درس دهم  :سنجشگری در تفکر
خطاهای صوری  :الطاهاد ناشی از به کار بردن استدالل هاد نامعتبر

اقسام خطاهای ذهنی

الطاهاد ناشی از به کار بردن مقدمات غلط

خطاهای غیر صوری
الطاهاد ناشی از عوام روانی
 تفلر نقادانه یا سنجشگرانه ،فراگیرد مهارت تفلر و تفلر کردن درباره نحوه هحی تفلر است.
 پرورش مهارت هاد تفلر هحی وارزیابی استداللها مانند اکثر فعالیتهاد انسانی نیازمند تمرین و تلرار است.
 تفاوت مهم میان متفکر نقّاد و غیرنقّاد:
 جدد گرفتن فرایند تفلر و توجه آگاهانه به آن
 پرسیدن سؤاالت درست و به جا
 بررسی وجوه مختلف یک مطلب هنگام شنیدن یا تصمیم گیرد درباره آن،



کاربردهای استدالل :

 -1درک حقیقت؛
 در علوم تجربی و علوم انسانی در پی فهم حقایو علمی هستیم .به استدالل هایی که در این علوم به کار می روند
برهان می گویند.

 -2اقناع دیگران؛


گاهی در زندگی در پی قانع کردن دیگران هستیم .به عنوان مثال در یک سخنرانی ،مانند سخنرانی مذهبی
یا در میان تجمعی اعتراضی،سخنران به دنبال ایناع افراد براد انجام دادن عملی یا پذیرش مطلبی است.



در گذشته چنین استدالل هایی را در فن خطابه بررسی می کردند .اما امروزه رسیدن به چنین هدفی،

عالوه بر الطابه ،شام تمامی روش های اقناعی می شود که برالی از آنها در تبلیغات نیز به کار می روند.


در فن بیان به سخنرانان آموزش داده می شود که چگونه با بریرارد تماس چشمی با شنوندگان ،روان و شیوا

سخن گفتن و استفاده مناسب از زبان بدن ،تأثیر کالمی یود تر و زبانی اثرگذارتر داشته باشند.
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 -3غلبه بر دیگران؛


گاهی در بحث با دیگران تنها در پی غلبه بر آنها هستیم .به عنوان مثال در جریان یک مناظره تلویزیونی ،طرفین در

پی ایناع یلدیگر نیستند؛ بلله هدف آنها شکست دادن طرف مقابل است.


هدف آنها بیان استدالل هایی است که در مقاب آنها ،طرف مقاب حرفی براد گفتن نداشته باشد ومجبور به

پذیرش نتایج آنها و یا اعتراف به شلست شود.کسانی که شاهد این مناظره اند،به فرد پیروزگرایش پیدا می کنند.


در گذشته این گونه استدالل ها را در فن جدل بررسی می کردند.



بهتر است در جدل به گونکه اد مقکدمات الکود را مطکرح کنکیم ککه طکرف مقابک نتوانکد نتیجکه مکورد نظکر مکا را

زودتر حدس بزند؛ و ناگهان با طرح نتیجه مورد نظرمان ود را غافلگیر کنیم.
بهتر است مرحله به مرحله از ود نسبت به پذیرش سخنانمان اعتراف بگیریم تا نتواند سخنان الود را تغییردهد.

بار ارزشی کلمات در جمالت
 بار ارزشی مثبت  :کلمات یا جمالتی که خوب  ،محترمانه  ،مورد پسند  ،مودبانه و مثبت است.
 بار ارزشی منفی  :کلمات یا جمالتی که بد و زشت  ،نکوهش شده  ،بی ادبانه ومنفی است.
 بار ارزشی خنثی  :کلمات یا جمالتی که فاقد دو ویژگی مثبت و منفی است.
بار ارزشی مثبت  :محسن حججی در راه دفاع از حرم اه بیت (ع) شهید شد.
بارارزشی منفی:درحمله سپاه پاسداران انقالب اسالمی،تعداد زیادد ازتروریست هاد داعش به هالکت رسیدند.
بار ارزشی النثی :در تصادف دیروز ،همه افراد مردند.

 مغالطه بار ارزشی کلمات :بلاربردن اشتباهی یاعمدی کلماتی که دارای بار ارزشی متفاوتی
هستند ومی تواند منشأ الطاد اندیشه باشد
 من در اعتقادات الود ثابت یدم و استوار هستم .

بار ارزشی مثبت

 شما نسبت به پیشفرضهاد الود لجاجت و تعصب میورزید.

بار ارزشی منفی

 او در موضع گیردهاد الود یک دنده و کله شو است.

بار ارزشی منفی

( توضیح بیشتر و خارج از کتاب مغالطه بار ارزشی کلمات از کتاب مغالطات ،ص  148و کتاب منطق کاربردی
بخش مغالطات ص  237تالیف علی اصغر خندان )
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مغالطه در اثر عوامل روانی:
 متأسفانه بسیارد از انسان ها بیشترتحت تأثیر عوام روانی همچون تملو ،ترس ،تطمیع و مانند آن یرار می گیرند
تا تحت تأثیر استدالل.
 الزم است به تأثیر عوام روانی بر ذهن انسان و الطاهایی که مملن است تحت تأثیر این عوام پدید بیایند،
توجه کنیم.
 کلمات ،داراد بار روانی اند و یدرت تأثیرگذارد متفاوتی دارند.
 نسبت گوینده با ما نیز در پذیرش یک نظر مؤثر است .به عنوان مثال سخنان الویشاوندان و دوستان همیمی ،از
نظر روانی تأثیر بیشترد بر ما دارند.
 در طول زندگی جمالت مختلف در زرق و بریهاد احساسی و روانی پیچیده و سپس به ما عرضه می شوند.انسان
اندیشمند باید بتواند مطلب اهلی را ازالبه الد امورفرعی بیرون بلشد به دور از احساسات ،درباره آن یضاوت
کند.
 تأثیر امور روانی به حدد است که در مواردد براد مطالب غلط دلی تراشی می کنیم.
اکنون به چند مورد از شیوه هایی که از نظر روانی یصد تأثیرگذارد غلط بر انسان را دارند توجه کنید:
)1مغالطه مسموم کردن چاه
 در این روش فرد مغالطه گر بدون ذکر دلی  ،تنها ویژگیهاد ناشایست ونامناسبی را به یک نظریه یا
پیروان آن نسبت می دهد تا کسی جرئت نلند به آن نظر توجه کند یا آن را بپذیرد.
مثال  : 1شخصی بدون آنله استدالل معتبرد ارائه کند،می گوید :تنها یک ترسو می تواند به این نظر معتقد باشد!
مثال  :2شخصی تحت تأثیر چشم و هم چشمی هاد غلط در جامعه می گوید :باید هر جور شده هدیه گران ییمتی
تهیه کنیم؛ وگرنه آبرویمان می رود!

)2مغالطه تله گذاری
 در این روش برالالف مغالطه مسموم کردن چاه ،ویژگی هاد الوب و شایسته اد را به نظریه اد باط یا
معتقدان به آن نسبت می دهند و براد افراد تله می گذارند تا به سمت پذیرش آن گرایش پیدا کنند .در
اهطالح عامیانه به این روش « هندوانه زیر بغ کسی گذاشتن» می گویند.
مثال :شخصی بدون ذکر دالی کارآمد بودن طرح الود می گوید :هرکس درک عمیقی داشته باشد ،تأیید می کند که
طرح من بسیار کارآمد است.
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)3مغالطه توسل به احساسات
عواطف و احساسات نقش مهمی در زندگی ما دارند .بدین جهت احساسات ما می توانند در تصمیم گیریهاد غلط و
الطاهاد ذهن ما نیز تأثیر داشته باشند .به عنوان مثال هنگامی که به الشم می آییم یا می ترسیم ،الوب فلرنمی کنیم
باید مرایب باشیم که هنگام بررسی یک نظر ،احساسی عم نلنیم و تا آنجا که می توانیم عقالنی و منطقی بیندیشیم .
 در هورتی که بدون ذکردالی معتبر از احساسات افراد سوء استفاده شود،آنرا« مغالطه توس به احساسات»
می نامند.
مثال :کالهبرداران گاه از راه ایجاد طمع در افراد آنها را فریب می دهند.
طرح اسالم هراسی در غرب ،از راه ایجاد حس ترس در مردم ،آنها را به پذیرش نظریات سیاسی احزاب مورد نظر
سوق می دهد.
با استفاده از حس ترحم در مردم ،عده اد سودجو ،از کودکان الیابانی براد پرکردن جیب هاد الود استفاده می کنند.
حس الودالواهی باعث می شود که گاهی اشتباهات الود و بستگان الود را نبینیم یا به ناحو از آنها حمایت کنیم .
الودالواهی و الود دوستی باعث شده است در طول تاریخ ،افراد ناالیو از طریو تملو و چاپلوسی به مناهب مختلفی
نزد شاهان ظالم دست یابند.

)4مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی :
 با بزرگ نمایی و بدون ذکر دلی  ،سعی در تأیید نظرد داشته باشیم یا با کوچک نمایی و بدون ذکر دلی ،
سعی در مخفی کردن حقیقتی داشته باشیم.
مثال  :چندبار اتایم را تمیز کنم؟ !نمی توانم که تمام عمر اتایم را تمیز کنم! از این روش در کاریلاتور نیز استفاده می شود.

تمرین
در موارد زیر ادعایی بدون ذکر دلی معتبر مطرح شده است.مشخص کنید هر یک از این مطالب تحت تأثیر چه
عوام روانی مطرح شده اند:
اگر از درس نمره بگیرم ،من الوب درس الوانده ام و اگر در درس مردود شوم ،معلم با من مشل داشته است!
جواب :مغالطه توس به احساسات ( حس الودالواهی)
اگر برادرمن با پسر همسایه دعوا کرده است،حتماً حو با برادرمن است
.جواب:مغالطه توس به احساسات (حس الودالواهی )
جلود جمع از من تعریف کرد؛ پس آدم الوبی است!
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فعالیت تکمیلی :
 -1در موارد زیر ،فرد بدون ذکر دلی و هرفاً تحت تأثیر عوام روانی سعی در جلب نظرد باط داشته است .نوع
مغالطه مطرح شده را مشخص کنید:
الف) حواست را جمع کن !اگر می الواهی پیشرفت کنی و از مزایاد جانبی استفاده کنی ،باید به دستورات
غیر یانونی مقامات باال نیز گردن بنهی.

جواب :توس به احساسات

ب) هر انسانی به جز افراد الشن و بی ذوق تشخیص می دهد که براد رشد فلرد و ذهنی ،الواندن مداوم رُمان
نیازد ضرورد است.

جواب :مسموم کردن چاه

ج) من نمی گویم عقیده الود را تغییر دهید؛ اما انتظار می رود با عق و درایتی که در شما سراغ دارم ،ضرورت
این کار را تشخیص دهید.

جواب :تله گذارد

د) همه مقاالت علمی او به اندازه یک کتاب  300هفحه اد هم نیست !در حالی که دوست من پنج کتاب رُمان
500هفحه اد نوشته است.

جواب :بزرگ نمایی و کوچک نمایی

ه) چرا این وسیله گران را الریده اد؟ پاسخ :یعنی می گویی حو ندارم حتی یک سله هم براد الودم الرج کنم؟!
جواب :بزرگ نمایی و کوچک نمایی
 -2در حادثه اتوبوس  5نفر کشته و  20نفر زالمی شدند که این افراد به هورت سرپایی درمان شدند .اکنون به
تیتر روزنامه هاد هب توجه کنید و بگویید هرکدام دچار چه مغالطه اد شده اند؟
(تیتر اول) 25نفر کشته وزالمی درحادثه دلخراش اتوبوس.چرامسئوالن به فلر نیستند؟!

جواب :بزرگ نمایی

(تیتر دوم ) تشلر مردم از مسئوالن :با ایمن تر شدن راه ها ،در تصادف اتوبوس تنها  5نفر به دلی سه النگارد در
استفاده از کمربند ایمنی جان الود را از دست دادند.

جواب :کوچک نمایی

 -3به نظر شما آیا عبارت تبلیغی « از  100نفر اول کنلور  80نفر در آزمون هاد ما شرکت کرده اند»
لزوماً نشان دهنده کیفیت این آزمون ها و رضایت مندد شرکت کنندگان در آن است؟ در این زمینه بحث کنید.
هدف از این سؤال نقد و بررسی مطلب توسط دانش آموزان و توجه به مغالطاتی است که در این گونه تبلیغات از
آنها استفاده می شود.
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 -4چه عوام روانی اد باعث انجام کار در رودربایستی یا پیرود از رسومات نادرست جامعه می شوند؟ با مثال
توضی دهید.
هدف از این سؤال نقد وبررسی مطلب توسط دانش آموزان است .می توان به عوام زیر اشاره کرد :تاثیرپذیرد از
اجتماع؛ نیاز به تحسین از طرف اطرافیان ؛ مدگرایی؛ عدم اعتماد بنفس؛ عدم شناالت ارزشهاد درست
 -5از میان کلمات و عبارات زیر سه مورد را مشخص کنید که بار ارزشی آنها به ترتیب مثبت ،منفی و النثی
باشند .براد این کار آنها را در جمالتی به کار ببرید.
لجوج ،مصمم ،متعصب ،یک دنده ،تزلزل ناپذیر ،حرف نشنو ،میگه مرغ یک پا دارد ،حرف حرف الودشه ،کله
شو ،ثابت یدم ،مقید ،استوار ،پایبند.
بار ارزشی مثبت  :سپا پاسداران انقالب اسالمی در نابودد داعشیان البیث مصمم  ،ثابت یدم و استوار هستند.
بار ارزشی منفی  :هیچ ویت لجوج  ،یک دنده و کله شو نباشید.
بار ارزشی النثی  :احمد هنوز هم متعصب است.
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سواالت تشریحی
 -1مقصود از تفلر نقادانه یا سنجشگرانه چیست؟
مقصود فراگیرد مهارت تفلرو تفلر کردن درباره نحوه هحی تفلراست.
 -2چه تفاوتی مهم میان متفلر نقاد و غیرنقاد وجود دارد؟
تفاوت مهم میان متفلر نقاد و غیرنقاد ،جدد گرفتن فرایند تفلر و توجه آگاهانه به آن وپرسیدن سؤاالت درست و به
جاست.چنین متفلرد هنگام شنیدن یک مطلب یاتصمیم گیرد درباره آن،آن را از وجوه مختلف بررسی می کند.
-3کاربردهاد استدالل را بنویسید .درک حقیقت  -ایناع دیگران؛ غلبه بر دیگران؛
 -4مغالطات زیر را تعریف کنید :
الف) مغالطه مسموم کردن چاه

ب) مغالطه تله گذارد

د) مغالطه بزرگ نمایی و کوچک نمایی

ج) مغالطه توس به احساسات

و) مغالطه بار ارزشی کلمات

جواب:
الف) در این روش فرد مغالطه گر بدون ذکر دلی  ،تنها ویژگیهاد ناشایست ونامناسبی را به یک نظریه یا پیروان
آن نسبت می دهد تا کسی جرئت نلند به آن نظر توجه کند یا آن را بپذیرد.
ب) در این روش برالالف مغالطه مسموم کردن چاه ،ویژگی هاد الوب و شایسته اد را به نظریه اد باط یا
معتقدان به آن نسبت می دهند و براد افراد تله می گذارند تا به سمت پذیرش آن گرایش پیدا کنند .در اهطالح
عامیانه به این روش « هندوانه زیر بغ کسی گذاشتن» می گویند.
ج) عواطف و احساسات نقش مهمی در زندگی ما دارند .بدین جهت احساسات ما می توانند در تصمیم گیریهاد
غلط و الطاهاد ذهن ما نیز تأثیر داشته باشند .در هورتی که بدون ذکردالی معتبر از احساسات افراد سوء استفاده
شود،آنرا« مغالطة توس به احساسات»می نامند.
د) با بزرگ نمایی و بدون ذکر دلی  ،سعی در تأیید نظرد داشته باشیم یا با کوچک نمایی و بدون ذکر دلی  ،سعی
در مخفی کردن حقیقتی داشته باشیم.
و) بلاربردن اشتباهی یاعمدد کلماتی که داراد بار ارزشی متفاوتی هستند ومی تواند منشأ الطاد اندیشه باشد
 -5نوع مغالطه بلار رفته در هر یک از موارد زیر را تعیین کنید.
الف) انتشارات سمت در سال گذشته ناشر برگزیده نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شناالته شد زیرا ده عنوان از
دویست عنوان کتاب هاد پرفروش سال را به الود االتصاص داده بود .جواب :مغالطه بزرگ نمایی
ب) معصومه ابتلار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست دولت یازدهم سعی می کند مشلالت کمبود آب و الشک
شدن تاالب هاد هورالعظیم و تاالب بین المللی شادگان را کوچک و ناچیز جلوه دهد .جواب :مغالطه کوچک نمایی
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ج) ما در دبیرستان نمونه دولتی راه دانش سوسنگرد  ،دانش آموزان مستعد  ،باهوش  ،و با اراده را ثبت نام می کنیم
اما متأسفانه شما دانش آموزان علوم انسانی به اندازه کافی اراده و سعی و تالش نمی کنید.

 :مغالطه توس به احساسات

د) هر انسان داراد عق سلیمی به این نلته اذعان دارد که عادات اجتماعی و آداب و رسوم ارزش الاص الود را در
هر فرهنگی دارند و نباید با نگاه دینی یا االالیی به ارزش گذارد و نقد آناه پرداالت.

مغالطه تله گذارد

و) در این دنیاد زیبا  ،تنها کج اندیشان الودراد و مستبد هستند که براد آزادد انسان چارچوبی تعیین می کنند.
جواب :مغالطه مسموم کردن چاه
 -6نوع مغالطه بلار رفته در هر یک از تصاویر زیر را تعیین کنید.
تصویر ب

تصویر الف

تصویر ج

تصویر د

تصویر و

تصویر هک
میزان گرد و خاک در
اهواز 1582میکروگرم

در مقایسه با سال قبل
بهتر شده و ما امسال
کاهش خواهیم داد

کسی که عقیده ما را قبول ندارند خائن است.

جواب :

الف مغالطه بزرگ نمایی ب) مغالطه تله گذارد

د) مغالطه توس به احساسات
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جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید
 -1یلی از کاربردهاد استدالل ...................است.

درک حقیقت

-2به استدالل هایی که درعلوم تجربی وعلوم انسانی جهت فهم حقایو علمی بلار می روند ......می گویند .برهان
-3در  ،...............هدف  ،شلست دادن طرف مقاب است.

جدل

 -4مقصود از تفلر.....یا .....فراگیرد مهارت تفلرو تفلر کردن درباره نحوه هحی تفلراست.نقادانه  -سنجشگرانه
تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد.
 -1در علوم تجربی و علوم انسانی در پی فهم حقایو علمی هستیم .به استدالل هایی که در این علوم به کار می روند
جدل می گویند.نادرست
-2ایناع دیگران؛در گذشته در فن الطابه بررسی می شد .اما امروزه رسیدن به چنین هدفی ،عالوه بکر الطابکه ،شکام تمکامی
روش هاد ایناعی می شود که برالی از آنها در تبلیغات نیز به کار می روند .درست
 -3دریک مناظره تلویزیونی ،طرفین درپی ایناع یلدیگر نیستند؛هدف آنها شلست دادن طرف مقاب است .درست
-4بهتر است در الطابه به گونه اد مقدمات الود را مطرح کنیم که طرف مقاب نتواند نتیجه مورد نظر ما را زودتکر حکدس
بزند؛ و ناگهان با طرح نتیجه مورد نظرمان ود را غافلگیر کنیم.نادرست
 -5مقصود از تفلر نقادانه یا سنجشگرانه فراگیرد مهارت تفلرو تفلر کردن درباره نحوه هحی تفلراست .درست
-6پرورش مهارت تفلر هحی وارزیابی استداللها مانند اکثر فعالیتهاد انسانی نیازمند تمرین و تلرار است.درست
 -7بلاربردن اشتباهی یاعمدد کلماتی که داراد بار ارزشی متفاوتی هستند می تواند منشأ الطاد اندیشه باشدکه به آن
مغالطه بار ارزشی کلمات می گویند .درست
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