
La Différence entre La Pensée 
Logique et La Pensée dite 
«Latérale»  
 
Il était une fois dans un village un fermier sans le 
sou qui devait rembourser une importante somme 
d’argent à un vieil homme très laid. Comme le 
fermier avait une fort jolie fille qui plaisait beaucoup 
au vieux prêteur, ce dernier proposa un marché: Il 
dit qu’il effacerait la dette du fermier s’il lui donnait 
sa fille en mariage.  
Le fermier et sa fille furent tous deux horrifiés par 
cette proposition. Alors le vieux prêteur pas très 
ragoûtant suggéra que le hasard détermine l’issue 
de la proposition. Il leur dit qu’il allait mettre un 
caillou blanc et un caillou noir dans un sac d’argent 
vide, et que la fille piocherait, à l’aveuglette, l’un 
des deux cailloux du sac. Si elle pioche le caillou 
noir, elle devient son épouse et la dette de son 
père est effacée… Si elle pioche le caillou blanc, 
elle n’a pas à l’épouser et la dette du père est 
également annulée. si elle refuse de piocher un 
caillou, son père est jeté en prison.  
 
Tout en continuant de parler, le vieux monsieur laid 
se pencha pour ramasser les deux cailloux. 
Comme il les ramassait, la jeune fille, qui avait l’œil 
vif, remarqua qu’il avait ramassé deux cailloux noirs 
et qu’il les avait mis dans le sac. Mais elle ne dit 
rien. Puis le vieux prêteur demanda à la jeune fille 
de piocher dans le sac.  
 
Cette discussion avait lieu sur le chemin devant la 
maison du fermier, et le sol était jonché de cailloux. 
Imagine un instant ce que tu aurais fait si tu avais 
été là. Qu’aurais-tu conseillé à la jeune fille?  
Si on analyse bien, il y a 3 possibilités : 
1)  la fille devrait refuser de piocher un caillou  
2)  la fille devrait sortir les deux cailloux noirs du 

sac, montrant que le vieux a triché 
3)  la fille devrait piocher le caillou noir et se 
sacrifier en se mariant avec le vieux pour éviter la 
prison à son père  
 
Prends un moment pour réfléchir à cette situation. 
Cette histoire a pour but de te faire apprécier… la 
différence entre la pensée logique et la pensée dite 
«latérale».  
 
Le dilemme de la jeune fille ne peut pas être résolu 
de façon équitable par la pensée logique 
traditionnelle. Pense aux conséquences de 
chacune des trois options possibles. Alors, 
qu’aurais-tu fait? (A voir la suite) 

Suy Nghĩ Thuần Lý và Suy Nghĩ 
“Chiều Ngang” 
 
 
Câu chuyện xẩy ra ngày xửa ngày xưa trong một 
ngôi làng: Một nông dân nghèo nợ tiền một ông già 
xấu xí. Người nông dân này lại có một người con 
gái rất xinh đẹp hợp nhãn tên chủ nợ nên hắn bèn 
đưa ra một sự trao đổi: Hắn sẽ xí xóa món nợ nếu 
con nợ chịu gả con gái cho hắn. 
 
Cả hai bố con người nông dân đều thấy đề nghị 
của hắn ghê tởm nên không chịu. Tên chủ nợ bèn 
đưa ra một sáng kiến khác: Hay để sự may rủi 
quyết định kết cuộc của cuộc trao đổi này. Hắn nói 
rằng hắn sẽ để hai viên sỏi, một màu đen, một màu 
trắng trong một cái túi đựng tiến trống không và 
người con gái sẽ thò tay bốc đại một viên sỏi. Nếu 
đó là viên màu đen thì nàng sẽ làm vợ hắn và món 
nợ bị xóa bỏ… Còn nếu nàng bốc phải viên màu 
trắng thì nàng khỏi phải lấy hắn mà món nợ cũng 
vẫn bị xí xóa. Nếu như nàng từ chối cuộc bốc thăm 
thì cha nàng sẽ phải đi tù. 
 
Vừa nói những câu trên lão già xấu xí vừa cúi 
xuống nhặt hai viên sỏi. Khi hắn nhặt sỏi, ngưòi gái 
tinh mắt nên thấy rằng hắn đã nhặt cả hai viên sỏi 
cùng màu đen mà bỏ vào trong cái túi. Tuy nhiên 
nàng không nói gì hết. Sau đó tên chủ nợ bảo cô 
gái thò tay vào túi bốc một viên sỏi. 
 
Chuyện này xẩy ra ngay trước nhà người nông 
dân, trên một còn đường sỏi đá. Bạn hãy dừng một 
phút suy nghĩ xem, nếu là bạn thì bạn sẽ hành xử 
ra sao? Bạn sẽ khuyên cô gái làm gì bây giờ? 
Nếu chúng ta phân tích kỹ sự thể này thì có 3 
chuyện có thể xẩy ra: 
1. Người con gái sẽ từ chối bốc thăm 
2. Người con gái sẽ bốc cả hai viên sỏi cùng một 
lúc để chứng tỏ rằng tên già bất lương này đã ăn 
gian. 
3. Người con gái sẽ bốc viên sỏi đen và hy sinh lấy 
tên chủ nợ để cứu bố. 
 
Bạn cứ hãy nhẩn nha suy nghĩ xem. Câu chuyện 
này có dụng ý để cho bạn thấy sự khác biệt giữa lối 
suy nghĩ thuần lý và lối suy nghĩ được gọi là “hàng 
ngang” 
 
Tình trạng khó sử của người con gái không thể 
được giải quyết một cách công bằng bằng lối suy 
nghĩ thuần lý thông thường. Bạn thử tưởng tượng 
xem hậu quả của ba cách giải quyết trên đây sẽ 
như thế nào? Vậy bạn sẽ phải làm sao? 
(xin xem phần 2) 
 


