
مايه گذاشتن از ديگران 
حتماً با آدم هاي زيادي مواجه شده ايد كه براي اثبات 
حرفشان از ديگران مايه مي گذارند. مثاًل مي خواهند 
شما را متقاعد كنند گوشت قرمز نخوريد. مي گويند 
فالن پروفسور گفته گوش��ت قرمز سرطان زاست. يا 
فالن بازيگر خودش گفت گوشت قرمز خورده و به بيماري مبتال 
شده اس��ت. پس بايد از خوردن زياد آن خودداري كنيم. ما چه 
مي كنيم؟ به خود مي گوييم وقتي فالني اي��ن همه اهل بريز و 
بپاش است، گفته نخوريد، پس البد خبري هست و به اين ترتيب 
گوشت را از زنجيره غذايي خود حذف مي كنيم يا به دستور فالن 
دكتر تغذيه ك��ه هرگ��ز از آن چيزي نش��نيده ايم رژيم الغري 
س��رخود مي گيريم و تاوانش را هم مي دهيم. هر روز اطالعات 
زي��ادي را كه فكر مي كنيم از س��وي منبعي معتبر اس��ت، باور 
مي كني��م و در زندگي ب��ه كار مي بريم. مثل ان��واع تجويزهاي 
كرونايي كه با چسباندن نام يك متخصص يا فالن آدم معروف آن 
را باور كرده و استفاده مي كرديم، در حالي كه آدم هاي مشهور 
لزوماً درباره همه چيز اطالعات كافي ندارند و نمي شود به حرف 
و تجربه شان استناد كرد. پس به صرف استناد به رفتار يا گفتار 

يك شخص تصميم نگيريم. 

واگِن بند 
واگِن بند به ارابه هايي گفته مي شود كه يك گروه 
موس��يقي را در كارناوال عمومي به پيش مي برد. 
معموالً مردم هم پش��ت س��ر اين ارابه ها حركت 
مي كنند. حاال برويم س��ر بحث خودم��ان؛ اينكه 
چگونه و كجا از اين مغلطه اس��تفاده مي كني��م و ديگران را به 
اش��تباه مي اندازيم. مي گوييم اين ش��امپو خيلي خوب اس��ت. 
خيلي ها از آن استفاده مي كنند. اين روزها دست هر بچه اي يك 
تبلت يا گوشي هوشمند است. پس اگر ما براي بچه مان مي خريم، 
كار درستي است. اين روزها همه عكس خانوادگي و تفريحاتشان 
را در اينستاگرام مي گذارند پس اين يك اتفاق طبيعي است. در 
واقع خودمان را به يك جريان اش��تباه كه اكثريت از آن پيروي 
مي كنند، وصل مي كنيم بي آنكه بدانيم كار اش��تباه نتيجه اش 
اشتباه است، حتي اگر همه مردم آن را تجربه كرده باشند. اين 
روزها در فضاي مجازي زياد از اين مغالطه اس��تفاده مي كنند و 
وقتي مي خواهند جريان فكري خودش��ان را پيش ببرند از واژه 
»همه« استفاده مي كنند. دنياي وسيع تبليغات مهم ترين هدف 
اين نوع مغالطه است؛ يعني هر چيزي را كه مي خواهيم معرفي 
كنيم از اقبال عمومي اكثريت مي گوييم و مشتري پيش خودش 

مي گويد البد خوب است كه اين همه فروش دارد. 
 

تعميم عجوالنه
يكي از نابغه هاي تاريخ عادت داشته شب ها درس 
بخواند. پس اگر كسي شب ها درس بخواند حتماً 
موفق مي شود. فالني تمام پولش را طال خريده و 
يكهو كل��ي برد ك��رده اس��ت. پس ما ه��م بايد 
دارايي مان را تبديل به طال كنيم. فالن��ي در بورس به موفقيت 
رس��يد و زندگي اش زيرو رو ش��د. پس بايد ما هم در اين عرصه 
حاضر شويم و شانس مان را امتحان كنيم.  فالني مهريه دخترش 
هزار سكه بهار آزادي است. نمي داني خانواده دامادش چقدر سر 
به زير و متين هس��تند و با همه خواسته هايشان كنار مي آيند، 
بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه هر كس مهر دخترش را باال 
ببرد از احترام بيشتري برخوردار اس��ت. اين يك اشتباه بزرگ 
است كه ما نتيجه شخصي ديگران را پاي نتيجه كلي مي گذاريم 
و آن را چشم بسته مي پذيريم. هر كس زندگي خودش را دارد و 

نمي شود با طناب ديگري در چاه رفت. 

نتيجه گيري كاهالنه
در اين مورد افراد س��عي مي كنند از واقعيت دور 
شوند. شواهد و اسناد را ناديده بگيرند و همه چيز 
را به شانس ربط بدهند. اگر دارو مصرف كردند و 
بيماري را پشت س��ر گذاش��تند آن را صرفاً يك 
شانس مي دانند. يا اگر كمربند نبستند و دچار سانحه شدند، آن 
را به گ��ردن بداقبالي مي اندازن��د و نقش بي قانون��ي را كتمان 
مي كنند. مي گويند فالن��ي اگر كارمند نمونه اس��ت، به خاطر 
شانس اس��ت نه تالش فردي خودش. اين آدم ها در بحث پاي 
شانس و اقبال را زياد به ميان مي كش��ند. مراقب اين كالم هاي 

گمراه كننده باشيد. 

تيرانداز تگزاسي 
طبق يك داستان قديمي، يك تيرانداز اهل تگزاس 
تعداد زيادي گلوله به سمت ديوار شليك مي كند 
و سپس سمت ديوار مي رود و همان جايي كه اكثر 
تيرها برخورد كرده، يك سيبل مي كشد و وانمود 
مي كند همه تيرها را به هدف زده است، در حالي كه او نتيجه را 
آنطور كه خودش خواسته تغيير مي دهد.  اين مورد در روزمره ها 

زياد رخ مي دهد. مثاًل همسايه سطل زباله اش را در راهرو گذاشته 
و وقت اعتراض مي گويد: چون مبادي آداب ش��هروندي اس��ت 
سطل را گذاشته تا ساعت 9 به بعد سركوچه بگذارد. آخر فيلم يا 
قصه را بد تمام مي كند و وقتي نقد مي شود، اظهار مي كند: عمداً 
اينگونه تمام كرده كه مجبور به حذف بعدي نباشد.  ساده ترش 
مي شود توجيه كردن اشتباهات و تغيير نتيجه آنطور كه دلخواه 

خودش است. 

ميانه روي هميشه درست نيست
اين هم يك خطاي ديگر است. وقتي در مورد يك 
موضوع دو نظر متفاوت وجود دارد، به جاي انتخاب 
نظر بهتر، ترجيح مي دهيم ميانه روي پيشه كنيم و 
هر دو نظر را اعمال كنيم. به ق��ول معروف كاري 

كنيم كه نه سيخ بسوزد و نه كباب.
 مثاًل در شوراي ساختمان يكي مي گويد هزينه را صرف باغباني 
و زيبا س��ازي محوطه كنيم. آن يكي معتقد اس��ت بايد فضاي 
عمومي راهروها رنگ شود. اين وسط ما مداخله كرده و پيشنهاد 
مي كنيم، بخشي از هزينه را صرف رنگ آميزي فضا و بخشي را 
هم براي زيباسازي محوطه هزينه كنيم.  معلم مي گويد، دوشنبه 
امتحان رياض��ي داريم. بچه ها مي گويند ما يك ش��نبه امتحان 

مطالعات داريم و نمي رس��يم درس بخواني��م. آنها مي خواهند 
امتحان را لغ��و كنند، ولي ما پيش��نهاد مي دهيم نه حرف معلم 

بشود نه بچه ها، بلكه امتحان را دو روز ديرتر بگيرد. 

توسل به جهل 
آدم ها نظر شخصي خودشان را مي گويند و چون 
خالف آن ثابت نشده است بر درست بودنش اصرار 
مي ورزند. به طور مثال هركس بخور فالن گياه را 
داده از كرونا خالص شده است. پس تا وقتي كه 
خالف اين نظريه ثابت نشود و كسي نگويد نه بابا بخور هم چندان 
تأثيري در درمان كرونا ندارد، فرد روي نظر خودش پافش��اري 

مي كند.
 يا مثاًل كس��ي مي گويد نمي توان به خورش��يد سفر كرد، چون 
تاكنون كس��ي به آنجا نرفته پس چنان امكاني وجود ندارد. در 

دنياي تكنولوژي كه با س��رعت هرچه تمام تر به پيش مي رود و 
قله هاي علم و اكتشاف را در مي نوردد كمتر كسي مي تواند ادعا 
كند، چيزي وجود ندارد يا انجامش ممكن نيست، زيرا به زودي 

علم برگ برنده اش را رو خواهد كرد. 

استثناي بي اهميت
در اين موارد فرد موضوعي را به يك طيف خاص 
نسبت مي دهد. مثاًل مردها آشپزي بلد نيستند. 
زن ها همه مهربان و لطيفند. دكترها پولدارند و... 
اين وسط يكي پيدا مي ش��ود كه براي بحث شما 
مثال نقض مي آورد. مثاًل بحث بر سر دستمزد پزشكان متخصص 
است و اينكه رقم بااليي دريافت مي كنند. شما مي گوييد، ولي 
من يك دكتر خوب مي شناسم كه كاربلد است، ولي در عين حال 
دس��تمزد كمتري مي گيرد و مراعات حال بيمارش را مي كند. 
دوستتان مثال ش��ما را بي اهميت جلوه مي دهد و كل ماجرا را 
زير سؤال مي برد. مي گويد اگر دس��تمزد كم مي گيرد پس البد 

تخصصش الكي ست! 

حمله شخصي
اين مورد نيز بسيار در گفت وگوها شايع است. كسي 
كه نمي تواند در مقابل انتقاد ديگران مقاومت و از 
خ��ودش دفاع درس��تي كند، دس��ت ب��ه تخريب 
ش��خصيت فرد مقابل مي زند و نقدش را با افترا يا 
تهمت و توهين پاسخ مي دهد. در چنين مواردي فرد صالحيت 
كافي براي اثبات صالحيت حرف يا ادعاي خود را ندارد. پس با 
حمله به ش��خصيت ديگري موضوع را به س��مت حاشيه پيش 

مي برد. اين مورد در امور كشور زياد رخ مي دهد.
 فردي از يك وزارتخانه براي انجام اش��تباه ي��ا ناقص پروژه اي 
انتقاد مي كند، ولي همان انتقاد مي ش��ود ب��الي جانش. چون 
فرد مقابل كوتاه نمي آيد و آن يكي سازمان هدف را به باد انتقاد 
تند مي گيرد. يا فالن مدير را بازخواس��ت مي كنند و او به جاي 
دفاع مي گويد چرا عملكرد فالني را قضاوت نمي كنيد؟ تخريب 
شخصيت در كالم همسران هم به ش��دت مرسوم است، يعني 
اگر شما انتقادي به رفتار همس��ر خود داشته باشيد او 10 برابر 
شروع مي كند به عيب جويي از ش��ما و حتماً شما را از انتقادتان 

پشيمان خواهد كرد. 

هزينه تمام شده
گاهي اوقات ما كاري مي كنيم كه دلخواه مان 
نيست يا سودي از آن نمي بريم، ولي چون قباًل 
برايش هزين��ه كرده ايم مجبور ب��ه ادامه اش 
هس��تيم. اين تحليل در كالم م��ان نيز جاري 

مي شود.
 مثاًل از ازدواج با همس��رتان راضي نيستيد. آرزو مي كنيد كاش 
زمان به عقب برمي گشت و اين انتخاب را نمي كرديد، ولي حاال 
كه راه جبران نداريد، اعتراض خود را خيلي شيك در كالمتان 
به همسر خود مي فهمانيد. مثاًل در يك گفت وگوي دوستانه به 
او مي گوييد: درست است كه ما با عشق ازدواج نكرديم و اصرار 
خانواده ها بود، ولي حاال مي تواني��م با هم زندگي موفق و خوبي 

داشته باشيم.
 در واقع خيلي ها براي هزينه اي كه كرده اند دل مي س��وزانند و 
رابطه ي��ا كاري را به خاطرش ادامه مي دهند و س��عي مي كنند 
در گفت وگوهايشان به اين اجبار اشاره كنند. اينها تنها بخشي 
از مغالطه هاي مرس��وم در ارتباط با ديگران بود و شناخت آنها 
مي تواند به ش��ما كمك كند اش��تباهات مخاطب خود را كه به 

شيوه هاي مختلف ابراز مي كنند، تشخيص دهيد. 
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 تعميم عجوالنه،   نتيجه گيري 
كاهالنه  و 8 مغلطه ديگر

مراقب باشيد
در دام مغالطه 
نيفتيد

در مغلطه توسل به جهل، آدم ها نظر شخصي 
خودشان را مي گويند و چون خالف آن ثابت 
نشده است بر درست بودنش اصرار مي ورزند. 
به طور مثال هركس بخور فالن گي�اه را داده 
از كرونا خالص ش�ده اس�ت. پس تا وقتي كه 
خالف اين نظريه ثابت نش�ود و كسي نگويد 
نه بابا بخور هم چندان تأثيري در درمان كرونا 
ندارد، فرد روي نظر خودش پافشاري مي كند 

كافئين اعتيادآور است

وقتي بدون چاي و قهوه 
گيج و منگ مي شويم!

  تلخيص: سلما سلطاني
ح�دود ۹۰ درصد انس�ان ها مرتب كافئي�ن اس�تفاده مي  كنند، 
ام�ا كمتر كس�ي اص�اًل كافئي�ن را مخدر به حس�اب م�ي  آورد، 
چه رس�د به اينكه مص�رف روزان�ه آن را اعتياد بدان�د. كافئين 
موج�ب افزايش تح�رك، كارآم�دي و س�رعت مي  ش�ود، ولي 
به اندازه اي وابس�ته  اش ش�ده  ايم ك�ه هش�ياريمان در گرو آن 
اس�ت. اين مطل�ب را مايكل پ�والن نويس�نده چندي�ن كتاب 
در ح�وزه تأثي�رات تغذيه و ان�واع موادغذايي نوش�ته اس�ت. 
خالص�ه اي مفي�د از مقال�ه مش�روح او را در ادام�ه مي خوانيد. 

   
بع��د از عمري قهوه خ��وردن اول صبح و چاي س��بز وس��ط روز و گاهی 
كاپوچينويي بعد از ناهار، كافئين را به روش بوقلمون سرد كنار گذاشتم. 
مصرف كافئين، كمابيش در بيشتر ما به شرط هشياري بدل شده است. 
حدود 90درصد مردم مرتب كافئين استفاده مي  كنند و به همين خاطر، 
پرمصرف ترين داروي روان انگيز در جهان و تنها مخدري است كه )معموالً 
در قالب نوش��يدني  هاي گازدار( به فرزندانمان مي  دهيم، اما كمتر كسي 
اصاًل كافئين را مخدر به حساب مي  آورد چه رسد به اينكه مصرف روزانه 
آن را اعتياد بداند. مصرف كافئين آنقدر رواج پيدا كرده كه كس��ي توجه 
نمي  كند هشياري با مصرف كافئين نه حالت طبيعي انسان بلكه در واقع 
وضعيتي تغيير يافته است و از قضا، چون تقريباً همه به اين وضعيت مبتال 

هستيم از چشم مان پنهان مي  ماند. 
دانش��مندان عوارضي مانند س��ردرد، خس��تگي، خواب آلودگي، اخالل 
در تمركز، كاهش انگيزه، تحريك  پذيري، پريش��اني ش��ديد، مالل و از 

دست دادن اعتماد به  نفس را عوارض طبيعي ترك كافئين دانسته  اند. 
طبق آنچه پژوهش��گران در مصاحبه هاي مان گفت��ه بودند، فرآند ترك، 
درحقيقت هنگام خواب شب و »افت« اثرات روزانه كافئين آغاز شده بود. 
قدرت - يا لذت!- چاي يا قهوه اول صبح نه به خاطر خاصيت نشاط  آميز و 
برانگيزنده آن، بلكه بيشتر به  دليل از بين  بردن عالئم ترك كافئين است 
كه هنگام شب كم كم بروز مي  كنند. بخشي از موذي گري كافئين هم به 
همين موضوع برمي  گردد. مكانيسم عمل يا »فارماكوديناميك« كافئين 
چنان با ريتم بدن انسان هماهنگ است كه قهوه اول صبح امروز درست 
س��ر ضرب و به   موقع مي رس��د تا كار قهوه ديروز را ادامه دهد و پريشاني 
ذهني در ش��رف وقوع را در نطفه خفه كند. به اين ترتيب، كافئين هر روز 
خود را بهترين راه حل مشكلي معرفي مي كند كه خودش به وجود آورده 

است. 
اين   ب��ار در كافي  ش��اپ، به جاي »نصف ب��ا كافئين، نص��ف بي كافئين« 
هميشگي، دمنوش نعنا س��فارش دادم. بعد از چند هفته، نارسايي  هاي 
ذهني ترك كافئين بهبود يافت و بار ديگر  توانس��تم پيوس��ته فكر كنم 
- اف��كارم را بيش از دو دقيق��ه در ذهن نگه دارم- و خي��االت فرعي را از 
خود برانم، اما هنوز، به خصوص وقتي در جمع قهوه  خورها و چاي  خورها 
بودم، يعني تقريباً هميش��ه و همه  جا، احس��اس مي  كردم از نظر ذهني 

كمي عقبم. 
آنچه از دست داده بودم نظم و ترتيبي بود كه قباًل كافئين و مناسك آن 
به روزهايم، به خصوص هنگام صبح مي داد. دمنوش - كه اصاًل روان  انگيز 
نيست يا اگر هم باشد، خيلي كم اس��ت- نمي  تواند مثل قهوه و چاي روز 
آدم را همزمان كه جريان ذهني كافئين فرومي  نش��يند و باال مي  آيد در 
قالب ضرب آهنگ  ه��اي منظم اوج و حضيض انرژي س��ازمان دهي كند. 
نيازي به گفتن نيست كه مد صبح چه نعمت بزرگي است، ولي جزر عصر 
هم به نوبه خود آرامش  بخش است كه يك ليوان چاي مي  تواند آرام  آرام 

جهت عكس به آن بدهد. 
ظاهراً توافق عمومي بر اين است كه كافئين عملكرد ذهني )و بدني( را تا 
اندازه  اي بهتر مي  كند. حال اينكه آيا كافئين خالقيت را هم بيشتر مي  كند 
يا نه مسئله ديگري اس��ت و داليلي وجود دارد كه نشان مي  دهد اينگونه 
نيست. كافئين موجب افزايش دقت و تمركز مي شود كه بي ترديد تفكر 
خطي و انتزاعي را بهبود مي بخشد، اما خالقيت اصاًل ارتباطي با اين شيوه 
تفكر ندارد. حتي چه  بسا خالقيت زماني شكل بگيرد كه شكل خاصي از 

تمركز وجود نداشته باشد و ذهن از قيد و بند تفكر آزاد باشد. 
حال بايد بپرس��يم قهوه و به طور كلي كافئين دقيقاً چگونه ما را فعال  تر، 
كارآمدتر و س��ريع  تر مي  كند؟ چطور ممكن اس��ت اين مولكول كوچك 
انرژي بدن انسان را بدون همكاري كالري تأمين كند؟ آيا كافئين مصداق 
ضرب المثل نان مفت و مجاني اس��ت يا بايد بهاي سنگين نيروي ذهني 
و جسمي  اي كه به ما مي  دهد - اعم از هش��ياري، تمركز و بنيه بدني- را 

بپردازيم؟
از قرار معلوم، كافئين تنها در ظاهر به م��ا انرژي مي  دهد و با ايجاد توقف 
در عملكرد آدنوزين تأثير خود را مي  گذارد. آدنوزين مولكولي است كه در 
طول روز، به  تدريج در مغز انسان جمع مي  شود و بدن را براي استراحت 
آماده مي  كند. مولكول  هاي كافئين مانع از انجام اين فرآيند مي  ش��وند و 
به  اين ترتيب آدنوزين را از انجام كار خود ب��از مي  دارند، در نتيجه باعث 
مي  شود احساس هشياري كنيم، اما سطح آدنوزين آرام  آرام باال مي  رود تا 
اينكه باالخره وقتي كافئين سوخت، به گيرنده هاي بدن هجوم مي  آورد 
و احساس خس��تگي بازمي  گردد. پس، در واقع نيرويي كه كافئين به ما 

مي  دهد، قرضي است و قرض را هم دست  آخر بايد پرداخت. 
از همان زمان كه نوش��يدن قهوه و چاي باب ش��د مراجع پزشكي دائماً 
در مورد مخاطرات كافئين هش��دار داده  اند، اما تا امروز كافئين توانسته 
خود را از جدي ترين اتهامات مبرا كند. اجماع علمي كنوني هم بس��يار 
دلگرم  كننده است؛ في  الواقع نتيجه تحقيقات مي  گويد قهوه و چاي براي 
سالمتي ضرر ندارند كه هيچ، از برخي جهات ممكن است مفيد هم باشند، 

فقط نبايد افراط كنيم. 
* نقل و تلخيص از: وبسايت ترجمان/ نوشته: مايكل پوالن/ 
ترجمه: عرفان قادري/ مرجع: گاردين

سبك نگرش

سبك تغذيه

قرآن كريم در جاي جاي آيات خود بر صداقت و راس�تي 
تأكي�د مي كن�د و دروغگوي�ي را صفت و من�ش كافران 
مي داند. پيامبران نيز مبعوث ش�دند ت�ا حقيقت را براي 
مردم روش�ن كنند و حقيقت جز با صداقت و راستگويي 

عيان نمي ش�ود، پس مي ت�وان گفت ترويج راس�تگويي 
از مهم تري�ن رس�الت پيامب�ران و ائم�ه معصومي�ن)ع( 
بوده اس�ت. در روايات با تعابير گوناگوني بر راس�تگويي 
مس�لمانان تأكيد ش�ده اس�ت و آن  را از اص�ول ايمان و 
دين داري برشمرده اند. گلچيني از احاديث در اين زمينه 
از متون ديني اس�تخراج ش�ده اس�ت كه در پي مي آيد. 

رسول گرامي اسالم، حضرت محمد)ص( مي فرمايند:
- هر گاه در برادر )دينی( خود سه صفت ديدى به او اميدوار باش: 

حيا، امانتدارى و راستگويی. 
-راستگويی ]مايه[ آرامش و دروغگويی ]مايه[ تشويش است. 

-ش��ما را س��فارش می كنم به راس��تگويی كه راس��تگويی با 
نيكوكارى همراه اس��ت و ه��ر دو در بهش��تند و از دروغگويی 
بپرهيزيد ك��ه دروغگويی همراه ب��ا بدكارى اس��ت و هر دو در 

جهنمند. 
-بدان كه راستگويی، پر بركت است و دروغگويی، شوم. 

امام علي)ع( مي فرمايد: 
- نسبت راستي به دين، نسبت سر به بدن است. 

-راستي، محكم ترين پايه هاي ايمان است. 
- رستگاري دنيا و آخرت در راستگويي است. 

- صدق، درستي هر چيزي است و دروغ تباهي هر  چيزي  است. 
- چهار چيز است كه به هر كس داده شود خير دنيا و آخرت به او داده 

شده است: راستگويی، اداى امانت، حالل خورى و خوش اخالقی. 
- راستگو، با راس��تگويی خود به همان می رس��د كه دروغگو با 

حيله گرى خود. 
- هرگاه باطنت با ادعايت يكی ش��د صداقت تو ثابت مي گردد و 
پايين ترين حدود راستگويی اين است كه زبان با دل يكسان باشد 

و با هم مخالفتی نداشته باشند. 
امام صادق)ع( نيز در احاديثي   مي فرمايد:

- وقتي بنده اى راس��ت گويد، نخستين كس��ی كه او را تصديق 
مي كند، خداست و خودش نيز مي داند كه  راستگو است و چون 
دروغ گويد، اولين كس��ی كه او را تكذيب مي كند خداس��ت و 

خودش نيز مي داند كه دروغگو است. 
- فريب نماز و روزه مردم را نخوريد؛ زيرا آدمی گاه چنان به نماز و 
روزه خو مي كند كه اگر آنها را ترك گويد، احساس ترس مي كند، 

بلكه آنان را به راستگويی و امانتدارى بيازماييد. 
- هر كس راستگو باشد عملش پاكيزه می شود و رشد می كند. 
- اگر آنچه در  خودداري راست  بود، ادعايت  نيز درست خواهد بود 
و صداقت و راستي ات ثابت خواهد شد. كمترين ميزان راستي  آن  

است  كه نه زبان با قلب مخالف باشد و نه قلب با زبان. 

راهنما

رستگاري 
در راستگويي است

صداقت و راستگويي
 در كالم معصومين)ع(

  مرضيه باميري
تا حاال در مورد مغلطه كردن افراد چيزي شنيده ايد؟ يا احتماالً 
وسط يك بحث مهم به كسي گفته ايد كه مغلطه مي كند و بحث را 
به بيراهه مي كشاند؟ مي خواهم شما را با انواع اين مغلطه ها آشنا 
كنم. براي اينكه در بحث و گفت و گوهايتان دچار خطا نشويد و 
كسي شما را به اشتباه نيندازد، بد نيست با اينها آشنا شويد. 
حتماً نبايد اين مغلطه ها در بحث هاي جدي و كاري باشد. شما 
در گفت وگوي روزمره بارها شاهد اين ماجرا بوده ايد يا آسان از 
كنارش گذشته ايد يا آن را جدي نگرفته و حتي باور كرده ايد. 
قبلش بايد بگوييم مغالطه يعني اشتباهات مختلف در فرآيند 
اس�تدالل كه باعث مي ش�ود نتيجه گيري نهايي غلط باشد. 


