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این درســـگفتار به توصیف حدود بيست مغالطه ُپرکاربرد 
می پـــردازد. مـــا هر مغالطه را نخســـت در یـــک «موقعیت 
داستانی» مطرح می کنیم، ســـپس به تعريف و توضیح آن 
می پردازيم. در ادامه مثال های بيشتری می زنیم و در پایان 
هر بخش آزمون های کوتاه آموزنـــده ای برای یادگیری بهتر 

شما پيش بينی شده است. 

برای دريافت گواهی پایان دوره این درســـگفتار  الزم اســـت 
آزمون ها را پاسخ دهید و در صورت کسب امتیاز الزم، گواهی 
پایان دوره گواهی پایان دوره به ایمیل شـــما ارسال خواهد 

شد. 

درباره این درسگفتار



ما آدم ها گاهی افراد یک دنده و لجوجی هستیم که تصمیم 
خود را درباره باورها، تصمیم ها یا اقدامات خود گرفته ایم 
و بنابراین در بحـــث و گفت وگو درباره این باورها به دنبال 
دالیلی می گردیم کـــه با آن دیدگاه و موضـــع اولیه خود را 
توجیـــه نمایيم. این همان لحظه ای اســـت که با شـــعبدۀ 
ُپرکنی می ســـازيم و تالش  کلمات اســـتدالل های دهن 

می کنیم طرف مقابل را «قانع» نمایيم.  
ما به این همراه ســـازی و قانع کردن دیگران نیاز داريم. اما 
گاهی این کار را با روش سنجیده ای انجام نمی دهیم و خود 

را در موقعیت دشواری قرار می دهیم. 
آشنایی با این روش های نســـنجیده اقناع دیگران موضوع 
دانش مغالطه هاســـت. مغالطه ها فهرســـتی از گونه های 
متنوع روش های نســـنجیده ای اســـت که ما با هدف اقناع 

دیگران از آن استفاده می کنیم.
امیدواريم این بسته آموزشـــی به شما کمک کند در ترتیب 

گفت وگوهای روشمند پویاتر و موثرتر عمل کنید. 

موضوع چیه؟ 



در همراه سازی دیگران موفق تر عمل کنیم. 

ایراد بحث های سّمی را بشناسیم 

به سادگی همرنگ جماعت نشویم

 توانایی طرح پرسش های انتقادی داشته باشیم 

آشنایی با مغالطه ها 
کمک می کند...

در گفت وگو، و اتاق فکر هوشیارانه و فعاالنه بشنویم و استدالل کنیم. 
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٢.  دلیل ناکافی
مغالطه علت جعلی (مغالطه تعاقب)  •

مغالطه تعمیم شتابزده   •

مغالطه توسل به تجربه شخصی(قیاس به نفس)  •

٣.دلیل با پيش فرض غلط 
مغالطه حذف دیگر احتمال ها (مغالطه دوگانۀ کاذب)   •

مغالطه پرسش مرکب (چند پرسش در یک پرسش)  •

مغالطه مصادره به مطلوب   •

مغالطه شیب لغزنده   •

ب: مغالطه در نقد و پاسخ
مغالطه شخص ستیزی  .١

مغالطه خودت چی؟  .٢
٣.مغالطه پهلوان پنبه (مغالطه مترسک) 

مغالطه مسموم کردن چاه   .٤

الف: مغالطه در دلیل آوردن
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●
●

●

●
●

●

در یک تقســـیم بندی کلی می توان مغالطه ها را در دو گروه 
جـــای داد: مغالطه هایی که هنگام دلیل آوردن به وجود 

می آیند و مغالطه هایی که هنگام نقد یا پاسخ رخ می دهند.

فهرست درسگفتار

دلیل بی ربط   .١
توسل به نداستن/دانستن -برای اثبات/انکار چیزی.  •

توسل به اقتدار کاذب، در توجیه درستی یا نادرستی یک باور.   •

توسل به باور اکثريت (مغالطه دموکراتیک)، برای سرکوب یک باور.  •

توسل به عواطف (تمسخر، ارعاب، بکارگرفتن نگرش عمومی، جلب   •
ترحم، چاپلوسی) -به جای دلیل.

ه و اوه کردن! (مغالطه تکرار مدعا به جای دلیل) (مغالطه 
َ
مغالطه ا  •

استفاده از بار عاطفی کلمه ها)

مغالطه قمار باز (وابسته نشان دادن متغیيرهای مستقل).   •

مغالطه توسل به ابهام و ایهام   •
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