
 
 

 

 اقسام  استدالل استقرائی-درس پنجم 

 مقدمه: 

 .ردفی نیازدااب کاب نخوابیده باشد مانند باتری ای است که شارژ آن تمام شده باشد؛ بنابراین به خوکسی که ش-1

 .یاز دارمنکافی  هر بار که شبها به میزان کافی نخوابیده ام،در طول روز خسته بوده ام؛ بنابراین به خواب- 2

 .به خواب کافی نیاز دارممن انسان هستم و هر انسانی به خواب کافی نیاز دارد؛ بنابراین -3

 .ن است مورد مناقشه قرارگیردکاستدالل نخست از یک تشبیه استفاده کرده است که مم

 استدالل دوم از چند تجربه به این نتیجه دست یافته است

 .استدالل سوم از قانونی کلی درباره نیاز بدن به این نتیجه رسیده است

 :به استدالل های زیر توجه کنید

راننده -2 گیریم که اودیپلم دارد بنابراین نتیجه می.یم که برای رفتن به دانشگاه بایددیپلم بگیریم وحمیددانشجو استدان می-1

ه اوهیچ گاه ی گیریم کم تیجهنماهری رادرنظربگیریدکه بارهاتوانسته است درشرایط خطرناک خودروی خودراکنترل کند.بنابراین 

 .باکسی تصادف نخواهد کرد

 .تخست، نتیجه به دست آمده ضرورتاً صحیح است؛ اما در مورد دوم این نتیجه قطعی نیسدر مورد ن 

 :براین اساس استدالل ها را به دو دسته زیر تقسیم می کنند

 .استدالل قیاسی که در آن مقدمات ،ضرورتاً نتیجه را در پی دارند-1

 .ننداستدالل استقرایی که در آن مقدمات، از نتیجه حمایت نسبی می ک-2

 :کنون به استدالل های استقرائی زیر توجه کنیدا

آن نیز با  رنامه هاینات وبگوشی  تلفن جدیدی که به بازار آمده است، ظاهری شبیه گوشی من دارد؛ بنابراین باید امکا -1

خ ابراین چربننمی کند؛  هربار که از این نوع پارچه استفاده می کنم، چرخ خیاطی من درست کار -2گوشی من یکسان باشد.

قابل ن جاده کوهستانی ازطرف مدراین موقع ازروز،چراغ خودروهایی که درای- 3خیاطی من نمی تواند با این نوع پارچه کار کند

 می آیندروشن است؛بنابراین احتماالًدر جلوی ما تونل وجود دارد.
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 .است ه تمامی این استدالل ها قطعی نیست،اما در آنها از سه نوع استقرای متفاوت استفاده شدهنتیج

 ی تمثیلی() استقرای.درمورد نخست حکم یک نمونه را به دلیل مشابهت ظاهری به مورد دیگر سرایت داده ایم

 ی تعمیمی() استقرای.ایمدرمورد دوم با بررسی چند نمونه پارچه، حکم خود را به نوعی پارچه تعمیم داده 

ین ازاین هترین تبیتلف،بدرموردسوم با دیدن روشن بودن چراغ خودروهادرروز وکوهستانی بودن جاده،بابررسی احتماالت مخ

 پدیده بیان شده است.) استقرایی استنتاج بهترین تبیین(

  ناستنتاج بهترین تبیی- 3استقرای  تعمیمی - 2استقرای تمثیلی  -1 :اقسام استقرا

 می کند استقرای تمثیلی استداللی است که برای رسیدن به نتیجه ازتمثیل استفاده:استقرای تمثیلی - 1

 م یک رتمثیل حکیم ،ددرصورتی که ازمقدمه ای جزئی به دلیل مشابهت ظاهری باامری دیگربه نتیجۀجزئی دیگری دست یاب

 می دهیم. امر جزئی را به امرجزئی دیگری به دلیل شباهت ظاهری ،تسرّی

 ساختار استدالل تمثیلی :

 سم سفیدجه قند یک کانیم دتمثیل  معموال یک مقدمه دارد و آن موضوع واحد جزئی است که ما آن را می شناسیم ، مثال می 

 رصقگیریم که بتیجه نوشیرین است . حاال ممکن است جسم دیگری را ببینیم که آن هم سفید است)مثال یک قرص( . بعد  

 ین استهم شیر 

 وحیطۀ کاربردتمثیل:ارزش واعتبار تمثیل 

 رندهداما یکی  ه انداستداللی ضعیفی است .یعنی نمی شود روی نتیجه اش حساب باز کردمثال سگ وگرگ خیلی به هم شبی

 شود: ده میودیگری بی خطر است.با این که تمثیل نتیجۀ قطعی ندارد امّادر حوز ه های مختلف ازآن استفا 

 .ی از روشها در توضیح و فهم مطالب استتمثیل یک-1

 .درعلوم مختلف از مشابهت میان پدیده های مختلف برای توضیحبهتر مطالب استفاده می کنند-2

 داستانهای تمثیلیرآکنده ازالطی درادبیات:تمثیل درادبیات همان تشبیه است.آثارادبی همچون کلیله ودمنه،مرزبان نامه ومنطق-3

 هستند

 رابرایتان نقل ده دیگریعه کننسی:بسیاری ازمشاوران و روانشناسان برای بهتر بیان کردن نظرخود، داستان مراجدرروان شنا -4
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 .ندک ا حلرمی کنندکه مشکل مشابهی داشته است.و بابه کار بستن راه حل آن مشاور توانسته است مشکل خود 

 .هنددهوایی:خلبانهامراحلی ازتمرینات خود رادر دستگاه های شبیه ساز پرواز،انجام می  درصنایع -5

 یارکمدوامربس میان نامند.یعنی اگرشباهتواندمنجربه مغالطه شودکه آن رامیاستقرا تمثیلی می ت«:تمثیل ناروا»مغالطه

 ی باشدوچهه عمدایت دهیم،دچارمغالطه شده ایم،حال چباشدوماباتوجه به آن شباهت اندک،حکم یکی رابه دیگری سر

 ظاهرسم یااغیرعمدی به عنوان مثال:یکی ازراههای معروف برای فروش محصوالت است.مثالبرخی تولیدکنندگان 

 ی مشابهانه انام یا نش. به عنوان مثال برخی از شرکت هامعروف درست می کنندتا کاالیشان فروش رود محصوالت

 عتبر استمن شرکت آمی کنند تا افراد گمان کنند که تولیدات آنها نیز ازنظر کیفیت مشابه  انتخابشرکتی معتبر  

 نام آنها ها از فروشی یاسوغات محلی دریکی ازشهرها معروف می شود،سایر شرکت .معموالً هنگامی که نام شیرینی

 می کنند. استفاده می کنند یا نامی مشابه آنها درست 

 توجه کنیم: اقسام آنتفاده از تمثیل باید به پس در هنگام اس-

 حتیخصی به راشودروی هرچه قدروجوه اختالف کم ووجوه شباهت زیادباشدتمثیل قوی است. مثال :چون با ختمثیل قوی: -1

 .رانندگی می کنم.،پس می توانم با کامیون هم رانندگی کنم.امّا نتیجۀ آن هیچ گاه قطعی نیست 

 بیه عالئمیلی شخاختالف زیادووجوه شباهت کم باشدتمثیل ضعیف است. مثال:دل دردامروزم هرچه قدرتمثیل ضعیف:-2

 پسرعمویم است،بنابراین بهتر است من هم داروهای اورامصرف کنم.

 . مگی کنچون با خودروی شخصی به راحتی رانندگی می کنم، پس می توانم با کامیون هم به راحتی رانند-1

 . ممصرف کن او را بیه عالئم بیماری پسرعمویم است؛ بنابراین بهتر است من هم داروهایدل درد امروزم خیلی ش -2

 ه صرفبچرا که .تلی اسدر این دو مثال بخوبی مشخص می شود که استدالل تمثیلی استداللی ضعیف است و نتایج آن احتما

 یشتر باشد،دو امر ب ت میانهرچه وجوه مشابهجزئی نمی توان احکام یکی را بردیگری تسری داد. مشابهت ظاهری میان دو امر 

 استقرای تمثیلی قوی تر است؛ اما نتیجه آن قطعی نیست. 
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  :برای مقابله با مغالطه تمثیل ناروا، می توان از دو روش استفاده کرد@

 صرف آنهاتاریخ م کهستندهقدیمی مانند کاالی خوراکی  کتابهایه عنوان مثال اگر کسی بگوید:بتوجه  به وجوه اختالف؛- 1

 صول تفکر بشرنیم که محمی ک گذشته است؛ بنابراین قابل استفاده  نیستند می توانیم بگوییم: ما داریم درباره کتاب صحبت 

 های قدیمی ببرخی از کتا وییم:یان دو امراشاره کنیم و بگاست نه درباره مواد خوراکی. سپس به برخی از جنبه هاد اختالف م 

 .جزو میراث فکری بشرند و مطالب آنها هنوز صحیح هستند

 استدالل رردت؛مثالًداآن اسبلی مخالف یافتن تمثیراه دیگرمقابله بااستدالل تمثیلی غلط،یافتن استدالل تمثیلی مخالف؛ - 2

 کرد. ا نگهداریز آنهاانند اشیای قدیمی ارزشمندی هستند که باید به دقت فوق می توان گفت: خیر، کتاب های قدیمی م

 نکته مهم: نتیجۀ تمثیل همواره احتمالی است نه قطعی .

 استدالل استقرای تمثیلی در یک نگاه:

 یک مقدمه دارد. -2                           از جزئی به جزئی است.-1

 استداللی ضعیف است. -4ی شود.  وجه تشابه باعث این نوع استدالل م -3

 در علوم مختلف کاربرد دارد . -6                          نتیجه اش احتمالی است.     -5

 همان تشبیه در ادبیات است.-8روشی برای توضیح وفهم مطالب است.         -7

 : استقرای تعمیمی -2

 ته شده صحیح اند؟استداللهای زیر را بررسی کنید و بگویید آیا نتایج گرف

 .اردازارکارندبافیا دوتن ازدوستان من فارغ التحصیل رشته جغرافیاهستنداماشغل مرتبطی پیدا نکرده پس رشته جغر-1

 .ندارد ای شماپس ازگذشت یک ماه هنوزعوارض جانبی از این داروگزارش نشده؛ پس،این دارو عوارض جانبی بر -2

 ا ممکنیستند؛زیرنقوی  زئی،حکمی کلی به دست آمده است امااین استداللهاچنداندراستدالل های فوق بامشاهده چندموردج

 خص ی دارو مشجانب دررشته جغرافیاشغل های مرتبطی پیدا کرده باشندیاپس ازگذشت چند سال،عوارضاست بسیاری دیگر 

 بررسی نمیآماری را امعهجک تک شود.این دو استدالل ازموارد نخست قویتر هستند؛اما آیا یقین آورند؟دراستقرای تعمیمی،ت

 تیجه یقینیمی توان نست ونکنیم وازنمونه های تصادفی استفاده می کنیم.مبنای استقرای تعمیمی براساس تخمین بنا شده ا 
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 تقرایی از نظر قوت و ضعف استداللهای اس درباره استداللهای استقرایی ازاصطالح قوی وضعیف استفاده می شود.ازآن گرفت 

 در سطوح مختلفی قرار دارند.

 وملعمبنایی برای قوی، استداللهای استقرایینشمندان علوم تجربی تالش می کنندبااستفاده ازدا: استقرا و علوم تجربی

 نمونه.شوند تأیید می ی علمیفراهم آورندمثال: درفیزیک وشیمی با انجام آزمایش های متعدد درآزمایشگاه،قوانین کل تجربی 

 اثر حرارتمس دری شودمروی دراثر حرارت منبسط .شودآهن دراثرحرارت منبسط می:یک استدالل استقرایی استاز زیرمثالی 

 پس: فلزات در اثر حرارت منبسط می شوند..می شود منبسط 

 شرایط استقرای تعمیمی قوی@

 نیم،نظرسنجی کنیم و خوا ازدبیرستانی که درآن درس میفقط  درصورتی کهمثالً نمونه هابایدمتفاوت وتصادفی باشند -1

 سنجیردریک نظریااگ بخواهیم نتایج آن را به همه دبیرستان های کشور تسری دهیم، نتیجه گیری ما درست نخواهد بود

 ود.بتنها به سراغ چند شغل خاص برویم، نتیجه به دست آمده گویای نظر تمامی اصناف کشور نخواهد  

 دبیرستان ل دربررسیبه عنوان مثا.دارندی باشندکه درجامعه آماری ماوجودفنمونه هابایدبیانگرهمه طیف های مختل- 2

 رار دهیم.قررسی بهابایدازتمامی انواع دبیرستان ها)دخترانه،پسرانه، دولتی،غیردولتی و...(چندنمونه رامورد  

 دبیرستان10صل ازآماری که ازاحبه عنوان مثال،نتایج  تعداد نمونه هانسبت به کل جامعه آماری نسبت مناسبی داشته باشند - 3

 آمده  دبیرستان به دست 170که از باشد.اما آمارید،نمی تواند بیانگرکل دبیرستان هادبیرستان به دست می آی 200ازمجموع 

 دبیرستان خواهد بود. 200است،تاحدزیادی قابل تعمیم به  

 یوه هایم ی شویم.چار مستی رعایت نمی کنیم،دهنگامی که شرایط استفاده ازاستقرا را به در مغالطه تعمیم شتاب زده:@

 روی این جعبه درشت و مرغوب اند؛ بنابراین کل میوه های این جعبه درشت و مرغوب اند. 

 ر مسائلد ربردداردار کاعمل یک کارآگاه واستنتاج بهترین تبیین درزندگی روزمره بسیماننداستنتاج بهترین تبیین :- 3

 .پس تنهایامده استنرحیاط یا دیواعلمی استفاده می شود.مثال:دزد ازدرجهت بررسی فرضیه های علمی نیزازاین نوع استنتاج 

 احتمال دارد که ازپشت بام آمده باشد. 
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 تقرایی(نمونه سواالت وحل تمرینات درس پنجم ) اقسام استدالل اس

 :*تعیین نمایید کدامیک از عبارات ذیل صحیح و کدامیک غلط می باشد
ریم یجه می گیین نتابرای رفتن به مقطع دهم باید درتمامی دروس نهم قبول شدوافشین در دهم درس می خواندبنابر -1

 افشین درتمامی دروس نهم قبول شده است، یک ا استدالل تمثیلی است
 قیاس ضرورتا صحیح است ولی در استقراءنتیجه قطعی نیست.نتیجۀ بدست آمده در -2
 استداللی که درآن مقدمات ، ضرورتا نتیجه را در پی دارند، استدالل استقرایی است.-3
 استداللی که درآن مقدمات،از نتیجه حمایت نسبی می کنند، استدالل استقرایی است. -4
 استقرایکی از روش هادر توضیح وفهم مطالب است. -5
 در علوم مختلف از مشابهت میان پدیده های مختلف برای توضیح بهتر مطالب استفاده می کنند.-6
 استدالل استقرایی تمثیلی،استداللی ضعیف است ونتایج آن احتمالی است. -7
 استقرای تمثیلی استداللی است که برای رسیدن به نتیجه از تمثیل استفاده می کند.  -8
    برخی موارد باعث ایجاد مغالطه خواهدشد.استدالل  تمثیلی در  -9

 به صرف مشابهت ظاهری میان دو امرجزئی نمی توان احکام یکی را بردیگری تسرّی داد. -10
 است. هر چه وجوه مشابهت میان دوامر بیشتر باشد،استدالل تمثیلی قوی تر است،امّانتیجۀآن قطعی-11
 وح مختلفی قراردارند.استدالل های تمثیلی از نظر قوت وضعف در سط-12
این روش  ت می یابدین دسهنگامی که کسی احتماالت مختلفی رابررسی می کندوبا حذف تبیین های اشتباه،به بهترین تبی-13

 نیز نوعی استدالل تمثیلی است.
 یم. می کندر استقرا تعمیمی تک تک جامعۀ آماری رابررسی می کنیم واز نمونه های تصادفی استفاده ن -14
لمی عرضیه های فررسی باستدالل استنتاج بهترین تبیین درزندگی روزمره بسیار کاربردداردودرمسائل علمی نیز جهت -15

 استفاده می شود.
 یکی از ضوابط دستیابی به استدالل استقرای قوی باید نمونه هامتفاوت وتصادفی باشند.  -16
 ص -16ص  -15غ-14غ-13غ -12غ -11ص -10ص -9ص -8غ  -7ص-6غ -5ص  -4غ -3ص -2غ  -1

 *جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید:

 (.)تمثیلیاستدالل ........استداللی است که برای رسیدن به نتیجه از تمثیل استفاده می کند-17

 ل ناروا(تمثی ۀعل.) مغا... شوداستدالل تمثیلی می تواندباعث ایجاد مغالطۀ..........................................-18

 .) استقرایی(استنتاج بهترین تبیین نوعی استدالل...........است -19

 (وقوی .) ضعیفاستفاده می شود"........"و"......."دربارۀ استدالل های استقرایی ازاصطالح -20

 قرایی قوی()است.اشندشته ببرای دانستن استنتاج..... باید،تعداد نمونه ها نسبت به کل جامعه آماری نسبت مناسبی دا-21

ی لفی باشندکه بررسف های مختمۀ طیبرای دانستن استنتاج استقرایی قوی،نمونه ها باید..........و...........باشندوبیانگر ه-22

 متفاوت وتصادفی(خواهند شد.)

 بیین(تن ج بهتریتنتا)اسجهت بررسی فرضیه های علمی استفاده می شود."............."درمسائل علمی نیزازاستدالل-23

 .)قوی(آورند ربی فراهملوم تج،مبنایی برای ع .های استقرایی..استداللاستفاده ازنشمندان علوم تجربی تالش می کنندبادا-24

 )کلی(در استدالل استقرائی تعمیمی بامشاهدۀ جند مورد جزئی،حکمی ..... بدست می آید. -25
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 ثیلی()تمد. های ........ ............را شامل می شوآثار ادبی همچون کلیله ودمنه بیش ترین داستان -26

.....مناسب ونحوۀ ..... (روش استدالل به شیوۀ ....... ............براساس گردآوری داده ها1دردرس آماروریاضی )-27

 .)استقرای تعمیمی/تخمین زدن(است

 ی(خمین/یقین.)ترفت.......... از آن گمبنای استقرای تعمیمی براساس ...... بنا شده است ونمی توان نتیجۀ  -28

 موارد ستون سمت چپ، با کدامیک از گزینه های سمت راست تناسب دارد)یک مورد اضافی است(*

 میمی قوی ستقرای تعالف.ا                      .)د( ( استدالل هایی که در علوم تجربی به کار می روند29     

 اییراستدالل استقب.                                              لف()ا( نمونه های متفاوت وتصادفی30    

 . استقرای تعمیمی ضعیفج                                                    )ر(( همانند عمل یک کارآگاه 31     

 د. استقرای قوی             )ب((حمایت نسبی مقدمات از نتیجه32     

 ر. استنتاج بهترین تبیین               

 گزینه صحیح را انتخاب کنید:* 
 ؟صحیح استکدام گزینه در مورد استدالل تمثیلی  -33
 استدالل تمثیلی استداللی ضعیف است ونتایج آن احتمالی است. -1
 به صرف مشابهت ظاهری میان دوامر جزئی می توان احکام یکی را بردیگری تسرّی داد.-2
 نمی تواند باعث ایجاد مغالطه شود.استدالل تمثیلی -3
 هر چه وجوه مشابهت میان دو امر بیشتر باشددر  استدالل تمثیلی مغالطه بوجود می آید.  -4

 نیست؟کدام عبارت در مورد استدالل تمثیلی درست  -34
 دلیل نسبت دادن مقدمات جزئی به یکدیگر ، تشابه است. -1
 غلط به بار آورد. تشابه بین دوموضوع ، ممکن است نتایج -2
 از مقدمات کلی به نتیجۀ جزئی می رسند. -3
 بیش ترین کاربردآن در محاورات در محاوره وادبیات است. -4

 است؟  نادرستکدام گزینه در مورد استدالل استقرایی تعمیمی  -35
 ای کلی تر برسیم. یجهاز مقدمات جزئی به نت -2از نمونه های تصادفی استفاده نمی کنیم.                     -1
 نتیجۀ آن یقینی نیست -4مبنای استقراء براساس تخمین بنا شده است.                 -3

 گزینه یک-35گزینه سه -34گزینه یک، -33 

 نوع استدالل را در هر یک از قسمتهای زیر مشخص کنید:  -36

یش از حدّ به آن باند، اگر مر می ا انسان مانند یک دیگ بخا(انسان نیاز دارد، فشارهای درونی خود را به نحوی آزاد کند، زیر1

 ( )استدالل استقرایی تمثیلیفشار آید، سرانجام منفجر خواهد شد

 ی(س)استدالل قیا.داردن(اگر دو خدا وجود داشت جهان تباه می شد. لکن جهان تباه نشده است. بنابراین دو خدا وجود 2

 ( یی تمثیلیتقرا)استدالل اسیل است که در مواقع اضطراری به کار می آید.(معاون اداره مانند چرخ یدکی اتومب3

 لی (تمثی )استدالل استقرایی(از شباهت رنگ آب انار با آب زرشک حکم می کنیم که آب انار هم ترش است.4

ندآن که مانرش تِ پد(چند روز پیش پزشکی که عینک به چشم داشت به علی کوچولو آمپول زد ،امروز علی با دیدن دوس5

 )استدالل استقرایی تمثیلی (پزشک،عینک به چشم داشت شروع به گریه کردن کرد. 
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) استقرای اندن داردرزش خوا(علی با مطالعه تعدادی از کتاب های یک نویسنده به این نتیجه رسید که همه کتاب های او 6  

 تعمیمی(

فرا  را کامال س قبلیدانش آموزان،نتیجه گرفت که کلّ کالس،درو(معلمی پس از ورود به کالس وپرسش درس از یک سوم 7

 ) استقرای تعمیمی(گرفته اند

) «ست.اور پائین ین کشگیری شد که درصد بیکاری در اپس از آمارگیری در دو شهر از شهرهای افغانستان چنین نتیجه(»8

 استقرای تعمیمی(

 ی تعمیمی( )استقراد.می کن اگراراده کند کشورهای دیگر را نیزاشغال(آمریکاهرکشوری راکه اراده کرده اشغال نموده است 9

ل )استدال.« ر استچای وسیگار هر دو دارای نیکوتین هستند، سیگار برای بدن مضر است،پس چای هم مض»( استدالل10

 استقرایی تمثیلی (

 با یزن آن های برنامه و تامکانا ن بایدبنابرای دارد؛ من گوشی شبیه ظاهری است، آمده بازار به که جدیدی تلفن (گوشی11

 ) استقرایی تمثیلی(.باشد یکسان من گوشی

 با ندتوا نمی من خیاطی چرخ کند؛بنابراین نمی کار درست من خیاطی چرخ کنم، می استفاده پارچه نوع این از که بار ( هر12

 )استقرایی تعمیمی(.کند کار پارچه نوع این

 در االًاحتم بنابراین است؛ روشن آیند مقابل می طرف از جادۀکوهستانی این در که خودروهایی چراغ روز، از موقع این (در13

 )استنتاج بهترین تبیین(.دارد وجود تونل ما جلوی

 )استقرای .کنم دگیراحتی رانن به هم کامیون با توانم می پس کنم، می رانندگی راحتی به شخصی خودروی با ( چون14

  تمثیلی ضعیف(

 .کنم مصرف را وا هم داروهای من است بهتر بنابراین است؛ پسرعمویم بیماری عالئم شبیه خیلی ردامروزمد (دل15

 تمثیلی ضعیف( )استقرای

 .ندارد کار ارباز جغرافیا رشتۀ اند؛پس پیدانکرده مرتبطی شغل هستند؛امّا جغرافیا رشتۀ التحصیل فارغ من دوستان از تن (دو16

 )استقرای تعمیمی ضعیف(
 شما برای جانبی رضعوا دارو است؛بنابراین،این نشده گزارش دارو این از جانبی عوارض هنوز ماه یک گذشت از (پس17

 )استقرای تعمیمی ضعیف(ندارد

برنده  ام زیادحزب احتمال هداد؛بنابراین ب رأی خواهند ما حزب کاندیدای به مردم بیشتر که می دهند نشان ها (نظرسنجی18

 ی تعمیمی ضعیف()استقراشد خواهد

عمیمی )استقرای تودش پیدا سفیدی کالغ نیست هیچ گاه بوده اند؛پس ممکن ایم سیاه دیده هایی که (تاکنون همۀکالغ19

 ضعیف(

 شده مارتبه برترکنکور انآموز نفرازدانش20 زیرا است مابسیارخوب های کنیدکالس نام ماثبت انگلیسی زبان (درآموزشگاه20

 ی ضعیف(تعمیم استقرایی ).اند

 *پاسخ کوتاه دهید:

  قوی و  ضعیف دربارۀ استقرایی ازچه اصطالحاتی استفاده می شود؟نام ببرید.-37
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 ؟ه ایمهنگامی که شرایط استفاده از استقرا را به درستی رعایت نمی کنیم،دچار چه مغالطه ای شد -38

 مغالطه تعمیم شتاب زده

  منظور از مغالطه تعمیم شتاب زده چیست؟مثالی طراحی کنید. -39

 روی های ل:میوهه ایم.مثاده شدهنگامی که شرایط استفاده از استقرا را به درستی رعایت نمی کنیم،دچار مغالطۀ تعمیم شتاب ز

 .اند مرغوب و درشت جعبه این های میوه کل مرغوب اند؛بنابراین و درشت جعبه این

 رابه اختصاربنویسید؟ "روش استنتاج بهترین تبیین"موارد کاربرد  -40

 ههای ضیفر بررسی جهت ستنتاجانوع  این از نیز علمی مسائل در.دارد کاربرد بسیار روزمرّه زندگی در تبیین بهترین استنتاج 

 .شود می استفاده علمی

  یین طراحی کنید؟نمونه ای برای استدالل استنتاج بهترین تب -41

 .باشد آمده بام پشت از که دارد احتمال تنها پس. است نیامده حیاط دیوار یا در از دزد

 قوت وضعف استدالل های استقرایی زیر را مشخص کنید:  -42

 لمان بودهند،مس(درسرشماری شهری کوچک مالحظه میکنیم که همۀخانواده هایی که تاکنون موردپرسش واقع  شده ا1

 .)قوی(نگاه حکم می کنیم که همۀخانواده های شهرمسلمان انداند،آ

درشت   ن باغ(اگر چند جعبه ازتوت فرنگی های یک باغ  درشت باشند سپس حکم کنیم که همۀ توت فرنگی های آ2

   .)ضعیف(هستند

 قوی()ی هستند. ضر بی(دانشمندان بابررسی مدارحرکت تمام سیّارات منظومه شمسی متوجه شدندکه همۀآن ها دارای مدا3
 وست پر کل سطح اری د(پزشکان پوست معتقدند با نمونه برداری از قسمتی از پوست آسیب دیده،می توان فهمید که بیم4

 .)ضعیف(ناشی از چیست. 

پائی ها ه همۀ اروکد شد ( شخصی که در اروپا زندگی می کرد با رفتار سرد همسایگان اروپایی خود مواجه شد. سپس معتق5

  )ضعیف(طفه هستند. عابی

ر سخنرانی ها داده بودند. دنفر پاسخ مثبت به شرکت  128پاسخ به معاون پژوهشی دانشگاه ارسال شد که از آن میان  184( 6

 )قوی(او اعالم کرد همۀ دانشجویان عالقمند به شرکت در سخنرانی ها هستند. 
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 :نوع مغالطات زیر را مشخص کنید -43

من ،همۀ  ود.به نظربشده  روزنامه امروز صبح مقاله ای داشت دربارۀ نوجوانی که از مدرسه به جرم سرقت دستگیرواخراج-1

 ه( اب زدم شتتعمی )مغالطۀجوانان ونوجوانانی که نتوانند در مدرسه درس بخوانندبه فساد وجنایت کشیده می شوند. 

ت ت.من هروقته اسبه جرات میتوان گفت که میزان مطالعه درکشور نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری  داش -2

 ده(ز)مغالطۀ تعمیم شتاب سری به کتابخانه فرهنگ سرای شهر می زنم ،می بینم مملو از جمعیت است. 

  «کند خرج ازدرآمدش تواندبیشترنمی خانواده یک مانند هم دولت»-3

 تسلطی چنان خانواده که ددار خود اقتصادی سیستم بر تسلطی دولت زیرا نیست، درست تشابه این اما مغالطۀ تمثیل ناروا )

 (…و کند چاپ اسکناس دهد، تغییر پولی سیاست یک در را هایشقرض سود نرخ تواندمی مثالً و ندارد

 است بعید هم فاسد دهدرخانوا داشت سالم انتظارمیوه توان مین زده افت درخت فاسدیک های میوه بین در طورکه همان-4

 مغالطۀ تمثیل ناروا( ).کند پیدا رشد کار ودرست صالح فردی

 مردم طبینارتبا دبرقراریباش وجودنداشته مخابرات چه چنان.است(مخابرات اداره)مرکزی تلفن همانند انسان عصبی دستگاه-5

 وا(غالطۀ تمثیل نارم).گیرد نمی بدن صورت اعضای بین پیام کارانتقال هم بیعص نبوددستگاه شوددرصورت می دچارمشکل

 عهده بر را ها آن بریوره هدایت کار سرود گروه رهبر که طور همان باشد می سرود رهبرگروه همانند ونخاع مغز نقش -6

 مغالطۀ تمثیل ناروا( ) .است اعضا وهماهنگی پیام انتقال هم ونخاع مغز کار دارد

 بدن اعضا کننده یتوهدا کننده هماهنگ مغز که طور همان است آدمی بدن به مغز ریاست همانند طبیعت به عقل بتنس-7

 مغالطۀتمثیل ناروا().دارد طبیعی را موجودات وتکامل هدایت وظیفه هم است عقل

 طۀ تمثیل ناروا(المغ).شود می وکامل پخته باسیروسفر هم شودانسان می وکامل پخته باچرخیدن کباب طورکه همان-8

 مبتنی مه انسان رفتار پس است انحیو نیز انسان برد می بین از را ضعیف وقوی دارند بقا تنازع بر مبتنی رفتار حیوانات همه -9

 مغالطۀ تمثیل ناروا().است بقا تنازع بر

 ییک تماشای یم،برایداشت کشور این به ما که درسفری.هستند وجنجال جار واهل ادببی بسیار فالن کشور،مردم مردم-10

طۀتعمیم )مغال.بود دنیباورنکر تماشاگردرورزشگاه هزاران وخشونت رفتیم؛هیاهو ورزشگاه به باشگاهی فوتبال ازمسابقات

 شتاب زده(
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خود هیچ  هآن ها از رشتستند.هدیکان خودِ بندۀ فارغ التحصیل این رشته امروز رشتۀ فلسفه هیچ ارزشی ندارد.دو تن از نز-11

 )مغالطۀ تعمیم شتاب زده(استفاده ای نمی کنند وبه امر تجارت روی آورده اند

 رای)استقهوشنگ وافشین دوبرادرند،هوشنگ زرنگ است،چون افشین برادر هوشنگ است پس اونیز زرنگ است -12

 یل ناروا(تمثیلی ضعیف یا مغالطۀ تمث

 استقرای)ده است. ات زناینکه کرۀ مریخ مانند زمین دارای آب وهوا است،حکم می کنیم که مانند زمین دارای موجود -13

 تمثیلی ضعیف یا مغالطۀ تمثیل ناروا(

ده کب جرمی شو مرتداگر شخصی در بلندی قامت وحالت چهره وبعضی از عادات مشابه شخص دیگری باشد،ویکی از آن  -14

 عیف یاضتمثیلی  )استقرایاشد، حکم کنیم شخص دوم به صرف مشابهت در بعضی صفات یا افعال ،مجرم است. ب

 مغالطۀ تمثیل ناروا(

حکم  ی دهندسپسرکت مما می بینیم سگ وگربه وخرگوش شتر وانسان و.....هنگام جویدن خوراک، فکّ زیرین خود را ح-15

 ا( مثیل ناروغالطۀ تتمثیلی ضعیف یا م )استقرایم جویدن حرکت می دهد. کنیم که هر حیوانی فکّ پایین خود را هنگا

 *پاسخ کامل دهید:

 .دهید برای مقابله با مغالطۀ تمثیل ناروا، از چند روش می توان استفاده کرد؟باذکر مثال توضیح-44

 است؛بنابراین شتهنهاگذآ مصرف تاریخ اندکه خوراکی کاالی«بگوید، اگرکسی مثال عنوان بهاختالف؛ وجوه به توجه-1

 وادم نه درباره تتفکربشراس که محصول می کنیم صحبت دربارۀکتاب ماداریم:بگوییم نیستندمی توانیم استفاده قابل

 ریفک میراث جزو قدیمی بهای کتا از برخی:بگوییم و کنیم اشاره امر دو میان اختالف جنبه های از برخی به سپس.خوراکی

 .هستند صحیح هنوز آنها مطالب و بشرند

 رد در مثالً است؛ اآنب مخالف غلط،یافتن تمثیلی تمثیلی بااستقرای مقابله دیگر راهمخالف؛ تمثیلی استدالل یافتن-2

 .کرد ینگهدار ازآنها دقت بایدبه هستندکه ارزشمندی قدیمی ماننداشیای های قدیمی خیر،کتاب:گفت میتوان فوق استدالل

 اب کنند یم تالش تجربی علوم دانشمندان اتوضیح داده ومثالی طراحی کنید؟ارتباط علوم تجربی واستقرار-45

 انجام با شیمی و فیزیک رد مثال عنوان به آورند فراهم تجربی علوم مبنایی برای قوی، استقرایی های استدالل از استفاده

 مثال آهن:است استقرایی داللیک است از مثالی زیر نمونۀ.شوند می تأیید علمی کلی قوانین آزمایشگاه، در های متعدد آزمایش

 ثرا در لزاتف: پس..........شو می منبسط حرارت اثر در ، مس.شود می منبسط حرارت اثر در شود،روی می منبسط حرارت اثر در

 .شوند می منبسط حرارت
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 بیتجر معلو دانشمندانانشمندان علوم تجربی به قوانین کلی علمی دست پیدا می کنند؟در چه صورتی د -46

 شیمی و یزیکدرف مثال عنوان به آورند فراهم تجربی علوم قوی،مبنایی برای استقرایی های ازاستدالل کنندبااستفاده می تالش

 :است اییاستقر ک استداللازی زیرمثالی نمونۀ.دشون می تأیید علمی کلی قوانین آزمایشگاه، های متعدددر آزمایش باانجام

 .شود می منبسط حرارت اثر در آهن                           

 .شود می منبسط حرارت اثر در روی                           

 .شود می منبسط حرارت اثر در مس                           

                                .......... 

 .شوند می منبسط حرارت اثر در فلزات: پس                          

 برای داشتن استنتاج استقرایی قوی رعایت کردن چه نکاتی الزم است؟ باذکر مثال به اختصار-47

 م،خوانی می درس آن در که دبیرستانی از فقط که درصورتی مثالً.باشند تصادفی و متفاوت باید نمونه ها- 1بنویسید.

 مونهن - 2.بود نخواهد رستد ما گیری نتیجه دهیم، تسری کشور نهای دبیرستا همۀ به را آن بخواهیم نتایج و کنیم نظرسنجی

 از ایدب ها دبیرستان بررسی رد مثال عنوان به.دارند وجود ما جامعۀآماری در که باشند مختلفی های طیف همۀ بیانگر باید ها

 .دهیم قرار بررسی مورد را نمونه چند (...و غیردولتی پسرانه،دولتی، رانه،)دخت ها دبیرستان انواع تمامی

 10 از که آماری از اصلح نتایج مثال، عنوان باشند.به داشته مناسبی نسبت جامعۀآماری کل به نسبت نمونه ها تعداد -3

 رستان بهدبی 170 از که آماری اامّ. باشد نها دبیرستا کل بیانگر نمی تواند آید، می دست دبیرستان به 200 مجموع از دبیرستان

 .بود خواهد دبیرستان 200 به تعمیم قابل زیادی حد تا است، آمده دست

 جرمباصحنۀ کارآگاهی که هنگامیچیست؟باذکر مثالی توضیح دهید."استنتاج بهترین تبیین"منظور از-48

 نوعی نیز شرو مییابداین ستد تبیین بهترین شتباه،بها های تبیین وباحذف بررسی می کند را مختلفی می شود،احتماالت مواجه

 .نیممی ک عمل ارآگاهک همانندیک مینامند،دقیقاً  تبیین بهترین رااستنتاج آن که روش است دراین استقرایی استدالل

 نآهد؟ باش نمونه ومثالی ازعلوم تجربی طراحی کنیدکه درآن  ازاستدالل استقرایی قوی استفاده شده-49

 اثر در فلزات: پس......شود می منبسط حرارت دراثر مس.شود می منبسط حرارت دراثر شود،روی می منبسط ارتحر دراثر

 .شوند می منبسط حرارت

 به رفتن رایب که دانیم می الف: قیاسی )مثال:اقسام استدالل رانام برده وبرای هریک مثالی طراحی کنید؟-50

 را ماهری انندۀر مثال:(ب:استقرایی).دارد دیپلم او که گیریم می بنابراین نتیجه. است دانشجو حمید و بگیریم دیپلم باید دانشگاه
 گاه هیچ او که گیریم می تیجهن بنابراین. کند کنترل را خودروی خود خطرناک شرایط در است توانسته بارها که بگیرید نظر در
 (.کرد نخواهد تصادف کسی با
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 و ضیحتو در هاش رو از یکی تمثیلاستدالل استقرای تمثیلی را توضیح داده وموارد کاربردآن  رانام ببرید؟-51

 ایاستقر.می کنند استفاده بهترمطالب توضیح برای مختلف میان پدیده های ازمشابهت مختلف است .درعلوم مطالب فهم

 برددارد.هوایی کار صنایع وشناسی  درادبیات روان.کند می استفاده ازتمثیل نتیجه به رسیدن برای هک است استداللی تمثیلی

 درد؟ نویسیموارد کاربرد استدالل تمثیلی درادبیات ،روان شناسی وصنایع هوایی را با ذکر نمونه ای ب-52

 های تانداس از آکنده لطیرا ومنطق نامه زبانودمنه،مر کلیله همچون ادبی آثار.است تشبیه همان ادبیات در تمثیل: ادبیات

 را دۀدیگریکنن مراجعه ستاننظرخود،دا کردن بیان بهتر برای نشناسان وروا مشاوران از بسیاری:شناسی درروان.هستند تمثیلی

 حل را خود مشکل است مشاور،توانسته آن حل راه بستن کار به با است و داشته مشابهی مشکل که می کنند نقل برایتان

 .دهند می امانج شبیه سازپرواز، های دستگاه در را خود تمرینات از مراحلی ها خلبان: هوایی صنایع در.کند

 یمکن نمی سیرابرر جامعۀآماری تک تک تعمیمی دراستقرایچرا نمی توان ازاستقرانتیجۀ قطعی ویقینی گرفت؟-53

 .گرفت ازآن قینیی نتیجۀ توان ونمی است شده بنا براساس تخمین آن کنیم،مبنای می استفاده تصادفی های وازنمونه

 جواب تمرینات وفعالیت های تکمیلی درس  پنجم: اقسام استدالل استقرایی@

 45*تمرین ص

االی گنبد دگان( بربدو)گر*استدالل تمثیلی نخست می گوید که تربیت برای نااهالن امکان پذیر نیست .زیراهمانطور که گر

 نااهل اثر نمی کند. نمی ایستد، تربیت نیز در

یز ات بد همنشینان نی شود،اثردید م*استدالل تمثیلی دوم بیان میکندکه تربیت تاثیر دارد،زیراهمانطورکه آفتاب بایک لکه ابرناپ

 خوبی های انسان را از میان می بردوتاثیرات تربیتی بدی برانسان دارد.

ا استدالل دارند. لذر وجوددواستدالل تمثیلی ناسازگار بایکدیگ*هدف ازاین تمرین نشان دادن عملی این مطلب بودکه گاهی 

رسد.بایدتوجه واه خود بۀ دلختمثیلی،استدالل قوی نیست .زیراهر کس بسته به سلیقۀ خود می تواند از دو امر مشابه به نتیج

ت ونمی گویدکه ااهالن اسوردنمکردکه نتایج این دواستدالل رابه نحوی میتوان باهم جمع کرد .بدین ترتیب که استدالل اول در

 ند.کدآوری می درایاتربیت برهمۀانسان هاتاثیر ندارد.امّااستدالل دوم مربوط به همۀانسان ها است ونقش همنشین ب

 48*تمرین ص 

 *استدالل استقرایی تعمیمی قوی ، زیرا از تعداد زیادی نمونه استفاده کرده است.

 اتفاق به صورت نادر و اتفاقی رخ داده است. *استدالل استقرایی تعمیمی ضعیف،زیرا این

و از نظر نطقه باشدمر آن * استدالل استقرایی تعمیمی قوی، تکرار نمونه ها در صد سال می تواند نشانۀ آب وهوای خاص د

 استقرایی استدالل قوی خواهد بود.

یوه های خود ی کنند وممتفاده از آن سوء اس* استدالل استقرایی تعمیمی ضعیف ، این استداللی است که معموال افراد سود جو 

 را به افراد می فروشند!
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 50*تمرین ص

ورا به جایی خواهند ا ثالمی*احتمال خوراکی ای می خواهد که برایش نمی خرند)امّاهمچنان احتماالت دیگری نیزوجوددارند،م

 رندکه دوست ندارد.(بب

ی ان احتماالت دیگرنچ.....)اما هم* احتماال خبرناراحت کننده ای درمورد وی دارد . مثال تصادف کرده است یا فوت کرده اندو...

 نیز وجود دارند، مثال ممکن است می خواهد که شما از پدر بزرگتان برای وی پول قرض کنید(.

ست دزد آن را اثال ممکن ند، مل برده است)اما همچنان احتماالت دیگری نیز وجود دار* به احتمال زیاد پلیس آن را با جرثقی

 برده باشد(.

 50*تمرین ص 

 *استدالل قیاسی، از قوانین کلی زمین شناسی استفاده شده است.

 *استدالل استقرای تمثیلی ، از تشبیه به یک بیماری استفاده شده است.

 امعۀ آماری ونمونه های قبلی استفاده شده است.* استدالل استقرایی تعمیمی ، از ج

 :52و51*فعالیت تکمیلی ص 

 1سوال 

 الف(مطابق با اصطالحات منطق ، نتیجه گیری طوطی استدالل استقرایی است.

تقرای ستدالل اساهمان ب(استدالل قیاسی درادبیات همان استدالل استقرای تمثیلی درمنطق است.)تذکر: قیاس درفقه نیز

 ر منطق است(.تمثیلی د

 2سوال 

 رسید. شور بودن لب بهالف: استدالل استقرای تمثیلی است .وجه شباهت تنها در سفید بودن است ونمی توان از این مط 

 ب: استدالل استقرای تمثیلی است.

 ج: استقراء  تعمیمی ضعیف است وتعمیم شتابزده انجام شده است.

 دقابل اعتماد باش انند آنهامدارد نراد مهربان وقابل اعتماد بوده است ، اما دلیل د: استدالل استقرای تمثیلی است.فرد شبیه اف

میلیون کافی  80برای تعمیم به  هزار نفر15ه: استقراء تعمیمی ضعیف است وتعمیم شتابزده انجام شده است زیرا نمونه گیری از 

 نیست.

 3سوال 

کنیم ،ازراه  ی رابررسیتاریخ یف است،امّااگرنمونه های زیادتمدنهایاستدالل استقرای تمثیلی )به تنهایی استداللی ضع-الف 

 استقرا می توان آن را استداللی استقرایی نیمه قوی دانست(.

ارس هم ند.یاسگ په باشاستنتاج بهترین تبیین )استدالل قوی( نتیجه قطعی نیست،زیراممکن است سگ راموقتابیهوش کرد-ب

 دارند.وجود یگر،کسی صدای وی رانشنیده است واحتماالت دیگری که همچنانکرده است ولی به دلیل سروصدایی د

 استقراء تعمیمی قوی)نمونه گیری در مدت یکسال می توانند استدالل قوی ایجاد کند(. –ج 
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 مردم به ست، معموالعطیل ابلی خود استفاده کرده است که وقتی چند روز شهر تاستنتاج بهترین تبیین )از تجربه های ق–د 

ت . بدین ر هم دانسمعتب مسافرت می روندو شهر خلوت می شود.لذا استدالل استقرایی قوی است. می توان آن را نوعی قیاس

دم به اند که مردمی  است)زیرا ترتیب که بگوییم از حکمی کلی در مورد مسافرت مردم استفاده کرده است ونتیجه گرفته

 مسافرت رفته اند(.

رض مقدمات آن( یاسی )درفقدالل در مواردی که  میان استقرا وقیاس تردید دارید، به این نکته توجه کنید که نتیجۀ است تذکر:

ه شوید متوجاست  ممکن صدرصد یقینی است.لذا اگر احتمال دیگری مطرح است ، استدالل استقرایی است.مثال در این مورد

وجود آنکه مردم  اب یا به دلیلی که به دلیل ماه مبارک رمضان ،مردم با وجود تعطیالت ، به مسافرت نرفته اندو شهر شلوغ است.

 به مسافرت رفته اند، مسافران زیادی به شهر آمده ان ولذا شهر هچنان شلوغ است.

 استقراء تعمیمی قوی –ه 

 می گفت: راما اگ. لی نتیجه گرفته است وقیاس نیستپس از حکم ک "مطابق قانونبه  "قیاس معتبر)چون گفته است –و 

افرکش اینجا مس سی درد.منظور از تاکاستدالل وی استقرایی بوتمامی تاکسی های شهر مااز روی تجربه زرد رنگ هستند،

 بلکه عضو اتحادیۀ تاکسی رانی است.وآژانس نیست،

 4سوال 

 تخمینی -الف

 ماری یعنیهای آطه ای است که درآن داده های آماری خودراجمع آوری می کنیم )مجموعۀکل واحدجامعۀ آماری حی-ب

جامعۀ د(.ری مینامنعۀآمامی شوند،راجام مجموعۀافراد یاچیزهایی که داده های مربوطبه آنها دریک بررسی آماری گردآوری

 آماری همان حیطه ای است که درآن به استقرا می پردازیم.

 ره مشت نمونۀ خروار نیست، ولی اگر خروار یکنواخت باشد، مشت نمونۀ خروار است.خیر هموا -ج

 5سوال

الزم یادان ،ست توسط شرخوادن این نوع ممکن است واقعا بیمار ونیازمند باشد. ممکن است شیاد باشد.باتوجه به زیاد شد-الف

 ببینیم! وژی وی راادیولرست تاریخ نسخه یا عکس است به سرعت  حکم به بیمار ونیازمند بودن وی نکنیم . همچنین بهتر ا

 به احتمال زیاد نذری می دهند. مخصوصا در ایام محرم باشد.-ب

احتمال آن کم  د دارداماف وجواحتماال دستۀ عزاداری از آنجا عبور می کندیاشربت توزیع می کنند، اما گرچه احتمال تصاد -ج

 است.
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