ﺑﺳم اﻟﻠﮫ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم

اھداف ﻛﻠﻲ درس
آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﮫ ﻧوع اﺳﺗدﻟﺎل :ﺗﻣﺛﯾل ،اﺳﺗﻘرا و ﻗﯾﺎس
آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺑﮭﺗرﯾن ﺗﺑﯾﯾن
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت اﺳﺗﻘرا در زﻧدﮔﯽ
درس ﻗﯾﺎس
آﺷﻧﺎﯾﯽ اﺟﻣﺎﻟﯽ و ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺑﺣث
دوم
درس پنجم
آﻣوﺧﺗن ﭼﻧد ﻣﻐﺎﻟطﮫ

درس هفتم  /احکام قضایا

ﻃﺮاح :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي
دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1399 - 1400 :

اقساممعنا
لفظ و
استدالل استقرایی

اقسام استدالل

به استدالل های زیر توجه کنید:
ﻣﺜﺎل 1
) 1می دانیم که برای رفتن به دانشگاه باید دیپلم بگیریم و حمید دانشجو است .بنابراین
ﻣﺜﺎل 1
نتیجه می گیریم که او دیپلم دارد(.
راننده ماهری را در نظر بگیرید که بارها توانسته است در شرایط خطرناک خودروی
ﻣﺜﺎل 2 2
)
ٔ
ﻣﺜﺎل 2
خود را کنترل کند .بنابراین نتیجه می گیریم که او هیچ گاه با کسی تصادف نخواهد کرد.
نتیجه به دست آمده ضرورتاً صحیح است؛ اما در مورد دوم این نتیجه
در مورد نخستٔ ،
1
دسته زیر تقسیم می کنند:
قطعی نیست .براین اساس استدالل ها را به دو ٔ
1 1ــ استدالل قیاسی که در آن مقدمات ،ضرورتاً نتیجه را در پی دارند1.
}
{
2 2ــ استدالل استقرایی که در آن مقدمات ،از نتیجه حمایت نسبی می کنند2 .
}
{
در این درس با اقسام استدالل استقرایی و در درس های بعد با اقسام استدالل قیاسی آشنا
می شوید.

(

 -1اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
 -2اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟

1ــ به استدالل ،دلیل و استنتاج نیز گفته می شود.
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اکنون به استدالل های استقرایی زیر توجه کنید:
 1گوشی تلفن جدیدی که به بازار آمده است ،ظاهری شبیه گوشی من دارد؛ بنابراین
باید امکانات و برنامه های آن نیز با گوشی من یکسان باشد.
 2هر بار که از این پارچه استفاده می کنم ،چرخ خیاطی من درست کار نمی کند؛
بنابراین چرخ خیاطی من نمی تواند با این نوع پارچه کار کند.
جاده کوهستانی از طرف مقابل
 3در این موقع از روز ،چراغ خودروهایی که در این ٔ
همه آنها از شب قبل روشن مانده باشد و هوا
می آیند روشن است؛ از آنجا که بعید است چراغ ٔ
آفتابی است و نیازی به نور خودرو نیست ،بنابراین احتماال ً در جلوی ما تونل وجود دارد.
نتیجه تمامی این استدالل ها قطعی نیست ،اما در آنها از سه نوع استقرای متفاوت
ٔ
استفاده شده است.
در مورد نخست حکم یک نمونه را به دلیل مشابهت ظاهری به مورد دیگر سرایت داده ایم.
در مورد دوم با چند بار بررسی یک پارچه ،حکم خود را به نوعی پارچه تعمیم داده ایم.
در مورد سوم با دیدن روشن بودن چراغ خودروها در روز و کوهستانی بودن جاده ،با
بررسی احتماالت مختلف ،بهترین تبیین از این پدیده بیان شده است.
استدالل های استقرایی که در این درس با آنها آشنا می شوید شبیه یکی از استدالل های
 -1ﺗﻤﺜﯿﻞ در ادﺑﯿﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ؟
فوق هستند.
1ـ استقرای تمثیلی


تمثیل یکی از روشها در توضیح و فهم مطالب است .در علوم مختلف از مشابهت میان
پدیدههای مختلف برای توضیح بهتر مطالب استفاده میکنند .به موارد زیر توجه کنید:
1
در ادبیات):تمثیل در ادبیات همان تشبیه است .آثار ادبی همچون کلیلهودمنه،
مرزباننامه و منطق الطیر آکنده از داستانهای تمثیلی هستند1 .
(






 -2ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻤﺜﯿﻞ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟

2

     

در روان شناسی):بسیاری از مشاوران و روانشناسان برای بهتر بیان کردن نظر
کننده دیگری را برایتان نقل میکنند که مشکل مشابهی داشته است
خود ،داستان مراجعه ٔ
و با به کار بستن راه حل آن مشاور ،توانسته است مشکل خود را حل کند2 .




(

   

در صنایع هوایی :خلبانها مراحلی از تمرینات خود را در دستگاههای شبیهساز
پرواز ،انجام میدهند.
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٭ تمثیل غار افالطون




افالطون زندگی انسان در عامل مادی را به زندگی زندانیانی در یک غار تاریک تشبیه
کرده است که از همۀ حقایق هستی ،تنها سایههایی را که بر روی دیوار غار میافتند،
مشاهده میکنند .از نظر وی انسان تنها با رهایی از این غار و رسیدن به روشنایی روز
میتواند حقایق هستی را چنانکه هست ،ببیند .این متثیل که در فهم نظام فلسفی
افالطون نقش کلیدی دارد ،در تاریخ فلسفه به «متثیل غار» معروف است .در کتاب
فلسفۀ سال آینده با این متثیل بیشرت آشنا میشوید.




 -1اﺳﺘﻘﺮاي ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

1
1
کند.
)استقرای تمثیلی استداللی است که برای رسیدن به نتیجه از تمثیل استفاده می (
اکنون استدالل های زیر را که از تمثیل استفاده کرده اند ،بخوانید و میزان قوت و ضعف
آنها را مشخص کنید:
ﻣﺜﺎل 1
} چون با خودروی شخصی به راحتی رانندگی می کنم ،پس می توانم با کامیون هم به راحتی
رانندگی کنم .ﻣﺜﺎل 1
{
ﻣﺜﺎل  } 2دل درد امروزم خیلی شبیه عالئم بیماری پسرعمویم است؛ بنابراین بهتر است من هم
ﻣﺜﺎل 2
داروهای او را مصرف کنم{.
چنان که مالحظه می کنید استقرای تمثیلی استداللی ضعیف است و نتایج آن احتمالی
2
است).چرا که به صرف مشابهت ظاهری میان دو امر جزئی نمی توان احکام یکی را بر دیگری
3 2
تسری داد)(.هرچه وجوه مشابهت میان دو امر بیشتر باشد ،استقرای تمثیلی قوی تر است؛ اما
ّ
4 3
«مغالطه تمثیل
نتیجه آن قطعی نیست .استدالل تمثیلی می تواند منجر به مغالطه شود که آن را
ٔ
ٔ
ناروا» می نامند.

()

 -2ﭼﺮا اﺳﺘﻘﺮاي ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ؟
 -3اﺳﺘﻘﺮاي ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﻮي ﺗﺮ اﺳﺖ؟
 -4اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اي ﺷﻮد؟ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ
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به عنوان مثال برخی از شرکت ها نام یا نشانه ای مشابه شرکتی معتبر انتخاب می کنند تا
4
افراد گمان کنند که تولیدات آنها نیز از نظر کیفیت مشابه آن شرکت معتبر است .معموال ً
هنگامی که نام شیرینی فروشی یا سوغات محلی در یکی از شهرها معروف می شود ،سایر
شرکت ها از نام آنها استفاده می کنند یا نامی مشابه آنها درست می کنند .آیا می توانید
ﻗﺎﻟﯿﺸﻮﯾﯽ ﺷﺮﺑﺖ اوﻏﻠﯽ در ﺗﻬﺮان
........................................
تعدادی از این موارد را نام ببرید؟

(

ﺳﻮﻫﺎن ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻦ و ﭘﺴﺮان در ﻗﻢ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺣﺎج ﺧﻠﯿﻔﻪ رﻫﺒﺮ در ﯾﺰد

فردی دچار چشم درد شده بود و از دوست خود چاره خواست .دوستش گفت:


پارسال دندانم درد میکرد ،آن را کندم و راحت شدم!
 -1راه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻧﺎروا را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ؟



1

مغالطه تمثیل ناروا ،می توان از دو روش استفاده کرد:
برای مقابله با
ٔ
}1ــ توجه به وجوه اختالف؛ به عنوان مثال اگر کسی بگوید« :کتابهای قدیمی مانند
کاالی خوراکیاند که تاریخ مصرف آنها گذشته است؛ بنابراین قابل استفاده نیستند»،
درباره کتاب صحبت میکنیم که محصول تفکر بشر است نه
میتوانیم بگوییم :ما داریم
ٔ
درباره مواد خوراکی .سپس به برخی از جنبههای اختالف میان دو امر اشاره کنیم و بگوییم:
ٔ
برخی از کتابهای قدیمی جزو میراث فکری بشرند و مطالب آنها هنوز صحیح هستند.
2ــ یافتن استدالل تمثیلی مخالف؛ راه دیگر مقابله با استقرای تمثیلی غلط ،یافتن
تمثیلی مخالف با آن است؛ مثال ً در رد استدالل فوق میتوان گفت :خیر ،کتابهای
{1
قدیمی مانند اشیای قدیمی ارزشمندی هستند که باید به دقت از آنها نگهداری کرد.














روزی سیّاحی نزد بایزید آمد .بایزید از وی پرسید :چرا این قدر سفر میکنی؟


سیّاح پاسخ داد :آب اگر یک جا مباند ،میگندد .بایزید گفت :دریا باش تا نگندی.
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 -1در ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دو اﺳﺘﺪﻻل ر ا ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل اول در ﻣﻮرد ﻧﺎاﻫﻼن اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪارد .اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻦ
ﺑﺪ را ﯾﺎدآوري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

درباره سؤاالت مطرح شده در مورد دو استقرای تمثیلی زیر با دوستان خود بحث کنید:
ٔ
اﻟﻒ پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است

1

گرچه پاکی تو را پلید کند
ب با بدان کم نشین که صحبت بد
2
پاره ای ابر ناپدید کند
آفـتـاب ارچه روشن است او را
درباره نقش تربیت در افراد ،مخالف یکدیگرند یا می توان به نحوی
 1آیا این دو استدالل
ٔ
آنها را با یکدیگر جمع کرد؟
 2این استدالل ها تا چه میزان قوی اند؟ ﻫﺮ دو اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
2ـ استقرای تعمیمی


استداللهای زیر را بررسی کنید و بگویید آیا نتایج گرفته شده صحیح اند؟
رشته جغرافیا هستند؛ ّاما شغل مرتبطی پیدا
دو تن از دوستان من فارغ التحصیل
ٔ
رشته جغرافیا بازار کار ندارد.
نکرده اند؛ پس ٔ
پس از گذشت یک ماه هنوز عوارض جانبی از این دارو گزارش نشده است؛ بنابراین،
این دارو عوارض جانبی برای شما ندارد.
مشاهده چند مورد جزئی ،حکمی کلی به دست آمده است .اما این
در استداللهای فوق با
ٔ
رشته جغرافیا شغلهای
استدالل ها چندان قوی نیستند؛ زیرا ممکن است بسیاری دیگر در ٔ
مرتبطی پیدا کرده باشند یا پس از گذشت چند سال ،عوارض جانبی دارو مشخص شود.
اکنون استداللهای زیر را بررسی کنید و میزان ّقوت آنها را ارزیابی کنید:
نظرسنجیها نشان میدهند که بیشتر مردم به کاندیدای حزب ما رأی خواهند داد؛ بنابراین
به احتمال زیاد حزب ما برنده
خواهد شد.
همه کالغهایی
تاکنون ٔ
که دیدهایم سیاه بودهاند؛ پس
















1ــ سعدی
2ــ سنایی
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بخش  / 4استدالل استقرایی


ممکن نیست هیچگاه کالغ سفیدی پیدا شود.
این دو استدالل از موارد نخست قویتر هستند؛ اما آیا یقینآورند؟
نحوه
شیوه استقرای تعمیمی که بر اساس گردآوری دادهها و ٔ
در درس ریاضی و آمار  1با ٔ
1
جامعه
تخمین زدن مناسب است ،آشنا میشوید .از آنجا که در استقرای تعمیمی تک تک
ٔ
آماری را بررسی نمیکنیم و از نمونههای تصادفی استفاده میکنیم ،مبنای آن بر اساس
1
درباره استداللهای استقرایی
نتیجه یقینی از آن گرفت(.
تخمین بنا شده است و نمیتوان ٔ
ٔ
2
)از اصطالح «قوی» و «ضعیف» استفاده میشود و چنانکه مشاهده کردید ،استداللهای
استقرایی از نظر قوت و ضعف در سطوح مختلفی قرار دارند2 (.






)







استقرا و علوم تجربی

 -2درﺑﺎره اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ از ﭼﻪ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟

) 3دانشمندان علوم تجربی تالش می کنند با استفاده از استدالل های استقرایی قوی ،مبنایی
برای علوم تجربی فراهم آورند .به عنوان مثال در فیزیک و شیمی با انجام آزمایش های
متعدد در آزمایشگاه ،قوانین کلی علمی تأیید می شوند.
نمونه زیر مثالی از یک استدالل استقرایی است:
ٔ
آهن در شرایط مختلف در اثر حرارت منبسط می شود.
 -3ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺘﻘﺮا در ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
روی در شرایط مختلف در اثر حرارت منبسط می شود.
مس در شرایط مختلف در اثر حرارت منبسط می شود.
..........
پس :فلزات همواره در اثر حرارت منبسط می شوند3 .
(
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شرایط استقرای تعمیمی قوی را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺳﻮال



برای داشتن استنتاج استقرایی قوی رعایت کردن نکاتی الزم است .در اینجا به برخی از
مهم ترین آنها اشاره میشود:
ﭘﺎﺳﺦ 1ــ نمونهها باید تصادفی باشند.
منطقه ما وجود دارند ،نظرسنجی کنیم و
مثال ً درصورتی که فقط از دبیرستانهایی که در
ٔ
همه دبیرستانهای کشور تسری دهیم ،نتیجهگیری ما درست نخواهد بود.
بخواهیم نتایج آن را به ٔ
جامعه آماری ما
همه طیف های مختلفی باشند که در
ٔ
2ــ نمونه ها باید متفاوت بوده و بیانگر ٔ
وجود دارند.
به عنوان مثال در بررسی دبیرستان ها باید از تمامی انواع دبیرستان ها (دخترانه ،پسرانه،
دولتی ،غیردولتی و )...چند نمونه را مورد بررسی قرار دهیم.
3ــ تعداد نمونهها باید نسبت به کل
جامعه آماری نسبت مناسبی داشته باشند.1
ٔ
به عنوان مثال ،نتایج حاصل از آماری که از  10دبیرستان از مجموع  200دبیرستان
به دست میآید ،نمیتواند بیانگر کل دبیرستانها باشدّ .اما آماری که از  170دبیرستان
به دست آمده است ،تا حد زیادی قابل تعمیم به  200دبیرستان خواهد بود .ﭘﺎﺳﺦ
مغالطه «تعمیم
) 1هنگامی که شرایط استفاده از استقرا را به درستی رعایت نمی کنیم ،دچار
ٔ
شتاب زده» می شویم1 .
(
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺷﺘﺎب زده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ؟


)











(

-1

٭ استقرای تام


گاه متام مصادیق یک مجموعه را بررسی و آنگاه نتیجهگیری میکنیم .به عنوان مثال
ادار ٔه ثبت احوال میتواند به طور دقیق قضایایی در مورد نوزادانی که در سال گذشته
برای آنها شناسنامه صادر شده است بیان کند .همچنین در انتخابات از طریق استقرای
تام ،مشخص میشود که کسانی که در انتخابات رشکت کردهاند ،به چه سلیقه و نظری
گرایش دارند .بنابراین هنگامی که متامی موارد یک مسئله را بررسی میکنیم ،مس ّلم
است که نتیج ٔه به دست آمده قطعی خواهد بود .به همین دلیل منطق دانانِ مسلامن






استقرای تام را نوعی قیاس به شامر آوردهاند که ظاهری شبیه به استقرا دارد.

1ــ میزان این نسبت در رشت ٔه آمار مشخص می شود.
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قوت و ضعف استداللهای استقرایی زیر را مشخص کنید:
هزاران سال است که خورشید صبحها طلوع کرده است؛ بنابراین از این به بعد نیز طلوع
خواهد کرد .اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﻗﻮي؛ زﯾﺮا از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ
چند روز است در راه دبیرستان به دوستم برخورد میکنم؛ بنابراین از این به بعد نیز او را
خواهم دید .اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎدر و اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ داده اﺳﺖ
در صد سال گذشته همواره در آبان ماه بارندگی داشتهایم؛ بنابراین در آبان سال های
اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﻗﻮي؛ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺻﺪ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ آب
بعد نیز بارندگی خواهیم داشت .و ﻫﻮاي ﺧﺎص در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
میوه های روی این جعبه درشت و مرغوب اند؛ بنابراین کل میوه های این جعبه درشت
ﻻ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ از آن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده
و مرغوب اند .اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ؛ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ً






ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ

 -1در اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟
3ــ استنتاج بهترین تبیین



دزد از در یا دیوار حیاط نیامده است .پس تنها احتمال دارد که از پشت بام آمده باشد.
صحنه جرم مواجه میشود ،احتماالت مختلفی را بررسی
 ) 1هنگامی که کارآگاهی با
ٔ
میکند و با حذف تبیینهای اشتباه ،به بهترین تبیین دست مییابد .این روش نیز نوعی
استدالل استقرایی است .در این روش که آن را « استنتاج بهترین تبیین» می نامند ،دقیقاً
همانند یک کارآگاه عمل میکنیم1 (.
فرض کنید شکالتی را شب در یخچال گذاشتهاید و صبح آن را پیدا نمیکنید .از خود
میپرسید« :شکالت چه شده است؟»
خانه شما آمده باشد! نه این احتمال خیلی بعید است اگر دزد آمده بود به
شاید دزدی به ٔ
سراغ وسایل دیگر هم میرفت؛
ولی چیز دیگری در خانه تغییر
نکرده است.
شاید شکالت بخار شده
باشد! نه ،چنین فرضی با وجود
سرمای یخچال معقول نیست؛
















ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه



48

درس پنجم  /اقسام استدالل استقرایی



به عالوه چرا حتی کاغذ آن هم باقی نمانده است!؟
شاید یادم رفته است که آن را در یخچال بگذارم! نه ،خوب یادم هست که آن را پشت
ظرفی پنهان کردم.
همه وسایل آن را بیرون آوردم؛ ّاما شکالت نبود.
شاید یخچال را خوب نگشتهام! نهٔ ،
شاید برادرم آن را برداشته است! نه ،او قبل از من خوابید و هنوز خواب است.
شاید مادرم آن را برداشته است! نه ،مادرم شکالت تلخ دوست ندارد.
شاید پدرم آن را برداشته است! این بهترین احتمال است.1
روزمره بسیار کاربرد دارد .در مسائل علمی نیز از این نوع
استنتاج بهترین تبیین در زندگی
ّ
استنتاج جهت بررسی فرضیههای علمی استفاده میشود.


ﻧﮑﺘﻪ







شبی کارآگاه رشلوک هلمز که در زمین ٔه استنتاجهای بهرتین تبیین معروف است،
با دستیار خود در بیرون شهر چادر زده و خوابیده بودند .نیمههای شب ،هلمز
دستیار خود را بیدار کرد و گفت :به ستارگان نگاه کن و بگو با دیدن آنها چه
نتیجهای میگیری؟ او کمی فکر کرد و گفت :از نظر ستارهشناسی چون ماه در
آسامن نیست ،پس اواخر ماه است .از نظر الهیات ،قدرت خداوند مشاهده
میشود .از نظر هواشناسی ،هوا آرام است و فردا آفتابی خواهد بود .از نظر  ...؛
هلمز حرف او را قطع کرد و گفت :نتیجه میگیریم که یکی چادر ما را دزدیده
است!












1ــ چنان که ذکر شد استنتاج بهترین تبیین نوعی استقرا است و بنابراین نتیج ٔه آن قطعی نیست .به عنوان نمونه در مثال
ذکر شده ،هنوز احتماالت دیگری وجود دارند.
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ﻼ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ او را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮراﮐﯽ اي را ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯿﺨﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ؛ ﻣﺜ ً
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﺒﺮ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اي درﺑﺎره ي اوﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﺗﺼﺎدف ﯾﺎ ﻓﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ و ...اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ از ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺘﺎن ﺑﺮاي وي ﭘﻮل ﻗﺮض ﮐﻨﯿﺪ

بخش  / 4استدالل استقرایی





1ــ در موارد زیر به کمک استنتاج بهترین تبیین چه نتیجهای میتوان گرفت؟
 1کودکی در سوپرمارکت گریه میکند و پایش را محکم روی زمین میکوبد.
قیافه ناراحت از شما میخواهد که بنشینید تا خبری را به شما
 2یکی از آشنایان با ٔ
بگوید .سپس میگوید :پدربزرگتان! و سپس ساکت میشود.
ماشینتان را زیر تابلوی توقف ممنوع پارک کرده بودید و حاال که برگشتهاید ،ماشین
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﭘﻠﯿﺲ آن را ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺑﺮده اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ؛
ﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دزد آن را ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ
در جای خود نیست .ﻣﺜ ً














لرزه تهران در موارد زیر به نحو استدالل
2ــ مشخص کنید اظهار نظر
درباره زمین ٔ
ٔ
قیاسی مطرح شده است یا استقرای تمثیلی و یا استقرای تعمیمی؟
ﻗﯿﺎﺳﯽ
(……)
چون گسل های متعددی در تهران وجود دارد؛ لذا در تهران بازهم زلزله میآید.
اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ؛ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ
(……)
تهران مانند یک بیمار است؛ لذا هرچند وقت یک بار به خود میلرزد.
اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ؛ از ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ
(……)
هر  175سال یکبار در تهران زلزله آمده است؛ لذا در تهران باز هم زلزله میآید.






اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ؛ از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ

٭ استدالل دوری
زندگی کردن برای پول درآوردن است



چرا به دنبال پول درآوردن هستی؟
ـ تا بتوانم زندگی کنم.
پول درآوردن برای زندگی کردن است
ـ چرا زندگی میکنی؟
ـ تا بتوانم پول درآورم!
استدالل فوق ،استداللی دایرهوار است .لذا آن را «استدالل دوری» مینامند .در مبحث
تعریف نیز با تعریف دوری آشنا شدید .هامنند تعریف دوری ،استدالل دوری نیز
استداللی باطل است .1استدالل دوری را «مصادره به مطلوب» نیز مینامند .به مثالهای
زیر توجه کنید:
این فیلم بهرتین فیلم سال است؛ چون خیلی بهرت از فیلمهای دیگر است.
چرا فکر میکنی تیم شام بهرتین است؟ چون تیم ما حرف ندارد!






1ــ در درس فلسف ٔه پای ٔه دوازدهم با مسئل ٔه امتناع دور ( محال بودن دور ) آشنا می شوید.
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درس پنجم  /اقسام استدالل استقرایی

استقرای تمثیلی
استقرای تعمیمی
استنتاج بهترین تبیین

استقرا

پایه دهم:
1ــ با توجه به شعر طوطی و بقّال در کتاب فارسی (ٔ )1
الف) مطابق با اصطالحات منطق ،نتیجهگیری طوطی ،استقرایی یا قیاسی است؟
ب) در این شعر ،کار طوطی قیاس نامیده شده است .بنابراین اصطالح قیاس در ادبیات
معادل کدام یک از استدالل های منطقی است؟ ﻗﯿﺎس در ادﺑﯿﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ در ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ
اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ اﺳﺖ .وﺟﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮدن اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از
2ــ ِاشکال استداللهای زیر را بیان کنید:
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻮر ﺑﻮدن رﺳﯿﺪ
الف) نمک و گچ هر دو سفیدند؛ پس گچ مانند نمک شور است.
ب) آهن فلز است و در دمای طبیعی جامد است؛ پس جیوه نیز که فلز است ،مانند آهن در
دمای طبیعی جامد است .اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ اﺳﺖ
ج) جهانگردی وارد شهر غریبی شد و برای خرید به دو مغازه مراجعه کرد که هر دو
همه مغازهداران آن شهر گران فروش هستند.
گران فروش بودند .وی نتیجه گرفت که ٔ
اﺳﺘﻘﺮاء ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺷﺘﺎﺑﺰده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
د) دیروز با وی آشنا شدم .از ظاهرش پیداست که فردی مهربان و قابل اعتماد است؛
بنابراین تصمیم گرفته ام در شرکت وی سرمایه گذاری کنم.
اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮد ﺷﺒﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ
هـ) متوسط قد پانزده هزار نفر از مردم ایران  160سانتی متر است؛ بنابراین متوسط قد ِّ
کل
اﺳﺘﻘﺮاء ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺷﺘﺎﺑﺰده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي از ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
مردم ایران  160سانتی متر است .ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﻪ 51ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ
3ــ نوع استداللهای زیر را از میان اقسام استقرا و قیاس تعیین کنید و قوت و ضعف آنها
را مشخص کنید :اﻟﻒ( اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﯾﺎد ﺗﻤﺪن ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،از راه اﺳﺘﻘﺮا ﻣﯿﺘﻮان آن را اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻗﻮي داﻧﺴﺖ
الف) ابن خلدون می نویسد :تمدن مانند انسانی است که متولد می شود و رشد میکند و پس
از مدتی تبدیل به جوان برومندی میشود و به اوج شکوفایی خود می رسد .اما پس از مدتی
دوران پیری و کهولت آن فرا میرسد و به تدریج می میرد؛ بنابراین هر تمدنی از میان می رود.1
ب) سگ گله هنگام دزدیده شدن گوسفند پارس نکرده است .پس مطمئناً دزد غریبه نیست.
ج) از آنجا که در مدت یک سال گذشته در ساعت هفت این خیابان خلوت بوده است،
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻃﻮﻃﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ اﺳﺖ















1ــ ابن خلدون ،مقدمه.
ب( اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ )اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻮي (.ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﮓ را ﻣﻮﻗﺘًﺎ
ﺑﯿﻬﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﺎ ﺳﮓ ﭘﺎرس ﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﮐﺴﯽ ﺻﺪاي وي
را ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻت دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ
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د ( اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺷﻬﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ
اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺷﻬﺮ ﺧﻠﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﺬا اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﻗﻮي اﺳﺖ .ﻣﯿﺘﻮان آن را ﺣﺘﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﯿﺎس ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ از ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت رﻓﺘﻪ اﻧﺪ

بخش  / 4استدالل استقرایی

امروز نیز خلوت است.
د) از آنجا که این چند روز شهر تعطیل است و بسیاری از مردم به مسافرت رفته اند،
امروز در ساعت هفت این خیابان خلوت است.
هـ) آمارها نشان میدهند که اکثر تصادفات جادهای ناشی از سرعت غیر مجازاند .اﺳﺘﻘﺮاي ﻗﻮي
و) تمامی تاکسیهای شهر ما ،مطابق قانون زرد رنگ هستند .بنابراین ،این ماشین
سفید تاکسی نیست.
پایه
 4ــ با توجه به بحث آمار در درس اول از فصل چهارم کتاب ریاضی و آمار (ٔ )1
دهم به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
الف) وزن ماهی های حوضچه به نحو یقینی محاسبه شده است یا تخمینی؟ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ
ب) با استفاده از کتاب آمار بگویید جامعه آماری چیست و چه ارتباطی با مبحث استقرا دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ٔ
نمونه خروار است؟ توضیح دهید.
ج) آیا مشت همواره ٔ
ﺧﯿﺮ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮوار ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﺮوار ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ُﻣﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﺧﺮوار اﺳﺖ
 5ــ در موارد زیر به کمک استنتاج بهترین تبیین چه نتیجه ای می توان گرفت؟ تمامی
احتماالت مختلف را ذکر کرده و بررسی نمایید:
الف) فردی در جلوی بیمارستان با عکس رادیولوژی جلوی شما را می گیرد و از شما
کمک مالی می خواهد.
ب ( ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻧﺬري ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻًﺎ اﮔﺮ در اﯾﺎم ﻣﺤﺮم ﺑﺎﺷﺪ
ب) مردم جلوی در خانه ای با ظرف غذا به صف ایستاده اند.
محرم خیابانی که معموال ً خلوت بوده است ،شلوغ شده است.
ج) در ایام ّ
ج( اﺳﺘﻘﺮاء  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﻮي اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ







  
  

ﻻ دﺳﺘﻪ ﻋﺰاداري از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺼﺎدف
ج( اﺣﺘﻤﺎ ً
وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل آن ﮐﻢ اﺳﺖ

و(
 -4ب (

ﻗﯿﺎس ﻣﻌﺘﺒﺮ .ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن .ﭘﺲ از ﺣﮑﻢ ﮐﻠﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﯿﺎس اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﺎﮐﺴﯿﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺎﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل
ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺶ و آژاﻧﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺣﯿﻄﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن داده ﻫﺎي آﻣﺎري ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎي آﻣﺎري ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎري ﮔﺮدآوري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ (.ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻫﻤﺎن ﺣﯿﻄﻪ اي
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﻘﺮا ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ

ﭘﺎﺳﺦ 5:اﻟﻒ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻗﻌﺎ ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﯿﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺎد ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺎدان ،ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدن وي ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺴﺨﻪ ﯾﺎ ﻋﮑﺲ رادﯾﻮﻟﻮژي وي را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
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