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چکیده:
هنوز ولی می آورد. صحنه به و کشیده بیرون اذهان تاریکخانه از را ناآشنا مفاهیم و نکات زیرا است روشنی بخش است. مسرت بخش و روشنی بخش فلسفه
نقطه به شدن نزدیک براي نیست. آن بر پایانی نقطه که هست مفاهیمی فلسفه در است. مسرت بخش فلسفه وجه این شود. روشن باید که هست پنهانی زوایاي
علم یک به عنوان آمار آمد. وجود در آمار فلسفه ي و رفت ماجرا همین هم علم فلسفه بر آمد. پدید علم فلسفه ي رهگذر این از و شد شعبه فلسفه پایانی،
چنان نه و کرد ترك را آن توان به که نیست چنان استقراء ذات است. منازعه از پر فلسفی مسائل جمله از استقراء دارد. استقراء فلسفی مفهوم در ریشه استقرایی

نپردازد. آن به فلسفه دیگر که است
همان که استقراء اشکال مهم ترین به آن، فرازوفرودهاي برخی ذکر و آن از مختصري تاریخ ذکر و استقراء شکل گیري مراحل بر مروري ضمن مقاله این در

می پردازیم. است استقراء» «مسئله
قیاس. علم، استقراء، مسئله استقراء، کلیدي: واژه هاي

استقراء شکل گیري ١

می رسد، میالد) از (٣٩٩- ۴۶٩پیش سقراط از قبل سال ها به بشري افکار جنبش
نشان وسواس بخواهیم اگر که است نشانی سنگ مسیر این در سقراط ولی
خانه هاي به آسمان ها از را فلسفه سقراط می کنیم. شروع آن از ندهیم،
کردن صحبت و آتن کوچه هاي پس کوچه در پرسه زدن با آورد. مردم
داشت. مفاهیم کردن روشن و تبیین در سعی جوانان، با به خصوص مردم، با
سؤال همان که خود ابتکاري شیوه ي بر مداومت و سقراط شب زنده داري هاي
همان ادامه با توانستند بسیاري افراد او از بعد که گشود را راهی بود، جواب و
و روزگار مرد نیک ترین این البته بازهم شوند. نزدیک حقیقت یافتن به راه
را خود جان جنگ ها، در تابستان و زمستان در پاي برهنه با که انسان دوست این
روشن تر قصد که آنانی از خوشی عاقبت می انداخت، خطر به افراد نجات براي
جرم به پوست، تاجر یک شکایت بنابر ندید. داشت را آنان دنیاي کردن
با دادگاهی در و شد کشیده محاکمه به جوانان اخالق کردن فاسد و بی خدایی
درباره ي شد. اجرا حکم و محکوم اعدام به نفر پانصد حدود منصفه اي هیأت
فرانسوي مورخ بود، جامعه طردشده ي بی خدایی جرم به هم او که اسپینوزا

است: گفته رنان
است.» بسته نقش ذهنی در که باشد تصوري حقیقی ترین شاید خدا از او «تصور

و انسان دوستی واضح دلیل دو به هم سقراط ذهن در خدا تصور قطعاً
زیستن بود. خطرناك و زهرآگین آتن در نبوغ است. چنین او، حقیقت طلبی
فریب را همسایگان ولی می کنند نیاز و راز خدایان با که مردمی بین در
دلپذیر نه تنها رفتار، در وحشی و هنر در بااستعداد مردمی با زیستن می دهند،

است. آزاردهنده سخت بلکه نیست
جواب و سؤال فلسفه، پایه  هاي نهادن بنیان و حقیقت کشف در سقراط روش
در سعی جهت دار» «سؤال هاي و معنی دار» «امور از شروع با به تدریج او بود.
قرار دقت مورد بیشتر امروز اگر را روش این داشت. حقیقت به شدن نزدیک
شناخته شده «استقراء» به که است روشی همان کرد خواهیم مالحظه دهیم،

است.
عکس جهت در کرد کاري سقراط شاگرد میالد) از پیش افالطون(٣۴٧- ۴٢٧
بر «سایه هایی آن ها از و کرد تبعید آسمان ها به را «حقیقت» او استاد. کار
که می خواندم روانشناسی در کتابی دور سال هاي گذاشت. باقی غارها» دیوار
آن ماست»، نظر کوتهی مجاز و حقیقت «فرق نوشته شده بود آن مقدمه در
بین اگر که بودم گرفته یاد ولی بود مشکل برایم مجاز و حقیقت درك موقع
حقیقت که دانستم بعدها بود. خواهد نظرم کوتهی از شوم قائل فرقی آن ها
بیت این است. غار دیوارهاي بر حقیقت سایه هاي مجاز و افالطون مُثُل همان
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یارمحمدي٢٠ مسعود و پاشا اله عین سایه ها رقص استقراء

ماست، چشمان پیش حقیقت، نیست، آن ها بین تفاوتی که بگوید می خواهد
دید. خواهیم را آن نشویم مشغول سایه ها به اگر

با که بود مانده حیران افالطون شاگرد میالد) از پیش «ارسطو»(٣٢٢- ٣٨۴
سایه هایی با و گریخته آسمان ها به که حقیقتی با و آمده خانه اش به که فلسفه اي
سه این میان از سرانجام او کند. چه می کنند، جست وخیز دیوار و در بر که
و نهاد بنیان را خویش منطقی دستگاه آن ها به زدن مهار براي و عجیب پدیده
به که بود حقیقتی همان واقع در قیاس برد. نام «استقراء» و «قیاس» از آن در
بودند پاگیري و دست سایه هاي استقراء و تبعیدشده بود آسمان ها به مُثُل نام
سایه ها امروزي، زبان به می کردند. مشغول خود به را ذهن دیوار، و در بر که
به پی سایه ها، این از بتواند ارسطو که آن براي حقیقت. از بودند نمونه هایی
داد تعلیم را «دیدن» واقع در او نهاد. بنیان را آزمایش و مشاهده ببرد. حقیقت

کرد. توصیه هایی قابل قبول، نتایج استخراج و دیدن بهتر براي و

استقراء فرود ٢

افالطون سقراط، دوره ها، بزرگ فیلسوف سه دست آوردهاي می رسد نظر به
مسیحیت اسالم، ظهور با بیاورد. دوام سال ٨٠٠ حداکثر توانست ارسطو و
خود معنوي و مادي اقتدار حفظ براي و گرفته آن مقابل در گاردي ساله ۶٠٠

مسیحیت که محبت آمیزي نظر علی رغم کرد. طراحی محکمی چارچوب هاي
توانستند حداکثر و رفتند محاق به استقراء و قیاس داشت، ارسطو آموزه هاي به
آموزه هاي قالب در کلیسا بمانند. باقی دیوارها و در بر سایه اي منزله ي به
مقدس ارسطوي فلسفه  به را اجازه این آکونیاس(١٢٧۴- ١٢٢۵میالدي) توماس
آن که به شرط بکند کند، استنتاج خود روش هاي از می خواهد هرچه که داد
و داغ شد. آغاز جدال اینجا از مشروط». «علم نباشد. کلیسا تعالیم با مغایر
نورها آن چنان شدند. بریده بی جنایت و بی جرم سرها و افتادند کار به درفش ها
نبود. خبري مدت ها تا هم سایه از حتی که شدند محتاط و محافظه کار بی رمق،
زیرخاك در که بذري مانند ناب اندیشه هاي و افکار سیاه، دوران این در
از بسیاري البته درآوردند. خاك از سر کردند، رشد کم کم باشند قرارگرفته
جوردانو» «برونو قبیل از افرادي مانند یا شدند، پایمال ستوران ُسّم زیر یا آن ها
از حرف می خواهد جرأت خیلی شرایط این در شدند. سوزانده آتش به
باشی. داشته چنته در قوي چیزي آن که مگر زد، استقراء و قیاس استدالل،
قیاسی آن ها کار روش چون نداشتند، قیاس با خاصی مشکل کلیسا ارباب البته
امور در حاال و پذیرفته بودند خود دینی آموزه هاي قالب در را کل آن ها بود.
و دیدن را سایه ها بود، استقراء بود سخت برایشان آنچه می دادند. نظر جزئی
گالیله(١۶۴٢- دوره تا جنجال ها این تمام زدن. حرف هستی حقایق به راجع

بود. استقرائی فکر و قیاسی فکر برخورد نتیجه  ١۵۶۴میالدي)

استقراء فراز ٣

کوشیدند، راه این در روشنگرانی ندارد، مستوري تاب پري رو که آنجائی از
اگرچه بردارند، حقایق روي از پرده و بگذارند برجاي خود از میراثی تا
این در که کسی اولین کردند. را کار این درونی شعفی با ولی به زحمت
فرانسیس انگلستان، پانزدهم قرن هاید» آقاي و جکیل «دکتر برداشت قدم مسیر
را ارزش مشخص به طور ارسطو از پس او است. بیکن(١۶٢۶- ١۵۶١میالدي)
اهل خود او بلکه نیست نظري صرفاٌ ارزش دهی این البته می دهد. مشاهده به
مشاهده و آزمایش درصدد کرد، خطور او در که فکري پی در بود عمل
بیکن بگذریم، که آغازین نکته این از شد. او مرگ باعث کار همین و برآمد

کردند. خطر واقعاً که داشت هم عصرانی
ستارگان رصد به که کوپرنیک(١۵۴٢- ١۴٧٣میالدي) استقرائی روش هاي
و ابراز جرأت ولی یافت دست زمین نبودن ثابت جمله از حقایقی به و پرداخت
کپلر(١۶٣٠- ١۵٧٠میالدي) بود. کشیش خود کوپرنیک نداشت. را آن انتشار
از غنی مجموعه ي به ویژه دیگران، مشاهدات از به دست آمده نتایج از استفاده با
توانست براهه(١۶٠١- ١۵۶۴میالدي) تیکو گروه به وسیله انجام شده مشاهدات
را حرکت سرعت و حرکت مسیر قبیل از خورشید دور به حرکت قوانین
را او که بودند سایه هایی کپلر به وسیله شده به کاربرده مشاهدات کند. کشف
بی دردسر هم چندان کپلر براي فعالیت ها قبیل این البته کردند. راهنمایی نور به
به کشیشان «لباده آلمان در که می رسد نظر به برشت» «برتولت قول به ولی نبود
خورشید این گالیله داستان همگی روم در نبود». روم در کشیشان لباده ي بلندي
را عمر پایان تا او خانگی حصر سرانجام و او دادگاه هاي شنیده ایم، را ایتالیا
گالیله کلیسا سال چهارصد سیصد، از بعد که بود اواخر همین می دانیم. همگی

کرد. تبرئه را

استقراء به نزدیک تر نگاهی ۴

می گوید خود علمی جهان بینی کتاب در راسل(١٩٧٠- ١٨٧٢میالدي) برتراند
پنجاه و یک صد در شد. شروع گالیله کارهاي با پیش سال سیصد از علم
به اخیر سال پنجاه و یک صد در و بود خردمندان مطالبات جزء علم اول سال
کاهنان آنچه مگر است مطرح سؤال این اینجا شد. تبدیل همگانی مطالبات
این ها ارشمیدس ارسطو، افالطون، سقراط، نبود؟ علم می دانستند دلفی معبد
یعنی میالد)، از ارشمیدس(٢۵١- ٢٨٧پیش بزرگ کشف آیا نبودند؟ عالم
که علمی ولی بود علم همه این ها چرا، نبود؟ علم سیاالت مکانیک پی ریزي
تکرارپذیر مشاهدات اساس بر این ها نبود. کرده باشد طی را خود طبیعی مسیر
به پی افتاد اتفاق حمام در آنچه مشاهده با ارشمیدس بودند. نشده حاصل
معبد کاهنان علم بود. سایه در خود حقیقت به بردن پی راه هنوز برد. حقیقت
طالس و ارشمیدس کوچک جرقه هاي این که می کرد سنگینی آن چنان دلفی
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ارشمیدس، راهکارهاي تا می گذشت سال ها باید نمی آمد. چشم به غیره و
و می شد تبدیل قابل قبول جریانی به گالیله سرانجام و کپلر بیکن، ارسطو،
شایعه بپوشد را کفش هایش «حقیقت تا گفته اند می شد. حاصل علم از تعریفی
و باحوصله و تأنی با درخشان ستارگان این کارهاي است». رفته را زمین نصف
آسمان ها از باشد استقراء همان که را علم به دستیابی روش هاي آرامش حفظ

آورد. خانه ها به
دوربین در را مشتري قمرهاي گالیله که روزي است. اعجاب آور گالیله داستان
سرشار و شعف انگیز روزي او براي بود، قدري لحظه عجب دید، خود نجومی
و بود ندیده کسی تابه حال که بود دیده را چیزي بود. حیرت و شادمانی از
باورهاي از بسیاري که شد نتیجه گالیله مشاهده این از نبود. آن وجود به باور
این به را آن ها سرسري، مشاهدات که شد نتیجه اساس اند. و بی پایه قبلی
زمین دور به را خورشید چرخش اگرچه کلیسا مشاهدات است. رسانده نقطه
در داشت. هم دیگري قدرتمند اتکا نقطه می داد، توضیح واضحی این به
گفته ماه به و َجبَعون بر شد گفته خورشید «به است آمده ١٠ آیه یوشع انجیل
ارباب براي روشن دلیلی و قوي نشانی آیه این بایستید.» اَیَلون وادي بر شد
ایستادن باشند. داشته ایمان زمین دور ماه و خورشید حرکت بر که بود کلیسا
سمت به را دوربینش گالیله که روزي بود. عظیمی کار باور این مقابل در
مذهبی، علماي فلورانس، علماي نخبگان، از و رفت نشانه آن اقمار و مشتري
و کنید» اعتماد خود چشمان «دید به که کرد تمنا ریاضی دان ها و فیلسوف ها
بحثی دوربین به بی اعتنا آنان کنند، نگاه دوربین توي مشتري، اقمار رؤیت براي
باشند؟» داشته وجود می توانند ستاره هایی چنین اصوالً «آیا که می کنند آغاز
کردند کاري فلسفی سؤاالت قبیل این هستند؟» الزم ستارگان این گونه «آیا یا

برنیاید. کاري سایه ها دست از بازهم که
جا «علمی» و «علم» از تعریف این و نمی ماند پنهان ابر پشت خورشید به هرحال
خاص) باکیفیت (البته آزمایش طریق از که است علمی چیزي آن که می افتد
و شد تقسیم غیرعلمی و علمی به بشري دانسته هاي اینجا از باشد. به دست آمده
سرزنش و توهین نوعی نبودن علمی که ورزیدند تأکید بودن علمی بر آن چنان
افتخار آن به و کردند تأکید بودن علمی بر چنان فکري مکاتب از بعضی بود.
نماندن عقب براي کردند تقال هم دیگر موجه و مطرح مکاتب برخی که کردند

بزنند. علمی استدالل به نوعی دست خود توجیه براي قافله از
نوبت سرانجام و کرد صعود رفیع بس البته جایی تا سایه ها بر نهی ارج فواره این
پوپر(١٩٩۴- کارل و راسل برتراند قبیل از متأخر فیلسوفان رسید. آن افول
استقرایی علم اصوالً و استقرایی روش هاي دیگران، البته و  ١٩٠٢میالدي)
به باید چرا است. نتیجه درباره رسیدن به یقین مسئله کشیدند. سؤال زیر را
این می دانیم البته باشیم. داشته یقین رسیده ایم، استقراء طریق از که نتیجه اي
که هست ضمانتی چه ولی است داده نتیجه معینی شرایط براي تاکنون نتیجه
به حکم این که است الزم یقین این به رسیدن براي بدهد. نتیجه هم بعدازاین

حاصل استقراء طریق از که «نتیجه اي که است آن حکم شود. ثابت طریقی
آنچه شود. ثابت باید هم حکم این است» صادق و معتبر نتیجه اي می شود
صادق کرده ایم مشاهده که جایی تا نتایج اعتبار که است آن می دانیم دراین باره
به نیاز هم حکم این اثبات بود؟ خواهد صادق هم بعدازاین چرا ولی است بوده
صادق  حاصل شده اند، استقراء طریق از که احکامی تمام «تاکنون دارد. استقراء
صادق اند» نیز می شوند حاصل استقراء از پس ازاین که احکامی پس بوده اند،
است چیزي آن این ببخشیم. منطقی وجاهت استقراء به می خواهیم استقراء با
به یقین در موسی حضرت روش است. معروف استقراء» «مسئله به عنوان که
من به را خودت که می گوید خدا پیامبر این که آنجایی بود. دیدن رسیدن
هیچ گاه شاید نیست. آسانی کار به یقین رسیدن کنم حاصل یقین تا بده نشان

نرسیم. هم
افزودن با واداشت. چاره جویی به را علم فیلسوفان استقراء در نارسایی ها این
قیاس همان اصل در (که تام استقراء به استقراء خود مفروضاتی، یا شرایطی
حاصل شده نوعی) (هر استقراء از چه علم شد. تقسیم ناقص استقراء و است)
جهل، مقابل در بود علم فقط اول پذیرفت. تقسیماتی نیز باشد نشده چه باشد
ظهور به غیره و مشروط علم تفصیلی، علم اجمالی، علم شبه علم، علم، بعد
کنیم، اثبات نمی توانیم را چیزي ما که شدند معتقد او هم فکران و پوپر رسیدند.
را ابطال پذیري نظریه پوپر است. کردن باطل برمی آید ما از که کاري تنها
علمی تر چیزي و باشد ابطال پذیر که است علمی چیزي آن گفت و کرد مطرح
باشد ابطال پذیرتر ثانیاً باشد، وسیع تر آن رقیب نظریه هاي دامنه اوالً که است
ابطال پذیري البته باشد). وسیع تر می کنند فراهم را نظریه آن ابطال که (شرایطی

نیست. بودن غلط معنی به

قرآن در استقراء ۵

نیز و باورها تقویت عبرت آموزي، انگیزه، ایجاد براي راه ها بهترین از یکی
بررسی به متعال خداوند توصیه است. استقرا طریقه انسان ها، عموم هدایت
که اقوامی از زیادي نمونه هاي بیان و گذشتگان سرنوشت در نگریستن و
قرآن به عنوان مثال ادعاست. این شواهد جمله از داشته اند، مشابهی وضعیت
آیه هاي است. کرده توصیه را استقرایی روش هاي زیر آیه هفت در کریم
آیات این در که (آیه/سوره) ١٨/٣۴ ،۴٢/٣٠ ،۶٩/٢٧ ،٣۶/١۶ ،١١/۶ ،١٣٧/٣

تکذیب کنندگان جزء که را کسانی عاقبت تا کنید سیر زمین در می گوید
و آیه) (یک مشرکین جزء آیه)، (یک بودند مجرمین جزء یا آیه) ٣) بودند
که است آن منظور البته و ببینید مورد) ١) کردند اشکال خلقت در سرانجام

بود. نخواهید مستثنا آن ها سرنوشت از بروید راه همان به هم شما اگر
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ریاضیات در استقراء ۶

H٠» که می شود بیان این گونه تصمیم قاعده قالب فرض آزمون مبحث آمار در
شدن رد شرایط آن تحت که می شود بیان شرایطی .«T ∈C اگر می شود رد
اگرچه می پذیریم. را H٠ نمی گوییم هیچ گاه آمار در می شود. روشن H٠

به باید ولی بیفتد است ممکن کرات به اتفاق این مسامحه روي از و عمًال
داشته زیادي فاصله حقیقت با است ممکن پذیرفته ایم که را آنچه باشیم هوش

باشد.
بشورند، مباحث این بر که وادارد را ریاضیات اهالی است ممکن که آخر نکته

در تعریف ها از برخی است. ریاضیات نیرومند ابزار از استقراء که است آن
و دارد وجود چرا فیبوناچی دنباله مثًال (استقرایی  اند) بازگشتی اند ریاضیات

است. یکتا چرا دارد وجود اگر
می شود. انجام طبیعی اعداد مجموعه در (ریاضی) استقراء که است این در نکته
استقراء با را چیزي اگر که است به گونه اي طبیعی اعداد مجموعه تعریف ذات
ریاضیات در نیستیم. تناقض منتظر و است برقرار حکم آن رساندیم اثبات به
موروثی و یک دار مجموعه هاي تمام اشتراك به صورت طبیعی اعداد مجموعه
می شود سبب موروثی و یک دار اشتراك، ویژگی سه همین می شود. تعریف

باشد. نداشته جایی استقراء» «مسئله ریاضیات در که
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