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مغالطه ،حمله شخصی

یادداشت 

.

مترجم:خدیجهحسینی
مغالطه منطقی به مفهوم عام آن به هرگونه خطایی گفته میشود که (بهعمد یا غیرعمد) در استدالل
راه پیدا کرده است .دانستن نحوه تشخیص مغالطات منطقی مهارتی بینهایت ارزشمند است .مغالطات
صوری خطاهایی هستند که در نحوه بیان شما رخ میدهند ،یعنی ایدهها و نظرات شما چینشی نادرست
پیدا میکنند و در صورتبندی آنها خطا رخ میدهد .مغالطات غیرصوری به خو ِد آنچه میگویید ربط
پیدا میکنند (یعنی محتوای استدالل شما) .در این صورت ایدهها و نظرات شما چهبسا نظم و ترتیبی
درست دارند ،اما سخنی که گفتهاید چندان درست نیست و به بیان دقیقتر محتوای سخن شما نادرست
است .در این نوشتار فهرستی از پانزده مغالطه غیرصوری که در بحثها و منازعات فکری فراوان با آنها
مواجه میشوید ،به اختصار میآید.
بسیاری از افراد وقتی درباره مباحثات نظری فکر میکنند ،نخستین تصورشان اغلب رد و بدل کردن
داد و فریادهایی همراه با حملههای شخصی است .حملههای شخصی به نحوی عجیب و طنزآمیز در
مقابل استداللهای عقالنی قرار میگیرند .در منطق و خطابه ،حملههای شخصی را Ad hominem
مینامند .این عبارت در زبان التین به معنای مقابله با شخص یا حمله به شخصیت دیگری است.در این
مغالطه ،حمله شخصی با زبانی تند و نیشآلود و بیربط به حقیقت موضوع مورد بحث ،جای استداللهای
درست و محکم را میگیرد.
حمله شخصی از نوع مغالطات ربط است که در آن یک طرف بحث دیدگاه طرف مقابل خود را بر مبنای
ویژگیهای شخصی (یا شخصیتی) ،سوابق ،ظاهر فیزیکی ،یا اوصاف دیگری که به هیچ وجه ربطی به
مدعا یا استدالل مورد بحث ندارند ،مورد انتقاد و رد و انکار قرار میدهد .حمله شخصی در این بحث چیزی
بیش از تنها توهین است .مغالطه بهگونهای بهکار میرود که گویا یک استدالل یا دلیل در پشتیبانی از
نتیجه (مدعا) است .حمله زبانی به دیگران ،چیزی را درمورد صدق یا کذب مدعیاتشان اثبات نمیکند.
در عالم سیاست از ارتکاب این مغالطه با عنوان «لجنپراکنی» یاد میکنند .برای مثال به جای پرداختن
به موضع رسمی نامزدهای انتخاباتی ،یا پرداختن به کارنامه عملی و تواناییهای خود صاحبان قدرت،
روی موضوعات شخصی ،لحن سخنان ،طرز لباس پوشیدن ،و چیزهای دیگری تاکید میشود که بر
محبوبیت شخص تاثیر میگذارند ،اما هیچ ربطی به موضوع مورد رقابت ندارند .بدین ترتیب مغالطه

حمله شخصی میتواند غیراخالقی باشد ،چرا که مستلزم تالش برای بهرهبرداری (و در واقع سوء استفاده)
از رایدهندگان از طریق توسل به عیبها و نقاط ضعف بیربط رقیبان و بدنام کردن مخالفان به جای
پرداختن به اصل موضوعات است .در انتخابات اخیر آمریکا ،سیل حملههای شخصی به رقیب انتخاباتی
و در قالب تهمتهای ناروا از سوی هر دو جناح (دموکرات و جمهوریخواه) برعلیه یکدیگر روانه شد.
بارها اتفاق افتاده است که میان خواهر و برادر ،زن و شوهر ،دو دوست یا حتی عاشق و معشوق ،یک
اختالف نظر کوچک باعث برپایی مسابقهای از داد و فریادهای همراه با توهین به طرف مقابل شده و هدف
آن چیزی نبوده جز بیاعتبار کردن طرف مقابل برای رد نظریات و دیدگاههای او .این توهینها وقتی جای
استدالل کردن و دلیل آوردن را میگیرند ،به مغالطه حمله شخصی تبدیل میشوند .به طور مثال اگر
گفته شود مکدوگال از یک تیم فوتبال انگلیسی حمایت میکند .نتیجه حاصل از این مغالطه این است
که بنابراین ،او مسلما صالحیت آن را ندارد که رئیس پلیس ایرلند شود.
نویسنده :دیوید فرر

رکورد جالب توجه دانلود از گوگل پلی و اپ استور در ابتدای سال جاری میالدی
برای اطالع از رکوردهای دانلود گوگل پلی و اپ استور در سه ماهه پایانی سال  ۲۰۱۷و سه ماهه
آغازین  ۲۰۱۸با این خبر همراه باشید.
بر اساس گزارشهای  ،App Annieتعداد دانلود اپلیکیشنها در یک چهارم پایانی سال  ۲۰۱۷و یک
چهارم اول سال  ۲۰۱۸رکورد شکستهاند .به طور مثال دانلود از مارکتهای اپل و اندروید در بازه ژانویه
و مارس  ،۲۰۱۸ده درصد از دانلود هرساله این مارکتها بیشتر شده و به رکورد  ۵/۲۷میلیارد دانلود
رسیده است .هزینههای صرف شده برای اپلیکیشنها نیز در زمانهای مشابه ۲۲درصد افزایش یافته و
به ۱۸/۵میلیارد دالر رسیده است.
در سه ماهه اول امسال ،تعداد دانلودهای مارکت اندرویدی بیش از  ۲/۱۹میلیارد و مارکت اپل بیش
از  ۲/۸میلیارد بوده است .این نشان میدهد کاربران اندرویدی ۱۳۵درصد بیشتر از کاربران آیاواس
اپلیکیشن دانلود کردهاند .اپل به همان شکل سابق ،از یک چهارم پایانی سال  ۲۰۱۷ده درصد رشد خود
را حفظ کرده است .با وجود این آمار و ارقام ،مارکت اپل ۸۵درصد درآمد بیشتری نسبت به مارکت
اندرویدی در مدت ژانویه تا مارس سال  ۲۰۱۸داشته است .پس از افزایش  ۲۵درصدی درآمد از سه ماهه

اول تا آخر  ،۲۰۱۷مارکت اندرویدی گوگل پلی روش افزایش  ۱۰درصدی مستمر اپل را پیش گرفت.
در این شرایط مارکت اپل درآمد خود را  ۲۰درصد افزایش داد .در نتیجه به نظر میرسد آخرین شکاف
درآمدی در یک چهارم آغازین  ۲۰۱۶بوده است.
در هر دو بازه زمانی سال به سال و فصل به فصل ،موزیک ،صدا و سرگرمی بیشترین سهم بازار را
در مارکت اندرویدی گوگل پلی داشتهاند .اما در مارکت اپل ،اپلیکیشنهای سالمتی و تناسباندام رشد
بیشتری در فصل آغازین  ۲۰۱۸نسبت به فصل پایانی  ۲۰۱۷داشتهاند .ایاالت متحده بیشترین رشد
مارکت اندرویدی گوگل پلی را در بر داشته است و برای اپل بیشترین رشد در ایاالت متحده ،روسیه و
ترکیه بوده است.
ن استفاده هر کاربر از اپلیکیشنهای تلفن هوشمند روزانه  ۳ساعت است
آمار نشان میدهد میانگی 
و در هر ماه حدود  ۴۰اپلیکیشن را استفاده میکند .در مجموع در پایان مارس  ،۲۰۱۸مجموع تعداد
اپلیکیشنهای مارکتهای اپل و اندروید به عدد قابل توجه  ۲/۶میلیون رسیده است.
منبع :جیاسام

«سقوط کرده» در بازار کتاب

دیوید بالداچی با یک کتاب جدید با عنوان «سقوط کرده» در ژانر جنایی وارد بازار کتاب جهان
میشود.
به گزارش مهر به نقل از آسوشیتدپرس ،نویسنده پرفروش آمریکایی که پاییز  ۲۰۱۷کتابی با عنوان
«پایان بازی» را منتشر کرده بود ،فردا  ۱۷آوریل کتاب دیگری با عنوان «سقوط کرده» را وارد بازار نشر

پیراهن تیم ملی فوتبال برای جام جهانی معرفی شد

ماشینبازی
ش

آلمانی در حال آماده شدن برای تولید محصوالت الکتریکی جدید است .البته احتمال استفاده از تمامی
نامهای یاد شده وجود ندارد اما بیشک محصوالت آتی این خودروساز باعث گسترش خانواده  iخواهند
شد.
یکی از مدلهای  iتأیید شده  i4است .این خودرو که به عنوان رقیب تسال مدل  3عمل خواهد کرد با
کانسپت  iویژن دینامیک پیشنمایش شده است .این خودرو دارای برد  700کیلومتری بوده و در سال
 2020وارد خط تولید خواهد شد.
 BMWهمچنین در حالتوسعه خودروی پرچمدار  iNEXTو یک کراس اوور الکتریکی با نام
 iX3نیز است.
منبع :پدال ()pedal.ir

طرح :محمد طحانی

امکان صحبت با کتاب میسر شد!

فرهنگ
کافه ش

میکند .در حالی که «پایان بازی» پنجمین رمان از مجموعه رمانهایی بود که با حضور دو شخصیت
به نامهای ویل رابی و جسیکا رییل نوشته شده و درباره دستگیری یک تروریست داعشی در لندن بود،
«سقوط کرده» چهارمین عنوان از یک مجموعه جنایی با تمرکز بر شخصیتی به نام آموس دکر است
که پس از انتشار رمانهای پرفروش «مرد خاطره»« ،آخرین مایل» و «ثابت» منتشر میشود .نخستین
کتاب از این مجموعه به کتاب پرفروش آمریکا در سال  ۲۰۱۵بدل شد .منتقدان میگویند آموس دکر
یکی از خاصترین شخصیتهایی است که بالداچی آفریده است؛ ماموری ویژه که حافظه خیلی خوبی
دارد .او شخصیتی غمگین اما دوست داشتنی است که هنوز برای از دست دادن همسر و دخترش
سوگوار است .بیش از  ۳۰میلیون نسخه از کتابهای دیوید بالداچی به فروش رسیده و کتابهای او در
بیش از  ۸۰منطقه جهان به  ۴۵زبان منتشر شدهاند .نخستین رمان او با عنوان «قدرت مطلق» به فیلمی
با بازی و کارگردانی کلینت ایستوود بدل شد و با اقتباس از رمانهای «کینگ» و «مکسول» سریالهای
تلویزیونی ساخته شد .وی معموال با حضور در برخی از مهمترین سازمانهای اطالعاتی جهان و مالقات
با جاسوسان واقعی سوژههای داستانهایش را پیدا میکند و حداقل با چهار رئیس جمهوری آمریکا که از
کتابهایش لذت بردهاند مالقات کرده است .بالداچی با همراهی همسرش بنیادی با عنوان «هر چه آرزو
میکنی» دارد که بنیادی غیرانتفاعی است و برای گسترش سوادآموزی در سراسر آمریکا فعالیت میکند.
«سقوط کرده»  ۱۷آوریل  ۲۰۱۸از سوی انتشارات گرند سنترال به بازار میآید.

بامو  i1الکتریکی تولید میشود؟

درحالیکه اخباری مبنی بر عدم تولید نسل جدید بامو  i3منتشر شده ،ظاهرا ً باواریایی ها در حال
برنامهریزی برای تولید یک خودروی کام ً
ال جدید برای جایگزینی  i3هستند .این خودرو  i1نا مگرفته
است.
علیرغم نام این خودرو ،بامو  i1در واقع بزرگتر از نسل فعلی  i3خواهد بود اما کمی کوچکتر از
نسل بعدی سری  1خواهد بود .سایت اسپانیایی  Motor.esادعا کرده این خودروی جدید بر پایه همان
پلتفرم مینی کوپر الکتریکی ساخته خواهد شد و همانند پسرعموی بریتانیایی خود دارای یک پیشرانه
الکتریکی و طراحی دیفرانسیل جلو خواهد بود .اگر این خبر صحیح باشد بنابراین  i1باید محدوده
حرکتی و عملکرد مشابه با مینی داشته باشد.
 BMWدر سال  2017نامهای  i1تا  i9و  iX1تا  i9Xثبت تجاری کرد بنابراین این خودروساز

«اپ»تکار
ش

بخش تحقیقاتی گوگل دو وبسایت ارائه کرده است که در این
وبسایتها ،توانایی هوش مصنوعی در درک صحبتهای انسان به خوبی
نشان داده میشود.
به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت ،مرکز تحقیقات گوگل چگونگی
فهم فرآیند زبان طبیعی در هوش مصنوعی را منتشر کرده است .بخش
تحقیقاتی وبسایت  Mountain Viewچندین مورد از فرآیندی
موسوم به «آزمایشات معنایی» را منتشر کرده است .این وبسایت
فعالیتهایی جالب در حوزه تواناییهای «هوش مصنوعی» راجع به فهم
چگونگی صحبت کردن انسان ارائه میدهد .یکی از این وبسایتها،
صحبت با کتاب( )Talk to Booksنامیده میشود .زیرا کاربران در
این وبسایت میتوانند در حوزه مشخصی با کتاب صحبت کرده و ارتباط

تازههایعلمی

برقرار کنند .در این فرآیند ،کاربر یک سوال یا جمله مشخص را تایپ
میکند ،سپس وبسایت تمامی جمله تایپ شده توسط کاربر را در کتابی
که مرتبط با سوال کاربر است ،پیدا میکندِ .ری کرزویل ،دانشمند علوم
رایانه ،نویسنده ،مخترع ،آینده پژوه و مدیر مهندسی بخش تحقیقات
گوگل و راشل برن استیر ،مدیر تولید گوگل اظهار کردند ،این سیستم
به ارتباط کلمات کلیدی بستگی ندارد .این دو دانشمند گفتند :هوش
مصنوعی این سیستم با استفاده از میلیاردها جمل ه شبیه مکالمه،
آموزش داده شده است .بنابراین میتواند پاسخ مناسب با سوال مطرح
شده را ارائه دهد .صحبت کردن با کتاب میتواند به کاربران کمک کند
تا به راحتی عنوانهای مدنظر خود را در کتابها جستجو کرده و بیابند.
وبسایت دیگر جستجوی گوگل ،به نام  Semantrisاست که بازیهای
مرتبط با کلمات را ارائه میدهد .دو بازی ارائه شده در این وبسایت،
میتوانند مفاهیم شبیه به هم و مخالف از هم را تشخیص دهند .در
این بازی حتی صدای موتور سیکلت و صدای گربه نیز تشخیص داده
میشود .با پیشرفت خط سیر کلمات ،مدل آموزشی هوش مصنوعی،
الگوریتمها را قادر میسازد تا ارتباط میان کلمات که بر اساس استفاده
از زبان واقعی است را یاد بگیرند که این امر منجر به پیشرفت پردازش
زبان طبیعی شده است .با توجه به گفته های ِری کرزویل و راشل برن
استیر ،این وبسایتها قابلیتهای جدید هوش مصنوعی را نشان میدهد
که میتوانند برنامههای کاربردی را پیش ببرند .گفتنی است این قابلیت
تاکنون وجود نداشته است .برنامههای کاربردی دیگر شامل طبقهبندی،
شباهات معنایی و دسته بندی کلمات است .این فناوری در برنامههای
کاربردی دیگر گوگل نیز کاربرد خواهد داشت.

مجازخانه

آژنام :پولی که خرج سفرت میکنی
برمیگرده ولی سفری که تو ۲۵
سالگی میری رو نمیتونی تو ۴۰
سالگی تجربه کنی
ُمنَّشن :دندونا یه ریشه دیگه هم
دارن که وصله به کیف پولت
هادی حیدری:
چتری برای پنج نفر

مهدی پاکدل :وقتهایی که تهران این حالیه،
انگار نه انگار تو این شهر گم شدیم

امانل :هوای بعد از عیدای شیراز
یه جوریه که قشنگ میشه ،هوا
رو فشرده کرد توی کپسول و ازش
به عنوان گاز بیهوشی تو اتاق عمل
استفاده کرد
لئون نیمه حرفهای :تنها دیالوگی
که نقی معمولی داشت و به زندگیما
میخورد این بود که میگفت :دارم به
قهقرا میرم من فقط بذارید برم من
شهاب سنگ :خوشی ها مثل جام
جهانی هر  4سال یکبار میان یه چند
ثانیه رخ میدن و میرن

