیلویا دارید با هم ازدواج میکنید!
چاک :باورم ن یشه فکر میکنی ازدواج من با سیلویا خیاالت محضه! بنه هنر حنال  fantasticچننین معننایی
میده.
توضیح :بله ،درست است که زمانی واژهی  fantasticدر توصیف چیزی به کنار میرفنت کنه فقنط در دنینای
خیاالت وجود دارد ،وبی امروزه معنای عامیانهی آن فره کرده و رونهای ابراز شگفتی مثبت و راهی اغراهشنده
محسوب میشود.
استثناط :ارر منبعی غیرقابلاط ینان تعریفی ساختگی از واژهای ارائه دهد ،این تعریف مدرن را ن یتوان جایگزین
تعاریف «تاریخی» در نظر ررفت.
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راهن ایی :هیچوقت در زبان انگلیسنی ینک زن خاننهدار را  Hussyصندا نکنیند .بنا اینکنه اینن واژه از بغنت
 Housewifeبهمعنای زن خانهدار ررفته شده ،وبی امروزه صفتیسنت کنه بنه زن بنداخاله و رسنتاخ اطناله
میشود.
مناب :
Wilson, K. G. (1993). The Columbia Guide to Standard American English.
Columbia University Press.
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مغابطهی اشتراک بفظ ( | )Equivocationمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۷
تعریف :مغابطهی اشتراک بفظ موقعی پیش میآید که شخصی عبارتی مبهم را به شکلی دوپهلنو بنه کنار بنرد و
بدین ترتیب استدالبش را ر راهکننده جلوه دهد.
معادل انگلیسیEquivocation :
معادلهای جایگزین :سخن دوپهلو
مثال :۷
من دوست دارم کریس س بهم خوش بگذره ،وبی حاضنر نیسنتم اون کناری رو کنه تنو اون آهننگ کریسن س
معروفه میرن انجام بدم ( .)Make the Yuletide Gayفکر ن یکنم ررایش جنسی ربطی به خوشرذرونی
توی کریس س داشته باشه.
توضیح :در این مثال واژهی « »Gayیعنی شاد و خوشحال .ربطی به همجنسررایی ندارد.
مثال :۲
کشیش بهم رفت باید ای ان داشته باشم.
من ای ان دارم که پسرم امسال ع لکرد خوبی توی مدرسه خواهد داشت.
بنابراین کشیش باید ازم راضی باشه.
توضیح :واژهی «ای ان» در ج لهی کشیش به معنای ای ان داشتن به خدا بدون مدرک کافیست .این «ای نان» بنا
«ای ان» داشتن به پسرتان برای داشتن ع لکردی خوب در مدرسه که به «ای ان» داشتن به شخص پسرتان منجنر
میشود ،فره دارد.
استثناط :ارر قصد مزاح کردن باشد ،اشتراک بفظ خوب جواب میدهد و مغابطه هم به ش ار ن یآید.
راهن ایی :ارر دربارهی اشتراک بفظ به کسی مظنون هستید ،ه هی تعاریف واژه را با خود آن جنایگزین کنیند و
ببینید کدامشان منطقی به نظر میرسد.
مناب :
Parry, W. T., & Hacker, E. A. (n.d.). Aristotelian Logic. SUNY Press.
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مغابطهی مقدّمههای

( | )Fallacy of Exclusive Premisesمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۲

تعریف :مغابطهی مقدّمههای

شکل معیارینی از قیاس ح لی ( )categorical syllogismاست کنه

دو مقدّمهی سلبی دارد .این فرضیهها یا در قابب «هیچ Xی  Yنیست» یا «بعضی Xهنا  Yنیسنتند» ن نود پیندا
میکند.
معادل انگلیسیExclusive Premises :
شکل منطقی:
هیچ Xی  Yنیست.
بعضی Yها  Zنیستند.
بنابراین بعضی Zها  Xنیستند.
هیچ Xی  Yنیست.
هیچ Yی  Zنیست.
بنابراین هیچ Zی  Xنیست.
مثال :۷
هیچ کانگورویی مشتزن حرفهای نیست.
بعضی از مشتزنهای حرفهای مورمون نیستند.
بنابراین بعضی مورمونها کانگورو نیستند.
مثال :۲
هیچ حیوانی حشره نیست.
بعضی حشرات سگ نیستند.
بنابراین بعضی سگها حیوان نیستند.
مثال :۹
هیچ حیوانی حشره نیست.
هیچ حشرهای سگ نیست.
بنابراین هیچ سگی حیوان نیست.
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توضیح :یادتان باشد :دبیل خطرناک بودن مغابطهها این است که در نگاه اول استدالبی معقول به نظنر میرسنند.
نتیجهی بهدستآمده در مثال  ۷منطقی به نظر میرسد ،وبی منطقی نیست .از دو مقدّمهی اول ن یتوان بنه طنور
منطقی به نتیجهی ذکرشده رسید .حاال به مثال  ۲و  ۹نگاه کنید .با استفاده از شکل منطقی استدالل قبلی مرتکنب
ه ان مغابطه شدهایم ،اما با عوض کردن عبارات مشخص است که یک جای کنار میبنگند و واقعنا ه ینطنور
است .این نوع استدالل ،یعنی قیاس ح لی ،ن نیتوانند دو مقدّمنهی سنلبی داشنته باشند ،چنون ننامعتبر از آب
درمیآید.
صاده به نظر رسیدنِ نتیجه به معنای معتبر بودن استدالل (یا در زمینهی اسنتداللهای غیرصنوری ()Informal
قوی به نظر رسیدن آنها) نیست.
استثناط :ندارد.
راهن ایی :اَشکال مغابطههای صوری را یاد بگیرید تا بتوانید به راحتی مان استداللهای صوری نامعتبر شوید.
مناب :
Goodman, M. F. (1993). First Logic. University Press of America.
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مغابطهی وجودی ( | )Existential Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۹
تعریف :مغابطهی وجودی مغابطهای صوری است و موقعی اتفاه میافتند کنه قیاسنی ح لنی بنا اسنتفاده از دو
مقدّمهی کلّی («ه ه») به نتیجهای جزئی («بعضی») برسد.
در قیاس ح لی معتبر ارر دو مقدّمه کلی باشند ،نتیجه نیز باید کلی باشد.
برای درک این مغابطه فرض کنید ما به رروهی اشاره کنیم بدون هیچ عضوی ،اما نتیجهریری چنین بیان کند کنه
«بعضی» اعضاط در این رروه وجود دارند .دبیل اشتباه بودن استدالل ه ین است.
معادل انگلیسیExistential Fallacy :
معادلهای جایگزین :مثال آوردن وجودی
شکل منطقی:
ه هی Xها  Yهستند.
ه هی Zها  Xهستند.
بنابراین بعضی از Zها  Yهستند.
مثال :۷
ه هی پرستارانِ بچه جوش صورت دارند.
ه هی اعضاط باشگاه پرستارانِ بچه پرستار بچه هستند.
بنابراین ،بعضی از پرستارانِ باشگاه پرستارانِ بچه جوش صورت دارند.
مثال :۲
ه هی موجودات جنگلزی در درختان زندری میکنند.
ه هی بپرکانها موجود جنگلزی هستند.
بنابراین بعضی از بپرکانها در درختان زندری میکنند.
توضیح :در هر دو مثال ،دبیل وقوع مغابطه این است که از دو مقدّمهی کلی به نتیجهای جزئنی رسنیدهایم ،وبنی
نتیجهی مثال  ۷منطقی به نظر میرسد ،نه؟ توجّه داشته باشید که ارر نتیجه صاده به نظنر میرسند ،بندین معننا
نیست که منطق به کار ررفتهشده برای رسیدن به آن نیز معتبر است .برای ه ین اسنت کنه آزمونهنای  SATو
 GREما را ر راه میکنند .در ض ن از بحا فنی در مثال باال ،ه هی پرستاران باشگاه پرستاران جوش صورت
دارند ،نه فقط بعضیهایشان.
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حال به مثال دوم نگاه کنید .شکل آن با مثال قبلی یکسان است ،وبی وقتی از طبقهبندیای اسنتفاده منیکنیم کنه
(در نظر بیشتر مردم) عضوی ندارد (بپرکان یا جن جنگل) ،نتیجهی به دستآمده کاذب از آب درمیآید.
استثناط :برخالف بیشتر مغابطههای صوری ،اینن مغابطنه اسنتثناط هنم دارد .ارنر بنه طنور انحصناری از منطنق
ارسطویی استفاده کنیم ،این مغابطه اتفاه ن یافتد ،چون ظاهرا پیشفرض ارسنطو اینن بنود کنه رروههنا عضنو
دارند ،حتی ارر به وضوح به این موضوع اشاره نشده باشد.
راهن ایی :وقتی ادعایی مطرح میکنید ،در بستر ادعا تا حد امکان دقیق باشید .صرفا نگویید «منردان عوضنیاند»،
بگویید «بعضی از مردان عوضیاند» یا حتی بهتر از آن « ۷۲۳۰۲درصد مردان عوضیاند».
مناب :
Goodman, M. F. (1993). First Logic. University Press of America.
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مغابطهی تشابه موسّ (  | )Extended Analogyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۴
تعریف :مغابطهی تشابه موسّ موقعی پیش میآید که شخصی ادعا کند دو چیز به شکلی شبیه به یکدیگر هستند
و یکی از آن دو چیز شبیه به چیز دیگریست ،بنابراین هردوی آن چیزها شبیه به آن «چیز دیگر» هستند.
مغابطهی تقلیل به هیتلر ( )reductio ad Hitlerum Fallacyنوعی تشابه موسّ است ،چون تالشیسنت تنا
رفتار شخصی را به رفتار دیوانهوار هیتلر ربط داد ،در حابیکه مع وال رفتار طرف بهمراتب مالیمتر است.
معادل انگلیسیExtended Analogy :
شکل منطقی:
 Aاز بعضی بحا شبیه  Bاست.
 Cبه شکلی متفاوت شبیه  Bاست.
بنابراین  Aشبیه  Cاست.
مثال :۷
جنی :کسی که با کشته شدن حیوونا برای تأمین غذا مشکلی نداره ،طبعا نباید با موجودات بیگاننه و پیشنرفتهای
که ما انسانها رو برای تأمین غذا بکشه مشکلی داشته باشه.
کارل :میوهخوارها ،آدمای دیوونهای که جز میوهای که از درخت افتاده باشه حاضر نیستن چیزی بخورن هنم بنا
کشتن حیوونا برای تأمین غذا مخابفن .تو هم مثل اونا دیوونهای؟
توضیح :با اینکه در توانم ن یبینم خودم را از خوردن روشت من کنم ،وبی بنه نظنرم جننی بنا تشنابهی معتبنر
نکتهی خوبی رفته است .کارل با استفاده از زبان تحریککننده سعی دارد سرچش ه را آبوده کند ( Poisoning
 ،)the Wellوبی خطای او به کنار ،او با استفاده از مغابطهی تشابه موسّ وان نود میکنند کنه جننی هنم مثنل
میوهخوارها «دیوانه» است ،چون دیدراهشان دربارهی استفاده از حیوانات برای سیر کردن شنکم مشنابه یکندیگر
است.
مثال :۲
علم اغلب دربارهی مسائل مختلف اشتباه میکند .تقریبا اوایل قرن  ۲۳بود که فیزینک ذرات روننق پیندا کنرد و
دانش ندان متوجه شدند اتم کوچکترین ذره در جهان نیست .شاید بهزودی دریابیم که علم دربارهی سن جهنان
آفرینش ،عدم امکان وقوع سیلی جهانش ول ،نظریهی فررشت و هر حقیقت عل ی دیگری که با کتناب مقندس
تناق

دارد ،اشتباه میکرده است.

توضیح :برای درک بهتر این مغابطه بهتر است با توسل به ادعای فررشت آن را در شکل منطقیاش قرار دهیم:
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مقدّمهی  :۷تصوّر اینکه اتم کوچکترین ذره است ،خطای علم بود.
مقدّمهی  :۲نظریهی فررشت نیز خطای علم است.
نتیجه :بنابراین تصور علم مبنی بر این که اتم به منزبهی کوچکترین ذرهی موجود است ،مثل تصوّر علنم مبننی
بر صحیح بودن نظریهی فررشت است.
مقدّمهی  ۲ادعای بزرری است ،وبی مغابطه به حساب ن یآید .یادتان باشد ،الزم نیست مقدّمهها صاده باشند تا
استدالل نهایی معتبر باشد ،وبی ارر هر دو مقدّمه صاده باشند ،آیا نتیجه نیز باید صحیح باشند؟ خینر ،بنه دبینل
تشابه موسّ  .دبیلش این است که ارر نظریهی فررشت اشتباه باشد ،دبیل اشتباه بودنش بنا اشنتباه بنودن فنرض
دانش ندان در باب اتم بهمثابه کوچکترین ذره متفاوت است .در این مثال «علم» اشتباه میکنرد ،چنون در زمنان
آن اکتشافها حقیقت به طور کامنل در دسنترس نبنود .ارنر نظرینهی فررشنت اشنتباه از آب دربیایند ،ه نهی
اکتشافها و حقایقی که بر اساس آن بدانها رسیدهایم ،ه هی علومی که پایهواساسشان نظریهی فررشت است
و پیشرفتهای صورتررفته در حنوزهی داروشناسنی و پزشنکی نینز متعاقبنا اشنتباه از آب درمیآینند .چننین
اشتباهی فراتر از تصور است و عواقبی در پی دارد که هستهی درک و مشاهدات عل نی کننونی منا را درررنون
میکند.
استثناط :ارر شخصی بتواند با مدرک نشان دهد که ارتباط بین ه هی موضوعات یکسان است ،مغابطنهای اتفناه
ن یافتد.
تصور اینکه هویج احساسات دارد ،دیوانگی است.
تصور اینکه راو احساسات دارد ،دیوانگی است.
بنابراین ریاهخواران و میوهخواران به یک اندازه دیوانه هستند.

۷

متخصنص بسنپرید .بنه
ّ
راهن ایی :مردم را «دیوانه» خطاب نکنید .ارزشرذاریهای روانشناسانه را به اشنخاص
جای دیوانه بگویید «رارول».
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

 . ۷اببته الزم به ذکر است که به نظر من ریاهخواران دیوانه نیستند و فکر ن یکنم میوه خوارها دیوانه باشند .بنه نظنر منن حیواننات
قطعا احساس دارند ،وبی هویجها؟ مط ئن نیستم.
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مغابطهی ابهامرویی ع دی (  | )Failure to Elucidateمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۵
تعریف :مغابطهی ابهامرویی ع دی موقعی پیش میآید که واژه یا مفهومی دشوارتر از آنچه کنه هسنت تعرینف
شود.
معادل انگلیسیFailure to Elucidate :
معادل التین[ obscurum per obscurius :ابهام به واسطهی ابهام بیشتر
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعایی مطرح میکند.
شخص  ۲درخواست میکند ادعای مطرحشده یا یکی از عبارات دخیل در آن رف ابهام شود.
شخص  ۷ادعا یا عبارت مذکور را به شکلی ریجکنندهتر بازرو میکند.
مثال :۷
تریسی :من از فاز یارو خوشم ن یاد.
تیجی :منظورت چیه؟
تریسی :منظورم اینه که پرتو ظریف و درخشانی از خودش ساط میکنه که بار منفی داره.
توضیح :این مغابطه بسیار رایج است ،اما بهندرت به منزبهی «مغابطنه» شناسنایی میشنود .مع نوال منا از تنرس
آبروی ان ج الت ریجکننده را به مثابه توضیحات صحیح میپذیریم ،یعنی وان ود منیکنیم عبنارتی کنه تعرینف
شده برای ان روشن است .این پرتویی که تریسی از آن حرف میزند چیست؟ چطنور میتنوان آن را تشنخیص
داد؟ آیا واقعا چنین پرتوهایی بار منفی و مثبت دارند؟ از کجا میشود فه ید؟
مثال :۲
بیندا :ما توی دنیایی زندری میکنیم که تحت تسخیر اشباحه .مط ئنم.
راب :منظورت از «اشباح» چیه؟
بیندا :جوهری فرامادی.
توضیح :راهی به اشتباه فکر میکنیم چون واژههای مترادف ینک عبنارت را بلندیم ،بهتنر درک منیکنیم کنه آن
عبارت دقیقا ن ایندهی چیست .مثال باال ن ونهای از این طرز تفکر اشتباه اسنت .بینندا هنر چنند بنار کنه دبنش
بخواهد میتواند واژهی «شبح» را بازتعریف کند ،وبی درک ما از ذات شبح ه چنان ناقص باقی میماند.
حتی ارر فرض کنیم که نفه یدیم منظور از واژهی «شبح» چیست« ،جوهر فرامادی» ه چنان تعرینف ناقصنی از
این واژه است .شاید در این مثال در این حد به ما ک ک کند که مط ئن شویم بیندا از نوشیدنی ابکلنی صنحبت
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ن یکند [ Spiritبه انگلیسی دو معنا دارد :نوشیدنی ابکلی و شبح  ،وبی به طور کل از بحنا مفهنومی «جنوهر
فرامادی» به چه چیزی اشاره دارد؟ به ویژه ،ارر «جوهر» به چیزی اشاره دارد که از بحا فیزیکی یا مادی وجود
خارجی دارد ،آیا اصال «جوهر فرامادی» معنای خاصی را دربرمیریرد؟
راهی ما به شکلی مغابطهآمیز وان ود میکنیم که میدانیم واژه یا عبارتی بیانرنر چیسنت ،در حابیکنه در واقن
ن یدانیم.
استثناط :برخی افراد دایرهی واژراه محدودی دارند .ارر نتوانند از واژهی دقینق اسنتفاده کننند ،تقصنیر خودشنان
نیست .وبی بهتر است واژرانی را که استفاده میکنید ،تا حد امکان با سواد و درک مخاطبتان تطبیق دهید.
راهن ایی :ابهامرویی ع دی اغلب بحثهای بیفایده و بیانتهایی ایجاد میکند .برای ن ونه اینن سنخن راینج را
در نظر بگیرید« :تفنگها آدمها را ن یکشند .آدمها آدمها را میکشند ».این سخن به یک «بننابراین» و در پنی آن
به یک نتیجهریری احتیاج دارد .مثال «تفنگها آدمها را ن یکشنند .آدمهنا آدمهنا را میکشنند .بننابراین منا بایند
بیشتر بر دالیل استفادهی خشونتبار افراد از اسلحه ت رکز کنیم ،نه م نوع کردن استفاده از اسلحه ».حاال فرض
کنید به جای این سخن بگوییم« :تفنگها آدمها را ن یکشند .آدمهنا آدمهنا را میکشنند .بننابراین هنرکس بایند
اجازهی ح ل هر تفنگی را که دبش میخواهد ،داشته باشد ».ر انهزنی دربارهی استداللها ینا نتیجنهریریهنایی
که طرف مقابل میخواهد به آنها برسد وقت تلف کردن است .از طرف مقابل بخواهید منظورش را واضح بیان
کند.
مناب :
Cederblom, J., & Paulsen, D. (2011). Critical Reasoning (7 edition). Boston, MA:
Wadsworth Publishing.
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مغابطهی دقت جعلی ( | )Fake Precisionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۰
تعریف :مغابطهی دقت جعلی موقعی پیش میآید که شخصی با استفاده از آمارِ بهشدت دقیق سعی کنند سنرابی
از حقیقت و قطعیّت ایجاد کند یا با اسنتفاده از تفاوتهنای قابلاغ ناض در دادههنا نتنایجی اسنتنتاج کنند کنه
قابلاط ینان نیستند.
معادل انگلیسیFake Precision :
معادلهای جایگزین :دقت افراطی ،دقت کاذب ،دقت بیهوده ،دقت زائد
شکل منطقی:
آمار  Xبیش از حد دقیق است و حاکی از احت اه وقوع  Aاست.
تفسیر انجامشده این است که آمار  Xخبر از احت ال وقوع  A+Bمیدهد.
آمار  Xبیانرر موض  Aاست.
آمار  Yبیانرر موض  Bاست.
آمار  Yتفاوت ناچیزی با آمار  Xدارد.
موض  Aبهعنوان موضعی بسیار متفاوت نسبتبه موض  Bدر نظر ررفته میشود.
مثال :۷
راهن ای رردشگری :این فسیلی که اینجاست  ۷۲۳۳۳۳۳۳۹سال قدمت داره.
مه ان :ش ا از کجا میدونید؟
راهن ای رردشگری :چون وقتی سه سال پیش اینجا مشغول به کار شدم ،طبق محاسنبات متخصّصنا ،طبنق اون
چیزی که به من رفته شد ،این فسیل  ۷۲۳۳۳۳۳۳۳سال قدمت داشت.
توضیح :این رفتورو شاید به سریال ک دی سنیتکام تعلنق داشنته باشند ،وبنی نشنان میدهند کنه راهن نای
رردشگری تصور میکرده سابی که به او اعالم شده سابی دقیق بوده است .این تصور مغابطهآمیز است.
مثال :۲
در بسیاری از موارد اختالف بین نفر اول و نفر دوم ناچیز است .با این حال ما برای این اختالف نناچیز اه ینت
قائل میشویم .پس از نیل آرمسترانگ چهکسی روی ماه قدم رذاشت؟ آیا کسی میداند مقام دوم سری ترین مرد
جهان به چهکسی اختصاص دارد؟ با در نظر ررفتن اینکه شاید اختالف زمانش با نفر اول یکصدم ثانیه باشد.
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توضیح :ما انسانها اغلب برای اختالفهای آماری ناچیز اه یت قائل میشویم .ارر اختالف بین نفر اول و نفنر
دوم یکصدم ثانیه باشد و ما ادعا کنیم که نفر اول از نفر دوم «بسیار سری تر» است ،مرتکب مغابطه شدهایم.
استثناط :در واقعیت ،اختالف های آماری ناچیز ،فارغ از تفسیر شخصی ما ،م کن است اثری مهنم داشنته باشنند.
مثال هنگام جاخابی دادن از آجری که به س تتان پرتاب شده ،یکصدم ثانیه م کن است تعیینکنندهی منرگ و
زندری باشد.
راهن ایی :دقت جعلی را با ع لکرد واقعی اشتباه نگیرید.
مناب :
Huff, D. (1993). How to Lie with Statistics (Reissue edition). New York: W. W.
Norton & Company.
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مغابطهی حد وسط غیرمنبسط (  | )Fallacy of (the) Undistributed Middleمغابطه به زبان
آدمیزاد ()۷۳۱
تعریف :مغابطهی حد وسط غیرمنبسط مغابطهای صوری در قیاسی ح لیست که در آن حد وسط ،یا حدّی کنه
در نتیجهریری یافت ن یشود ،بین دو حد دیگر توزی نشده است.
معادل انگلیسیFallacy of (the) Undistributed Middle :
معادلهای جایگزین :توزی نامتوازن حد وسط ،حد وسط نامنبسط
شکل منطقی:
ه هی Aها  Cهستند.
ه هی Bها  Cهستند.
بنابراین ه هی Aها  Bهستند.
مثال :۷
ه هی شیرها حیوان هستند.
ه هی رربهها حیوان هستند.
بنابراین ه هی شیرها رربه هستند.
توضیح :در این مثالِ خاص نتیجه ما را فریب میدهد ،چون منطقی به نظر میرسد .ما هم از روی تنبلی استدالل
را میپذیریم ،وبی استدالل نامعتبر است و با اضافه شدن حدهای جدیند ،مثنل آنچنه در مثنال بعندی مشناهده
میشود ،خواهیم دید چرا.
مثال :۲
ه هی اشباح خیابی هستند.
ه هی اسبهای تکشاخ خیابی هستند.
بنابراین ه هی اشباح اسب تکشاخ هستند.
توضیح :شاید اشباحی وجود داشته باشند که اسب تکشاخ هم باشند ،وبی ن یتوان از این مقدّمنهها بنه چننین
نتیجهای رسید .تنها اطالعاتی که از مقدّمهها دربارهی اشباح و اسنبهای تکشناخ درمیینابیم خینابی بودنشنان
است .اطالعاتی از ارتباطشان با یکدیگر داده ن یشود.
استثناط :ندارد.
مناب :
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Goodman, M. F. (1993). First Logic. University Press of America.
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مغابطهی ترکیب ( | )Fallacy of Compositionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۱
تعریف :مغابطهی ترکیب موقعی اتفاه میافتد که شخصی صده چیزی دربارهی جزئی از کل را بر اسناس اینن
واقعیت که آن صده دربارهی جزئی از آن کل است ،به کل نسبت دهد .اینن مغابطنه متضناد مغابطنهی تفکینک
( )fallacy of divisionاست.
معادل انگلیسیFallacy of Composition :
معادلهای جایگزین :مغابطهی استثناط ،استقراط ناقص
شکل منطقی:
 Aجزئی از  Bاست.
 Aدارای ویژری  Xاست.
بنابراین  Bدارای ویژری  Xاست.
مثال :۷
آجرهای این ساخت ان وزنشان کمتر از یک کیلوست .بنابراین این ساخت ان کمتر از یک کیلو وزن دارد.
مثال :۲
هیدروژن خیس نیست .اکسیژن خیس نیست .بنابراین آب ( )H2Oخیس نیست.
مثال :۹
مغز ش ا از موبکول ساخته شده اسنت .موبکولهنا هوشن ند نیسنتند .بننابراین امکنان نندارد مغنز شن ا منشنأ
هوش ندی باشد.
توضیح :در این مثالها سعی من این بود که این مغابطه را به ترتیبِ وضوحشان نشان دهنم ،بنا اینکنه هنر سنه
ن ونه به یک اندازه اشتباه هستند .در مثال اول ،اشتباه بودن آن مشخص است ،چنون بنرای حسناب کنردن وزن
ساخت ان باید اجزاط سازندهی آن را ج

بست .در مثال دوم ،ما میدانیم آب خیس است ،وبنی ویژرنی خنیس

بودن را موقعی میتوان تجربه کرد که موبکول ها در مقیاسنی عظنیم بنا هنم ج ن شنوند .در اینجنا بنا مفهنوم
ویژریهای ظهوریافته ( )emergent propertiesمواجه هستیم .بنا نادینده رنرفتن چننین ویژریهنایی تفکنر
جادویی ( )magical thinkingاتفاه میافتد .مثال آخر استدالبی رایج برای دفاع از ماوراطابطبیعی بنودن منشنأ
هوش ندی است .در نگاه اول تصور اینکه تعدادی موبکول منشأ ایجاد مفهومی پیچیده به نام هوش ندی باشنند
دشوار است ،چون ما ت رکزمان را معطوف به ویژریهای اجزاط سازندهی سیستم (یعنی موبکولها) کردهایم ،ننه
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کل سیستم .کل سیستم ویژری های ظهوریافته ،حرکت ،استفاده از انرژی ،دما (نوسان) ،نظم و بناقی ویژریهنای
نسبی را دربرمیریرد.
استثناط :ارر کل به شباهت اجزاط نزدیک باشد ،میتوان پیشفرضهای بیشتری دربارهی اجزاط را به کنل نسنبت
داد .مثال ارر از درون پاکت چیپسی برداریم ،آن را بخنوریم و در نظرمنان خوشن زه باشند ،تصنور اینکنه کنل
چیپسهای درون پاکت خوش زه خواهند بود مغابطهآمیز نیست .اببته به شرط اینکه پاکت مربوطنه در انندازهی
خانواده نباشد ،چون بعد از ده دقیقه چیپسخوری م تد طبیعیست که آدم حابش از هر چه خوراکیست اسنت
به هم بخورد.
راهن ایی :ارزشاش را دارد که چند دقیقه وقنت بگذاریند و دربنارهی مبحنث «ظهورینافتگی» ()Emergence
تحقیق کنید.
مناب :
Goodman, M. F. (1993). First Logic. University Press of America.
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مغابطهی تفکیک ( | )Fallacy of Divisionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۳
تعریف :مغابطهی تفکیک موقعی اتفاه میافتد که شخصی صده چیزی دربارهی کل را بر اساس این واقعیت که
آن صده دربارهی کل است ،به یک ینا چنند جنزط از آن نسنبت دهند .اینن مغابطنه متضناد مغابطنهی ترکینب
( )fallacy of compositionاست.
معادل انگلیسیFallacy of Division :
معادلهای جایگزین :تفکیک جعلی ،استنتاج ناقص
شکل منطقی:
 Aجزئی از  Bاست.
 Bدارای ویژری  Xاست.
بنابراین  Aدارای ویژری  Xاست.
مثال :۷
خانهی او نصف اندازهی بیشتر خانههای محله است .بنابراین درِ او باید حدودا یک متر ارتفاع داشته باشد.
توضیح :اندازهی خانه ربطی به اندازهی در ندارد .ارر فالن خانه از حدی کوچکتر شده باشد ،بدین معنا نیسنت
که درش نیز به ه ان تناسب کوچکتر میشود .اندازهی کل (خانه) ربطی به اندازهی تکتک اجزاط خانه ندارد.
مثال  :۲شنیدم که کلیسای کاتوبیک فساد جنسی عدهای رو الپوشونی کنرده .بننابراین ه سنایهی کاتوبینک ۷۳۲
سابهی من که زیاد میره کلیسا هم توی ماجرا دخیله!
توضیح :امکان آن هست که ه سایهی  ۷۳۲سابهی روینده مرتکب خطاهایی شده باشد (مثال استفادهی بنیش از
حد از عطر) ،وبی صرفا به خاطر ارتباطش با کلیسا ن یتوان او را در پروندههای فساد جنسی دخیل دانست.
استثناط :در مواقعی که کل ویژریهایی دارد که خواهناخواه به اجزائش هم سنرایت میکنند ،اینن مغابطنه اتفناه
ن یافتد.
مثال :ه سایهی  ۷۳۲سابهی من با افتخار اعالم کرد که عضوی از تشکیالت خالفکاراییه که اعضائش رو مجبور
میکنه به بچهها بگد بزنن .بنابراین ه سایهی من هم یه خالفکاره ...وخیلی زیاد به خودش عطر میزنه.
راهن ایی :دوباره مغابطهی ترکیب را مرور کنید و ببینید که آیا میدانید تفاوتش را با این مغابطه به کسی توضنیح
دهید یا نه.
مناب :
Goodman, M. F. (1993). First Logic. University Press of America.
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مغابطهی هریک و ه ه ( | )Fallacy of Every and Allمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۷۳
تعریف :مغابطهی هریک و ه ه موقعی اتفاه میافتد که در یک اسنتدالل هنم سنورهای کلنی و هنم سنورهای
وجودی (ه ه ،برخی ،هیچیک ،هریک) با معانی مختلف وجود داشته باشنند و نظنم و چیننش آنهنا معکنوس
شود .این مغابطه یکی از تعابیر دیگر اشتراک بفظ است.
معادل انگلیسیFallacy of Every and All :
شکل منطقی:
سور  Xو سپس سور .Y
بنابراین سور  Yو سپس سور .X
مثال :۷
هرکسی باید در حق کسی کار خیر انجام بده .من یه کسیام ،پس در هرکسی باید در حنق منن ینه کنار خنوب
انجام بده!
توضیح :ما در اینجا عکس سورها را داریم.
هرکسی (سور  )Xباید در حق کسی (سور  )Yکار خیر انجام بده .من یه کسی (سور  )Yهستم ،پنس هرکسنی
(سور  )Xباید در حق من یه کار خوب انجام بده!
حتی ارر فرض را بر این بگیریم که «هرکس باید در حق کسی کار خیر انجام دهد» درست است ،در مثنال بناال
«هرکس» اول یعنی «یک یارویی» ،اما «هرکس» دوم به شخصی خاص اشناره دارد .در اینجنا رویننده «کسنی» را
واژهای مشترک بفظی در نظر ررفته تا استدالل خودش را تقویت کند ،وبی کارش مغابطهآمیز است.
مثال :۲
روی تابلو نوشته شده« :ه هی کودکان سهشنبهها غذای رایگان دریافت میکنند!» .امروز سهشنبهست و کودکنان
زیادی توی دنیا هستن که غذای رایگان دریافت ن یکنن .برای ه ین چیزی که روی این تابلو نوشته شده دروغ
محضه.
توضیح :معنای «ه ه» در ج لهی نوشتهشده روی تابلو این است کنه «دسنت رد بنه سنینهی هنیچ کنودکی زده
نخواهد شد ».در ج لهی دوم ،معنای «ه ه» این است که «ه هی کودکان دنیا این پیشنهاد را نپذیرفتهاند».
استثناط :ندارد.
راهن ایی :انجام کار خیر در حق کسی واقعا کار خوبی است.
مناب :
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Salmon, M. H. (2012). Introduction to Logic and Critical Thinking. Cengage
Learning.
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مغابطهی چهار حد ( | )Fallacy of Four Termsمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۷۷
تعریف :مغابطهی چهار حد موقعی اتفاه میافتد که در قیاسی ح لی چهار حد وجود داشته باشد ،نه سنهتا (بنه
طور دقیقتر ،چنین قیاسی اصال قیاس ح لی به حساب ن یآید!) .ارر قیاس چنین شنکلی داشنته باشند ننامعتبر
است .این مغابطه با مغابطهی اشتراک بفظ (ش ارهی  )۷۳۷ارتباط نزدیکنی دارد ،چنون ینک حند بنه دو شنکل
متفاوت به کار ررفته شده است و باعث ایجاد چهار حد مختلف شده است ،با اینکه در ظاهر فقط سهتاست.
معادل انگلیسیFallacy of Four Terms :
معادل التینquaternio terminorum :
معادلهای جایگزین :حد وسط مبهم
شکل منطقی :این مغابطه میتواند اَشکال م کن زیادی داشته باشد .این ن ونه یکی از آنهاست:
ه هی Xها  Yهستند.
ه هی Aها  Bهستند.
بنابراین ه هی Xها  Bهستند.
مثال :۷
ه هی رربهها رربهسان هستند.
ه هی سگها سگسان هستند.
بنابراین ه هی رربهها سگسان هستند.
توضیح :قیاس ح لی برای این که از بحا منطقی معتبر باشد ،فقط باید سه حد داشته باشد .ارر حد چهارمی به
آن اضافه شود بیمعنا میشود یا حداقل به استدالبی نامعتبر تبدیل میشود.
مثال :۲
ه هی خدایان یونانی اساطیری هستند.
ه هی خدایان دنیای مدرن واقعی هستند.
بنابراین ه هی خدایان یونانی واقعی هستند.
توضیح :این قیاس ح لی اصال منطقی نیست .ارر یکی از حدها را حذف کنیم ،قیاس ح لیمان درست میشود:
ه هی خدایان یونانی اساطیری هستند.
خدایان اساطیری وجود خارجی ندارند.
بنابراین خدایان یونانی وجود خارجی ندارند.
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. ندارد:استثناط
. وبی ماست یونانی چرا، خدایان یونانی وجود ندارند:حقیقت جابب
: مناب
Bunnin, N., & Yu, J. (2008). The Blackwell Dictionary of Western Philosophy.
John Wiley & Sons.
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مغابطهی توسل به مخابفت ( | )Fallacy of Oppositionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۷۲
تعریف :مغابطهی توسل به مخابفت موقعی اتفاه میافتد که شخصی ادعا کنند کسنانی کنه بنا او مخابفانند در
اشتباهاند یا قادر نیستند درست فکر کنند ،صرفا به خاطر این که در جبههی مخابف قرار دارند.
معادل انگلیسیFallacy of Opposition :
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعای  Xرا بیان میکند.
شخص  ۷در جبههی مخابف قرار دارد.
بنابراین  Xباید اشتباه باشد.
مثال :۷
رئیس ج هور ترامپ رفت او به کودکانی که امسال در اب پیک معلوبین شرکت کردند افتخار میکنند .ه نهی آن
بچهها بازنده هستند.
توضیح :مثال باال ن ونهای افراطی از موارد واقعیای است که در انتخابات  ۲۳۷۰ن ونهی آنها را زیناد مشناهده
کردیم .کسانی که از ته دل از ترامپ متنفرند ،به طور خودکار با هر چیزی که از دهان او بیرون میآید مخابفنت
میکنند و صده رفتههایش را بر اساس حسی میسنجند که نسبت به او دارند .این طرز تفکر منطقی نیست.
مثال :۲
دموکرات ها طرفدار قوانین کنترل اسلحه هستند .آیا باورت میشود که میخواهنند بنه آدمکشهنای حرفنهای و
تروریستهای بابقوه حق بیشتری بدهند؟
مثال :اغلب پیش میآید که افراد سیاستهای منطقی را صرفا به خاطر اینکه حزب مخنابف آن را پیشننهاد داده
رد میکنند .این نظر من نیست ،بلکه حاصل پژوهش متخصصان این حوزه است.
استثناط :مسل ا موقعیتهایی وجود دارد که در آنها طرف مقابل ش ا حرفی میزند که به طور قابلاثبناتی اشنتباه
است ،وررنه اصال به طرف مقابل ش ا تبدیل ن یشد .مثال:
فقط کسانی که با  Xمخابفاند ،اپوزیسیون مناند.
 Xبه طور قابل اثبات درست است.
بیل اپوزیسیون من است.
بنابراین بیل اشتباه میکند.
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در این ج له اینطور به نظر میرسد که بیل صرفا به خاطر اینکه اپوزیسیون من است اشتباه میکنند ،وبنی اینن
بیانیه نه یک مغابطه ،بلکه یک حقیقت است .ارر «فقط کسانی که با  Xمخابفاند ،اپوزیسیون مناند» و ارنر «X
به طور قابل اثبات درست است» ،بنابراین هرکس که که به رروه «اپوزیسیون» تعلنق دارد ،بنا حقیقتنی کنه قابنل
اثبات است مخابفت میکند و بنابراین در اشتباه است.
راهن ایی :رد کردن اطالعات ارائهشده از مخابفی که دروغروی شناختهشنده اسنت کنار اشنتباهی نیسنت ،وبنی
ن یتوان آن را فنّ تفکر نقادانهی خوبی به حساب آورد.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی انتساب جعلی ( | )False Attributionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۷۹
تعریف :مغابطهی انتساب جعلی موقعی اتفاه میافتد کنه شخصنی بنه منبعنی بنیربط ،فاقند صنالحیت ،دارای
تعصّب یا جعلی توسل بجوید تا استدالبش را تقویت کند (کاربرد مدرن) .در رذشنته اینن مغابطنه بنه منواردی
اشاره داشت که در آن شخص تجربیات «دینی» و «روحانی» را به منبعی بیرونی نسبت میداد ،نه فرایندی درونی
و روانی (مغابطهی فرافکنی خیاالت ( )fantasy projectionبا این مغابطه رابطهی نزدیکی دارد).
معادل انگلیسیFalse Attribution :
معادلهای جایگزین( :شکلی از) استدالل بر اساس مرج کاذب
شکل منطقی:
ادعای  Xمطرح میشود.
منب  Yکه منبعی جعلی یا تأییدناپذیر است ،برای تأیید ادعای  Xمورد استفاده قرار میریرد.
بنابراین  Xصاده است.
مثال :۷
وبی استاد ،من این حقایق رو از یکی از برنامههای تلویزیون شنیدم ...وبی اس ش یادم ن یاد.
توضیح :ارر برای درستی ادعا یا استداللتان منب قابلاط ینان و تأییدشدهای نیاورید ،استدالل یا ادعایتان ضعیف
جلوه میکند.
مثال :۲
من کتابی داشتم که نویسندهش ثابت کرده بود بپرکانها واقعیان و دانش ندا هم وجودشون رو بنا مندرک ثابنت
کردن ،وبی کتابه رو رم کردم .اسم خودش و نویسندهش رو هم یادم رفته.
توضیح :قصهای که در «این کتاب» نوشته شده مدرکی برای اتفاه به این بزررنی (تأییند تجربنی کشنف وجنود
بپرکانها توسط دانش ندان) به حساب ن یآید .م کن است کسی که این قصه را تعریف میکند قنبال اسنتدالبی
متقاعدکننده دربارهی وجود داشتن بپرکانها شنیده باشد ،اما احت ال اینکنه اینن کتناب و محتویناتش زاییندهی
تخیل خودش باشد بیشتر است .در هر صورت ،پذیرفتن ادعای واقعی بودن بپرکانها و تأیید تجربی وجودشان
توسط دانش ندان بر اساس این استدالل مغابطهآمیز است.
استثناط :ندارد.
راهن ایی :از خودتان حرف درنیاورید و تخیل خود را جای حقیقت جا نزنید .ارر کسی به دروغ ش ا پنی ببنرد،
به قط استدالل را میبازید ،حتی ارر راست بگویید.
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: مناب
The Journal of Philosophy. (1918). Journal of Philosophy, Incorporated.
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مغابطهی عکس کاذب ( | )False Conversionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۷۴
عبارات جدیدی که باید با آنها آشنا شوید:
شکلهای منطقی نوع  :Aرزاره یا مقدّمهای که در آن واژهی «ه ه» یا «هریک» به کار رفتنه باشند (منثال ه نهی
Pها  Qهستند).
شکلهای منطقی نوع  :Eرزاره یا مقدّمهای که در آن واژهی «هیچکدام» یا «هیچ» به کار رفتنه باشند (منثال هنیچ
Pای  Qنیست).
شکلهای منطقی نوع  :Iرزاره یا مقدّمهای که در آن واژهی «بعضی» به کار رفته باشند (منثال بعضنی از Pهنا Q
هستند).
شکلهای منطقی نوع  :Oرزاره یا مقدّمهای که در آن واژههای «بعضی /نیستند» به کار رفته باشد (مثال بعضنی از
Pها  Qنیستند).
تعریننف :مغابطننه عکننس کنناذب مغابطننهای صننوری اسننت کننه در آن جننای موضننوع ( )subjectو مح ننول
( )predicateدر نتیجهریری عوض (معکوس) شده باشد ،به طور خاص در رزارهای کنه در مقدّمنهاش واژهی
«ه ه» به کار رفته باشد (شکلهای نوع  ،)Aیا «بعضی /نیستند» (شکلهای نوع .)O
معادل انگلیسیFalse Conversion :
معادلهای جایگزین :عکس ناروا ،عکس استنتاجی [ناروا
شکل منطقی:
ه هی Pها  Qهستند.
بنابراین ه هی Qها  Pهستند.
بعضی از Pها  Qنیستند.
بنابراین بعضی از Qها  Pنیستند.
مثال :۷
ه هی شرکتکنندههای هابیوود اسکوئرز بازیگرهای بدی هستند.
بنابراین ه هی بازیگران بد شرکتکنندران هابیوود اسکوئرز هستند.
مثال :۲
بعضی از افراد فعال در صنعت سین ا اسکار برنده ن یشوند.
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بنابراین بعضی از برندران اسکار افراد فعال در صنعت سین ا نیستند.
توضیح :ارر فرض را بر این بگیریم که ه هی شرکتکنندران هابیوود اسکوئرز بازیگران بدی هسنتند ،از بحنا
منطقی درست نیست که نتیجه بگیریم ه هی بازیگران بد در هابیوود اسکوئرز شرکت میکنند .مثال دوم هنم از
بحا منطقی ه ین مشکل را دارد ،منتها در آن از «بعضی» و «نیستند» استفاده شده است.
استثناط :استثنائی وجود ندارد ،وبی یادتان باشد که در شکلهای نوع  Eو نوع  Iمیتوان از عکس استفاده کنرد و
آنها ه چنان از بحا منطقی معتبر باقی ب انند.
مثال :هیچ معل ی روانی نیست.
بنابراین هیچ روانیای معلم نیست.
راهن ایی :یادتان باشد که مغابطههای صوری اغلب زیر سایهی بفاظیهای بدون ساختار قنرار میریرنند .تبندیل
کردن این بفاظیها به استداللهای صوری هم علم است و هم هنر.
مناب :
Welton, J. (1896). A Manual of Logic. W. B. Clive.
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مغابطهی قیاس ذوحدین کاذب ( | )False Dilemmaمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۷۵
تعریف :مغابطهی قیاس ذوحدین کاذب موقعی اتفاه میافتد که شخصی دو انتخاب پیش روی طرف مقابل قرار
دهد ،در حابیکه یا انتخابهای بیشتری موجود است ،یا طیف وسیعی از انتخابهای م کن بنین دو رزیننهی
مطلقی که ارائه شده موجود باشد .ذوحدینهای کاذب مع وال با عبارت «یا اینن ینا آن» مطنرح میشنوند ،وبنی
م کن است راهی از طریق حذف رزینه نیز روی دهند .یکنی از تعنابیر دیگنر آن سنه حندی کناذب ( False
 )Trilemmaاست .در سه حدی کاذب سه رزینه مطرح میشنوند ،در حابیکنه رزیننههای بیشتنری موجنود
است.
معادل انگلیسیFalse Dilemma :
معادلهای جایگزین :مغابطهی یا ه ه یا هیچ( ،شکلی از) دورانگی کاذب ،مغابطهی یا این یا آن ،استدالل یا این
یا آن ،مغابطهی انتخاب کاذب ،مغابطهی جایگزینهای کاذب ،تفکنر دو سنویه دیندن ،مغابطنهی فنرض جنام ،
دوشاخگی ،حذف حد وسط ،عدم رعایت اعتدال ،قطبزدری
شکل منطقی:
یا  Xصاده است یا .Y
یا  Xصاده است ،یا  Yیا .Z
مثال (ارائهی دو رزینه):
تو یا با خدا هستی یا ضد خدا.
توضیح :ه انطور که اوبیوان کنوبی در اپیزود سوم جنگ ستارران رفنت« :فقنط ینه سنیت مطلقررایاننه فکنر
میکنه!» باید این نکته را هم در نظر داشت که بعضی افراد اصال به خدا اعتقاد ندارند که بخواهند با او باشند ینا
ضد او.
مثال (حذف رزینه):
من فکر میکردم تو آدم خوبی هستی ،وبی امروز نیومدی کلیسا.
توضیح :پیشفرض روینده این است که کسی که ن یرود کلیسا ،آدم بدیست .اببته آدمهای خوبی که به کلیسنا
ن یروند هم وجود دارند و حتی آدمهای خوبی که دائم به کلیسا سر میزنند ،وبی شاید در آن روز خاص دبیل
موجهی برای غیبت داشتهاند.
مثال (سه حدی کاذب):
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به من نگو «عیسی مسیح صرفا معلم خوبی بود» .ه ونطور که سی.اس .بوییس میره ،عیسی مسیح یا خدا بود،
یا دیوانه ،یا دروغرو.
توضیح :سی.اس .بوییس یک رزینهی مهم را جا انداخت :افسانه.
استثناط :پیش میآید که راهی تعداد رزینههای موجود واقعا کم باشد .مثال ارر بستنیفروش فقط بستنی وانیلی و
شکالتی داشته باشند ،درخواست کردن بستنی با طعمهای دیگر از او وقت تلف کردن است.
ه چنین ارر رزینههای دیگر موجود باشند ،وبی ش ا این رزینهها را به منزبهی رزینههای موجنود ارائنه نکنیند،
مغابطهای اتفاه ن یافتد.
مثال:
مامان :بیلی ،وقت خوابه.
بیلی :میشه بیدار ب ونم و یه فیلم ت اشا کنم؟
مامان :یا باید ه ین االن بری بخوابی ،یا نیم ساعت کتاب بخونی.
بیلی :این دورانگی کاذبه.
مامان :نه ،نیست .بیا کتاب بو بنت رو بخون تا بفه ی چرا.
بیلی :خیلی عجیبه .رفتوروی ما یکی از مثالهای توی کتابه!
راهن ایی :حواستان به ذوحدینهای کاذب باشد ،چه آنهایی که بقیه پیش رویتان قرار میدهند ،چه آنهایی که
خودتان برای خودتان تعیین میکنید.
نکته :در انگلیسی  false dilemmaو  false dichotomyبا هنم تفناوت معننایی جزئنی دارنندdilemma .
ع وما به دو انتخابی اشاره دارد که هر دوی آنها به یک اندازه ناخوشایند هستند dichotomy .از دو رزیننهی
متضاد با یکدیگر تشکیل شده است .این تفاوت ع وما در کاربرد ع ومی نادینده ررفتنه میشنود ،وبنی اه ینت
دارد.
مناب :
Moore, B. N., & Parker, R. (1989). Critical thinking: evaluating claims and
arguments in everyday life. Mayfield Pub. Co.
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مغابطهی معلول کاذب ( | )False Effectمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۷۰
تعریف :مغابطهی معلول کاذب نقطهی مقابل علت کاذب ( )false causeاسنت .در اینن مغابطنه شنخص بنه
اشتباه از علّتی معلوبی اشتباه را برداشت میکند.
معادل انگلیسیFalse Effect :
معادل التینnon causa pro causa :
شکل منطقی:
از قرار معلوم  Xعلّت  Yاست.
 Yاشتباه است.
بنابراین  Xاشتباه است.
از قرار معلوم  Xعلت  Yاست.
 Yصحیح است.
بنابراین  Xصحیح است.
مثال :۷
اینقدر نزدیک تلویزیون نشین! کور میشی!
توضیح :در این مثال علت کور شدن نزدیک نشستن به تلویزیون ذکر شنده اسنت .اینن طنرز فکنر ن وننهای از
مغابطهی معلول کاذب است .اساسا این دیدراه که با نزدیک نشستن به تلویزیون چشمهای آدم ضعیف میشنود
شایعهای قدی یست ،اما پژوهشهای اخیر ک ی به این شایعه اعتبار بخشیده اسنت .امنا در واقن  ،هنیچکس بنا
نزدیک نشستن به تلویزیون کور نشده است ،مگر اینکه تخم چشمهایش را داخل دک هی خاموشروشنن فنرو
کرده باشد .به طور کلی «نزدیک تلویزیون نشستن» نتیجهی «کور شدن» را تض ین ن یکند.
مثال :۲
ارر  ۷۳%از اندوختهی خود را به کلیسا ببخشید ،روح یک کودک را از برزخ به بهشت روانه میکنید .بنه کلیسنا
ک ک کنید!
توضیح :چند قرن پیش ،کلیسا برای آزاد کردن روح فک و فامیل آدمهنا از بنرزخ از آنهنا رشنوه میررفنت .در
سال  ۲۳۳۱کلیسا اعالم کرد که برزخ صرفا یک نظریه اسنت و بخشنی از اعتقناد رسن ی کلیسنا نیسنت .دبینل
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مغابطهآمیز بودن مثال باال این است که معلول کاذبِ «آزاد شدن روح یک کودک از برزخ» نتیجهی «پول دادن بنه
کلیسا» را تض ین ن یکند.
مثال :۹
حضور نیروهای پلیس در تظاهرات خشونت را تشدید میکند .دیشب ،در اعتراضاتی که نیروهنای پلنیس در آن
شرکت داشتند ،خشونت تشدید شد .بنابراین نیروهای پلیس نباید در تظاهرات حضور پیدا کنند.
توضیح :این مثال با ادعایی ساده شروع میشود :حضور نیروهای پلنیس در تظناهرات باعنث تشندید خشنونت
میشود (از قرار معلوم  Xعلت  Yاست) .این بیانیه در این مقط یک ادعاست و هنوز ثابت نشده ،وبی با توجه
به اینکه تشدید خشونت یک بار اتفاه افتاد ( Yصحیح از آب درآمد) ،نتیجنهریری شنده کنه ادعنای تلنویحی
(پلیس نباید در تظاهرات حضور پیدا کند) صحیح است (بنابرین  Xصحیح اسنت) .در واقعینت ،منا ن نیدانیم
علت تشدید خشونت چه بود ،بنابراین ن یتوان دربارهی این ادعای خاص نتیجهریری کنیم .ه چنین موافقت با
چنین بیانیهای به معنای موافقت با بیانیهی زیر است:
ارر حضور نیروهای پلیس در تظاهرات خشونت را تشدید کند ،بنابراین هیچ نیروی پلیسی نبایند در تظناهرات
حضور داشته باشد.
با این بیانیه ن ی توان موافقت کرد ،چون دبیل حضور پلیس در تظاهرات جلوریری از فجای بندتر اسنت (بندتر
در مقایسه با فجایعی که خود پلیس م کن است به بار بیاورد).
استثناط :میتوان استدالل کرد که باور حاصل شده از یک معلول خود آن معلول است .معلولها را اغلب میتنوان
به طور تجربی (عل ی) ثابت کرد ،وبی از طرف دیگر میتوان ادعا کرد که «باور شخصی» و «ای نان» هسنتند؛ در
این صورت ثابت کردن یا رد کردنشان غیرم کن میشود.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی مساوقت کاذب ( | )False Equivalenceمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۷۱
تعریف :مغابطهی مساوقت کاذب موقعی اتفاه میافتد که شخصی ادعا کند دو استدالل کنامال متضناد از بحنا
منطقی با هم برابر و مساوه هستند ،در حابیکه واقعا اینطور نباشد .این مغابطه اغلب موقعی پنیش میآیند کنه
وجه شباهت بین دو مورد مقایسهشده از بحا مقیاس یا سادری/پیچیدری قابلمقایسه نباشند ینا بنرای منطقنی
جلوه دادن مقایسه عوامل مه ی نادیده ررفته شده باشند.
معادل انگلیسیFalse Equivalence :
شکل منطقی:
مورد  ۷و مورد  ۲هردو ویژری  Aرا دارند.
بنابراین مورد  ۷و  ۲با هم برابر هستند.
مثال :۷
بر اثر ح لهای نظامی که دستورش را رئیسج هور پتوتی صنادر کنرد ،شنهروندان زینادی کشنته شندند .او بنا
جنایتکاران جنگی دیگر هیچ تفاوتی ندارد و جایش وسط زندان است!
توضیح :وجه شباهت بین رئیسج هور پتوتی و جنایتکاران جنگی این است که بر اثر تص ی اتشان شهروندان
عادی کشته شدند .با این حال ،شرایطی که این تص یم در آن ررفته شده ،میزان دخابت شخصنی کنه دسنتور را
صادر کرده و نیت پشت آن ه ه از اه یت برخوردارند و نادیده ررفتن این عوامنل بنه نتیجنهریریای اشنتباه و
غیرمنصفانه و استدالبی مغابطهآمیز منجر میشود.
مثال :۲
طبق مت م دوم قانون اساسی آمریکا ،شهروندان آمریکایی باید حق مابکیت زیردریاییهای ات ی را داشته باشند.
توضیح:
نکته ی اول :مت م دوم موقعی نوشته شد که زیردریایی ات ی اصال وجنود نداشنت .در آن دوره درک انسنانها از
«اسلحه» با درک ما از این واژه فره داشت.
نکتهی دوم :شاید بتوان زیردریایی ات ی را هم اسلحه حساب کرد ،وبی در مقیاسنی کنامال متفناوت .اینن مثنال
ن ونه ی خوبی برای درک ت ایز بین توجیه قانونی و توجیه منطقی است (به مغابطنهی «توسنل بنه قنانون» ()۵۲
رجوع کنید).
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استثناط :این مغابطه هم مثل بیشتر مغابطههای دیگر طیفمحور است ،نه نوعمحور .میتنوان در بناب بزررنی و
کوچکی مقیاس شباهت بحث کرد .م کن است بعضی افراد در توصیف میزان شباهت اغراه کنند و ادعنا کننند
مغابطه اتفاه افتاده است ،در حابیکه اینطور نباشد و واقعا شباهت منطقی بین دو مورد وجود داشته باشد.
راهن ایی :موق روش دادن و خواندن دقت زیادی به خرج دهید .اغلب مردم وقتی به مقایسهای برمیخورند ،به
اشتباه فکر میکنند دو چیز مقایسهشده با هم برابرند .این تصور مغابطهآمیز است.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی فرافکنی خیاالت ( | )Fantasy Projectionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۷۱
تعریف :مغابطهی فرافکنی خیاالت موقعی اتفاه میافتند کنه شخصنی تجربنههای ذهننیِ ( )subjectiveغاببنا
عاطفی خود را با واقعیت عینیِ ( )objectiveدنیای بیرون اشتباه بگینرد و از افنراد دیگنر انتظنار داشنته باشند
تجربهی ذهنی او را به منزبهی واقعیت عینی بپذیرند.
عبارات جدیدی که باید با آنها آشنا شوید:
در این سیاه ،تجربهی ذهنی ( )Subjective Experienceروش هر فرد برای تفسیر کردن دادههایی است که
از دنیای بیرون وارد ذهنش میشود .واقعیت عینی ()Objective Realityواقعیتی است کنه مسنتقل از تفسنیر
ذهنی ما وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،واقعیت عینی مج وعه حقایق دربارهی دنیایی است که ه ه در آن زنندری
میکنیم.
معادل انگلیسیFantasy Projection :
شکل منطقی:
شخص  ۷تجربهی ذهنی  Xرا پشت سر میرذارد.
شخص  ۷به اشتباه فکر میکند که تجربهی  Xن ایانرر واقعیت عینی است.
بنابراین شخص  ۷اصرار میورزد که بقیه هم قبول کنند  Xن ایانرر واقعیت عینی است.
مثال :۷
فِرِدی :من هرجا میرم آدما باهام بدخلقی میکنن .مشخصه که ما توی دنیای بیرح ی زنندری منیکنیم کنه پنر
شده از آدمای سنگدل .اره تو با حرفم موافق نیستی ،یه چیزیت هست!
توضیح :شاید دبیل بدخلقی مردم با فردی این است که خودش با مردم بدخلقی میکند و رفتار آنها واکنشی بنه
رفتار خود اوست (پیشرویی کنامبخنش ( )self-fulfilling prophecyننام چننین پدیندهای اسنت) .فنردی
تجربهی منحصربهفرد خود را به کل دنیا نسبت میدهد و اصرار دارد دیند بقینه نسنبت بنه انسنانیت مثنل دیند
خودش باشد.
مثال :۲
ناررلها ما رو احاطه کردن .ناررلها موجوداتی ماوراططبیعی هستن کنه بنه منا دسنت یناری دراز منیکنن .منا
میدونیم که وجود دارن ،چون هر وقت اعت اد به نفس کافی برای تص یمریری درست پیندا منیکنیم ،پنای ینه
ناررل در میونه.
توضیح:
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در این مثال ن ونهای از استدالل دوری را مشاهده میکنیم (از کجا «میدانیم» که ناررلها وجود دارند؟) .این بنه
کنار ،خیاالت هر شخصی شاید نزد خود او واقعیت باشد ،وبی ن یتوان آن را برای بقینه نینز واقعینت حسناب
کرد.
استثناط :ارر کسی ادعا کرد که تجربهی ذهنی نیز بخشی از واقعیت عینی است اشکابی ندارد ،وبی بهشرط اینکه
اصرار نکند که تجربهی ذهنیاش با شخصی دیگر یکسان است (یا باید باشد).
فردی :حقیقت این است که این دنیا از افرادی تشکیل شده که احساس میکنند بیشتر انسنانهایی کنه بنا آنهنا
تعامل برقرار میکنند نامهرباناند.
راهن ایی :ارر روزی تص یم بد ررفتید ،تقصیر کرپالنکرهاست نه ناررلها!
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی فرضیهی نامحت ل ( | )Far-Fetched Hypothesisمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۷۳
تعریف :مغابطهی فرضیهی نامحت ل موقعی پیش میآید که شخصی برای توضیح مسنأبهای ،فرضنیهای عجینب
(نامحت ل) را به منزبهی جواب مطرح کند ،بدون اینکه قبل از آن جوابهای منطقیتر را بررسی کرده باشد.
معادل انگلیسیFar-Fetched Hypothesis :
شکل منطقی:
فرضیهی نامحت لی مطرح میشود.
فرضیههای مع وبی ،وبی محت ل نادیده ررفته میشوند.
مثال :۷
ست :کلید من توی جیب کت تو چی کار میکنه؟
ترنس :به خدا ن یدونم .وبی یه فرضیه دارم .دیشب یه اسنب تکشناخ داشنت تنوی محلنه یورت نه میرفنت.
بپرکانهای محله از این مه ون ناخوندهی مزاحم خوششون نیومد ،برای ه نین پریهنا رو فرسنتادن تنا اسنب
تکشاخ رو فراری بدن .پریها کلید تو رو برداشنتن و اننداختن رو کلنهی اسنب تکشناخ .اون هنم ترسنید و
بررشت به ه ونجا که ازش اومده بود .بعدش پریها کلید تو رو بررردوندن ،وبی بنه اشنتباه اننداختنش تنوی
جیب کت من.
توضیح :برای فرضیهسازی بیش ار احت ال وجود دارد ،وبی تعداد احت الهایی که از بحا منطقی م کن هستند
به مراتب کمتر است .نادیده ررفتن احت الهای م کن (از بحا منطقی) نشانهای از تفکر مغابطنهآمیز اسنت .در
این مثال ،فرضیهی منطقیتر این است که ترنس دارد دروغ میروید .با در نظر داشنتن اینن پیشفنرض میتنوان
ع یقتر دربارهی موضوع فکر کرد .حقیقت جایی بین دروغ رفتن ترنس و فرضیهی دخابنت موجنودات خینابی
نهفته است.
مثال :۲
رنگینک ان ن ایانرر بیعتی ویژه یا وعدهی محافظت در برابر سیلی دیگنر در مقیناس جهانیسنت .شناید ننوح
اوبین کسی باشد که رنگینک ان را در آس ان دید (سفر پیدایش  )۳: ۱-۷۱برای اینکه از تنابش ننور خورشنید
روی قطرات درشت باران رنگینک ان پدید آید ،هوا باید شدیدا ابری باشد .پیش از سیل ،به احت نال زیناد هنوا
خنوب بنودDonald B. DeYoung, Weather and The Bible, Grand Rapids, Eerdmans, ( .
.)1992, pp. 112,113
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توضیح :مثال باال تالش یکی از معتقدان نظریهی آفرینشررایی زمین جوان ()Young Earth Creationism
برای به تصویر کشیدن کتاب سِفر پیدایش به مثابنه حقیقتنی تفسنیرناپذیر و تناریخی اسنت .وبنی اینن مغابطنه
توضیحی کسابتبار دارد :کتاب سفر پیدایش کتابی عل ی نیست؛ قرار نیست به منزبهی متنی تاریخی بنا معننای
تحتابلفظی خوانده شود.
استثناط :ارر توضیحات منطقیتر و پیشپاافتادهتر قابل رد کردن باشند ،میتنوان بنه فرضنیههنای عجینبتر روی
آورد و بررسیشان کرد.
حقیقت جابب :اصل امساک ( )The Principle of Parsimonyیا تینغ اوکنام ( )Occam’s Razorبینان
میکند که احت ال درست بودن سادهترین توضیح یک واقعه ،پدیده یا اتفاه ،یعنی توضیحی که ک ترین متغیرها،
پیشفرض ها و تغییرات در آن دخیل است ،بیشتر از هر توضیح دیگریست.
مناب :
Dennett, D. C. (2006). Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon.
Penguin.
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مغابطهی قیاس م ابفاره ( | )Faulty Comparisonمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۲۳
تعریف :مغابطهی قیاس م ابفاره موقعی پیش میآید که شخصی دو چیز به واق نامربوط را با هم مقایسه کنند.
مع وال هدف از انجام این کار نامطلوب جلوه دادن یکی از دو عنصر مورد مقایسه است.
معادل انگلیسیFaulty Comparison :
معادلهای جایگزین :قیاس ناروا ،قیاس کاذب( ،شکلی از) قیاس نامنسجم
شکل منقطی:
 Xاز راه  Zبا  Yمتفاوت است.
مقایسه کردن  Xبا  Yاز راه  Zغیرمنطقی است.
بنابراین  Xبهتر/بدتر است.
مثال :۷
کلم بروکلی در مقایسه با شکالت چربی بهمراتب ک تری دارد!
توضیح :با اینکه می توان هم کلم بروکلی و هم شکالت را خوراکی به حساب آورد ،مقایسه کردن میزان چربنی
این دو ،بدون در نظر ررفتن طعمشان ،قیاس م ابفاره است.
مثال :۲
شاید دین دربارهی چند مسأبه اشتباه کرده باشد ،اما علم دربارهی مسائل بهمراتب بیشتری اشتباه کرده است!
توضیح :در این مثال روش کسب دانش (علم) با نظام اعتقادی (مذهب) مقایسه شده است .فره اساسی اینن دو
آن است که ساختار مذهب بر اساس یافتهها و مدارک جدید تغییر ن یکند .حتی ارر هم تغییر کند ،تفسیر غلنط
انسان عامل این اشتباه در نظر ررفته میشود .کلیت علم بر پایهی ارتقای دیدراهها برای رسیدن به حقیقنت و در
بعضی موارد ،دور ریختن نظریاتی بنا شده که اشتباه بودنشان ثابت شده است .ه چنین ادعاهنای مطرحشنده در
دین تقریبا ه ه اثباتناپذیرند ،یعنی اشتباه بودنشان را ن یتوان ثابت کرد .بنابراین مقایسه کردن دین با علنم بنر
اساس اشتباهاتی که در رذشته رخ داده قیاس م ابفاره است.
استثناط :میتوان در باب اینکه آیا دو چیز واقعا به هم ربط دارند یا نه بحث کرد.
درررونی :مقایسهی غیرمنسجم ( )Inconsistent Comparisonموقعی اتفاه میافتند کنه چینزی بنه چنند
شکل متفاوت با چیزهای دیگر مقایسه شود طوری که این تصور ایجاد شود که آن چیز به مراتنب بهتر/بندتر از
حدی واقعیاش است .مثال:
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تد باندی ،اون قاتل سریابیه ،خیلی هم بد نبود .اون برخالف بوییس راواریتو بچهها رو ن یکشت ،تعداد کسایی
که کشت حتی با هیتلر قابلمقایسه نیست ،و از شخص شیطان بهمراتب مهربونتر بود.
راهن ایی :قیاسها (هر نوع مقایسهای) اغلب از بحا منطقی ک بود دارند .پیش از پنذیرفتن قیناس بنه منزبنهی
مدرک ،خوب دربارهاش فکر کنید.
مناب :
Dowden, B. H. (1993). Logical Reasoning. Bradley Dowden.
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مغابطهی خوک جدری ( | )Gadarene Swine Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۲۷
تعریف :مغابطهی خوک جدری موقعی پیش میآید که شخصی فرض کند شخصی که از رروه جدا افتناده راه را
رم کرده است ،در حابیکه شاید شخص جدا افتاده از رروه تنها کسی باشد که در مسیر درست قرار دارد.
معادل انگلیسیGadarene Swine Fallacy :
شکل منطقی:
شخص  Xاز رروه جدا افتاده است.
بنابراین شخص  Xدر خطا به سر میبرد.
مثال :۷
چرا دختر ش ا ن یتونه مثل دخترای دیگه صف بایسته؟
توضیح :پیشفرض روینده این است که «دخترای دیگه» کار درست را انجام میدهند .درستی این پیشفنرض را
باید با منطق و مدرک نشان داد.
مثال :۲
مردم بسیاری در طول تاری با انجام دادن کار درسنت و اخالقنی کنه در دورهی خودشنان کنار غیراخالقنی ینا
غیرقانونی به ش ار میآمد ،انقالب به پا کردند .ن ونهاش رزا پارکس.
استثناط :درست است که فرض «در اشتباه بودن» شخص جدا از رروه اشتباه است ،وبی فرض «در اشنتباه بنودن»
رروه هم به ه ان اندازه غلطانداز است .از بحا آماری رزینهی محت نلتر در اشنتباه بنودنِ شنخص جنداافتاده
است ،اما باید پیش از رسیدن به نتیجهای قطعی مدرک ارائه کرد.
راهن ایی :این مغابطه را با مغابطهی بعدی یعنی مغابطهی رابیله ( )Galileo Fallacyمقایسه کنید .ه نانطور
که از این دو مغابطه برمیآید ،تک افتادن و خالف جریان آب شننا کنردن منالک خنوبی بنرای تعینین حقانینت
نیست.
مناب :
Laing, R. D. (1990). The Politics of Experience and The Bird of Paradise. Penguin
Books Limited.
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مغابطهی رابیله ( | )Galileo Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۲۲
تعریف :مغابطهی رابیله موقعی پیش میآید که شخصی ادعا کند ایدهای ،صرفا به خاطر اینکنه م ننوع ،منفنور،
غیرقانونی یا مورد ت سخر واق شده است ،باید صاده باشد یا الیق کسب اعتبار بیشتر اسنت .اینن مغابطنه بنه
قضیه ی معروف محکوم شدن رابیله در دادراه تفتیش عقاید اشناره دارد .رابیلنه ادعنا کنرده بنود کنه بنرخالف
تصورات کلیسای کاتوبیک و مسیحیان زمین مرکز دنیا نیست و خورشید دور زمین ن یچرخد.
معادل انگلیسیGalileo Fallacy :
معادلهای جایگزین :استدالل رابیله ،دفاع رابیله ،نیرنگ رابیله ،خود را جای رابیله جا زدن
شکل منطقی:
ادعای  Xمطرح میشود.
ادعای  Xمضحک است.
شخص  Aاستدالل میکند ادعای  Yدر دوران خودش مضحک به ش ار میآمد ،وبی بعدا صده آن ثابت شد.
بنابراین ادعای  Xصاده است (یا حداقل باید اعتبار بیشتری بدان داد).
مثال :۷
بیندی و جوناه ادعا میکنند ابویس پرسنلی هننوز زندهسنت و در سنیارهی هاونندداریان در منظومنهی بلوسنود
زندری میکند (اسم آهنگهای ابویس) .وقتی عدهای باور عجیب بیندی و جوناه را زیر سنؤال بردنند ،آنهنا بنا
اعت اد به نفس پاس دادند« :میدونی ،مردم فکر میکردن رابیله هم خل بود».
توضیح :بیندی و جوناه ادعایی عجیب مطرح کردهاند و برای ثابت کردن ادعایشان مدرکی ارائه نکردهانند .آنهنا
پای رابیله را وسط کشیدهاند تا در ذهن مخاطبشان تخم تردید دربارهی ادعایشان بکارند.
مثال :۲
سیدنی :چند هفته دیگه ماشین زمانم به کار میافته .وقتی به کار افتاد ،به سال  ۷۰۲۰سفر میکنم و قبل از اینکه
ک پانی هند غربی هلند دستش به منهتن برسه ،از چنگ سرخپوستها درمیارمش .تازه من سخاوت بیشتری بنه
خرج میدم و به جای  ۰۳ریلدر (واحد پول هلند) ،بهشون  ۱۳ریلدر میدم.
پیت :ماشین زمانتو میخوای با ه ون جعبهابزاری بسازی که به قی ت  ۳۳دالر از فروشگاه آنالین خریدی؟
سیدنی :هرچقدر دبت میخواد مسخرهم کن .وقتی برادران رایت رفتن میخوان توی آس ون پنرواز کننن ،منردم
کلی مسخرهشون کردن!
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توضیح :با اینکه سیدنی به شخص رابیله اشاره نکرد ،وبی مغابطهاش نسبت به مثال قبلی فرقی نکرده است .هر
نوع مقایسهای از این دست مغابطهآمیز است.
استثناط :توسل به داستان رابیله و اشخاص مشابه برای تشویق کردن افراد به خنارج شندن از ناحینهی امنشنان
مغابطه آمیز نیست .وبی این بدان معنا نیست که چون رابیله و امثابهم موفق شدند ،بقیه هنم موفنق میشنوند ینا
حتی امکان موفقیتشان وجود دارد.
راهن ایی :یادتان باشد به ازای هر رابیله ،میلیون ها آدم خل و چل وجود دارد که کامال از مرحلنه پنرت هسنتند.
کسانی که به دفاع رابیله توسل میجویند ،مع وال یکی از ه ین آدمها هستند.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی ق ارباز ( | )Gambler's Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۲۹
تعریف :مغابطهی ق ارباز موقعی پیش میآید که شخصی ادعا کند در موقعیتی که ه ه چیز به بخت و صندفهی
صرف بستگی دارد ،با توجه به نتایج قبلی میتوان نتیجهی فعلی را پیشبینی کرد.
معادل انگلیسیGambler's Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی مونت کاربو ،آموزهی بلوغ بخت
شکل منطقی:
موقعیت  Xکامال تصادفی است.
موقعیت  Xبه نتیجهی  Yختم شد.
دفعهی بعد احت ال وقوع  Yکمتر است.
مثال :۷
من پنج بار پشتسرهم شیر آوردم .در نتیجه ،دفعهی بعد که سکه رو بندازم باال ،به احت ال خط میآرم.
توضیح :احت ال شیر یا خط آمدن سکه را هر بار باید جدا از دفعات دیگر حساب کرد .هر بار احت نال شنیر ینا
خط آمدن  ۵۳/۵۳است ،اه یتی ندارد دفعات قبل چند بار خط آمده باشد.
مثال :۲
اریک :من برای التاری ش ارهی  ۴۳ ،۹۱ ،۹۵ ،۲۲ ،۷۴ ،۰رو انتخاب کردم .تو چی انتخاب کردی؟
استیو :من  ۰ ،۵ ،۴ ،۹ ،۲ ،۷رو انتخاب کردم.
اریک :ای خنگ خدا! امکان نداره این ش ارهها رو اعالم کنن!
توضیح :وقتی مردم فکر میکنند احت ال برنده شدن تعدادی ش ارهی خناص التناری از تعندادی دیگنر بیشتنر
است ،ع ال این «معرفت عام» در برابر علم منطق و احت االت قرار میریرد .دبیل چنین طرز تفکری ت ایل ذاتنی
ما به استخراج معنا از ابگوهاست .وبی دنیای احت االت این چیزها سرش ن یشود .بنه خناطر مفهنومی بنه ننام
توهّم همدستهسازی ( ،)clustering illusionوقتی ارقام  ۷،۲،۹،۴،۵و  ۰بهترتیب در کنار هم قنرار میریرنند،
معنایی ویژه برایشان قائل میشویم .اما در دنیای احت االت احت ال بررزیده شدن  ۷و  ۰به منزبهی رقنم اول بنه
یک اندازه است .تنها اثری که اوبین رقنم انتخابشنده روی دومنین رقنم میرنذارد ،حنذف شندن رقنم اول از
رزینههای موجود است ،اما ش ارهی دوم هم هر رق ی م کن است دربیاید و رقم انتخابشنده از هنیچ ابگنوی
خاصی پیروی ن یکند و معنایی در پی ندارد.
مثال :۹
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ماری :من کل پوبم رو روی قرمز  ۲۷شرط میبندم.
دالل :مط ئنید که میخواید چنین کاری بکنید؟ آخرین دفعه هم قرمز  ۲۷دراومد.
ماری :ن یدونستم! م نون! پس به جاش سیاه  ۷۵رو انتخاب میکنم .باورم ن یشه داشتم چننین اشنتباه بزررنی
مرتکب میشدم!
توضیح :دالل (یا هرکسی که کارش چرخاندن چرخ روبت است) باید فه یدهتر از این حرفها باشند .ایسنتادن
چرخ روی قرمز  ۲۷هیچ تأثیری روی چرخش جدید ندارد .احت ال ایستادن چرخ روی قرمز  ۲۷با سنیاه  ۷۵بنه
یک اندازه است .شاید ارر چرخ دوبار پشت سر هم روی رقم و رنگی یکسان بایستد ،ک نی «عجینب» بنه نظنر
برسد ،وبی در دنیای احت االت از این اتفاقات پیش میآید.
استثناط :ارر چیزی تصادفی به نظر برسد ،وبی واقعا اینطور نباشد  -مثال تاس دستکاریشده  -در این صورت
میتوان با توسل به نتایج پیشین نتایج آتی را پیشبینی کرد.
راهن ایی :ارر میخواهید ق ار کنید ،به قصد تفریح این کار را انجام دهید ،نه پول درآوردن .ارنر هنم خواسنتید
پای پول را وسط بکشید ،فقط روی پوبی شرط ببندید که از دست رفتنش آسیب جدی به ش ا وارد نکند و بنود
و نبودش برایتان مهم نباشد .یادتان باشد ،وقتی در کازینو هستید ،شانس با ش ا یار نیست.
مناب :
Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and
Biases. Science, 185(4157), 1124–1131.
https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124
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مغابطهی تکوینی ( | )Genetic Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۲۴
تعریف :مغابطهی تکوینی موقعی پیش میآید کنه شخصنی مبننای صناده/حقیقی بنودن ادعنای مطرحشنده در
استدالل را خاستگاه و ریشهی آن ادعا یا پیشفرضهای مرتبط با آن در نظر بگیرد.
معادل انگلیسیGenetic Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی بنیان ،مغابطهی پایهواساس ،مغابطهی فضیلت
شکل منطقی:
ریشهی ادعایی مطرح میشود.
بنابراین ادعای مذکور صاده /کاذب است.
مثال :۷
در دوران کودکی بیسا را از طریق شستوشوی مغزی به این باور رساندند که انسنانها ع ومنا خنوب هسنتند.
بنابراین انسانها ع وما خوب نیستند.
توضیح :شستوشوی مغزی بیسا در دوران کودکی ربطی بنه ادعنای مطرحشنده دربنارهی خنوب بنودن ع نوم
انسانها ندارد.
مثال :۲
پدر و مادر او کاتوبیک بودند و او در محیطی کاتوبیک رشد کرد .بنابراین طبیعیست که ت اینل داشنته باشند از
برخی از سنتهای کاتوبیک دفاع کند .ن یتوان حرفهای او را جدی ررفت.
توضیح :این مثال به خود من اشاره دارد .درست است که من در خانواده و محیطی کاتوبیک به دنیا آمدم و رشد
کردم و خود را شخصی کاتوبیک به حساب میآورم ،وبی اینن موضنوع ربطنی بنه دفاعینههای منن از منذهب
کاتوبیک ندارد .مثال به نظر من بسیاری از کلیساهای کاتوبیک از طریق خیریه به مردم ساکن در محلشان ک نک
میکنند .ارر استدالل من به نوعی حول محور دفاع از جنبه های مذهب کاتوبینک بچرخند ،آن اسنتدالل را بایند
جدارانه بررسی کرد ،نه با توجه به رذشتهی استداللکننده یا اتفاقات احت ابیای که باعنث شنده بنه صنده ینا
کذب ادعاهای مطرحشده اعتقاد آورده باشم.
استثناط :راهی ریشهی ادعا به صده ادعا ارتباط دارد.
مثال:
من به وجود هیوالی داخل ک د اعتقاد دارم ،چون خواهرم بهم رفته اره هر کناری میرنه انجنام نندم ،هینوالی
داخل ک د میاد منو میخوره.
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راهن ایی :یادتان باشد در مواقعی که میخواهید احت ال درست یا غلط بودن یک ادعا را حندس بزنیند ،مندنظر
قرار دادن منشأ آن کارآمد است ،اما ارر بر اساس آن دربارهی درست یا غلط بودن این ادعا بنه نتیجنهای قطعنی
برسید ،مرتکب مغابطه شدهاید.
مناب :
Engel, S. M., Soldan, A., & Durand, K. (2007). The Study of Philosophy. Rowman
& Littlefield.
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مغابطهی تع یم شتابزده ( | )Hasty Generalizationمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۲۵
تعریف :مغابطهی تع یم شتابزده موقعی پنیش میآیند کنه شخصنی بنا توسنل بنه ن وننهای کوچنک و ناکنافی
نتیجهریری کند و آماری را که به موقعیت عادی یا مع ول ارتباط نزدیکتری دارد ،نادیده بگیرد.
معادل انگلیسیHasty Generalization :
معادلهای جایگزین :استدالل بر اساس ارقام کوچک ،آمار ارقام کوچنک ،آمنار ناکنافی ،توسنل بنه کلیرنویی،
کلیرویی ناقص ،استنتاج شتابزده ،کلیرویی استنتاجی ،ن ونهی ناکافی ،مغابطهی حقیقنت بیریشنه ،کلیرنویی
بیش از حد ،ن ونهای که ن ایندهی کل نیست
شکل منطقی:
ن ونهی  Sاز ج عیت  Pررفته شده است.
ن ونهی  Sبخش بسیار کوچکی از ج عیت  Pاست.
نتیجهی  Cبر اساس ن ونهی  Sبه دست آمده و به ج عیت  Pنسبت داده شده است.
مثال :۷
پدرم از چهارده سابگی روزی چهار پاکت سیگار میکشید و تا شصنتونه سنابگی ع نر کنرد .بننابراین سنیگار
کشیدن اونقدرا هم که میرن بد نیست.
توضیح :نتیجهریری کلی دربارهی عوارض سیگار کشیدن بر اساس طول ع ر یک انسانِ سنیگاری کناری بسنیار
غیرمنطقی (و خطرناک) است.
مثال :۲
از هر پنج دندانپزشک ،چهارتایشان خ یردندان  Happy Glossy Smileyرا توصنیه میکننند .بننابراین اینن
خ یردندان باید فوهابعاده باشد.
توضیح :از قرار معلوم ،برای رسیدن به نتیجهریری باال فقط از پنج دندانپزشک سؤال پرسیده شده بنود .پنس از
نظرسنجی از  ۷۳۳۳دندانپزشک ،فقط  ۲۳%آنها برند خ یردندان مذکور را توصیه کردند« .چهار دندانپزشک از
هر پنجتا» بزوما ن ونهای از ن ونهریری جانبدارانه ( )biased sampleو نظرسننجی تقلنبآمیز نیسنت .رقنم
بهدستآمده صرفا نابهنجاریای آماری بود که در ن ونههای آماری کوچک رایج است.
استثناط :در مواقعی که باید تص ی ی ررفت یا به نظر خاصی رسید ،اما آمار و ارقامِ ج عیتی بزرگتر در دسترس
نیست و ن ونهی آماری کوچک تنها چیزیست که در اختیار دارید ،به ناچار باید به ه ان اکتفا کنید .مثال ارر با
دوستتان در حال قدم زدن در بیابان هستید و او میرود تا ماری را نوازش کند ،وبی مار دستش را راز میریرد و
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او بالفاصله میمیرد ،میتوانید با خیال راحت فرض را بر این بگیرید که مار منذکور س یسنت .چننین فرضنی،
حتی ارر درست نباشد ،مغابطهآمیز نیست.
راهن ایی :هیچوقت با اتکا بر جوامن آمناری کوچنک تصن یمریری نکنیند ،بنهخصنوص وقتنی کنه دادههنای
قابلاط ینانتری موجود است.
مناب :
Hurley, P. J. (2011). A Concise Introduction to Logic. Cengage Learning.
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مغابطهی خر و خرما ( | )Having Your Cakeمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۲۰
تعریف :مغابطهی خر و خرما موقعی پیش میآید که شخصی طوری اسنتدالبش را مطنرح کنند ینا بنه اسنتدالل
طرف مقابل پاس دهد که موضعش به طور دقیق مشخص نباشد .این کار به روینده اجازه میدهد هر موق کنه
به نفعش است ،ادعایش را تغییر دهد و بدون عواقب خاصی حرفش را عوض کند و در آخر ادعنا کنند کنه «از
ه ان اول» حق با او بوده است.
معادل انگلیسیHaving Your Cake :
معادلهای جایگزین :موض مبهم ،ادعای بیمایه ،بیطرفی ع دی
شکل منطقی:
به نظر من  Xاستدالبی قویست.
 Yنیز استدالبی قویست.
مثال :۷
رزارشرر :جناب ن اینده ،موض ش ا در بحث «آب پاکیزه یا کارخانههای جدید» چیه؟
جناب ن اینده :اببته من میخوام آب کشورمون تا حد امکان پاکیزه باشه .من الیحهی جلوریری از ساخته شندن
کارخونهی جدید رو درک میکنم و در عین حال به نظرم با ساخته شدن کارخوننهی جدیند بنرای جواننان ون
اشتغالزایی میشه و این امتیازی نیست که بشه به این راحتی ازش رذشت.
توضیح :هدف از ابراز این مدل «تص یمنگرفتنها» یا سر باز زدن از انتخابِ موض ع وما جواب سنر بناال دادن
به کسی ست که دنبال جواب قطعی است .در مثال باال ،ن ایندهی مذکور بعدا میتواند بر اسناس نتیجنهی بحنث
موض خود را انتخاب کند و وان ود کند از اول میدانسته تص یم درست چیست.
مثال :۲
اسکات :به نظر تو زمین فقط  ۰ابی  ۷۳هزار سال ع ر داره؟
سم :مدارک موجود برای اثبات چند میلیارد سابه بودن ع ر زمین خیلی زیاده ،وبی ن یشنه بعضنی از ادعاهنای
آفرینشررایان رو نادیده ررفت.
اسکات :خب آخرش نظرت چیه؟
سم :دارم میرم  ۴۳۱میلیارد سابه بودن زمین خیلی منطقی به نظر میرسه ،وبی نظریهی  ۰۳۳۳سابه بنودن زمنین
هم منطق خاص خودشو داره.
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توضیح :ما ه ه دب ان می خواهد افرادی مثل سم را روشن ابی حسنابی بندهیم .سنم موضن خنود را مشنخص
ن یکند .ارر نظر سم در این زمینهی خاص مهم باشد ،پیروان هر دو موض از رفتهی او به نف خودشان استفاده
خواهند کرد .این ابهام یاریرسان نیست ،بلکه ر راهکننده است.
استثناط :وقتی از موضعی اطالع کافی ندارید ،سخنان بیماینه و منبهم نشنانهی خنوبی از اینن ناآرناهی هسنتند،
بهخصوص ارر بعد از آن عدم اط ینان و نادانی خود را از موضوع ابراز کنید .در چنین حنابتی مغابطنهای اتفناه
ن یافتد و نشانهی صداقت است.
راهن ایی :ارر دربارهی موضوعی نظری ندارید ،بدون خجابنت بگوییند .ارنر چینزی را ن یدانیند ،بگوییند کنه
ن یدانید .به ه ین سادری.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

231

مغابطهی دستکاری استدالل ( | )Hedgingمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۲۱
تعریف :مغابطهی دستکاری استدالل موقعی پیش میآید که شخصی استدالل اوبیهاش را ک ی تنا قسن تی تغیینر
دهد تا از ضدیت آن با مدرک جلوریری کند ،اما بعد رونهای وان ود کند که رویی استدالل دستکاریشده ه ان
استدالل اوبیه است.
معادل انگلیسیHedging :
شکل منطقی:
ادعای  Xمطرح میشود.
ادعای  Xرد میشود.
ادعای  Yساخته میشود و بهجای استدالل  Xعرضه میشود ،در حابیکه با آن فره دارد.
مثال :۷
فردی :ه هی زنها مردستیز ،فریبنده و پلیدن.
وید :از ج له مادرت و بهترین دوستت؟
فردی :نه ،ه ه غیر از اونا.
وید :تو فوه فوقش صدتا زنو میشناسی .چطور میتونی دربارهی ه هی زنا ه چین نظری بدی؟
فردی :مشخصا دارم دربارهی زنایی که میشناسم حرف میزنم.
توضیح:
در طول این رفتورو مقیاس ادعای اوبیه از  ۹۳۵میلیارد زن به حدود  ۷۳۳زن کاهش یافت ،امنا فنردی هیچجنا
در استدالبش به این تغییر اساسی اشاره ن یکند .فردی مرتکب این مغابطه شده و کسانی که ه چننان اسنتدالل
اوبیهی او را معتبر میش ارند نیز مرتکب این مغابطه شدهاند.
مثال :۲
آدام :داستان کشتی نوح خیلی محت ل به نظر میرسه .تقریبا میشه ینه حقیقنت تناریخی و عل نی بنه حسناب
آوردش.
رِرگ :یعنی تو فکر می کنی مهاجرت یه جفت از هر حیوون به کشتی نوح محت له؟ حتی حیوونایی که اون سنر
کرهی زمین زندری میکنن و اره از محیط زندریشون خارج بشن ،زود میمیرن؟
آدام :این حیوونا با ک ک خدا زنده موندن.
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ررگ :تقریبا ه هی زمینشناسها و دانش ندهای امروزی وقوع سیل جهانی رو غیرم کن میدونن .با وجود این
باز هم به نظرت چنین اتفاقی محت له؟
آدام :احت ال درجات مختلفی داره.
ررگ :به نظر تو این داستان «بسیار محت ل»ه؟
آدام :بله.
توضیح :آدام برای رد ادعاهای طرف مقابل چند بار به مغابطهی استعجابی (مغابطهی شن اره  )۴روی آورد .اینن
موضوع به کنار ،هر ادعای متقابل مدرکی علیه ادعای اوبیه است ،بهخصوص ادعای مربوط بنه «بسنیار محت نل»
بودن داستان .آدام به جای اینکه ادعای طرف مقابل را بپذیرد یا ادعای خودش را تصنحیح کنند ،سنعی میکنند
ثابت کند که از اول حق با او بوده است و در این راه منطق را قربانی میکند.
استثناط :ارر هدف از استدالل کردن نزدیک شدن به حقیقت باشد ،تصحیح کردن اسنتداللهای پیشنین اشنکابی
ندارد .در چنین حابتی مغابطهای اتفاه ن یافتد.
راهن ایی :هر بار که اعتراف کنید در اشتباه بودهاید ،یک قدم به حقیقت نزدیکتر میشوید.
مناب :
Dowden, B. (n.d.). Fallacies | Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from
http://www.iep.utm.edu/fallacy/
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مغابطهی تاری دان ( | )Historian's Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۲۱
تعریف :مغابطهی تاری دان موقعی پیش میآید که شخصی تص یم یک نفر را در رذشته با اسنتناد بنر اطالعناتی
که در آن دوره موجود نبوده قضاوت کند.
معادل انگلیسیHistorian's Fallacy :
معادلهای جایگزین :جبرررایی رذشتهنگرانه ،واپسنگری
شکل منطقی:
ادعای  Xدر رذشته مطرح شد.
کسانی که ادعا را مطرح کردند  Yرا که در آن دوره موجود نبود ،بحا نکردند.
بنابراین  Xادعایی اح قانه است.
مثال :۷
نباید از جادهی فرعی میرفتی محل اجرای کنسرت .اره از جادهی اصلی استفاده میکردی ،توی ترافیکی که سر
اون تصادفه پیش اومد ریر ن یکردی.
توضیح :عبارت «خیلی م نون بابت اطالعرسانیتون!» ج لهی طعنهآمیزی است کنه ع ومنا در جنواب بنه اینن
مغابطه داده می شود .ارر طرف از تصادف مذکور خبر داشت ،معلوم است که جادهی اصلی را انتخناب میکنرد،
وبی هیچکس ن یتوانست آن تصادف را پیشبینی کند .ارر در چنین شرایطی کسی بگوید «بایند از فنالن مسنیر
میرفتی» ،مرتکب مغابطه شده است.
مثال :۲
یهودا کار اح قانهای کرد که عیسی رو به اوبیاط امور بو داد .آخرش از شدت عذابوجدان خودکشی کرد.
توضیح :برای ما که از کل داستان عیسی خبر دارینم ،هیوالسنازی از یهنودا کنار راحتیسنت .منا بنه اطالعناتی
دسترسی داریم که یهودا در زمان تص یمریری به آنها دسترسی نداشت .تازه ،ارر یهودا عیسی را به اوبیاط امنور
بو ن یداد و عیسی کشته ن یشد و مثال عیسی در دوران کهنسنابی و بنر اثنر اتفناقی سناده درمیرذشنت ،آینا
مسیحیت وجود میداشت؟
استثناط :راه ،ارتکاب این مغابطه بامزه است ،اببته به قی ت خطخطی کردن اعصاب رفیقتان.
مثال:
هی ،خریدن سهام اون شرکته که یه هفته بعد  FBIبه جرم فحشا درشو بست واقعا تص یم عاقالنهای بود .بطفنا
بنده رو هم راهن ایی کن.
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راهن ایی :سعی کنید بخشیدن دیگران را ت رین کنید .انسان جایزابخطاست و بیشتر انسانها هم از اشتباههایشان
درس میریرند و به افراد بهتری تبدیل میشوند .بابت کاری که ینک نفنر در رذشنته انجنام داده او را فنورا بنه
صلیب نکشید ،خصوصا ارر هدفتان از این کار خودن ایی و به رخ کشیدن ارزشهای اخالقیتان باشد.
مناب :
Arp, R. (2013). 1001 Ideas That Changed the Way We Think. Simon and Schuster.
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مغابطهی کوتوبه ( | )Homunculus Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۲۳
تعریف :مغابطهی کوتوبه موقعی پیش میآید که شخصی برای توضیح دادن پدیدهای به استدالبی روی بیاورد که
درکش به ه ان پدیده وابسته است .این مغابطه به تسلسل منجر میشود.
معادل انگلیسیHomunculus Fallacy :
معادلهای جایگزین :استدالل کوتوبه ،تسلسل
شکل منطقی:
باید پدیدهی  Xرا توضیح داد.
دبیل  Yارائه میشود.
دبیل  Yبه پدیدهی  Xوابسته است.
مثال :۷
برت :چشم چطور چیزی رو که میبینه به مغز منتقل میکنه؟
ارنی :این جوری به قضیه نگاه کن :یه کوتوبه توی مغزت نشسته و داره فیل ی رو کنه چشن ات پخنش منیکنن
ت اشا میکنه.
برت :اوکی ،وبی توی مغز این کوتوبه که توی مغز ماست چی میرذره؟
ارنی :این جوری به قضیه نگاه کن :یه کوتوبه توی مغزش نشسته و داره فیل و ت اشا میکنه...
توضیح :این مغابطه چرخهای بینهایت ایجاد میکند و در نهایت ما را به حقیقنت نزدینکتر ن یکنند .پنذیرفتن
توضیحی که این چرخهی بیانتها و بیحاصل را ایجاد کرده مغابطهآمیز است.
مثال :۲
دیکی :به نظرت منشأ حیات چیه؟
ربفی :سادهست .میلیاردها سال پیش بیگانهها از یه سیارهی دیگه اومدن زمین و حیات رو به سیاره تزریق کردن.
دیکی :بسیار خب ،وبی اون بیگانهها چجوری به وجود اومدن؟
ربفی :سادهست .بیگانهها از یه سیارهی دیگه رفتن به سیارهشون و بهشون حیات تزریق کردن.
توضیح :راهی این مغابطه ر راهکننده است ،چون م کن است جواب باال صحیح باشد و واقعا بیگانگان حینات
را به زمین تزریق کرده باشند ،برای ه ین جواب از بحا فنی صحیح است ،وبی سؤال دیکی این بود کنه منشنأ
حیات در ابتدای امر چه بود .چنین منطقی قادر به پاس دادن به این سؤال نیست.
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استثناط :بعضی از موارد اینچنینی متکی بر معرفتشناسنی ( )epistemologyسنطح بناالیی هسنتند ،یعننی بنا
چرخهای بزرگ و بازخوردی اعتباربخش سر و کار دارند .سؤال مه ی که باید به آن پاس داد این است کنه آینا
توضیح ارائهشده ارزشی دارد و آیا سؤال پاس داده شده یا از پاس به آن سر باز زدهاند؟
حقیقت جابب :دبیل اتفاه افتنادن ینک سنری از مغابطنهها عندم وجنود ارزشهنای تبییننی ( Explanatory

 )Valueاست .مثال مغابطهی کوتوبه نوع خاصی از مغابطنهی ابهنامرویی ع ندی ()Failure to Elucidate
است.
مناب :
Tulving, E. (2000). Memory, Consciousness, and the Brain: The Tallinn
Conference. Psychology Press.
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مغابطهی پرتاب موفق ( | )Hot Hand Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۹۳
تعریف :مغابطهی پرتاب موفق به این باور غیرمنطقی اشاره دارد که ارر در ینک بنازی وابسنته بنه بخنت ،چنند
دست پشت سر هم ببرید یا ببازید[ ،در این کار یا «ررم» میشوید یا «سرد» ،یعنی برد یا باخت پیاپی قرار است
ادامه پیدا کند و این مسأبه از دنیای احت االت فراتر میرود .به دبیل ح اقت ما انسانها در درک اینن حقیقنت و
اصرار غیرمنطقیمان بر عدم پذیرفتن آن ،کازینوهای سرتاسر دنیا دارند پول پارو میکنند .مغابطهی پرتاب موفنق
با مغابطهی ق ارباز (ش ارهی  )۷۲۹رابطهی نزدیک دارد.
معادل انگلیسیHot Hand Fallacy :
معادلهای جایگزین :پدیدهی پرتاب موفق
شکل منطقی:
شخص  ۷در یک بازی وابسته به بخت  Xبار پشت سر هم برنده شده است.
بنابراین شخص « ۷ررم» است و به احت ال زیاد دست بعدی را هم میبرد.
مثال :۷
مارتا (پس از جفت شیش آوردن) :بیا هرچی بردیم ج

کنیم بریم .تا اآلن خوب اومدیم جلو .بهتنره تنا بخنت

به ون پشت نکرده ،بازی رو ت وم کنیم.
کاربوس :بیخیال! اآلن ررمیم! بیا ببینیم برد پیاپی تا کی ادامه پیدا میکنه!
توضیح :از بحا آماری احت ال باخت کاربوس و مارتا در دور بعد بیشتر است ،چون ابف) برد پیاپی آنهنا بنر
اساس بخت بوده ،نه استعداد فردی ب) در بازیهای تاسمحور احت ال بناختن بیشتنر از احت نال بنرد اسنت.
کاربوس به اشتباه تصور میکند برد پیاپی قرار است ادامه داشته باشد.
مثال :۲
می توان از حوادثی مثال آورد که به طور کامل به احت االت وابسته نیستند ،مثل پرتاب تنوپ بسنکتبال در سنبد.
این مثالها بحثبرانگیزند ،چون با وجود اینکه بعضی مواق میتوان بخشی از موفقیت حاصلشده را صرفا بنه
بخت نسبت داد ،وبی بدونشک استعداد و باورهای شخصی نیز روی نتیجهی نهایی تأثیررذارند.
راهن ایی :باور داشتن به اینکه دور دور ش است (یعنی ع لکردتنان بسنیار قویسنت) م کنن اسنت ع لکنرد
قویتری را رقم بزند .به این اتفاه میرویند پیشرنویی کنامبخنش ( .)self-fulfilling prophecyه چننین
راهی تفکر نقادانه نسبت به خودتان روی ع لکردتان تأثیر منفی میرذارد.
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 موفقیت پیاپی در انجام یک سری کارهای استعدادمحور م کن اسنت ناشنی از، ه ان طور که اشاره شد:استثناط
.قابلیتهای ذهنی و فیزیکی برتر باشد
: مناب
The Hot Hand Fallacy: Cognitive Mistakes or Equilibrium Adjustments? Evidence
from Baseball. (n.d.). Retrieved from https://www.gsb.stanford.edu/facultyresearch/working-papers/hot-hand-fallacy-cognitive-mistakes-or-equilibriumadjustments

213

مغابطهی جلب و تغییر ابقائی (  | )Hypnotic Bait and Switchمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۹۷
تعریف :مغابطهی جلب و تغییر ابقائی موقعی پیش میآید که شخصی چند رفتنه را کنه ع نوم منردم بنه مثابنه
حقیقت یا بدیهیات قبول دارند ،پشت سر هم بیان کند و در آخر سخنی بحثبرانگیز را بیان کند که ارر جدارانه
بیان میشد ،شاید واکنشی منفی در مخاطب ایجاد میکرد .جلب و تغییر یکی از ترفندهای تبلیغات اسنت ،وبنی
ارر مخاطب به خاطر سخنان پیشین به سخن آخر اعتبار بیشتری ببخشد ،مرتکب مغابطه شده است .این مغابطه
شامل سخنان منفی نیز میشود.
جلب و تغییر یکی از ترفندهای قدی ی برای قابب کردن جنس به مخاطب اسنت .اسناس و پاینهی اینن ترفنند
عادت دادن مشتری به «بله» رفتن است.
معادل انگلیسیHypnotic Bait and Switch :
شکل منطقی:
تعدادی سخن صادهِ بیچون و چرا پشتسرهم بیان میشود.
بنابراین ادعای ( Xکه بحثبرانگیز است) صاده است.
تعدادی سخن کاذبِ بیچون و چرا پشتسرهم بیان میشود.
بنابراین ادعای ( Xکه بحثبرانگیز است) کاذب است.
مثال :۷
آیا کشورت رو دوست داری؟
آیا خانوادهت رو دوست داری؟
آیا به سالمتیشون اه یت میدی؟
اره جوابت به این سؤاالت مثبته ،عاشق بستنی  Eatmeمیشی!
مثال :۲
آیا این درسته که درصد ک ی از آمریکاییا مابک ع ده ثروت آمریکا باشن؟
آیا این درسته که اضافهوقت کار کنی تا دخل و خرجت با هم یکی بشه؟
آیا این درسته که حتی برای تعطیالت نتونی از کشور خارج بشی؟
آیا واقعا میخوای به رجی بیپشیتز رأی بدی؟
توضیح:
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به احت ال با خواندن مثالها متوجه شدید که واژهی «ابقائی» از کجا میآیند .بنا خوانندن چننین ج التنی ذهنن
ناخودآراهتان ذهن خودآراهتان را تسخیر میکند و بدون فکر کردن «بله» یا «نه» میرویید ،بدون اینکه بنه طنور
دقیق بدانید با چه چیزی موافقت یا مخابفت میکنید .این رونه ترفندها در راهپی اییها بهتر از هر جایی جنواب
میدهند ،چون کسانی که در راهپی اییها شعار میدهند دوست دارنند شن ا عقنل و منطنق را دور بریزیند و بنه
احساساتتان توسل بجویید.
استثناط :این ترفند برای متقاعدسازی انسانها بسیار مؤثر است ،بنابراین ارر میخواهید فرزندتان را ترغیب کنیند
از مواد مخدر پرهیز کند ،اشکال ندارد از آن استفاده کنید .وبنی ارنر میخواهیند کسنی را ترغینب بنه خریندن
جاروبرقی کنید ،توسل به این ترفند غیراخالقی است.
راهن ایی :مغابطهشناسی را جدی بگیرید! هرکجا که میروید حواستان به ترفنندهای اینچنیننی باشند .در اینن
صورت هرراه در معرض تبلیغات احساسی قرار ریرید ،منطقتان بالفاصله عقبنشینی ن یکند.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی فرضیهی مغایر با واقعیت (  | )Hypothesis Contrary to Factمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۹۲
تعریف :مغابطهی فرضیهی مغایر با واقعیت موقعی پیش میآید که شخصی دربارهی آنچه م کن بود در رذشنته
یا م کن است در آینده رخ دهد ادعایی بیپایهواساس مطنرح کنند .پیشفنرض چننین مغابطنهای فنره داشنتن
شرایط یا وضعیت نسبت به زمان حال اسنت .ه چننین ننوع دیگنری از اینن مغابطنه حقیقنی در نظنر رنرفتن
ر انهزنی دربارهی آینده است.
معادل انگلیسیHypothesis Contrary to Fact :
معادلهای جایگزین :مغابطهی ضدواقعیت ،مغابطهی ر انهزنی ،مغابطهی «چه میشد ارر ،»...مغابطهی ارر و اما
شکل منطقی:
ارر واقعهی  Xاتفاه میافتاد ،واقعهی  Yهم اتفاه میافتاد (صرفا بر پایهی ر انهزنی).
مثال :۷
اره توی دبیرستان دورهی تع یر دستگاه پخنش سنیدی رو برمیداشنتی ،اآلن شنغل بهتنری داشنتی و وضنعت
بهمراتب بهتر بود.
توضیح :این سخن در بهترین حابت ر انهزنی است و هیچ مدرکی برای اثبنات درسنتی آن ارائنه نشنده اسنت،
بنابراین اثبات درست یا غلط بودن آن امکانپذیر نیست .اشخاص زیادی با مهارت مفیدتر بیکارند و بسنیاری از
اشخاص شاغل اصال وض خوبی ندارند.
مثال :۲
جان ،اره بیشتر میرفتی ح وم ،تینا ترکت ن یکرد.
توضیح :موقعیتهای فرضی رذشته مع وال فقط یک رزینه از تعنداد زینادی رزیننهی م کنن هسنتند ،بننابراین
حرف زدن دربارهی آنها به رونهای که انگار تنها رزینهی م کن هستند ،غلطانداز است .به هنگنام ابنراز چننین
سخنانی باید احت االت را در نظر ررفت .شاید اصال تینا از بوی عره مرد خوشش میآید .شاید حتی ارنر جنان
بهترین بوی دنیا را میداد ،باز هم تینا رنابدو را به خاطر هوش سرشارش به او ترجیح میداد.
استثناط :در موقعیتهایی که تعداد رزینههای م کن فقنط دوتاسنت ،میتنوان بنا حنابتی مطلقررایاننه دربنارهی
احت االت حرف زد و این کار مغابطهآمیز نیست.
مثال :اره سکهت شیر ن یومد ،خط میومد.
حقیقت جابب :وقتی با مدرک بازاریابی از دانشگاه فارغابتحصیل شدم در آبیو راردن (یک رسنتوران زنجینرهای
ایتابیایی با ت رکز روی فستفود که در ایاالت متحده فعابیت میکند) مشغول به کار شدم .شاید بهتر بود کنه در
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دبیرستان دورهی تع یر دستگاه پخش سیدی برمیداشنتم و  ۷۲۳،۳۳۳دالر پنول بیزبنان را پساننداز میکنردم.
مط ئنم که در هر حال آبیو راردن دست رد به سینهام ن یزد.
مناب :
Moore, W. E. (1967). Creative and Critical Thinking. Houghton Mifflin.
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مغابطهی هویتی ( | )Identity Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۹۹
تعریف :مغابطهی هویتی موقعی پیش میآید که استدالل شخصنی بنر اسناس هوینت فیزیکنی ینا اجت ناعی او
قضاوت شود ،در حابی که قوت استدالل به هویت شخص ارتباطی نداشته باشند .منظنور از هوینت فیزیکنی ینا
اجت اعی طبقهی اجت اعی ،نژاد و قومیت ،جنسیت یا ررایش جنسی ،حرفه ینا شنغل ینا خردهفرهنگیسنت کنه
شخص به آن تعلق دارد.
معادل انگلیسیIdentity Fallacy :
معادلهای جایگزین :سیاست هویتی
شکل منطقی:
شخص  ۷استدالل  Xرا مطرح میکند.
شخص  ۲استدالل  Xرا به خاطر هویت فیزیکی و اجت اعی شخص  ۷رد میکند.
مثال :۷
اس.جی .سم :در این حوزهی فنی اشخاص آسیایی به شکلی سیست اتیک در این کشنور رد میشنن و اشنخاص
غیرآسیایی از امتیاز خاص برخوردارن.
سیندی :اتفاقا عکس اینه .طبق بیشتر پژوهشهای انجامشده کارفرماها نسبت به تکنسنینهای آسنیایی تصنعب
مثبت دارن.
اس.جی .سم :اره آسیایی نیستی ،بهتره دهنتو ببندی .شخصی در مقام تو ن یتونه سختیهای جامعهی آسیاییها
رو درک کنه!
توضیح :اس.جی .سم ادعایی غیرعل ی دربارهی تعصب کارفرماها نسبت به تکنسنینهای آسنیایی مطنرح کنرده
است .سیندی این ادعا را با استدالبی که به هویت اجت اعی یا فیزیکیاش مربوط ن یشود ،رد کرده است (یعنی
آسیایی بودن یا نبودن او چیزی را عوض ن یکند) .اس.جی .سم اسنتدالل او را بنه خناطر آسنیایی نبنودنش رد
میکند .ه چنین او با اشاره به اینکه سیندی سختیهای جامعهی آسیاییها را درک ن یکند ،بحث را به انحراف
میکشاند.
مثال :۲
کارکنان مؤنث یک شرکت بزرگ جلسهای بررزار میکنند تا راهحلی برای کاهش تبعنی

جنسنیتی علینه زننان

شرکت بیندیشند .مردان شرکت نیز به جلسه دعوت شدهاند ،اما از آنها درخواست شده فقنط بنه حنرف زننان
روش دهند و خودشان چیزی نگویند.
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توضیح:
پیشفرض کسانی که چنین تص ی ی ررفتهاند این بوده کنه منردان در اینن زمیننه حرفنی بنرای رفنتن ندارنند.
ایده پردازی برای کاهش تبعی
ایدههای خوبی برای کاهش تبعی

جنسی ربطی به جنسیت افراد ندارد و م کن است مردان هم بنه انندازهی زننان
جنسی داشته باشند.

استثناط :جا دارد تأکید کنم این مغابطه موقعی اتفاه میافتد که «قوت استدالل به هویت شخص ارتباطی نداشنته
باشد» .برخی استداللها با هویت فرد استداللکننده رنره خوردهانند .بنرای مثنال ،حنرف زدن دربنارهی برخنی
احساسات و جهانبینیها مختص بعضی از اقلیتهای خاص است.
مثال:
اس.جی .سم :من یک مرد همجنسررا هستم و احساس میکنم در محیط کار مورد تبعی
سیندی :به نظر من آدمها توی محیط کار دید تبعی

قرار میریرم.

آمیزی نسبت به همجنسرراها ندارن.

اس.جی .سم :تو که همجنسررا نیستی .اره بودی ،مط ئنم نظرت فره میکرد.
توضیح :در این موقعیت سنیندی میتوانسنت از سنم درخواسنت کنند مندرکی نشنان دهند کنه تبعنی

علینه

همجنسرراها را ثابت کند .چنین درخواستی منطقیست .وبی به جای آن ادعنای سنم را بنهکل رد میکنند ،در
حابیکه بینش کافی برای چنین کاری را ندارد ،چون عضوی از رروه اجت اعی مورد بحث نیست.
راهن ایی :پیش از اینکه رروه خاصی را از بحثتان خارج کنید یا به خاطر هویت فیزیکنی ینا اجت ناعی آنهنا
استداللهایشان را نادیده بگیرید ،مط ئن شوید که برای این کار دبیل محکم و موجهی دارید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی ارر منظورتان از ویسکی | )If-By-Whiskey( ...مغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۹۴
تعریف :مغابطهی ارر منظورتان از ویسکی ...نوعی پاس است که منوط به نظرات شخصی پرسشرر است و در
آن از واژهها و عباراتی با معانی ض نی قوی استفاده شده است .این مغابطنه بنه ظناهر از موضن هنر دو طنرف
رفتورو ح ایت میکند و ترفندی رایج در دنیای سیاست است.
معادل انگلیسیIf-By-Whiskey :
شکل منطقی:
ارر منظورت  Xاست ،بنابراین (بیان یک سخنرانی یکطرفه و برانگیزاننده در پشتیبانی از جانب .)A
ارر منظورت  Yاست ،بنابراین (بیان یک سخنرانی یکطرفه و برانگیزاننده در پشتیبانی از جانب .)B
مثال :۷
این مثال در اصل ریشهی این مغابطه است .نام اینن مغابطنه از سنخنرانی ننوح اس« .سناری» سنوئت جونینور
( )Noah S. "Soggy" Sweat, Jrدر سال  ۷۳۵۲ررفته شده اسنت .سنوئت قانونرنذاری جنوان از ایابنت
میسیسیپی بود و موضوع سخنرانیاش این بود که آیا مصرف ابکل در میسیسیپی غیرقانونی باقی ب اند (تنا سنال
 ۷۳۰۰غیرقانونی باقی ماند) یا خرید و فروش نوشیدنیهای ابکلی باالخره آزاد شود؟ به نظنر منن سنخنرانی او
بسیار خندهدار است ،برای ه ین آن را به طور کامل اینجا نقل میکنم:
دوستان ،من قصد نداشتم فعال به این موضوع جنجابی بپردازم .با این حال ،میخواهم بدانید که منن از جنجنال
ابایی ندارم .اتفاقا عکس این ،من حاضرم در هر زمانی دربارهی هر موضوعی صنحبت کننم؛ اه یتنی نندارد کنه
چقدر جنجالبرانگیز باشد .ش ا نظر من را دربارهی ویسکی پرسیدید .بسیار خب ،این نظر من دربارهی ویسنکی
است:
ارر منظورتان از ویسکی نوشیدنی شیطان ،طاعون س ی و هیوالی ملعونیست که معصومیت را آبنوده ،عقنل را
عزل و خانه را نابود میکند ،فقر و بیچارری ایجاد میکند ،کودکان را از قرص ننان محنروم نگنه منیدارد؛ ارنر
منظورتان نوشیدنی پلیدی است که مردان و زنان مسیحی را از قلنهی زنندری راسنتین و شنکوه ند بنه رنودال
بیانتهای فساد و درماندری و شرم و بیچارری و ناامیدی پایین میکشد ،من بدونشک با آن مخابفم.
وبی ارر منظورتان از ویسکی روغن رفتورو ،نوشیدنی فالسنفه و منای دبچسبیسنت کنه رفقنا در کننار هنم
مینوشند و روی ببانشان ببخند مینشاند ،دبشان را سرشار از نشناط میکنند و در چشمهایشنان ننور رضنایت
میتاباند ،ارر منظورتان شادی کریس س است ،ارر منظورتان نوشیدنی محرکیست که در صبحی سرد و خشک
آدم را شوخ و شنگ میکند ،ارر منظورتان نوشیدنیای است که بذت و شادی آدم را چند برابر میکند و ک نک
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میکند ،شده حتی برای چند بحظه ،تراژدیها و دبشکستگیها و غصههای بزرگ زندری را فراموش کننیم ،ارنر
منظورتان نوشیدنیای است که فروش آن میلیونها دالر به خزانههای ما اضافه میکنند ،پنوبی کنه بنا ک نک آن
می توانیم به کودکان درمانده ،به نابینایان ،ناشنوایان ،عقبافتادهها ،کهنساالن و بی اران ک ک کننیم ،بنزرگراه و
بی ارستان و مدرسه بسازیم ،من بدون شک موافق آن هستم.
این موض نهایی من است و تحت هیچ شرایطی حاضر به تغییر آن نیستم.
توضیح :این سخنرانی بینش ع یقی نسبت به ذهن انسان و حوزهی خطابه ( )Rhetoricفراهم میکنند .در اینن
مثال میبینیم که وقتی هر دو موض متقابل با استفاده از واژهها و عباراتی با بار احساسی شندید بینان میشنوند،
استدالل حاصل شده چقدر توخابی است و چه اطالعات ناچیزی در اختیار ما قرار میدهد ،آن هم بندون اتخناذ
موض خاصی.
مثال :۲
من با هزاران موض مختلف دربارهی مبحث خدا از کل طیف باورهای انسانی برخورد داشتهام ،برای ه نین بند
ندیدم خودم هم موضعی جدید بیافرینم؛ «ارر منظورتان از خدا »...تعبیر دیگر ابداعی من از اینن مغابطنه اسنت.
مثال زیر نشان میدهد چطور میتوان با قدرت فصاحت و بالغت و بفاظی حسابشده مرز بین بهترین موجنود
قابلتصور و وحشتناکترین موجود قابلتصور را چقدر کمرنگ کرد.
سؤال این است :ارر خدا وجود دارد ،باید به او عشق بورزیم ،یا از او متنفر باشیم؟ موض من مشخص اسنت و
من هیچ ابایی ندارم به دنیا اعالم کنم حس درونی من نسبت به این مسأبه چیست .این حس من است:
ارر منظورتان از خدا دیکتاتور بزرگ و بهکنندهی اعظم است ،خدایی که ما را با نقنص آفریند و بنه خناطر اینن
نقصها میخواهد ما را مجازات کند ،خدایی که به خاطر «خطای» اوبین مرد و زنی که آفرید بهشنت و زنندری
جاودانه را از ما سلب کرد ،در حابیکه آن ها هنوز فره خوب و بد را از هم تشخیص ن یدادند ،خدایی کنه بنه
قوم بررزیدهاش دستور داد تکتک مردها ،زنها و کودکان ساکن در دهها شهر را نابود کند ،خدایی که انسنانها
را سنگدل کرد ،فرزند ارشد خانواده ها را کشت ،درخواست کرد به اسم او انسان قربانی کنند ،به انسانها دستور
داد به خاطر رناههایی مثل «احترام نگذاشتن به پدر و مادر» انسانهای دیگر را بکشند ،خدایی که یک بار ه هی
موجودات زندهی روی کره ی زمین را از بین برد ،خدایی که درخواست کرد پسنر خنودش بنه شنکلی دردنناک
کشته شود تا دینش به او ادا شود ،خدایی که اجازه میدهد کودکان بنا معلوبینت بنه دنینا بیاینند ،در خردسنابی
ب یرند و به سرطان مبتال ش وند ،خدایی که با توسل به سیل ،طوفان و بالیای طبیعی دیگر به ننابود کنردن ادامنه
میدهد ،خدایی که دعای میلیاردها نفر از پیروان وفادارش را نشنیده میریرد ،خدایی که اجنازه میدهند بیشتنر
مخلوقاتش در جهنم سوزان تا ابد عذاب بکشند ،مشخصا الیق ستایش و دوست داشته شدن نیست.
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اما ارر منظورتان از خدا مداف  ،محافظ و خابق آس انها و زمین ،پدر ه نهی منا ،موجنودی سرشنار از عشنق،
مهربانی و ت ام چیزهای خوب در دنیاست ،ارر منظورتان خداییست که قوم بنی اسرائیل را از از بردری نجنات
داد و آزاد کرد ،خدایی که مراقب ه ه است ،بی اران را بهواسطهی پسرش شفا میدهد و قوانین بینقصش را در
اختیار ما قرار داد ،خدایی که آنقدر عاشق ماست که تنها پسرش را قربانی کرد تا ما را نجات دهد ،خندایی کنه
به ما اجازه میدهد تا ابد در بهشت کنار او و عزیزان ان باشیم ،پس بیشک او الینق سنتایش و دوسنت داشنته
شدن است.
این موض نهایی من است و تحت هیچ شرایطی حاضر به تغییر آن نیستم.
استثناط :ارر قرار است نقش میانجی را ایفا کنید و الزم است بیطرف ب انیند ،وبنی از طرفنی میخواهیند ک نی
بحث را داغتر کنید ،شاید بد نباشد از این ترفند استفاده کنید.
حقیقت جابب :از قرار معلوم ،سوئت دو ماه و نیم مشغول نوشتن متن سخنرانی مثال  ۷بود.
مناب :
Brookes, T. (1979). Guitar: an American life. Grove Press.
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مغابطهی عکس نقی

باطل ( | )Illicit Contrapositionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۹۵

عبارات جدیدی که باید با آنها آشنا شوید:
باطل :چیزی که در چارچوب قانون یا در این مثال خاص ،در چارچوب قوانین منطق نگنجد.
عکس نقی

 :جابهجا کردن موضوع ( )subjectو مح ول ( )predicateدر قضیهای ح لنی ( categorical

 )propositionو نفی کردن هر دو.
تعریف :مغابطهی عکس نقی

باطل مغابطهای صوری است که در آن موضوع و مح ول قضیهای ح لی با هنم

جابهجا و هرکدامشان نفی میشوند و بدین ترتیب ،شکل استدالبی نامعتبری بنه وجنود میآیند .مثالهنای زینر
منظور را بهتر منتقل میکنند .این مغابطه فقط اَشکال نوع منطقی  Eو  Iیا اَشنکابی را دربرمنیرینرد کنه عبنارت
«هیچ /هیچکدام» و «بعضی» در آنها به کار رفته باشد (ارر با آنها آشنا نیستید به مغابطهی ش ارهی  ۷۷۴رجوع
کنید).
معادل انگلیسیIllicit Contraposition :
شکل منطقی:
هیچ ابفی جیم نیست.
بنابراین هیچ غیرجی ی غیرابف نیست.
بعضی ابفها جیم هستند.
بنابراین بعضی غیرجیمها غیرابف هستند.
مثال :۷
هیچ کاتوبیکی یهودی نیست.
بنابراین هیچ غیریهودیای غیرکاتوبیک نیست( .عکس نقی

)

توضیح :طبق تعریف ،هیچ کاتوبیکی یهودی نیست (شکل منطقی نوع  .)Eتا اینجا مشکلی نیسنت .حناال بیاییند
ببینیم که با جابهجا کردن جای «کاتوبیکها» و «یهودیها» و نفی کردن هرکدام ،عکس نقی

این قضیهی ح لی

چطور اتفناه میافتند و چطنور بنه ایجناد رنزارهای کناذب میانجامند .از بحنا معننایی «هنیچ غیریهنودیای
غیرکاتوبیک نیست» مشخصا با «هیچ کاتوبیکی یهودی نیست» فره دارد .در این مثال مقدّمه صاده ،وبنی نتیجنه
کاذب است (من غیریهودی و غیرکاتوبیک هستم و از بحا آماری به احت ال ش ا هم هستید).
مثال :۲
223

بعضی سگها واهواه میکنند.
بنابراین بعضی موجودات واهواهنکن غیرسگ هستند( .عکس نقی

)

توضیح :در این مثال شاهد شکل منطقی نوع  Iهستیم« :بعضی» سگها واهواه میکنند .این رزاره صاده است،
وبی صده این رزاره ،معتبر بودن یا نبودن شکل یک اسنتدالل را تعینین ن یکنند .نتیجنهی «بعضنی موجنودات
واهواهنکن غیرسگ هستند» نیز قضیهای صاده است (مسواک من که موجودی غیرسنگ بنه حسناب میآیند،
واهواه ن یکند) ،وبی این هم اه یتی ندارد .چیزی که اه یت دارد این است که این دو رزاره از بحا منطقنی
یکدیگر را پشتیبانی ن یکنند .اجازه ندهید صده ر راهتان کند! بنه شنکل اسنتدالل توجنه کنیند .ارنر عبنارات
دیگری را در این شکل قرار دهیم ،میتوانیم غیرمنطقی بودن مغابطه را واضحتر ببینیم:
بعضی انسانها میرا هستند.
بنابراین بعضی نامیرایان غیرانسان هستند( .عکس نقی

)

وقتی از واژهی «بعضی» استفاده میکنیم ،منظورمان این نیست که بعضی چیزها فالنطور نیستند .در مثال باال ،بنا
اشاره به اینکه بعضی انسانها میرا هستند ،به طور علنی میرنوییم انسنانهایی وجنود دارنند کنه مینرا نیسنتند.
بنابراین در نتیجهی بهدستآمده حرف از رروهی به میان آمده کنه وجنود خنارجی نندارد ،بننابراین مغابطنهآمیز
است.
استثناط :استثنائی وجود ندارد ،وبی یادتان باشد :در شکل منطقی نوع  Aو نوع  Oچننین سناختاری مغابطنهآمیز
نیست:
ه هی ابفها جیم هستند.
بنابراین ه هی غیرجیمها غیرابف هستند.
بعضی ابفها جیم نیستند.
بنابراین بعضی غیرجیمها غیرابف نیستند.
توضیح :اجازه دهید از شکل نوع  Aاستفاده کنیم و بگوییم ه هی انسانها میرا هستند .عکس نقی

این عبارت

بدین صورت است :ه هی نامیرایان غیرانسان هستند .نهتنها این رزاره بیانگر حقیقت است (یا حداقل از بحنا
معنایی صحیح به نظر میرسد) ،بلکه نتیجهای است که از بحا منطقی از مقدمهی مطرحشده حاصنل میشنود.
بنابراین رزارهای صاده است و مغابطه به ش ار ن یآید.
راهن ایی :سعی کنید مغابطههای صوری را درک کنید! درک مغابطههای صوری به استدالل در امور روزمرهیتان
ک ک میکند.
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مغابطهی کبرای باطل ( | )Illicit Majorمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۹۰
تعریف :مغابطهی کبرای باطل به هررونه قیاس ح لیای اطاله میشود کنه در آن حند کبنرا در نتیجنه منبسنط
باشد ،وبی در مقدمهی کبرا منبسط نباشد.
معادل انگلیسیIllicit Major :
معادلهای جایگزین :فرایند باطل حد کبرا
شکل منطقی:
ه هی Aها  Bهستند.
هیچ Cای  Aنیست.
بنابراین هیچ Cای  Bنیست.
مثال :۷
ه هی هاتداگها فستفود هستند.
هیچ ه بررری هاتداگ نیست.
بنابراین هیچ ه بررری فستفود نیست.
توضیح :در این مثال ،حد کبرا «فستفود» است ،چون حدیست که در مقدمهی کبنرا (مقدمنهی اول) بنه مثابنه
مح ننول و عننالوه بننر آن ،در نتیجننه بننه چشننم میخننورد .بننه ه ننین خنناطر ،در ایننن موقعیننت «نامنبسننط»
( )undistributedاست.
مثال :۲
ه هی فیلمهای جیم کری خندهدار هستند.
هیچ فیلم ترسناکی جزط فیلمهای جیم کری نیست.
بنابراین هیچ فیلم ترسناکی خندهدار نیست.
توضیح :در این مثال ،حد کبرا «خندهدار» است ،چون حدیست که در مقدمنهی کبنرا (مقدمنهی اول) بنه مثابنه
مح ول و عالوه بر آن ،در نتیجه به چشم میخورد .به ه ین خاطر ،در این موقعیت «نامنبسط» است.
استثناط :وجود ندارد.
راهن ایی :ارر مط ئن نیستید یک قیاس ح لی مغابطهآمیز است یا نه ،منوارد ذکرشنده در آن را بنا منوارد دیگنر
جایگزین کنید .ارر قیاس منطقی با از بحا ساختاری درست به نظر میرسد ،وبی از بحا معنایی مشنکل دارد،
میتوانید مط ئن باشید که مغابطهآمیز است.
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مغابطهی صغرای باطل ( | )Illicit Minorمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۹۱
تعریف :مغابطهی صغرای باطل به هررونه قیاس ح لیای اطاله میشود که در آن حد صغرا در نتیجنه منبسنط
باشد ،وبی در مقدمهی کبرا منبسط نباشد.
معادل انگلیسیIllicit Minor :
معادلهای جایگزین :فرایند باطل حد صغرا
شکل منطقی:
ه هی Aها  Bهستند.
ه هی Bها  Cهستند.
بنابراین ه هی Cها  Aهستند.
مثال :۷
ه هی کاتوبیکها مسیحی هستند.
ه هی مسیحیها عاشق عیسی مسیح هستند.
بنابراین ه هی عاشقان عیسی مسیح کاتوبیک هستند.
توضیح :در این مثال ،حد صغرا «عاشقان عیسی مسیح» است ،چون حدیست که در مقدمنهی صنغرا (مقدمنهی
دوم) به مثابه مح ول و عالوه بر آن ،در نتیجه به چشم میخورد .به ه ین خناطر ،در اینن موقعینت «نامنبسنط»
است.
مثال :۲
ه هی فیلمهای پل نیومن عابی هستند.
ه هی فیلمهای عابی جزط برندران اسکار هستند.
بنابراین ه هی برندران اسکار فیلمهای پل نیومن هستند.
توضیح:
در این مثال ،حد صغرا «برندران اسکار» است ،چون حدیست که در مقدمهی صنغرا (مقدمنهی دوم) بنه مثابنه
مح ول و عالوه بر آن ،در نتیجه به چشم میخورد .به ه ین خاطر ،در این موقعیت «نامنبسط» است.
استثناط :وجود ندارد.
حقیقت جابب :انجیل کاتوبیکها از  ۱۹کتاب تشکیل شده و انجیل پروتستانها از  ۰۰کتاب.
مناب :
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مغابطهی جایگزینی باطل اجزاط ه سان (  | )Illicit Substitution of Identicalsمغابطه به زبان
آدمیزاد ()۷۹۱
تعریف :مغابطهی جایگزینی باطل اجزاط ه سان مغابطهای صوری است و موقعی اتفاه میافتد کنه تفناوت بنین
دانستن دربارهی چیزی (مصداه یا  )extensionبا دانستن دربارهی آن تحت عنوان ت امی اسنامی و توصنیفات
متعددش (معنا یا  )intensionنادیده ررفته شود.
برای درک این مغابطه باید دو اصطالح را تعریف کنیم :معنایی و مصداقی.
در علم منطق و ریاضیات ،تعریف معنایی ( )intensional definitionبه تعریفی رفته میشود که با مشنخص
کردن ه هی ویژریها و اجزاط الزم برای رسیدن به آن تعرینف ،معننای اصنطالحی را تعینین میکنند .منظنور،
شرایط ضروری و کافی چیزی برای تعلق داشتن به مج وعهی تعریفشنده اسنت .در نقطنهی مقابنل ،تعرینف
مصداقی ( )extensional definitionتعریفیست که با فهرست کردن هر چیزی کنه زیرمج وعنهی تعرینف
مذکور به حساب میآید ،تعریف میشود .ریج شدید؟ باید هم ریج شوید؛ وبی جای نگرانی نیست ،هنوز حرفم
ت ام نشده است.
تصور کنید سوپرمن که هویت واقعیاش کالرک کنت است ،به قصد کش رفتن یک برش پیتزا بنه ایتابینا پنرواز
کرده است .ارر بگوییم «کالرک کنت برای یک بنرش پیتنزا بنه ایتابینا پنرواز کنرد» بنه خناطر بافنت مصنداقیِ
( )extensional contextاین قضیه سخن ان صحیح است .ه چنین ارر بگنوییم «بنوییس بنین فکنر میکنند
سوپرمن برای یک برش پیتزا به ایتابیا پرواز کرد» ،مدعای ان باز هم صاده است ،وبی این بار ،ه نانطور کنه از
واژهی «فکر میکند» برمیآید ،بافت ج له معنایی ( )intensional contextاست .حال ارنر بگنوییم «بنوییس
بین فکر میکند کالرک کنت برای یک برش پیتزا به ایتابیا سفر کرد» ج لنهی منا اشنتباه اسنت و مرتکنب اینن
مغابطه شدهایم ،چون بوییس بین از سوپرمن بودن کالرک کنت خبر ندارد و بنرای ه نین امکنان نندارد چننین
فکری کند ،با وجود اینکه از بحا مصداقی واقعا چنین اتفاقی افتاده است (اببته با پیشفرض اینکه این حادثنه
پس از بوسهای که هویت کالرک را از حافظهی بوییس بین پاک کرد ،اتفاه افتاده است).
معادل انگلیسیIllicit Substitution of Identicals :
معادلهای جایگزین :مغابطهی مرد کنالهدار ( ،)hooded man fallacyمغابطنهی منرد نقنابدار ( masked
 ،)man fallacyمغابطهی معنایی ()intensional fallacy
شکل منطقی:
 Y ،Xاست.
3۱۱

شخص  ۷فکر میکند  Xفعل  Zرا انجام میدهد.
بنابراین شخص  ۷فکر میکند  Yفعل  Zرا انجام داده است.
 Y ،Xاست.
شخص  ۷فکر میکند  Yفعل  Zرا انجام داده است.
بنابراین شخص  ۷فکر میکند  Xفعل  Zرا انجام داده است.
مثال :۷
خان ی که بباس صورتی پوشیده جوبیا رابرتس است.
رزارشرر فکر میکند خان ی که بباس صورتی پوشیده سوار خودروی پریوس است.
بنابراین رزارشرر فکر میکند که جوبیا رابرتس سوار خودروی پریوس است.
مثال :۲
رزارشرر فکر میکند خان ی که بباس صورتی پوشیده سوار خودروی پریوس است.
جوبیا رابرتس سوار خودروی پریوس نیست.
بنابراین رزارشرر فکر ن یکند که جوبیا رابرتس خان یست که بباس صورتی پوشیده است.
توضیح :محتوای مثالهای باال فره دارد ،وبی هردویشان اَشکال منطقی متفناوتی از اینن مغابطنه هسنتند .چنون
رزارشرر «فکر میکند» که قضیه در بافتی معنایی بیان شده است ،ن یتوانیم جای حدها را با هم عنوض کننیم.
با این حال ،ارر مقدمهها را در بافتی مصداقی نگه داریم ،میتوانیم جای حدها را با هم عنوض کننیم و مشنکلی
پیش ن یآید .در این صورت با استدالل منطقی معتبری مواجهیم که با نام قنانون الیبنینتس ()Leibniz's Law
شناخته میشود.
استثناط :از بحا فنی استثنائی در کار نیست ،وبی در ادامه مثال  ۷بنا اسنتفاده از قنانون الیبنینتس و بندون هنیچ
مغابطهای بازنویسی شده است:
خان ی که بباس صورتی پوشیده جوبیا رابرتس است.
خان ی که بباس صورتی پوشیده سوار خودروی پریوس است.
بنابراین جوبیا رابرتس سوار خودروی پریوس است.
حقیقت جابب :جوبیا رابرتس واقعا مابک یک خودروی پریوس است (در زمان نوشته شدن این مطلب).
مناب :
Neil, S. (1853). The Art of Reasoning: A Popular Exposition of the Principles of
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مغابطهی قیاس ناقص ( | )Incomplete Comparisonمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۹۳
تعریف :مغابطهی قیاس ناقص موقعی اتفاه میافتد که شخصی مقایسهای ناقص یا ناکامل را بیان کند که امکنان
رد کردنش وجود ندارد .این مغابطه در صنعت تبلیغات رایج است.
معادل انگلیسیIncomplete Comparison :
شکل منطقی:
میرویند که  Xمحصول برتر است ،وبی معلوم نیست نسبت به چه چیزی.
مثال :۷
روی جلد یکی از آبنباتهای موردعالقهم Raisinets ،نوشته شده که اینن محصنول  ۴۳%چربنی کنمتنر دارد.
اببته ارر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم ،زیر آن با فونت ریزتر نوشته شده« :نسبت به بهترین آبنبات بازار».
توضیح :سؤال اینجاست که  ۴۳%چربی کمتر نسبت به چه چیزی؟ هدف این بوده که مردم نوشنتهای را کنه بنا
فونت ریزتر نوشته شده نخوانند و خودشان با تصور احت اال اشتباهشان جای خابی را پر کنند« .اوه ،اینن آبنبنات
 ۴۳%چربی کمتری نسبت به این سیب داره!»
مثال :۲
ابزارآالت ما قی ت کمتر و طول ع ر بیشتری دارن!
توضیح :قی ت کمتر از چه چیزی؟ طول ع ر بیشتر از چه چیزی؟ فروشنده به ع د واژهی «رقبای ان» را به کار
نبرده تا ارر سر و کلهی یکی از رقبایش پیدا شد تا ثابت کند محصول خودش قی ت کمتر و طول ع ر بیشتنر
دارد ،متهم به دروغرویی نشود.
استثناط :برای وقوع این مغابطه باید نوعی مقایسه اتفاه بیفتد .برای ن ونه ،ارر کسنی بگویند «نویسنندهی کتناب
مغابطهها خیلی باحابه!» مشکلی نیست .نه فقط به خاطر اینکه من واقعا باحابم ،بلکه به خاطر اینکه باحال بودن
واژهای حاکی از مقایسه نیست .این رفتهای فینفسه کامل است .استثناط دیگر موقعی اتفاه میافتد که موضنوعی
که مورد مقایسه قرار ررفته به طور غیرمستقیم مورد اشاره قرار ررفته باشد .برای ن ونه« :جنانی ،تنو بایند تنوی
مدرسه ع لکرد بهتری داشته باشی ».مشخصا معنای ض نی این ج له این اسنت کنه جنانی بایند ع لکنردش را
بهبود ببخشد؛ یعنی نسبت به رذشته بهتر ع ل کند.
راهن ایی :در صورت امکان ،نوشتههایی را که با فونت ریز نوشته شدهاند بخوانید.
مناب :
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مغابطهی تباین ( | )Inconsistencyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۴۳
تعریف :مغابطهی تباین موقعی اتفاه میافتد که شخصنی دو (ینا چنند) رنزاره مطنرح کنند کنه امکنان صنده
هردویشان وجود نداشته باشد .به عبارت کلیتر ،تباین موقعی اتفاه میافتند کنه شخصنی بنه دو دیندراه /بناور
ناسازرار با یکدیگر اعتقاد داشته باشد .نقلقولهای معنروف ینوری بنرا ( ،)Yogi Berraبیسنبالباز آمریکنایی
(حتی آنهایی که بهاحت ال ساختگی هستند) مثال خوبی از مغابطههای مختلنف ،بنهخصنوص مغابطنهی تبناین
هستند.
معادل انگلیسیInconsistency :
معادلهای جایگزین :تناق

درونی ،تباین منطقی

شکل منطقی:
رزارهی  ۷از بحا منطقی با رزارهی  ۲متناق

است.

رزارهی  ۷و  ۲هردو طوری بیان میشوند که انگار حقیقت دارند.
مثال :۷
«بیشتر حرفهایی رو که رفتم من نگفتم - ».یوری برا
توضیح :میدانم این مثال نیازی به توضیح ندارد و من هم ن یخواهم به هوش ش ا توهین کنم ،وبی برای حفظ
انسجام ساختار کتاب الزم است توضیحی ارائه دهم .ارر ینوری چینزی رفتنه باشند ،یعننی آن را رفتنه و اینن
موضوع با ادعایش مبنی بر اینکه این حرفها را نگفته تناق

دارد .این مثال هم تباین درونیسنت ،هنم تبناین

منطقی .درونی بودنش به خاطر این است که تباین داخل خود قضیه رنجانده شده و به هیچ مقدمنه ینا اسنتدالل
دیگری وابسته نیست.
مثال :۲
«دیگه کسی ن یره اونجا .زیادی شلوغ شده - ».یوری برا
توضیح :باز هم عذر میخواهم ،وبی برای حفظ انسجام و این حرفها باید این مثال را هم توضیح دهنم ...ارنر
دیگر کسی به مکانی نرود ،امکان ندارد زیادی شلوغ شده باشد ،چون «زیادی شلوغ» یعنی آدمهای زینادی آنجنا
رفتهاند .این مثال هم تباین درونیست ،هم تباین منطقی.
استثناط :روینده باید بتواند توضیح دهد که چرا باورهایش متباین نیستند.
راهن ایی :به اعتقاداتتان خوب فکر کنید .آیا بعضیهایشان با یکدیگر تباین دارند؟ آینا باورهایتنان بنا رفتنار و
کارهایی که انجام میدهید تباین دارند؟
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مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

3۱1

مغابطهی بغرنجسازی مسأبه ( | )Inflation of Conflictمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۴۷
تعریف :مغابطهی بغرنجسازی مسأبه موقعی اتفاه میافتد که شخصی استدالل کند به دبیل عدم توافق مراجن و
متخصصان دربارهی مشکل یا مسأبهای ،رسیدن به نتیجهای قطعی دربارهی آن کال م کن نیست و به اینن بهاننه،
اعتبار آنان را مورد تردید قرار دهد .این مغابطنه از تفکنر مطلقررایاننهای ناشنی میشنود کنه اعتقناد دارد ینا از
حقیقت به طور ت اموک ال خبر داریم یا کال چیزی ن یدانیم.
معادل انگلیسیInflation of Conflict :
شکل منطقی:
مرج  Aدربارهی مسأبهی  Xبا مرج  Bمخابف است.
بنابراین ن یتوانیم دربارهی مسأبهی  Xبحث معناداری کنیم.
مثال :۷
مادرم میره هرشب حداقل باید  ۲ساعت درس بخونم و پدرم میره نیم ساعت کافیه .حنرف هنیچ کدومشنون
پایهواساس نداره ،بنابراین بهتره کال بیخیال درس خوندن بشم.
توضیح :اختالف بین دو متخصص بدین معنا نیست که نظر هردویشان اشتباه است .رناهی راهحنل مسنامحه ینا
پذیرفتن این حقیقت است که بعضی سؤاالت جواب قطعی ندارند .راه ن یتوان از ینک اخنتالف نظنر نکتنهای
ع یقتر برداشت کرد.
مثال :۲
دانش ندان ن یتوانند دربارهی ع ر کائنات به توافق برسند .بعضیها میرویند کائنات  ۷۹۳۱میلینارد سنال ع نر
دارد .بعضیها میرویند  ۷۹میلیارد سال .این یعنی بین دو نظر تقریبا یک میلیارد سال فاصنله اسنت! بنه خناطر
چنین اختالفنظر فاحشی ،جا دارد نظریهی  ۰۳۳۳سابه بودن دنیا را هم جدی بگیریم.
توضیح :دانش ندانی که دربارهی ع ر تخ ینی کائنات با هنم اخنتالف نظنر دارنند ،صنرفا تفسنیری متفناوت از
روشهای تاری رذاری کامال معتبر دارند و میزان تفاوت نیز بسیار جزئی اسنت .در مقیناس ع نر کائننات اینن
تفاوت در حد چند دقیقه است .اعتقاد داشتن به نظریهی  ۰۳۳۳سابه بودن ع ر زمین بحثی جداسنت ،وبنی ارنر
پایهی اعتقاد داشتن به این نظریه ،تفاوت جزئی در تفسیر روشهای عل ی پذیرفتهشده اسنت ،اینن طنرز تفکنر
مغابطهآمیز است .این تفاوتها هیچ تأثیری بر صده ادعای مطرحشده در استدالل (ع ر واقعی کائنات) ندارند.
استثناط :وقتی اختالف نظر بین متخصصان فاحش باشد ،در این صنورت بایند دبینل اینن اخنتالف را محتاطاننه
بررسی کرد .مثال ارر بین دو پزشک در باب اینکه چه دارویی به بی ارشان بدهند بحثی درررفته باشد و هرکدام
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ادعا کنند دارویی که پزشک دیگر تجویز کرده بی ار را میکشد ،در این صورت باید دبیل اختالف نظر را ع یقنا
بررسی کرد.
حقیقت جابب :وقتی صاحبنظران دربارهی مسائل عل ی نقطهنظر بسیار متفاوتی داشته باشند ،اغلب دبیلش این
است که یکی از این صاحبنظران خارج از حوزهی تخصصیاش اظهار نظر میکند.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

3۱1

مغابطهی علت کماه یت ( | )Insignificant Causeمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۴۲
تعریف :مغابطهی علت کماه یت موقعی اتفاه میافتد که شخصی از میان علل ارائهشده برای وقوع یک اتفناه،
یکی از علتهای کماه یت را به منزبهی تنها عامل وقوع اتفاه در نظر بگیرد .ه چنین این مغابطه موقعی اتفناه
میافتد که شخصی توضیحی برای موضوع و مسأبهای درخواست کند و طرف مقابنل توضنیحی ارائنه کنند کنه
برای توجیه موضوع یا مسأبهی مذکور کافی نیست ،وبی به مثابه توضیح کافی در نظر ررفته میشود.
معادل انگلیسیInsignificant Cause :
معادلهای جایگزین :مغابطهی علت واقعی ،وبی کماه یت ،علت ناکافی
شکل منطقی:
عامل  B ،Aو  Cباعث وقوع  Xشدند.
ادعا شده که عامل  Aکه کماه یتترین عامل است ،باعث وقوع  Xشده است.
مثال :۷
وقتی بیلی بچه بود من کتکش زدم .واسه ه ینه که رفت این ه ه آدمو کشت.
توضیح :ارر فرض را بر این بگیریم که کتنک خنوردن بیلنی در دوران کنودکی باعنث قاتنل شندنش در دوران
بزررسابی شد (این فرض بسیار ضعیف است) ،وان ود کردن به اینکه این واقعه تنها عامل قاتنل شندن اوسنت،
بهشدت مغابطهآمیز است.
مثال :۲
دونابد ترامپ رئیسج هور شد ،چون بیبرالها شور نزاکت سیاسی ( )Political Correctnessرو درآوردن.
توضیح :ارر این پیشفرض را بپذیریم که بیبرال ها شور نزاکت سیاسی را درآوردند و اینن کارشنان باعنث شند
عدهای به ترامپ رای دهند ،این ادعا که این عامل تنها «دبیل» پیروزی ترامپ در انتخابات بود ،مغابطهآمیز است.
استثناط :در اغلب موارد منظور از «کماه یت» بودن یک علت ،این است که چنین علت در ظاهر کماه یتی نبایند

به معلوبی بسیار پراه یت و بزرگ منجر شود .این طرز فکر یکی از دالیل اصلی شنکلریری مغابطنهی تئنوری
توطئه ( )The Conspiracy Theoryاست .بهعنوان مثال ،یک تیرانداز تنهنا بنهعنوان علنت قتنل جنان اف.
کندی بسیار کماه یت به نظر میرسد ،در حابی که حقیقت ه نین اسنت .در اینجنا تعصنب منا خنود را نشنان
میدهد ،چون ما بنرای معلولهنای مهنم ،دنبنال علتهنای مهنم میرنردیم .در سنیاه اینن مغابطنه ،منظنور از
«کماه یت»« ،کماه یت بودن در راستای توضیح علت وقوع حادثه» است ،نه «کماه یت از بحا معنایی».
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راهن ایی :برقراری رابطهی علنت و معلنول بسنیار سنخت اسنت .در رفتگنوی روزمنره حواستنان بنه ادعنای
مطرحشده دربارهی چنین رابطهای باشد.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

3۱1

مغابطهی قضاوت عجوالنه (  | )Jumping to Conclusionsمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۴۹
تعریف :مغابطهی قضاوت عجوالنه موقعی اتفاه میافتد که شخصی بدون اینکه برای ارزیابی مندرک ینا منطنق
استدالبی زمان کافی بگذارد ،دربارهی آن نتیجهریری کند.
معادل انگلیسیJumping to Conclusions :
معادلهای جایگزین :نتیجهریری عجوالنه ،تص یمریری عجوالنه ،پیشداوری ،پریدن به آخرین مرحله
شکل منطقی:
هیچ مدرکی/مدرک ناکافیای ارائه شده یا مورد بررسی قرار ررفته است.
نتیجهریری انجام میشود.
مثال :۷
این خونههه چقدر خوشگله! بیا بخری ش!
توضیح :در این مثال روینده بر اساس احساساتش تص ی ی عجوالنه و بحظهای ررفته و عوامنل بسنیاری را کنه
در ررفتن چنین تص یم مه ی دخیلاند ،نادیده ررفته است .به طور کلی او عقل و منطنق را بوسنیده و رذاشنته
کنار.
مثال :۲
خیلی دیر شده و ما باید هرچه سری تر بودجهی مدرسه رو تعیین کنیم .نظرتون چیه بودجه رو ه ینی که هست
نگه داریم و ابکی بحث نکنیم؟
توضیح :روینده دبش میخواهد هرچه سری تر به خانه بررنردد و حوصنلهی بحنث کنردن دربنارهی بودجنه را
ندارد .برای ه ین میخواهد آن را ه ان مقداری که هست نگه دارد .این طرز فکر غیرعقالنی است.
استثناط :بعضی مواق تص یمریری سری ضروری است و مدارک موجود را ن یتوان به طور کامل بررسنی کنرد.
در چنین شرایطی باید با امکاناتی که در اختیار داریم بهترین نتیجهی م کن را بگیریم.
راهن ایی :ارر کسی از ش ا خواست تص ی ی بگیرید و زمان ناکافی در اختیارتان قرار داد ،به احت ال زیاد سنعی
دارد ش ا را از تفکر نقادانه دبسرد کند .ارر احساس میکنید زمنان کنافی و منطقنی بنرای رسنیدن بنه نتیجنهای
فکرشده در اختیارتان قرار داده نشده از ررفتن چنین تص ی ی خودداری کنید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

3۱2

مغابطهی برای اینکه زیرا ( | )Just Because Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۴۴
تعریف :مغابطهی برای اینکه زیرا موقعی اتفاه میافتد که شخصی به مدرک و دبینل ارائهشنده در رد اسنتدالبی
توجهی نشان ندهد و صرفا بهنحوی ادعا کند حرف حرف خودش است .این مغابطه با بیان عباراتی چون «بهنم
اعت اد کن»« ،چون من رفتم»« ،خواهی دید» یا «برای اینکه زیرا» ه راه اسنت .مغابطنهی بنرای اینکنه زینرا بنا
هدف بحث و استدالل  -که رسیدن به نتیجهای پذیرفتنی برای دو طرف بحث است – همسو نیست و به طرف
بحثتان ک ک ن یکند تا درک کند چرا اینقدر به موض خود اط ینان دارید« .برای اینکه زیرا» دبیلی ارائهشده
در جواب به سؤال نیست؛ بلکه صرفا اعالم قدرت و حجّیت است؛ چه این قدرت معتبر باشد ،چه نباشد.
معادل انگلیسیJust Because Fallacy :
معادلهای جایگزین :به من اعت اد کن ،مغابطهی «مادر خیر تو رو میخواد» ،چون من رفتم ،خواهی دید
شکل منطقی:
 Xصاده است ،چون من چنین میرویم.
مثال :۷
تربور :مامان ،دیوید میتونه شب خونهمون بخوابه؟
مامان :نه.
تربور :چرا؟
مامان :برای اینکه زیرا.
تربور :برای اینکه زیرا چی؟
مامان :چون من میرم! ت وم شد رفت!
توضیح« :چون من میرم» دبیل موجهی برای اجازه نداشتن دوست تربور برای خوابیدن در خانهیشنان نیسنت.
شاید دبیل اصلی این است که شلوغبازی بچهها سردرد مادر را تشدید میکند .شاید مادر تربور میخواهد تربور
شب زود بخوابد تا برنامهی خوابش به هم نرینزد .شناید هنم دیویند از آن بچنهپرروهاسنت کنه اعصناب هنر
بزررسابی را خطخطی میکند.
مثال :۲
ریک دالل :دیگه از  ۲۵۳۳۳دالر پایینتر ن یتونم برم.
مشتری :چرا ن یتونی؟
ریک دالل :چون قی ت پایینتر مقدور نیست.
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مشتری :وبی چرا؟
ریک دالل :برای اینکه زیرا.
توضیح :در این مثال مشخص است که ریک از موضوعی باخبر است و دبش ن یخواهند مشنتری آن را بدانند.
دبیلش به احت ال زیاد این است که ارر مشتری این موضوع را میدانست ،میفه ید که میتوانند جنسنش را بنا
قی ت کمتری بفروشد.
استثناط :در استداللورزی و مباحثات جدی استثنائی برای اینن مغابطنه در کنار نیسنت .شناید در منوقعیتی کنه
شخصی در مقام قدرت تص یم بگیرد بحث نکند و صرفا فرمان دهد  -مثال در رابطهی بین وابدین و فرزند  -یا
در موقعیتی که نامزدتان برایتان غافلریریای تدارک دیده و طفره رفتنش از جواب به نفن خودتنان باشند ،اینن
نوع پاس رویی مغابطه به حساب نیاید.
راهن ایی :سعی نکنید با بهانههای این رونه خودتان را تبرئنه کنیند .ه یشنه از خودتنان بپرسنید« :دبینل اینکنه
دوست دارم /ندارم فالن کارو انجام بدم چیه؟» جواب چنین سؤاالتی به ش ا ک ک میکند ریشهی مشنکالتتان
را شناسایی کنید.
مناب :
این مغابطه را خود بو بنت ابداع کرده است.
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مغابطهی بدترین حابت (  | )Just In Case Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۴۵
تعریف :مغابطهی بدترین حابت موقعی اتفاه میافتد که شخصی استدالبش را بر پایهی بدترین سناریوی م کن
بچیند ،نه محت لترین .در چنین شرایطی ترس بر منطق غلبه میکند.
معادل انگلیسیJust In Case Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی مح

احتیاط

شکل منطقی:
بهتر است که ادعای  Xرا بپذیریم ،چون در غیر این صورت م کن است اتفاه  Yبه وقوع بپیوندد.
مثال :۷
ماری ،وقتی داری شطرنج بازی میکنی کاله ای نی بذار سرت .م کنه از شدت هیجان از روی صنندبی بیفتنی و
سرت بشکنه.
توضیح :هر تص ی ی هم منافعی دارد و هم ضررهایی .هدف استداللهای مغابطهآمیز مثل ن ونهی باال این است
که مجبور شوید بر اساس ترس تص یم بگیرید ،نه منطق .این ترس باعث میشود هزینهی بر سر نگذاشتن کناله
ای نی بهمراتب سنگین تر از آن چیزی که هست به نظر برسد .در واق در چننین سنناریویی سنر رذاشنتن کناله
ای نی است که هزینهی سنگین به ه راه دارد و آن هم مسخره شدن از جانب رفقایتان به شکلی بیسابقه است.
مثال :۲
اره جهنم واقعیت داره ،پس بهتره مسیح رو به منزبهی منجی خودت بپذیری.
توضیح :در این مثال ،روینده سعی دارد طرف مقابل را وادار کند بر اساس ترس تص یم بگیرد ،نه منطنق ،چنون
در چنین حابتی هزینهی نپذیرفتن مسیح به منزبهی منجی بسیار سنگینتنر از حند واقعنیاش بنه نظنر میرسند.
بسیاری از مسیحیان به وجود جهنم اعتقاد ندارند ،چنون در نظرشنان خندایی مهربنان و بخشننده ت اینل نندارد
بندرانش را تا ابد شکنجه دهد .ه چنین بیش از یک میلیارد انسان به مذهبی اعتقناد دارنند کنه طبنق احکنامش
عبادت هر خدایی غیر از اهلل بلیطی یکطرفه به سوی جهننم اسنت .بنا توسنل بنه عقنل و منطنق میتنوان اینن
انتخابها را بررسی کرد و بر اساس منطق تص یمریری کرد ،نه ترس.
استثناط :ارر در شرایطی قرار ررفتید که آماده شدن برای بدترین حابت م کن بهترین تص یم از بحنا اقتصنادی
(از بحا بهصرفه بودن ،نه بزوما سودآوری) است ،مغابطهای اتفاه ن یافتد.
راهن ایی :بی ه و ض انت ه یشه ایدهی خوبی نیستند .رناهی کناهش ریسنک خنودش هزیننه دارد ،وبنی اینن
موضوع از ابتدای کار مشخص نیست.
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مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی منطق کتریوار ( | )Kettle Logicمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۴۰
تعریف :مغابطهی منطق کتریوار موقعی اتفاه میافتد که شخصی برای دفاع از یک ایده یا نکته ،چنند اسنتدالل
مطرح کند که یکدیگر را نق

میکنند.

معادل انگلیسیKettle Logic :
شکل منطقی:
قضیهی  ۷مطرح میشود.
قضیهی  ۲مطرح میشود و با قضیهی  ۷تناق

دارد.

قضیهی  ۹مطرح میشود و با قضیهی  ۷و  ۲تناق

دارد.

و...
مثال :۷
در یکی از مثالهای کتاب تفسیر خواب ( )The Interpretation of Dreamsفروید ،ه سایهی مردی او را
متهم به بازررداندن کتریای آسیبدیده کرده است .مرد در جواب این اتهام سه استدالل مطرح میکند:
 .۷کتری را بدون اینکه یک خط رویش افتاده باشد بررردانده است؛
 .۲پیش از اینکه کتری را قرض بگیرد ،آسیب دیده بود؛
 .۹او هیچراه از ه سایهاش کتری قرض نگرفته بود.
توضیح :هرکدام از این قضیهها قضیهی قبلی را نق

میکنند .ارر کتری از قبل آسیب دیده بود ،پس مرد چطور

میتوانسته آن را بدون اینکه خطی رویش افتاده باشد ،برررداند؟ ارر هیچراه آن را قرض نگرفتنه بنود ،چطنور
م کن است پیش از قرض ررفتنِ آن آسیب دیده باشد؟
مثال :۲
من به خدا اعتقاد ندارم ،چون به نظرم او شرّ است .در ض ن اصال مفهومی به نام «شرّ» وجود ندارد .شنرّ صنرفا
ارزشرذاری ما در باب چیزیست که در نظرمان اشتباه است.
توضیح :در مثال باال چند قضیه مطرح شده که یکدیگر را نق

میکنند و در ایدهی باور نداشتن به خندا ریشنه

دارند .ارر کسی به خدا اعتقاد نداشته باشد ،چطور میتواند او را شرّ در نظر بگینرد؟ ارنر مفهنومی بنه ننام شنرّ
وجود نداشته باشد ،پس خدا چطور میتواند شرّ باشد؟
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استثناط :ارر کسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم اعتراف کند کنه اسنتدالل قبلنیاش شکسنت خنورد و اسنتدالل

جدیدی مطرح کند ،این کارش مصداه تغییر مالکها پس از رسیدن به توافنق ()Moving the Goalposts
(مغابطهی  )۷۰۳است.
راهن ایی :ارر ک دین هستید ،میتوانید از منطق کتریوار ه چون ابزاری مهم در ک دیتان استفاده کنید ،وبی نه
در استداللهایتان.
مثال :در فیلم «فلومینا» ( ،)Philomenaمارتین سیکساس یت ،یکی از شخصیتهای داستان کلیسا را در اواینل
شروع مراسم ترک میکند .وقتی از او دبیلش را میپرسند ،میروید« :من به خدا ای ان ندارم ،و فکر کنم خودش
هم میدونه».
مناب :
Freud, S. (1913). The Interpretation of Dreams. Macmillan.
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مغابطهی کماحت الترین فرضیه ( | )Least Plausible Hypothesisمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۴۱
تعریف :مغابطهی کماحت الترین فرضیه موقعی اتفاه میافتد که شخصی توضنیحات غیرمنطقیتنر بنرای وقنوع
پدیدهای را بپذیرد و توضیحات قابلدفناعتر را نادینده بگینرد .در روش عل نی ( ،)scientific methodبنرای
قضاوت اعتبار فرضیه ها یا نتایج برررفته از مشناهدات بایند بنه اصنل امسناک ()principle of parsimony
توسل جست که با نام تیغ اوکام ( )Occam's Razorنیز شناخته میشود .طبق این اصل «در شنرایط یکسنان،
سادهترین توضیح برای پدیدهای که به کمترین تعداد پیشفرض نیاز دارد ،بهترین توضیح بنرای آن اسنت ،مگنر
آنکه خالفش ثابت شود».
این مغابطه با مغابطهی فرضیهی نامحت ل (ش ارهی  )۷۷۳شباهت زیادی دارد .شاید تنها تفاوتشان اینن باشند
که در مثالهای این مغابطه فرضیهها منطقیتر هستند (یعنی خبری از بپرکانها و موجودات مشابه نیست).
معادل انگلیسیLeast Plausible Hypothesis :
شکل منطقی:
فرضیهی  Xبرای توضیح دادن  Yمطرح شده ،وبی  Xکماحت الترین فرضیه است.
مثال :۷
به نظر من دبیل اینکه دختره نیومد سر قرار این بود کنه پندرش سنکته کنرد و دختنره مجبنور شند برسنونتش
بی ارستان .توی اون شرایط پرتنش یادش رفت موبایلشو چک کنه و وقتنی رسنید بی ارسنتان ،ایننقندر نگنران
پدرش بود که دیگه من توی ذهنش نبودم.
توضیح :این توضیح م کن است ،وبی محت ل نیست .به احت ال زیاد «دختر» یا روینده را از یاد برده یا به ع ند
او را سر قرار کاشته است .مردم از روی ت ایالت ،احساسات یا باورهایشان به کماحت الترین فرضنیّات توسنل
میجویند ،نه از روی عقل و منطق.
مثال  :۲آفرینشررایان تعداد زیادی کتاب نوشتهاند تا توضیح دهند چطور م کنن اسنت دنینا  ۰۳۳۳سنال ع نر
داشته باشد .با اعتقاد به خدایی که در امور دنیوی دخابت میکند ،نادیده ررفتن چنند قنانون طبیعنی و پنذیرفتن
نامنسجم بودن طبیعت میتوان به چنین نتیجهای رسید .برای پذیرفتن چنین نتیجهای ع ال بایند ت نام علنومی را
که میشناسیم بازنگری کنیم و درک ان از واژهی «واقعیت» را تغییر دهنیم .بننابراین دو احت نال وجنود دارد :ینا
درک عل ی از دنیا اشتباه است یا داستان مطرحشده در کتاب مقدس ،مثل صدها داسنتان مشنابه از فرهنگهنای
دیگر ،صرفا جنبهی اسطورهای دارد.
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توضیح :برای پذیرفتن فرضیههای آفرینشررایان دربارهی دنیا الزم است تعداد زیادی پیشفرض کنماحت نال را
به مثابه حقیقت بپذیریم .بنابراین احت ال اسطوره بودن داستان آفرینش باصرفهترین توضیح است.
استثناط :باز هم الزم است به ت ایز بین آنچه امکان وقوع دارد ،با آنچه احت ال وقوع دارد ،اشاره کنیم .تیغ اوکنام
صرفا احت االت را دربرمیریرد.
حقیقت جابب« :محت ل بودن» اساسا یعنی «باورپذیر بودن» ،مفهومی که بهشدت ذهنی است .در نظر کسی که به
صاف بودن زمین معتقد است ،نظریهی صاف بودن زمین از ررد بودن آن محت لتر است .بننابراین اه ینت دارد
چهکسی و با چه عقایدی دربارهی محت ل بودن وقای نظر میدهد.
مناب :
Wormeli, R. (2001). Meet Me in the Middle: Becoming an Accomplished Middlelevel Teacher. Stenhouse Publishers.
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مغابطهی ژرفای محدود ( | )Limited Depthمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۴۱
تعریف :مغابطهی ژرفای محدود موقعی اتفاه میافتد که شخصی به جای پرداختن به ریشهی مشنکالت ،صنرفا
به طبقهبندیای اشاره کند که آن مشکل در آن جای میریرد .بهعبارت سادهتر این مغابطه موقعی اتفناه میافتند
که روینده صرفا چیزی را بیان کند که سعی دارد توضیح دهد ،بدون اینکه واقعا توضیحی ارائه کرده باشد.
معادل انگلیسیLimited Depth :
شکل منطقی:
ادعای  Xدربارهی  Yمطرح میشود.
ادعای  Xصاده است ،چون  Yعضوی از دستهبندی  Zاست.
مثال :۷
سگ من دوست داره بین آشغاال بگرده ،چون سگه.
توضیح :ما میدانیم که سگ ش ا سگ است ،وبی چرا سگها دوست دارند بین آشغالها بگردند؟ صرفا اشاره به
اینکه سگ ش ا عضوی از مج وعهی «سگ»هاست مسأبه را حل ن یکند.
مثال :۲
مورمونها خیلی خیلی مهربونن ،چون به کلیسای مورمونها میرن.
توضیح :مغابطهی مصادره به مطلوبِ (ش ارهی  )۱۵به کار رفته به کنار ،صرفا اشاره به اینکه آنها «مورمونهای
کلیسارو» هستند ،دبیل مهربان بودنشان را توضیح ن یدهد .توضیح منطقیتر این بود که رابطهی علی و معلنوبی
بین مورمونهایی که به کلیسا میروند و مهربان بودن را شرح داد.
استثناط :راهی میتوان برای توضیح دادن فرضیههایی که نیاز به توضیح ع یق ندارند بنه ژرفنای محندود توسنل
جست.
مثال :من به اکسیژن نیاز دارم ،چون انسانم!
حقیقت جابب :اینکه مورمونها در دنیای پس از مرگ صاحب سیارهی مخصوص به خودشنان میشنوند ،ینک
سوطتفاهم است و دکترین رس ی مورمونها نیست.
مناب :
Farha, B. (2013). Pseudoscience and Deception: The Smoke and Mirrors of
Paranormal Claims. University Press of America.
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مغابطهی وسعت دید محدود ( | )Limited Scopeمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۴۳
تعریف :مغابطهی وسعت دید محدود به نظریهای اشاره دارد که صرفا توضیح پدیدهای است که توضیح میدهند
و در بهترین حابت ناقص است .این مغابطه موقعی اتفاه میافتد که شخصی به جای توضیح عبارت یا پدیدهای
آن را از نو تعریف کند.
معادل انگلیسیLimited Scope :
شکل منطقی:
نظریهی  Xارائه میشود تا  Yرا توضیح دهد.
نظریهی  Xجز  Yهیچ چیز دیگری را توضیح ن یدهد.

.

مثال :۷
ماشین من از کار افتاد ،چون خراب شد.
توضیح« :خراب شدن» با «از کار افتادن» مترادف است و توضیح ن یدهد که چرا ماشین از کار افتاد.
مثال :۲
مردم اغلب عجوالنه تص یم میریرند ،چون زمان کافی برای فکر کردن به رزینههای موجود ن یرذارند.
توضیح :زمان کافی نگذاشتن برای فکر کردن به رزینه های موجود دقیقا مصداه عجوالنه تص یم رنرفتن اسنت.
در اینجا به جای ارائهی توضیح صرفا تعریفی دیگر ارائه شده است.
استثناط :ارر «چون» با عبارتی مثل «بهعبارت دیگر» یا عبارات مشابه جایگزین شنود ،مغابطنهای اتفناه ن یافتند،
چون روینده به وضوح سعی دارد منظورش را دقیقتر بیان کند.
حقیقت جابب :مغابطهی ژرفای محدود و وسعت دید محدود راهی با عنوان مغابطههای توضیحی ( Fallacies
 )of Explanationشناخته میشوند.
مناب :
Farha, B. (2013). Pseudoscience and Deception: The Smoke and Mirrors of
Paranormal Claims. University Press of America.
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مغابطهی خردهریری منطقی ( | )Logic Choppingمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۵۳
تعریف :مغابطهی خردهریری منطقی موقعی اتفاه میافتد که شخصی به جای اشارهی مسنتقیم بنه مسنائل مهنم
مربوط به یک بحث بر جزئیات کماه یت آن ت رکز و دقت خود را مصروف مسائل بیهوده کند و بدین ترتینب
ابزارهای فنی منطق را به شکلی فخرفروشانه و ناکارآمد به کار برد.
به این مغابطه توجه ویژه نشان دهید ،چنون شناید پنس از خوانندن اینن کتناب متوجنه شنوید کنه در زنندری
روزمرهیتان خردهریری منطقی را بیشتر از هر مغابطهی دیگری به کار میبردهاید.
معادل انگلیسیLogic Chopping :
معادلهای جایگزین :فضلفروشی منطقی ،ایراد بنیاسرائیلی ،مو را از ماست بیرون کشنیدن ،رینر سنهپیچ ،اینراد
جزئی
شکل منطقی:
ادعایی مطرح میشود.
دربارهی یک بخش جزئی و کماه یت از ادعا شکایتی مطرح میشود که بحث را به انحراف میکشاند.
مثال :۷
جان :میشه بهم ک ک کنی ماشین و هل بدم کنار جاده تا کامیون یدککش بیاد؟
پال :چرا هلش بدیم کنار جاده؟ ه ینجایی که هست چه اشکابی داره؟
جان :اینجا جلوی رفتوآمد ماشینهای دیگه رو میریره.
پال :عوامل زیادی هستن که جلوی رفتوآمد ماشینها رو میریرن .میخوای برای رف ه هشون اقدامی بکنی؟
جان :نه ،وبی این یه مورد تقصیر منه.
پال :واقعا تقصیر توئه؟ تو به ع د کاری کردی که ماشینت از کار بیفته؟
جان :بهم ک ک میکنی این بکنته رو از وسط راه ج

کنم یا نه؟

توضیح :در این مثال ،پنال از دلِ درخواسنتی سناده مسنأبهی فلسنفی ع یقنی بینرون کشنیده تنا مجبنور نشنود
درخواست را اجابت کند .شاید حرف پال حرف حساب باشد ،وبی ه هی موقعیتهای زنندری نیازمنند تفکنر
ع یق و نقادانه نیستند .این موقعیت یکی از چنین مواردیست.
مثال :۲
تکنسین فنی :تایر جدید الزم دارید.
بارت :نف اقتصادی ش ا تو اینه که به من تایر جدید بفروشی .چرا باید بهت اعت اد کنم؟
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تکنسین فنی :ش ا بودید که ماشینتون رو برای معاینهی فنی آوردید پیش من قربان.
بارت :من ماشینم رو آوردم به تع یرراهی که ش ا توش مشغول به کارید.
تکنسین فنی :پس فعال بیخیال تایر جدید بشیم؟
بارت :من هیچوقت چنین حرفی نزدم .اآلن میخواید با توسل به روانشناسی معکوس مننو ترغینب کنیند تنایر
جدید بخرم؟
توضیح :اشخاصی که از پارانویا رنج میبرند و فکر میکنند دنیا علیه شان نقشه کشیده ،خواسته یا ناخواسته زیناد
از این مغابطه استفاده میکنند.
استثناط :اببته مرز مشخصی بین موقعیتهایی که نیازمند تفکر ع یق و نقادانه هستند و موقعیتهایی که در آنهنا
فقط باید بیچون و چرا درخواست طرف مقابل را اجابت کنید ،وجود ندارد ،وبی ارر از این مرز عبنور کردیند،
امیدوارم اشخاصی که دور و برتان هستند ،به قدری برایتان اه یت قائل باشند تا این موضوع را به ش ا روشنزد
کنند.
راهن ایی :آدمها دوست ندارند کسی تحقیرشان کند .راهیاوقات خویشتنداری و رعایت حنال طنرف مقابنل از
محق بودن مهمتر است.
مناب :
Byerly, H. C. (1973). A primer of logic. Harper & Row.
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مغابطهی بازیانگاری ( | )Ludic Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۵۷
تعریف :مغابطهی بازیانگاری موقعی اتفاه میافتند کنه شخصنی سنعی کنند منوقعیتی را بنا ابگوهنای آمناری
شستهرفته توضیح دهد ،در حابیکه آن موقعیت به واق با دادههای آماری قابل توضیح دادن نباشد .به طور کلنی
تکیهی بیش از حد بر نظریهی احت االت ( )probability theoryغلطانداز است ،چون موقعیتهای بینظم و
آشفته قابل پیشبینی نیستند و راهی عوامل خارجی دخیل آنقدر زیاد یا جزئی هسنتند کنه بحنا کردنشنان در
پیشبینی غیرم کن است.
معادل انگلیسیLudic Fallacy :
معادل التینludus :
شکل منطقی:
ادعایی مطرح میشود.
با اشاره به آمار ،عقل و منطق نادیده ررفته میشود.
بنابراین با استفاده از پاس وابسته به آمار ادعای مطرحشده تأیید/رد میشود.
مثال  :۷بهترین مثال از این مغابطه متعلق به شخصیست که این اصطالح را ابداع کرده اسنت :نسنیم نیکنوالس
طابب ( )Nasim Nicholas Talebدر کتاب قوی سنیاه ( )The Black Swanکنه در سنال  ۲۳۳۱منتشنر
شد.
دو شخص را در نظر بگیرید:
دکتر جان ،که او را مردی دانش ند و منطقی میشناسند.
تونی چاقه ،مردی که او را به خاطر ذکاوت و زیرکیاش میشناسند.
شخص ثابثی از این دو میپرسد« :تصور کنید سکهای  ۳۳بار به هوا انداخته شنده و در هنر  ۳۳بنار شنیر آمنده.
احت ال اینکه پرتاب ۷۳۳ام هم شیر دربیاید ،چقدر است؟» دکتر جان جواب میدهند« :پرتابهنای قبلنی روی
پرتاب جدید تأثیری ندارند .بنابراین احت ال آن مثل ه یشه  ۵۳/۵۳است ».تونی چاقه پاسن میدهند« :احت نال
شیر آمدن پیاپی هر  ۳۳پرتاب آنقدر پایین است (کمتر از  ۷در  )۰۳۹۹×۷۳۲۳که پیشفرض  ۵۳/۵۳بودن شیر یا
خط درآمدن سکه از پایه اشتباه است».
توضیح :تصور کنید مشغول ت اشای پرتاب یک سکه هسنتید .بنا توجنه بنه اینکنه شن ا از مغابطنهی ق اربناز
(ش ارهی  )۷۲۹باخبرید و به احت ال بی صبرانه منتظرید آن را جایی تشخیص دهید ،احت اال کلی طول میکشند
تا مثل تونی چاقه به این نتیجه برسید که کاسهای زیر نیمکاسه است و این سکه یک سکهی مع وبی نیسنت .تنا
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چه مقطعی میتوان اصرار کرد که چنین پدیدههایی صرفا «نتیجهی اجتنابناپنذیر قنوانین احت ناالت» هسنتند و
ه چنان حقبهجانب رفتار کرد؟ جنواب قطعنیای وجنود نندارد .بایند بنرای تصن ی ی کنه ررفتهایند دالینل و
استداللهای محک هپسند و روشن ارائه کنید.
مثال :۲
بوبیتا :با توجه به اینکه نصف مردم کرهی زمین مؤنث هستن ،احت ال مؤنث بودن نفر بعدی که وارد اتاه میشه
پنجاه درصده.
سلینا :متوجه هستی که اینجا مطب دکتر ووبواستین ،متخصص زنان و زای انه؟
توضیح :در این مثال بوبیتا تفکر منطقی را فدای ت رکز بیش از حد روی آمار و ارقام صرف کرده است.
استثناط :به توضیح مثال  ۷رجوع کنید.
راهن ایی :نظریهی بینظ ی یا آشوب ( )chaosنقش پررنگی را در جهان ما ایفنا میکنند و پنرداختن بنه آن از
حوصلهی این کتاب خارج است .حاال که بحنث اینن مغابطنه هسنت ،الزم اسنت اشناره کننیم کنه بسنیاری از
چیزهایی که تصادفی به نظر میرسند ،در اصل نظامهایی بینظم و آشوبناک یا نظامهای جبری غیرقابنلپیشبینی
هستند .ارر کسی سعی کند قوانین تصادفی احت االت را در چنین نظامهایی به کار ببنرد ،بنه نتیجنهای اشنتباه و
ر راهکننده میرسد.
مناب :
Taleb, N. N. (2010). The Black Swan: Second Edition: The Impact of the Highly
Improbable Fragility". Random House Publishing Group.
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مغابطهی دروغرویی با آمار ( | )Lying with Statisticsمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۵۲
تعریف :مغابطهی دروغرویی با آمار بنه مج وعنهای از مغابطنههای مختلنف اطناله میشنود کنه از اسنتفادهی
غرضورزانه از آمار و ارقام و تفسیر آمار و ارقام بندون توجنه بنه روشهنای استفادهشنده بنرای ج ن آوری و
پردازش دادههای مربوط ناشی میشوند.
پرداختن به روشهای مختلف ج آوری داده و شیوهی تحریف هرکدام از مجال این کتاب خارج اسنت ،وبنی

ارر کنجکاو هستید و میخواهید بدانید که چطور میتوان با آمار و ارقام مردم را رول زد ،کتاب چگونه بنا آمنار
دروغ بگوییم ،اثر درل هاف ( )Darrell Huffرا بخوانید .این کتاب در سال  ۷۳۵۴منتشر شد ،وبی بعد از اینن
ه ه سال هنوز هم راهرشاست.
معادل انگلیسیLying with Statistics :
معادلهای جایگزین :مغابطنهی آمناری ،درک نادرسنت از ماهینت آمنار ،مغابطنهی بنرازش منحننی ،مغابطنهی
بیشبرازش
شکل منطقی:
ادعای  Aمطرح میشود.
آمار  Sتحریف میشود تا از ادعای  Aپشتیبانی کند.
مثال :۷
اون ن وداری رو که توی  USA Todayمنتشر شده دیدی؟ نشون میداد کشنورمون از بحنا اخالقنی چقندر
سقوط کرده!
توضیح :اوبین سؤابی که پیش میآید این است که چطور میتوان اخالقیات را انندازهریری کنرد؟ وقتنی پاینه و
اساس آمارریری چنین واژهی رنگی باشد ،بعید نیست آمارریر فقط بر دادههایی ت رکز کرده باشد که در رسنیدن
به نتیجهی موردنظرش به او ک ک کند .ه چنین عبارت «چقدر سقوط کرده» دقیقا حاکی از چیسنت؟ ن ودارهنا
را میتوان به رونهای ی ن ایش داد که نتیجه را خیلی شدیدتر از آنچه که هست جلوه دهند :مثال شروع نکنردن از
صفر یا ت رکز روی بخشی که ن ودار شدیدا سقوط/صعود میکند و احیانا نادیده ررفتن قس تهای قبل/بعد که
ن ودار به حابت عادی برمیرردد .برای ن ونه ،بیایید فرض کنیم که سال رذشته  ۲۳%مردم غیراخالقنی زنندری
کردند و امسال  .۲۲%این افزایش  ۲درصدی واقعا چیز خاصی نیست و ارر روی یک ن ودار با مقیاس ع نودی
 ۳تا  ۷۳۳%نشان داده شود ،خطی که  ۲۳%را به  ۲۲%وصل میکند به زح ت قابل دیندن اسنت .وبنی ارنر روی
ن وداری نشان داده شود که مقیاس ع ودی آن  ۲۳تا  ۲۵%باشد ،خطی که  ۲۳%را به  ۲۲%وصنل میکنند بسنیار
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بزرگ و قابلمالحظه به نظرمیرسد .داده ه ان است ،وبی شیوهی ارائهی آن فره کرده وه ین شنیوهی ارائنهی
متفاوت مخاطبی را که حوصلهی تفسیر و تفکر نقادانه نداشته باشد ،فریب میدهد.
مثال :۲
یه نگاه به این ن ودار دایرهای بنداز .فقط درصد ک ی از مردم ملحندن .بننابراین ابحناد اونقندرها هنم کنه فکنر
میکنی نظام اعتقادی پرطرفداری نیست.
توضیح :اوال ابحاد یا خداناباوری ( )Atheismیعنی عدم اعتقاد به هیچرونه نظام اعتقادی .دوم این که بسنیاری
از خداناباوران حتی با عبارت «آتئیسم» آشنا نیستند و اغلب به خاطر سنّت خانوادری یا فرهنگشان و ننه بزومنا
اعتقاداتشان خود را مسیحی یا یهودی محسوب میکنند .چنین افرادی در آمارریری بحا ن یشوند.
استثناط :در بیشتر موارد ،توضیح صادقانه و دقیق دادههای آماری و شیوهی ارائهشدنشان جلوی شکلریری اینن
مغابطه را میریرد ،وبی مثل ه هی استثناطهای دیگر ،این مورد قابلبحث است.
درررونی :درک نادرست از ماهیت آمار ( )Misunderstanding the Nature of Statisticsبه این مغابطه
مربوط است ،وبی فقط کسی که مفسر دادههای آماری است مرتکب آن میشود ،نه کسی که آن را ارائه میکنند.
برای ن ونه ،ارر کسی به ش ا بگوید ع لکرد پزشک ش ا هنگام فارغابتحصنیل شندن از حند متوسنط کالسنش
پایینتر بود شاید توی ذوهتان بخورد ،وبی باید در نظر بگیرید که این سخن دربارهی نی ی از پزشنکهای دنینا
صاده است و آنقدرها هم که به نظر میرسد فاجعهبار نیست.
راهن ایی :کورسهای مجانی و آنالین زیادی دربارهی علم آمار در اینترنت موجود است .یکی از این کورسهنا
را بردارید .ارزش وقت (و پوبی که قرار نیست بدهید!) را خواهد داشت.
مناب :
Huff, D. (1993). How to Lie with Statistics (Reissue edition). New York: W. W.
Norton & Company.
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مغابطهی تفکر جادویی ( | )Magical Thinkingمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۵۹
تعریف :مغابطهی تفکر جادویی موقعی اتفاه میافتد که شخصی دو حادثه را نه بر اساس منطق یا مدرک ،بلکنه
بر اساس باورهای خرافی به هم ربط دهد .تفکر جادویی اغلب باعنث میشنود شنخص از انجنام دادن بعضنی
کارها یا فکر کردن به بعضی چیزها به طور غیرعقالنی بترسد ،چون ر ان میکند آن کنار ینا فکنر بنه حادثنهای
فاجعهآمیز منجر میشود.
معادل انگلیسیMagical Thinking :
معادلهای جایگزین :تفکّر خرافی
شکل منطقی:
واقعهی  Aاتفاه میافتد.
واقعهی  Bاتفاه میافتد.
به خاطر خرافات یا جادو ،واقعهی  Aاز بحا علی معلوبی به واقعهی  Bربط داده میشود.
مثال :۷
رئیسج هور از مردم کشور درخواست کردند برای بارش باران دعا کنند .چند ماه بعد بناران آمند .دعنای منردم
ررفت!
توضیح :ارر تصور کسی این باشد که دبیل بارش باران دعا کردن مردم است ،یعنی به قدر کافی دیوانه اسنت تنا
در انتخابات ریاست ج هوری آمریکا رأی بیاورد ،وبی هیچ دبیل منطقی ینا مندرکی بنرای اثبنات ادعنای تنأثیر
داشتن دعا در بارش باران وجود ندارد.
مثال :۲
من حاضر نیستم توی طبقه ی سیزدهم هتل اقامت کنم ،چون شگون نداره .اببته اره به جای طبقهی  ،۷۹طبقنهی
 ۷۴خطابش کنیم ،مشکلی ندارم.
توضیح :این ننوع تفکنر جنادویی آنقندر در آمریکنا راینج اسنت کنه طبنق رفتنهی دیلینپ رنگنکنار ( Dilip
 ،)Rangnekarن ایندهی آسانسورهای اوتیس ۱۵% ،ساخت انهای مجهز به آسانسور طبقهی « »۷۹ندارند .هنیچ
مدرکی وجود ندارد که ثابت کند رقم  ۷۹باعث بدشگونی است .فقط ذهنیتی که تحت سنلطهی خرافنات باشند
این رقم را به بدشگونی نسبت میدهد.
مثال :۹
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میدونستم باید به اون خانم پیر که اونور خیابون بود ک ک میکردم .چون این کارو نکردم ،از صبح تا حاال داره
بال سرم میاد.
توضیح :این مثال نشان میدهد کسنی کنه فکنر میکنند الینق بنداقبابی اسنت ،بنه خناطر خطنای تأییند خنود
( )confirmation biasو دیگر رفتارهای ه انند با پیشروییِ کنامبخنش ،بنداقبابی را تجربنه میکننند .وبنی
مفهوم کارما هیچرونه پشتوانهی منطقی یا عقالنی ندارد.
استثناط :ارر بتوانید باور خرافی خود را به شکل تجربی ثابت کنید ،میتوان آن را در بستری منطقی به کار برد.
راهن ایی :شاید تفکر جادویی راهی به آدم آرامش دهد ،وبی واقعیت را ن یتوان عوض کرد.
مناب :
Hutson, M. (2012). The 7 Laws of Magical Thinking: How Irrational Beliefs Keep
Us Happy, Healthy, and Sane. Penguin.
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مغابطهی مکنامارا ( | )McNamara Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۵۴
تعریف :مغابطهی مکنامارا موقعی اتفاه میافتد که شخصی فقط بر مبنای مشاهدات ک ّنی (انندازهریری ،دادهی
انکارناپذیر ،آمار و ارقام) تص یمریری کند و ه هی عوامل کیفی را نادیده بگیرد.
معادل انگلیسیMcNamara Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی ک ّی ،مغابطهی اس ارتیز
شکل منطقی:
هر چیزی را که میتوان راحت اندازهریری کرد ،اندازهریری کن.
چیزی را که ن یتوان راحت اندازهریری کرد ،نادیده بگیر.
وان ود کن چیزی را که ن یتوان راحت اندازهریری کرد مهم نیست.
وان ود کن چیزی را که ن یتوان راحت اندازهریری کرد وجود ندارد.
مثال :۷
دونابد ترامپ جونیور توییت کرد:
اره بهت یه کاسه اس ارتیز بدم و بگم خوردن سهتاش کشندهست ،آیا حاضری یه مشت برداری؟ مثابی کنه زدم
مصداه بحران پناهجوهای سوریهایه.
توضیح :اجازه دهید بیدقتی آماریِ فاحش در این مثال را نادیده بگیریم (از هر  ۷۳۳مهاجر سوریهای ۷ ،نفرشان
ش ا را ن یکشد) .آمار تعداد تروریستهای احت ابی بین مهاجران سوریهای مسل ا از صفر بیشتر اسنت .ضنرر
اجازهی ورود صادر کردن به مهاجران سوریهای را میتوان به طور ک ّی حساب کنرد :احت نال کشنته شندن بنه
دست یک تروریست سوریهای از  ۹۳۴۰میلیارد به  ۷به  ۹۳۴میلیارد به  ۷افزایش پیندا میکنند .امنا فوایند چننین
تص ی ی فقط به صورت کیفی قابل درک است؛ یعنی اندازهریریاش کار راحتی نیست .ارزش جان ینک انسنان
چقدر است؟ چطور میتوان میزان عذاب انسانهای دیگنر را محاسنبه کنرد؟ بنا توجنه بنه اینکنه اینن عوامنل
قابلمحاسبه نیستند ،نادیدهیشان میریریم و نتیجهریری میکنیم کنه پنذیرفتن پناهجوینان سنوریهای تصن ی ی
اشتباه است.
مثال :۲
یه نگاه به آمار کسایی که هر سال با رلوبهی اسلحه کشته میشن بنداز .ما باید ح ل اسلحه توی این کشنور رو
م نوع کنیم!
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توضیح :با اینکه آمار کسانی که هر سابه با شلیک اسلحه کشته میشوند هشداردهنده است ،وبی نبایند مزاینای
کیفی قانونی بودن ح ل اسلحه را نادیده بگیریم .برای ررفتن چنین تص ی اتی ضروریست کنه ه نهی عوامنل
موجود را در نظر ررفت ،حتی ارر نتوان به طور ک ی اندازهریریشان کرد.
استثناط :بعضی تص ی ات کال جنبهی کیفی ندارند یا جنبههای کیفیشان بیاه یت هستند .مثال زیاد پیش میآیند
که فروشندران فروشگاههای سطح باال محصوالتشان را دو برابر قی ت بازار بفروشند .آنها افنزایش قی نت را
به بهانهی «خدمترسانی» توجیه میکنند ،وبی کسی برای خریدن دست ال توابت به خدمترسانی احتیاج ندارد.
راهن ایی :عوامل کیفی ع وما با معیارهایی ذهنی ( )subjectiveسننجیده منیشنوند؛ یعننی م کنن اسنت هنر
شخص بسته بنه ارزشهنای دروننی خنودش تفسنیری متفناوت از دیندراهی داشنته باشند .پنیش از قضناوت
بیرح انهی دیدراههای سیاسی یا مذهبی دیگران این نکته را در نظر داشته باشید.
مناب :
Fischer, D. H. (1970). Historian’s Fallacies. Harper Collins.
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مغابطهی سؤال بیمعنا ( | )Meaningless Questionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۵۵
تعریف :مغابطهی سؤال بیمعنا موقعی اتفاه میافتد که شخصنی سنؤابی بپرسند کنه پاسن منطقنی دادن بنه آن
غیرم کن باشد .این مغابطه معادل بفظی تقسیم کردن یک عدد بر صفر است.
معادل انگلیسیMeaningless Question :
شکل منطقی:
سؤابی پرسیده میشود.
سؤال بیمعنیست.
مثال :۷
ش ال قطب ش ال چیه؟
توضیح :قطب ش ال ش ابیترین قس ت کرهی زمین است و ما جهتبندی ش ال ،جنوب ،شره و غنرب را بنر
اساس موقعیت آن میسنجیم .عبارت «ش الِ قطب ش ال» بیمعنا است.
مثال :۲
پیش از ظهور زمان چه اتفاقی افتاد؟
توضیح :عبارت «پیش از» به نقطهای خاص در خط زمانی مربوط است .ارر زمان وجود نداشنته باشند ،عبنارت
«پیش از» بیمعنا است.
مثال :۹
روی نوک سوزن چندتا فرشته جا میریره؟
توضیح :فرشتگان به خاطر شبحوار بودنشان فضنا را اشنغال ن یکننند« .جنا رنرفتن» عبنارتی حناکی از اشنغال
فضاست .این سؤال بیمعناست.
مناب :
Yngve, V., & Wasik, Z. (2006). Hard-Science Linguistics. A&C Black.
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مغابطهی روشنی ر راهکننده ( | )Misleading Vividnessمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۵۰
تعریف :مغابطهی روشنی ر راهکننده موقعی اتفاه میافتد که چند مورد جزئنی ،وبنی روشنن و دراماتینک زینر
ذرهبین قرار بگیرند تا به دادههای آماریای که با نتایج بهدستآمده از این حوادث در تناق

باشند توجنه کنافی

نشان داده نشود.
معادل انگلیسیMisleading Vividness :
شکل منطقی:
حادثهی  Xکه روشن و دراماتیک است اتفاه میافتد (وبی با ع دهی دادههای آماری ه اهنگ نیست).
بنابراین احت ال وقوع اتفاقاتی مشابه با  Xزیاد است.
مثال :۷
در دیترویت کودکان  ۷۳سابه در خیابان مواد میفروشنند تنا خنرج زندریشنان را دربیاورنند .در بسآنجلنس،
فاحشهای ۷۳سابه خیابانرردی میکند .کودکان و نوجوانان آمریکا در شرایط بدی قرار دارند.
توضیح :با اینکه وجود موادفروش  ۷۳سابه و فاحشهی ۷۳سابه دردنناک اسنت ،وبنی اینن دو صنرفا ن وننهای
کوچک از بین جامعهی آماری چند ده میلیونی هسنتند ،جامعنهای کنه زنندری بیشتنر اعضنائش عادیسنت و
ن یتوان طبق هیچ معیاری ادعا کرد شرایط بدی دارند .این مغابطه تعبیر دیگری از مغابطهی توسل بنه عواطنف
(ش ارهی  )۹۹است که باعث میشود مخاطب باوری غیرمنطقی نسبت به یک ج عینت پیندا کنند ،چنون فقنط
دادهی رلچین شده به قصد ایجاد آن باور خاص به او ارائنه شنده اسنت .در مثنال بناال میشند بنه دو کنودک و
نوجوان دیگر هم اشاره کرد:
در دیترویت کودکی  ۷۳سابه به زیبایی بتهوون پیانو مینوازد .در بسآنجلس نابغهای  ۷۳سابه در شرف دریافنت
مدرک دکترایش در رشتهی فیزیک هستهای است .کودکان و نوجوانان آمریکا مایهی افتخارند.
مثال :۲
امروز هم بهاندازهی دیروز سرد بود .رلهایی که کاشته بودم خشک شدهاند و ح ام رنجشنکی کنه آمناده کنرده
بودم ی زده ...و تازه در ماه اکتبر به سر میبریم! ررمایش زمین یک شایعهی بیپایه و اساس است.
توضیح :ررمایش زمین چه شایعهای بیپایه و اساس باشد چه نباشد ،ررفتن چنین نتیجهای بر اسناس چنند روز
سرما حاکی از تفکّر مغابطهآمیز است.
استثناط :ارر تکموردها با کل ج عیت آماری وجه اشتراک داشته باشند ،مغابطهای اتفاه ن یافتد.
راهن ایی :اجازه ندهید بدبینی یا خوشبینی درکتان از واقعیت را خدشهدار کند.
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: مناب
Nisbett, R. E., & Ross, L. (1980). Human inference: strategies and shortcomings
of social judgment. Prentice-Hall.
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مغابطهی دادهی ناموجود ( | )Missing Data Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۵۱
تعریف :مغابطهی دادهی ناموجود موقعی اتفاه میافتد که شخصی حاضر نباشد اعتراف کند دربارهی یک فرضیه
یا نتیجهی آن اطالعات کافی ندارد و به جایش اصرار بورزد که ریشهی ناآراهیاش دادهی ناموجودی است کنه
هم فرضیه و هم نتیجهی آن را تأیید میکند.
معادل انگلیسیMissing Data Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی اطالعات ناموجود
شکل منطقی:
فرضیهی  Hمطرح میشود.
ایراد  Fدر آن ررفته میشود.
به جای عوض کردن فرضیه برای تطابق دادن آن با دادهی موجود ،فرض بر این ررفتنه میشنود کنه دادهای کنه
ایراد  Fرا برطرف میکند در دسترس نیست.
مثال :۷
جرمی :نوشیدن کوکا کوالی رژی ی جلوی کچل شدن رو میریره.
ریک :این فرضیه از بحا عل ی ثابت نشده.
جرمی :چون باید یه افزودنی بهش اضافه کرد.
ریک :چی؟
جرمی :هنوز پیداش نکردن.
توضیح :جرمی با اتکا بر مج وعهای از دادههای ناشناخته و ناموجود (افزودنی مخفی) فرضیه را صحیح در نظنر
ررفته ،در حابیکه ارر صاده بود ،اعتراف میکرد که کل نظریه از پایه نامعتبر است.
مثال :۲
جیل :دانش ندا ن یدونن آپاندیس به چه درد میخوره ،چون حاضر نیستن قبول کنن آپاندیس منشأ قندرتهایی
ماوراطابطبیعیایه که انسانها فراموش کردن چطور ازشون استفاده کنن.
جان :دانش ندا پی بردن که آپاندیس برای جنین و نونهاالن از اه یت زیادی برخورداره .این نظریه به طور عل ی
ثابت شده.
جیل :خب این دبیل ن یشه که منشأ نیروهای ماوراطابطبیعی نباشه .صرفا این نظریه هننوز منورد آزمنایش قنرار
نگرفته.
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توضیح :جیل به جای اینکه اعتراف کند فرضیهاش اشتباه است ،بدون مدرک فرض را بر این ررفته کنه جنوابی
وجود دارد ،وبی فراتر از درک عل ی است.
استثناأ :ارر داده وجود داشته باشد ،بهخصوص وقتی بتوان از بحا تجربی وجودش را ثابت کرد و شن ا هنم از
وجودش خبر داشته باشید ،میتوانید ه چنان از فرضیهیتان دفاع کنید و اعتنراف کنیند در آن بحظنه بنه دادهی
ناموجود دسترسی ندارید ،وبی میتوانید آن را پیدا کنید .برای ن ونه:
جان :کفن تورین (که ر ان میرود کفن عیسی مسیح بوده) چند سال پیش پیدا شد .اینن کفنن مندرک معتبنری
برای اثبات وجود عیسیست.
جیل :میدونی جان ،مدارک زیادی برای رد این ادعا وجود داره.
جان :واقعا؟ مثال چه مدرکی؟
جیل :اآلن دقیق خاطرم نیست .وبی وقتی رسیدم خونه ،واسهت ای یل میکنم.
راهن ایی :مغابطهی دادهی ناموجود مثل این میماند که در بازی پوکر چهار کارت از یک دست رویال فنالش را
به ه راه کارت  ۱از خال دیگر داشته باشید .در این حابت ش ا رویال فالش نداریند؛ در واقن دسنتتان ع نال
بیارزش است .تفاوت اینجاست که به خاطر وجود مج وعهی کامل کارتها ،میدانیم که کارتی که برای کامنل
کردن رویال فالش مورد نیاز است وجود دارد.
مناب :
این مغابطه را خود بو بنت ابداع کرده است.
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مغابطهی موجهات (  | )Modal (Scope) Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۵۱
تعریف :مغابطهی موجهات ریشه در منطق موجهات ( )Modal Logicدارد .کناربرد منطنق موجهنات بررسنی
راههای صده یا کذب رزارههاسنت .رایجتنرین اینن راههنا ضنرورت ( )necessityو امکنان ()possibility
است .بعضی رزارهها ضرورتا صاده/کاذب و بعضی دیگر امکانا صاده/کاذب هستند .به طور خالصه ،مغابطهی
موجهات موقعی اتفاه میافتد که شخصی ضرورت و امکان را با هم قاطی کند و بدین ترتیب استدالل صنوری
نامعتبری میآفریند.
معادل انگلیسیModal (Scope) Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی منطق موجهات ،شرطیسازی ناروا ،مغابطهی ضرورت
شکل منطقی:
ادعایی شرطی ( )Conditionalمبنی بر حقیقتی ضروری ( )Necessaryبیان میشود.
بنابراین نتیجهریری میشود که حقیقتی م کن ( )Possibleبدون بیانیهای شرطی ضروری است.
مثال :۷
ارر دبی و تیجی دو پسر و دو دختر داشته باشند ،در نتیجه حداقل باید یک پسر داشته باشند.
دبی و تیجی دو پسر و دو دختر دارند.
بنابراین دبی و تیجی باید حداقل یک پسر داشته باشند.
توضیح :ما میدانیم که دبی و تیجی دو پسر و دو دختر دارند ،بنابراین منطق حکم میکند که ضرورتا باید ینک
پسر داشته باشند .وبی اینکه بگوییم دبی و تیجی باید حداقل یک پسنر داشنته باشنند ،یعننی در درک دامننهی
موجهات دچار سوطتفاهم شدهایم ( .)confuse the scope of the modalبنهعبارت دیگنر ،در اینن منورد،
واقعیت م کن خاص ( )contingent factکه وابسته به شرایطی است کنه در آن دبنی و تیجنی ضنرورتا دو
پسر و دو دختر داشته باشند ،با فرضیهی کلی که در آن ضرورتی ندارد اینن دو فرزنندی داشنته باشنند ،اشنتباه
ررفته شده است .بنابراین ارر آنها حت ا نباید فرزندی داشته باشند ،بنابراین حت ا نباید حداقل یک پسنر داشنته
باشند (واقعیت ضروری یا .)necessary fact
مثال :۲
ارر باراک اوباما رئیسج هور آمریکاست ،پس ضرورتا باالی  ۹۵سال سن دارد.
توضیح :از بحا فنی این رزاره مغابطهآمیز است .هیچ شرایطی وجود نندارد کنه در آن شخصنی ضنرورتا سنن
مشخصی داشته باشد .رزارهی دقیقتر به شرح زیر است:
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از قرار معلوم ،ارر اوباما رئیسج هور آمریکاست ،پس باالی  ۹۵سال سن دارد.
در ج لهی باال ،عبارت «از قرار معلوم» کلیت شرط را پوشش میدهد ،نه فقط سن رییسج هور را.
استثناط :این یکی از آن مغابطه هاست که ارر کسی را متهم به استفاده از آن کنید ،خودتان خنگ به نظنر خواهیند
رسید ،مگر اینکه یکی از فالسفهی آکادمیک باشید .در بحثهای روزمره ،منظور بیشتر مردم «امکان» اسنت ،ننه
«ضرورت» .یادتان باشد که ه یشه تفسیر منصفانهای از حرفهای دیگران داشته باشید و در این زمیننه بنیش از
حد سخت نگیرید.
حقیقت جابب :طبق اصل دوم قانون ایاالت متحده ،رییسج هور ایاالت متحده باید در ایناالت متحنده بنه دنینا
آمده باشد ،حداقل  ۹۵سال سن داشته باشد ،به مدت  ۷۴سال ساکن ایاالت متحده بوده باشد و قادر باشد فنره
بین مار ،سوس ار و فیل را تشخیص دهد.
مناب :
Curtis, G. N. (1993). The Concept of Logical Form. Indiana University.
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مغابطهی اخالهررایانه ( | )Moralistic Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۵۳
تعریف :مغابطهی اخالهررایانه موقعی اتفاه میافتد که شخصی بر اساس باورهای اخالقیاش و بایدها دربارهی
مسأبهای وابسته به واقعیت و هستها نتیجهریری کند.
این مغابطه نقطهی مقابل مغابطهی طبیعتررایانه ( )naturalistic fallacyاست.
ادوارد سی .مور ( )Edward C. Mooreدر مقابهای که در سال  ۷۳۵۱منتشر کرد ،مغابطنهی اخالهررایاننه را
اینرونه تعریف کرد :مغابطهای که به خاطر عدم ت نایز بنین احکنام اخالقنی بنا احکنام واقعینتمحور (Fact-
 )basedپیش میآید .طی رذر سالها ،این مغابطه قاببی سادهتر پیدا کرده است :بیرون کشیدن آنچه «هسنت» از
آنچه که باید «باشد».
معادل انگلیسیMoralistic Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی اخالقی
شکل منطقی:
 Xباید فالنطور باشد.
بنابراین  Xفالنطور است.
 Xنباید فالنطور باشد.
بنابراین  Xفالنطور نیست.
مثال :۷
خیانت به ه سر و زنبازی خطا است.
بنابراین ما انسانها میل زیستشناختی به داشتن چندین شریک جنسی نداریم.
توضیح :شاید خیانت و زنبازی غیراخالقی باشند ،وبی این موضوع بر جنبهی زیستشناختی نیاز جنسی تأثیری
ندارد .بهعبارت دیگر ،کاری که نباید انجام دهیم (طبق هنجارهای اخالقی) بزوما با کاری که زیستشناسی ما را
به انجامش ترغیب میکند ،یکسان نیست .ه چنین توجه داشته باشید که احکام اخالقی اغلب در قابنب حقنایق
بیچونوچرا بیان میشوند (مثال «زنبازی کاری خطاست») ،نه در قابب «بایدها» (مثال «زنبازی باید کاری خطنا
به حساب آید») .زیاد پیش میآید که مردم مغابطههای طبیعتررایانه و اخالهررایانه را بنا هنم اشنتباه بگیرنند،
بنابراین در نظر ررفتن این ت ایز مهم است.
مثال :۲
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بدخلقی با انسانهای دیگر اشتباه است.
بنابراین امکان ندارد میل به بدخلقی در ذات ما باشد.
توضیح :با اینکه از بحا اخالقی بدخلقی با انسانهای دیگر اشتباه است ،این موضوع هیچ تنأثیری بنر مینل ینا
نیاز زیستی ما به انجام آن ندارد .کاری که نباید انجام دهیم (طبق معیارهای اخالقی) ،بزوما با کاری که از بحنا
زیستی ترغیب به انجام آن میشویم ،یکسان نیست.
استثناط :راهی اوقات میتوان استدالل کرد آنچه «هست» با آنچه «باید» بنا هنم فرقنی ندارنند ،وبنی پیشفنرض
ذهنیمان نباید چنین چیزی باشد.
راهن ایی :مغابطهی طبیعتررایانه و مغابطهی اخالهررایی اغلب با مغابطهی توسنل بنه طبیعنت (شن ارهی )۴۲
اشتباه ررفته می شوند .شاید یکی از دالیلش این باشد که تعیین کردن چیزی که «طبیعنی» اسنت ،مینانبری بنرای
تبدیل کردن «است» به «باید/باشد» است .اما در مغابطنهی طبیعنتررایاننه و مغابطنهی اخالهررایاننه شنابودهی
نتیجهریری بزوما «طبیعی» بودن نیست .این شابوده صرفا در آنچه «هست» خالصه میشود .مثال:
مردان و زنان باید با هم برابر باشند .بنابراین زنان نیز بهاندازهی مردان قوی هستند و مردان نیز به انندازهی زننان
از قابلیت ه دبی برخوردارند.
رفتهی باال «مغابطهی اخالهررایانه» به حساب میآید ،وبی مغابطهی «توسل به طبیعت» به حساب ن یآید.
مناب :
Moore, E. C. (1957). The Moralistic Fallacy. The Journal of Philosophy, 54(2),
29–42. https://doi.org/10.2307/2022356
Pinker, S. (2003). The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. Penguin.
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مغابطهی تغییر مالکها پس از رسیدن به توافق (  | )Moving the Goalpostsمغابطه به زبان آدمیزاد
()۷۰۳
تعریف :مغابطهی تغییر مالکها پس از رسیدن به توافق موقعی اتفاه میافتد که هربار شخصی جوابی قابنلقبول
به پرسشها و استداللهای طرف مقابلش بدهد ،طرف مقابل استداللها و پرسشهای بیشتری مطرح کند و بنه
هیچ جوابی راضی نشود.
معادل انگلیسیMoving the Goalposts :
معادلهای جایگزین :عقب بردن دروازه  ،تغییر هدف برای رسیدن به توافق ،دبه درآوردن ،زیر حرف خنود زدن،
پایبند تعهدات خود نبودن ،کارشکنی کردن ،بازی جاذبه ،توق ک ال غیرم کن داشتن
شکل منطقی:
مسأبهی  Aمطرح و جواب قابلقبوبی به آن داده میشود.
مسأبهی  Bمطرح و جواب قابلقبوبی به آن داده میشود.
.....
مسأبهی  Zمطرح و جواب قابلقبوبی به آن داده میشود.
(ه هی جوابها قابلقبول هستند ،وبی طرف مقابل قان ن یشود و مسأبهی دیگری را مطرح میکند)
مثال :۷
کن :باید یه نظام اخالقی عینی و انکارناپذیر داشته باشیم ،وررنه عباراتی مثل «درست» و «غلط» معنی خودشونو
از دست میدن ،چون پایهواساسی برای مقایسهشون نداریم.
راب :پایهواساس واژههای «درست» و «غلط» هنجارهای فرهنگیه و هنجارهای فرهنگی هنم طبعنا بنینان ذهننی
دارن ،چون ه راه با تغییر حوزهی اخالقی فرهنگ تغیینر منیکنن .واژهی «سننگین» معینار عیننی ()objective
نداره ،وبی ما میتونیم به شکلی معنادار ازش استفاده کنیم .در واق عبارات بسیار ک ی پایهواساس عینی دارن.
کن :وبی بدون نظام اخالقی عینی و انکارناپذیر بشریت ر راه میشه.
راب :به اعتقاد خیلیا ما ه ین اآلنشم ر راهیم.
کن :وبی چطور میتونی بگی شکنجه دادن بچه ها کار درستیه؟ کاری نداریم تو چه موقعینت ینا بنا چنه هندفی
انجام شه.
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راب :خب من که هیچوقت اینو نگفتم و ن یرم ،وبی تو داری میری هر چیزی کنه پایهواسناس عیننی نداشنته
باشه ،باید بزوما با ه هی رویکردها و نگرشهای م کن بررسی بشه .شاید پَر در نظر کسی «سنگین» نباشه ،وبی
معنیش این نیست که «سبک» بودنش در مقایسه با اشیاط دیگه نسبی نیست.
کن :وبی خدا معیاری برای تعیین نظام اخالقی عینی و انکارناپذیره .اره میتونی حرف و رد کن!
راب :این کارو ن یتونم بکنم.
توضیح :کن حرفش را اینرونه آغاز میکند :در نظر او باید نظام اخالقنی عیننی و انکارناپنذیری وجنود داشنته
باشد :یعنی قضیهای که بر اساس استدالبی منطقی بیان شده و میتوان بنا عقنل و منطنق آن را ثابنت کنرد .راب
جوابی پذیرفتنی به این اعتراض میدهد ،نشان به این نشان که کن پنس از شننیدن پاسن او مسنأبهای دیگنر را
مطرح میکند .این ابگو آنقدر ادامه پیدا میکند که در آخر به درخواستی غیرم کن میرسیم .با اینکه به ه نهی
مسأبههای مطرحشده جوابی قابلقبول داده میشود ،کن هیچرناه راضنی ن یشنود و از سنؤالپیچ کنردن طنرف
مقابل دست برن یدارد.
مثال  :۲شاید یکی از معروفترین و قدی یترین مثالهای این مغابطه استدالل اثبنات خندا باشند .بنا توجنه بنه
اینکه اکنون روش عل ی روش اصلی برای درک دنیای مادی است ،بسنیاری از اسنتداللهایی کنه بنرای اثبنات
وجود خدا (یا خدایان) به کار میرفتند کاربردشان را از دسنت داهادنند ،بنا اسنتداللهای جدیندتری جنایگزین
شدهاند و شامل سؤالهایی هستند که علم جواب قطعی بنرای آنهنا پیندا نکنرده اسنت .منثال جنایگزین شندن
آفرینشررایننی ( )creationismبننا طراحننی هوشنن ندانه ( )intelligent designیکننی از برجسننتهترین
ن ونههاست .در حال حاضر منشأ حیات استدالل پرطرفداری برای اثبات وجنود خداسنت (اببتنه اینن اسنتدالل
ن ونهی بارزی از مغابطهی استدالل جهلی (ش ارهی  )۰۱است) ،وبی به احت نال زیناد طنی ده سنال آیننده بنه
جوابی برای آن خواهیم رسید و پس از آن ،استدالل «منشأ حیات» نیز با استدالل دیگری جایگزین خواهد شند.
بدین ترتیب ه راه با افزایش درک ما از دنیا دروازه یا Goalpostهای استدالبی دورتر و دورتر برده میشود.
استثناط :این مغابطه را نباید با استدالل یا مج وعهای از استداللهایی که شامل چند رزارهاند که در خود استدالل
رنجانده شدهاند ،اشتباه ررفت .تفاوت اصلی بین مغابطهی تغییر مالکها پس از رسیدن به توافنق و چننین ننوع
استدالبی ظریف است ،وبی راه تشخیص این تفاوت این است که نسبت به استفاده از عبارات تأکیندی («بایند»،
«حت ا»« ،الزم است» و )...حساس بود .مع وال به ادعایی که اینرونه مطرح میشود پاس داده میشود ،امنا پنس
از آن مج وعهای از اعتراضات و ایرادات استعجابی (مغابطهی ش ارهی  )۴مطرح میشوند و این اعتراضنات در
نهایت به درخواستی برای مدرک منجر میشوند که برآورده کردن آن غیرم کن است.
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حقیقت جابنب :عبنارت « »moving the goalpostsکنه بنه معننای جابجنا کنردن دروازه اسنت ،از فوتبنال
آمریکایی برررفته شده است .فرض کنید بهترین بگد م کن را به توپ بزنید و آن را بنه سن ت دروازه هندایت
کنید ،وبی وسط راه دروازه جابجا شود و توپ ش ا وارد اوت شنود .اینن حرکنت بسنیار غیرمنصنفانه اسنت و
مصداه خوبی از این مغابطه است.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی مقایسهی چندرانه (  | )Multiple Comparisons Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۰۷
تعریف :مغابطهی مقایسهی چندرانه به استداللهای استقرایی ( )inductive argumentsمربنوط میشنود .در
چنین استداللهایی ه یشه احت ال این وجود دارد که با وجود صده مقدمهها ،نتیجنهی بهدسنتآمده کناذب از
آب دربیاینند .بننه ایننن مسننأبه «سننطح اط ینننان» ( )confidence levelرفتننه میشننود .در هننر پننژوهش یننا
نظرسنجیای ،سطح اط ینان زیر  ۷۳۳%است .ارر سطح اط یننان  ۳۵%باشند ،یعننی از هنر  ۲۳پنژوهشِ مشنابه
نتیجهی  ۷مورد کاذب از آب درمیآید .ارر سطح اط ینان  ۳۵%باشد و ش ا مقایسنههای چندراننه انجنام دهیند
(مثال  ۲۳تا یا بیشتر) ،به احت ال زیاد مقایسهیتان اشتباه از آب درمیآید .وقتی این مقایسنهی اشنتباه بنه جنای
احت ابی آماری یافتهی مه ی تلقی شود ،این مغابطه اتفاه میافتد.
معادل انگلیسیMultiple Comparisons Fallacy :
معادلهای جایگزین :سنجش چندرانهی مسأبه ،خود را به آن راه زدن ()the look-elsewhere effect
شکل منطقی:
از بین  Nپژوهش ،از  Aنتیجهی  Xبه دست آمد و از  Bنتیجهی .Y
صبح روز بعد ،تیتر روزنامهها« :پژوهشها نشان میدهند .»Y
سطح معناداری ( )Significance Levelپژوهش  Xبود.
در پژوهش چند متغیر آنقدر با هم مقایسه شدند که باألخره نتیجهای معنادار پیدا شد.
مثال :۷
در  ۷۳۳آزمایش که به طور مستقل از یکدیگر انجام شدند ،نرخ تومور مغزی بین کاربران تلفن ه نراه و کسنانی
که از تلفن ه راه استفاده ن یکنند ،مقایسه شد.
در  ۳۳آزمایش نتیجهی بهدستآمده حاکی از این بود که بین دو رروه تفاوت قابلمالحظهای وجود ندارد.
در  ۵آزمایش نتیجهی بهدستآمده حاکی از این بود که احت ال رشد تومور در مغز کاربران تلفن ه راه دو برابنر
بیشتر است.
در  ۵آزمایش نتیجهی بهدستآمده حاکی از این بود که احت ال رشد تومور در مغز کاربران تلفن ه راه دو برابنر
کمتر است.
در جدیدترین بنر تبلیغاتی شرکت  FunTel Mobileنوشته شده است« :پژوهشها نشان میدهنند :اسنتفاده از
تلفن ه راه احت ال رشد تومور مغزی را کاهش میدهد!»
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توضیح :پژوهشرران چند آزمایش انجام دادند و در این آزمایشها چند رروه را بنا هنم مقایسنه کردنند ،بنرای
ه ین احت ال آن زیاد است که چندتا از نتنایج بهدسنتآمده خطنا از آب دربیاینند (اببتنه در حاشنیهی خطنای
پذیرفتنی ( .))within the acceptable margin of errorاین خطاها را یا باید امری نابهنجار حساب کنرد
و نادیدهیشان ررفت ،یا آزمایشهای بیشتری انجام داد تا خطاها رف شوند .ارر صرفا بر اینن خطاهنا ت رکنز
کنیم و نتایج دیگر را نادیده بگیریم ،مرتکب این مغابطه شدهایم.
مثال :۲
ما در پژوهشهای ان روی  ۷۳۳نفنر کنه قبنل از خنواب آواز میخواندنند و  ۷۳۳نفنر کنه قبنل از خنواب آواز
ن یخواندند ،آزمایش انجام دادیم .یافتههای ان از این قرار است :بیش از  ۳۳%کسانی که آواز خواندنند طاهبناز
خوابیدند و حدودا  ۷۳%دمرو یا روی پهلو خوابیدنند .از بنین کسنانی کنه قبنل از خنواب آواز نخواندنند۵۳% ،
طاهباز خوابیدند و  ۵۳%دمرو یا روی پهلو خوابیدند .بنرای ه نین آوازخوانندن قبنل از خنواب روی دمنرو ینا
طاهباز خوابیدن اثردارد.
توضیح :مورد مه ی که در پژوهش به آن اشاره نشده این است که بین دو رروه بیش از  ۵۳۳مقایسه انجنام شند
و این مقایسه از کیفیت خواب تا صبحانهای را که روز بعد خوردند ،دربرمیررفنت .بیشتنر منوارد مقایسهشنده
بیمعنا بودند و برای ه ین کنار رذاشته شدند ،وبی ه انطور کنه از قنانون آمنار و احت ناالت انتظنار منیرود،
مواردی غیرعادی (آنومابی) تشخیص داده شدند و موقعیت خواب هم شگرفترینشنان بنود ،بنرای ه نین زینر
ذرهبین قرار ررفت.
استثناط :فقط در صورت به کنار بنردن شنیوهی آزمنایش/پژوهش صنحیح و اعنالم دقینق نتنایج اینن مغابطنه و
مغابطههای مشابه اتفاه ن یافتد.
حقیقت جابب :از بین  ۲۹نفر انسان که به طور تصادفی انتخاب شدهاند ،احت نال اینکنه دو نفرشنان روز توبند

یکسان داشته باشند ،از اینکه روز توبد یکسان نداشته باشند بیشتر است .این پدیده تناق

توبد ( Birthday

 )Paradoxنام دارد و یکی از مثالهای کالسیک مغابطهی مقایسهی چندرانه است.
مناب :
Walsh, J. (1996). True Odds: How Risk Affects Your Everyday Life. Silver Lake
Publishing.
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مغابطهی طبیعتررایانه ( | )Naturalistic Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۰۲
تعریف :مغابطهی طبیعتررایانه موقعی اتفاه میافتد که شخصی بر اساس آنچه «هست» ،آنچه را که «باید/نبایند
باشد» استنتاج کند .این مغابطه بسیار رایج است و بیشتر مردم به خاطر پذیرفتنه بنودن هنجارهنای اجت ناعی و
اخالقی مغابطهآمیز بودن چنین سخنانی را تشخیص ن یدهند .چنین رفتههایی منطق را دور میزنند و کسی هنم
ن یپرسد چرا چیزی که «هست» ،باید چنان «باشد».
این مغابطه نقطهی مقابل مغابطهی اخالهررایانه (ش ارهی  )۷۵۳است.
مغابطهی طبیعتررایانه حابت سنتیتری هم دارد؛ این حابت موقعی اتفاه میافتد که شخصی «خوبی» را چیزی
غیر از خود آن چیز تعریف کند .جی .ای .منور ( )G.E. Mooreفیلسنوف انگلیسنی ( )۷۱۱۹-۷۳۵۱اسنتدالل
کرد که کوشش برای تعریف کردن مفهوم «خوبی» بر حسب ویژریای طبیعی اشتباه است (برای ه ین است کنه
عنوان «ناتورابیستی» یا طبیعتررایانه برای این مغابطه انتخاب شده است) .در نظر منور ،تعرینف کنردن مفهنوم
«خوبی» غیرم کن است ،چون مفهومی بسیط است ،یعنی مفهومی کنه ن یتنوان آن را بنر حسنب هنیچ مفهنوم
دیگری تعریف کرد .اببته در نظر ه هی فالسفه این کار واقعا مغابطهآمیز نیسنت .برخنی اسنتدالل کردهانند کنه
عبارات اخالقی مثل «خوبی» را میتوان در قاببی طبیعی و خارج از اخاله تعریف کرد .به اعتقاد آنهنا ریشنهی
احکام اخالقی واقعیات بیرونی است؛ یعنی از واقعیتی بیرونی میتوان ارزشی [اخالقی را استنتاج کرد.
معادل انگلیسیNaturalistic Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی «است  -باید» ،استنتاج باید از هست ،استخراج ارزش اخالقی از طبیعت
شکل منطقی:
 Xهست.
بنابراین  Xباید باشد.
 Xنیست.
بنابراین  Xنباید باشد.
مثال :۷
همجنسررایی غیراخالقی است/باید باشد (جنبهی اخالقی) ،چون طبیعی نیست (جنبهی طبیعی).
یا
همجنسررایی طبیعی نیست (جنبهی طبیعی) ،بنابراین غیراخالقی است/باید باشد (جنبهی اخالقی).
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توضیح :با بررسی دقیقتر این سخنان متوجه میشویم که ادعای اصلی این اسنت :همجنسرراینی ( )Xطبیعنی
نیست ( Xنیست) .استدالل ما این است که همجنسررایی غیراخالقنی اسنت ( Xنبایند باشند) ،چنون طبیعنی
نیست ( Xنیست) .ادعای غیرطبیعی بودن همجنسررایی بر پایهی تعریف طبیعی بودن بنه منزبنهی چینزی کنه
«دائ ا در حال اتفاه افتادن است» بنا شده است .ایراد نهفته در این استدالل را میتوانیم با مقایسهای سناده بهتنر
درک کنیم :دروغ رفتن ،تقلب کردن و دزدی عادی هستند (یعنی بیشتر انسانها در زندریشان حداقل یکنی از
این کارها را انجام دادهاند) ،وبی این بدین معنا نیست که این کارها اخالقی هستند.
مثال :۲
طبیعت انسانها را بی نار میکنند .بننابراین دخابنت در کنار طبیعنت و درمنان انسنانها بنا داروهنای شنی یایی
غیراخالقی است.
توضیح :با بررسی دقیقتر این سخنان متوجه می شویم که ادعای اصلی این است :طبیعت عامنل اصنلی بی ناری
است (جنبهی طبیعی دنیا) .از این رزاره به یک رزارهای مبتنی بر باید میرسیم (نباید در امنور طبیعنت دخابنت
کنیم .)...شاید ج لهبندی و ترتیب این استداللها ریجکننده باشد ،وبی یادتان باشد مغابطهی نهفته در اینن مثنال
استنتاج «باید» است از «هست».
ما ه یشه در حال انجام کارهایی ضد طبیعت هستیم .ن یتوانیم راهی طبیعت را مبنای اخالقیات در نظر بگیریم
و راهی هم طبیعت را به خاطر بیمالحظهری و بیتفاوتیاش نسبت به انسانها ش اتت کنیم.
استثناط :راهی اخالقیات ما با آنچه طبیعیست همپوشانی دارد .وبی ارر بخواهیم ع ل اخالقنی کسنی را توجینه
کنیم ،توسل به آنچه طبیعیست کافی نیست.
توجه :مغابطهی طبیعتررایانه و مغابطهی اخالهررایانه اغلب با مغابطهی توسل به طبیعت (ش ارهی  )۴۲اشتباه
ررفته میشوند .شاید یکی از دالیلش این باشد که تعیین کردن چیزی که «طبیعی» است ،مینانبری بنرای تبندیل
کردن «است» به «باید/باشد» است .اما در مغابطهی طبیعتررایانه و مغابطهی اخالهررایانه شابودهی نتیجنهریری
بزوما مبتنی بر «طبیعی» بودن نیست .این شابوده صرفا در آنچه «هست» خالصه میشود .مثال:
با توجه به اینکه از ابتدای تاری تا کنون جنگ وجود داشته است ،پس جننگ نبایند پدیندهای غیراخالقنی بنه
حساب آید.
ج لهی باال ن ونهای از مغابطهی طبیعتررایانه است ،وبی توسل به طبیعت به ش ار ن یآید.
راهن ایی :هیچوقت از پرسیدن سؤالهایی که با «چرا» شروع میشوند واه ه نداشته باشید.
مناب :
Pinker, S. (2003). The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. Penguin.
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Tanner, J. (2006). The naturalistic fallacy. The Richmond Journal of Philosophy,
13, 1–6.
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مغابطهی نفی مقدم و تابی (  | )Negating Antecedent and Consequentمغابطه به زبان آدمیزاد
()۷۰۹
عبارات جدیدی که باید با آنها آشنا شوید:
عکس نقی

( :)Transposition or Contrapositionدر یک قیاس منطقی ،عکنس نقنی

منوقعی اتفناه

میافتد که مقدم و تابی در رزارهی اول را در رزارهی دوم با هم جابجا کنید و سپس فعل هر کدام را منفی کنید.
تعریف :مغابطهی نفی مقدم و تابی مغابطهای صوری است و موقعی اتفاه میافتد کنه در شنکل عکنس نقنی
معتبر استدالبی جایگزینی مقدم و تابی با یکدیگر اتفاه نیفتد .شکل معتبر چنین استدالبی به شرح زیر است:
ارر  Pپس .Q
بنابراین ارر نه ،Qدر نتیجه نه.P
ارر دقت کنید ،میبینیند کنه جنای  Pو  Qرا معکنوس کنردهایم (بنه اینن کنار میروینند معکنوس کنردن ینا
 )Transposeو سپس هردویشان را نفی کردهایم .این مغابطه موقعی اتفاه میافتد که این معکوس کردن اتفناه
نیفتد.
معادل انگلیسیNegating Antecedent and Consequent :
معادلهای جایگزین :عکس نقی

نادرست

شکل منطقی:
ارر  Pدر نتیجه .Q
بنابراین ارر نه ،Pدر نتیجه نه.Q
ارر نه ،Pدر نتیجه نه.Q
بنابراین ارر  Pدر نتیجه .Q
مثال :۷
ارر کار بری مانیلو خواندن ترانههای عاشقانه است ،در نتیجه او همجنسرراست.
بنابراین ارر بری مانیلو ترانههای عاشقانه نخواند ،همجنسررا نیست.
توضیح :مقدمهی اشتباه مثال به کننار (همجنسرنرا بنودن ربطنی بنه خوانندن تراننههنای عاشنقانه نندارد) ،در
نتیجهریری مقدم (بری مانیلو ترانههای عاشقانه میخواند) با تابی (او همجنسرراست) جنایگزین نشنده اسنت.
بنابراین مغابطه اتفاه افتاده است .اببته ارر رزارهی مقدم و تابی را در نتیجهریری معکوس کنیم ،استدالل درست
میشود ،هرچند مقدمهی آن ه چنان فرضی غیرمنطقی است .یادتان باشد :اسنتدالل صنوری معتبنر و عناری از
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مغابطه الزم نیست حت ا نتیجهی صاده داشته باشد؛ صرفا باید صدهنگهدار ( )truth-preservingباشد؛ اببتنه
به شرط اینکه ه هی مقدمههایش صاده باشند:
ارر کار بری مانیلو خواندن ترانههای عاشقانه است ،در نتیجه او همجنسرراست.
بنابراین ارر بری مانیلو همجنسررا نباشد ،ترانههای عاشقانه ن یخواند.
مثال :۲
ارر تصور تام این است که ه هی خوانندران ترانههای عاشقانه همجنسررا هستند ،در نتیجه او اح ق است.
بنابراین ارر تصور تام این نباشد که ه هی خوانندران تراننههای عاشنقانه همجنسرراینند ،در نتیجنه او اح نق
نیست.
توضیح :در مثال باال هم با مشکل عدم معکوس کردن مقدم (تصور تام این است که ه هی خوانندران ترانههای
عاشقانه همجنسررایند) و تابی (او اح ق است) در نتیجه روبهرو هستیم ،با اینکه هر دو رنزاره نفنی شندهاند.
امیدوارم درک کنید که ارر تصور تام این نباشد که ه هی خوانندران تراننههای عاشنقانه همجنسرراینند ،اینن
بزوما بدین معنا نیست که او به دالیل دیگری اح ق نیست .این استدالل مغابطهآمیز و در نتیجه نامعتبر است.
استثناط :ندارد.
مناب :
Carlsen-Jones, M. T. (1983). Introduction to Logic. McGraw-Hill.
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مغابطهی نتیجهی سلبی از مقدمههای ایجابی ( Negative Conclusion from Affirmative
 | )Premisesمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۰۴
تعریف :مغابطهی نتیجهی سلبی از مقدمههای ایجابی مغابطهای صوری است و میتوان آن را اینروننه توصنیف
کرد :نتیجهی قیاسی ح لی در شکل معیارینش سلبی است ،وبی هر دو مقدمه ایجابی هستند .هر شکل معتبنری
از قیاسهای ح لی که بیانگر نتیجهای سلبی باشد ،باید حداقل یک مقدمهی سلبی داشته باشد.
معادل انگلیسیNegative Conclusion from Affirmative Premises :
معادلهای جایگزین :ایجاب باطل
شکل منطقی:
ارر  Aزیرمج وعهی  Bباشد ،و  Bزیرمج وعهی  Cباشد ،در نتیجه  Aزیرمج وعهی  Cنیست.
مثال :۷
ه هی رربهها حیواناند.
بعضی حیوانات خانگی ( )petرربهاند.
بنابراین برخی حیوانات خانگی حیوان نیستند.
توضیح :شاید نتیجه صاده باشد :من وقتی بچه بودم حیوان خانگیام یک تکهسنگ بود ( ،)pet rockوبی اینن
نتیجهریری از بحا منطقی قابل توجیه نیست .رابطهی مج وعنهها و زیرمج وعنهها را در نظنر داشنته باشنید.
ه هی رربه ها حیوان هستند .یعنی حیوانات یک مج وعه هستند و رربهها زیرمج وعهی آن« .بعضی» حیواننات
خانگی رربه هستند :پس ما میدانیم که «حیوانات خانگی» ،یعنی بخشی از مج وعهی مذکور ،با «رربهها» ،یعنی
زیرمج وعهای که به آن اشاره شد ،همپوشانی دارد ،وبی برای رسیدن به این نتیجهی قطعی که بعضی حیواننات
خانگی حیوان نیستند ،اطالعات کافی در اختینار ننداریم .اینن اسنتدالل ننامعتبر و در حکنم اسنتدالبی صنوری
مغابطهآمیز است.
مثال :۲
ه هی پسرها دوستدار ورزش هستند.
بعضی نانواها پسر هستند.
بنابراین بعضی نانواها دوستدار ورزش نیستند.
توضیح :شاید نتیجه صاده باشد ،وبی نتیجهریری از بحا منطقی قابلتوجیه نیست ،به ه ان دبیل کنه نتیجنهی
مثال اول از بحا منطقی قابلتوجیه نبود .این استدالل نامعتبر و در حکم استدالل صوری مغابطهآمیز است.
312

استثناط :ندارد.
حقیقت جابب :من به تکه سنگم آموزش دادم چطور خود را به مردن بزند .تنها حقهای که بلد بود ه ین بود.
مناب :
Goodman, M. F. (1993). First Logic. University Press of America.
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مغابطهی نیروانا ( | )Nirvana Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۰۵
تعریف :مغابطهی نیروانا موقعی اتفاه میافتد که شخصی راهحلی واق ررایانه را با راهحلی آرمانررایانه مقایسنه
کند و بر اساس معیارهای غیرم کن و این تصور که در «دنیای آرمانی» راهحل واق ررایانه بیفایده اسنت ،آن را
رد کند ،بدون توجه به این نکته که راه بهبود شرایط موجود بهترین تص یم است.
معادل انگلیسیNirvana Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی راهحل بینقص ،مغابطهی ک الررایی
شکل منطقی:
 Xچیزی است که در اختیار داریم.
 Yشرایط ایدهآل است.
بنابراین  Xبه قدر کافی خوب نیست.
مثال :۷
آخه برای چی نوشیدن ابکل رو برای افراد زیر  ۲۷سال م نوع کنیم؟ بچهها که در هر صورت میتنونن تهینهش
کنن.
توضیح :هدف از وض چنین قانونی کاهش احت ال مصرف ابکل توسط افراد کمسنوسال است ،نه از بین بردن
احت ال وقوع آن .ارر تصور کسی این باشد که قانون موفق نشده مصرف ابکل بین افراد زیر  ۲۷سال را به طنور
کامل از بین ببرد و برای ه ین بیفایده است ،مرتکب مغابطه شده است.
مثال :۲
هدف از زندری کردن چیه؟ ما که قراره آخرش ب یریم.
توضیح :پیشفرض این سخن این است که هدف نهنایی از زنندری کنردن ن نردن اسنت .شناید چننین هندفی
ارزش ند باشد ،وبی م کن است در نظر خیلیها هدفی توخابی جلوه کند و ن ایانرر تفکری مغابطهآمیز است.
استثناط :تالش برای بینقص بودن با مغابطهی نیروانا تفاوت دارد .ارر هدف ش ا این است که بینقص یا تقریبنا
بی نقص باشید و در راستای رسیدن به چنین هدفی تالش کنید ،کارتان تحسینبرانگیز است .با این حال ،ارر بنا
وجود بهبود وضعیت ،به خاطر غیرم کن بودن دستیابی به بینقصی هدفتان را فراموش کنید ،مرتکنب مغابطنه
شدهاید.
راهن ایی :راه چیزی که به قدر کافی خوب است ،واقعا به قدر کافی خوب است.
مناب :
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George Mason University law review. (1991).
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مغابطهی اسکاتلندی واقعی ( | )No True Scotsman Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۰۰
تعریف :مغابطه اسکاتلندی واقعی موقعی اتفاه میافتد که شخصی ادعایی کلی مطرح کند («ه هی»« ،هر» و،)...
طرف مقابل غلط بودن ادعایش را ثابت کند و روینده به جای اینکه اشتباه خود را بپذیرد ،ادعای کلنی خنود را
به ادعایی جزئی تقلیل دهد و هیچ معیار عینیای ( )objectiveبرای جزئیرراییاش ارائه نکند .ه چنین تعینین
استثناطهای مندرآوردی و بیپایهواساس نیز از نشانههای این مغابطه است.
معادل انگلیسیNo True Scotsman Fallacy :
معادلهای جایگزین :توسل به خلوص [نوعی از آن  ،مسیحی واقعی ،مغابطهی صلیبی واقعی
شکل منطقی:
ه هی Xها  Yهستند.
(ادعای باال به وضوح رد میشود)
پس ه هی Xهای «واقعی»  Yهستند.
مثال  :۷در سال  ۲۳۷۷هاروبد ک پینگ ( ،)Harold Campingسنخنگوی مسنیحی بنار دیگنر پیشبیننی کنرد
بهزودی با ظهور مسیح دنیا به پایان خواهد رسید و به خناطر شخصنیت پراننرژیاش بسنیاری از مسنیحیان بنه
جنبش او پیوستند .در این دورهی زمانی ،بهخصوص وقتی تاری پایان دنیا رذشت ،بسیاری از مسنیحیان اعنالم
کردند هاروبد ک پینگ «مسیحی واقعی» نیست .به نظر من ک پینگ هم به اندازهی هر انسان دیگنری کنه ادعنای
مسیحی بودن میکند مسیحیست و اتفاقا به نظرم او الیق ستایش است ،چون برخالف بسیاری از مسنیحیهای
دیگر حاضر شد دربارهی اعتقاداتش ادعایی مطرح کند که ابطالپذیر یا قابل رد شدن است.
مثال :۲
جان :اعضاط باشگاه سفیدپوستان اوباتوبا شهروندان وظیفهشناسی هستن.
ماروین :پس چرا خیلیهاشون توی زندانن؟
جان :اونا جزط اعضاط واقعی باشگاه نبودن.
ماروین :اعضاط واقعی باشگاه چه کسایین؟
جان :اونایی که سر از زندان درن یارن.
توضیح :این مغابطه بسیار رایج است و انواع مختلفنی دارد .هررناه عضنو ینک رنروه یکنی از همرروهیهنای
خودش را به خاطر کاری که انجام داده یا حرفی که زده ش اتت کند و سپس ادعا کند که او عضو واقعی رنروه
نیست ،این مغابطه اتفاه میافتد.
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در این مثال استدالل کلی این است که هیچیک از اعضاط اوباتوبا سر از زندان درن یآورند .ماروین با اشناره بنه
اینکه بسیاری از اعضاط باشگاه در زندان به سر میبرند ،دروغ بودن این ادعنا را خاطرنشنان میکنند .بنه جنای
اینکه جان اشتباه بودن حرفش را بپذیرد و ادعایش را پس بگیرد ،با تبدیل کردن ادعایش به «هیچیک از اعضناط
واقعی اوباتوبا سر از زندان درن یآورند» بر حرفش پافشاری میکند .این ادعنا مغابطنهآمیز اسنت ،چنون واقعنی
بودن یا نبودن عضویت در باشگاه را به امری نسبی تبدیل کرده است که هنر بحظنه م کنن اسنت مرزهنای آن
جابهجا شود .این سخن عالوه بنر مغابطنهی اسنکاتلندی واقعنی ،مغابطنهی علنت شنبههدار ( questionable
 )cause fallacyو ادعای ابطالناپذیر ( )unfalsifiable claimرا نیز دربرمیریرد.
استثناط :ارر در فرایند تقلیل ادعای کلی به جزئی بتوان معیاری عینی ارائه داد ،مغابطهای اتفاه ن یافتد.
درررونی :توسل به خلوص مغابطهای مرتبط ،وبی کلیتر است و موقعی اتفاه میافتد که شخصی «مقدار کافی»
از چیزی را ندارد و برای ه ین رد صالحیت میشود .مثال راهی رفته میشنود« :ارنر مینل بنه موفقینت داشنته
باشی ،به موفقیت دست پیدا میکنی!» بیلی میل به موفقیت دارد ،وبی به موفقیت دست پیدا نکرده است .بنابراین
رفته میشود که میل بیلی به اندازهی کافی قوی (یا خابصانه) نیست .تفاوت بین مغابطهی توسل بنه خلنوص و
اسکاتلندی واقعی مقایسهی شدت ( )degreeبا اصابت ( )authenticityاست.
یکی دیگر از درررونیها ،مغابطنهی تقناط واقعنی ( )No True Crossover Fallacyاسنت .اینن مغابطنه
موقعی اتفاه میافتد که شخصی برای محافظت از یکی از رروهها ،این حقیقت را رد کند که یک فنرد میتوانند
عضوی از دو یا چند رنروه غیرانحصناری باشند .در تظناهرات بهنار  ،۲۳۲۳بسنیاری از مکانهنای کسنبوکار
تخریب ،غارت یا حتی سوزانده شدند .وقتی مردم این کار را رردن معترضها انداختنند ،دفناع مطرحشنده اینن
بود« :معترضها اعتراض میکنند و غارترران غارت ».معنای نهفته در این بیانیه این است که در آن بحظنه کنه
یک معترض شروع به غارت کردن میکند ،به «غارتگر» تبدیل میشنود و دیگنر عضنوی از رنروه «معترضهنا»
نیست .این ترفندی برای تبرئه کردن اعضای «واقعی» رروه «معترضها» از هر کنار اشنتباهی اسنت .بنه احت نال
زیاد ،رروهی از غارترران وجود دارند که فرصتطلباند و هنیچ موضن ایندئوبوژیکی ندارنند و طبنق هنیچ
معیاری «معترض» به حساب ن یآیند .با این حال ،مشخص است که معترضهایی وجود دارند که اعتقناد دارنند
غارت کردن روش مؤثری برای اعتراض کردن است .در کنار این مثال ،تالش برای تبرئه کردن افسران پلنیس از
خشونت و بیرح ی با بهانهی اینکه «کار نیروهای پلیس محافظت از منردم و کنار جنایتکناران جناینت کنردن
است» به اندازهی ن ونهی باال مغابطهآمیز است.

311

راهن ایی :مردم راهی بیتعارف ادعا میکنند که هر شخصی که خود را عضو رروه  Xمیپندارد و ویژرنی  Yرا
دارد ،عضوی از رروه  Xنیست .از آنها بپرسید آیا کسی که خود را عضنو رنروه  Xمیپنندارد و ویژرنی  Yرا
دارد ،با حرفشان موافق است یا نه.
مناب :
Flew, A. (1984). A Dictionary of Philosophy: Revised Second Edition. Macmillan.
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مغابطهی استنتاج نامتوافق (  | )Non Sequiturمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۰۱
تعریف :مغابطهی استنتاج نامتوافق موقعی اتفاه میافتد که نتیجهی استدالل به مقدمههای آن ربطی نداشته باشد.
در استداللهای غیرصوریتر ،نتیجهی کاذب یا نامتوافق موقعی اتفاه میافتد که دبینل ینا مندرک ارائهشنده بنه
نتیجهی ررفتهشده ربطی ندارد یا ارتباطش بسیار ک رنگ است.
معادل انگلیسیNon Sequitur :
معادلهای جایگزین :مغابطهی بیربطی ،نتیجهی کاذب ،اظهار ناوابسته به موضوع مورد بحنث ،حنرف بنیربط،
پیامد غیرمنطقی« ،این دوتا چه ربطی به هنم دارن؟» ،اسنتنتاج ننامعتبر ،توسنل بنه سنناریوچینی (ننوعی از آن)،
مقدمهی کاذب (نوعی از آن) ،مقدمهی شبههدار (نوعی از آن)
شکل منطقی:
ادعای  Aمطرح میشود.
مدرک برای اثبات ادعای  Aارائه میشود.
بنابراین ادعای  Cصاده است.
مثال :۷
بیشتر مردم دوست دارن بب دریا قدم بزنن .ساحل شن داره .بننابراین سناختن طبقنات شننی تنوی خوننههای
مسکونی ایدهی فوهابعادهایه!
توضیح :شاید در نگاه اول نظریهی ساختن طبقهی شنی جابب به نظنر برسند ،وبنی نتیجنهریری بنا مقدمنههای
مطرحشده ارتباط منطقی ندارد .عالقهی مردم به راه رفتن در ساحل به اینن معننا نیسنت کنه دوسنت دارنند در
خانهیشان شن داشته باشند ،ه انطور که عالقهی مردم به شنا کردن به معنای اینن نیسنت کنه دوسنت دارنند
خانهیشان را آب بردارد.
مثال :۲
رستوران بابی بررر بهترین غذای این اطراف رو داره .یکی از روزنامههای محلی بابی بررر رو بهتنرین رسنتوران
محله انتخاب کرده .برای ه ین ،فیل ،صاحب بابی بررر ،باید نامزد ریاست ج هوری بشه.
توضیح :شرط میبندم فیل استاد ه بررر پختن است ،وبی مهارت او در پخت ه بررر به این معنا نیسنت کنه او
رئیسج هور فوهابعادهای خواهد شد.
استثناط :این مغابطه استثناط خاصی ندارد .هر استدالل باید مقدمه و نتیجهای داشته باشد که از بحا منطقی به هم
مربوط باشند.
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راهن ایی :یکی از بهترین راهها برای تشخیص رزارههای نامتوافق ،استفاده از مقایسهی معتبری است که مضحک
بودن مغابطه را نشان دهد.
درررونی :مغابطهی ننامتوافق اننواع مختلفنی دارد .یکنی از آنهنا توسنل بنه سنناریوچینی ( Argument by
 )scenarioاست .در این تعبیر روینده با اشاره به سناریویی بیربط سعی میکند از نتیجهاش پشتیبانی کنند .بنه
طور کلی استفاده از ترفندهای خطابه و بیان ( )rhetoricکه به نتیجهی استدالل بیربط باشند ،مغابطهآمیز است.
مقدمههای کاذب ( )falseیا شبههدار ( ) questionableم کن است صرفا تحریف واقعیت باشند ،اما به خاطر
داشته باشید که م کن است ایراد اصلیشان بیربط بودن به نتیجه باشد.

۷

مناب :
Hyslop, J. H. (1892). The Elements of Logic, Theoretical and Practical. C.
Scribner’s Sons.

 )۷( . ۷یکی از کاربران وبسایت پرسیده است« :در بخش راهن ایی رفتید که یکی از بهترین راههای تشخیص مغابطنهی ننامتوافق
استفاده از مقایسهی معتبری است که مضحک بودن مغابطه را نشان دهد .آیا م کن است به یک مثال اشاره کنید؟»
بو بنت در پاس میروید« :این رفته را در نظر بگیرید:
انسانها پتانسیل زیادی برای انجام کارهای پلید دارند .ببینید دنیا چقدر جای پلیدیست .مشخصا انسانها ذاتا پلید هستند.
میتوان در جواب این سخن رفت:
ارر از پتانسیل انسانها برای انجام کارهای پلید به این نتیجه برسیم که آنها ذاتا پلید هستند ،پس آیا ن یتوان از پتانسیل انسنانها
برای انجام کارهای خوب به این نتیجه رسید که ذاتا خوب هستند؟
( )۲یکی از کاربران سایت پرسیده است« :آیا میتوان رفتهی زیر را ن ونهای از مغابطهی نامتوافق در نظر ررفت؟
جان :میدونی توی هابیوود چقدر منحرفهای جنسی زیادن؟
استیسی :با این حال اآلن یکیشون توی کاخ سفیده».
بو بنت در پاس میروید« :ارر رفتوروی باال استدالل به حساب بیاید ،مغابطهآمیز است .وبی بهشخصه آن را مغابطنه بنه شن ار
ن یآورم .این رفتورو بیشتر شبیه رفتورویی ساده است».
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مغابطهی تالش زیاد ( | )Notable Effortمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۰۱
تعریف :مغابطهی تالش زیاد موقعی اتفاه میافتد که شخصی تصور کند به دبیل تالش زیاد استداللکننده بنرای
رسیدن به نتیجهای خاص ،باید آن نتیجه را به منزبهی دبیلی معتبر جهنت صنده نتیجنه پنذیرفت ،در حابیکنه
تالش او ربطی به صده ماجرا ندارد.
معادل انگلیسیNotable Effort :
معادلهای جایگزین :کوشش بیهوده ()E is for effort
شکل منطقی:
شخص  ۷زح ت زیادی کشیده تا  Yرا ثابت کند.
بنابراین  Yصاده است.
مثال :۷
قاضی :در ت ام سالهایی که قاضی فدرال بودم ،تا حاال ندیده بودم مدافعی برای اثبات بیرناه بودن خودش اینن
ه ه تالش کند .برای ه ین من بیرناهی او را تأیید میکنم.
توضیح :تالش قابلتحسین مداف برای اثبات بیرناهیاش ربطی به رناهکار بودن یا نبودنش ندارد ،مگنر اینکنه
تالشش به جایی رسیده باشد .حکم قاضی بر پایهی عواطف بنا شده ،نه عقالنیت.
مثال :۲
چطور میتونی ادعاش رو رد کنی؟ ویلیام برای اثبات ادعاش یه کتاب نوشته .بدونشک حرفش درسته.
توضیح :تالش تحسینبرانگیز ویلیام برای اثبات ادعایش به این معنا نیست که ادعایش ثابت شده است.
استثناط :ارر تالش یا زح ت صورتررفته به صده ادعا ربطی نداشته باشد ،استثنائی در کار نیست.
راهن ایی :ذهنیت «ه ه برندهاند» را دور بیندازید .ارر به هر تالشی کنه صنورت میرینرد پناداش دهنیم ،ارزش
تالشهایی را که به نتایج موفقیتآمیز منتهی میشوند ،پایین میآوریم .دنیا به بازنندران نینز احتیناج دارد؛ فقنط
سعی کنید یکی از آنها نباشید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی خشم بیش از حد ( | )Overextended Outrageمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۰۳
تعریف :مغابطهی خشم بیش از حد موقعی اتفاه میافتد که شخصی ،بهعلت تفسنیر اشنتباه ینا غرضورزاننه از
آمار وان ود کند که یک یا چند مورد استثناط در یک جامعهی آماری هنجار بنه حسناب میآینند (بندون ارائنهی
دبیل و مدرک) .هدف از این کار برانگیختن خشم مردم نسبت به آن جامعهی آماری است .این مغابطنه یکنی از
انواع افراطی مغابطهی کلیشهسازی ( )stereotypingاست و اساس آن سنوریریای شنناختی بنه ننام خطنای
انتساب رروهی ( )group attribution errorاست.
معادل انگلیسیOverextended Outrage :
معادلهای جایگزین :داد و بیداد اخالقی شدید ،داد و بیداد سیاسی
شکل منطقی:
شخص  ۷کار بدی انجام میدهد.
شخص  ۷عضوی از رروه  Xاست.
مردم خشم خود را نسبت به رروه  Xابراز میکنند.
مثال :۷
فاکس نیوز دربارهی رروهی از مهاجران خالفکار خبری پخش میکند .خبرنگناران هفتنهها دربنارهی اینن خبنر
صحبت می کنند و خشم و نفرت خود را نسبت به مهاجران غیرقانونی ابراز میکننند و ادعنا میکننند کنه آنهنا
چقدر برای مردم خوب ایاالت متحدهی آمریکا خطرناک هستند.
توضیح :آمار جنایت از جانب مهاجران غیرقانونی کمتر از شهروندان قنانونی ایناالت متحنده اسنت ۷.وبنی ارنر
رسانهها قصد داشته باشند مهاجران غیرقانونی را به مثابه عنصری خطرناک به جامعه معرفی کننند ،میتواننند بنا
ت رکز بر یک مورد جنایت آن را به کل مهاجران نسبت دهند و بدین ترتیب بر افکار ع ومی تأثیر بگذارند .ابراز
خشم و انزجار راهی برای تأثیررذارتر کردن این ترفند است.
مثال :۲
هافینگتنپست خبری دربارهی یک ج هوریخواه که به یک زن مسل ان ح له کرد و از او خواست «بررردد بنه
کشور خودش» پخش کرد .این خبر میلیون ها بار بین مردم به اشتراک رذاشته شد و رسانههای بیبرال دیگنر نینز

1

. Adelman, R., Reid, L. W., Markle, G., Weiss, S., & Jaret, C. (2017). Urban crime rates and
the changing face of immigration: Evidence across four decades. Journal of Ethnicity in
Criminal Justice, 15(1), 52–77. https://doi.org/10.1080/15377938.2016.1261057
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آن را پخش و دربارهاش بحنث کردنند و رفتنند کنه چقندر از نفنرت ج هوریخواهنان نسنبت بنه مسنل انان
ناراحتاند.
توضیح :مردم و رسانهها (رسانههای جانبدار) هویت فیزیکنی ینا اجت ناعی خالفکناران را زینر ذرهبنین قنرار
میدهند تا دید مردم نسبت به رروه اجت اعیای که خالفکار عضو آن است ،تغییر دهند .چه نیازی بود که اشاره
شود طرف «ج هوریخواه» بوده است؟ چند نفر از ج هوریخواهان به زنان مسل ان ح له کردهاند؟ چند نفر از
دموکراتها؟ برای اینکه روایتسازی خراب نشود ،دادههای بسیاری نادیده ررفته میشوند.
استثناط :استثنایی در کار نیست .ارر ابراز خشم از حدی فراتر رود ،یعنی در بغرنج بودن مشکل اغراه شده است
و رروهی از مردم به ناحق دیو پنداشته شدهاند.
راهن ایی :دفعهی بعد ارر خبری خواندید که ش ا را خش گین کرد ،فقط از دست افرادی خشن گین شنوید کنه
در ماجرا دخیل بودند .از هویت اجت اعی و فیزیکی آنها دیو نسازید.
مناب :
این مغابطه را خود بو بنت ابداع کرده است.
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مغابطهی سادهانگاری علت ( | )Oversimplified Cause Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۳
تعریف :مغابطهی سادهانگاری علت موقعی اتفاه میافتد که شخصی وان ود کند یکی از علل وقنوع ینک اتفناه
تنها علت وقوع اتفاه است یا تعدادی علل پیچیده و درهمتنیده به یک علت واحد تقلیل داده شوند .این مغابطه
ناشی از طرز فکری سادهانگارانه است و به طور تلویحی اشاره میکند که علنت وقنوع ینک اتفناه فنالن چینز
است/نیست .کسی که چنین طرز فکری دارد ،این نکتنهی مهنم را نادینده میرینرد کنه وقتنی دربنارهی مسنائل
پیچیدهای ه چون رفتار انسان صحبت میکنیم ،علل دخیل بسیار پیچیده و چندوجهی هستند.
معادل انگلیسیOversimplified Cause Fallacy :
شکل منطقی:
 Xیکی از علل وقوع  Yاست.
 Xو  Yهر دو وجود دارند.
بنابراین ،برای کنار رذاشتن  Yباید  Xرا کنار بگذاریم.
مثال :۷
مقدمهی  :۷مس ومیت سرب م کن است به رفتار خشونتآمیز منجر شود.
مقدمهی  :۲بسیاری از کودکان ساکن در بخشهای درونشهری سرب در خونشان دارند.
نتیجه :بنابراین با درمان مس ومیت سرب میتوان معضل رفتار خشونتآمیز را در بخشهنای درونشنهری رفن
کرد.
توضیح :در مثال باال اشاره شده که مس ومیت سرب م کن است یکی از علل رفتار خشنونتآمیز باشند (دقنت
کنید که از احت ال حرف منیزنیم) .اینن رفتن ه بندین معناسنت کنه احت نال دارد مسن ومیت سنرب بنه رفتنار
خشونتبار ربط داشته باشد ،وبی میزان این ارتباط مشخص نیست و ارر کسی ادعنا کنند رفتنار خشنونتبار را
میتوان با درمان مس ومیت سرب حل کرد (زبان دو دویی یا  )binaryمرتکب این مغابطه شده است .ه چننین
فرض اینکه رفتار خشونتبار بزوما به جنایت خشونتبار ختم میشود ،مغابطهی مصادره به مطلوب (شن ارهی
 )۱۵است.
مثال :۲
مقدمهی  :۷سبک زندری کمتحرک یکی از علل رسترش چاقیست.
مقدمهی  :۲طی چند دههی اخیر تحرک انسانها کاهش یافته است.
نتیجه :بنابراین میتوان با وادار کردن مردم به تحرک بیشتر جلوی رسترش چاقی را ررفت.
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توضیح :در مقدمهی  ۷اشاره شده که کمتحرکی صرفا یکی از علل چاقی است .ن یتوان با وادار کردن منردم بنه
تحرک بیشتر آن را حل کرد .در بهترین حابت صرفا میتوان شدت آن را کاهش داد.
مثال :۹
مقدمهی  :۷از بحا عل ی ثابت شده که سیگار کشیدن باعث به وجود آمدن سرطان ریه میشود.
نتیجه :بنابراین ارر سیگار کشیدن را قدغن کنیم ،سرطان ریه از بین میرود.
توضیح :تصور اینکه سیگار کشیدن صرفا یکی از علل سنرطان رینه اسنت و نقنش ع ندهای در وقنوع آن دارد
منطقی است ،وبی تصور اینکه تنها عامل مؤثر است ،مغابطهآمیز است.
راهن ایی :تعیین علت وقوع یک اتفاه کار آسانی نیست .به جنز در شنرایطی کنه دربنارهی واقعیتنی اثباتشنده
صحبت میکنید ،بهتر است از عباراتی چون «یکی از عوامل« ،»...م کن است یکی از علل»« ،باعنث کناهش »...و
به طور کلی عباراتی که از احت االت حرف بزنند استفاده کنید.
مناب :
Hurley, P. J. (2011). A Concise Introduction to Logic. Cengage Learning.
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مغابطهی استثناط قوی ( | )Overwhelming Exceptionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۷
تعریف :مغابطهی استثناط قوی موقعی اتفاه میافتد که شخصی تع ی ی ابراز کند که روی کاغذ و از بحا فننی
درست است ،اما یک یا چند استثناط دارد و این استثناطها آنقدر فراریر و تأثیررذار هستند که از قدرت اسنتدالل
اوبیه میکاهند و آن را ضعیفتر از حدی که مدنظر استداللکننده بنوده جلنوه میدهنند .در بسنیاری از منوارد،
استثناطهای فهرستشده به جای اینکه در کنار مدرک و برهان ارائه شنوند تنا اسنتدالل اوبینه را تقوینت کننند،
جایگزین مدرک و برهان میشوند.
معادل انگلیسیOverwhelming Exception :
شکل منطقی:
ادعای  Aمطرح میشود.
برای  Aاستثناطها و تبصرههای بسیار در نظر ررفته میشود.
بنابراین ادعای  Aصاده است.
مثال :۷
به استثناط نهادهای نیکوکاری ،فراهم کردن آرامش ذهنی و حس تعلق ،منسنجم نگنه داشنتن جامعنه و سنهوبت
آموزش ارزشهای اخالقی به کودکان ،دین سرتاپا ضرر است.
توضیح :ارر کسی قصد دارد دین را بکوبد ،با اشاره به ت ام ویژریهای مثبت آن بنه منزبنهی اسنتثناط ناخواسنته
نشان میدهد که استدالل خودش کاذب یا در بهترین حابت بسیار ضعیف است.
مثال :۲
کشننور مننا وض ن افتضنناحی دارد .بلننه ،مننا آزادی داریننم ،مننردم مننا پننذیرای فرهنگهننای بس نیاری هسننتند،
بی ارستانهای ان جزط بهترینهای دنیا هستند ،نهادهایی مثل سنازمان غنذا و دارو ( )FDAضنامن سنالمت منا
هستند ،صنعت سرررمی کشور شهرهی خاص و عام است ،بازارمان آزاد است ،پارکهای ان بینظیر هستند ،کنل
دنیا به ما به چشم قدرت ندترین کشور دنیا نگاه میکنند ،فرصت برای پیشنرفت بسنیار اسنت ،تحصنیل رایگنان
است ،وبی با این حال...
توضیح :با ت ام این تفاسیر خیلی راحت میتوان ادعایی خالف ادعای روینده مطرح کرد :وضعیت کشنور عنابی
است ،یا حداقل افتضاح نیست .روینده با فهرست کردن اسنتثناطهای منذکور صنرفا ادعنای اوبینهاش مبننی بنر
افتضاح بودن وض کشور را ضعیف جلوه میدهد.
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استثناط :هرچقدر تعداد استثناطها کمتر و تأثیرشان بر استدالل اوبیه خفیفتر باشند ،احت نال وقنوع اینن مغابطنه
کمتر است.
حقیقت جابب :ع وما کسانی مرتکب این مغابطه میشوند که تا رسیدن به نتیجهریری منطقی فاصنلهای ندارنند،
وبی بنا بر دالیلی ن یتوانند باور یا ادعای غیرمنطقیشان را رها کنند.
مناب :
Lindgren, J. (1983). More Blackmail Ink: A Critique of Blackmail, Inc., Epstein’s
Theory of Blackmail. Connecticut Law Review, 16, 909.
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مغابطهی دستهبندی انعطافناپذیر ( | )Package-Deal Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۲
تعریف :مغابطهی دستهبندی انعطافناپذیر موقعی اتفاه میافتد که شخصی تصور کند چون چند چیز در رذشته
در یک رروه دستهبندی شده اند ،باید ه یشه در یک رروه باقی ب انند یا ارر از هم سوا شوند ،عواقنب آن بندتر
از حدی است که انتظار میرود.
معادل انگلیسیPackage-Deal Fallacy :
معادلهای جایگزین :پیوستگی باطل
شکل منطقی:
 Xو  Yمع وال در یک رروه دستهبندی میشوند.
بنابراین  Xیا  Yرا ن یتوان از هم سوا کرد.
مثال :۷
مایکل جکسون عضوی از رروه جکسون فایو ( )Jackson Fiveاست .بدون تیتو و باقی اعضاط او هیچ بختنی
برای موفقیت ندارد.
توضیح :مایکل جکسون در رروه جکسون فایو خوش درخشید ،وبی وقتی از رروه جدا شد و مستقل کار کنرد،
قلههای جدیدی از موفقیت را فتح کرد .تصور اینکه او ن یتواند بنهتنهایی پیشنرفت کنند ،پایهواسناس منطقنی
ندارد.
مثال :۲
م نوع کردن سیگار کشیدن در بارها باعث ورشکست شدنشان میشود ،چون مردم عادت دارند موق نوشنیدن
ابکل سیگار بکشند.
توضیح :مثال باال یکی از استدالل های رایج علیه م نوع کردن سیگار در بارهنا و فضناهای مخصنوص نوشنیدن
ابکل بود .ترس از جداسازی کشیدن سیگار و خوردن ابکل ناشی از ترس ورشکست شدن بود ،نه آمار و ارقنام
یا مدرکی که با عقل جور دربیاید .سالها بعد معلوم شد که م نوع کردن سیگار بر درآمد چنین مکانهایی تنأثیر
قابلمالحظهای نداشت.

۷

استثناط :میشود برای سلیقهی شخصی استثناط قائل شد.
مثال :من هررز بتونم ساندویچ کرهی بادومزمینی رو بدون مربا بخورم.
1

. Mark Engelen, Matthew Farrelly & Andrew Hyland: The Health and Economic Impact of
New York's Clean Indoor Air Act. July 2006, p. 21
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راهن ایی :هیچوقت قابلیت انسانها را در وفق دادن خودشان با شرایط دستکم نگیرید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی مس وم کردن سرچش ه ( | )Poisoning the Wellمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۹
تعریف :مغابطهی مس وم کردن سرچش ه موقعی اتفاه میافتند کنه شخصنی ح لنهی تشننیعی (اتّهنامورزاننه)
(مغابطهی ش ارهی  )۵پیشریرانهای علیه حریفش ترتینب دهند .یعننی از ه نان اول بنا بیانناتی تخریبکنننده
درباره ی شخصی خاص سعی کند ذهنیت مردم را نسبت به او عوض کند و بدین ترتینب ،ادعاهنای خنودش را
پذیرفتنیتر جلوه دهد و اعتبار ادعاهای شخص مذکور را زیر سؤال ببرد.
معادل انگلیسیPoisoning the Well :
معادلهای جایگزین :ته ت ناروا ،تخریب وجههی رقیب ،کنارزار بدنامسنازی ( ،)smear campaignکنارزار
شایعهپراکنی[ ،شکلی از مغابطهی توسل به منش فردی
شکل منطقی:
اطالعاتی تخریبآمیز (چه صاده ،چه کاذب) دربارهی شخص  ۷بیان میشود.
بنابراین ادعا(ها)ی شخص  ۷باید کاذب باشند.
مثال :۷
تیم :رئ یس ،من به ش ا توضیح دادم که چرا به نظرم بیل باید اخراج بشه ،نه من .مط ئنم حاال بیل میخنواد بیناد
پیش ش ا و چندتا بهونهی رقتانگیز دستوپا کنه تا دروغی رو که رفته موجه جلوه بده.
توضیح :تیم با خراب کردن شخصیت بیل نزد رئیساش قصد دارد ذهنیت او را نسنبت بنه بینل خنراب کنند و
دفاعیهی احت ابی او را از خودش «رقتانگیز» جلوه دهد .در مثال باال تیم از ترفندی مغابطنهآمیز اسنتفاده کنرده
است ،وبی ارر رئیس او توصیهی تیم را جدی بگیرد ،او نیز مرتکب مغابطه میشود.
مثال :۲
امیدوارم استدالبم را واضح بیان کرده باشم .حاال نوبت طرف رفتورو است تا با روایت مغابطنهآمیز ،نامنسنجم
و غیرمنطقیاش از رذشته استدالل بنده را زیر سؤال ببرد.
توضیح :ابراز چنین رفتههایی راه درستی برای معرفی کردن طرف رفتورو نیست .ارر در مقام مخاطنب اجنازه
دهید این زهر ریختن ها نظر ش ا را نسبت به استدالل طرف بحث عوض کند ،یعنی تفکرتان مغابطهآمیز است.
استثناط :به یاد داشته باشید که ارر شخصی واقعیاتی را مطرح کند که به استدالل ربط داشته باشنند ،ن یتنوان آن
را ح لهی تشنیعی (اتّهاموزانه) (مغابطهی ش اره  ) ۵حساب کرد .در مثنال اول ،ارنر تنیم سرچشن ه را مسن وم
ن یکرد ،مغابطهای اتفاه ن یافتاد.
مثال:
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تیم :رئ یس ،من به ش ا توضیح دادم که چرا به نظرم بیل باید اخراج بشه ،نه من .مط ئنم حاال بیل میخنواد بیناد
پیش ش ا و ماجرا رو از دید خودش تعریف کنه ،وبی خواهش میکنم این نکته رو مد نظر داشته باشنید کنه دو
نفر شاهد داریم که هردوشون حاضرن تأیید کنن بیل بود که به مشتری رفت بچههاش ایکبیریان.

۷

درررونی :مغابطهی توسل به اخاله ( )Appeal to Ethosیعننی رد کنردن ینک اسنتدالل بنر پاینهی صنفات
اخالقی منفی شخص استداللکننده.
ررتی :تونی میره فیلم امشب ساعت  ۱شروع میشه.
جین :تونی یه خوک زنستیزه!
ررتی :پس بهتره زمان شروع شدن فیلم رو دوباره چک کنیم.
حقیقت جابب :ارر میخواهید قدرت این مغابطه را درک کنید ،دربارهی آزمایش روزِنهنان ( The Rosenhan
 ) Experimentبخوانید .در این آزمنایش هشنت دانشنجو و پژوهشرنر سنابم وان نود کردنند کنه صنداهای
توهمآمیز می شوند تا به آسایشگاه روانی راه پیدا کنند .پس از ورود به آسایشگاه ،آنها رفتند کنه دیگنر صندایی
ن یشنوند و رفتاری کامال عادی نشان دادند ،وبی ه چنان با آنها بهعنوان کسانی که مشنکالت رواننی داشنتند
رفتار می شد .رفتار یکی از دانشجوها که برای پژوهش مشغول یادداشت برداشتن بود ،از جانب یکی از خدمهی
آسایشگاه بهعنوان «رفتار نوشتاری آسیبزننده» تعبیر شد.
مناب :
Walton, D. (1998). Ad Hominem Arguments. University of Alabama Press.

 . ۷یکی از کاربران سایت پرسیده است« :ارر کسی ادعایی مبهم ،شبههدار یا دروغ مطرح کند و منِ نوعی به سنابقهی بند رویننده
اشاره کنم ،آیا سرچش ه را مس وم کردهام؟ مثال ارر فاکسنیوز اعالم کند« :مردم این کشور عاشق کاپیتابیسنماند و از سوسیابیسنم
متنفرند» ،آیا اشاره به اینکه فاکسنیوز نهادی راسترراست و در زمینهی جهنتریری سیاسنیاش انعطناف بنه خنرج ن یدهند،
مس وم کردن سرچش ه به حساب میآید؟»
بو بنت در پاس میروید« :این سؤال قابل بحث است و باید به صورت موردی بررسی شود .ارر قصند داریند از اسنتدالل کسنی
انتقاد کنید و در این راستا به جهتریری سیاسیاش اشاره کنید (با قصد اینکه مخاطبان اینن جهنتریری سیاسنی را بنه منزبنهی
نکتهای منفی ببینند) ،به احت ال زیاد این کار مغابطهآمیز است .با این حال ،ارر استدالبی مطرح نشده و مثال تحلیلرری سیاسی در
فاکسنیوز نشسته و نظرات شخصی و متعصبانهاش را به خورد مردم میدهد ،در چنین شرایطی اشاره بنه جهنتریری سیاسنی او
مغابطهآمیز نیست ،حداقل نه به اندازهی مورد اول».
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مغابطهی نزاکت سیاسی (  | )Political Correctness Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۴
تعریف :مغابطهی نزاکت سیاسی اخیرا بسیار رواج پیدا کرده است .این روزها پیشفرض بسنیاری از افنراد اینن
است که دو یا چند رروه ،فرد یا ایده های یک رروه یا فرد با هم برابرند ،ارزشی یکسان دارند یا بنه ینک مینزان
حقیقت دارند .ریشهی چنین طرز تفکری پدیدهی نزاکت سیاسی است .نزاکت سیاسی [در ویکیپندیا اینروننه
تعریف شده است« :نزاکت سیاسی به نحوهی رفتار و رفتار و سیاستی اشاره دارد که در آن فرد در بینان منظنور
خود ،ارائهی دیدراه خود یا به ن نایش رذاشنتن هننر خنود سنعی میکنند تنا اقلیتهنای آسنیبپذیر و افنراد
بهحاشیهراندهشدهی جامعه یا افرادی را که به خاطر شغل ،جنسنیت ،ننژاد ،فرهننگ ،رنرایش جنسنی ،منذهب،
ایدئوبوژی ،ناتوانی جس ی و ذهنی یا سنوسالشان به نوعی به آن ها تبعی

اجت اعی روا داشته شده ،نرنجانند

و آنها را مورد آزار کالمی یا تحقیر اجت اعی قرار ندهد».
نزاکت سیاسی موقعی به مشکل تبدیل میشود کنه در آن زینادهروی شنود .میتنوان آن را واکنشنی افراطنی بنه
(مغابطهی) کلیشهسازی ( )stereotypingدر نظر ررفت.
معادل انگلیسیPolitical Correctness Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی مالحظهی سیاسی ،سنجیده سخن رفتن
شکل منطقی:
ادعای  Aدارای نزاکت سیاسی نیست.
بنابراین ادعای  Aکاذب است.
مثال :۷
ثبت اطالعات نژادی/فرهنگی در فرودراهها اشتباه است .احت ال تروریست بودن یک مرد بنابغ خاورمیاننهای بنا
یک دختر چهارسابهی آمریکایی برابر است.
توضیح :خیلی چیزها امکانپذیرند ،از ج له تروریسنت بنودن ینک دختنر چهارسنابهی آمریکنایی ،وبنی ثبنت
اطالعات افراد با احت االت سر و کار دارد .در چنین شرایطی نزاکت سیاسنی داشنتن متنرادف اسنت بنا نادینده
ررفتن احت االتی که بر پایهی آمار معتبر شکل ررفتهاند.
مثال :۲
شخص نقابداری که مرتکب جنایت شد ۷۳۳ ،سانت قدش بود و چهار مرد مسلح را با دست خابی زمنین زد.
احت ال زن بودن او با احت ال مرد بودنش برابر است.
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توضیح :امکان آن وجود دارد که زنی  ۷۳۳سانتی که متخصص هنرهای رزمی است مرتکب جنایت شده باشند،
وبی چنین سناریویی بسیار غیرمحت ل است و ارر پلیس ها تص یم بگیرند برای پرهیز از تبعی

جنسیتی تعنداد

یکسانی از مته ان مرد و زن را مورد بازجویی قرار دهند ،وقت باارزش خودشان را تلف کردهاند.
مثال :۹
عقاید هرکسی محترم است .بنابراین ارر بخت رقصیدن در خیابان جزط تشریفات مذهبیشان باشد ،باید این حق
را به آنها بدهیم.
توضیح :آیا ه هی تشریفات مذهبی قابلقبول هسنتند؟ آینا در ه نهی شنرایط هرروننه رفتنار منذهبی را بایند
پذیرفت؟ مرز تح ل چنین رفتارهایی را کجا میتوان تعیین کرد و با چه معیاری؟
مثال :۴
قربانی کردن باکرهها یکی از فرهنگها و سنتهای قدی ی قبیله است ،ه انطور که خوردن هاتداگ به هنگنام
ت اشای مسابقهی بیسبال در کشور ما به سنت تبدیل شده است .باید فرهنگهنای مختلنف را پنذیرفت و درک
کرد.
توضیح :ما وارد حوزهی اخاله شدهاینم و در چننین شنرایطی دو انتخناب پنیش رو دارینم :حفنظ ینک «بناور
فرهنگی» یا نجات دادن جان یک دختر جوان .کدامیک مهمتر است؟
این مثالها و به طور کلی این مغابطه ،بسیار جنجابی هستند .ه هچیز بستگی به کیفیت اسنتدالل دارد .اسنتدالل
من این است که در بسیاری از موارد نزاکت سیاسی مغابطهآمیز است .شاید ش ا موافق باشید ،شاید مخنابف .در
هر صورت ،باید آماده باشید تا بتوانید از موض تان با دالیل معتبر دفاع کنید.
استثناط :به توضیح باال رجوع کنید.
راهن ایی :نزاکت سیاسی اساسا یعنی باور به اینکه رساندن رنجش اجت اعی و نهادی به حنداقل مینزان م کنن
کار خوبیست .این باور بهنوبهی خنود از خنوشقلبی افنراد ناشنی میشنود و اشنکابی نندارد؛ نبایند آن را بنا
مغابطه ی تعیین صده یک ادعا بر اساس انطباه آن با نزاکت سیاسی سننجید .واقعینت بنه رنجنش اجت ناعی و
نهادی اه یت ن یدهد.
مناب :
این مغابطه را خود بو بنت ابداع کرده است.
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مغابطهی نتیجهریری بیپایهواساس ( | )Post-Designationمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۵
تعریف :مغابطهی نتیجهریری بیپایهواساس ینا تعینین پسنینی منوقعی اتفناه میافتند کنه شخصنی بنر اسناس
مشاهداتش از یک ن ونهی آماری نتیجهریری کند ،وبی در شرایطی که از قبل ن وننهریری انجنام شنده و کسنی
اعالم نکرده این آزمایش برای یافتن چه جور مشاهداتی ترتیب داده شده است .این مغابطه با مغابطهی مقایسهی
چندرانه (مغابطهی ش ارهی  )۷۰۷ارتباط نزدیکی دارد.
معادل انگلیسیPost-Designation :
معادلهای جایگزین :صید داده ()Fishing for Data
شکل منطقی:
ن ونهای از یک مج وعه داده برررفته شده است.
در این ن ونه ارتباطی پیدا می شود که از بحا آماری غافلگیرکننده نیست و کسی آن را جدی ن یریرد.
این ارتباط معنادار در نظر ررفته میشود.
مثال :۷
وقتی داشتم به سابقهی دانشآموزانم نگاه میکردم ،پی بنردم کنه از هنر  ۷۳نفنر ۳ ،نفرشنان تکفرزنند هسنتند.
بنابراین تکفرزندی در جامعه رو به افزایش است.
توضیح :وقتی بدون انتظار خاصی دادهای را بررسی کنید ،هر برداشنتی از آن م کنن اسنت و بنه خناطر منوارد
غیرعادی تصادفی و آماری هر دادهای م کن است «عجیب» بنه نظنر برسند .در مثنال بناال ،تکفرزنند بنودن ۳
دانشآموز از هر ۷۳تا خارج از هنجار است ،وبی ذات احت االت ه ین اسنت .ارنر فرضنیهای کنه میخواسنتید
ثابت کنید این بود که بیشتر بچهها تکفرزند هستند و در این راسنتا بنه اینن داده برخنورد میکردیند ،در اینن
صورت برای انجام پژوهش بیشتر و رسیدن به نتیجهای موجهتر دبیل محکمتری پیدا میکردید.
مثال :۲
وقتی داشتیم تفاوت بین  ۷۳۳مسیحی و  ۷۳۳ملحد را بررسی میکردیم ،پی بردیم کنه مسنیحیان در مقایسنه بنا
ملحدان از خوردن تنماهی بهمراتب بیشتر استقبال میکنند.
توضیح :وقتی در حال صید داده هستید ،دیر یا زود یک مورد غیرعادی پیدا میکنید .در این ن ونهی خاص اینن
امر غیرعادی ت ایل مسیحیان به خوردن تنماهی است .وقتی دغدغهی آدم صرفا نتیجهریری باشند ،بناالخره بنه
نتیجهای میرسد ،اما سؤال اینجاست که آیا این نتیجه اصال معنای خاصی دارد؟
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استثناط :راه حقیقتی مهم در دادهها یافت می شود ،چه دنبابش باشیم ،چه نباشیم .وبی یادتان باشد کنه فنره بنین
این یافتههای مهم را با موارد غیرعادی بیمعنا تشخیص دهید.
حقیقت جابب :ظاهرا  Post-Designationصرفا نام متفاوتی بنرای مغابطنهی مقایسنهی چندراننه (شن ارهی
 ) ۷۰۷است .من تص یم ررفتم هر دو مدخل را نگه دارم ،چون مدخل مغابطهی مقایسهی چندرانه را بسنط دادم
تا شامل چند مقایسه بین پژوهشهنای مختلنف نینز شنود ،در حابیکنه چننین کناری در تعرینف اینن مغابطنه
ن یرنجد.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی زبان پیشداورانه ( | )Prejudicial Languageمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۰
تعریف :مغابطهی زبان پیشداورانه موقعی اتفاه میافتد که شخصی به هنگام استدالل کنردن از عبناراتی بنا بنار
عاطفی سنگین استفاده کند تا برای استدالل خودش ارزش یا خیر اخالقی در نظر بگیرد و کسانی را بنه آن بناور
داشته باشند اشخاصی خوب در نظر بگیرد.
معادل انگلیسیPrejudicial Language :
معادلهای جایگزین :تصویرسازی مغایر
شکل منطقی:
ادعای  Aسرشار از عبارات با بار عاطفی سنگین است.
بنابراین ادعای  Aصاده است.
مثال :۷
ه هی کاتوبیکهای خوب میدانند که افکار ناپناک حاصنل وسوسنههای شنیطاناند و بایند بنه هنر قی تنی در
برابرشان مقاومت کرد.
توضیح :در مثال باال «ه هی کاتوبیکهای خوب» عبارتی پیشداورانهست که بار عاطفی دارد .رویننده بنه طنور
تلویحی میروید که هر کاتوبیکی که در برابر افکار ناپاک مقاومت نکند «کاتوبینک بند» اسنت و اینن منصنفانه
نیست .شاید کاتوبیک مذکور ارادهی قوی نداشته باشد یا دیدراهش دربارهی رابطهی جنسی با کلیسا فره داشته
باشد.
مثال :۲
دانشآموزانی که میخواهند زندری موفقی داشته باشند باید هر روز مشق شب بنویسند.
توضیح :پیشفرض روینده این است که دانشآموزانی که مشق شب ننویسند ،زندری منوفقی نخواهنند داشنت.
چنین طرز فکری غلط است .شاید دانشآموز بیچاره یک شب خسته یا مری

باشند ،محتنوای درسنی را درک

نکرده یا در انبار کاغذ شرکت ،کنار بستهی نامه های غیررس ی ،با منشی پدرش ررم ررفته باشد .حرف من اینن
است که پدرجان ،حاال چون من چند شب مشق ننوشتم ،معنایش این نیسنت کنه ن یخواسنتم زنندری منوفقی
داشته باشم!
استثناط :راهیاوقات از این مغابطه برای انگیزه بخشیدن به آدمها استفاده میکنند ،وبی داشتن نیت خیر چینزی از
مغابطهآمیز بودنش کم ن یکند.
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راهن ایی :زبان پیشداورانه میتواند ابزار متقاعدسازی مؤثری باشد ،وبی به شنرط اینکنه آن را بنهعنوان مک نل
استدالل قوی به کار ببرید ،نه جایگزین آن.
مناب :
Damer, T. E. (2008). Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to FallacyFree Arguments. Cengage Learning.
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مغابطهی برهان بر اساس ارعاب ( | )Proof by Intimidationمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۱
تعریف :مغابطهی برهان بر اساس ارعاب موقعی اتفناه میافتند کنه شخصنی اسنتدالبش را ع ندا پیچیندهتر و
سختتر از حد مع ول مطرح کند تا مخاطبش از ترس اح ق به نظر رسنیدن آن را تأییند کنند ،ینا آن را بندون
مدرک بپذیرد ،یا جرأت نکند قدرت و اعتبار یا فرضیات پیشینی شخص استداللکننده را زیر سؤال ببرد.
معادل انگلیسیProof by Intimidation :
معادل التینargumentum verbosium :
معادلهای جایگزین :برهان بر اساس رزافرویی ،خود را تهدیدآمیز جلوه دادن ،قپی آمدن ،خودستایی
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعای  Aرا مطرح میکند.
شخص  ۷آدم سترری به نظر میرسد.
بنابراین ادعای  Aصاده است.
مثال :۷
پروفسور خاویر میفرماین که بدونشک تخممرغ قبل از مرغ به وجود اومد .ایشون پارسال به خاطر فعابیتش در
عرصهی نجوم برندهی جایزهی نوبل شد .در ض ن ایشون قهرمان ( MMAهنرهای رزمی ترکیبی) جهانه .برای
ه ین من جرأت ندارم ادعاش رو زیر سؤال ببرم.
توضیح :پروفسور خاویر بدونشک آدم باهوش و سرسختی به نظر میرسد ،وبی بنرای اثبنات ادعنایش مندرکی
ارائه نشده است.
مثال :۲
پروفسور پیت با فصاحتی بی نظیر ،صدایی رسا و اعت اد به نفسی محکم بینان کردنند کنه ینک بنهعالوهی ینک
مساوی است با سه .بنابراین یک بهعالوهی یک مساوی است با سه.
توضیح :با اینکه پروفسور پیت از نظر عقلی آدم سترگ و مه ی بنه نظنر میرسند ،وبنی ینک بنهعالوهی ینک
مساوی است با دو.
استثناط :ارر در شرایطی هستید که م کن است به خاطر سؤال پرسیدن کشته شوید ،اینن مغابطنه دیگنر مغابطنه
نیست ،بلکه به ترفندی برای زنده ماندن تبدیل میشود.
راهن ایی :ارر در شرایطی هستید که م کن است به خاطر سؤال پرسیدن کشته شوید ،هرچه سری تر فرار کنید.
مناب :
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Terrell, D. B. (1967). Logic: A Modern Introduction to Deductive Reasoning. Holt,
Rinehart and Winston.
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مغابطهی جا زدن ادعا به جای مدرک ( | )Proof Surrogateمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۱
تعریف :مغابطهی جا زدن ادعا به جای مدرک موقعی اتفاه میافتد که شخصی ادعایش را جای برهان اثباتشده
یا مدرک عرضه کند ،در حابیکه نه مدرک و نه برهانی عرضه نشده است.
معادل انگلیسیProof Surrogate :
شکل منطقی:
ادعای  Xمطرح میشود.
ادعای  Xطوری بیان میشود که رویی نیازی به اثبات آن نیست ،یا درخواست اثبات آن نیز ناشایست است.
بنابراین  Xصاده است.
مثال :۷
خوزه نوشته« :انسانها اکثرا خوشقلب هستند ».نویسنده کامال در اشتباه است.
توضیح :به اعتقاد روینده نویسنده «کامال در اشتباه است» ،وبنی دبیلنی بنرای نظنرش ارائنه ن یکنند .کل نات و
عباراتی ه چون «کامال»« ،قطعا»« ،اساسا»« ،مشخصا»« ،بدونشک» و ...ع دتا حاکی از اینن هسنتند کنه رویننده
قصد ندارد مدرکی برای حرفش ارائه کند.
مثال :۲
فالن سیاست دار فاسد است .ه ه از این موضوع باخبرند ،به جز هواداران او .این حقیقت غیرقابلانکار است.
توضیح :عبارت «این حقیقت غیرقابلانکار است» جایگزینی برای مدرک فاسد بودن فالن سیاست دار است.
اسثتناط :ادعاهایی که کل دنیا به منزبنهی حقیقنت غیرقابلانکنار قبولشنان دارنند ،جنزط اینن مغابطنه محسنوب
ن یشوند.
مثال :ارر دستتان را وارد چرخروشت کنید ،آسیب میبیند.
مناب :
Dowden. (1993). Logical Reasoning Im. Thomson Learning EMEA, Limited.
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مغابطهی اثبات عدم وجود ( | )Proving Non-Existenceمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۳
تعریف :مغابطهی اثبات عدم وجود موقعی اتفاه میافتد که شخصی به جای اینکه وجود چیزی را اثبنات کنند،
از طرف بحث بخواهد عدم وجود آن را اثبات کند .اببته بعضی مواق اثبات عدم وجود چیزی کنار راحتیسنت؛
مثال اثبات خابی بودن یک سطل زبابه ،وبی اثبات عدم وجود چیزی در مقیاسی کلی یا بنه طنور قطعنی م کنن
نیست .ارر کسی ادعای وجود چیزی را دارد ،وظیفهی اثبات وجود آن بر دوش خود او است.
معادل انگلیسیProving Non-Existence :
شکل منطقی:
من ن یتوانم وجود  Xرا اثبات کنم ،برای ه ین تو باید عدم وجود آن را اثبات کنی.
ارر نتوانی ،نتیجه میریریم  Xوجود دارد.
مثال :۷
خدا وجود دارد .ارر نتوانی عدم وجود خدا را ثابت کنی ،من ه چنان به وجود او اعتقاد خواهم داشت.
توضیح :برای اعتقاد به خدا دالیل موجهی وجود دارند ،وبی اثباتناپذیر بنودن عندم وجنود خندا یکنی از اینن
دالیل نیست.
مثال :۲
شیال :من میدونم روح ابویس شبا میاد توی خوابم.
ران :من فکر نکنم کسی که تو خواب میبینی واقعا روح ابویس باشه.
شیال :ثابت کن که نیست!
توضیح :در این مثال باز هم با سناریوی رایج اشتباه ررفتن امکانپذیری با احت نال روبنرو هسنتیم .شنیال از ران
میخواهد که او ثابت کند روح ابویس به خوابش سر ن یزند؛ اجابت این درخواسنت غینرم کن اسنت ،چنون
آزمایشی برای اثبات وجود یا عدم وجود ارواح طراحی نشده ،برای ه ین در این مثال اثبات عدم وجود م کنن
نیست .اثبات وجود روح ابویس در خواب های شیال ،یا حداقل اثبات احت ال وقوع چنین اتفاقی (هرچقندر هنم
که این احت ال ناچیز باشد) بر عهدهی خود شیالست.
استثناط :ارر ران در جواب میرفت «نه ،این غیرم کنه»« ،امکان نداره ابویس اومده باشه به خوابت» یا هر سنخن
دیگری که کال احت االت را ،هرچقدر ناچیز یا دیوانهوار ،نادیده بگیرد ،شنیال حنق داشنت تنا از او درخواسنت
مدرک کند ،اببته به شرط اینکه روشنسازی کند هدف او خاطرنشان کردن این نکته اسنت کنه او ن یتوانند بنا
قاطعیت دربارهی چنین موضوعی حرف بزند ،نه اینکه واقعا از او انتظار رو کردن مدرک داشته باشد.
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راهن ایی :ارر فکر میکنید موجودات بیگانه ،خدایان ،اشباح یا موجود ماوراطابطبیعی دیگری وارد زنندری شن ا
شده است ،از آنها درخواست کنید اطالعاتی از خودشان بدهند که یک شخص ثابث بیطرف بتواند صحتش را
تأیید کند .انجام چنین کاری برای موجود بیگانهی فوهپیشرفته ،خدا یا موجود آس انی باید کنار راحتنی باشند.
مثال بعضی از چیزهایی که میتوانید در چنین موقعیتی درخواست کنید به شرح زیر است:
ارقامی که در آینده برندهی التاری خواهند شد (اببته بهشرط اینکه اندوختهیتان را به خیریه تقدیم کنید)
پاس دادن به سؤاالت یا مسائلی که جواب عل ی دارند ،وبی جوابشان هنوز کشف نشده است.
شرح دادن وقای آینده با جزئیات
وبی ارر موجود مذکور چیزهایی از این قبیل به ش ا رفت:
قرائت بخشی از کتاب مقدس
توصیه دربارهی اینکه فالن شغل را قبول کنید یا نه
جای سوییچ ماشین که چند روز پیش رم کرده بودید
این که آن ها واقعا وجود دارند و به دیگران هرچه بگویید به ش ا شک خواهند کرد
این که هیچراه نباید به وجودشان شک کنید
 ...یا به طور کلی هر ج لهی دیگری که بهاحت ال منشأ آن تخیل خودتنان اسنت (تخیلنی کنه محتوینات آن را
ن یتوان آزمود یا تأیید/رد کرد) ،پس بهتر است احت ال ورود یک موجود ماوراطابطبیعی به زنندریتان را منورد
بازنگری قرار دهید.
مناب :
You
Can
Prove
a
Negative.
(n.d.).
Retrieved
from
http://www.psychologytoday.com/blog/believing-bull/201109/you-can-provenegative
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مغابطهی توسل به تکوین روانی (  | )Psychogenetic Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۳
تعریف :مغابطهی توسل به تکوین روانی موقعی اتفاه میافتد که شخصی دبیل نامعتبر بودن اسنتدالبی را عامنل
روانشناسانهی پس بیان آن استدالل در نظر بگیرد.
معادل انگلیسیPsychogenetic Fallacy :
شکل منطقی:
شخص  ۷استدالل  Xرا مطرح میکند.
شخص  ۷به خاطر دبیل روانشناسانهی  Yاستدالل  Xرا مطرح کرد.
بنابراین  Xصاده نیست.
مثال :۷
جورج :پسر ،اون دخترا چقدر خوشگلن!
دِرِک :نه نیستن .تو تحت تأثیر اثر تشویقکننده ( )cheerleader effectقرار ررفتی .وقتی دخترا کنار هم دیده
بشن ،ظاهرشون زیباتر از موقعی به نظر میرسه که تکبهتک ببینیشون.
توضیح :اوال اینکه «خوشگل» خطاب کردن اشخاص ارزشرذاری ذهنی ( )subjectiveاست .یعنی کسنی کنه
در نظر جورج خوشگل اسنت ،م کنن اسنت در نظنر دِرِک نباشند .دوم اینن کنه تصنور درک اینن اسنت کنه
ارزشرذاری ذهنی جورج «اشتباه» است و دبیل اشتباه بودنش را اثری روانشناختی به نام اثنر تشنویقکنننده در
نظر ررفته است.
مثال :۲
بوکاس :یادم میاد وقتی سه سابم بود ،مادرم منو از دست یه کوسه نجات داد.
کیتی :بعید میدونم .چیزی که داری تجربه میکنی پدیدهایه که روانشناسهای شناختی بهش منیرن «حافظنهی
کاذب» (.)false memory
توضیح :کیتی به دو دبیل مرتکب استدالل مغابطنهآمیز شنده اسنت .دبینل اول اینن اسنت کنه او ر نان میکنند
خاطرهی بوکاس به خاطر پدیدهای به نام «حافظهی کاذب» حقیقت ندارد .دبیل دوم این است کنه او سنخنش را
با اعت اد به نفسی کاذب بیان میکند و جا برای شک و تردید باقی ن یرذارد.
استثناط :هرچقدر ادعا یا استدالل مطرح شده باورنکردنیتر باشند ،در نظنر رنرفتن احت نال دخینل بنودن اثنری
روانشناسانه در بیان آن منطقیتر است .با این حال ،حتی در مواجهه با باورنکردنیترین ادعاها هم باید احت نال
این تأثیر را در نظر ررفت ،نه قطعی بودن آن را.
31۱

مثال:
مارج :دیشب وقتی خواب بودم ،آدمفضاییها اومدن سراغم .وقتی باال سرم بودن ،بنه مندت  ۹۳ثانینه مننو فلنج
کردن و بعد وقتی قابلیت حرکت و تکل م داشت برمیرشت جلوی چش ام ناپدید شدن.
کریستین :به نظر میرسه دیشب فلج خواب و توه ات هیپناروژیک رو تجربنه کنردی .توه نات هیپناروژینک
موقعی اتفاه میافته که توی یه حابتی بین خواب و بیداری قرار میریری .وقتی آدما میخوابن ،مغزشون قابلیت
تحرک و تکلم رو به صورت مقطعی غیرفعال میکنه ،وبی وقتی فلج خواب اتفاه میافته ،به هوش مینای ،وبنی
برای مدتی کوتاه .بنابراین به احت ال زیاد آدمفضاییای در کار نبود.
حقیقت جابب :هرچه تلفن های مجهز به دوربین بیشتر در دسترس منردم قنرار ررفنت ،رزارشهنای حناکی از
مشاهدهی آدمفضاییها کمتر شد.
مناب :
Segal, R. A. (1980). The social sciences and the truth of religious belief. Journal of
the American Academy of Religion, 403–413.
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مغابطهی انتقال سور ( | )Quantifier-Shift Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۷
تعریف :مغابطهی انتقال سور مغابطهای صوری است که در آن شخصی جهنت سنورها (هنر ،هنیچ ،برخنی) در
رزارهای منطقی را جابهجا کند.
معادل انگلیسیQuantifier-Shift Fallacy :
معادلهای جایگزین :انتقال سور باطل
شکل منطقی:
هر  Xیک  Yمربوطه دارد.
بنابراین مقداری  Yمربوط به هر  Xوجود دارد.
مثال :۷
ه ه مادر دارند.
بنابراین در دنیا زنی وجود دارد که مادر ه هی ماست.
توضیح :رزارهی «ه ه مادر دارند» صاده است ،وبی واژهی «مادر» اصطالح اشتراکی نیست ،بلکه مقوبهای کلنی
است که مادرهای متعدد در آن جای میریرند .نتیجهریری ج له دقیقا متضاد این معنا است و بینان میکنند کنه
ه ه یک مادر اشتراکی دارند .این نوع از استدالل نامعتبر و در نتیجه مغابطهآمیز است.
مثال :۲
ه ه مغز دارند.
بنابراین ه هی ما یک مغز اشتراکی داریم.
توضیح :ه ه مغز مخصوص به خودشان را دارند ،نه یک مغز که بین ه ه مشترک است( .اببتنه منن خیلیهنا را
دیدم که انگار مغز مخصوص به خودشنان ندارنند ،وبنی بگنذریم) .اینن ننوع از اسنتدالل ننامعتبر و در نتیجنه
مغابطهآمیز است.
استثناط :ندارد.
راهن ایی :یادتان باشد که سور یک عبارت است (مثل ه ه ،بعضی) که مقیاس (بزرری ینا کنوچکی) عبنارتی را
که به آن متصل شده نشان میدهد.
مناب :
Cook, R. T. (2009). A Dictionary of Philosophical Logic. Edinburgh University
Press.
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مغابطهی فیزیک کوانتوم ( | )Quantum Physics Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۲
تعریف :مغابطهی فیزیک کوانتوم موقعی اتفاه میافتد که شخصی سعی کند با توسل به مبحث فیزینک کوانتنوم
صحت استدالبش را ثابت کند ،در حابیکه استدالبش هیچ ربطنی بنه فیزینک کوانتنوم نداشنته باشند .ه چننین
شخص مربوط میتواند با سوطاستفاده از ذات عجیب و پیچیدهی اصول فیزیک کوانتوم قوانین بدیهی حناکم بنر
دنیای بزرگ را زیر سؤال ببرد.
از ریچارد فاین ن ( )Richard Feynmanیکی از بزرگترین نظریهپردازان فیزیک کوانتنوم نقنل اسنت« :فکنر
کنم میتوانم با احت ال قریب به یقین بگویم که هیچکس فیزیک کوانتوم را درک ن یکند ».بنه احت نال حنق بنا
اوست .ع وم مردم توافق دارند که فیزیک کوانتوم عجیبترین ،متناق

ترین و غیرقابلدرکترین حوزهی عل ی

است که از اعتبار برخوردار است .بنابراین ارر کسی بتواند استدالبش را بهنوعی به فیزیک کوانتوم ربط دهد ،بنه
احت ال زیاد افراد ک ی قادر خواهند بود نامعتبر بودن ادعایش را ثابنت کننند ،چنون افنراد ک نی از اینن رشنته
اطالعات کافی دارند .بنابراین با توسل به فیزیک کوانتوم میتوان با سوطاستفاده از ناآراهی مردم نسنبت بنه اینن
رشته استدالل را معتبرتر جلوه داد.
ماهیت مرموز فیزیک کوانتوم باعث شده این حوزه به بستری پرطرفندار بنرای ابنراز بیاننات خرافنی ،ادعاهنای
بیپایهواساس مذهبی ،استداللهای عجیب پیرامون «اثبات» وجود خدا و هوش جهنانی و ادعاهنای ابطالناپنذیرِ
( )unfalsifiable claimsدیگر تبدیل شود.
معادل انگلیسیQuantum Physics Fallacy :
معادلهای جایگزین :توسل به فیزیک کوانتوم
شکل منطقی:
فیزیک کوانتوم از این نظریه پشتیبانی میکند که  Y ،Xاست.
بنابراین  Y ،Xاست.
(هرچند فیزیک کوانتوم از چنین چیزی پشتیبانی ن یکند)
مثال :۷
دِپوک :فیزیک کوانتوم ثابت میکنه که هوش جهانی وجود داره.
سم :؟؟؟
توضیح :سم چیزی دربارهی فیزیک کوانتوم ن یداند ،بنابراین ن یتواند جواب درستی به این ادعا بدهد .بنا اینن
حال ،دپوک اصال استدالبی مبتنی بر مدرک مطرح نکرد .صرفا بیانیه صادر کرد.
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مثال :۲
دپوک :فیزیک کوانتوم زبان خداست .معلوم شده که ذرات کوانتنوم میتواننند از هنر فاصنلهای در هنر نقطنه از
کائنات ،چه درونش ،چه بیرونش ،بیدرنگ اطالعات منتقل کنند.
سم :؟؟؟
توضیح :سم چیزی دربارهی فیزیک کوانتوم ن یداند ،بنابراین ن یتواند جواب درستی به این ادعا بدهند .دپنوک
در مثال باال ادعایش را ک ی بیشتر بسط داده و با استدالل بر اساس چرند و پرند (مغابطهی ش ارهی  )۵۱سعی
کرده ادعایش را عل ی جلوه دهد ،در حابیکه این ادعا بویی از علم نبرده است .طبق ت ام چیزهایی که دربنارهی
فیزیک کوانتوم میدانیم ،هیچ چیزی ن یتواند سری تر از نور حرکت کند؛ در غیر این صورت تنناق

سنفر در

زمان ( )time travel paradoxپیش میآید.
استثناط :ابراز ادعایی عل ی بر پایهی روش عل ی دربارهی فیزیک کوانتوم مغابطهآمیز نیست.
راهن ایی :سعی کنید کتابی مقدماتی دربارهی فیزیک کوانتوم بخوانید .این مبحث ننهتنها جابنب اسنت ،بلکنه بنا
خواندن دربارهی آن میتوانید سؤاالت درستی پیرامون آن مطرح کنید و مغابطههای مرتبط با فیزینک کوانتنوم را
راحتتر تشخیص دهید.
مناب :
این مغابطه را خود بو بنت ابداع کرده است.
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مغابطهی علت شبههدار ( | )Questionable Causeمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۹
تعریف :مغابطهی علت شبههدار موقعی اتفاه میافتد که شخصی تصور کند یک چیز علت چیز دیگنری اسنت،
صرفا به خاطر اینکه آن دو مع وال به هم ربط داده میشوند.
معادل انگلیسیQuestionable Cause :
معادل التینcum hoc ergo propter hoc :
معادلهای جایگزین :عامل شبههدار ،منطق پروانهای ،نادیده ررفتن علتی رایج ،اشتباه ررفتن علیت و ربط ،اشتباه
ررفتن علت و معلول ،علت کاذب ،علت سوم ،مغابطهی علت سوم ،همنشینی (نوعی از آن) ،معکنوس سناختن
علیت/جهت اشتباه (نوعی از آن)
شکل منطقی:
 Aمع وال به  Bربط داده میشود؛ بنابراین  Aعلت  Bاست.
مثال :۷
هر وقت که میخوابم ،خورشید غروب میکنه .برای ه ین خوابیدن من علت غروب خورشیده.
توضیح :امیدوارم مغابطهآمیز بودن استدالل واضح باشد و نیاز به توضیح نداشته باشد.
مثال :۲
بسیاری از همجنسررایان مبتال به ایدز هستند .بنابراین همجنسررایی عامل ایدز است.
توضیح :درست است که آمار مبتالیان به ایدز در بین همجنسررایان بسنیار بیشتنر از دررجنسرراینان اسنت،
وبی از این موضوع ن یتوان نتیجهریری کرد که علت ایدز همجنسررایی است ،ه نانطور کنه ن یتنوان ادعنا
کرد علت بارداری دررجنسررایی است.
استثناط :ارر در راستای علت در نظر ررفتن چیزی مدرکی قوی ارائه شود ،مغابطهای اتفاه ن یافتد.
درررونی :مغابطهی همنشینی ( )juxtaposition fallacyیکی از تعنابیر دیگنر اینن مغابطنه اسنت کنه در آن
شخصی دو دیدراه/مورد را طوری کنار هم قرار میدهد که انگار بینشان رابطهی علی و معلنوبی برقنرار اسنت،
وبی به طور علنی به این موضوع اشاره نکند.
مثال:
جاببه که هر وقت تو میای اینجا ،بوی بد تو اتاه میپیچه.
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وارونهسنازی ینا معکنوس کنردن علینت ( )reversing causalityینا جهنت اشنتباه ()wrong direction
اس شان رویاست .این تعبیر ه چنان علتی کاذب به حساب میآید ،وبی ننوع خاصنی از آن کنه علنت غنروب
خورشید فرا رسیدن شب در نظر ررفته میشود ،در حابیکه علت فرا رسیدن شب غروب خورشید است.
حقیقت جابب :برای برقرار کردن رابطهی علی معلوبی باید سه چیز را ثابت کنید X .۷ :قبل از  Yاتفناه افتناده.
 .۲رابطهی مشاهدهشده بین  Xو  Yبر حسب تصادف اتفاه نیفتاده .۹ .چینز عامنل دیگنری وجنود نندارد کنه
رابطهی « Xماقبل  »Yرا توضیح دهد.
مناب :
Johnson, R. H., & Blair, J. A. (2006). Logical Self-defense. IDEA.
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مغابطهی توجیه کردن ( | )Rationalizationمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۴
تعریف :مغابطهی توجیه کردن موقعی اتفاه میافتد که شخصی سعی کند ادعایش را با دورویی و تزویر توجینه
کند ،چون میداند دبیل اصلی برای بیان آن ادعا یا به اندازهی کافی متقاعدکننده نیست ،یا شرمآورتر از آن اسنت
که بتوان علنی بیانش کرد ،یا زیاده تند و ناراحتکننده است.
معادل انگلیسیRationalization :
معادلهای جایگزین :بهانه آوردن
شکل منطقی:
برای ادعای  Bدبیل  Aارائه شده است ،با اینکه  Aدبیل واقعی نیست.
مثال :۷
من ن یتونم با تو بیام اپرا ،چون ضربابعجل کارم امشبه .تازه وقت مو شستن هم ندارم.
توضیح :دبیل واقعی این است که روینده دبش ن یخواهد با طنرف بنرود اپنرا ،وبنی از تنرس اینکنه دبنش را
نشکند ،این موضوع را رک و راست به او ن یروید .برای ه نین دالینل سناختگی (ینا ه نان توجینه و بهاننه)
جایگزین دالیل واقعی و صادقانه شدهاند.
مثال :۲
من به اسب های بابدار اعتقاد دارم ،چون کتاب مقدس از صحت تاریخی برخورداره و هیچوقت دربنارهی چننین
واقعیت مه ی اشتباه ن یکنه.
توضیح :روینده به خاطر اعتقادش به مذهب به اسبهای بابدار اعتقاد دارد ،وبی خنودش هنم میدانند کنه اینن
دبیل متقاعدکنندهای نیست ،بهخصوص در نظر کسانی که همکیش او نیسنتند .رویننده ه چننان ت اینل دارد بنه
مذهب معتقد ب اند ،برای ه ین دفاعیهای رایج (صحت تاریخی) را بهجای دبیل اصلی به کار میبرد.
استثناط :آیا توجیه کردن و بهانه آوردن برای پرهیز از وارد کردن آسیب روحی بنه دیگنران کنار درسنتی اسنت؟
جواب این سؤال را به خودتان وارذار میکنم ،چون هر موقعیت جواب متفاوتی میطلبد.
راهن ایی :ارر ن یخواهید حال بقیه را بگیرید ،صرفا جواب صادقانه را به طرقی سیاستمدارانه بیان کنید.
مناب :
Fallacies | Internet Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). Retrieved from
http://www.iep.utm.edu/fallacy/#Rationalization
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مغابطهی نکتهی انحرافی ( | )Red Herringمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۵
تعریف :مغابطهی نکتهی انحرافی موقعی اتفاه میافتد که شخصی موضوع بحث را عوض کند و آن را به س تی
پیش ببرد که برای جواب دادن به آن آمادهتر است .این مغابطه به طفره رفنتن (مغابطنهی شن ارهی  )۱۹ارتبناط
نزدیکی دارد .وبی تفاوتشان در این است که نکتهی انحرافی تالشی ع دی بنرای بنه انحنراف کشنیدن توجنه
مخاطب از استدالل اوبیه است.
معادل انگلیسیRed Herring :
معادل التین[ Ignoratio elenchi :نتیجهی نامرتبط
معادلهای جایگزین :مغابطهی شاهماهی قرمز ،پی نخود سیاه فرستادن ،طرح موضوع انحرافی برای فرار از طرح
موضوع اصلی ،خود را به آن راه زدن ،رد رمکنی ،عنوض کنردن بحنث ،تأکیند ر راهکنننده ،دفاعینهی چوباکنا،
نتیجهی بیربط ،موضوع بیربط ،بحث را به بیراهه کشیدن
شکل منطقی:
شخص  ۷استدالل  Aرا مطرح میکند.
شخص  ۲استدالل  Bرا مطرح میکند.
استدالل  Aفراموش میشود.
مثال :۷
مایک :اره خیانت کردن به ه سر کار غیراخالقیه ،پس چرا این کارو کردی؟
کن :اصال اخالقیات چیه؟
مایک :یک تعداد قوانین رفتاریه که فرهنگ تعیین میکنه.
کن :وبی چه کسی این قوانین رفتاری رو تعیین میکنه؟...
توضیح :کن موفق شده این بحث و رفتورو را از خالف جنسی خودش بنه سن ت بحثنی ع ینق و وجنودی
دربارهی ماهیت اخالقیات بکشاند.
مثال :۲
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بیلی :چطور م کنه دنیا  ۰۳۳۳سال قدمت داشته باشه؟ ش اری از اجرام آس انی هستن که  ۷۹میلیارد سال نوری
با ما فاصله دارن ،وبی نورشون تازه به ما رسیده.

۷

مارتی ۰۳۳۳ :سال رقم تثبیتشدهای نیست .م کنه دنیا  ۷۳۳۳۳سال قدمت داشته باشه.
بیلی :چجوری به این نتیجه رسیدی؟
توضیح :مارتی موفق شد موضوع بحث را عوض کند و خط زمانی نظریهی آفرینشررایی را طوری تغیینر دهند
که الزم نباشد با ایدهی مطرحشده در کتاب مقدس ه اهنگ باشد.

۲

استثناط :استفاده از نکتهی انحرافی برای به انحراف کشاندن نکتهی انحرافیای که طرف بحث مطرح کرده شناید
مغابطهآمیز نباشد ،وبی آیا باید جواب کار اشتباه را با کار اشتباه دیگری داد؟
درررونی :ر راه کردن ( )Misdirectionعبارتی مصطلحتر در توصیف پرت کردن حواس یک نفنر از چینزی
است که ن ی خواهید به آن توجه نشان دهد .این کار م کن است با هدف سرررمی ،پرهینز از خجابنتزدری و
هر هدف دیگری (من ج له استدالل کردن) انجام شود.
راهن ایی :ارر میخواهید پیش دوستانتان آدم مه ی به نظر برسید ،به آنها بگویید که بین ماهیهنا روننهای بنه
نام «ماهی قرمز» وجود ندارد .بلکه این اسم به ماهیای اشاره دارد که مزهی نسبتا تندی دارد ،مع نوال شناهماهی
است (وبی نه ه یشه) و با خواباندن در آبن ک و با دود زیاد پخته میشود.
مناب :
Hurley, P. J. (2011). A Concise Introduction to Logic. Cengage Learning.

 . ۷دورترین جرم آس انی که از وجودش خبر داریم ،ستارهای است که در فاصلهی  ۷۹۳۷میلیارد سال نوری از زمین منفجنر شند.
این جرم انفجار پرتوی راما ( )GRBبود ،یعنی درخشان ترین نوع انفجار فضایی .نام این انفجار به یناد تناری اکتشنافش GRB
 ۳۳۳۴۲۹رذاشته شده است.
 . ۲یکی از کاربران سایت رفته است « :من با مثال دوم ش ا کامال موافق نیستم .بله ،کن موضوع بحث را عوض کرده اسنت ،وبنی
این کارش مغابطهآمیز نیست .راهی الزم است افراد را وادار کرد منظورشان را واضحتر بیان کنند تا موض شان بهتر مشخص شنود
و بعد به استداللشان پاس داد».
بو بنت در پاس میروید« :صحیح .پیشفرض نهفته در مثالها این است که در ادامه بنه سنؤال اوبینه پرداختنه ن یشنود .نکتنهی
مغابطهآمیزشان این است».
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مغابطهی برهان خلف (  | )Reductio ad Absurdumمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۰
تعریف :مغابطهی برهان خلف موقعی اتفاه میافتد که شخصی بنا تأکیند و ت رکنز افراطنی بنر دالبنت ضن نی
رزارهای به نتیجهای محال بر پایهی آن برسد .استداللهایی که در آنها از عبارات مطلقررایاننه مثنل «ه یشنه»،
«هیچوقت»« ،ه ه»« ،هیچکس» و ...استفاده شود ،قابلیت زیادی برای افتادن در دام این مغابطه دارند .اببته مغابطنه
در استدالبی نهفته است که میتواند به امر محال تقلیل یابد ،برای ه ین برهان خلف ترفندی برای بنرمال کنردن
مغابطه است و ن یتوان خود آن را مغابطه حساب کرد.
معادل انگلیسیReductio ad Absurdum :
معادل التینreductio ad absurdum :
معادلهای جایگزین :تحویل به محال
شکل منطقی:
فرض کنید  Pصاده است.
از این فرضیه استنتاج کنید که  Qصاده است.
ه چنین استنتاج کنید که  Qکاذب است.
بنابراین  Pبر  Qو نه Qدالبت ض نی دارد (تناقضی که بزوما کاذب است).
بنابراین خود  Pهم باید کاذب باشد.
مثال :۷
من فردا قراره ع ل بشم ،پس برام دعا کنید .اره تعداد کافی از مردم برام دعا کنن ،خندا مننو از آسنیب در امنان
نگه میداره و کاری میکنه ع ل من موفقیتآمیز باشه و هرچه سری تر حابم بهتر بشه.
توضیح :نخست فرض را بر این میریریم که پیشفرض روینده صاده است :ارر «تعنداد کنافی» از منردم بنرای
ع ل موفق و بهتر شدن حال بی ار دعا کنند ،خدا دعایشان را اجابت خواهد کرد .از این فرضیه میتوان اسنتنتاج
کرد که خدا به نظر ع وم توجه نشان میدهد .با این حال ،ارر معیار خدا برای اجابت کردن دعا میزان محبوبیت
افراد بود ،عدابت رعایت ن یشد .با توجه به اینکه خدا ضرورتا عادل است ،ن یتواند در عین حال هم به نظنر
ع وم اه یت بدهد ،هم نسبت به آن بیتفاوت باشد .بنابراین چنین ادعایی محال و در نتیجه کاذب است.
مثال :۲
ارر ه هی انسانها دقیقا مثل عیسی مسیح زندری کنند ،دنیا به مکانی زیبا تبدیل خواهد شد!
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توضیح :نخست فرض را بر این میریریم که پیشفرض روینده صاده است :ارنر ه نهی انسنانها دقیقنا مثنل
عیسی مسیح زندری کنند ،دنیا به مکانی زیبا تبدیل خواهد شد .ارر چنین پیشفرضی به واقعینت میپیوسنت۱ ،
میلیارد نفر آدم در دنیا از این شهر به آن شهر پرسه میزدند ،خرج زندریشان را از ک ک نیکوکاراننهی دیگنران
به دست میآوردند و زندریشان را وقف موعظه دربارهی خدا میکردند (و کسی به حرفشان روش ن یکرد).
در چنین شرایطی کسی نیست که ثروت توبید کند تا بتنوان از او ک نک نیکوکاراننه ررفنت .در اینن شنرایط ۱
میلیارد نفر آدم دربارهی خدا به یکدیگر موعظه خواهند کرد و در عرض چند هفته از ررسنگی خواهند منرد .در
صورت وقوع این اتفاه شاید دنیا به مکانی زیبا برای کرکسها و مگسهایی تبدیل شود که از جسد مردم تغذیه
خواهند کرد ،اما برای انسانها زیباییای در کار نخواهد بود .با توجه به اینکه دنینا ن یتوانند در آن واحند هنم
زیبا و هم زشت باشد ،این رزاره کاذب است.
استثناط :به مغابطهی توسل به حد نهایی (مغابطهی ش ارهی  )۹۴نگاه بیندازید.
مناب :
Eemeren, F. H. van, Garssen, B., & Meuffels, B. (2009). Fallacies and Judgments
of Reasonableness: Empirical Research Concerning the Pragma-Dialectical
Discussion Rules. Springer Science & Business Media.
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مغابطهی تقلیل به هیتلر (  | )Reductio ad Hitlerumمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۱
تعریف :مغابطهی تقلیل به هیتلر موقعی اتفاه میافتد که شخصی به قصد خراب کردن استدالبی ،آن را به هیتلنر
یا حزب نازی ربط دهد .در این دورهی تاریخی ،هیتلر یکی از منفورترین و جنجابیترین شخصیتهای تاریخی
در جهان غرب است ،بنابراین ارر یک استدالل هر ارتباطی با هیتلر یا باورهایش داشته باشد م کنن اسنت (بنه
اشتباه) باعث شود که دیگران ،بدون بررسی کردن استدالل ،دیدی منفی نسبت به آن پیدا کنند .با این حال ،اینن
مغابطه روز به روز مشهودتر می شود ،چون بسیاری از افراد از روی درماندری و به خاطر نداشتن جنوابی بهتنر،
استدالل طرف مقابلشان را به هیتلر نسبت میدهند تا جلوی بررسی دقیقتر محتوای آن را بگیرند.
معادل انگلیسیReductio ad Hitlerum :
معادل التینreductio ad hitlerum :
معادلهای جایگزین :نازی خطاب کردن مخابف ،تشبیه مخابف به هیتلر ،بازی با کارت ننازی ( Playing the
)Nazi Card
شکل منطقی:
شخص  ۷استدالل میکند که  Yصاده است.
هیتلر  Yرا دوست داشت.
بنابراین  Yکاذب است.
شخص  ۷استدالل میکند که  Yصاده است.
شیوهی بیان شخص  ۷شبیه به شیوهی بیان هیتلر است.
بنابراین  Yکاذب است.
مثال :۷
پیتر ریبنز :این اشتباه نیست INTECH .در اشتباهه INTECH .یه شرکت پلیده ،متوجه هستی چنی منیرم؟
چاچکیز در اشتباهه .ناراحت نیستی که هر روز صبح باید پاشی و به خودت مچبند ببندی؟
جوانا :چرا ،وبی قصد ندارم برم از حسابداری پول بردارم.
پیتر ریبنز :شاید الزمه که ه چین کاری بکنی .میدونی ،نازیها یهودیها رو مجبور کردن مچبند ببندن.
جوانا :چی؟
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توضیح :دیابوگ باال از فیلم شاهکار فضای اداری ( )office Spaceبرررفته شده است .پیتر از روی درماندری
نظریهی مچبند بستن را به نازیها نسبت میدهد تا آن را نفرتانگیزتر از چیزی که واقعا هست جلوه دهد .اینن
حکم غیرمنصفانه استدالل را به انحراف میکشاند و تأثیر جواب آخر جوانا را کنه انصنافا جنواب خنوبی بنود،
خنثی میکند.
مثال :۲
استادم مجبورم کرده تکلیفم رو دوباره انجام بدم .میدونی چه کس دیگنهای آدمنا رو مجبنور میکنرد بنرخالف
میلشون کار انجام بدن؟ هیلتر.
توضیح :بله ،هیتلر انسان ها را مجبور کرد برخالف میلشان کار انجام دهند .با این حال ،شندت زوری کنه اسنتاد
روینده به کار برده ،با شدت زوری که هیتلر به کار برد بسیار متفاوت است ،برای ه نین اینن دو هنیچ شنباهت
معناداری به یکدیگر ندارند و استدالل مغابطهآمیز است.
استثناط :راه توسل به این مغابطه برای جلوریری از فاجعه ارزشش را دارد.
مثال :آقای رئیسج هور ،بنده از پیشنهادهای ش ا در باب اع ال تغییراتی در کاخ سفید سپاسگزارم ،وبنی سنالم
نظامی جدیدی که پیشنهاد دادید ،شباهت زیادی به سالم نظامی نازیهنا دارد .ه چننین سنبیل چناربی چناپلین
برازندهی ش ا نیست.
حقیقت جابب :سبیل هیتلر با عنوان سبیل مسواکی ( )Toothbrush Mustacheمعروف است .این سنبیل بنه
بطف ک دین هایی چون چاربی چاپلین و اوبیور هاردی معروف شد .پس از شروع جنگ جهنانی دوم هیتلنر بنه
ن اد این سبیل تبدیل شد و برای ه ین پس از جنگ سبیل از مُد افتاد .ایکاش هیتلر بنه پوشنیدن شنلوار جنین
ماماندوز عالقه داشت تا آن هم از مُد میافتاد.
مناب :
Strauss, L. (1953). Natural Right and History. University of Chicago Press.
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مغابطهی بازرشت به حد اعتدالل (  | )Regression Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۱
تعریف :مغابطهی بازرشت به حد اعتدال موقعی اتفاه میافتد که شخصنی بنرای منوقعیتی طبیعتنا بیثبنات کنه
نوسان زیاد دارد علتی تعیین کند ،بدون اینکه این بیثباتی طبیعی را بحا کند.
معادل انگلیسیRegression Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی رجعت ،مغابطهی بررشت طبیعی به حد اعتدال ،در نظر ررفتن علت برای اتفناه
فاقد علت
شکل منطقی:
 Aپس از  Bاتفاه افتاد (با اینکه  Bطبیعتا بیثبات است و باال و پایین دارد)
بنابراین  Aعلت  Bاست.
مثال :۷
من سردرد شدیدی داشتم .بعد رفتم پیش دکتر .وقتی داشتم با دکتر حرف میزدم ،سردردم بهتر شند و روز بعند
حابم کامال خوب شد .اون  ۲۳۳دالری که خرج کردم ارزشش رو داشت.
توضیح :سردرد بخشی جداییناپذیر از زندری است و با اختیار خودش و بنا درجنات متغینری از درد میآیند و
میرود .سردردها با اختیار خودشان و بدون دخابت مواد شی یایی یا دارو به حند اعتندال ( )meanبرمیرردنند
(منظور از حد اعتدال شرایط عادیست که در آن دردی حس ن یشود) .حتی ارر روینده به دکتر زنان و زای ان
سر میزد ،باز هم سردردش روز بعد خوب میشد و مالقات بهمراتب جاببتری را تجربه میکرد ،بنهخصنوص
ارر مرد بود.
مثال :۲
بعد از ع ل حال ه سرم بد شد .خیلی درد میکشید .من یکی از این مچبندهای مغناطیسی را که بنا ضنربانهای
طبیعی بدن ه اهنگ هستند برایش خریدم تا دردش کم شود .خوشبختانه چند روز بعند دردش فنروکش کنرد!
این مچبندهای جادویی معجزه میکنند!
توضیح :درد داشتن پس از هر ع ل طوالنی امری طبیعی ست .ه چنین کاهش درد ه راه بنا بهبنود حنال امنری
طبیعیست .در این شرایط بدن در حال بازرشت به حد اعتدال است .ارر کسی تصور کند کنه مچبنند جنادویی
علت ابتیام درد است و بازرشت بدن به حد اعتدال را نادیده بگیرد ،مرتکب مغابطه شده است.
استثناط :اببته ارر «علت» بازرشت طبیعی به حد اعتدال در نظر ررفته شود ،مغابطهای اتفاه ن یافتد.
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مثال :سردردم خوب شد ،چون خوب شدن سردرد پس از یه مدت طبیعیه .هر از راهی وسط کنار طبیعنی مغنز
اختالل مقطعی پیش میاد و این باعث سردرد میشه.
حقیقت جابب :رفتن پیش پزشک م کن است اثر واقعی روی کاهش درد داشته باشته باشد ،حتی ارر آن پزشک

کاری انجام ندهد و صرفا دبسوزانه به حرفهای ش ا روش دهند .اینن پدینده سنیاه روانشناسنانهی دخابنت
درمننانی ( )Psychological Context of the therapeutic interventionنننام دارد و یکننی از
زیرمج وعههای اثر پالسیبو ( )Placebo Effectبه ش ار میآید.
مناب :
Poulton, E. C. (1994). Behavioral Decision Theory: A New Approach. Cambridge
University Press.
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مغابطهی جس یت بخشیدن ( | )Reificationمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۱۳
تعریف :مغابطهی جس یت بخشیدن موقعی اتفاه میافتد که شخصی دربارهی مفهومی انتزاعی (بناوری انتزاعنی
یا موقعیتی فرضی) طوری حرف بزند که انگار مفهومی انض امی ،رویدادی واقعی یا موجودی فیزیکی است .بنه
عبارت سادهتر ،این مغابطه موقعی اتفاه میافتد که دربارهی یک ایده به رونهای صحبت شود کنه انگنار وجنود
[مادی واقعی دارد.
معادل انگلیسیReification :
معادلهای جایگزین :مغابطهی انتزاع ،انض امررایی ،مغابطهی اشنتباه رنرفتن امنر انتزاعنی و انضن امی ،جنوهر
بخشیدن( ،شکلی از) مغابطهی شیطوارری
شکل منطقی:
دربارهی مفهوم انتزاعی  Xطوری حرف زده می شود که انگار مفهومی انض امی ،واقعی یا فیزیکی است.
با توجه به اینکه اکنون مفهومی انض امی ،واقعی یا فیزیکی در نظر ررفته شده ،پس نتیجهریری صده است.
مثال :۷
وقتشه که آینده رو مثل دزد سر رردنه خفت کنم.
توضیح :آینده مفهومی انتزاعی است .ن یتوان آن را خفت کرد .ارر هم میشد ،بهتر بود از انجنام چننین کناری
پرهیز کرد ،چون خفت کردن جرم است.
مثال :۲
ارر درِ قلبتان را باز بگذارید ،عشق پیدایتان میکند.
توضیح :عشق مفهومی انتزاعی است ،نه نوزادی چاهوچله ،بالدار و ک انبهدسنت کنه بیصنبرانه دنبنال شنکار
بعدیاش می رردد .بیاناتی از این قبیل م کن است باعث ر راهی افراد شوند ،چنون شناید اینن افنراد بنا ک نی
رشتن و تالش کردن بتوانند معشوقهای برای خود پیدا کنند ،وبی با باور آوردن به اینکه «موجودی به نام عشق»
سخت مشغول پیدا کردن معشوقهی ایدهآبی برای آنهاسنت ،دسنت روی دسنت میرذارنند و از اینن موهبنت
بیبهره میمانند.
استثناط :در بیشتر موارد ،حتی در مثالهای باال ،این مغابطه جنبهی استدالبی نندارد و بیشتنر آراینهای ادبنی بنه
حساب میآید .در شرایطی که شیطوارری ع دی و بندون منظنور اسنتفاده شنود و آن را بنرای اثبنات ادعنا ینا
نتیجهریری جایگزین مدرک نکرد ،مغابطهآمیز نیست.
مثال:
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مادر طبیعت راهی بیش از حد سنگدل است.
درررونی :مغابطهی حسبخشی ( )pathetic fallacyیعننی اشناره بنه اشنیاط بیجنان بنه روننهای کنه انگنار
احساسات و افکار داشته باشند .مثال ارر کامپیوترتان فرمان موردنظرتان را اجرا نکند و ش ا جدی جدی دشننام
نثارش کنید ،مرتکب این مغابطه شدهاید.
حقیقت جابب :شیطوارری ( )Reificationبا مغابطنهی انسنانانگاری (( )Anthropomorphismشن ارهی
 )۷۱شباهت زیادی دارد .تنها تفاوت آنها اینن اسنت کنه شنیطوارری بزومنا بنه ویژریهنای انسنانی محندود
ن یشود.
مناب :
from

Retrieved

(n.d.).

reification
|
literature
|
Britannica.com.
https://www.britannica.com/topic/reification
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مغابطهی مقایسهی نسبی ( | )Relative Privationمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۳
تعریف :مغابطه مقایسهی نسبی موقعی اتفاه میافتد که شخصی با مقایسه کردن یک سناریو با بهترین یا بدترین
حابت آن ،سعی کند آن را بهتر یا بدتر از چیزی که هست جلوه دهد.
معادل انگلیسیRelative Privation :
معادلهای جایگزین :میتونست بهتر باشه ،میتونست بدتر باشه
ابگوی منطقی:
سناریوی  Sمطرح میشود.
سناریوی  Bبهعنوان بهترین سناریوی م کن مطرح میشود.
بنابراین سناریوی  Sخیلی هم خوب نیست.
سناریوی  Sمطرح میشود.
سناریوی  Bبهعنوان بدترین سناریوی م کن مطرح میشود.
بنابراین سناریوی  Sخیلی هم خوب است.
مثال :۷
برو بابت ه ین ژیانی که داری خدا رو شکر کن .خیلیا تو کشور اصال ماشین ندارن.
توضیح :این بابا با هر معیاری ماشین قراضهای دارد .فقط در صورت مقایسهی او با کسنانی کنه ماشنین ندارنند
ژیاناش شبیه روبز رویس به نظر میرسد .با معیار در نظر ررفتن بهترین و بدترین شنرایط م کنن ن یتنوان بنه
نتیجهای منطقی رسید.
مثال :۲
پسر :من خیلی خوشحابم! امتحان فیزیک نوزده و نیم ررفتم.
پدر :چرا  ۲۳نگرفتی؟ این یعنی یه سؤابی رو اشتباه جواب دادی .این راهش نیست!
توضیح :پسرک درک معقوبی از موفقیتش دارد .وبی پدرش دارد موفقیت او را با بهترین شنرایط م کنن مقایسنه
میکند و این مقایسه باعث شده انتظاراتش از او بیش از اندازه باشد« .این راهش نیست» انتظار بیجا بنه حسناب
میآید و برای ه ین بهعنوان نتیجهریری مغابطهآمیز است.
استثناط :ارر مقایسهی نسبی ع دا به منظور تحت تاثیر قرار دادن طرف مقابل مطرح شود (خصوصا با نیت خینر)
و استدالل و دبیل آوردن در کار نباشد ،مغابطه به حساب ن یآید.
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مثال :میدونم از کار برکنار شدی ،وبی در عوض تحصیالت عابیه داری و آدم باتجربهای هسنتی .اینن امتینازات
بهت ک ک میکنن راحتتر کار جدید پیدا کنی.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب آکادمیک برای آن یافت نشد.
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مغابطهی علیت خودارجاعدهنده (  | )Retrogressive Causationمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۷
تعریف :مغابطهی علیت خودارجاعدهنده موقعی اتفاه میافتد که شخصی پنای عامل/علنت حادثنهای را وسنط
بکشد تا اثر بهجامانده از آن را حذف کند ،یا به منب /منشأ چیزی اشاره کند تا اثر آن منب /منشأ را خنثی کند.
معادل انگلیسیRetrogressive Causation :
شکل منطقی:
 Xعلت/منشأ  Yاست.
برای حذف یا خنثی کردن  ،Yمقدار بیشتری  Xالزم است.
مثال :۷
جن :متوجه هستی این ه ه ابکلی که میخوری عامل بدبختی خانوادهت شده؟
بریجت :بله ،متوجهم.
جن :خب تص یم داری چی کار کنی؟
بریجت :ابکل بخورم تا فراموش کنم.
توضیح :بریجت به ابکل اعتیاد دارد و برنامهاش برای دستوپنجه نرم کردن با مشکل اعتیناد بنه ابکنل ،مصنرف
ابکل بیشتر است ،چون مصرف ابکل به او ک ک میکند اثرات درازمدت اعتیادش را موقتا از یاد ببرد .اسنتدالل
او برای رسیدن به این نتیجه که این دیدراهی خوب است ،مغابطهآمیز است.
مثال :۲
دیوید :چرا ه یشه نسبت به ه هچی عذابوجدان داری؟
پیت :چون کاتوبیکم .وبی نگران نباش .یکشنبه میرم کلیسا و برای رناهانم اعتراف ( )confessionمیکنم.
توضیح :حس معصیتکار بودن کاتوبیکی ( )Catholic Guiltناشی از اعتقاد به باورهنای کاتوبینک اسنت .در
آیین اعتراف فرد برای راحتی وجدانش و تقویت باورهای کاتوبیکیاش به رناهانش اعتراف میکند ،وبی رناهی
ه ین اعتراف است که حس معصیتکار بودن را در آدم ایجاد میکند و زیر ذرهبین قرار میدهد.
استثناط :در بعضی موارد ،مثل مثال  ،۲شاید هدف فرد نه بزوما پایان دادن به چرخه ،بلکه ادامه دادن چرخه برای
هدفی واال است .در مثال  ،۲شاید پیت از اجرای تشریفات راهوبیراه «تطهیر روح» بذت میبرد و بنرای ه نین
در ض یر خودآراه یا ناخودآراهش میخواهد رناهان بیشتری انجام دهند تنا آینین اعتنراف و تطهینر روحنش
معنادارتر شود .شاید در نظر عدهای چنین طرز تفکری غیرمنطقی باشد ،وبی ن ونهای از این مغابطه بنه حسناب
ن یآید.
1۱۱

حقیقت جابب :انسانها را میتوان به راحتی قان کرد تا کاری برخالف منفعت شخصیشان انجام دهند .ارر زیر
پا رذاشتن مناف برای هدفی واال انجام شود ،رفتاری غیرمنطقی طلقی ن یشود.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

1۱1

مغابطهی خیرخواهی (  | )Righteousness Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۲
تعریف :مغابطهی خیرخواهی موقعی اتفاه میافتد که فرض شود کسی کنه نینتش خینر اسنت ،حنرفش حنق و
صاده است .این مغابطه با مغابطهی حقبهجانب بنودن ( )Self-Righteousness Fallacyرابطنهی نزدیکنی
دارد.
معادل انگلیسیRighteousness Fallacy :
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعای  Xرا مطرح کرد.
شخص  ۷نیت خیر دارد.
بنابراین  Xصاده است.
مثال :۷
ریکی :به نظر تو جنینهای سقطشده احساسات دارن؟
جنی :سرمشق من توی زندری مادربزرر ه ،شریفترین و مهربونترین آدمی که میشناسم .در نظر اون جنینهنا
احساسات دارن .بنابراین نظر منم ه ینه.
توضیح :مادربزرگ جنی شاید سرمشق شرافت و مهربانی باشد ،وبی این خصوصیتها ربطی به قابلیت انسان در
یافتن حقایق و رسیدن به نتیجهای دقیق بر اساس دادههای موجود ندارند.
مثال :۲
رئیسج هور میخواد اون کشورو ب بارون کنه ،چون فکر میکنه اونا ب ب اتم دارن و قراره به ون ح لنه کننن.
من میدونم رئیسج هور آمریکا نیتش خیره و به نف مردم آمریکا تص یم میریره ،برای ه ین ارنه میرنه اوننا
ب ب اتم دارن و میخوان به ون ح له کنن ،میتونیم مط ئن باشیم داره راست میره!
توضیح :نیت خیر رئیس ج هور به جای خود؛ وبی نیت خیر جایگزین اطالعات موثق در حوزهی امنور خارجنه
ن یشود .ارر ما صد در صد مط ئن باشیم که رئیسج هور شخصی خیرخواه است ،تنها نتیجهای کنه میتنوانیم
بگیریم این است که رئیسج هور از ص یم قلب معتقد است دارد کار درست را انجام میدهد.
استثناط :این مغابطه با واقعیات انکارناپذیر سر و کار دارد ،نه حقایق ذهنی ( .)subjectiveما میتوانیم حسنی را
که نسبت به افراد داریم بر اساس خیرخواه بودن یا نبودنشان تعیین کنیم.
حقیقت جابب :این مغابطه با سوریری شناختی اثر هابهی نور ( )The Halo Effectرابطهی نزدیکی دارد.
مناب :
1۱2

این مغابطه را خود بو بنت ابداع کرده است.

1۱3

مغابطهی اشتباه ررفتن حقوه قانونی با ارزشهای اخالقی ( | )Rights to Ought Fallacyمغابطه به
زبان آدمیزاد ()۷۳۹
تعریف :مغابطهی اشتباه ررفتن حقوه قانونی با ارزشهای اخالقی موقعی اتفاه میافتند کنه شخصنی بایندها و
نبایدهای اخالقی را با حقوحقوه قانونی درهم آمیزد .این مغابطه بین حقطلبان متعصب رایج است ،چنون اینن
افراد تفاوت بین حقوه مدنی و آرمانهای اخالقی را نادیده میریرند .بایدها و نبایدهایی که اینن افنراد از آنهنا
حرف میزنند ،اغلب بر پایهی ارزشهای اخالقی ذهنی ( )subjectiveبنا شدهاند (یا حنداقل ارزشهنایی کنه
طرف مقابل به آنها اعتقاد ندارد) ،نه حقنوه و قنوانین عینیتنری ( )objectiveکنه تقریبنا ه نه بنه رسن یت
میشناسند .این مغابطه تالشی برای مخفی نگه داشتن این حقیقت است.
معادل انگلیسیRights to Ought Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی حقوه قانون اساسی
شکل منطقی:
شخص  Aنباید کار  Xرا انجام میداد.
شخص  Aحق داشت کار  Xرا انجام دهد .بنابراین شخص  Aباید کار  Xرا انجام میداد.
مثال :۷
کارل :سالم بیلی .خوشحابم میبین ت! فکر کنم توی کارخونهی ما بهت خوش بگذره!
بیلی :هی ،تو ایربندی هستی! من هرچی کاررر کارخونهی ایربندی میشناسم کارش عابی بوده .ایربندیها جون
میدن برای کاررری توی کارخونه .غافلگیر شدم توی مقام مدیریت دیدمت.
کارل :جانم؟
بیلی :زیاد جدی نگیر .من از حق آزادی بیان برخوردارم و دارم از این حق استفاده میکنم .آیا بنا قنانون اساسنی
ایاالت متحده مشکلی داری؟ از آمریکا بدت میاد؟
توضیح :پر واضح است که بیلی از واقعیتهای تفاوتهای فرهنگی اطالعی نندارد و مهارتهنای اجت ناعیاش
بسیار ضعیف است .او حق دارد نظر خودش را بیان کند ،وبی بهظاهر برایش مهم نیست که شاید نظرات او بقیه
را برنجاند .حقوه قانونی در خأل تعیین ن یشوند .این مفاهیم عضوی از مج وعهی بزرگتری هستند که شامل
قراردادهایی اجت اعی مثل ظرافت بیان ،رفتار صحیح و مهربانی میشود.
مثال :۲

1۱1

یکی از بزرگترین ستارههنای ن نایشهنای رینابیتی ( )Reality TVاز جننگ « »Goose Galaxyاخینرا بنا
مجلهی ( GMمخفف  )Geese Monthlyمصاحبه کرد .توی این مصاحبه به مصناحبهکننده رفنت کنه طبنق
باورهای شخصیش ،امپراطور کهکشان حکنم کنرده ه نهی کناربران « MACرناهکنار» هسنتن و اسنتفاده از
 MACباعث ایجاد میل به برقراری رابطهی جنسنی بنا کنامپیوتر میشنه .تعنداد زینادی از کناربرای  MACو
کسایی که از  MACاستفاده ن یکنن ،به خاطر این بیانات غلط و توهینآمیز اعتراض خودشنونو اعنالم کنردن،
وبی طرفداران  Goose Galaxyدر جواب رفتن که این ستاره حق داره هرچی دبش میخواد بگه ،چون طبنق
مت م اول قانون اساسی آمریکا از حق آزادی بیان برخورداره.
توضیح :ادعای مخابفان این بود که نظرات مطرحشده غلط و توهینآمیز هستند (هیچ پژوهشی موفق نشده ثابت
کند که استفاده از  MACباعث ایجاد میل به برقراری رابطهی جنسی با کنامپیوتر میشنود) و سنتارهی ن نایش
ریابیتی نباید این حرفها را میزد .با این حال ،طرفداران  Goose Galaxyدر جنواب اعنالم کردنند کنه اینن
ستاره حق داشت این حرفها را بزند ،برای ه ین باید اینن حرفهنا را منیزد .دقنت کنیند کنه هنیچ ادعنایی
دربارهی حق و حقوه مطرح نشده است .طرفداران ن ایش به مغابطهی منرد پوشنابی ()Strawman Fallacy
توسل جستهاند .اما این مغابطه حتی از مرد پوشابی نیز پا را فراتر میرذارد ،چون طرفنداران Goose Galaxy
از اینکه ستاره حق داشته از بحا قانونی این حرفها را بزند ،نتیجنهریری کردهانند کنه بایند اینن حرفهنا را
میزده است.
استثناط :ارر ارزش های فردی ش ا با حقوه قانونی جامعه همسو باشند ،میتوانید ادعا کنید که هر شنخص بایند
بر اساس حقوه خود ع ل کند و این ادعا مغابطهآمیز نیست ،وبی به شرط اینکه بنه هنگنام ارائنهی دبینل پنای
حقوحقوه را وسط نکشید.
مثال :احساس من بهم میره استفاده از  MACغیراخالقیه .برای ه ین الزم منیبینم از کناربران  MACانتقناد
کنم ،و بله ،قانون این اجازه رو بهم میده.
راهن ایی :چون ش ا از بحا قانونی حق دارید که آدم رند دماغی باشید ،معنیاش این نیسنت کنه بایند از اینن
حق استفاده کنید.
مناب :
این مغابطه را خود بو بنت ابداع کرده است.

1۱1

مغابطهی بالرردانی ( | )Scapegoatingمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۴
تعریف :مغابطهی بالرردانی موقعی اتفاه میافتد که شخص یا رروهی منفور و کمطرفدار ،یا شخص یا رروهنی
که انداختن تقصیرات بر رردنشان کار راحتی است ،عامل اصلی یک مشکل پنداشته شوند.
معادل انگلیسیScapegoating :
شکل منطقی:
هیچکس از  Xخوشش ن یآید یا به آن اه یت ن یدهد.
بنابراین  Yتقصیر  Xاست.
مثال :۷
میدونم مست کردم ،به پیشخدمت تعرض کردم و توی پارکینگ دستشویی کردم ...وبی شیطون رفته بود تنوی
جلدم.
توضیح :روینده سعی دارد تقصیرات خودش را بیندازد رردن شیطان و بدین ترتیب خود را تبرئنه کنند .شنیطان
بهترین بهانه برای اوست .چون ن ی تواند حاضر شود و از خود دفاع کند .ه چنین تعداد زیادی از مردم سرتاسر
دنیا به وجود او اعتقاد دارند و در نظرشان او عامل اصلی رفتار غیراخالقی است.
مثال :۲
دبیل توفند سه گینی که در نیو اوربیان ویرانی زیاد به بار آورد ،تعداد زیاد انسانهای فاسدی اسنت کنه در اینن
ایابت زندری میکنند.
توضیح :پس از رخ دادن توفند کاترینا ( ،)hurricane Katrinaیکی از فاجعهبارترین بالیایی طبیعی در تناری
آمریکا ،عدهای استدالل باال را برای وقوع توفند به کار بردند .در این استدالل عامل فاجعهای طبیعنی رروهنی از
مردم در نظر ررفته شدند ،وبی طبیعت با اخالقیات سروکار ندارد و خشک و تر را با هم میسوزاند.
استثناط :ارر مردم به ناحق به منزبهی مقصرهای مشکلی شناخته شوند ،استثنائی در کار نیست .این تصور ه یشه
مغابطهآمیز است.
حقیقت جابب :بالرردانی نیاز روانشناسانهی ع یق به عدابت را ارضا میکند ،یا به طور دقیقتر ،اینن بناور کنه
عدابت برقرار شده است.
مناب :
Douglas, T. (2002). Scapegoats: Transferring Blame. Routledge.

1۱1

مغابطهی توجه رزینشی (  | )Selective Attentionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۵
تعریف :مغابطهی توجه رزینشی موقعی اتفاه میافتد که شخصنی کنل توجنه خنود را معطنوف بنه بخشنی از
استدالل طرف مقابل کند و بخشهای دیگر را به ع د یا به سهو نادیده بگیرد .این مغابطه ع ومنا بنه پاسن های
بیربط ،مغابطهی مرد پوشابی ( )strawmanو جر و بحثهای بیسروته و طوالنی منجر میشود.
معادل انگلیسیSelective Attention :
شکل منطقی:
اطالعاتی عرضه میشود.
طرف بحث صرفا به بعضی از این اطالعات پاس میدهد و مابقی را نادیده میریرد.
مثال :۷
رویندهی اخبار تلویزینون :مینانگین صننعتی داو جنونز ( )Dow Jones Industrial Averageامنروز  ۲%و
نزدک ( )NASDAQحدودا  ۷۳۲%افزایش پیدا کرد و نرخ بیکاری از مدتها پیش به طور مداوم رو به کناهش
بوده است ،وبی آمار مربوط به اجرائیهی سند رهنی هیچ تغییری نکرده است.
جی بو :شنیدید چی رفت؟ اقتصاد کشور رو به نابودیه!
توضیح :جی بو از توجه رزینشی و بدبینی حاد رنج میبرد و به ه ین خاطر خبرهنای خنوب دربنارهی اقتصناد
کشور را خواسته یا ناخواسته نشنیده ررفت یا این اطالعات را در نتیجنهریری نهناییاش در بناب ننابود شندن
اقتصاد کشور بحا نکرد .نتیجهریری نهایی او صرفا بر پایهی توجه رزینشی به یک منورد خناص (عندم تغیینر
آمار مربوط به اجرائیهی سند رهنی) ررفته شده است.
مثال  :۲اغلب ما انسان ها وقتی با اطالعات مربوط به خودمان مواجه شنویم ،سنخت میتنوانیم در برابنر توجنه
رزینشی مقاومت کنیم .ما ع وما از اطالعاتی که باعث می شود نسبت بنه خودمنان حنس خنوبی داشنته باشنیم
استقبال میکنیم و اطالعاتی را که حس خوبی به ما ندهد ،نادیده میریریم.
استثناط :نادیده ررفتن اطالعات بیربط هنگام ارزیابی یک استدالل تص ی ی درست است .نکتهی مهم تشنخیص
اطالعات بیربط است.
حقیقت جابب :توجه رزینشی بیشتر یک سوریری شناختی است که به طور ناخودآراه اتفاه میافتد .موقعی بنه
مغابطه تبدیل میشود که در استدالل به کار رود.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
1۱3

مغابطهی حقبهجانب بودن (  | )Self-Righteousness Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۰
تعریف :مغابطهی حقبهجانب بودن موقعی اتفاه میافتد که فرض کنید چون نیت خودتان خیر است ،حرفتنان
حق است .این مغابطه با مغابطهی خیرخواهی (( )Righteousness Fallacyشن اره  )۷۳۲رابطنهی نزدیکنی
دارد.
معادل انگلیسیSelf-Righteousness Fallacy :
شکل منطقی:
ش ا ادعای  Xرا مطرح میکنید.
ش ا نیت خیر دارید.
بنابراین  Xصاده است.
مثال :۷
ریکی :به نظرت جنینهای سقطشده احساسات دارن؟
جنی :هر انسان شرافت ند و خوشقلبی به این سؤال جواب مثبت میده .پس جواب منم مثبته.
توضیح :شاید جنی ملکهی شرافت ندی و خوشقلبی باشد و از چش ان مهربانش مهر و محبت فوران کند ،وبنی
این ویژری ها ربطی به قابلیت انسان در درک حقایق و رسیدن به نتیجهای دقیق مبنی بر دادههای موجود ندارد.
مثال :۲
اببته که خدا وجود داره .هدف ما توی این دنیا اینه که تا میتونیم انسانها رو مجاب کننیم بنه مسنیحیت تغیینر
دین بدن تا اون دنیا تا ابد عذاب نکشن .چه کاری خیرخواهانهتر از این؟
توضیح :نجات انسانها از عذاب ابدی روی کاغذ نظریهای شرافت ندانه است ،وبی این نیت خیر پیشفرضهنای
نهفته در مثال را توجیه ن یکند .این پیشفرضها  )۷وجود داشتن خدا  )۲وجود داشتن جهننم  )۹تعهند منا در
نجات دادن انسانها از جهنم  )۴فرستاده شدن مردم به جهنم از جانب خدا (با فرض اینکنه خندا وجنود دارد)
و ...است .این مثال را میتوان ن ونهای از مغابطهی مصادره به مطلوب (مغابطهی ش ارهی  )۱۵نیزحساب کرد.
استثناط :این مغابطه با واقعیات انکارناپذیر سروکار دارد ،نه حقایق ذهنی ( .)subjectiveما میتنوانیم حسنی را
که نسبت به افراد داریم بر اساس خیرخواه بودن یا نبودنشان تعیین کنیم.
مثال:
جنی :به نظرت جنین انسان به اندازهی یک انسان کامل ارزش نده؟
ریکی :نه ،چون من یه هیوال نیستم و امکان نداره کشتن یک انسان ناخواسته رو تأیید کنم.
1۱1

حقیقت جابب :شخص حقبهجانب کسی است که بیدبیل خیلی به خودش مط ئن است و فکر میکند ه یشنه
حرف حق را میزند و از بحا اخالقی کار درست را انجام میدهد .امنا مغابطنهی حقبنهجانب بنودن تعرینف
کلی تری دارد و صرفا به این رفتار اشاره دارد :خود را محق دانستن به خاطر نیت خیر داشتن.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.

1۱2

مغابطهی استدالل توخابی ( | )Self-Sealing Argumentمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۱
تعریف :مغابطهی استدالل توخابی به استدالل یا موضعی اشاره دارد که تحت هیچ شرایطی نتوان مندرکی بنرای
رد آن ارائه کرد.
معادل انگلیسیSelf-Sealing Argument :
معادلهای جایگزین :استدالل بیمعنا
شکل منطقی:
ادعای  Xمطرح میشود.
دبیل  Yبرای ادعای  Xمطرح میشود.
دبیل  Yرا به هیچ عنوان ن یتوان رد کرد.
مثال :۷
هرجا بروی ،ه انجا هستی.
توضیح :ش ا ن یتوانید در راستای رد این موض استدالبی ارائه کنید و بنرای ه نین اینن اسنتدالل توخنابی ینا
بیمعنا است.
مثال :۲
تینا :تقدیر زندری منو هدایت میکنه.
مری :از کجا میدونی؟
تینا :هر اتفاقی برای من میافته از پیش تعیینشدهست.
توضیح :در مثال باال هم با مشکل توخابی بودن استدالل مواجه هستیم ،با این تفاوت که این توخنابی بنودن بنه
وضوح مثال  ۷نیست و تحت پوشش هابهای از نظام اعتقاد فلسفی قرار دارد ،برای ه ین پذیرفتهشدهتر به نظنر
میرسد .هیچ راهی برای پی بردن به اینکه تقدیر برای ان چه در چنته دارد وجود ندارد ،برای ه ین راهی بنرای
استدالل کردن علیه آن وجود ندارد .در نتیجه این استدالل بیمعنا است .این استدالل به این میماند کنه بگوییند
زندری ه ین است ،چون روزرار چنین است.
استثناط :باور داشتن به چیزهایی که ابطالناپذیرند ،مغابطهآمیز نیست ،خصوصا وقتی در قابنب باورهنا و نظنرات
شخصی بیان شوند .موقعی که ادعای ابطالناپذیر بهعنوان مدرکی در استدالل مورد استفاده قرار ریرد ،به مغابطنه
تبدیل میشود.
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راهن ایی :اساس بیشتر باورهای خرافی استداللهای توخابی و بیمعنا هسنتند .بنرای ه نین اسنت کنه تعنداد
زیادی از مردم ه چنان به این باورها اعتقاد دارند؛ چون رد کردنشان م کن نیست.
مناب :
Blair, J. A. (2011). Groundwork in the Theory of Argumentation: Selected Papers
of J. Anthony Blair. Springer Science & Business Media.
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مغابطهی نهادن بار اثبات بر دوش طرف مقابل ( | )Shifting of the Burden of Proofمغابطه به زبان
آدمیزاد ()۷۳۱
تعریف :مغابطهی نهادن بار اثبات بر دوش طرف مقابل موقعی اتفاه میافتد که شخصی ادعایی مطرح کند که به
مدرک موجه نیاز دارد ،اما بعد از طرف بحث بخواهند در راسنتای رد ادعنای او مندرک ارائنه کنند .بنار اثبنات
( )burden of proofمفهومی حقنوقی و فلسنفی اسنت و در هنر دو حنوزه تفاوتهنایی دارد .در بحثهنای
روزمره ،بار اثبات به طور ع وم بر دوش کسی است که ادعا را مطرح میکند ،اما رناهی هنم بنر دوش کسنانی
است که حقایق و نظریات پذیرفتهشده و بدیهیات را رد میکنند .مثل ه هی مسائل دیگنری کنه مطلقنا سنیاه و
سفید نیستند ،در بعضی موارد چنین کاری به وضوح مغابطهآمیز است و در بعضنی مواقن مغابطنهآمیز بنودن آن
مشخص نیست.
معادل انگلیسیShifting of the Burden of Proof :
معادل التینonus probandi :
معادلهای جایگزین :بار اثبات دبیل (مفهوم کلی) ،مغابطهی بار اثبات دبیل ،مغابطهی نهادن بیجنای بنار اثبنات،
جابهجا کردن بار اثبات
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعای  Yرا مطرح میکند که باید اثبات و توجیه شود.
شخص  ۷از شخص  ۲درخواست میکند در رد ادعای  Yمدرکی ارائه کند.
شخص  ۲از انجام این کار سر باز میزند یا قادر به انجام آن نیست.
بنابراین  Yصاده است.
مثال :۷
جک :توی سینهی من یه اسب تکشاخ نامرئی زندری میکنه.
نیک :از کجا به این نتیجه رسیدی؟
جک :میتونی خالفشو ثابت کنی؟
نیک :نه.
جک :پس توی سینهی من یه اسب تکشاخ نامرئی زندری میکنه.
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توضیح :جک ادعایی بیان کرد که باید اثبات شود .نیک درخواست مدرک کنرد ،وبنی جنک بنار اثبنات را روی
دوش نیک نهاد .چون نیک ن یتوانست ادعای ابطالناپنذیر ( )unfalsifiable claimجنک را رد کنند ،جنک
خود را پیروز بحث اعالم کرد .کار او مغابطهآمیز است.
مثال :۲
آدری :من یه انسانم .من یه سایبورگ از آینده نیستم که برای نابودی بشر به رذشته سفر کرده.
فرد :ثابت کن انسانی! سایبورگها اره خون زیادی از دست بدن غش ن یکنن .بیا این چاقو رو بگینر و باهناش
دستتو ببر.
آدری :فردی ،برو بخواب .در ض ن دیگه حق نداری قبل از خواب برنامههای کانال  SYFYرو ت اشا کنی!
توضیح :آدری ادعایی بدیهی و بر اساس معرفت عام بیان کرد و بهاحت ال به خاطر سوطظن فِردی مجبور به بیان
آن شد .فرد از آدری درخواست کرد ادعایش را ثابت کند ،در حابیکه وظیفهی اوست تا اعتراضش بنه حقیقتنی
بدیهی را توجیه کند.
استثناط :تشخیص اینکه بار اثبات بر دوش چه کسی است ،ه یشه کار راحتی نیسنت ،حنداقل ننه بنه انندازهی
مثالهای باال .اغلب خود این مسأبه به بحثی طوالنی میانجامد.
راهن ایی :ارر م کن است ،استدالل تان را با مدرک بیان کنید ،حتی ارر بنار اثبنات بنر دوش شن ا نیسنت .تنهنا
شرایطی که در آن توصیه ن ی شود چنین کاری انجام دهید ،شرایطی است کنه در آن ادعنا ینا اتهنام مطرحشنده
آنقدر مضحک و بیربط است که جدی ررفتن آن به هر نحوی باعث اعتبار بخشیدن به آن میشود.
مناب :
Bunnin, N., & Yu, J. (2008). The Blackwell Dictionary of Western Philosophy.
John Wiley & Sons.
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مغابطهی تفسیر منفعتطلبانه ( | )Shoehorningمغابطه به زبان آدمیزاد ()۷۳۳
تعریف :مغابطهی تفسیر منفعتطلبانه موقعی اتفاه میافتد که شخصی بحث داغ روز را هرطور شده به عقایند و
مناف شخصی ،سیاسی یا مذهبی خودش ربط دهد .بیشتر مردم اطالع ندارند که چقدر راحت میتنوان پنس از
وقوع اتفاقی بزرگ از آن برای تأکید بر عقاید شخصی مثل پیشروییهای کتاب مقندس ،پیشروییهنای ذهننی
( ،)psychicطاب بینی ،فال قهوه ،فال چینی و ...استفاده کرد.
معادل انگلیسیShoehorning :
شکل منطقی:
رفته میشود که بحث داغ روز  Xبه اِجِندای ( Y )Agendaارتباط دارد.
اجندای  Yهیچ ارتباط منطقیای به بحث داغ روز  Xندارد.
مثال :۷
اینننننن مثنننننال از واژهنامنننننهی شنننننکاکان (Dictionary

 )Skeptic'sبرررفتنننننه شنننننده اسنننننت

(:)http://www.skepdic.com/shoehorning.html
پس از ح لهی تروریستی به برجهای دوقلو و پنتارون در  ۷۷سپتامبر  ،۲۳۳۷جری فابول ( )Jerry Falwellو
پت رابرتسون ( ،)Pat Robertsonدو مبلغ مسیحی بنیادررا این ح لهی تروریستی را به عقاید خودشنان ربنط
دادند .آنها ادعا کردند «رروههای بیبرال و مدافعان آزادیهنای مندنی ،ف ینیسنتها ،همجنسرراینان و حامینان
سقط جنین در وقوع این ح له مقصر هستند ،چون اع ال آنها خشم خدا را نسبت به آمریکا برانگیخت ».طبنق
رفتهی فابول ،خدا اجازه داد «دش نان آمریکا ...بالیی را که حقمان بود سرمان بیاورند ».رابرتسون موافقت کنرد.
فابول رفت« :اتحادیهی آزادیهای مدنی آمریکا باید این اتفاه را رنردن بگینرد ».رابرتسنون بنا اینن بیانینه نینز
موافقت کرد .فابول رفت دادراههای فدرال نیز مقصر هستند ،چون «دائ ا تنالش میکردنند حضنور خندا را در
حوزهی قضایی کمرنگ کنند ».ه چنین «حامیان سقط جنین نیز باید تقصیر را رردن بگیرند ،چون خندا تناب و
تح ل ت سخر شدن را ندارد».
توضیح :از این مثال باید مشخص باشد که فابول و رابرتسون چطور با توسل به مغابطنهی تفسنیر منفعتطلباننه
سعی کردند از حادثهی یازده سپتامبر به نف خود و مواض شان استفاده کنند.
مثال  :۲هزاران سال است که مردم برای درک کردن اتفاقات روزرارشان به متن کتاب مقدس مراجعنه میکننند.
بدونشک طی قرنهای مت ادی در نتیجهی تفسیر منفعتطلبانه آیههایی به منزبهی پیشرویی اتفاقناتی راینج بنا
ماهیت مشابه مورد استفاده قرار ررفتهاند .برای مثال میتوان به فاجعنهی بکنهی نفتنی خلنیج مکزینک در سنال
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 ۲۳۷۳اشاره کرد .عدهای ادعا کردند که در باب هشتم ،آیهی هشتم تا ینازدهم کتناب مکاشنفات اینن فاجعنهی
زیستمحیطی پیشبینی شده بود:
«و فرشتهی دوم بنواخت که ناراه مثال کوهی بزرگ به آتش افروخته شده به دریا افکنده شد و ثلث درینا خنون
َفسننتین
رردید و ثلث مخلوقات دریایی که جان داشتند ب ردند و ثلث کشتیها تباه رردید ...و ثلنث آبهنا بنه ا َ
مبدّل رشت و مردمان بسیار از آبهایی که تل شده بود مردند».
کتاب مقدس تقریبا  ۹۷۳۳۳آیه دارد و از بینشان میتوان حداقل یک آیه پیدا کرد که به هر منوقعیتی در دنینای
مدرن قابل تع یم باشد .حاال  ۲۳۳۳سنال سنابقهی تناریخی را هنم بنه معادبنه اضنافه کنیند .بنهاحت نال دیگنر
«پیشروییهای بهواقعیتپیوسته» چندان عجیب به نظر ن یرسند.
استثناط :تالش برای توضیح دادن اتفاقات با استفاده از منطق م کن است راهی با منناف سیاسنی ینا دیننی شن ا
همسو باشد .در چنین شرایطی مغابطهای در کار نیست.
حقیقت جابب :دقت کردهاید وبسایتهایی که به تئوری توطئههای دیوانهور اختصاص دارنند ،ه یشنه طراحنی
افتضاحی دارند؟ طبق قانون هیگ (« :)Haig’s Lawمیزان افتضاح بنودن طراحنی وبسنایت بنا جننون طنراح/
توبیدکنندهی محتوایش رابطهی مستقیم دارد».
مناب :
shoehorning - The Skeptic’s Dictionary - Skepdic.com. (n.d.). Retrieved from
http://www.skepdic.com/shoehorning.html
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مغابطهی شیب بغزنده ( | )Slippery Slopeمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۳۳
تعریف :مغابطهی شیب بغزنده موقعی اتفاه میافتد که شخصی ادعا کند اتفاقی کوچنک و بنه ظناهر بیاه ینت
طی فرایندی زنجیرهوار به اتفاقی بهمراتب بزرگتر و مهمتر منجر خواهد شد و آن اتفاه نیز پیشزمینهی اتفناقی
بزرگتر خواهد بود و ه هی این اتفاقات منجر به اتفاه نهایی تکاندهندهای خواهند شد .در این فرایند ،ارتبناط
بین هر اتفاه به مرور سستتر و غیرمحت لتر میشود .مع وال اتفاقات بسیاری در این مغابطه دخیل هستند ،امنا
فقط حضور دوتای آنها ابزامی است :این دو اتفاه ع وما با عبارت «بعدش یهنو میبیننی »...و مشنتقات آن بنه
یکدیگر مرتبط میشوند.
معادل انگلیسیSlippery Slope :
معادلهای جایگزین :فرایابی پوچ ،مغابطهی شیب بغزان ،ببهی باریک ،دماغ شتر ،مغابطهی دومیننو ،از کناه کنوه
ساختن
شکل منطقی:
ارر  ،Aدر نتیجه  ،Bسپس  ...Cو در نهایت !Z
مثال :۷
ما ن یتونیم اجازه بدیم بچهمون از ک د بیاد بیرون ،چون تا بیاد بیرون میخواد بره تو خونه پرسه بزنه .ارنه تنو
خونه پرسه بزنه ،اونوقت هوس می کنه بره بیرون تو محله پرسه بزنه .اره بره تو محله پرسنه بزننه ،م کننه ینه
بچهدزد با وَناش بیاد بدزدتش و به یه سری سوطاستفادهرر جنسی تو یه کشور دیگنه بفروشنتش .بنرای ه نین
بهتره تو ک د نگهش داریم.
توضیح :در این مثال در ابتدا رابطه ی بین علت و معلول معقول است .بله ،ارر بنه ینک کنودک اجنازه دهیند از
اتاقش بیرون بیاید ،بهاحت ال بدش ن یآید در خانه هم بچرخد .احت ال آن  ۳۵%است ۷.بله ،ارر در محیط خاننه
بچرخد ،شاید دبش بخواهد اجازهی بیرون رفتن هم داشته باشد ،وبی نه بزوما «پرسه زدن در محله» ،وبی اجنازه
دهید احت ابش را  ۷۳%در نظر بگیریم .از اینجا به بعد حدسیات بهشدت غیرمحت ل میشنوند .احت نال دزدینده
شدن او توسط بچهدزد ( )۳۳۳۵%در یک ون ( )۹۵%برای فنروختن او بنه سوطاسنتفادهرران جنسنی ( )۳۳۳۱%در
کشوری دیگر ( )۴۳%تقریبا صفر است .ارر بخواهیم به زبان ریاضیات بیانش کننیم ،احت نال وقنوع آن ینک در
بیستوپنج میلیون است.
 . ۷منب این ارقام حدس و ر ان خود من است ...این مثال قرار نیست پژوهشی دقیق در باب احت ال دزدیده شدن کودکان باشند؛
هدف صرفا به تصویر کشیدن احت االت و کارکرد آنها در این مغابطه است.
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ارر بحث اخالقیات و قانون را کنار بگذاریم ،آیا حبس کردن کودک در ک د بر اساس چنین احت االت نناچیزی
ارزشش را دارد؟
مثال :۲
ارر بپذیری که داستان آدم و حوا ت ثیلی بود ،خواه ناخواه به این نتیجه میرسنی کنه بیشتنر داسنتانهای عهند
عتیق نیز ت ثیلی هستند .وقتی به این نتیجه برسی ،داستان های عیسی مسیح در عهد جدید نیز چندان حقیقنی بنه
نظر نخواهند رسید و این باعث میشود فرض را بر این بگیری که رستاخیز عیسی «روحانی» بود .وقتی بنه اینن
باور برسی ،دیگر مسیحی نخواهی بود ،بلکه به ملحدی کثیف تبدیل میشوی که اخالقیات سرش ن یشود و بنا
حیوانات طویله رابطهی جنسی برقرار میکند .پس بهتر است باور کنی که داستان آدم و حنوا ه نانطور کنه در
کتاب مقدس توصیف شده اتفاه افتاده ،پیش از اینکه ج لهی «چه منرغ بذینذی بنه نظنر میرسنه» در ذهننت
معنای جدیدی پیدا کند.
توضیح :پذیرفتن ت ثیلی بودن داستان آدم و حوا تقریبا هیچوقت (متأسفم که ن یتوانم با اط ینان خاطر «تقریبنا»
را به کار نبرم) به ج اع با حیوانات منتهی ن یشود.
استثناط :وقتی زنجیرهای از اتفاقات رابطهی علی معلوبی انکارناپذیری داشته باشد ،مثل روابط ریاضی ،منطقی ینا
فیزیکی ،مغابطهای در کار نیست.
راهن ایی :تصور «روز بد داشتن» ن ونهای از این مغابطه است .فرض کنید یک روز صبح از خواب بیدار شدهاید
و میبینید که قهوه ت ام شده است .از این اتفاه ساده به شکلی مغابطهآمیز نتیجه میریرید که قرار است کل روز
بداخاله باشید ،سر کار دیر برسید ،کارتان عقب بیفتد ،مجبور شوید چند ساعت بیشتنر در محنل کنار ب انیند،
فرصت ش ام خوردن با خانواده را از دست بدهید ،بنه اینن خناطر در فضنای خاننه تننش ایجناد شنود و ...اینن
تصورات در صورتی به واقعیت تبدیل میشوند که خودتان به واقعیت تبدیلشان کنید .وقتنی سنرحال نیسنتید،
کل روز را از نظر میرذرانید ،اتفاقات خوب را نادیده میریرید و اتفاقات بد را زیر ذرهبنین قنرار میدهیند ،تنا
آخر شب میتوانید به خودتان اط ینان خاطردهید که از ه ان اول میدانستید قرار است روز بدی را پشنت سنر
بگذارید.
اجازه ندهید چنین اتفاقی بیفتد.
مناب :
Walton, D. N. (1992). Slippery Slope Arguments. Clarendon Press.
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مغابطهی استدالل یکطرفه ( | )Special Pleadingمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۳۷
تعریف :مغابطهی استدالل یکطرفه موقعی اتفاه میافتد که شخصی بنا معیارهنا ،اصنول و/ینا قنوانینی خناص
اشخاص یا موقعیتهایی را قضاوت کند ،وبی طوری رفتار کند که رویی خودش یا موقعیتهنای موردعالقنهی
خودش شامل حال این معیارها نشوند یا به عبارت سادهتر به دبخواه خودش استثناط قائل شود و برای این کنار
دبیل کافی نداشته باشد .استدالل یکطرفه اغلب نتیجهی باورهای عاطفی قوی است که با عقل و منطق هنمسنو
نیستند.
معادل انگلیسیSpecial Pleading :
شکل منطقی:
ارر  Xدر نتیجه  ،Yوبی نه در مواقعی که به موض من آسیب میزند.
مثال :۷
بله ،به نظر من ه هی راننده های مست باید برن زندان ،وبی جناب قاضی ،ایشون پسر منه! پسر من آدم خوبینه؛
یه بار تو ع رش ناخواسته اشتباهی مرتکب شده!
توضیح :به اعتقاد مادر ه هی کسانی که در حابت مستی رانندری میکنند بایند زنندانی شنوند ،وبنی بنه خناطر
وابستگی عاطفیاش به پسرش به شکلی مغابطهآمیز استدالل میکند که این قانون نباید شامل حال او شود؛ صرفا
چون او «پسر خوبی است که اشتباهی مرتکب شده» .این دبیل برای استثناط قائل شدن برای او در اجرای قنانون
کافی نیست.
مثال :۲
خرافات باور یا ع لی است که ریشه در نادانی ،ترس از ناشناختهها ،باور به جادو یا بخت ینا درک نادرسنت از
قوانین علیت دارد .وبی طاب بینی در این زمینه استثناط به ش ار میآید.
توضیح :میرویند چیزی که در نظر عدهای خرافات است ،در نظر عدهای دیگر باور قلبنی اسنت .رویننده بنرای
خرافات معیاری تعیین کرده که شامل طاب بینی هم میشود .با این حال ،با اینکه روینده معیاری تعیین کرده کنه
خرافات را در ه هی ابعاد شناسایی و مردود اعالم میکند ،دوست ندارد خرافات مورد عالقهی خنودش (یعننی
طاب بینی) طبق این معیار مورد قضاوت قرار ریرد.
استثناط« :دبیل کافی داشتن» مفهومی ذهنی ( )subjectiveاست و میتوان دربارهی آن بحث کرد.
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راهن ایی :ارر کسی ش ا را به استفاده از استدالل یکطرفه متهم کرد ،برای سننجیدن اتهامشنان وقنت بگذاریند.
وقتی دیگران مرتکب این مغابطه شوند ،تشخیصاش کار راحتی است ،وبی وقتنی خودتنان مرتکنب آن شنوید،
تشخیص آن بهمراتب سختتر است.
مناب :
Walton, D. (1999). One-Sided Arguments: A Dialectical Analysis of Bias. SUNY
Press.
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مغابطهی چرخش اطالعات ( | )Spin Doctoringمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۳۲
تعریف :مغابطهی چرخش اطالعات موقعی اتفاه میافتد کنه شخصنی اطالعنات را بنه شنکلی فرینبآمینز بنه
مخاطب عرضه کند ،طوری که مخاطب تفسیر موردنظر او را از این اطالعات داشنته باشند ،ننه آن واقعیتنی کنه
اطالعات سعی در انتقابش دارد.
معادل انگلیسیSpin Doctoring :
معادلهای جایگزین :چرخش خبری ،توجیهرری
شکل منطقی:
 Xن ایانگر واقعیت است.
اطالعات بهنحوی ارائه شدهاند که به نظر میرسد  Yن ایانگر واقعیت باشد.
مثال :۷
سناتور ابیزابت وارن ( )Elizabeth Warrenاخیرا مورد ح لهی رسانهها قرار ررفت ،چنون بنهظناهر حقنوه
کارمندان مرد او از حقوه کارمندان زن او بهمراتب بیشتر است .حقوه نابرابر زنان و مردان مسأبهای اسنت کنه
وارن بارها در سخنرانی هایش از آن انتقاد کرده بود .حقیقت ه ین است (کارمندهای مرد او حقوه بیشتنری از
کارمندهای زن او میریرند) ،وبی در بسیاری از بررسیهای انجامشده دادههای مربوطنه نادینده ررفتنه شندهاند.
مثال یکی از این داده های مهم این بود که آیا کارمندان زنی که دست زد کمتر میریرند ،کناری بنا ارزش و زمنان
یکسان با کار کارمندان مرد انجام میدهند؟ ۷برخی از رسانههای محافظهکار که این ماجرا را رزارش دادند ،برای
رعایت انصاف از این مثال استفاده کردند تا نشان دهند اینن مناجرا بنه آمنار و ارقنام محندود ن یشنود و بایند
جنبههای دیگرش را نیز در نظر ررفت.
مثال :۲
سی ون :مشخصه که خدا با همجنسررایی مخابفه .در باب بیستم ،آیهی سیزدهم کتاب سفر الوینان رفتنه شنده
که« :و ارر مردی با مردی مثل یک زن بخوابد هر دو فجور کردهاند .هر دو ایشان اببته کشته شوند .خون ایشنان
بر خود ایشان است».

1

. Elizabeth Warren Pays Female Staffers Less Than Their Male Counterparts? (2017, April 6).
Retrieved April 13, 2017, from http://www.snopes.com/elizabeth-warren-staff-pay/
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برت :تو متوجه نیسنتی .اینن آینه قبنل از ظهنور عیسنی مسنیح ننازل شند .بعند از ظهنور عیسنی دل خندا بنا
همجنسررایی صاف شد .تازه ،این دستوری بود که به رروهی خاص از مردم در یه دورهی زمانی خاص صنادر
شد.
توضیح :در اغلب موارد ،تصوری که مردم از خدا دارند ،متأثر از ارزشهای اخالقی خودشان اسنت و اینن خندا
نیست که ارزشهایش را به آنها تح یل میکند .هر بار که تغییر فرهنگی اتفاه میافتد ،تفسیر منردم از آینههای

کتاب مقدس نیز ه اهنگ با آن تغییر میکند .برای ن ونه این تغییر را میتوان در تغییر دیدراه مسنیحیان نسنبت
به همجنسررایی در طول زمان مشاهده کرد .برت شاید واقعا به حرفی که میزند اعتقاد داشنته باشند ،وبنی بنه
احت ال زیاد حرفش ناشی از چرخش اطالعات شخص یا تشکیالتی دیگر است.
استثناط :در بعضی موقعیتها حقیقت عینی در کار نیست و میتوان به اطالعات از چنند جنبنهی مختلنف نگناه
کرد .ضرباب ثل «نی هی پر/خابی بیوان» توصیفرر چنین موقعیتهاییست.
راهن ایی :تعصبات و سوریریهای مناب خبری و اطالعاتدهی را مدنظر داشته باشید .این آراهی در تشنخیص
چرخش اطالعات به ش ا ک ک میکند.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی روحانی ( | )Spiritual Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۳۹
تعریف :مغابطهی روحانی موقعی اتفاه میافتد که شخصی ادعا کند منظور از فالن سخن نه معنای تحنتابلفظی
آن ،بلکه معنای روحانی آن است .هدف از چنین ادعایی توضیح دادن یا توجیه کردن سخن ینا اسنتدالبی اسنت
که در معنای تحتابلفظیاش قابل توضیح دادن نیست.
معادل انگلیسیSpiritual Fallacy :
معادلهای جایگزین :بهانهی روحانی ،مغابطهی معنوی
شکل منطقی:
 Xمنطقی به نظر ن یرسد ،در نتیجه معنای «روحانی»  Xمدنظر بود.
مثال :۷
کتاب مقدس کتابی تاریخی یا عل ی نیست ،وبی ه هی داستانهایی که در آن تعریف شندهاند بینانرر حقیقنت
روحانی هستند.
توضیح :ما ن یتوانیم عبارت «حقیقت روحانی» را تعریف یا اثبات کنیم ،بنابراین هنر چینزی میتوانند حقیقنت
روحانی باشد.
مثال :۲
هاروبد ک پینگ ( ،)Harold Campingواعظی که پیشبینی کرد آخرابزمان در سال  ۲۳۷۷اتفاه میافتد ،بینان
کرد که آخرابزمان اتفاه افتاد ،وبی این آخرابزمان «روحانی» بود .اببته هیچ راهی بنرای اثبنات اینن ادعنا وجنود
ندارد.
توضیح :جایز نیست از بفظ «روحانی» ه چون ابزاری برای الپوشانی تناقضی واضح استفاده کنیم.
استثناط :ارر بفظ «روحانی» به طور مستقیم در توصیف چیزی به کار رفته باشد ،ن یتوان آن را مغابطه به حساب
آورد.
مثال« :و از یک آب روحانی مینوشیدند؛ زیرا از صخرهای روحانی که ایشان را دنبال میکنرد مینوشنیدند و آن
صخره مسیح بود( ».رسابهی اول پوبُس رسول به قرنتیان ،باب دهم ،آیهی چهارم)
راهن ایی :دفعه ی بعد که پلیس به خاطر سرعت غیرمجناز بنه شن ا دسنتور توقنف داد ،بنه او بگوییند سنرعت
غیرمجازتان جنبهی «روحانی» داشت .ببینید آیا این بهانه جواب میدهد یا نه.
مناب :
این مغابطه را خود بو بنت ابداع کرده است.
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مغابطهی پوشش رسانهای ( | )Spotlight Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۳۴
تعریف :مغابطهی پوشش رسانهای موقعی اتفاه میافتد که شخصی تصور کند پوشش رسانهای از دستهبندی ینا
طبقهبندی خاصی ن ایانگر واقعیتهای کل آن دستهبندی و طبقهبندی است.
معادل انگلیسیSpotlight Fallacy :
شکل منطقی:
پوشش رسانهای  Xبسیاری قوی بوده است .رسانهها آن را  Yتوصیف کردهاند.
بنابراین  Xرا میتوان  Yدر نظر ررفت.
مثال :۷
به نظرمیرسد ما دائم در حال شنیدن اخبار مربوط به جنرم و جناینت در سنطح شنهر هسنتیم .آمریکنا کشنور
خطرناکی است.
توضیح :کار رسانهها رزارش دادن حوادثی است که بهنحوی توجه آدم را جلنب میکننند .جنرم و جناینت هنم
یکی از این موارد است .رسانه عدم وقوع جرم و جنایت را رنزارش ن یدهند .نتیجنهریری دربنارهی خطرنناک
بودن آمریکا از رزارشهای رسانه ناشی از تفکر مغابطهآمیز است.
مثال :۲
اخیرا در شبکههای معتبر به رزارشهای زیادی دربارهی معجزات برخورد کردم .اون روز تو اخبار شنیدم یه نفر
که پاهاش مشکل داشت و ن یتونست درست راه بره ،به درراه پاپی که اخیرا فوت کرده بود دعنا کنرد و حناال
مشکل راه رفتنش حل شده! هرجا رو نگاه میکنی اثر معجزه رو میبینی!
توضیح :مردم عاشق داستانهای امیدبخش و معجزهآسا هستند .ش ا هیچوقت جایی داستان کسی را ن یشننوید
که دعا کرد شفا پیدا کند و بعد مرد .چنین داستانهایی توجه مردم را جلب ن یکنند و باعث فنروش روزنامنهها
ن یشوند .در نتیجه مغابطهی پوشش رسانهای باعث میشود به اشتباه فکنر کننیم در منوارد ننادری کنه اتفناقی
جابب توجه افتاده (به احت ال زیاد به خاطر نوسانات عادی و ضروری آماری) ،اینن اتفناهِ ننادر عنادی و راینج
است .چنین تفکری مغابطهآمیز است.
استثناط :پوشش رسانهای کامل از یک اتفاه کوچک و قابلمدیریت از جانب یک نهاد رسانهای بنیطنرف شناید
ن ایانگر دقیقی از واقعیتهای آن اتفاه باشد.
راهن ا :منابعی را که از آنها اخبار روزمره را دنبال میکنید ،با دقت انتخاب کنید.
مناب :
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Tanner, K. (2013). Common Nonsense Based on Faulty Appeals. In Common
Sense (pp. 31–43). Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4302-4153-9_3
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مغابطهی حکم بر اساس نوآیینی (  | )Statement of Conversionمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۳۵
تعریف :مغابطهی حکم بر اساس نوآیینی موقعی اتفاه میافتد که شخصی تصنور کنند نظنر جدیند خنودش ینا
شخصی که تغییر نظر داده صاده است ،بدون اینکه از دبیل و مدرک پس آن تغییر نظر و صنده آن ادعنا آرناه
باشد.
معادل انگلیسیStatement of Conversion :
شکل منطقی:
من قبال به  Xباور داشتم.
بنابراین  Xغلط است.
مثال :۷
من قبال مسیحی بودم .وبی اآلن خیلی آراهیم بیشتره.
توضیح :تنها چیزی که از این مثال دستگیرمان میشود عوض شدن نظر روینده است .از دبینل آن آرناه نیسنتیم.
پذیرفتن این سخن به منزبهی مدرکی ضد مسیحیت مغابطهآمیز است.
مثال :۲
یه زمانی بود که من به چیزی اعتقاد نداشتم .وبی نور ای ان به من تابید و من عیسی مسنیح رو بنه مثابنه منجنی
خودم پذیرفتم!
توضیح :تنها چیزی که از این مثال دستگیرمان می شود عوض شدن نظر روینده است .از دبینل آن آرناه نیسنتیم.
پذیرفتن این سخن به مثابه مدرکی در راستای پذیرفتن مسیحیت مغابطهآمیز است.
استثناط :ارر شخص استداللکننده قصد داشته باشد به تفاوت پیشزمینههای نظرش قبل و بعند از عنوض شندن
آن اشاره کند ،مغابطهای اتفاه ن یافتد.
مثال:
من قبال فکر میکردم زمین صافه .بعد ایالن ماسک تو یکی از سفینههاش منو برد به یه ایستگاه فضایی .حاال من
دیگه به صافی زمین باور ندارم و باورم ن ی شه چه آدم اح قی بودم که به جنای رنوش دادن بنه حنرف ناسنا،
میشستم پای ویدئوهای یاروهای  ۴۳سابه که هنوز توی زیرزمین خونهی مادر پدرشون زندری میکردن.
راهن ایی :یادتان باشد که تفسیر مردم از تجربیات شان را با خود تجربه اشنتباه نگیریند .کسنانی کنه بنه بازدیند
آدمفضاییها از زمین باور نداشتند و پس از اینکه «آدمفضاییها در عابم خواب با آنهنا ارتبناط برقنرار کردنند»
نظرشان عوض شد ،مشخصا در درک تجربهیشان دچار سوطتفاهم شدهاند.
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مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی کلیشهسازی ( | )Stereotypingمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۳۰
تعریف :مغابطهی کلیشهسازی به باورهای کلیای اشاره دارد که با استفاده از آنها انسانها ،اشنیاط و حنوادث را
دستهبندی میکنیم و فرض را بر این میریریم که این باورها تع یمهنای صنحیحی دربنارهی ه نهی اعضناط آن
دسته و رروه هستند.
معادل انگلیسیStereotyping :
شکل منطقی:
ه هی Xها از ویژری  Yبرخوردارند (این توصیف است ،نه واقعیت)
 Zیک  Xاست.
بنابراین  Zاز ویژری  Yبرخوردار است.
مثال :۷
فرانسویها توی بوسیدن مهارت دارن .جوبی فرانسویه .باید باهاش برم بیرون!
توضیح« :فرانسویها توی بوسیدن مهارت دارن» ن ونهای از کلیشهسازی است و باور داشتن بنه آن مغابطنهآمیز
است .شاید بعضی از فرانسویها یا حتی بیشترشان در بوسیدن فوهابعاده باشند ،وبی ن یتنوانیم بندون دالینل
معتبر و آمارریری (که اببته در این زمینهی خاص بسیار سخت است) صده این پیشفرض را بپذیریم.
مثال :۲
ملحدان فاقد ارزشهای اخالقی هستند.
توضیح :این رفته استدالل نیست ،صرفا بیانیه است؛ تازه آن هم بیانیهای بیپایهواساس .کلیشهسازیهایی از اینن
قبیل به طور ع وم ریشه در تعصب ،نادانی ،حسادت یا حتی نفرت دارند.
استثناط :با استفاده از دادههای آماری میتوان پی برد که کدام ویژری در ینک رنروه از رروههنای دیگنر رایجتنر
است .در چنین شرایطی احت ال اینکه یکی از اعضاط آن رروه نیز آن ویژری را داشته باشد باالتر منیرود ،وبنی
هیچراه ن یتوان فرض را بر این ررفت که تکتک اعضاط رروه این ویژری را دارند.
راهن ایی :یادتان باشد؛ انسانها پیش از اینکه عضوی از یک رروه یا دار و دسته باشند ،یک شنخص هسنتند و
هویت خودشان را دارند.
مناب :
MAC, M. J. T., PhD, CSAC. (2006). Critical Thinking for Addiction Professionals.
Springer Publishing Company.
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مغابطهی مفهوم ربودهشده ( | )Stolen Concept Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۳۱
تعریف :مغابطهی مفهوم ربودهشده موقعی اتفاه میافتد که شخصی با توسل به یک موضوع و حقیقت آن سنعی
کند اشتباه بودن آن را نشان دهد.
معادل انگلیسیStolen Concept Fallacy :
شکل منطقی:
شخص  ۷سعی دارد اشتباه بودن  Xرا ثابت کند.
 Xبرای ثابت کردن اشتباه بودن  Xالزم است.
مثال :۷
عقل و منطق ه یشه قابلاتکا نیستن ،برای ه ین درست نیست برای پیدا کردن حقیقت بهشون متکی باشیم.
توضیح :در این مثال روینده با توسل به منطق سعی دارد اعتبار داشتن منطق را رد کند و این کار از بحا منطقی
غیرمنطقی است.
مثال :۲
ما ن یتونیم به علم اعت اد کنیم .علم یه توطئهی بزرگ برای مخفی نگه داشتن حقیقت کتاب مقندس و داسنتان
آفرینشه .من توی موزهی آفرینش فسیل دایناسورها و انسانها رو کنار هم دیدم و این نشون منیده علنم چقندر
در اشتباهه!
توضیح :زمینشناسی شاخهای از علم است .استفاده از علم (بررسی فسیلها کنه بنه علنم زمینشناسنی مربنوط
می شود) برای رد کردن علم کاری پوچ ،متناق

و در نتیجه مغابطهآمیز است.

استثناط :طنز ( )ironyیا کنایهی ع دی و هدف ند.
حقیقت جابب :مغابطهی عدم وجود مغابطه ( )The Nofallacious Fallacyبه باور کسنانی اشناره دارد کنه
اعتقاد دارند مغابطهها وجود ندارند (بله ،چنین مغابطهای واقعا وجود دارد!).
مناب :
Peikoff, L. (1993). Objectivism: The Philosophy of Ayn Rand. Penguin.
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مغابطهی مرد پوشابی ( | )Strawman Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۳۱
تعریف :مغابطهی مرد پوشابی موقعی اتفاه میافتد که شخصی به جای پاس دادن به استدالل یا موضن واقعنی
طرف بحث ،به معادل تحریفشده ،بزررن اییشده یا سوطبرداشتشده از آن استدالل یا موض پاس دهد.
معادل انگلیسیStrawman Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی ح له به مرد پوشابی ،مغابطهی پهلوانپنبه
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعای  Yرا مطرح میکند.
شخص  ۲ادعای شخص  ۷را به شکلی تحریفشده بازرو میکند.
شخص  ۲به معادل تحریفشدهی ادعا ح له میکند.
بنابراین ادعای  Yکاذب است.
مثال :۷
تد :فررشت [تکامل زیستی هم یه نظریهست ،هم یه واقعیت (.)fact
ادوین :مسخرهست! تو از کجا میتونی مط ئن باشی که ما از بجن کف حوض تکامل پیدا کردیم!
تد :ش ا حرف منو خیلی بد برداشت کردی .من ادعا نکردم ما از بجن کف حوض تکامل پیدا کردیم .بنرخالف
ریاضیات و منطق ،پایهی علم شواهد تجربیه .بنابراین برای اینکه چیزی «واقعیت عل ی» محسوب بشه ،باید بنه
طور تجربی ثابت شده باشه .شواهد تجربی که نشون میدن نظریهی فررشت حقیقت داره از این مقوبهن.
توضیح :ادوین به دو شکل این استدالل را تحریف کرده است )۷ .فرض را بر این ررفتنه کنه منا از بجنن کنف
حوض تکامل پیدا کردهایم (حاال بجن کف حوض چیست ،خدا میداند)  )۲فرض را بر این ررفته که «واقعیت»
با «قطعیت داشتن» یکسان است.
مثال :۲
زبده :نظرت دربارهی خدای مسیحیان چیه؟
مایک :من به هیچ خدایی اعتقاد ندارم ،از ج له خدای مسیحیان.
زبده :پس به نظر تو ما به طور تصادفی آفریده شدیم ،طبیعت شانسی اینقدر ساختار منظ ی پیدا کرده و کائنات
خودش خودشو خلق کرد؟
توضیح :مایک ادعا کرد که به هیچ خدایی اعتقاد ندارد .از این رفته میتنوانیم دو چینز را اسنتنباط کننیم )۷ :او
خداباور نیست  )۲او مسیحی ،کاتوبیک و یهودی معتقد نیست (و به طور کلی هر دینی که مستلزم اعتقاد به خدا
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است) .وبی از این رفته ن یتوان استنباط کرد که ه هی ما تصادفی وارد دنیا شدیم ،طبیعت بر اساس صدفه بنه
وجود آمده و کائن ات خودش خودش را خلق کرده است .م کن است مایک به این چیزها اعتقاد نداشنته باشند.
شاید او بین «تصادف» و رزینش طبیعی ت ایز قائل شود .شاید در نظر او مفهنوم «طراحنی» ( )designمفهنومی
است که بر اساس ایده ی ذهنی ما از کائنات شکل ررفته اسنت ،شناید او بنر اسناس یافتنههای فیزینک مندرن
توضیحی برای نحوهی به وجود آمدن کائنات داشته باشند ،ینا شناید او بنه دبینل مناوراطابطبیعی دیگنری بنرای
آفرینش دنیا اعتقاد داشته باشد .نظر او هرچه که باشد ،برداشت زبده از حرفش بسیار پرت بود.
استثناط :راه طرف بحث دبش ن یخواهد معنای ض نی موض و استدالبش را واضح بیان کند ،برای ه ین شناید
ارر وان ود کنید که منظور او را بد برداشت کردهاید ،طرف مجبور شود در راستای رفن کجفه نی شن ا منظنور
خودش را واضحتر بیان کند.

راهن ایی :سعی کنید به جای روی آوردن به مغابطهی مرد پوشنابی ،بنه تکنینک متضناد آن یعننی منرد پنوالدی
( )Steelmanningروی آورید .مرد پوالدی تکنیک پرباری در بحث است و موقعی اتفاه میافتد که شخصنی
بهترین تفسیر م کن را از استدالل طرف مقابلش و ه چنین نیات او از استدالل کردن نجام میدهد .این تکنینک
مان از بحثهای وقتتلفکن سر مسائل جزئی می شود و حاکی از احترام شخص به طرف مقابنل و ه چننین
بحث منطقی است .به دیابوری که در ادامه میآید توجه کنید:
جوهان :چپرراها کاری کردن که بعید میدونم تو انتخابات بعدی به دموکراتها رأی بدم.
سباستین :چرا؟
جوهان :به خاطر طرفداری از اعتراضها و اغتشاشها.
سباستین :پس اره درست متوجه شده باشم ،داری میری که دموکراتها بنه جنای محکنوم کنردن اعتراضهنا،
ازشون ح ایت کردن و مشکل تو هم ه ینه؟
جوهان :آره ،دقیقا.
در اینجا سباستین میتواند دبیل اشتباه بودن استدالل جوهان (استدالل واقعیاش) را به او ثابت کند .جوهان هنم
به احت ال زیاد سباستین را بیشتر از قبل جدی خواهد ررفت ،چون او با بازرو کنردن دقینق اسنتدالل جوهنان
نشان داد با او دش نی ندارد.
مناب :
Hurley, P. J. (2011). A Concise Introduction to Logic. Cengage Learning.
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مغابطهی ارجحیت دادن طرز بیان به جوهر کالم (  | )Style Over Substanceمغابطه به زبان آدمیزاد
()۲۳۳
تعریف :مغابطهی ارجحیت دادن طرز بیان به جوهر کالم موقعی اتفاه میافتد که شخصی استدالبش را بنا زبنان
و طرز بیانی زیبا یا جلوههای بصری جذاب ارائه کند .ه انطور که در ادامه ذکر شده ،این مغابطه انواع مختلفنی
دارد ،وبی قلب آن در این ج له خالصه میشود« :ارر چیزی به دل مینشیند ،پس باید درست باشد».
معادل انگلیسیStyle Over Substance :
معادلهای جایگزین :توسل به شعاررویی [نوعی از آن  ،تفکر کلیشهای یا (کلیشهی عقلزایلکن) ،اسنتدالل بنر
اساس شعر مقفا [نوعی از آن  ،توسل به زبان شاعرانه [نوعی از آن
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعای  Yرا مطرح میکند.
ادعای  Yجابب به نظر میرسد.
بنابراین ادعای  Yصاده است.
مثال :۷
کیفیت صندبی بستگی به ضعیفترین قس تش داره.
توضیح :راه زبان به شکلی به کار میرود که بنه جنای توجنه بنه معننای تحنتابلفظی واژههنا بایند بنه معننای
مجازیشان توجه کرد (مثل مثال باال) .با این حال ،راهی حتی از زبان مجازی هم بنرای بینان اسنتدالل اسنتفاده
میشود .بیان مثال باال به این میماند که کسی ادعا کند معینار منا بنرای بررسنی کیفینت ینک تنیم کناری بایند
تنبلترین عضو آن باشد .در اغلب موارد «ضعیفترین عضو» یک رروه در پسزمینه محو میشود و هدایت تنیم
دست قویترین اعضاط آن میافتد.
مثال :۲
این اس ش دین نیست؛ یه جور رابطهی معنویه.
توضیح« :آهان ...عجب ،میفه م چی میری!» پاسخی رایج به کلیشههایی است که ما را از تفکنر نقاداننه غافنل
میکنند و به جایش شعر و قافیه و آرایههای زبانی دیگنر را جنایگزینش میکننند .در واقن مثنال بناال اسنتدالل
نیست؛ بلکه سخنی فاقد مدرک و برهان است که بر اساس درک نادرست روینده از ارتباط عناطفیاش بنا زبنانِ
رفتار و اندیشه ،حقیقت پنداشته شده است .روینده برای رف مغابطهآمیز بودن این سخن باید توضنیح دهند کنه
چرا فالن چیز دین نیست و منظورش از رابطهی معنوی دقیقا چیست.
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ارر ج لهای در نظرتان دبنشین بود ،بزوما بدین معنا نیست که بیانگر حقیقت یا واقعیت است.
استثناط :در صورتی که زبان زیبا یا خطابی در کنار دبیل و برهان مطرح شود ،بسیار مفید است و طبعا مغابطهآمیز
نیست.
راهن ایی :یادتان باشد؛ در جواب هر سخن شاعرانه میتوان سخن شاعرانهی متضنادی نینز بینان کنرد .سنخنان
شاعرانه بهندرت استدالل قوی به ش ار میآیند.
درررونیها:
 مغابطهی توسل به شعار ( )argument by sloganموقعی اتفاه میافتد که یک شنعار (ج لنه ینا عبنارتریرا) صرفا به خاطر ریرا بودن و این که به روش آشنا میرسد ،حقیقت در نظر ررفته شود .مثال :شعارهایی کنه
پشت کامیونها نوشته میشوند مثال خوبی از این مغابطه هستند« :سلطان غم مادر ».نه ،ه هی مادرها شخصیتی
غ گین یا غمخور ندارند و این به شخصیت خود زن بستگی دارد.
 مغابطهی تفکر کلیشهای ( )cliché thinkingموقعی اتفاه میافتد که شخصی بیاننات کلیشنهای مثنل «زینرسنگ هم که شده باید پیداش کنی» را بدون توجه به موقعیتی که در آن بینان شندهاند حقیقنت در نظنر بگینرد،
بهخصوص ارر تحتابلفظی در نظر ررفته شوند.
 مغابطهی توسل به زبان شاعرانه ( )argument by poetic language fallacyموقعی اتفاه میافتند کنهیرای صده نتیجهی استدالل ،زبان شاعرانه جایگزین برهان و مدرک شود.
 مغابطهی توسل به قافیه ( )argument by rhymeموقعی اتفاه میافتند کنه شخصنی بنا اسنتفاده از قافینهموض اش را در قاببی دبنشینتر به مخاطب ارائه کند .از من نپرسید چرا ،وبی این حقه واقعا جواب میدهد( .در
ناامیدی بسی امید است؛ پایان شب سیه سپید است) .قافیهها از قدرت متقاعدسنازی فوهابعنادهای برخوردارنند،
حتی در مواقعی که به طور فاحشی اشتباه هستند .بهترین راه برای مقابلنه بنا کنالم مقفنایی مغابطنهآمیز ،سنخنی
قافیهدار در مخابفت با آن است .مثل:
که داد؟ آنکه خبر داد!
در جواب:
که کرد؟ آنکه انکار کرد!
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی ذهنیررایی (  | )Subjectivist Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۷۳
تعریف :مغابطهی نسبیررایی موقعی اتفاه میافتد که شخصی ادعا کند فالن چیز برای شخص  ۷حقیقنت دارد،
وبی برای شخص  ۲حقیقت ندارد ،در حابیکه شواهد تجربی نشان میدهند آن چینز بنرای ه نه حقیقنت دارد
(یعنی حقیقت عینی یا  objectiveاست).
معادل انگلیسیSubjectivist Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی نسبیررایی
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعا میکند که  Yصاده است.
شخص  ۲ادعا میکند که  Yبرای بیشتر انسانها صاده است ،وبی نه بنرای ه نه (بنا اینکنه شنواهد تجربنی
خالف آن را ثابت میکنند).
مثال :۷
جین :سیگار کشیدن برای سالمتی مضرّه.
تری :سیگار برای سالمتی اکثر آدما مضرّه ،وبی برای من نه.
توضیح :تری عزیز ،سیگار کشیدن برای سالمتی ه ه مضرّ است؛ از ج له شخص ش ا.
مثال :۲
جک :عذر میخوام ،وبی استدالل ش ا سرشار از تناقضه.
تد :تناق

فقط به ذهن مادی قابلتع ی ه .ذهن معنوی این چیزا سرش ن یشه.

توضیح :تد عالوه بر فراهم کردن ن ونهای درجهیک از مغابطهی ذهنیررایی ،نشان میدهد وقتنی دکنان عقنل و
منطق تعطیل شود چه حرفهایی که از دهان آدم بیرون ن یآید.
استثناط :حقیقت داشتن یا نداشتن بعضی چیزها واقعا به شخصی که درریر موقعیت است ،بستگی دارد.
مثال:
شاید تو از پاستیل بدت بیاد ،وبی من عاشقشم .وقتی پاسنتیلو منیذاری تنو دهننت و الی دنندونات نرمیشنو
امتحان میکنی و بعد با یه راز محکم شیرینیشو تو دهنت پخش میکنی ،شده حتنی بنرای ینک بحظنه ،انگنار
بهشت زیر پاته.
راهن ایی :هر وقت دبتان ررفت ،پاستیل بخورید.
مناب :
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Peacocke, C. (2005). The Realm of Reason. Clarendon Press.
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مغابطهی توضیح امر غیرم کن ( | )Subverted Supportمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۷۷
تعریف :مغابطهی فروریختن امر پشتیبان یا توضیح امر غیرم کن موقعی اتفاه میافتند کنه شخصنی سنعی کنند
پدیدهای را توضیح دهد که اتفاه ن یافتد/نیفتاده یا حداقل مدرکی برای اتفناه افتنادن آن موجنود نیسنت .اینن
مغابطه شکلی از مغابطهی مصادره به مطلوب (( )begging the questionش ارهی  )۱۵است.
معادل انگلیسیSubverted Support :
شکل منطقی:
 Xبه دبیل  Yاتفاه میافتد/افتاده (در حابی که  Xاصال اتفاه ن یافتد/نیفتاده)
مثال :۷
دبیل اینکه ساالنه میلیاردها کودک از ررسنگی میمیرن ،بیتفاوتی من و ش است.
توضیح :ساالنه میلیاردها کودک از ررسنگی ن یمیرند .این رقم حتی نزدیک به واقعیت هم نیست .ارر این رقنم
نزدیک به واقعیت بود ،میشد آن را تالشی برای بزرگن ایی در نظر ررفت تا مخاطب این رفتنه را بنه منزبنهی
حقیقت بپذیرد و به جای فکر کردن به خود رفته ،به دبیل نهفته در پسِ وقوع آن فکر کند.
مثال :۲
ه ونطور که توی کتاب مقدس ذکر شده ،قبال توی آس ون رنبدی بود که مان از ریخنتن «آب آسن انی» روی
زمین میشد .امروزه این رنبد وجود نداره ،چون طوفان نوح نابودش کرد.
توضیح :دبیل اینکه امروزه این رنبد وجود ندارد این است کنه هیچرناه وجنود نداشنته اسنت .رویننده طنوری
دربارهی دبیل وجود نداشتن آن در عصر حاضر حرف میزند که انگار مخاطب وجود پیشنین آن را بنه منزبنهی
حقیقتی انکارناپذیر پذیرفته است.
استثناط :ارر روینده در استدالل خود وقوع پدیده را به شکل خبری اعالم کرده باشد ،مغابطهای اتفاه ن یافتد.
مثال :رنبد آس انی سازهای چادرمانند بود که طبق اون چیزی کنه تنوی کتناب مقندس توصنیف شنده ،منان از
ریختن «آب آس انی» به زمین میشد .امروزه این رنبد وجود نداره ،چون طوفان نوح نابودش کرد.
راهن ایی :مبابغه تکنیک پرریسکی است که الزم است تا حد امکان از آن پرهیز کنید .از یک طرف ،این تکنینک
باعث میشود استداللتان قان کنندهتر به نظر برسد (اببته با ایجاد سوطتفاهم ع ندی در درک حقیقنت) .وبنی از
طرف دیگر ،ارر کسی متوجه مبابغهیتان شود و آن را به رویتان بیاورد ،آسیب زیادی به اعتبار اسنتدالل و اببتنه
اعتبار خودتان وارد خواهد شد.
مناب :
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مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی هزینهی هدر رفته ( | )Sunk-Cost Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۷۲
تعریف :مغابطهی هزینهی هدر رفته موقعی اتفاه میافتد که شخصی استدالل کند باید بنرای فنالن چینز وقنت،
پول و ...بیشتری صرف کرد ،چون ارر شکست بخورد ،وقت ،پول و ...که تا کنون صرف آن شده هدر میرود.
شخصی که چنین طرز فکری دارد ،این نکتهی مهم را در نظر ن یریرد که ارر قرار است طرح به نتیجنه نرسند،
صرف هزینهی بیشتر فقط ضرر نهایی را بیشتر خواهد کرد.
معادل انگلیسیSunk-Cost Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی توسل به اینرسی ،مغابطهی به ن غلتنان ،مغابطنهی کنار را یکسنره کنن ،ضنرر
بیشتر برای جبران ضرر
شکل منطقی:
 Xمقدار در طرح  Yسرمایهرذاری شده است.
 Zمقدار سرمایهی بیشتر برای تک یل طرح  Yالزم است ،وررنه  Xهدر میرود.
بنابراین Z ،موجّه است.
مثال :۷
من به مشاوری که قراره بهم جنبههای مثبت و منفی تأسیس بخنش اقتصنادی جدیند رو بگنه  ۷۳۳۳هنزار دالر
دست زد دادم .اون بهم رفت که بهتره این بخش رو تأ سیس نکنم ،چون بازار راکنده .بنا اینن حنال ،ارنه اقندامی
انجام ندم ،اون  ۷۳۳۳دالر هدر میره ،برای ه ین بهتره بخش جدید رو تأسیس کنم.
توضیح :روینده ملتفت نیست که «اقدام» او به ضررِ بهمراتب بیشتر و بزرگتری خواهد انجامید .هنگنام اتخناذ
چنین تص ی اتی برخورداری از چشمانداز درازمدت اه یت زیادی دارد .بنه اینن در و آن در زدن بنرای اینکنه
 ۷۳۳۳دالر دست زد مشاوره هدر نرود ،ن ونهی بارز چشمانداز کوتاهمدت داشتن و تنگنظری اسنت .اینن طنرز
تفکر مغابطهآمیز است.
مثال :۲
سرتاسر دنیا کشیش ها و پیشواهای روحانی بسیاری هسنتند کنه بخنش ع ندهی زندریشنان را وقنف ابهینات
کردهاند ،اما باورشان به پدیدههای ماوراطابطبیعی را از دست دادهاند و از مرحلهی «ای ان داشتن» رنذر کردهانند.
صدها نفر از آنها متوجه ضرری که کردهاند شدهاند و به دنبال بهترین راه برای کننار آمندن بنا آن هسنتند (بنه
سایت  http://www.clergyproject.orgمراجعنه کنیند) ،در حابیکنه بسنیاری دیگنر ن یتواننند بپذیرنند
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ع ری که صرف کردهاند بیهوده بوده است و برای ه ین به کارشان ادامه میدهند ،با وجود اینکنه اینن کنار بنا
باورهای فعلیشان همسو نیست.
توضیح :اببته کشیشهایی که ای انشان را از دست ندادهاند و شغلشان با عقایدشنان ه سوسنت ،مرتکنب اینن
مغابطه نشدهاند.
اسننتثناط :ارننر نتیجننهی احت ننابی سننرمایهرذاری بیشتننر بررسننی شننود و بننا پننذیرش ضننرر فعلننی و پرهیننز از
سرمایهرذاری بیشتر مقایسه شود ،در این صورت تص یم برای سرمایهرذاری بیشتر مغابطهآمیز نخواهند بنود،
چون تص ی ی است که بر پایهی آمار و ارقام ررفته شده است.
راهن ایی :آیا در بخشی از زندریتان ه چنان دارید برخالف میلتنان وقنت و پنول صنرف آن میکنیند ،چنون
میترسید وقت و پوبی که تا کنون صرف آن کردهاید هدر رود؟
مناب :
Besanko, D., & Braeutigam, R. (2010). Microeconomics. John Wiley & Sons.
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مغابطهی امر متضایف ملغیشده ( | )Suppressed Correlativeمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۷۹
تعریف :مغابطهی امر متضایف ملغیشده موقعی اتفاه میافتد که شخصی یک عبارت متضنایف (ینک رزیننه از
بین دو رزینهی

) را بازتعریف کند ،طوری که یک رزینه شامل رزینهی دیگر نیز بشود یا بنه عبنارت

سادهتر ،یکی از رزینهها غیرم کن شود .در نتیجه ،واژهای که بازتعریف شده ذاتا بیمعنا جلوه میکند.
معادل انگلیسیSuppressed Correlative :
معادلهای جایگزین :مغابطهی تباین کمرنگشده ،مغابطهی رابط ملغیشده
شکل منطقی:
شخص  ۷ادعا میکند که ه ه چیز یا  Xاست یا نه( Xمتضایفها X :و نه)X
شخص  X ۲را چنان تعریف میکند که ه نهی ویژریهنایی کنه در نظنر شن ا  Xشاملشنان ن یشنود در X
رنجانده شدهاند (متضایف ملغیشده :نه.)X
مثال :۷
ریک :می خوام بدونم الزمه برای صرف ناهار توقف کنیم یا نه .تو یا رشنهته ،یا رشتهت نیست .کدومش؟
تینا :اره معنی ررسنه بودن اینه که بتونی چیزی بخوری ،من ه یشه ررسنهم.
توضیح :ارر ررسنه بودن را «توانایی غذا خوردن» توصیف کنیم ،در نتیجه غیر از موارد نادری که افراد به خناطر
مشکالت پزشکی قادر به خوردن چیزی نیستند ،ه ه در ه ه حنال ررسننهاند و واژهی «ررسننه» معننایش را از
دست میدهد.
مثال :۲
کنت :ماشین جدیدی که خریدم خیلی سریعه.
کارل :بعید میدونم بهاندازهی یه جت جنگی سری باشه ،برای ه ین سری نیست.
توضیح :در رفتهی کنت یک امر متضایف به صورت ض نی مورد اشاره قرار ررفته اسنت و آن هنم اینن اسنت:
ماشینش یا سری است ،یا نیست .ارر حرفی که کارل میزند درست باشد ،هیچ ماشینی «سری » نیست و صنفت
«سری بودن» معنایش را برای ه هی ماشینها از دست میدهد.
استثناط :جا دارد به تفاوت بنین مغابطنهی قیناس ذوحندین کناذب (شن ارهی  )۷۷۵و مغابطنهی امنر متضنایف
ملغیشده اشاره کنیم .مثال مثال  ۷قیاس ذوحدین کاذب نیست ،چون با اینکه آدم ن یتواند در عنین حنال هنم
ررسنه باشد ،هم ررسنه نباشد ،اما میتواند ک ی ررسنه باشد.
مثال:
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ریک :میخوام بدونم الزمه برای صرف ناهار توقف کنیم یا نه .تو یا رشنهته ،یا رشتهت نیست .کدومش؟
تینا :من یه کوچوبو رشنهمه .اره خودت هم رشنهته توقف کن .وررنه میتونم صبر کنم.
دقت کنید :دبیل اینکه این بار این مغابطه اتفاه نیفتاده این است که تینا سعی نکرده «ررسنه» را بازتعریف کنند،
برای ه ین «ررسنه نبودن» اساسا غیرم کن است.
راهن ایی :هروقت دو رزینه پیش رویتان قرار داده شد ،خوب به این فکر کنید که آیا این دو رزینه واقعا تنها دو
رزینهی موجود هستند یا نه.
مناب :
Shafer-Landau, R. (2007). Ethical Theory: An Anthology. John Wiley & Sons.
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مغابطهی برندهساالری ( | )Survivorship Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۷۴
تعریف :مغابطهی برندهساالری موقعی اتفاه میافتد که شخصی بر اساس اظهارات چنند نفنر از جنناح «برننده»
نتیجهریری کند ،چون در بیشتر مواق جناح «بازنده» فرصتی پیدا ن یکند تا اتفاقات را از دید خنودش تعرینف
کننند .ایننن مغابطننه مبتنننی بننر سننوریری شننناختی ( )cognitive biasاسننت و سننوریری برندهسنناالری
( )survivorship biasنام دارد و ینادآور ضنرباب ثل «مردرنان حکاینت ن یکننند» ( dead men tell no
 )talesاست.
معادل انگلیسیSurvivorship Fallacy :
معادلهای جایگزین :سوریری برندهساالری
شکل منطقی:
تعداد برندران  Xو تعداد بازندران  Yاست.
ما فقط اظهارات برندران را میشنویم.
بنابراین بر اساس اظهارات Xبرنده نتیجهریری میکنیم.
مثال :۷
اجازه دهید از مثال سوانح رانندری استفاده کنیم ،چون دادهی زیادی در این حوزه ج آوری شنده اسنت .طبنق
رزارش مدیریت امنیت جادهای بزررراههای کشور ،هر سابه حدود  ۹۲۳۳۳نفر در جادههای ایناالت متحنده بنر
اثر سانحهی رانندری کشته می شوند .تعداد افراد دخیل در سوانح رانندری مرربار دو برابر این رقنم اسنت؛ اینن
یعنی نی ی از افراد دخیل از سانحه جان سابم به در میبرند و نی ی دیگر کشته میشوند .فرض کنید  ۱۳%افنراد
دخیل در سوانح رانندری از منشأ قدرتی ماوراطابطبیعی درخواست میکنند جانشان را نجات دهد .بنا توجنه بنه
برابری نسبی تعداد بازماندران و کشتهشدران ۲۵۰۳۳ ،نفر از کسانی که از ماوراطابطبیعنه طلنب نجنات میکننند
کشته میشوند و  ۲۵۰۳۳نفر از کسانی که از ماوراطابطبیعنه طلنب نجنات میکننند زننده میماننند تنا از منجنی
معجزهآسایشان پیش بقیه تعریف کنند .حاال باید در این محاسنبه آن  ۲۳%از بازمانندران را کنه از ماوراطابطبیعنه
طلب نجات نکردند ،اما زنده ماندند ،بحا کنیم .تعداد آنها  ۰۴۳۳نفر است .ارر این خط فکری را دنبال کننیم،
به رروه  ۹۲۳۳۳نفرهای از بازماندران میرسیم که ۱۳%شان به بطف دخابت عاملی ماوراطابطبیعی از مرگ نجات
یافتهاند .با این حال ،باید در نظر ررفت که مردهها ن یتوانند حرف بزنند ،برای ه ین آن  ۱۳%از افنرادی را کنه
از ماوراطابطبیعه طلب نجات کردند وبی درخواستشان نادیده ررفته شد ،فراموش میکنیم .با توجه به سوریری
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شناختی برندهساالری ،دادهای یکطرفه داریم و بر اساس آن به نتیجهای مغابطهآمیز میرسیم :درخواست نجنات
از منشأای ماوراطابطبیعی آدم را از مرگ نجات میدهد.
مثال :۲
یکی از ابزار کالهبرداران و فریبکارانی که از اطالعات ناچیز مردم در حوزهی آمار و ارقنام سوطاسنتفاده میکننند
سوریری شناختی برندهساالری است .یکی از کالهبرداریهای رایج در این زمینه «سهامفروش غینبرنو» اسنت.
کالهبردار به تعداد زیادی از افراد (مثال  ۷۳میلینون نفنر) ای ینل میفرسنتد و در آن ادعنا میکنند کنه سنابقهی
فوهابعادهای در تشخیص سهام پرسود دارد .در ادامه میروید انتظار ندارم حرف من را باور کنید ،من این را بنه
ش ا ثابت میکنم .کافیست به من اجازه دهید مدت یک هفتهی پیاپی ،هر روز سهامی انتخاب کنم که ارزش آن
روز به روز بیشتر می شود .وقتنی از ارزش سنهامی انتخنابی منن مط نئن شندید ،میتوانیند ت ناس بگیریند و
ه کاریتان را شروع کنید.
کار این کالهبرداری به شرح زیر است:
روز اول :پنج سهام مختلف انتخاب میشوند و هرکدامشان به منزبنهی سنهام برننده بنه  ۲میلینون نفنر ارسنال
میشوند .فرض را بر این میریریم که از این پنج سهام ،سهتایشان درآمدزایی میکننند و دوتایشنان ن یکننند۴ .
میلیون نفری که سهام فاقد سود را دریافت کردند از فهرست حذف میشوند (اینن افنراد معنادل «بازنندهها» ینا
«مردهها» هستند).
روز دوم ۵ :سهام دیگر انتخاب میشوند .این بار ،سهام فقط به «بازماندران» فرستاده میشود؛ حدودا  ۷۳۲میلیون
نفر یکی از این سهام جدید را دریافت میکنند .از بین سهام جدید شاید فقط دوتایشان سهام برننده باشند .اینن
یعنی  ۲۳۴میلیون نفر سهام برنده را دریافت میکنند؛ دومین روز پیاپی! بهاحت نال خودتنان میتوانیند بقینهاش را
حدس بزنید...
...
روز هفتم :در آخرین روز ،حدودا صد هزار نفر در فهرست باقی ماندهاند .این صد هزار نفر کسنانی هسنتند کنه
هر هفت روز سهام برنده را دریافت کردهاند و مط ئنا خیلیهایشان به این نتیجه رسنیدهاند کنه ادعنای اوبینهی
کالهبردار صحت دارد .به هر حال ،وقتی فردی با اعت اد به نفس ادعا کند که میتواند  ۱روز پیاپی سهام برنده را
برایتان انتخاب کند و این کار را هم انجام دهد ،چندان جای شک باقی ن یماند ،مگر نه؟
راهن ایی :هرراه دیدید کسی میخواهد به ش ا خدمات معجزهآسای خرید سهاماش را ارائه کند ینا شن ا را بنه
یکی از پیروان مذهب جدیدش تبدیل کند ،به سنوریری شنناختی برندهسناالری و تنأثیر آن در نتیجنهریریهای
ر راهکننده فکر کنید.
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: مناب
Swedroe, L. E. (2005). The Only Guide to a Winning Investment Strategy You’ll
Ever Need: The Way Smart Money Preserves Wealth Today. St. Martin’s Press.
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مغابطهی هفتتیرکش تگزاس (  | )Texas Sharpshooter Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۷۵
تعریف :مغابطهی هفتتیرکش تگزاس موقعی اتفاه میافتد که شخصی شباهتها را زینر ذرهبنین قنرار دهند و
تفاوتها را نادیده بگیرد و بدین ترتیب به نتیجهای نادرسنت برسند .اینن مغابطنه هنم مثنل مغابطنهی ق اربناز
(ش ارهی  )۷۲۹از دریافت معنا از چیزی که ذاتا بیمعنا و تصادفیست ناشی میشود .این مغابطنه بنا مغابطنهی
نتیجهریری بیپایهواساس (ش ارهی  )۷۱۵رابطهی نزدیکی دارد.
معادل انگلیسیTexas Sharpshooter Fallacy :
معادلهای جایگزین :ششبولبند تگزاس ،توهم دستهبندی
شکل منطقی:
 Xو  Yطبق چند معیار با هم مقایسه میشوند.
نتیجهریری بر اساس تنها معیاری که نتیجهی دبخواه را رقم میزند انجام میشود.
مثال :۷
غیبروی بزرگ ،نوستراداموس  ۵۳۳سال پیش نوشت:
حیواناتی که از شدت ررسنگی وحشی شدهاند ،از رودخانه عبور خواهند کرد،
غلبه بر هیستر یکی از بزرگترین اهداف نبرد است.
او باعث خواهد مردانی بزرگ در قفسهای آهنی زندانی شوند،
وقتی فرزند آب ان از هیچ قانونی پیروی نکند.
از این خطوط اینطور برمیآید که او ظهور هیتلر را پیشرویی کرده است!
توضیح :ارر فقط و فقط روی یکی از پیشرویی های نوستراداموس ت رکز کنید ،شناید بنه نظنر برسند کنه او از
آی نده خبر داشته است ،وبی الزم است در نظر داشته باشید که نوستراداموس بنیش از « ۷۳۳۳پیشرنویی» انجنام
داده که بیشترشان (یا شاید ه هی شان؟) خزعبالتی رنگ و نامفهوم هستند .با وجنود اینن ه نه پیشرنویی ،از
بحا آمناری غینرم کن اسنت کنه حنداقل یکیشنان بنا ینک حادثنهی واقعنی شنباهت نداشنته باشنند .ارنر
پیشروییهای بیمعنا و مضحک را نادیده بگیرید ،متن باال فوهابعاده به نظر میرسد .ه چنین الزم به ذکر است
که «هیستر» ( )Histerمعادل التین رودخانهی دانوب است.
مثال :۲
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سایت  SuperCyberDate.Conبا اط ینان باال معتقد است سابی و بیلنی بنرای هنم سناخته شندهاند ،چنون
هردویشان پیتزا ،فیلم ،فستفود و جنت جکسون را دوست دارند و به ج هوریخواهان رأی میدهند.
توضیح :سایت  SuperCyberDate.Conاین نکتهی مهم را نادیده ررفت که سابی و بیلی  ۲۴۵فقرهی منورد
عالقه و مورد تنفر دیگر داشتند کنه زمنین تنا آسن ان بنا یکندیگر فنره دارنند .یکنی از اینن منوارد حناکی از
همجنسررا بودن بیلی است.
استثناط :هنگام بررسی دادههای آماری ،شباهتها و تفاوتها را در کنار یکدیگر بنگرید و صرفا بنرای دبخوشنی
خودتان بر شباهتها ت رکز نکنید.
حقیقت جابب :نام «هفتتیرکش تگزاس» از این ایده برررفتنه شنده کنه ینک نفنر میتوانند تصنادفی و بندون
هدفریری به یک انبار غله شلیک کند و سپس هدف را دور سوراخی که تیرش ایجاد کرده بکشند تنا وان نود
کند تیرانداز قهاریست.
مناب :
Forshaw, M. (2012). Critical Thinking For Psychology: A Student Guide. John
Wiley & Sons.
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مغابطهی استثناطساالری ( | )Tokenismمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۷۰
تعریف :مغابطهی استثناطساالری موقعی اتفاه میافتد که شخصی رفتاری استثنائی یا موردی را [کنه صنرفا ینک
بار اتفاه افتاده ،به رونهای تفسیر کند که انگار اتفاقی رایج ،ادامنهدار و قابنلتع یم و جنایگزینی مناسنب بنرای
چیزی واقعی است.
معادل انگلیسیTokenism :
معادلهای جایگزین :مغابطهی ن ونهن ایی ،توکنیسم
شکل منطقی:
مشکل  Xوجود دارد.
راهحل  Yارائه میشود.
راهحل  Yبرای حل مشکل  Xکافی نیست ،وبی کافی در نظر ررفته میشود.
مثال :۷
نامزد ریاست ج هوری به نژادپرستی متهم شده .وبی اخیرا رفته که از سریال ریشهها ( )Rootsخوشنش میناد،
پس فکر نکنم نژادپرست باشه.
توضیح :دوست داشتن فیل ی که بنه افشناط نژادپرسنتی و تبلینغ برابرخنواهی میپنردازد ،بنا نژادپرسنت نبنودن
فرسنگها فاصله دارد.
مثال :۲
در شرکت آقای مکباس ،هر  ۵۳مدیر اجرایی مرد و هر  ۵۳منشی زن هستن .ایشنون بنرای اینکنه نشنون بنده
طرفدار فرصتهای شغلی برابر بین زنها و مردهاست ،موافقت کرده تا یه مدیر اجرایی زن استخدام کنه.
توضیح :استخدام یک مدیر اجرایی زن به منزبهی یک توکن ینا منورد اسنتثنائی ،ننابرابری جنسنی سیسنت اتیک
شرکت آقای مکباس را جبران ن یکند.
مثال  :۹در تابستان  ،۲۳۲۳وقتی تنش نژادی در آمریکا شدید بود ،بسیاری از منناب رسنانهای بنرای حنل کنردن
مشنکل نژادپرسنتی بنه سیاهپوسنتان بنا حنرف بنزرگ اشناره کردنند ( ،)Black Peopleدر حابیکنه  Wاول
سفیدپوستان ( ) white peopleرا کوچک نگه داشتند .بعضی از منابعی که متوجنه اینن حرکنت شندند ،آن را
ن ونهای از استثناساالری برای جلوریری از اتهامات نژادپرستی در نظر ررفتند.
استثناط :ارر یک مورد استثنائی ه ان چیزی که هست در نظر ررفته شود (یک مورد استثنائی) ،مغابطنهای اتفناه
ن یافتد.
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مثال :میدونم وزنم زیاده ،وبی دارم سعی و میکنم .در حال حاضر صبحانه به جای دوناتی که قنبال میخنوردم،
رریپفروت میخورم.
مناب :
Cogan, R. (1998). Critical Thinking: Step by Step. University Press of America.
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مغابطهی منتقد خائن ( | )Traitorous Critic Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۷۱
تعریف :مغابطهی منتقد خائن موقعی اتفاه میافتد که شخص یا رروهی در جواب انتقاد وارد شده بنه خنودش،
استدالل کند که دبیل پشت انتقاد ،عالقهی منتقد به رروهی دیگر یا نفرت او به رروه خنودش اسنت و پیشننهاد
دهد که منتقد یا راج به ایراد مذکور اظهار نظر نکند یا کال رروه را ترک کند .این مغابطه با بیان اینن ج لنه ینا
ن ونههای مشابه آن اتفاه میافتد« :اره خوشت ن یاد هری .خوش اومدی!»
معادل انگلیسیTraitorous Critic Fallacy :
معادل التین[ ergo decedo :پس بزن برو
شکل منطقی:
شخص  ۷از رروه  ۷انتقاد میکند.
شخص  ۲در جواب انتقاد شخص  ۷میروید پس چرا رروه  ۷را ترک ن یکنی؟
مثال :۷
ررترود :از پر کردن دستی این فرمها خسته شدم .ن یشه یه سیستم کارآمدتر طراحی کنیم؟
سیندی -بو :اره از راه و روش ما خوشت ن یاد ،میتونیم با یه نفر دیگه جایگزینت کنیم!
توضیح :سیندی -بو به جای پاس به انتقاد ،ررترود را تهدید به از دست دادن شغلش کرد .این مثال را میتنوان
ن ونهای از مغابطهی توسل به زور (ش ارهی  )۹۳نیز حساب کرد.
مثال :۲
استیو :توی سوئد دانشگاه مجانیه .چرا ن یتونیم اینجا هم دانشگاهها رو مجانی کنیم؟
اد :اره عاشق و دبباختهی سوئدی ،مهاجرت کن ه ونجا .یه بیبرال کمتر ،بهتر!
توضیح :ارر مغابطهی مصادره به مطلوبِ (ش ارهی  ) ۱۵به کار رفته را نادیده بگیریم (استیو نگفت کنه از سنوئد
خوشش میآید) ،اد سؤال استیو را نادیده ررفت و آن را بنا سنؤابی بیمعننا جنواب داد :چنرا اسنتیو بنه سنوئد
مهاجرت ن یکند؟
استثناط :ارر یکی از اعضاط رروه دائ ا از رروه خودش ایراد بگیرد و از رروههای دیگر تعریف کند ،میتوان جدا
از او پرسید« :پس چرا به ه ان رروه ملحق ن یشوی؟»
راهن ایی :ضرباب ثل «مرغ ه سایه غاز است» را ه یشه به خاطر داشته باشید.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی جواب دادن بدی با بدی ( | )Two Wrongs Make A Rightمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۷۱
تعریف :مغابطهی جواب دادن بدی با بدی موقعی اتفاه میافتد که شخصی سعی کند بدیای که در حنق کسنی
کرده با این بهانه که آن فرد هم حاضر است آن بدی را در حق او بکند یا آن بدی را در حق او کرده توجیه کند.
معادل انگلیسیTwo Wrongs Make A Right :
شکل منطقی:
شخص  ۷کار  Xرا در حق شخص  ۲انجام داد.
بنابراین شخص  ۲حق دارد کار  Xرا در حق شخص  ۷انجام دهد.
شخص  ۷معتقد است که شخص  ۲کار  Xرا در حق شخص  ۷انجام خواهد داد.
بنابراین شخص  ۷حق دارد کار  Xرا در حق شخص  ۲انجام دهد.
مثال :۷
جی ی قبال ناهار تامی رو دزدیده بود.
بنابراین تامی حق داره امروز ناهار جی ی رو بدزده.
توضیح :جی ی کار بدی کرد که ناهار تامی را دزدید ،وبی ن یتوان استدالل کرد که ارنر تنامی ناهنار جی نی را
بدزدد ،حق به حقدار میرسد .در این صورت ،فقط دو کودکِ دزد روی دستمان میمانند ،بندون اینکنه درک
کنیم چرا دزدی بد است.
مثال :۲
مثل اینکه پیشخدمت یادش رفت هزینهی بطری نوشیدنی رو توی صورتحساب ذکر کنه .بیایید بریم .به هنر
حال ،اره اون پول اضافی ازمون میررفت ،بعید میدونم برمیرشت تا حسابش رو باهامون صاف کنه.
توضیح :در این مثال استدالل از مثال قبلی مغابطهآمیزتر است ،چون روینده دربارهی کاری ر انهزنی میکند کنه
پیشخدمت م کن بود انجام دهد .حتی ارر این ر انهزنی صحیح باشد ،بنا انجنام کنار بند در جنواب کنار بند
ن یتوان به خوبی رسید.
استثناط :میتوان دربارهی اینکه «مجازات عادالنه» یا «معیارهای پیشریری عادالنه» چیست ،به طور مفصّل بحث
کرد.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی نوع و ن ونه ( | )Type-Token Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۷۳
تعریف :مغابطهی نوع و ن ونه موقعی اتفاه میافتد که یک واژه که م کن است هم به ننوع اشناره داشنته باشند
(منظور از نوع مفهومی انتزاعی و توصیفی است) ،هم به ن ونه (ن ونه چیزی است که به طور موردی ن اینندهی
یک مفهوم است) طوری استفاده شود که معلوم نباشد به کدامشان اشاره دارد و ابهام ایجاد کند .این مغابطه یکی
از انواع جزئیتر مغابطهی ابهام (ش ارهی  )۷۰است.
معادل انگلیسیType-Token Fallacy :
شکل منطقی:
به نوع ( )Typeاشاره میشود.
در پاس به ن ونه اشاره میشود.
به ن ونه ( )Tokenاشاره میشود.
در پاس به نوع اشاره میشود.
مثال :۷
فروشنده :تویوتا اآلن داره نزدیک به ۴۳تا خودرو توبید میکنه ،پس اره از این خوشنتون ن یناد ،میتنونیم بنریم
سراغ بقیهشون.
مشتری :من فکر میکردم میلیونها ماشین توبید کنن.
توضیح :فروشنده به مدلهای مختلف خودرو که در تویوتا توبید میشود اشاره میکرد ،نه تعداد (یا توکنهنای)
هر خودرو .فروشنده با پرهیز از به کار بردن عبارت «انواع خودرو» یا «مدل خودرو» ،باعث ریج شندن مشنتری
شده است.
مثال :۲
رِرِگ :من کت و شلوار جورج کلونی رو دارم.
تیم :نوبتی میپوشینش؟
توضیح :منظور ررگ این بود که نوع کت و شلوار او با مال کلونی یکسان است .اببته تیم احت اال در جواب دارد
مزه میریزد ،وبی ارر اینطور نباشد نوع را با ن ونه (آن دست کتوشلوار منحصنربفردی کنه متعلنق بنه کلنونی
است) اشتباه ررفته است.
راهن ایی :در تعامالتتان تا حد امکان بدون شبهه و ابهام صحبت کنید تا از سوطتفاهم بیمورد جلوریری شود.
11۱

: مناب
Wetzel, L. (2014). Types and tokens. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014). Metaphysics Research Lab, Stanford
University. Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entriesypestokens/
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مغابطهی ادعای ابطالناپذیر ( | )Unfalsifiabilityمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۲۳
تعریف :مغابطهی ادعای ابطالناپذیر موقعی اتفاه میافتد که شخصی بدون مدرک یا دبیلی محکنم ،بنا اط یننان
اعالم کند که نظریه یا فرضیهای صاده/کاذب است ،در حابیکه امکان ندارد نظریه یا فرضیهی موردنظر را از راه
مشاهده یا آزمایشهای تجربی تأیید یا رد کرد .مطرح کنردن ادعنای ابطالناپنذیر راهنی بنرای خنارج شندن از
رفت ان منطقی است ،چون ادعاهای ابطالناپذیر اغلب ای انمحورند و با مدرک و منطق ن یتوان اثباتشان کرد.
معادل انگلیسیUnfalsifiability :
معادلهای جایگزین :ادعای غیرقابلآزمایش
شکل منطقی:
 Xصده است (در شرایطی که اثبات صده نبودن  Xغیرم کن است)
مثال :۷
توی سینهی من اسبهای تکشاخ ریز و نامرئی زندری میکنن .متأسفانه این اسبهای تکشاخ با ابنزار عل نی
قابلرؤیت نیستن.
توضیح:
شاید سینهی روینده واقعا از اسبهای تک شاخ ریز و نامرئی پر شده باشد ،وبی اینن فرضنیه را از هنیچ راهنی
ن یتوان تأیید یا رد کرد .برای ه ین نباید بدون دبیل و مدرک محکم آن را پذیرفت.
مثال :۲
کشیشها میتونن شراب رو به خون عیسی تبدیل کنن.
توضیح :در مثال باال حداقل میتوان مای را بررسی کرد تا دیند آینا اجنزاط شنی یاییاش تغیینر کردهانند ینا ننه،
اینطور نیست؟ نه ،اینطور نیست ،چون تغییر فیزیکی یا شی یایی در پدیدهی استحابه (transubstantiation
یا تبدیل شراب به خون عیسی در مراسم عشاط ربّانی) مطرح نیست .این تغیینر در «جنوهر» آن اتفناه میافتند؛
بنابراین تغییری مادی نیست و در نتیجه رد کردن آن غیرم کن اسنت .ه چننین رویننده نگفتنه کنه اینن تغیینر
«م کن است» اتفاه بیفتد؛ بلکه با اط ینان اعنالم کنرده کنه حت نا اتفناه خواهند افتناد و بنرای ه نین شندت
مغابطه آمیز بودن آن را تشدید کرده است .تنها مدرکی که برای استحابه موجود است ،چند آیهی مبهم در کتناب
مقدس است؛ آیههایی آنچنان مبهم که بیش از یک میلیارد مسیحی به رخداد واقعی اسنتحابه اعتقناد ندارنند .در
نتیجه روینده ادعایی ابطالناپذیر را با اط ینان باال و مدرک ضعیف عرضه کرده و مرتکب مغابطه شده است.
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استثناط :ه هی ادعاهای ابطالناپذیر مغابطهآمیز نیستند؛ بعضی از آنها صرفا ابطالناپذیرنند؛ ه نین و بنس .ارنر
ادعا را با حد معقوبی از تردید بیان و برای آن مندرک درسنت عرضنه کننیم ،منیتنوان آن را شنکل جنایزی از
استدالل در نظر ررفت ،حتی ارر با اط ینان نتوان آن را تأیید یا رد کرد.
راهن ایی :هیچراه تصور نکنید چون کسی ن یتواند در اشتباه بودن ش ا را ثابت کند ،پس حق با ش است.
مناب :
Flanagan, O. J. (1991). The Science of the Mind. MIT Press.
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مغابطهی تضاد ناموجه ( | )Unwarranted Contrastمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۲۷
تعریف :تعریف :مغابطهی تضاد ناموجّه موقعی اتفاه میافتد که شخصی دالبت ضن نی ) (Implicatureرا بنا
دالبت استلزامی ) (Implicationیکسان در نظر بگینرد ،در حابیکنه از بحنا منطقنی اینطنور نباشند .دالبنت
ض نی نسبتی اسنت کنه فنرد بنین حکنم ) (Statementو رنزاره ) (Propositionبرقنرار میسنازد .دالبنت
استلزامی رابطهی بین رزارهها ،یعنی معانی حکمها است.
معادل انگلیسیUnwarranted Contrast :
معادلهای جایگزین :بعضی چیزها فالناند/بعضی چیزها فالن نیستند
شکل منطقی:
بعضی Sها  Pهستند.
بنابراین بعضی Sها  Pنیستند.
بعضی Sها  Pنیستند.
بنابراین بعضی Sها  Pهستند.
مثال :۷
بعضی خداناباوران انساناند.
بنابراین بعضی خداناباوران انسان نیستند.
توضیح :شاید واقعا اینطور باشد ،وبی ما ن ی توانیم از بحا منطقی ،به طور استلزامی این امنر را منورد دالبنت
قرار دهیم ( )implyکه واقعا اینطور است ،چون استفاده از واژهی «بعضی» از بحا منطقی دالبت استلزامی بنر
این ندارد که منظور آن «ه ه» نیست[ .اما در کاربرد روزمره ،واژهی «بعضی» دالبنت ضن نی ( )implicateبنر
متوسنل بنه
ّ
مفهوم «نه ه ه» دارد؛ برای ه ین است که حکم باال مغابطهآمیز است و بدون آن که از بحنا فنّنی
دروغرویی شد میتوان از آن برای فریب مخاطب استفاده کرد.
مثال :۲
بعضی مسیحیان یهودی نیستند.
بنابراین بعضی یهودیان مسیحیاند.

111

توضیح :درست است که ما بیان کردیم بعضی مسیحیان یهودی نیستند ،وبی از بحا منطقی ن یتوان بر اسناس
آن به این نتیجه رسید که بعضی مسیحیان یهودیاند .در حابی که میتوانیم آن را به طنور ضن نی منورد دالبنت
قرار دهیم ( ،)implicateوبی این حکم بر آن معنا دالبت استلزامی ( )implyندارد.
استثناط :ندارد.
حقیقت جابب :این یکی از آن مغابطه های عجیب است که صرفا برای کامل بودن کتاب آن را اینجا آوردهام .کنم
پیش میآید که کسی واژهی «بعضی» را به جای «ه ه» یا «هیچ» استفاده کند.
مناب :
Hansen, H. V., & Pinto, R. C. (1995). Fallacies: Classical and Contemporary
Readings. Penn State Press.
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مغابطهی خطای کاربرد -اشاره ( | )Use-Mention Errorمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۲۲
تعریف :مغابطهی خطای کاربرد -اشاره موقعی اتفاه میافتد که شخصی واژهای را که برای اشاره بنه چینزی بنه
کار برده شده ،با خود آن چیز اشتباه بگیرد .برای پرهیز از این خطا ،رسم است که واژهای را که بنرای اشناره بنه
چیزی به کار برده شده در ریومه «» قرار دهند یا با فونت کج ( )italicبنویسند.
این مغابطه رایجترین مغابطه است هنگامی که به مثابه اشتراک بفظ (ش ارهی  )۷۳۷به کار میرود.
ت ایز کاربرد -اشاره ( )use-mention distinctionیکی از مفاهیم پایهی فلسفهی تحلیلی است که طبنق آن،
باید بین کاربرد یک واژه و اشاره به آن واژه ت ایز قائل شد .ت نایز بنین کناربرد و اشناره را در مثنال زینر بهتنر
میتوان متوجه شد:
کاربرد :پنیر از شیر راو ررفته میشود.
اشاره« :پنیر» از پن (بستن)  +شیر ررفته شده و معنی شیربسته شده میدهد.
معادل انگلیسیUse-Mention Error :
معادلهای جایگزینUME :
شکل منطقی:
" "Xبا  Xیکسان است.
مثال :۷
پسر من پنج حرفه.
توضیح :عبارت «پسر من» (اشاره) از پنج حرف تشکیل شده است .پسر من (کاربرد) از موبکنول تشنکیل شنده
است.
مثال  :۲استدالل وجودشناختی آنسلم کَنتربری (:)Anslem
مقدمهی  :۷خدا چیزی است که بزرگتر از آن ن یتوان متصور شد.
مقدمهی  :۲م کن است خدا در فاه هی ما وجود داشته باشد.
مقدمهی  :۹وجود داشتن هم در واقعیت و هم در فاه هی انسان بزرگتر از وجنود داشنتن صنرف در فاه نهی
انسان است.
مقدمهی  :۴بنابراین خدا در واقعیت وجود دارد.
توضیح :در مقدمهی  ،۷خدا (کاربرد) به موجودی به نام خدا اشاره دارد .کل استدالل آنسلم بر ه ین پیشفرض
بنا شده .وبی در مقدمهی  ،۲او آن را با خدا (اشاره) برابر قرار میدهد.
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مثال :۲
تایرون :من در زمینهی استفاده از کل ات نابغهم.
سوزی :برای اثبات ادعات ،بعضیا رو تعریف کن.
تایرون :مقدار نامشخص از هر چیزی .نبوغم ثابت شد!
توضیح :منظور سوزی این بود که «چندتا واژه رو تعریف کن» ،وبنی تنایرون معننی واژهی «بعضنی» را تعرینف
کرد .تایرون به خیال خود در بحث پیروز شد ،وبی در ع ل هیچ اثری از نبوغ خود نشان نداده است.
مثال  :۹بسیاری از میزبانان پادکستها ،خبرنگاران و شخصیتهای اجت ناعی دیگنر بنه هنگنام بحنث دربنارهی
مسئلهی نژاد به خاطر استفاده از واژهی  Niggaیا ( Niggerکاکاسیاه) به دردسر افتادند .دبیل اینن اتفناه اینن
است که اقلیتی پر سر و صدا فکر میکنند استفاده از این واژه (بدون توجه به بستری که در آن استفاده شده) بنه
اندازهی خود واژه بد است ،در حابیکه این دو مقوبه از هم سوایند.
استثناط :وقتی این «مغابطه» در حوزهی طنز و چیستان به کار رود.
حقیقت جابب :کدام قس ت از بندن در فرانسه واق شده؟ حرف «ن».
مناب :
Azzouni, J. (2010). Talking About Nothing: Numbers, Hallucinations and Fictions.
Oxford University Press.
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مغابطهی مقایسهی ضعیف ( | )Weak Analogyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۲۹
تعریف :مغابطهی مقایسهی ضعیف موقعی اتفاه میافتد که شخصی با استفاده از مقایسنه سنعی کنند صنده ینا
کذب استدالبی را نشان دهد ،وبی مقایسهای ضعیف و فاقد تنأثیر دبخنواه .بنهعبارت دیگنر ،تفاوتهنای آن بنا
استدالل بیشتر از شباهتهای آن باشد.
معادل انگلیسیWeak Analogy :
معادلهای جایگزین :مقایسهی بد ،مقایسهی کاذب ،قیاس م ابفناره ،قیناس شنبههدار ،توسنل بنه شنباهتهای
فریبنده ،استعارهی کاذب
شکل منطقی:
 Xشبیه  Yاست.
 Yویژری  Pرا دارد.
بنابراین  Xویژری  Pرا دارد.
(وبی  Xچندان به  Yشبیه نیست)
مثال :۷
اینکه به خاطر تعدادی اشتباه و تناق

توی کتاب مقدس به رستاخیز مسنیح اعتقناد نداشنته باشنی ،مثنل اینن

می مونه که به غره شدن تایتانیک اعتقاد نداشته باشی ،چون شاهدای عینی سر اینکه کشتی قبنل از فنرو رفنتن
توی آب از وسط نصف شد یا بعدش ،با هم توافق ندارن.
توضیح :متأسفانه این مقایسه از زبان یکی از مناظرهکنندران مسیحی مورد عالقهی من (یکی از اشخاصی کنه در
اغلب موارد به دبیل و منطق ارزش می نهد) بیان شده است .این مقایسه چند اشکال اساسی دارد کنه از بینشنان
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 از غره شدن تایتانیک مدت زیادی ن یرذرد. ما یقین داریم اظهاراتی که دربارهی این حادثه شنیدهایم ،از زبان شاهدان عینی بیان شدهاند. ما از غره شدن تایتانیک مدرک فیزیکی در اختیار داریم.مثال :۲
اعتقاد داشتن به رستاخیز مسیح مثل این میمونه که به وجود زامبیها اعتقاد داشته باشی.
توضیح :این مثال یکی از مقایسههای رایج است که ملحدان برای رد مسیحیت اسنتفاده میکننند .دبینل ضنعیف
بودن مقایسه موارد زیر است:
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 رفته میشود که عیسی زنده است ،نه نامیرا ()undead ارر وجود خدا را یک حقیقت در نظر بگیریم ،او دبیل موجهی برای زنده کردن عیسی (خنودش) دارد .چننیندبیلی برای وجود زامبیها وجود ندارد.
 غذای زامبیها مغز انسان است .تا جایی که میدانیم ،عیسی از مغز کسی تغذیه نکرد.استثناط :در نظر داشته باشید که مقایسهها ن یتوانند «اشتباه» یا «صحیح» باشند و حتی «خوب» ینا «بند» خطناب
کردنشان نیز دقیق نیست .بهترین بفظ برای توصیف کیفی مقایسهها «ضعیف» و «قوی» است .استفاده از مقایسنه
فینفسه یک استدالل است ،استدالبی که کیفیت آن بستگی به نظر افراد دارد .چینزی کنه در نظنر ینک شنخص
ضعیف به نظر میرسد ،م کن است در نظر شخصی دیگر قوی باشد.
راهن ایی :مقایسه کردن راهی بسیار مفید ،قوی و متقاعدکننده برای انتقال دیدراه است .از مقایسه استفاده کنیند،
وبی تا حد امکان مقایسهای قوی به کار ببرید.
مناب :
Luckhardt, C. G., & Bechtel, W. (1994). How to Do Things with Logic.
Psychology Press.
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مغابطهی نادانی خودسرانه (  | )Willed Ignoranceمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۲۴
تعریف :مغابطهی نادانی خودسرانه موقعی اتفاه میافتد که شخصی حاضر نباشد اطالعنات ینا دادههنایی را کنه
باورهای فعلیاش را نق

میکنند مدنظر قرار دهد ،چون دوست ندارد باورش را تغییر دهد.

معادل انگلیسیWilled Ignorance :
شکل منطقی:
من به  Xاعتقاد دارم.
ش ا مدرکی دارید که حاکی از  Yاست.
من حاضر به دیدن یا شنیدن آن نیستم ،چون ن یخواهم از باور به  Xدست بکشنم ،بننابراین  Xهننوز صناده
است.
مثال :۷
من دوست ندارم هیچ عنصر بیرونیای باورهای شخصی منو تهدید کنه .من فقط با کسایی رفتوآمد میکنم کنه
باورهاشون با من یکسان باشه.
توضیح :این تفکر مغابطهآمیز رایجتر از آن است که فکرش را میکنید .افراد زیادی از کلیت جامعه کنار میکشند
و برای راحتی خاطرشان خودشان را به خردهجوامعی متشکل از افراد همنظر و همعقیده محدود میکنند.
مثال :۲
ه ون چیزایی که میدونم کفایت میکنه .دیگه بحث کردن وقتتلف کردنه.
توضیح :سر باز زدن از بحث کردن یا پرهیز از قرار دادن خود در معرض اطالعات متناق

با باورهای شخصنی

مغابطهآمیز است.
استثناط :در بعضی شرایط نادانی واقعا به نف آدم است .راهی بهتر است آدم در سرابی دبخوشکننده بناقی ب انند
تا اینکه با حقیقتی تل و سنگین روبهرو شود که هنوز از بحا روانی برای پذیرفتنش آمادری ندارد.
حقیقت جابب :این مغابطه به خطای تأیید خود ( )Confirmation Biasشباهت دارد ،وبی بنهعنوان مغابطنه،
در بحث به کار ررفته میشود.
مناب :
مغابطهای رایج در اینترنت .منب عل ی برای آن یافت نشد.
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مغابطهی خواستهاندیشی ( | )Wishful Thinkingمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۲۵
تعریف :مغابطهی خواستهاندیشی موقعی اتفاه میافتد که شخصی ت ایل شدیدش به حقیقنت داشنتن چینزی را
جایگزین دبیل و مدرک برای صحتسنجی آن کند .خواستهاندیشی (که بیشتر سنوریریای شنناختی اسنت تنا
مغابطه) ه چنین باعث می شود شخص در راستای رسیدن به نتیجهی دبخواهش مدارک را با معیارهایی متفاوت
از معیارهای شخصی بیطرف بررسی کند.
معادل انگلیسیWishful Thinking :
معادلهای جایگزین :آرزواندیشی ،خیال واهی ،تفکر از روی خواب و خیال ،فکر باطل ،خواب و خینال ،خینال
خام ،آرزوی غیرع لی ،افکار واهی و پوچ
شکل منطقی:
ای کاش  Xصاده بود.
پس  Xصاده است.
مثال :۷
تو دبم افتاده تیم ما برندهی جام جهانی میشه .میدونم که این اتفاه میافته.
توضیح :نخیر ،این مسأبه چیزی نیست که بتوان از قبل دانست .وانگهی «تو دبنم افتناده» یعننی چنه؟ اینن مثنال
ن ونهی بارزی از خواستهاندیشی است :ت ایل به بردن تیم خودتان و وان ود کردن به اینکه این اتفاه واقعا قرار
است بیفتد.
مثال :۲
من از ص یم قلب اعتقاد دارم وقتی ب یریم ،توی یه بدن جدید و فوهابعاده بیدار میشیم و تا ابد کنار کسایی که
دوسشون داریم زندری میکنیم .اره تهش قراره ب یریم و آخرش هیچی بنه هیچنی ،اصنال بنرای چنی بنه دنینا
اومدیم؟ هدف زندری چیه؟
توضیح :اینکه ش ا دوست ندارید بعد از مرگ بهکلی نیست و نابود شوید ،مدرکی برای وجود یک جهنان پنس
از مرگِ فوهابعاده نیست .وانگهی ،کسی به ابدیت آنانی که پیش از توبدشان وجود نداشتند اه یت ن یدهد.
استثناط :وقتی خواستهپنداری در قابب امید ،آرزو یا دعا مطرح شود و در پی آن باوری شنکل نگینرد ،مغابطنهای
اتفاه ن یافتد ،چون به طور مستقیم یا غیرمستقیم استدالبی مطرح نشده است.
مثال :امیدوارم مجبور نباشم تا آخر ع ر پیش خابه اِدنا ب نونم .منیدونم کنه واقعنا مننو دوسنت داره ،وبنی بنا
ورّاجیهاش مُخ و میخوره.
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راهن ایی :دراینکه از ته دل بخواهید چیزی به واقعیت بپیوندد قدرتی نهفته است ،وبی فقط در صنورتی کنه)۷ :
در حوزهی مربوط به آن از نفوذ برخوردار باشید  ) ۲برای به واقعیت پیوستن آن کاری انجنام دهیند ،ننه اینکنه
صرفا امیدوار باشید خودش خود به خود به واقعیت بپیوندد.
مناب :
Andolina, M. (2002). Practical Guide to Critical Thinking. Cengage Learning.
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مغابطهی ضرورت ( | )Fallacy of Necessityمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۲۰
تعریف :مغابطهی ضرورت به مغابطهای در قیاسنی منطقنی ( )Syllogismاشناره دارد کنه در آن ضنرورت در
نتیجه بیان شده ،وبی در دو مقدمه بیان نشده است.
معادل انگلیسیFallacy of Necessity :
معادل التینfellacia necessitas :
شکل منطقی:
 Aضرورتا  Bاست.
 A ،Cاست.
بنابراین  Cضرورتا  Bاست.
مثال :۷
مادرها ضرورتا فرزند دارند.
فرن یک مادر است.
بنابراین فرن ضرورتا فرزند دارد.
توضیح :مشخص است که برای مادر بودن باید فرزند داشته باشید (حداقل یک فرزند  -تنی یا ناتنی بنودنش در
این مثال مهم نیست) .فرن یک مادر است .تا اینجا مشکلی نداریم .وبی نتیجهی این قیاس منطقی صاده نیسنت.
فرن ضرورتا نباید فرزندی داشته باشد ،چون الزم نیست ضرورتا مادر باشد .برای اینکنه مرتکنب اینن مغابطنه
نشویم ،باید مقدهی دوم را به «فرن ضرورتا یک منادر اسنت» تغیینر دهنیم (از منن نپرسنید معننای اینن ج لنه
چیست).
مثال :۲
طرفداران شنای موزون ضرورتا عاشق شنای موزون هستند.
مومو یکی از طرفداران شنای موزون است.
بنابراین مومو ضرورتا عاشق شنای موزون است.
توضیح :شکل این مثال با مثال  ۷برابر است ،وبی محتوای آن فره میکند .مومو فقط و فقط در صنورتی عاشنق
شنای موزون است که ضرورتا (تأکید منیکنم ،ضنرورتا) طرفندار شننای منوزون باشند .منا ن یتنوانیم چننین
پیشفرضی از او داشته باشیم ،چون در مثال واژهی «ضرورتا» به کار برده نشنده اسنت .اینن اسنتدالل ننامعتبر و
مغابطهآمیز است.
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استثناط :ندارد.
مناب :
مغابطهی ضرورت یکی از مغابطههای اختصاصی کتاب است و در سنایت  Logically Fallaciousفهرسنت
نشده است.
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مغابطهی کار خدا (  | )God Wildcard Fallacyمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۲۱
تعریف :مغابطه کار خدا موقعی اتفاه میافتد که شخصی برای توجیه دبیل و منطقی که نق

شده ادعا کند کنه

این اتفاه کار خدا و سرّ ابهی است و هیچکس از کار خدا خبر ندارد .این مغابطه یکی از تعابیر دیگنر مغابطنهی
دادهی ناموجود (ش ارهی  )۷۵۱است ،با این تفاوت که در این مغابطه این دادهی ناموجود معادل ارادهی خندا و
کارکرد اسرارآمیز آن است .این مغابطه انواع مختلفی دارد و بیشتر در موقعیتهایی اتفاه میافتد که سنؤالهای
صادقانه منجر به نتایج پوچ و غیرمنطقی میشود .کسانی که از این مغابطه استفاده میکنند ،فکر میکنند در حنال
فروتنی پیشه کردن و ابراز صادقانهی ناآراهی خودشان هستند تا یک وقت ناآراهیشنان بنه تفسنیر نادرسنت از
دیدراههای مقدس کالمی منجر نشود ،وبی در ع ل چنین کاری انجام ن یدهنند .فروتننی پیشنه کنردن و ابنراز
صادقانهی ناآراهی واقعی یعنی اعتراف کردن به اینکه م کن است فرضیه یا نتیجهریری خودتان اشتباه باشد ،نه
اعالم اینکه صرفا حقیقتی که نتیجهی ش ا را تقویت میکند ،در دسترس نیست.
معادل انگلیسیGod Wildcard Fallacy :
معادلهای جایگزین :مغابطهی اسرار ابهی
شکل منطقی:
ادعای  Xمطرح شده است.
ثابت میشود که ادعای  Xمتناق

 ،پوچ یا بیپایهواساس است.

ادعای  Xسر ابهی است.
بنابراین ادعای  Xصاده است.
مثال :۷
رن :اره خدا جاودانه ،پس چرا تص یم ررفت کائنات رو خلق کنه؟ حوصلهش سر رفته بود؟
بوک :سرّ خدا معلوم نیست ،وبی در هر صورت این کارو انجام داده.
توضیح :سؤاالت ای نانمحور ع ومنا نیازمنند جوابهنای ای نانمحور هسنتند ،ننه منطقمحنور .امنا بنرخالف
جوابهای منطقمحور ،جوابهای ای انمحور را میتوان در جواب به هر سؤابی بیان کرد و هیچرناه ن یتنوان
اشتباه بودنشان را ثابت کرد .به قول معروف «چیزی که ه هی سؤالها را جواب دهند ،هنیچ سنؤابی را جنواب
نداده است».
مثال :۲
جیل :اره خدا ن یخواست آدم و حوا میوهی م نوعه رو بخورن ،چرا وسط باغ عدن قرارش داد؟
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بوک :مط ئنم که خدا دالیل خودشو داره .تو کی هستی که بخوای کار خدا رو زیر سؤال ببری؟
توضیح :به جای تأکید بر این که خدا دالیل خود را دارد ،شاید بهتر باشد بوک و جیل صحت سنؤال را بررسنی
کنند .آنها میتوانند بررسیشان را با حقیقت تحتابلفظی سفر پیدایش ( )Genesisشروع کنند و در نهایت بنه
[حقیقت تحتابلفظی وجود خدا برسند.
استثناط :در بیشتر مواق اشاره به خدا و ارادهی پیچیدهی او اصطالحی عامیانه است ،نه توضنیح ینا نتیجنهریری
یک استدالل .در چنین مواقعی مغابطه در کار نیست.
توضیح :خدا میدونه مردم چرا به اون یارو رأی دادن!
مناب :
مغابطهی کار خدا یکی از مغابطههای اختصاصی کتاب اسنت و در سنایت  Logically Fallaciousفهرسنت
نشده است .ه چنین این مغابطه را خود بو بنت ابداع کرده است.
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مغابطهی جبرررایی واپسنگرانه (  | )Retrospective Determinismمغابطه به زبان آدمیزاد ()۲۲۱
تعریف :مغابطهی جبرررایی واپسنگرانه موقعی اتفاه میافتد که شخصی فرض را بر این بگیرد که چون چینزی
در رذشته اتفاه افتاده ،ضرورتا باید اتفاه میافتاد و ن یتوان هیچ پیامد م کن دیگری به جای آن متصور شد.
معادل انگلیسیRetrospective Determinism :
معادلهای جایگزین :تقدیرررایی
شکل منطقی:
 Xاتفاه افتاد ،چون باید اتفاه میافتاد.
مثال :۷
حکم روزرار این بود که اون شب من و ه سرم توی رستوران آرچی منور ه دیگنه رو مالقنات کننیم .امکنان
نداشت این اتفاه نیفته .تقدیر ما این بود.
توضیح :چنین طرز فکری هیچ ریشهی منطقیای ندارد .چنین فرضیاتی بر پایهی خرافات بیان میشوند .امکانش
بود که آن شب به هر پاتوه دیگری در آن محدوده بروم و ارنر اینن کنار را میکنردم ،زنندریام اکننون بسنیار
متفاوت میبود .این دیدراه که اتفاقات ریز و در ظاهر بیاه ینت پیامندهای بنزرگ و درررونکنننده بنه دنبنال
دارند ،با عنوان نظریهی بینظ ی یا آشوب ( )Chaos Theoryشناخته میشود ،نظریهای کنه از اعتبنار عل نی
برخوردار است.
مثال :۲
ت ام کتابهایی که در مج وعهی «کتاب مقدس» ج ن آوری شندهاند بخنش جدانشندنی از مسنیحیت هسنتند.
امکان ندارد طور دیگری باشد.
توضیح :ج آوری کتاب مقدس داسنتانی پنر طنول و تفسنیر اسنت و صندها انشنعاب متفناوت مسنیحیت در
شکلریری آن دخیل هستند .طی رذر  ۹۳۳سال ،قدرت ندان کلیسنا آن نسنخهای از کتناب مقندس را کنه بناب
میلشان نبود تحت عنوان کتب کاذبه معرفی کردند و در باب کتابهایی که اکنون بخشهنای قنانونی ()canon
کتاب مقدس به حساب میآیند ،رأیریری کردند .در ض ن کاتوبیکها هم نسخهی مخصوص به خود از کتناب
مقدس را دارند.
استثناط :ارر قصد دارید برای معشوقهی تان شعر عاشقانه بنویسید ،شاید بد نباشد وان ود کنید که تقدیر ش ا را به
هم رسانده ،وررنه م کن است مجبور شوید روی کاناپه بخوابید.
راهن ایی :عقل و منطق ه یشه جلوهی رمانتیک ندارد.
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مناب :
مغابطهی جبرررایی نسبت به رذشته یکنی از مغابطنههای اختصاصنی کتناب اسنت و در سنایت Logically
 Fallaciousفهرست نشده است.
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مغابطههای درجهدو
مح

یادآوری ،مغابطهی منطقی ( )logical fallacyشامل سه ویژری زیر است:

 .۷مغابطه باید خطا در برهان و استداللورزی ( )reasoningباشد ،نه خطا در بیان واقعیات (.)factual
 .۲مغابطه باید به طور رایج در استدالل به کار رود ،یا در قابب خود استدالل یا تفسیر مخاطب از استدالل.
 .۹مغابطه باید فریبدهنده باشد ،یعنی باید بتواند فرد بابغ مع وبی را به اشتباه بیندازد.
مغابطههای بسیاری وجود دارند که رهراه یافت می شوند و حداقل یکی از سه ویژری باال را ندارند ،امنا بنا اینن
حال مردم ه چنان واژهی «مغابطه» را در توصیفشان به کار میبرند .با توجه به اینکه هیچ معیار تثبیتشندهای
برای تعریف مغابطه وجود ندارد ،مردم میتوانند هر چیزی را که دبشان میخواهد مغابطه خطاب کنند ،وبنی منا
جزط «مردم» نیستیم .ما میخواهیم مغابطهشناسهای حرفهای باشیم ،برای ه ین مغابطههایی را که واقعنا مغابطنه
نیستند یا ارزشاش را ندارند که من بخواهم مفصل توضیحشان دهم یا ش ا ع یقنا درکشنان کنیند« ،مغابطنهی
درجهدو» خطاب میکنیم .ارر این مغابطهها سلبریتی باشند ،شاید بعضیهایشان به مراسم اسکار دعوت شنوند،
وبی بیشترشان در بهترین حابت در برنامهی تلویزیونی هابیود اسکوئرز ( )Hollywood Squaresبه منزبهی
مه ان حضور مییابند .اما ارر قرار باشد این کتاب بزرگترین مج وعهی مغابطات موجود در بنازار باشند ،الزم
میبینم که حداقل فهرستشان کنم .با وجنود اینن ،ارزش دارد کنه اینن فهرسنت را ینک بنار کامنل بخوانیند،
ه انطور که ارزش دارد بعضی از اپیزودهای هابیوود اسکوئرز را یک بار ت اشا کنید (اببته به شرطی کنه نوبنت
اجراهای اعصابخردکن آن خانم عروسکرردان نباشد).
در ض ن من در توضیحات مغابطههای زیر چند ج له هم دربارهی اینکه چرا مغابطنهی منوردنظر بنه فهرسنت
۷

مغابطههای اصلی راه پیدا نکرده توضیح دادهام.
این ش ا و این هم مغابطههای درجهدو:

 . ۷فهرست پایین ترکیبی از مغابطههای درجهدو در سایت و کتاب است .بعضی از مغابطههای درجهدوی فهرستشده در کتاب در
سایت مدخلی کامل هستند و برای هرچه کاملتر بودن ترج هی فارسی توضیح آنها در سایت در این ترج ه آورده شنده اسنت.
ه چنین بعضی از مغابطههای فهرستشده در کتاب در سایت فهرست نشدهاند و این مغابطهها نیز به این فهرست اضافه شندهاند.
در کل هیچ مغابطهای در سایت یا کتاب نیست که در این ترج ه فهرست نشده باشد و میتوان این ترج ه را کاملترین نسنخهی
پروژهی بو بنت در نظر ررفت  -م .ف.
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 .۷مغابطهی خطا در بهکارریری روش شبیهسازی ( :)Abduction Fallacyاین مغابطه موقعی اتفاه میافتند
که یک روش شبیهسازی ناکافی برای یک ع ل ( )taskشبیهسازی بنه کنار ررفتنه شنود .اینن مغابطنه در ینک
مقابه ی آکادمیک و چند بار در اینترنت مورد اشاره قرار ررفته اسنت .معلنوم نیسنت کنه آینا در اسنتدالل قابنل
استفاده است یا نه .وانگهی ،ارر کسی از روش شبیهسازی درسنت اسنتفاده نکنند ،بنهاحت نال تخصنص کنافی
نداشته؛ خطایی در برهان و استدالل صورت نگرفته است.
 .۲فقدان مدرک ( :)Absence of Evidenceاین مغابطه موقعی اتفاه میافتد که فرض شنود چنون مندرکی
موجود نیست ،میتوان بدون آن نتیجه ریری منطقی کرد .اببته راهی ارر انتظار داشته باشیم مدرک یا شواهدی به
دست آوریم و این اتفاه نیفتد ،اشکابی ندارد ارر بدون آنها نتیجهریری کنیم .با این حنال ،اینن مسنأبه مبحثنی
پیچیده در حنوزهی معرفتشناسنی ( )epistemologyاسنت و آنقندر ظرافنت دارد کنه ن نیتنوان بنهراحتی
برچسب مغابطه به آن چسباند .مغابطهی استدالل جهلی (ش ارهی  )۰۱معادل مغابطهآمیزتر این مدخل است.
 .۹واقعیات جایگزین ( :)Alternative Factsحسن تعبیری برای «خیالبافی» یا «دروغ» .این مغابطه زیناد بنا
استدالل و دبیل و برهان سر و کار ندارد و دروغرویی است .شاید در شنرایطی کنه رویننده بناور داشنته باشند
حقایق جایگزین با حقایق واقعی یکسان هستند ،بتوان آن را مغابطه در نظر ررفت.
 .۴توسل به آسایش خاطر ( :)Appeal to Convenienceپذیرفتن ینک اسنتدالل صنرفا بنه خناطر اینکنه
نتیجهی آن باعث آسایش خاطر است ،نه به خاطر حقیقت داشتن آن .این مغابطه چندان رایج نیسنت و میتنوان
آن را زیرمج وعهی توسل به عواقب (ش ارهی  )۲۳در نظر ررفت .تنها تفاوت بنین اینن دو در اینن اسنت کنه
نتیجهریری توسل به عواقب م کن است مثبت یا منفی باشد ،اما نتیجهریری توسل بنه آسنایش خناطر ضنرورتا
مثبت است.
 .۵توسل به بخت (خوب یا بند) ((  :)good or bad luck )Appeal to Luckنادینده رنرفتن عوامنل و
دالیل مشخص برای وقوع اتفاه و ربط دادن آن به بخت.
 .۰توسل به حسادت (( :)Argumentum ad invidiam )Appeal to Envyتالش برای متقاعدسنازی
افراد از طریق برانگیختن حس حسادتشان ،به جای ارائهی مدرک و دبیل .این مغابطه به قدر کافی رایج نیسنت
و غیر از این ن یتوان آن را خطا در استدالل به حساب آورد ،چون ترفندی برای متقاعدسازی عامدانه است.
 .۱توسل به سرّ ( :)Appeal to Mysteryاین مغابطه موقعی اتفاه میافتد که در استدالبی ،به جنای ارائنهی
توضیح ،صرفا بیان شود که هیچ توضیحی م کن نیست ،یا به عبارت دیگر حقیقتی که قرار اسنت توضنیح داده
شود غیرقابلتوضیح است .من این مغابطه را خطا در استدالل ن یبینم ،چنون در آن ادعنا نشنده کنه بنه خناطر
غیرقابلتوضیح بودن مسأبه ،استدالل صاده یا کاذب است .بعضی چیزهنا هسنتند کنه (در حنال حاضنر) قابنل
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توضیح نیستند .ارر بیان کنیم که چیزی به خاطر غیرقابلتوضیح بودن آن صاده است ،مرتکب مغابطهی استدالل
جهلی (ش ارهی  )۰۱شدهایم.
 .۱توسل به حریم شخصی ( :)Appeal to Privacyاین مغابطه موقعی اتفاه میافتد که شخصنی بنه خناطر
«خصوصی» بودن مسأبهای از بحث کردن دربارهی آن سر باز بزند و به صنورت پیشفنرض آن را بپنذیرد .اینن
مغابطه تحت عنوان مغابطهی سرت تو کنار خنودت باشنه ( )Mind Your Own Business Fallacyنینز
شناخته میشود .بهشخصه این مغابطه را خطا در استدالل ن یبینم .ارر موضوعی شخصی یا خصوصی است ،به
خود آن شخص مربوط است .وانگهی این مغابطه چندان رایج نیست.
 .۳توسل به فخرفروشی ( :)Appeal to Snobberyتوسل به فخرفروشی موقعی اتفاه میافتد کنه شخصنی
سعی کند شخص دیگر را متقاعد کند با پذیرفتن فالن ادعا عضوی از جامعهی فناخر و سنطح بناال بنه حسناب
خواهد آمد .این کار بیشتر ترفند تبلیغاتی/متقاعدسازی است تنا مغابطنه ،چنون بهنندرت در اسنتدالل بنه کنار
میرود و بیشتر تالشی است برای به دست آوردن چیزی که از کسی میخواهید.
 .۷۳توسل به سنگ ((  :)argumentum ad lapidem)Appeal to the Stoneتوسل به سنگ موقعی
اتفاه میافتد که شخصی ادعایی را به خاطر پوچ یا مضحک بودنش رد کند ،وبی حاضنر نباشند مندرکی بنرای
پوچ یا مضحک بودنش عرضه کند .به زبان سادهتر توسل به سنگ یعنی رد کردن یک استدالل ینا رنزاره بندون
دبیل مشخص .این مغابطه خطا در استدالل و برهان نیست؛ صرفا پرهینز از اسنتفاده از آن اسنت .منا میتنوانیم
استدالبی را «دیوانهوار»« ،اح قانه»« ،غیرمنطقی»« ،مزخرف» و ...خطاب کنیم ،وبی دبیلی ندارد بنرای هنر صنفت
مغابطهای جدا درست کنیم.
 .۷۷توسل به سود (( :)Appeal to Utilityبه مغابطهی توسل به آسایش خاطر رجوع کنید)
 .۷۲رد کردن بیدبیل استدالل ( :)Argument by Dismissalرد کردن ینک اسنتدالل بندون توضنیح دادن
دبیل آن .شخصی که استدالل را رد کرده م کن است دبیل خوبی برای این کار داشته باشد و صرفا حاضر نباشد
آن را با کسی در میان بگذارد .بنابراین ن یتوان فرض را بر این بگیریم که این کنار خطنا در برهنان و اسنتدالل
است .تص یم به عدم شرکت در بحث صرفا انتخابی آراهانه است.
 .۷۹استدالل از روی تنبلی ( :)Argument by Lazinessاستدالبی که اسنتداللکنندهاش بنه خنود زح نت
نداده باشد برای تقویت آن مدرک ج آوری کند .در اینجا تنبلی حاکی از این است کنه اسنتداللکننده میدانند
که باید برای تقویت استدالبش مدرک ج آوری کند ،بنابراین خطا در برهان و استدالل صورت نگرفته است.
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 .۷۴توسل به پرسش بالغی ( :)Argument by Rhetorical Questionپرسنیدن سنؤال بنه نحنوی کنه
جواب موردنظرتان را بگیرید .توسل به پرسش بالغی به راهبردی در استدالل کنردن اشناره دارد کنه ینادآور دو
اصطالح سؤال معنادار ( )loaded questionو سؤال تلقینی ( )leading questionاست.
 .۷۵توسل به نظر ناآراهانه (( :)Argument by Uninformed Opinionبه مغابطنهی اسنتدالل از روی
تنبلی مراجعه کنید)
 .۷۰توسل به طراحی ( :)Argument from Designتصور اینکه چون چیزی طراحیشده به نظر میرسد،
حت ا کسی یا چیزی آن را طراحی کرده است .توسل به طراحی بیشتر برهان به نظر میرسد تنا مغابطنه ،چنون
ریشهی آن عدم در اختیار داشتن دانش کافی است (مثال دربارهی تکامنل ،انتخناب طبیعنی و ،)...ننه غیرمنطقنی
بودن.
 .۷۱توسل به نتایج نهایی ( :)Argument from Final Consequencesدرهمآمیختن علت و معلول؛ یا
به طور دقیق تر مواجه شدن با یک علت و فرض کنردن ینک معلنول بنرای آن بندون پشنتوانهای .اینن مغابطنه
بهندرت مورد استفاده قرار میریرد و مغابطهی علت شبههدار (ش ارهی  )۷۱۹آن را پوشش داده است.
 .۷۱توسل به آینده ( : )Argument to the Futureبیان این استدالل که در آینده مدرک و مشاهدات منورد
نیاز برای اثبات ادعایتان کشف خواهد شد .این سخن م کن است مغابطهآمیز باشد یا نباشد؛ بستگی به این دارد
که چرا فکر میکنید روزی مدرک و مشاهداتی برای اثبات نتیجهریریتان کشف خواهد شد .ارر دبیلنی در کنار
نباشد ،این طرز فکر توسل به ای ان (ش ارهی  )۹۵یا خواستهاندیشی ( )۲۲۵به ش ار میآید.
 .۷۳استدالل ریرا ( :)Argumentum ad Captandumهر استدالل فریبنده یا غلطی که دبیل بینان شندن
آن مقبوبیت باالیش نزد ع وم است .این مغابطه بیشتر نوعی بفاظیست تا مغابطهای رس ی.
 .۲۳اسنتدالل ضند مثنال (( :)Argument to the Example )Argumentum ad Exemplum
استدالل کردن ضد مثال مطرحشده به جای پرداختن به سؤال پرسیدهشده .این مغابطه بهندرت مورد استفاده قرار
میریرد و وقتی هم که میریرد انواع مختلفی دارد و هر یک از این انواع با یکی از مغابطههای اصلی همپوشانی
دارد.
 .۲۷سابقهی خانوادری بد ( :)Bad Seedتالش برای بیارزش جلوه دادن استدالل شخص با اشاره به سنابقهی
خانوادری «بد» او ،طوری که این دو به هم ربطی نداشته باشند .این مغابطه یکی از تعابیر جزئی دیگنر مغابطنهی
تکوینی (ش ارهی  )۷۲۴است و بهندرت مورد استفاده قرار میریرد.
 .۲۲اوبویتبندی مشکل ( :)Barking Catاشاره به اینکه فالن مشکل نباید پیش از حل شدن مشکلی مهمتر
حل شود .ارر دبیل موجهی برای چنین دیدراهی وجود داشته باشد ،مغابطهآمیز نیست.
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 .۲۹رفیقسناالری ( :)Blood is Thicker than Water/ Favoritismپنذیرفتن صنحت اسنتدالبی بنه
خاطر ارتباط نزدیک با شخص استداللکننده .رفیقساالری خطا در برهان و استدالل نیسنت ،بلکنه سنوریریای
طبیعی است؛ ه ه تا حدی ت ایل دارند به کسانی که از آن ها خوششان میآید بیشتر اعت اد کنند.
 .۲۴حربننهی دروغ بننزرگ ( :)Big Lie Techniqueتکننرار یننک دروغ ،شننعار یننا حقیقننت نصننفهونی هی
فریبآمیز تا جایی که مردم بدون دبیل و مدرک آن را بپذیرند .ه انطور که از اس ش برمیآیند ،بیشتنر حربنه
است تا مغابطه.
 .۲۵رشنوه دادن ( Bribery / Material Persuasion, Material Incentives, Financial
 :)Incentiveپول دادن به یک نفر برای موافقت کردن با موض ش ا یا دریافت پول برای موافقنت بنا موضن
شخصی دیگر .رشوه دادن خطا در برهان و استدالل نیست.
 .۲۰حالپرستی ( :)Chronological Snobberyتصور اینکه هنر یا علم معاصنر فینفسنه از هننر و علنم
رذشتگان برتر است .حالپرستی بیشتر نگاه جانبدارانه است تا استدالل .وقتی هم که در استدالل بنه کنار رود،
توسل به تازری (ش ارهی  )۴۴و استدالل بر اساس قدمت (ش ارهی  )۰۹آن را پوشش میدهد.
 .۲۱اعتراف تحت شکنجه ( :)Confesses Under Tortureتصور اینکه حرفنی کنه شنخص بنه هنگنام
شکنجه شدن میزند حقیقت است .مع وال درد شکنجه بر میزان صحت اعتراف تنأثیر میرنذارد و شندت اینن
تأثیر مشخص نیست .این طرز تفکر خطا در برهان و استدالل نیست.
 .۲۱طعنه از راه تحسین بیمایه ( :)Damning with Faint Praiseح له به شخصی از راه تحسین کنردن
او برای کاری که الیق تحسین شدن نیست .مثال« :بابت این نسلکشیای که راه اننداختی بهنت تبرینک منیرم.
مسل ا اس ت تو تاری ثبت میشه ».این کار بیشتر فنی بالغی است تا مغابطه.
 .۲۳رریز زدن ( : )Digressionانحراف از موضوع بحث به طور موقت .رریز زدن فینفسه مغابطهآمیز نیست.
 .۹۳بیاعتنایی به علوم پذیرفتهشده ( :)Disregarding Known Scienceنادیده ررفتن حقایق عل نی کنه
موضعی خاص را تهدید میکنند .بیاعتنایی به علم سوریریای شناختی یا حتی نوعی دروغرویی است.
 .۹۷جزمیّت ( :)Dogmatismجزمیّت یعنی باور کورکورانه داشتن به برخی اصول و در نظنر ررفتنشنان بنه
مثابه حقیقت مطلق ،بدون در نظر ررفتن مدارک و شواهد و نظر دیگران .جزمیّت به طرز فکری رسنترده اشناره
دارد ،نه خطایی مشخص در برهان و استدالل .بسیاری از مغابطههای کتاب توصیفرر نوعی خاص از جزمیّنت
هستند.
 .۹۲موقعیت باخت -باخت ( :)Double Bindقرار دادن شخص در موقعیتی که هنر جنوابی بدهند ،جنوابش
اشتباه خواهد بود .چنین موقعیتی بهندرت اتفاه میافتد.
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 .۹۹ش ارش دوباره ( :)Double Countingش ارش دوباره یا چندبارهی حنوادث ینا پیشنامدها در سننجش
داده که باعث به دست آمدن آمار غلط میشود .این مغابطه یکی از تعابیر دیگنر دروغرنویی بنا آمنار (شن ارهی
 )۷۵۲است.
 .۹۴مغابطهی محدودسازی به ذات یا ذاتررایی ( :)Essentializing Fallacyاشاره بنه اینکنه فنالن چینز
ه ین بوده و هست و خواهد بود و قابل تغییر نیست ،در حابیکه اینطور نباشد .محدودسازی بنه ذات مغابطنه
نیست؛ خطا در بیان واقعیات است.
 .۹۵استثناط ثابتکنندهی اصنل ( :)Exception That Proves the Ruleشنرایطی کنه در آن اسنتثناطهای
اصلی اشتباه بودن آن اصل را ثابت میکنند .پیش آمدن چنین شرایطی بسیار نادر است.
 .۹۰موض نامشخص ( :)Failure to Stateموض نامشخص منوقعی اتفناه میافتند کنه شخصنی موضن
خودش را دربارهی موضوع مشخص نکند و به جایش دائم به طرف مقابل ح له کند و سؤال بپرسد.
 .۹۱مغابطهی ضرب کردن ( :)Fallacy of Multiplicationتصور اینکه ارر کار  Yرا بتوان بنا  Nمقندار
مناب انجام داد ،ارر  N × Xمقدار مناب در دسترس باشند ،کار  Y × Xنیز با آن قابل انجام است .این مغابطنه
در اصل خطای آمارریری است.
 .۹۱مغابطهی آزمایشهای حیاتی ( :)Fallacy of Crucial Experimentsبیان این ادعا که فالن دیندراه
توسط اکتشافی محوری ثابت شده است .این تصور بسیار ذهنی ( )subjectiveاست .چیزی کنه در نظنر ینک
نفر «محوری» است شاید در نظر شخصی دیگر اینطور نباشد .ه چنین «محوری بودن» م کن اسنت جنبنههای
مختلف داشته باشد.
 .۹۳نشانهی ناقص ( :)Faulty Signاینن تصنور اشنتباه کنه حادثنه ینا پدیندهای نشنانه ینا پیشبینیکننندهی
قابلاط ینان حادثه یا پدیدهای دیگر است .این مغابطه شباهت زیادی به مغابطههای دیگری دارد که حول محنور
روابط علی معلوبی میچرخند .این اسم بهندرت مورد استفاده قرار میریرد.
 .۴۳مغابطهی کار را ت ام کن ( :)Finish the Job Fallacyنادیده ررفتن منطنق و اصنرار بنر «ت نام کنردن
کار» یا «ت ام کردن کاری که شروع کردیم» ،با این تصور که «کار» مهمتر از دبیل نهفته در پس کامل کنردن کنار
یا دست نگه داشتن برای انجام آن است.
 .۴۷مغابطهی مخفیکاری ( :)Furtive Fallacyمغابطهی مخفیکاری موقعی اتفاه میافتد که شخصنی بینان
کند علت نتیجهی پیشآمده کار خالفی بوده که از جانب تص یمریران سر زده اسنت .اینن مغابطنه بسنیار ننادر
است.
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 .۴۲مغابطهی چکش زرین ( :)Golden Hammer Fallacyارائنهی راهحلهنای یکسنان بنرای مشنکالت
متفاوت .این مغابطه بیشتر خطا در خالقیت یا دانشاندوزی است تا خطا در برهان و استدالل.
 .۴۹اتهامات پرط طنراه ( :)Hifalutin Denunciationsمحکنوم کنردن طنرف مقابنل ینا اسنتدالل او بنا
اتهامات کلیرویانهی مبهم ،افادهای و پرط طراه .اتهامات پرط طراه بیشتر نوعی فن بالغی است تا مغابطه.
 .۴۴مغابطهی تناریخی ( :)Historical Fallacyاینن مغابطنه را اوبنین بنار جنان دووی (،)John Dewey
فیلسوف آمریکنایی در مجلنهی  The Psychological Reviewدر سنال  ۷۱۳۰معرفنی کنرد .اینن مغابطنه
موقعی اتفاه میافتد که شخصی وان ود کند میدانسته که از فالن فرایند فالن نتیجه به دست میآیند ،در حنابی
که آن نتیجه فقط در صورت طی شدن آن فرایند به دست میآید .مثال فرض کنید کیف پوبتنان را رنم کردهایند،
وبی میتوانید حدس بزنید کجا می توان آن را پیدا کرد .ارر در جنای منورد نظنر آن را پیندا کنیند و بنه اشنتباه
نتیجهریری کنید که از اول میدانستید این کیف پول کجا بوده مرتکب این مغابطنه شندهاید .مغابطنهی تناریخی
بهندرت اتفاه میافتد.
 .۴۵مغابطهی هویل (وزش طوفان در محل اسنقاط) ( :)The Junkyard Tornado/Hoyle's Fallacy
استدالبی که هدف آن نسبت دادن نظریهی ایجاد موجود زنده از بیجان ینا نازیسنتزاینی ( )Abiogenesisو
تکامل موجودات در ردههنای بناالتر زیسنتی ( )Evolution of Higher Life Formsبنه «احت نال وزیندن
طوفان در محل اسقاط و سروهمبندی یک بوئینگ  ۱۴۱در نتیجهی آن» است .این «مغابطه» اسنتدالبی ضند اینن
نظریه است .ت ثیل وزش طوفان در محل اسقاط ن ونهای از استدالل مغابطهآمیز است ،نه مغابطهی عادی.
 .۴۰ایکاش چوبدستی جادویی داشتم ( :)I Wish I Had a Magic Wandاین تصور اشنتباه کنه شن ا
قدرتی ندارید تا موقعیتی بد یا اعتراضآمیز را تغییر دهید و هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد .این طنرز فکنر
خطا در برهان و استدالل نیست.
 .۴۱نسننبت دادن ویژرننی محنندود و خنناص بننه کلننی ( /In a Certain Respect and Simply
 :)secundum quid et simpliciterاین تصور که ویژریای که در حنوزهای خناص یافنت میشنود ،بنه
حوزهای رستردهتر نیز قابلتع یم است .بهندرت مورد استفاده قرار میریرد.
 .۴۱از کاه کوه ساختن ( :)Insignificanceمهم جلوه دادن عاملی بیاه یت .چنین کاری مغابطهآمیز نیست.
 .۴۳مغابطهی نیّتمندی ( :)Intentional Fallacyعبارتی در نقد ادبی قرن بیستم که بیانرر قضاوت کنردن
نیت و هدف اثری ادبی بر اساس نیت و اهداف خابق آن میباشد .این مغابطنه بسنیار جزئیررایاننه اسنت و در
دنیای عادی زیاد اتفاه ن یافتد.
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 .۵۳مغابطهی نادانی شکستناپذیر ( :)Invincible Ignorance Fallacyپرهیز از بحث کردن یا پنذیرفتن
هررونه دبیل و مدرکی.
 .۵۷شهسوار و نوکر ( :)Knights and Knavesتصور اینکه هنر اطالعناتی کنه از اشنخاص دیگنر بنه منا
میرسد ،بسته به آن شخص ،یا صاده است یا کاذب .این مغابطه شباهت زیادی به مغابطهی تکوینی (شن ارهی
 )۷۲۴دارد.
 .۵۲نگرش فاقد تناسب ( :)Lack of Proportionافراط یا تفریط در زمینهی بیان شدت اه ینت مندرک و
شواهد مرتبط با استدالل .در مواردی که افراط از حد بگذرد ،میتوان آن را مثابی از مخفی نگه داشتن مدرک در
نظر ررفت ،کاری که خالف قانون است .نگرش فاقد تناسب بیشتر ترفندی برای فریب دادن افنراد اسنت و در
وقوع آن برهان و استدالل چندان مطرح نیست.
 .۵۹مغابطهی التینساالری ( :)Latino Fallacyاعتبار بخشیدن به استدالل ،مغابطه یا ادعا ،صنرفا بنه خناطر
اینکه به التین ترج ه شده است .این مغابطه نوع خاصی از استدالل بر اساس قدمت (ش ارهی  )۰۹است.
 .۵۴دروغرویی (ارائهی اطالعات نادرسنت) (( :)Lies/ Misrepresentationدروغرنویی مغابطنه نیسنت،
وبی باید این نکته را در نظر داشته باشید که دروغ و چاخان در استداللهای بسیاری یافت میشود.
 .۵۵ت لق ( :)Lip Serviceوان ود کردن به موافق بودن با موضعی خناص ،وقتنی کنه مشنخص اسنت بنا آن
موض موافق نیستید .ت لق رونهای فریب است و به برهان و استدالل ربطی ندارد.
 .۵۰مغابطهی حجم ثابت کار ((  :)Lump of Jobs Fallacy )Lump of Labor Fallacyاین تصنور
که حجم کار موجود در جامعه برای کاررران ثابت است و مثال ارر یک کاررر کار روزانهاش را از  ۱ساعت بنه
 ۱ساعت تقلیل دهد ۷ ،ساعت کار بیشتر برای کاررران بیکار آزاد میشود .این مسأبه قابلبحنث اسنت و نظنر
اقتصاددانان دربارهی آن متفاوت است .بنابراین ن یتوان آن را خطا در برهان و استدالل در نظر ررفت.
 .۵۱مغابطنهی فرافکننی ذهنن ( :)Mind Projection Fallacyاینن مغابطنه را ای .تنی .جیننز ( E. T.
 )Jaynesفیزیکدان و فیلسوف بیزی ( )Beysianابداع کرده است .در نظر او این مغابطه موقعی اتفاه میاتفد
که شخصی یقین داشته باشد دنیا ه ان طوری است کنه خنودش میبینند .فرافکننی ذهنن بیشتنر سنوریریای
شناختی است تا مغابطه.
 .۵۱سؤال خود را جواب دادن ( :)Monopolizing the Questionپرسیدن یک سؤال و بالفاصنله جنواب
دادن ،به قصد «تح یل» کردن جوابتان به مخاطب .سؤال خنود را جنواب دادن بیشتنر سنوریریای شنناختی
است تا مغابطه.
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 .۵۳سیخونک زدن ( :)Needlingتالش برای عصبانی کردن طرف مقابل ،بهخصوص از طریق انتقاد منداوم ینا
سینجیم کردن او .منن پیشتنر سنیخونک زدن را بنه منزبنهی یکنی از تعنابیر دیگنر مغابطنهی تشننیعی ( ad
 )hominemفهرست کرده بودم .با این حنال ،سنیخونک زدن بیشتنر حقنهبازی اسنت تنا خطنا در برهنان و
استدالل.
 .۰۳هنجار صاف کردن حساب ( :)Norm of Reciprocityترفنندی بنرای سوطاسنتفاده از رنرایش طبیعنی
مردم به صاف کردن حساب .در بحث و جدل م کن است یکی از طرفین به خاطر اینکه طرف مقابنل قنبال بنا
یکی از مواض او موافقت کرده ،با یکی از مواض او موافقت کند تا حساب شان با هم صاف شود .هنجار صناف
کردن حساب بیشتر یک ترفند است تا خطا در برهان و استدالل .در جر و بحث این ترفنند میتوانند مقابلنهی
مناسبی برای سوریری شناختیِ اثر نتیجهی معکوس ( )The Backfire Effectباشد.
 .۰۷این دیدراه متعلق به اینجا نیست ( :)Not Invented Hereاین مغابطه موقعی اتفاه میافتد که شخصنی
دیدراهها و استداللهایی را که ریشه در قل رو اجت اعی خودش نداشته باشند با معیارهای متفاوتی بسنجد .اینن
مغابطه یکی از تعابیر جزئی دیگر مغابطهی تکوینی (ش ارهی  )۷۲۴است.
 .۰۲اطالعات منسوخشده ( :)Outdated Informationارر کسی از اطالعنات منسوخشنده در اسنتدالبش
استفاده کند ،اساسا حقیقت فرضیهاش غلط است ،نه برهان و استدالبش ،اما ارر در حال صحتسنجی استدالبی
هستید ،حواستان به این مسأبه باشد.
 .۰۹بیشبرازش ( :)Overfittingبیشبرازش موقعی اتفاه میافتد که یک مدل آماری به جای توصیف روابنط
پایه ،خطایی تصادفی را توصیف میکند.
 .۰۴پر کردن سابن با رفقا ( :)Packing the Houseپر کردن سابن رفتورو با دوستان ،موافقان ،مشنوقان و
کال کسانی که هروقت استدالبی مطرح کنید و مخابفتان را بکوبید ش ا را تشویق کنند .این ترفند باعث ایجناد
جو ناعادالنهای میشود که در آن استداللهای ش ا قویتر و اسنتداللهای مخابفتنان ضنعیفتر از آنچنه کنه
هستند به نظر میرسند .چنین ترفندی در مراسم رس ی مقامات قدرت رایج است .پر کردن سابن از رفقا بیشتر
یک راهبرد است و با برهان و استدالل سروکار ندارد.
 .۰۵استنتاج مغابطهای ( :)Paralogismعبارتی است که میتوان آن را در توصیف هر استدالل غیرمنطقنی ینا
مغابطهآمیزی به کار برد .به خودی خود مغابطه نیست.
 .۰۰عاجز ش ردن تحلیل (به تعویق انداختن تصن یم) (:)Paralysis of Analysis / Procrastination
بیان این استدالل که چون ما هیچراه به دادههای کامل دسترسی نداریم ،ن یتوان تص یم درستی ررفت و فرایند
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تص یمریری را آنقدر باید عقب انداخت که پیش آمدن بحران ما را مجبور به تص یمریری کند .این طنرز فکنر
ضرورتا مغابطهآمیز نیست.
 .۰۱طبقهبندی کردن ( :)Pigeonholingعبارتی در توصیف فرایندهای انجامشده در راستای طبقهبندی کنردن
عناصر متفاوت در دستهبندیهای کوچکتر .این مغابطه انواع رستردهای از مغابطههای جزئیتر را دربرمیریرد.
 .۰۱شیادی نیکوکارانه ( :)Pious Fraudع ل شیادانهای که برای رسیدن به هدفی واال انجنام شنود .ج لنهی
معروف «هدف وسیله را توجیه میکند» بیانرر تفکر نهفته در پس شیادی نیکوکاراننه اسنت .بزومنا مغابطنهآمیز
نیست.
 .۰۳مغابطهی ن ونهریری ع لررایانه (( :)Pragmatic Samplingبه مدخل مغابطنهی توسنل بنه آسنایش
خاطر رجوع کنید)
« .۱۳ما»ی واعظ ( :)Preacher's Weاستفاده از ض یر «ما» برای الپوشانی اتهامی که به دیگنران میزنیند .در
چنین شرایطی منظور از «ما» در واق «تو» یا «ش ا» است.
 .۱۷مغابطهی نق

احت االت ( :)Probabilistic Fallacyاین مغابطه موقعی اتفاه میافتد که اسنتنباطهای

انجامشده برای رسیدن از پیشفرضها به نتیجهریری قوانین احت االت را نق

کننند .اینن مغابطنه بهنندرت در

کاربرد روزمره مشاهده میشود.
 .۱۲مغابطهی روانشناس ( :)Psychologist's Fallacyاین مغابطه موقعی اتفاه میافتد که شخصنی فنرض
را بر این بگیرد که هنگام بررسی ابگویی رفتاری ینا روانشناسنانه ،دیندراهش جنبنهای جهانشن ول دارد .اینن
مغابطه بهندرت در کناربرد روزمنره مشناهده میشنود .ه چننین از دوران ویلینام جی نز (،)William James
روانشناسی که برای اوبین بار این مغابطه را معرفی کرد ،جامعهی روانشناسی به این نتیجنه رسنیده کنه چننین
دیدراهی یکی از موان پژوهشی سر راه روانشناسان است و جنبهی فریبدهنده ندارد.
 .۱۹تعریف مجدد ( :)Redefinitionتعریف مجدد یک واژه یا عبارت برای اینکه با استدالل ش ا انطباه پیدا
کند .مثال« :عدم :آنچه که خدا میتواند از دل آن چیزی بیافریند».
 .۱۴تقلیلررایی ( :)Reductionismتقلیلررایی بیشتر مکتبی فلسفی است تا مغابطه ،ررچه کسنانی کنه بنه
این مکتب باور ندارند اغلب آن را مغابطه به حساب میآورند .تقلیلررایی یعنی تقلیل دادن اشیاط و مفناهیم بنه
اعضاط سازندهی آنها و تعاملی که این اعضاط با هم دارند .برای مثال ،ارر کسی ادعا کنند انسنان صنرفا ترکیبنی
شی یایی است ،در نظر کسانی که به «روح» اعتقاد دارند حرفی مغابطهآمیز زده است.
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 .۱۵مغابطهی مدبوبی ( :)Referential Fallacyنظریهای در حوزهی زبانشناسی که ادعا میکند معنای ینک
واژه یا عبارت در ن ود آن در دنیای بیرون خالصه میشود .اینن مغابطنه بهنندرت در کناربرد روزمنره مشناهده
میشود.
 .۱۰تحریم شیطان ( : )Sanctioning the Devilپرهیز از مباحثه با شخصی با اینن بهاننه کنه مباحثنه بنا او
اعتباری به او میبخشد که الیقش نیست .تحریم شیطان مغابطه نیست ،مگر اینکه معتقدان بنه نظرینهی مسنطح
بودن زمین به آن توسل جویند ،چون کمتر کسی حاضر است با آنها بحث کند.
 .۱۱مغابطهی مقیاس ( :)Scope Fallacyمغابطههای جزئیتر بسیاری در این کتاب هستند کنه تحنت عننوان
«مغابطهی مقیاس» شناخته میشوند .این مغابطهها بیشتر حول محور ابهام و مبهم بودن میچرخند.
 .۱۱شیرماهیرری ( :)Sealioningشیرماهیرری نوعی از تروبینگ (رفتار مخرب در فضای مجازی) است که
حول محور سؤاالت «مچریرانه» میچرخد ،بدین معننا کنه تنرول وان نود میکنند کنه میخواهند رفنتورویی
صادقانه داشته باشد و درخواست صادقانه برای آراهیبخشی مطرح میکند و بدین ترتیب وظیفهی آرناه کنردن
ترول به دوش طرف مقابل میافتد .این کار مغابطهآمیز نیست ،بلکه ترفندی مخصوص فریب دادن است .ه یشه
باید حواستان باشد از اشخاص و نیت پس کارهایشان پیشداوری قویای در ذهن نداشته باشنید .در نگناه اول
«شیرماهیرری» شبیه پرسش سقراطی از نوع جدی و صادقانهاش به نظر میرسد.
 .۱۳خودفریبی ( :)Self-Deceptionخودفریبی فرایندی است که شخص برای باور کردن چیزی کنه میدانند
حقیقت ندارد آن را به خود تح یل میکند .خودفریبی خودش مغابطه نیست ،بلکه فراینندی ذهننی را توصنیف
میکند که در نهایت به مغابطه کردن و سفسطه کردن ختم میشود.
 .۱۳پیشرویی کامبخش ( :)Self-Fulfilling Prophecyپیشروییای که خود آن زنجیرهای از اتفاقنات را
که برای به حقیقت پیوستنش الزم است به وجود میآورد ،وبی شخصی که پیشرویی را انجام داده متوجنه اینن
موضوع نیست و باور دارد که به حقیقت پیوسنتن پیشرنویی ناشنی از بیننش و داننش ع ینق خنود او اسنت.
پیشرویی کامبخش مع وال در برهان و استدالل به وقوع ن یپیوندد.
 .۱۷مغابطهی شربوک هل ز ( :)Sherlock Holmes Fallacyیادتان باشند کنه شنربوک هل نز شخصنیتی
خیابی است ،حتی ارر از شخصیتی واقعی ابهام ررفته شده باشد .شیوهی استنتاج او اغلب در این ج له خالصنه
میشود« :وقتی غیرم کن را حذف کنید ،آنچه باقی میماند ،هرچقدر هم غیرمحت ل ،باید حقیقت باشد ».چننین
ذهنیتی در دنیای واقعی باعث ایجاد مشکالت بسیاری می شود .استفاده از اینن ادعنا در بحنث و اسنتدالل ننادر
است.
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 .۱۲تلقین موذیانه ( :)Sly Suggestionsتلقین کردن این تصور که دیدراه ش ا م کن اسنت صنحت داشنته
باشد ،وبی بدون صادر کردن حک ی محکم و مشخص که بتوان کاذب بودنش را ثابت کرد .مثال« :م کنن اسنت
میلیونر بعدی ما ش ا باشید! برای امتحان کردن شنانس خودتنان مشنترک خندماتمان شنوید ».تلقنین موذیاننه
حربهای تبلیغاتی است و مع وال در برهان و استدالل به کار ن یرود.
 .۱۹رربه دستش به روشت ن یرسه میره بو میده ( :)Sour Grapesتخریب کردن چیزی صرفا بنه خناطر
اینکه ن یتوانید آن را صاحب شوید .مثال« :المبوررینی جدیدی که خریدی بد نیست ،وبی ارتفاع صنندبیهاش
خیلی ک ه .وانت قراضهی من بهتره ».مع وال در استدالل به کار ن یرود.
 .۱۴ماستمابی ( :)Snow Jobاین عبارت به چند منظور به کار میرود« )۷ :ثابت» کردن یک ادعا از راه خفنه
کردن مخاطب با حقایق ،آمار و ارقام ،مدارک و ن ودارهایی که فراتر از درک و داننش اوسنت )۲ .تنالش قنوی
برای وادار کردن مخاطب به باور کردن چیزی از راه بیانات غیرحقیقی و جعلی  )۹تنالش بنرای فرینب دادن ینا
متقاعد کردن مخاطب از راه چاپلوسی یا بزرگن ایی .ماستمابی بیشتر مصداه دروغ رفنتن اسنت تنا مغابطنه
کردن.
 .۱۵مغابطهی قیاس منطقی ( :)Syllogistic Fallacyدستهای از مغابطههای صوری که در قیاسهای منطقنی
اتفاه میافتند.
 .۱۰تابو ( :)Tabooپرهیز از بررسی نقادانهی باور یا استدالل صرفا به خاطر اینکه در جامعه تنابو بنه حسناب
میآید .این کار سر باز زدن از برهان و استدالل است ،نه خطا در آن.
 .۱۱حشو قبیح ( :)Tautologyبیان یک منظور با واژران متفاوت ،طنوری کنه تکنرار آن بنه اشنکال مختلنف
منظور را واضحتر بیان نکند .حشو قبیح ه چنین به مج وعهای از سخنان مؤیّند خنود ()Self-Reinforcing
اشاره دارد که رد کردنشان م کن نیست ،چون پیشفرض نهفته در این سخنان صاده بودنشنان اسنت (یکنی از
تعابیر دیگر مغابطهی مصادره به مطلوب (ش ارهی  .))۱۵مع نوال حشنو قبنیح وقتنی در اسنتدالل بنه کنار رود،
فریبدهنده نیست.
 .۱۱شهادت مقامات ( :)Testimonialsشنهادتهای بیانشنده از جاننب مقامنات «قندرت» ،متکنی بنر اینن
پیشفرض که آنان میدانند دربارهی چه چیزی شهادت میدهد .در حوزهی تجارت ،شهادتهای فروشندران ینا
شهادتهای مورد تأیید فروشندران نباید خیلی جدی ررفته شوند ،چون م کن است یک مورد اسنتثنائی باشنند
یا اصال ریشه در حقیقت نداشته باشند .مثال «جان جی .از ایابت اوهایو اظهار میکنند کنه »...شنهادت میتوانند
نوعی برهان و استدالل کردن باشد ،وبی در بیشتر مواق اینطور نیست .ارر باشد ،ن ونهای از مغابطهی توسنل
به مرج (ش ارهی  )۲۷به حساب میآید.
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 .۱۳رزینهی دیگری وجود ندارد ( :)There Is No Alternativeدبسرد کردن دیگران از توسنل بنه تفکنر
نقادانه با اعالم اینکه برای فالن دیدراه ،وضعیت یا دستورابع ل ن یتوان هیچ جایگزینی متصور شند و ه نهی
رزینههای دیگر بیاه یت هستند؛ یا اینکه تص یم نهایی ررفته شده و ارنر هرچنه بیشتنر بحنث کننیم ،وقنت
بیشتری تلف میشود (یا حتی بحث کردن مصداه نافرمانی و عدم وفاداری در نظر ررفته میشود).
 .۳۳تعریف بیش از حد رسترده ( :)Too Broadتعریف ارائهشده مواردی را شامل میشود کنه رنجاندنشنان
در تعریف جایز نیست .تعریف بیش از حد رسترده خطا در درک واقعیتهاست ،نه خطا در برهان و استدالل.
 .۳۷تعریف بیش از حد محدود ( :)Too Narrowتعریف ارائهشده ه هی مواردی را که باید شنامل شنود در
بر ن یریرد .تعریف بیش از حد محدود خطا در درک واقعیتهاست ،نه خطا در برهان و استدالل.
 .۳۲صده تهی ( :)Vacuous Truthصده تهی در حوزهی ریاضنیات و منطنق اصنطالحی اسنت کنه بینان
میکند ه هی اعضاط مج وعهای تهی دارای یک ویژری خاص هستند .این مبحث از حوصلهی مبحث مغابطهها
خارج است.
 .۳۹غیرقابلانجام بودن ( : )Undoabilityبیان این ادعا که فالن کار قابل انجام نیست ،در حابی که خودتان (یا
شخصی دیگر) از پس انجام آن برن یآیید .غیرقابلانجام بنودن شنباهت زینادی بنه مغابطنهی اسنتدالل جهلنی
(ش ارهی  )۰۱دارد.
 .۳۴بفاظی موذیانه ( :)Weasel Wordingاستفاده از واژههای مبهم برای تحریف حقیقنت ینا ر نراه کنردن
مخاطب« .مثال  ۵۳%در هزینه صرفهجویی کنید!» .بیشتر حربهای تبلیغاتی است تا مغابطه.
 .۳۵جادوی کل ات ( :)Word Magicتصور اینکه چون در توصیف فالن چینز واژهای سناخته شنده ،پنس
حت ا باید وجود داشته باشد .جادوی کل ات را بهزح ت میتوان به شکل استدالبی فرینبدهننده بنه کنار بنرد.
برای مثال وجود واژهی « »unicornدر زبان انگلیسی بدین معنا نیست که میتوان منردم را فرینب داد تنا بناور
کنند به خاطر وجود این واژه اسب تکشاخ حت ا باید وجود داشته باشد.
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