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آموزشى

     مقدمه
بسـياري از دانش آمـوزان بر ايـن تصورند كه 
مغالطه تنهـا در حوزة رياضيـات رخ مي دهد، 
و غافـل از اين انـد كـه مـا در صحبت هـاي 
روزمره مان، مرتباً و بدون آنكه متوجه باشـيم، 
در شبكة مغالطات مي افتيم و بندي اين بند هاي 

درهم تنيده مي شويم.
در اين مقاله به صورتي بسـيار كوتاه به پاره اي 
از اين مغالطات اشـاره مي كنيم و خاطرنشـان 
مي سـازيم كه مغالطاِت محاورات بسي بيشتر 
از اين مواردي اسـت كه ما آورده ايم. خواننده 
خود بايد با دقت و فراسـت مواظب باشد كه با 
شناخت آن ها، نه خود در هزارتويشان گرفتار 
آيـد و نه بـه ديگري اجـازة مانـدن در آن را

 بدهد.
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مغالطات در محاورات 

     تعريف مغالطه
ــت و در  ــه در لغت، به معني به «غلط افكندن» اس مغالط
اصطالح منطق، بدين مفهوم است كه از مقدمات استداللمان، 
با مقدمه يا مقدماتي به ظاهر موجه، نتيجه اي دلخواه را به دست 

آوريم.
و اينك چند مغالطه كه در محاورات روزانه به كار مي روند 

و مشهورترند: 

       مغالطة «كه» و «چه»
حضرت علي(ع) در «نهج البالغه» مي فرمايد: «اُنُظر اِلي ما 

قاَل و التَْنُظر الي َمن قاَل.»
ــن صورتي در  ــده را به بهتري سـعدي شـيرازي اين قاع
ــت و مي فرمايد: «ببين چه  «گلستان» خود ترجمه كرده اس

مي گويد، مبين كه مي گويد.»
ــويم و  اغلب ما در محاورتمان، مرتكب اين مغالطه مي ش
ــخصي مشهور نقل قول مي كنيم.  براي اثبات عقيده مان از ش
در حالي كه اگر بعضي از سخنان اين شخص درست است، به 
هيچ وجه معلوم نيست كه تمام سخنان او درست باشد. بسيار 
امكان دارد، اين سخني كه از او نقل كرده ايم، سخني نادرست 
ــد. نيز به اين علت كه اگر سخني بشنويم، توقع داريم كه  باش
ــد، و اگر اين چنين نباشد،  گوينده خود به آن عمل كرده باش
آن كالم را حتي در صورت درست بودن قابل قبول نمي دانيم. 
در حالي كه بسيار امكان دارد گوينده اي سخن بسيار درستي 
بگويد، اما خود به آن عمل نكند. مولوي در اين مورد تمثيلي 

مي آورد كه اشاره به همين حالت دارد. او مي فرمايد: 
همچو جوي است او نه آبي مي خورد

آب از او بر آب خواران بگذرد
آب در جو زان نمي گيرد قرار

زانكه آن جو نيست تشنه و آب خوار

سعدي نيز در گلستان با توجه به اين مطلب مي گويد: 
باطل است آنچه مّدعي گويد: 

«خفته را خفته كي كند بيدار» 
مرد بايد كه گيرد اندر گوش
ور نوشته است پند بر ديوار

ــخن اشاره به اين دارد كه آدمي بايد به «چه»  و در اين س
ــد نه به «كه». به عبارت ديگر، اين «سخن»  توجه داشته باش
ــود نه «گويندة سخن». البته در اين  ــت كه بايد بررسي ش اس

مورد بايد معصومان را مستثنا كرد.
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بخش 
اول

       مغالطة جهان بيني
ــاره اي از افراد بر اين تصورند كه چون به اصطالح دنيا  پ
ــان مي آيد بگويند،  ــد، پس مي توانند هرچه به زبانش ديده ان
ــنوندة آن ها نيز  ــد. از همه مهم تر ش ــت پندارن و آن را درس
ــد و اقرار كند! در حالي كه خبر  ــتي آن گردن نه بايد به درس
ــت كه پنداشته اند و  ــيار وسيع تر از آن اس ندارند جهان بس

جهان بيني شان از آن حقيرتر كه در خاطر نگاشته اند.
مولوي در اين مورد مي فرمايد: 

تو جهان را قدر ديده ديده اي
كو جهان؟ سبلت چرا ماليده اي

(مثنوي)

و بعد اين تمثيل زيبا را مي آورد: 
آن مگس بر برگ كاه و بول خر

همچو كشتي بان همي افراشت سر

گفت من كشتّي و دريا خوانده ام
مدتي در فهم آن مي مانده ام

اينك اين كشتّي و اين دريا و من 
مرد كشتي بان و اهل راي و فن 

(مثنوي)

ــاعر معاصر، حميدي  ــخن هم از ش در اين مورد، اين س
شيرازي شنيدني است: 

پشه اي گردان چو گردي در فضا
روي يال شيري افتاد از قضا

بسكه آن ناچيز خودبينيش بود
پيش خود بر شير سنگينيش بود

لحظه اي نگذشته با شير كالن 
گفت آن مسكين الغر كاي فالن: 

گر تو را بر دوش سنگينيم ما 
زود گو تا بيش ننشينيم ما 

شير گفت از اين زمان تا هر زمان 
هر كجايي هرچه مي خواهي بمان

گرنه خود گفتي به دوشم جسته اي
خود ندانستم كجا بنشسته اي

ــاره به همين حقارت  ــيخ محمود شبستري نيز با اش ش
جهاني بيني اين گونه اشخاص مي فرمايد: 

تو از عالم همين لفظي شنيدي
بيا بر گو كه از عالم چه ديدي؟

(گلشن راز)

       مغالطة نسبي بودن بدي
اغلب اوقات دچار اين مغالطه مي شويم كه بدي را مطلق 
ــان بد مطلق موجود  ــم و تصور مي كنيم كه در جه مي داني
است؛ در حالي كه چنين نيست. مولوي در اين مورد زهرمار 



48 ش�رۀ ۴
    تابستان 1393

دورۀ  بيست و سوم      
مجلۀ ریاضی

    دورۀ آموزش متوسطه۲

را مثال مي آورد و مي گويد: 
زهرمار آن مار را باشد حيات

از براي ديگري آمد ممات
پس بد مطلق نباشد در جهان

بد به نسبت باشد اين را هم بدان 
(مثنوي)

ــان مي دهد كه چون هر شيء از يك  و به اين ترتيب نش
يا چند جهت خوب، و از جهت يا جهات ديگر بد است، پس 

بد مطلق در جهان موجود نيست.
گرچه در اينجا مي توان خاطرنشان كرد كه هرچه تجربه 
و دانش ما بيشتر شود، بدي اين بد نسبي هم كمتر مي شود، 
ــان مرگ مي آورد ـ  ــًال از همين زهرماري كه براي انس و مث
ــود ـ پاره اي از داروها  ــتر ش چون دانش و تجربة آدمي بيش
ــازند و در اختيارش قرار  ــان مي س را براي نجات همين انس
ــته باشيم كه  مي دهند. پس در اين مورد نيز بايد توجه داش
ــد، به طور مطلق بهره برداري نكنيم، و در دام اين مغالطه  از ب

نيفتيم.

       مغالطة سفيد و سياه
ــي يا چيزي سخن  ــخاص، زماني كه از كس پاره اي از اش
ــياه  ــياه س ــفيد يا س ــفيد س ــه ميان مي آورند، يا آن را س ب
ــت. در كتاب  ــه چنين نيس ــد، در حالي ك ــر مي گيرن در نظ
«اسرارالتوحيد» ابوسعيد ابوالخير چنين آمده است: روزي 
ــيخ با اصحاب در كوچه اي روان بودند، در مسير به سگي  ش
مرده برخوردند كه مدتي از مرگش مي گذشت و جسدش بو 
ــيخ همه بيني خود را با دست گرفته  گرفته بود. مريدان ش
ــدند، جز شيخ كه نزديك الشة سگ مرده رفت، و به  دور ش
دندان هايش اشاره كرد و گفت چه دندان هاي سپيدي دارد.

سعدي مي فرمايد: 
دشمن چو بيني ناتوان، الف از بُروت خود مزن 

مغزي است در هر استخوان، مردي است در هر پيرهن
(گلستان)

ــفيدي و  ــه در اين گونه موارد س ــت ك بايد توجه داش
ــد به درجات  ــدارد و اين دو را باي ــق وجود ن ــياهي مطل س
سنجيد. گرچه در اين اواخر اصطالح خاكستري نيز مطرح 
مي شود، ولي كافي نيست و بين سياهي و سفيدي به قول 
قدما هزار مرحله موجود است. توجه كنيم كه اين برخورد 
ــت ما از منطق ارسـطويي مان سرچشمه  مي گيرد.  نادرس
مي دانيم كه در منطق ارسـطويي كه «منطق دو ارزشي»1 
ــت يا دروغ. يعني يك گزاره  ــت، يك گزاره يا راست اس اس
ــاي تناقض) هم  ــد (و ديگر وحدت ه ــد در آن واح نمي توان
راست باشد هم دروغ، و نه راست باشد نه دروغ. ناچار بايد 
ــتدالل هاي  ــد. اين منطق به جفا در اس يكي از اين دو باش
ــت و ما را به سمت مطلق گرايي  روزمره مان رخنه كرده اس
ــوق مي دهد و موجب افتادنمان در دام چنين مغالطه اي  س

مي شود.
ــي  اين را هم تذكر بدهيم كه در مقابل منطق دو ارزش
ــرار دارد و اين اواخر  متعارفمان، «منطق چندارزشـي»2 ق
ــط يك ايراني به نام لطفي زاده، «منطق فازي»3 مطرح  توس

شده كه بي شمار ارزشي است.
ــوان كرد، مربوط  ــارة ديگري كه در اين مورد مي ت اش
ــبكه هاي اينترنتي است كه در آن ها تنها لغت  به بعضي ش
«like» موجود است، در حالي كه كاربران بر اين خواسته اند 
ــه موارد ديگري چون «love» و «hate» و تعدادي ديگر  ك
ــان باشد، زيرا فقط يك  از اين گونه موارد نيز در دسترسش

اصطالح را براي بيان منظورشان كافي نمي دانند.

پي نوشت ها .........................................................................................................
1. two valued logic
2. many valued logic
3. fuzzy logic
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