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  منطق فازي جستاري در مباني معرفتي

   

  1اده يزدي ن زيمهدي حس

  چكيده

هاي  مجموعه« اي با عنوان    زاده در مقاله    پروفسور لطفي   ،1965را اولين بار در سال      منطق فازي   
 توان آن را نخستين قـدم در راه رسـيدن بـه نگـرش فـازي در عرصـه                  مطرح كرد كه مي   » فازي

 در پـي آن اسـت كـه         ، منطق فازي با نگاهي خاكستري به جهان واقعيت        .معارف بشري دانست  
 فلـسفي   ،هـاي معرفتـي      جنبه .مل و آنگونه كه هست به تصوير بكشد       حقايق خارجي را بطور كا    

هـاي چـشمگير در       اين نگرش كه اساساً خاستگاهي فني، مهندسي دارد بيشتر پـس از موفقيـت             
  . عرصه توليدات صنعتي، مورد توجه قرار گرفت

-پردازان فازي معتقدند كه مبـاني معرفتـي منطـق فـازي را مـي              نظريه  همه  شايدبرخي و   

 . همان جريـان اسـت     يست در تفكرات سوفسطايي يونان جستجو نمود و فازي در واقع ادامه           با
 ايـن  .تابـد شناسـانه آن را برنمـي  كننـد كـه نگـاه معرفـت    آنان اين تفكر را بـر اصـولي بنـا مـي     

   .داننددار چنين اصولي ميپردازان محصوالت فراوان و چشمگير فازي را وام نظريه
پـردازد و   شناختي به نقد و بررسي آن مـي        با نگاهي معرفت   ،اين مباني اين نوشتار با تبيين     

پردازان  ادعـا     همانگونه كه اين نظريه    _كند كه آيا اساسا منطق فازي       درباره اين مسأله بحث مي    
  گيرد ؟ چنين اصولي شكل مي بر پايه_كنند  مي

گرايي  نسبيت ،لحاظ فهم گرايي به    نسبيت ، اصل امتناع تناقض   ،منطق فازي  :ها   كليد واژه 
  گرايي فراگير و مطلق  نسبيت،به لحاظ واقع

                                                            
 پژوهشگر حوزه و دانشگاه. 1
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  طرح مسأله

هايي بنيادين مواجـه بـوده كـه قـدمت آن             بشر در تكاپوي رسيدن به حقيقت، همواره با پرسش        
داستان آغاز و پايان هستي، موجود كامل و مـاوراي عـالم مـشهود،              . همزاد با تاريخ آدمي است    

هايي است كه پاسـخ آن مـسير زنـدگي آدمـي را               پرسش...  و غير اخالق و    سعادت بشر، اخالق  
  .كند هدايت مي

 در اين ميان، منطق فازي با نگـاهي خاكـستري بـه جهـان هـستي، در جـستجوي                   

ويران كردن مرزهاي خيالي و تصويري جديـد        . واقعيت و يافتن تبييني دقيق از آن است       

  .دهداين مهم نويد ميهايي را در راه رسيدن به  از واقعيت، گام

زاده اسـتاد ايرانـي االصـل          توسـط پرفـسور لطفـي      1965  اولين بار در سـال        ،اين نگرش 
ايـن  . مطرح شـد ) Fuzzy sets(» هاي فازي مجموعه«اي تحت عنوان  دانشگاه كاليفرنيا، در مقاله

ت عنوان  توان نخستين قدم در راه رسيدن به نگرشي فازي در عرصه علوم و رياضيا               مقاله را مي  
 علوم رياضي و مهندسي و محصوالت بسياري كه          كاربردهاي فراوان منطق فازي در دايره     . نمود

 به طوري كـه  ، آن را در كانون توجه محققان و دانش پژوهان قرار داده است   ،به بازار ارائه كرده   
ـ          هم اينك ساالنه بيش از هزار مقاله در زمينه         -ه مـي   فازي در مجامع علمي سراسـر جهـان ارائ

 فلسفي اين نگرش كه اساساً خاسـتگاهي فنـي، مهندسـي دارد بيـشتر     ،هاي معرفتي   جنبه .1گردد

                                                            
؛ 186_147 و ص  67  _15 ص ،1377 ،كاسـكو : ن نك آبراي آشنايي بيشتر با منطق فازي و كاربردهاي          .1

 ،1381 ، اس ؛ يوآن   . يو ، جر ؛ كلير   . جي ، ؛كلر 252_173 وص 10_4، ص   1382 دي   ،سا،كار تالوبوس 
  خر؛ آفصل 

Zadeh, L. A, 1965, 338-353 and Ibid, 1988 and  Klir, G. J. and B Yuan, 1996 
and Woodbury Tolley, Manton ,1994. 
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  .هاي چشمگير در عرصه توليدات صنعتي، مورد توجه قرار گرفت پس از موفقيت
 فلسفي اين تفكر هنوز به شـكلي صـحيح و           ،هاي معرفتي   رسد جنبه   با اين همه به نظر مي     

پردازان فازي بر اين باورند كه منطـق فـازي            ي و شايد همه نظريه    برخ. جامع تبيين نگشته است   
اصـل  «دار انكـار    گيـر فـازي را وام     هاي چشم آنان فراورده . است» اصل امتناع تناقض  «پايان راه   

 ،كننـد   مـي   همانطور كه اين نظريه پردازان ادعا      ،اما آيا منطق فازي    .كنندعنوان مي » امتناع تناقض 
   1 استوار است ؟،رد؟ آيا تفكر فازي بر اجتماع دو نقيض و ارتفاع آنپذي اصل تناقض را نمي

پردازان آن مطرح    از سوي نظريه   ، معرفتي منطق فازي   يكي ديگر از اصولي كه به مثابه پايه       
 در تفسير ايـن اصـل از برخـي          .» است   )ايدرجه( تشكيكي   ،هر چيزي « شود اين است كه      مي

در منطـق   » گرايـي   نـسبيت «  پـذيرش    ،راد از اصل مذكور   شود كه م    نمي عبارات چنين برداشت  
منظـور از تـشكيك يـا       ؟  گيـرد شكل مي » گرايي  نسبيت «  اما آيا منطق فازي بر پايه      .فازي است 

 هاي مطلق را باور ندارد ؟آيا منطق فازي گزاره؟ نسبيت در منطق فازي چيست

كنـد  ردازد و در اين باره بحث مي      پ به نقد و بررسي آن مي      ، اين نوشتار با تبيين اين مباني     
ي چنـين اصـولي      بـر پايـه    ،كنندپردازان آن ادعا مي   كه آيا اساسا منطق فازي همانگونه كه نظريه       

  يابد ؟سامان مي

  اصل امتناع تناقض 

«  از منظـر آنـان       .هاي مسلمان از نظر معرفت شناسي مبناگرا هـستند        دانفيلسوفان و منطق  
و مبناي شناخت آدمي است و عقالنيت و اعتبار هر باوري در نهايـت          پايه  » اصل امتناع تناقض    
 نوعي سفـسطه و      «اصل عدم تناقض  « منوط خواهد بود و با كنار گذاشتن         ،به پذيرش اين اصل   

سـاخت  ترين زيـر   در آثار اين محققان اصل مذكور مبنايي       .گيردتشويش جهان باورها را دربرمي    
-ابـن ( قضاياي صادق      نخستينِ همه : با عناويني همچون    گردد و از آن     معرفت بشري تلقي مي   

فخـر  (ترين بـديهيات     روشن )90 ص ، بي تا  ،مالصدرا(هاي حق    اولينِ گزاره  ،)65 : 1376 ،سينا

                                                            
 :نك. اصل را مورد بحث قرار داده است       ديگر  با نگاهي متفاوت و به تفصيل اين           نوشتاري نويسنده در    . 1

 .92-78ص ،50 شماره ،خردنامه صدرا
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شـود كـه ايـن      ياد مي .. . و )253: ق  1411 ،طباطبايي(ترين اوليات   ، مقدم )94:  ق   1411 ،رازي
- بر اهميـت جايگـاه معرفـت       ،اس معارف بشري است   مهم با اشاره به اينكه اين اصل مبنا و اس         

   .شناسي آن تأكيد دارد
 .بـرد نـام مـي   »  اصـول بـديهي ديگـر        اصل آغازين همه  « ارسطو نيز از اين اصل با عنوان        

 استدالل او بر ضرورت وجود چنين اصلي اين است كه  امكان ندارد براي       )97 :1377 ،ارسطو(
كه در اين    چنان ،پايان ادامه خواهد يافت   نه اين جريان تا  بي     اي برهاني اقامه كرد و گر     هر گزاره 

   )98:همان  ( .يابدصورت اساسا برهاني سامان نمي
 صـادقي هنگـام     بر اين باور است كـه هـر گـزاره         » اصل امتناع تناقض  « ابن سينا در مورد     

كه پذيرش آنها   قضايايي  (هاي نظري   ي گزاره اي كه همه  گردد به گونه   به اين اصل برمي    ،تحليل
شـود ـ بـه     آنها قضاياي ديگـر تبيـين مـي   هايي كه به وسيله گزاره و همه)به استدالل نياز دارد

 ايـشان از منكـرين   )65  :1376 ،ابن سينا( 1.اندصورت بالفعل يا بالقوه ـ به چنين اصلي محتاج 
ه يا از روي عناد و به  برد و در مورد آنان معتقد است ك       نام مي » سوفسطايي  « اين اصل با عنوان     

اي برايـشان پيـدا     صورت ظاهري منكر چنين اصلي هستند و يا اينكه در مورد اين گزاره شـبهه              
 مالصـدرا  .)61 ـ  60:همان  (شوند اند دو نقيض جمع و يا رفع ميشده و در اثر آن توهم كرده

 انكـار   ، انكار ايـن اصـل را      ،يابداي هنگام تحليل به اين اصل پايان مي       نيز با بيان اينكه هر گزاره     
   )90:  بي تا ،مالصدرا( .داندجميع مقدمات و نتايج مي

پردازان فازي بر اين باورند كه منطـق فـازي پايـان                نظريه  اما در مقابل برخي و شايد همه      
 سياه و سفيد و صفر و يـك         ،A~ و   Aتوان با نگاه      است و ديگر نمي   » اصل امتناع تناقض    « راه  

دهنـد  انان انكار اين اصل را مبنا و پايه معرفتي خويش قرار مي           . يق عيني پرداخت  به تفسير حقا  
منطق دو     «.كنندعنوان مي » اصل امتناع تناقض    « دار انكار   گير فازي را وام   هاي چشم و فراورده 

آسمان آبي اسـت يـا آبـي        . يا اين يا نه اين    : دويي ارسطو به يك قانون منتهي شد و آن اين بود          
 A باشـد و هـم       Aتوانـد هـم       آن نمـي  . تواند هم آبي باشد و هم آبي نباشـد           آسمان نمي  .نيست

                                                            
 ،1382 ،مـصباح يـزدي   : نـك   » احتياج بديهيات ديگـر بـه اصـل امتنـاع تنـاقض             « ي   مسأله توضيحبراي  . 1

 .410 ـ 406ص
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كند چه چيزي از نظر فلسفي درست است          دو هزار سال است كه قانون ارسطو تعيين مي        . نباشد
بايـد جهـان را سراسـر       ... رو بـوده اسـت      ايمان دو دويي هميشه با شك روبـه       .يا درست نيست  

هـاي رز هـم سـرخ          آن چيزها و ناچيزها وجود دارنـد و در آن گـل            تناقض ديد، جهاني كه در    
شما اين منطق فازي يا خاكستري را       . A داريم و هم غير      Aهستند و هم غير سرخ و در آن هم          

مدرن در ژاپـن     هاي اعتقادي شرقي، چه قديم و چه جديد، از تائوئيسم الئوتسه تا ذن              در سيستم 
يونانيان پيروان چنين منطقـي را سوفـسطايي        ...ابل منطق تضاد  منطق يا اين يا آن در مق      . يابيد  مي

  )25 :1377كاسكو، .(»ناميدند
در اين بخش نخست با بيان مفاد اصل امتناع تناقض به تبيين اجتماع و ارتفـاع دو نقـيض           

   .گيردشود و در ادامه اين ديدگاه مورد نقد و بررسي قرار ميدر منطق فازي پرداخته مي

  اع تناقض مفاد اصل امتن

 بسته به تعبيري كـه      .شود تعابير مختلفي به كار گرفته مي      ،در مقام بيان اصل امتناع تناقض     
بـراي  ( .كند اين اصل مناسبت بيشتر با منطق يا فلسفه پيدا مي ، ارائه گردد  ،از اصل امتناع تناقض   

 و  410- 408 : 1382 ،  و نيز همو    383-284 و   214: ق1405،مصباح يزدي : توضيح بيشتر نك    
-ي معرفـت   جنبـه  ، زماني كه سخن از بداهت و روشني اصـل امتنـاع تنـاقض اسـت               .)400ص

  .باشد مورد توجه مي،شناختي اين اصل به مثابه پايه و اساس معارف بشري
شـوند    دو نقيض امكان ندارد با هم جمـع         :  به هر حال اين اصل داراي دو مضمون است          

البتـه  ). امتناع ارتفـاع نقيـضين    (شوند    توانند با هم رفع     ميو دو نقيص ن   ) امتناع اجتماع نقيضين  (
 A~ و   A مـثالً معنـاي ارتفـاع        .گـردد   توان گفت ارتفاع دو نقيض به اجتماع دو نقيض برمي           مي

 ؛  A~~ نباشد يعنـي     A~ و   ،A~ نباشد يعني    A ؛   A~  نباشد و هم      A اين است كه هم        )Aغير  (
 A همـان    A~~ از طرفـي     . اسـت  A~~ و   ~ Aتمـاع    همـان اج   A~ و     Aبنابراين معناي ارتفاع    

 ،جـوادي آملـي   . (گـردد    به اجتماع دو نقـيض برمـي       A و   A~از اين رو ارتفاع دو نقيض       . است
  . البته پذيرش يا عدم پذيرش اين مطلب تأثيري در روند بحث ندارد)217 :1370

  تصوير اجتماع دو نقيض و ارتفاع آن در منطق فازي

گاهي مفاهيم متواطي و غيرفازي لحاظ      . ان به دو گونه لحاظ نمود     تو  مفاهيم مختلف را مي   
كنند و گاهي فازي و مشكك        شوند به صورتي كه بر مصاديق خود به طور يكسان صدق مي             مي



 

126 

در منطـق   .. انـد   شوند و به طور تشكيكي و غير يكسان بر مصاديق خود صادق             در نظر گرفته مي   
 اساسا منطق فازي به  اسـتدالل        .شوندي لحاظ مي  فازي همه مفاهيم به صورت تشكيكي و  فاز        

  ) 151 :1377،كاسكو (.شودبا مفاهيم فازي تعريف مي
 براي درك صحيح اجتماع دو نقيض و ارتفاع آن در نگرش فازي             ، با توجه به اين مطلب    

 بـا ايـن   .»اين دستمال سفيد است«. دستمال سفيد رنگي را انتخاب كنيد: به اين مثال توجه كنيد  
امـا بـاز    . گرايد  شود و به تيرگي مي      اندكي از سفيدي اوليه آن كاسته مي      . تمال گردگيري كنيد  دس

در تمام اين مراحل، دستمال سـفيدي قبلـي         . اين كار را ادامه دهيد    . هم اين دستمال سفيد است    
 در ابتدا اين دستمال كامالً سفيد بود ؛ يعنـي مفهـوم           . شود  تر مي   دهد و تيره    خود را از دست مي    

 كاسـته شـد،     ،اما هر چه گذشت از سفيدي اوليـه  آن         . كرد  سفيدي صد در صد بر آن صدق مي       
بنابراين در مراحل بعدي، اين دستمال تا حدودي و نه كامالً سفيد اسـت ؛ بـه عنـوان مثـال در                      

تـا جـايي كـه      ...  درصـد و   60 درصـد،    70طور در مراحل بعد،        درصد و همين   80مراحل اوليه   
  .د را از دست بدهد و كامالً غير سفيد شوددستمال سفيدي خو

مفهوم سفيد بـر ايـن      .  درصد سفيد است در نظر بگيريد      70اكنون، زماني كه دستمال مثالً      
كند، اما مفهوم غيرسفيد چطور؟ آيا اين دستمال مصداق غير سفيد              درصد صدق مي   70دستمال  

 50دسـتمال   « توان گفت      نمي » درصد سفيد است     50دستمال  « نيز هست؟ آيا هنگامي كه مثالً       
 توجه داشته باشيد كه مفهوم غير سفيد نيز فازي و مـشكك لحـاظ شـده                 .»درصد سفيد نيست    

بـرداري    دهـد، فـيلم      تصور كنيد از مراحلي كه اين دستمال سفيدي خود را از دسـت مـي               .است
دسـتمال  . حال اين فيلم را بـه عقـب برگردانيـد و در ايـن حالـت آن را تماشـا كنيـد                     . ايم  كرده

 « ،» درصد غيـر سـفيد       90« گوييد    در مراحل اوليه مي   . شود  بينيد كه سفيد مي     غيرسفيدي را مي  
 حال اين دو مثال را با هم        ....و»  درصد   5 « ،» درصد   10« و در مراحل پاياني     ... و»  درصد   80

 درصـد  20يد، دان  درصد سفيد مي80شويد زماني كه مثالً اين دستمال را        متوجه مي . تطبيق كنيد 
 درصد نيز غير سـفيد      50 درصد سفيد است،     50در هنگامي كه    . ايد  آن را غير سفيد تصور كرده     

  . طور باشد و همين مي
 مفهوم سفيد و غير سـفيد هـر چنـد در ديـدگاه ارسـطويي، نقـيض                  ،با توجه به اين مثال    

ته باشـند، در    داشـ  ،توانند مصداق واحدي در زمان و مكان و از جهـت واحـد              يكديگرند و نمي  
 بايد توجه داشت كه اين مثـال  .»A~  و تا حدودي Aتا حدودي  « : اند ديدگاه فازي قابل جمع
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بنـابراين در     .خصوصيتي ندارد و اين مسأله در مورد تمامي مفاهيم فـازي قابـل تعمـيم اسـت                
؛ تـا   )شـوند   دو نقيض جمـع مـي     (تواند مصداق دو امر متناقض باشد         منطق فازي، يك شيء مي    

توانـد مـصداق      كه يك شيء مـي       همانطور   .»A~«و تا حدودي مصداق      » A« حدودي مصداق   
  . نباشدA~ و تا حدودي A؛ قدري )شوند دو نقيض رفع مي(يك از دو امر نقيض نباشد  هيچ

  استدالل ناپذيري اصل امتناع تناقض 

كته ضـروري    توجه به اين ن    ،»اصل امتناع تناقض    « پيش از بررسي ديدگاه فازي در مورد        
ناپذير است ؛ چرا كه هر استداللي خود بر اين اصـل اسـتوار               استدالل ،است كه اساسا اين اصل    

شود كه وجود آن بـه ثبـوت   يابد ؛ زيرا چيزي استدالل ناميده مياست و بر اساس آن سامان مي 
م بـا    حال اگر از قبل نپذيريم كه وجود و عـد          .چيزي و عدم آن به انتفاي همان چيز منجر شود         

توان ثبوت و نفي يك امر را با هم نتيجـه            مي ،شوند، با وجود استدالل   يكديگر جمع و رفع نمي    
توان هيچ يك از ثبوت و نفي را نپذيرفت ؛ بنابراين هر استداللي كه بر اصل                 چنانكه مي  ،گرفت

 اثبات اين اصل ممكن نيست      ، در اين صورت   . خود بر اين اصل متكي است      ،تناقض اقامه شود  
 براي استدالل   .182  :1382 ، ؛ همو  443:م    1981،مالصدرا (.  به دور باطل منتهي خواهد شد       و

   )443:م 1981 ،همو: ديگر  نك 
 استدالل و قياسي كه براي منكر و يا متحير در مورد اين اصل اقامه               ،با توجه به اين مطلب    

قياسـي اسـت كـه       ، قياس في نفسه نيست و قياس بالقياس اسـت ؛ قيـاس فـي نفـسه                ،شودمي
باشد و بـه لحـاظ صـورت        است و در نزد عقال اعرف از نتيجه مي         مقدمات آن في نفسه صادق    

گاهي نيز  قياس نسبت بـه مخاطـب در نظـر گرفتـه              .   اركان و شرايط آن را داراست      ،قياس نيز 
 خواه درست يا نادرست و خواه اعرف        ، بدين صورت كه مقدمات مورد قبول مخاطب       .شودمي

 خواه آن شكل    ،اگر به شكلي سامان يابد كه مخاطب آن را درست بداند          ،  جه يا غير اعرف   از نتي 
 آن بـراي او الزم       قياسي براي مخاطب تشكيل شده است كه پذيرفتن نتيجه         ،منتج باشد يا عقيم   

   )66  :1376 ،سيناابن( .نام دارد» قياس بالقياس «  اين نوع قياس، .است

  ازي نقد و بررسي ديدگاه منطق ف

پردازان فـازي    از سوي نظريه   ،با توجه به تبييني كه در مورد اجتماع دو نقيض و ارتفاع آن            
   .رسد مروري دقيق بر اصل تناقض ضروري به نظر مي،ارائه شد
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 در  ،توانـد اساس اصل امتناع تناقض اين است كه وجود يك شي با عدم همان شـي نمـي                
توانـد در عـين      به عبارت ديگر يك شي نمي      .د جمع شود و يا رفع گرد      ،يك مكان و يك زمان    

بـراي توضـيح    ( . خـود آن شـي باشـد       ، خود آن شي نباشد و در عين اينكه نيست         ،اينكه هست 
 به عنوان مثال موجـود مشخـصي را         )19:ق    1414 ، ؛ طباطبايي  65  :1376 ،سيناابن: بيشتر نك   

 يـك وجـود عينـي       ، اين موجـود   . در نظر بگيريد   ،كندبدون توجه به مفهومي كه بدان اشاره مي       
 آيا امكان دارد خود ايـن وجـود عينـي و            .شوداست كه در مكان خاص و زمان معين يافت مي         

 در آن مكـان و      ، در عين اين كه در مكان و زمان خاصي وجود دارد           ، در جهان خارج   ،مشخص
ت امكـان   در عيني كـه هـس  ،دارد كه اين وجوداصل امتناع تناقض بيان مي   ؟  زمان موجود نباشد  

پـردازان   آيا نظريـه   ، با توجه به اين مطالب     . محال است باشد   ، نباشد و در عيني كه نيست      ،ندارد
 خود آن نباشد و در عيني كه نيـست خـود آن             ،پذيرند كه يك شي در عيني كه هست       فازي مي 

براي روشن شدن بحث بـه مثـالي كـه در           ؟  يابدآيا منطق فازي بر چنين اصلي سامان مي       ؟  باشد
دسـتمال  :  توجـه كنيـد      ،يين اجتماع دو نقيض و ارتفاع دو نقيض در منطق فازي مطرح شـد             تب

 اكنـون زمـاني را كـه        .گرايددهد و به تيرگي مي     سفيدي كامل خود را از دست مي       ،سفيد رنگي 
 در نظر بگيريد ؛ يك وجود عيني        ، بدون توجه به مفهوم آن     ، درصد سفيد است   70دستمال مثال   

 30 و مفهـوم غيـر سـفيد         _ درصد   70شود مفهوم سفيد    طق فازي بيان مي    كه در من   _مشخص  
 درصد سـفيد    70دستمالي كه   ( آيا در عين اينكه اين وجود عيني         ._كند  درصد  بر آن صدق مي     

مثال هنگامي كه ايـن     ؟   موجود نيست  ،توان گفت همان وجود    مي ، در خارج موجود است    )است
 همان ،فت در عين اين كه در دستان شما قرار گرفته   توان گ  مي ،وجود عيني در دست شما است     
 صدق مفهوم سـفيد     توجه به اين نكته ضروري است كه الزمه       ؟  وجود عيني در دستانتان نيست    

 ايـن نيـست كـه وجـود     ،و مفهوم غير سفيد ـ با لحاظ فازي و مشكك آنها ـ بر ايـن دسـتمال    
  . نباشد،خارجي و عيني دستمال در عيني كه هست

 آيـا در  )191:ق  1414 ،طباطبايي( . عدم و رفع آن است   ، نقيض هر چيزي   ،ر ديگر  به تعبي 
اين مثال به اين خاطر كه وجود عيني و مشخص دستمال با عدم آن جمع شده است ـ بـه ايـن    

 همان وجود  نيست ـ مفهوم سفيد و مفهوم غيـر   ،معنا كه يك وجود عيني در عين اينكه هست
ا صدق مفهوم غير سفيد از اين رو است كه اين دستمال خارجي             كند؟ و ي  سفيد بر آن صدق مي    

  ؟ باشد فاقد وجود ديگري و نه همان وجود مي،و خود اين وجود عيني
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هـايي كـه از سـوي    شـويم كـه در تبيـين   ها به اين نكته رهنمون ميبا تأمل در اين پرسش   
 در واقع چنين نيست كـه       ،ت بر اجتماع دو نقيض و ارتفاع آن ارائه شده اس          ،پردازان فازي  نظريه

 بلكه در اين موارد بر يـك وجـود          ،وجود يك شي با عدم همان شي جمع گردد و يا رفع شود            
عيني، دو مفهوم كه يكي عدم بدون قيد و شرط ديگري است ـ مفهومي به جهـت وجـود آن و    

 كند و ايـن امـر مـستلزم آن   ديگري به جهت فقدان وجودي ديگر و نه همان وجود ـ صدق مي 
   . وجود يك شي با عدم همان شي جمع و يا رفع گردد1نيست كه در جهان خارج و نفس االمر

 براي روشن شدن بحـث      .يابداساسا منطق فازي نيز  بر پايه اصل امتناع تناقض سامان مي           
دستمال سفيدي كه بـه تـدريج سـفيدي خـود را از دسـت               . همان مثال سابق را در نظر بگيريد      

 90ايـن دسـتمال     «هايي مانند     مراحل مختلف اين فرايند با گزاره     .  گرايد  ميدهد و به تيرگي       مي
هـر يـك از ايـن       . شـود   حكايت مي » اين دستمال تا حدودي سفيد است     «و  » درصد سفيد است  

ايـن دسـتمال تـا    «گوييم  مثالً هنگامي كه مي. دهند ها به ما شناختي از جهان واقع ارائه مي          گزاره
 باوريم كه اين دستمال هنوز سفيدي خود را به طور كامل از دست              بر اين » حدودي سفيد است  

تـوان    آيـا مـي   » اين دستمال تا حدودي سفيد اسـت      «دانيم    مي  اكنون  در هنگامي كه     .نداده است 
چنين به طور كامل سفيدي خود را از دست داده و به هيچ وجه سـفيدي بـر آن                     پذيرفت كه هم  

اين دستمال تا حدودي    « توان در يك زمان باور داشت          آيا مي  ،به عبارت ديگر  ؟  كند  صدق نمي 
  ؟ »اين دستمال به هيچ وجه سفيد نيست « و » سفيد است 

فرض كنيـد ازايـن دسـتمال درهنگـامي كـه تـا             . كنيم  پرسش را ازمنظر ديگري مطرح مي     
ي در منطق فاز  . حكايت شود » اين دستمال سفيد است   «اي و نه كامالً سفيد است با گزاره           اندازه

اكنون آيا در حالي كه بر اين باوريم        . اين گزاره كامالً صادق نيست بلكه تاحدودي صادق است        
  .»اين گزاره به هيچ وجه صادق نيست«توان پذيرفت   مي،»اين گزاره تا حدودي صادق است«

گونـه كـه    منطق فازي جهان واقعيت را آن     «پردازان فازي كه بر اين باورند       آيا نظريه 

منطق فـازي در هـيچ حـالتي جهـان          « پذيرنددر عين حال مي    »كشد مي هست به تصوير  

                                                            
  .255-253،ص1378باح يزدي،مص: دقيق نفس االمر نكمعنايشنايي با آبراي  .1
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  .»كشد واقعيت را آنگونه كه هست به تصوير نمي

هايي باور داشت؟ آيا اين به خـاطر حـاالت روحـي              زمان به چنين گزاره    توان هم   چرا نمي 
  ؟ زمان پذيرفت ماست؟ و يا اساساً امكان ندارد آنها را هم

هـا  اگـر صـادق باشـند از اجتمـاع دو             ها از آنجا كه گزاره    ين مثال بايد توجه داشت  در ا     
 مستلزم ارتفاع دو    ،كنند و در صورتي كه كاذب دانسته شوند       نقيض در جهان خارج حكايت مي     

   .ها متناقض هستند اين گزاره،نقيض است
 ،زي فا شويم كه براي تناقض ميان دو قضيه      با توجه به اين مطالب به اين مهم رهنمون مي         

اي كـه   شرايط ديگري عالوه بر شرايط مطرح شده در منطق ارسـطويي  وجـود دارد بـه گونـه                  
 كميت و جهت دو قضيه و اتحاد در  امر براي تناقض ميان              ،صرف اختالف در  ايجاب و سلب      

  1 .باشد فازي كافي نميدو گزاره
ق فازي، توجه   در منط »  درصد 50«،  »خيلي زياد «،  »تا حدودي «طرح سورهايي فازي مانند     

 ،ديگـر صـرف اخـتالف در كميـت        . نمايـد   به آن را در اختالف دو قضيه متناقض، ضروري مي         
بعـضي  «توان گفت  مي. ايجاب و سلب وجهت دو قضيه براي تناقض بين دو قضيه كافي نيست    

تـر    و در مثـال سـاده     » هيچ انساني تا حدودي سفيد نيست     «و  » ها تا حدودي سفيد هستند      انسان
توانـد صـادق و        هر دو قضيه مي    .»علي تا حدودي سفيد نيست    «،  »حدودي سفيد است  علي تا   «

از اين رو نگاه فازي به جهان خارج شرايط جديدي را عالوه بر شـرايطي        . تواند كاذب باشد    مي
   2.نمايد كه در منطق ارسطويي بيان شده، طلب مي

                                                            
، 1363، مالعبـدهللا،  ، ؛ يـزدي   117،ص1375،ابـن سـينا   : يا در منطق ارسـطويي نـك        درمورد تناقض  قضا   . 1

ــي 70ص ــاتبي قزوينـ ــبزواري118،ص1368،؛ كـ ــوي266، ص1369 ،؛ سـ ــا، ص ،؛ ارمـ ــي تـ  ؛ 166 بـ
  .98، ص1361 ؛طوسي،195ق، ص1426،مظفر

و » انـسان «يا  » يسياه«و  » سفيدي«در منطق فازي بين چه مفاهيمي تقابل وجود دارد؟ مثالً آيا بين مفهوم              . 2
» تا حـدودي    « و»كامل«كه براي تقابل اين مفاهيم قيودي مانند          هنوز تقابل وجود دارد ؟ يا اين      » ال انسان «

» تـا حـدودي ال انـسان      «بـا   » كامال انـسان  «و  »سياهي كامل «با  » سفيدي كامل «الزم است؟ مثال آيا مفاهيم      
شود يا غير فازي؟ آيا       ها فازي لحاظ مي      در اين مثال   ،»كامال«و  » تا حدودي «اند ؟ آيا قيودي مانند      متقابل
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  منطق فازي ؛ تشكيك يا نسبيت

 تـشكيكي   ،همـه چيـز   «  اصـل    ند كه منطق فـازي بـر پايـه        پردازان فازي بر اين باور    نظريه
 ايـن اصـل در   )Kosko: 1993 p1&18(. يابـد   سـامان مـي  )اصل تشكيك( 1»است ) اي درجه(

 ،كاسـكو (.  ترجمـه شـده اسـت      )اصل نسبيت (» همه چيز نسبي است      « برخي از آثار به گزاره    
 « ،گـردد ان فـازي مطـرح مـي      پردازهر چند مدلول مطابقي آنچه از سوي نظريه       ) 25 ص ،1377

» اصـل تـشكيك     «  اما برخي عبارات موهم آن است كه منظـور آنـان از              ،نيست» اصل نسبيت   
   )55 ـ 40  و29ـ17 :1377 ،همان( .باشدمي» اصل نسبيت « همان 

؟ گيـرد شكل مـي  » اصل نسبيت   «  آيا منطق فازي بر اساس       ،با صرف نظر از مباحث لفظي     
« يـا   » تـشكيك   « منظـور از    ؟  شـود  منجر مي  )Relativism(» گرايي  يتنسب« آيا اين نگرش به     

  ؟ هاي مطلق را باور نداردآيا منطق فازي گزاره؟ در منطق فازي چيست» نسبيت 
در ايـن نگـرش در دو حـوزه      » نسبيت  « يا  » تشكيك  « رسد  با مرور آثار فازي به نظر مي      

تشكيك به لحاظ فهـم و      . 2  ؛    )18 و   17:همان    (تشكيك به لحاظ واقعيت     . 1: شود  مطرح مي 
تـوان  مـي »  گرايي نسبيت«  از طرفي درباره  .)173 و   172  :1382 ،همان و كارتالوپوس  (ادراك  

گرايي بـه   نسبيت. 1 )76و75 ص ،1384 ،جوادي آملي (در همين دو حوزه به بحث پرداخت  ؛          
ــت  ــسبيت. Ontological relativism( 2(لحــاظ واقعي ــين ــناخت  گراي ــم و ش ــه لحــاظ فه  ب

)Epistemic relativism(.  
در » تـشكيك بـه لحـاظ واقعيـت         « و  » تشكيك به لحاظ فهم     «  با توضيح    ،در اين بخش  

  .پردازيمهاي آن به تطبيق اين دو با يكديگر ميگرايي با لحاظنگرش فازي و نيز تبيين نسبيت

                                                                                                                                           
» كامال انسان «اي كه مثالً مفاهيم       توان در منطق فازي چنين قيودي را نيز تشكيكي لحاظ كرد به گونه              مي
 بتوانند مصداق واحدي داشته باشند؟ در اين صورت آيـا بحـث تقابـل بـاز هـم                   ،»تا حدودي ال انسان   «و  

اي ديگر به تفصيل مورد بررسي قرار داده اسـت   هايي را در مقاله چنين پرسششود؟ نويسنده مطرح مي
   .92-78ص ،50خردنامه صدرا، شماره :نك 

1. Every thing is a matter of degree. 
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  تشكيك به لحاظ فهم در منطق فازي 

 بـه ايـن     ،باشـد » نادرسـت   « يـا   » درسـت   « تواند تنهـا     گزاره مي   هر ،در منطق ارسطويي  
 ، در صورت تطـابق مـدلول گـزاره بـا واقـع            ،شود با واقع سنجيده مي    ،صورت كه مدلول گزاره   

. اي در اين ميان وجود نـدارد      باشد و واسطه   گزاره نادرست مي   ،گزاره صادق و درغيراين حالت    
توانـد    نمـي  ، در علم  )درست يا نادرست  ( چنين حالتي     منطق فازي بر آن است كه      ،اما در مقابل  

 بلكه برداشتي غبـارآلود و گـاه واژگـون از جهـان             .واقعيت را آنگونه كه هست به تصوير كشد       
  :براي روشن شدن نگرش فازي در اين باره به اين مثال توجه كنيد. دهدواقعيات ارائه مي

، عبـارتي صـادق     » سيب است  A«اره  گز. ناميم   مي Aآن را   . سيب سرخي را در نظر بگيريد     
 A« آيـا بـاز هـم گـزاره          . بخوريد Aحال يك گاز از     . است كه به طور كامل با واقع تطابق دارد        

آيـا هـر دو     ؟  آيا تفاوتي بين اين دو گزاره و گزاره قبلي وجـود دارد           ؟  صادق است » سيب است 
با دو گـزاره    »  سيب است  A«اكنون گزاره   . گاز ديگري به آن بزنيد    ؟  اند  گزاره به يك معنا صادق    

آيـا  ؟  انـد   شان به يك ميزان صادق      قبل چه تفاوتي دارد؟ آيا اين سه گزاره نسبت به محكي واقع           
به گـاز   ؟  توان گفت گزاره دوم درصدي از صدق و گزاره سوم درصد كمتري از آن را دارد                 نمي

توان مرزي    يا مي آ؟  گردد  دركجا سيب از مرز سيب بودن خارج و غير سيب مي          . زدن ادامه دهيد  
  ...گاز اول، گاز دوم و؟ شود در كدام مرحله، سيب تبديل به غير سيب مي؟ را مشخص كرد

 0درصـدي از    ؟  توان در هر مرحله درصدي از صـدق را بـراي گـزاره قائـل شـد                  آيا نمي 
  منطق فازي چه نگرشي در اين مسأله دارد؟.100تا

از تمام مراحل تغيير سـيب حكايـت        به طور يكساني    »  سيب است  A« گزاره   ،در اين مثال  
توان اين گـزاره را در تمـام          البته مي . كشد  كند و تغيير به وجود آمده در آن را به تصوير نمي             مي

 ،A اما اين قضيه به دليـل ناديـده گـرفتن تغييـرات موجـود در                 ، قرار دهيم  A حاكي از    ،مراحل
   .رود اي نادقيق به شمار مي گزاره

-تفكر فـازي ـ بنـابر ادعـاي نظريـه     . گيرد  منطق فازي شكل مي،يبا توجه به چنين مسائل

 چنـين  ،در ايـن تفكـر  . گونه كه هست به تصوير كـشد  پردازان آن ـ بر آن است كه جهان را آن 
تواند تا حدودي درست       يك گزاره مي   .نيست كه هر گزاره يا درست و يا نادرست دانسته شود          

 A«و يـا    »  سيب اسـت   A«ثال سيب، چنين نيست كه يا       اي نادرست باشد ؛ مثال در م        و تا اندازه  
»  سيب اسـت   A«؛ بلكه در مرحله اول كه هنوز چيزي از سيب كاسته نشده، گزاره              »سيب نيست 
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آن هنگام كـه   . صد در صد با واقع تطابق دارد      
5

 80«شـود، ايـن گـزاره      سـيب از آن جـدا مـي        1

 50«صـادق و    »  درصـد  50« از سـيب از بـين رفتـه،          صادق است و در زماني كه نيمـي       » درصد
طور   كاذب است؛ يعني به همان ميزان كه درست است كاذب نيز هست و اين امر همين               » درصد

  .  كند آيد، صدق گزاره هم تفاوت پيدا مي ميزان تغييري كه در سيب به وجود ميبه. يابد ادامه مي

  
واعداد فازي با وضوح بيـشتري     )  منحني عضويت (توان در قالب نمودار     اين مطلب را مي   

  .به تصوير كشيد

  منحني عضويت

 ،كاسـكو (.زاده اين مسأله را اولين بار با مثال مجموعه قد انسان تبيين نمود              پروفسور لطفي 
 بلندي قد انسان را به تصوير كشيد و اين نمـودار  ، وي در يك منحني)178 ـ  176 ص ،1377

در اين منحني براي هر اندازه قد، درجه يا اندازه عـضويت در نظـر               . ناميد» منحني عضويت «را  
و حـد   »  بلنـد قـد نيـست      A«و يـا    »  بلند قد اسـت    A«در منطق دو ارزشي يا      . گرفته شده است  

 تا  A« و  »  تا حدودي بلند قد باشد       A« چنين نيست كه    . فاصلي بين اين دو گزاره وجود ندارد      
توان عضوي را در نظر گرفت كه هم آن را بلند قد و هم غير بلند               نمي. »د نباشد   حدودي بلند ق  
  )2شكل. (قد تصور كرد

  
كه هر انساني تا حدودي بلند است و تا حدودي بلند نيست، نمودار               لطفي زاده با بيان اين    

را » درجـه عـضويتي   «ر اندازه قد انسان،     اين نمودار براي ه   . جديدي را از اين مفهوم ارائه نمود      
  . دهد ارائه مي

 كوتاه

 بلند

180cm 

  100 2شكل
 زان صدقمي

1
 )1شكل(
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اين دو منحني يكـديگر را در       ) 4شكل. (منحني كوتاه قد نيز دقيقاً عكس اين منحني است        

دو نقطه، مياني با درجه عضويت     
2

ق  و نقيض آن، به اندازه مساوي صـد        A يعني در جايي كه      1

  .كنند ديگر را قطع مي كنند، هم مي

  
هاي مختلـف يـك مفهـوم را بـه            گونه ،هاي فازي   زاده نشان داد كه چگونه مجموعه       لطفي
» بلنـد «هرگونه بيان از مفهوم . »كمي بلند«و »خيلي بلند«، »بلند«: كشد،  مفاهيمي نظير   تصوير مي 

  . داده شودتواند در اين نمودار نشان مي

  
  اعداد فازي

شوند كه به طور يكسان بر مصاديق خود          اي تعريف مي     اعداد به گونه   ،در تفكر دو ارزشي   
تر يا كمتر يك دانـست و         توان مصداقي از يك را از مصداق ديگر، يك          كنند؛ مثالً نمي    صدق مي 

 اعداد نيز، فـازي     ،در منطق فازي  . مطرح نمود  اي را بر اين اساس ميان درست و نادرست واسطه       

كم و بيش بلند بلند

 خيلي بلند

100   
 ميزان صدق

 5شكل

100   
 ميزان صدق

 كوتاه قد

 4شكل

    بلند قد

 3شكل

100   
 ميزان صدق
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 ميله را به طول يك متر بـه         3: براي روشن شدن بحث به اين مثال توجه كنيد        . شوند  تعريف مي 
اكنون با ابزاري بسيار    .  هستند  » متر يك«ها مصداق مفهوم      هر يك از اين ميله    . كنيم  دقت جدا مي  

 نانومتر و   10 ميله دوم به اندازه      ، نانومتر 1ول به اندازه    ميله ا . كنيم  گيري مي   ها را اندازه    دقيق ميله 
تـر بررسـي شـود،     اگر با ابـزاري دقيـق   .  دارند  فاصله» يك متر « نانومتر با    20ميله سوم به اندازه     

. ها، مصداق يك متر هـستند       هر يك از اين ميله    . تر ارائه نمود    توان با بياني واقعي     ها را مي    فاصله
» يـك «هر چقـدر فاصـله بـا        .  و ميله دوم و سوم به ترتيب كمتر مصداق آنند           اول بيشتر   اما ميله 

اكنون با توجه به اين مثال، عـدد يـك          .شود  كمتر شود، ميزان صدق مفهوم يك متر نيز بيشتر مي         
مثالً . كنيم كه اعداد نزديك به آن را با ميزان صدق متفاوت، شامل شود              اي تعريف مي    را به گونه  

عدد
2

» يـك «ترين عدد بـه       نزديك...  درصد يك است و    25،    ديك چهارم  عد ، درصد يك  50 ،1

  .توان اين مفهوم رادرقالب دومنحني به هم پيوسته به تصوير كشيد مي.تعلق بيشتري به آن دارند

  
دلول يـك گـزاره بـا        منطق فازي بر اين باور است كه زماني كه مـ           ،با توجه به اين مطالب    

.. .درصـد و  2 ، خيلي زياد  ، تا حدودي  ،تواند به طور كامل   شود اين گزاره مي   واقعيت سنجيده مي  
كلــر و  (.صــادق يــا كــاذب باشــد و در اصــطالح ايــن نگــرش، منطقــي چنــد ارزشــي اســت 

 . صدق و كـذب آن متفـاوت اسـت          درجه ،بسته به ميزان تطابق آن با واقع      ) 170: 1381،ديگران
 صادق و تا حدودي كاذب      )Degree(اي  تواند تا درجه  اي در نگرش فازي مي    اين هر گزاره  بنابر
 اين مطلب همـان چيـزي       . اين مسأله به مثابه يك اصل در منطق فازي پذيرفته شده است            .باشد

  1.گرددمطرح مي» همه چيز تشكيكي است « است كه در منطق فازي با اصل 

                                                            
اسـت ؟ آيـا اساسـا ايـن     » چنـد ارزشـي   « كنند اين نگرش  پردازان فازي ادعا مي آيا همانگونه كه نظريه    . 1
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 6شكل  ميزان صدق
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  گرايي به لحاظ فهم نسبيت

 امـا بـا وجـود       .هاي متعددي ارائه شده اسـت      نگرش ،گرايي به لحاظ فهم   د نسبيت در مور 
بنـدي   كلي طبقهگرايي را در دو دسته    توان انواع گوناگون نسبيت   ها مي تنوع و كثرت اين نگرش    

  .گرايي محدودنسبيت. 2گرايي مطلق و فراگير ؛ نسبيت. 1: نمود 
اي يابد به گونـه   هاي بشري اختصاص مي   ت خاصي از معرف   گرايي محدود به حوزه   نسبيت

گرايـي   نسبيت ، اخالق گرايي در حوزه  شود ؛ مانند نسبيت   كه تمامي معارف بشري را شامل نمي      
پـردازان   از آنجا كـه نظريـه      .هاي ديني گرايي در قلمرو معرفت    علوم تجربي و نسبيت    در گستره 

سـازند و آن را بـه مثابـه         طرح نمـي   خاصي از معارف بشري م      منطق فازي را در محدوده     ،فازي
و » گرايـي فراگيـر     نـسبيت «  در اينجا تنها به تبيين       ،اندابزاري منطقي در تمامي معارف پذيرفته     

   .پردازيم آن با منطق فازي ميمقايسه

  گرايي فراگير به لحاظ فهم نسبيت

 ،ن گـزاره  گرايي فراگير مدعي است كه صدق يك گزاره را فقط نسبت به عالم به آ              نسبيت
 بـا   ،داند يا نسبت به گروهـي از عالمـان بـه آن           پذيرد يا مردود مي   يعني فردي كه آن ادعا را مي      

 ، نـژاد  ، مكـان  ، اين شرايط ممكن اسـت زمـان       .توان پذيرفت توجه به شرايط خاص و معين مي      
- نـسبيت  .باشـد  و يا چيزهاي ديگري از اين قبيـل          ، يك دستگاه علمي خاص    ، فرهنگ ،مذهب

 يعني صدقي كه از فردي به فـرد ديگـر           ، را )Absolute( دستيابي به صدق مطلق      ، فراگير گرايان
كننـد و     انكـار مـي    )34 ص ،1385 ،موزر و تروث  ( ،كند يا از گروهي به گروه ديگر تفاوت نمي       

. كنند حقيقت و صادق معرفي مي     ،هايشانها و اختالف  تمامي معارف بشري را با وجود تعارض      
گزاره نسبت به يك مدرك خاص و شرايط و فضايي كه در آن واقـع شـده                 از اين رهگذر يك     

 ،باشـد  صـحيح مـي    ،صادق است و نقيض اين گزاره نيز براي شخص ديگر با شرايطي متفاوت            

                                                                                                                                           
بايـست در جـاي خـود بـدان         هاي دقيقي اسـت كـه مـي       ها پرسش ند ارزشي باشد ؟ اين    تواند چ  تفكر مي 
 نويسنده در اين باره تحقيقاتي را انجام داده است كه ان شاء الرحمن به زودي به محافل علمي                   .پرداخت

  . ارائه خواهد شد
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» خـدا وجـود نـدارد        « براي مومنان و گـزاره    » خدا وجود دارد     « چنانكه برخي معتقدند گزاره   
   )همان( 1.براي غير مومنان صادق است

  به لحاظ فهم » تشكيك فازي « و » گرايي نسبيت« تطبيق 

- در زماني كه با واقع در نظـر گرفتـه مـي            ،ها در منطق فازي    گزاره ،همانگونه كه بيان شد   

صادق يا كاذب باشند ؛ هنگامي كه با        .. . به طور كامل و    ، خيلي زياد  ،توانند تا حدودي    مي ،شوند
 تـا قـدري     ،صادق و زماني كه تا حدودي همگون باشند        كامال   ،واقع به طور كامل مطابق باشند     

 امر ديگـري ماننـد مـدرك        ، در اين نگرش به غير از مفاد خود گزاره و واقع           ....صادق هستند و  
 در تعيين صدق و كذب يك قـضيه دخـالتي           ، شرايط و فضايي كه در آن واقع شده است         ،گزاره
 هميـشه   ،كنـد اي كه از آن حكايت مي     اره گز ، از اين روي در صورتي كه واقع تغيير نكند         .ندارد

 البته ممكن است اين حكايـت       .كند هميشه كاذب است   اي كه از آن حكايت نمي      صادق و قضيه  
 در اين صورت گزاره به ميزان تطابق و عدم تطابقي كـه بـا   .يا عدم حكايت به طور كامل نباشد     

   .شوداي صادق يا كاذب دانسته مي تا درجه،واقع دارد
توان نگرش فـازي را بـه        نمي ،گرايي ارائه شد  ه به اين مطلب و تبييني كه از نسبيت        با توج 

 همان تطابق   ،گرا دانست ؛ زيرا در اين نگرش مالك صدق و كذب در گزاره             نسبيت ،لحاظ فهم 
 ، از ايـن روي در منطـق فـازي         .شود و امر ديگري در آن دخالت ندارد       يا عدم تطابق دانسته مي    

 اين گزاره ـ در فرض آنكه واقع تغيير نكنـد ـ    ، درصد صادق است20اي مثال  هنگامي كه گزاره
در اين نگرش چنين نيست كه هـر گـاه شخـصي            .درصد صادق است  20 ،به طور مطلق و تا ابد     

  گـزاره  ، درصـد صـادق دانـست      40درصد صادق و ديگري آن را       20اي را به عنوان مثال      گزاره
   .انسته شوددرصد صادق د40درصد و هم 20مذكور هم 

 بحـث   ،بر خـالف منطـق فـازي      » گرايي  نسبيت« توجه به اين نكته ضروري است كه در         
 بلكه مدرك گزاره و شرايط خاص       ، مطرح نيست  ،تطابق و عدم تطابق مدلول يك گزاره با واقع        

 بحث تشكيك در    ،گرايان از طرفي نسبيت   .كند صدق و كذب گزاره را تعيين مي       ،و فضاي معين  

                                                            
  .هفتم و نهم فصل ،1376 ،؛ حسين زاده321_275 ص،1384 ،جوادي آملي: براي نقد اين نگرش نك . 1
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سـازند و صـدق و كـذب را بـا     را ـ تا آنجا كه نويسنده تتبع كرده ـ مطرح نمـي   صدق و كذب 
    .گيرندهمان لحاظ متواطي آن در نظر مي

  تشكيك به لحاظ واقعيت در منطق فازي 

  :به اين دو مثال توجه كنيد 
 يـك   ،آيا باز هم، اين تپه    . يك دانه شن از روي آن برداريد      . اي شني را در نظر بگيريد        تپه

اي وجـود     اي ديگر برداريد، اين كار را تاجايي ادامـه دهيـد كـه ديگـر تپـه                  ه شني است؟ دانه   تپ
توانيـد آن دانـه را پيـدا          شود؟ آيا مـي      به سطح تبديل مي     با برداشتن كدام دانه، تپه     .نداشته باشد 

نـد يـا   تواند بدان علم پيدا ك اي ـ بدون در نظر گرفتن اين كه بشر مي   كنيد؟ آيا اصالً چنين دانه
  تواند ـ وجود دارد؟  نمي

ممكن است نسبت به بعضي از دوستانتان بلنـد باشـيد و            ؟  آيا شما انسان قد بلندي هستيد     
اما جـداي از نـسبت سـنجي، معيـار بلنـدي و             . نسبت به برخي ديگر كوتاه قد محسوب شويد       

 را  تـوان عـدد خاصـي       توان گفت انساني بلند قد است؟ آيـا مـي           كوتاهي چيست؟ چه وقت مي    
 159تـوان   آيـا نمـي  ؟  متر به باال را بلند قـد محـسوب نمـود             سانتي 160ميزان قرار داد ؛ مثال از       

متـر را      سـانتي  158كنـد،     جا، خيلي فرق نمـي      متر در اين    يك سانتي ؟  متر را مالك قرار داد      سانتي
رد متـر دا     سـانتي  70دانـيم شخـصي كـه         مي. طور ادامه داد    توان همين   اين پرسش را مي   ؟  چطور

شـود، امـا چـه عـددي را       بلند قد محسوب مـي ،متر قد دارد  سانتي180كوتاه قد و شخصي كه  
  توان مرز دقيق كوتاهي و بلندي قد قرار داد؟ ايا چنين مرزي در جهان خارج وجود دارد ؟ مي

 و  Aتوان مـرز دقيقـي را ميـان         نگرش فازي بر اين عقيده است كه در جهان واقعيت نمي          
~A  هاي واقعي تنها     چنين نيست كه پديده    .جستجو نمودA   يا ~A،          سياه و سفيد و يـا صـفر و 

 شني   دانه .باشد مبهم و غير دقيق مي     ، فازي ،اي خاكستري اي تا اندازه   بلكه هر پديده   ،يك باشند 
 مـرزي   ، در عالم واقعيات   .برساند A~ به   Aوجود ندارد كه تپه را به ناتپه تبديل كند و آن را از              

 يك موجود كوتاه تا حدودي بلند و يك واقعيت بلند مقـداري كوتـاه               . و بلند نيست   ميان كوتاه 
هاي خاكستري يا فازي را با ابزار سياه و سفيد به نمايش گذاشـت و ايـن                 علم واقعيت  « .است

. » اشتباه علم در اين جا بود      .ها نيز تنها سياه يا سفيد هستند      شد واقعيت چنين بود كه پنداشته مي    
باشد و مـرز     مي A~اي وجود    تا درجه  A بنابراين در نگرش فازي وجود       .)18 ،1377 ،كاسكو(
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بـه لحـاظ واقعيـت در       » اصـل تـشكيك     «  اين امر همان مفـاد       .دقيقي ميان اين دو وجود ندارد     
   .نگرش فازي است

  نسبيت به لحاظ واقعيت 

هـان   بـر اسـاس ايـن نگـرش در ج          .گـردد اين گونه نسبيت در حقايق خارجي مطرح مي       
 بلكـه هـر موجـودي كـه         ، در خارج از ذهن وجود نـدارد       ،واقعيت هيچ موجود ثابت و مطلقي     

  )75 ص،1384 ،جوادي( . متغير و سيال است،واقعيت دارد

  تطبيق نسبيت و تشكيك فازي به لحاظ واقعيت 

 حقايق خـارجي متغيـر و       كند كه همه   نسبيت به لحاظ واقع بيان مي      ،همانطور كه بيان شد   
اين مطلب سازگار است با اينكه بين اشياي گوناگون، مرز دقيق وجود داشته باشـد               . ستسيال ا 

را ) مقطع فرضـي حركـت    (توان آني    در فرايند يك تبديل مي     مثالً.و يا چنين مرزي يافت نشود     
اي كـه قبـل از   شود، به گونـه سياه به سفيد و صفر به يك تبديل مي، A~ به   Aمشخص كرد كه    

 و  A محقق شود و اين مقطع به مثابه مرزي ميـان            A~ و بعد از آن تنها       Aها  اين مقطع فرضي تن   
~A  از اين روي نسبيت به لحاظ واقع مستلزم عدم وجود مـرزي مـشخص و ابهـام                 .  قرار گيرد

بـه لحـاظ واقعيـت در       » اصل تـشكيك    « رسد  از طرفي به نظر مي    . ميان حقايق مختلف نيست   
 مثال سابق در    ،براي روشن شدن بحث   . ابل طرح است  نگرش فازي در فرض ثبوت اشياء نيز ق       

 در صورتي كه در جهان واقعيات هيچ تغييـر و حركتـي             .مورد قدكوتاه و بلند را در نظر بگيريد       
شود كه تا حدودي از كوتاهي و        بيان مي  cm 160وجود نداشته باشد باز در مورد يك شي مثال          

 ميان كوتاهي و بلندي وجود ندارد و با همين          تا مقداري از بلندي برخوردار است و مرز دقيقي        
تـوان گفـت تـا       مـي  ،گرايداي كه سفيدي آن كامل نيست و به تيرگي مي         بيان در مورد يك شي    

   .حدودي واقعيت سفيدي و تا ميزاني واقعيت سياهي را داراست
توان گفت تالزمي ميان تغييـر و حركـت و اصـل تـشكيك بـه                ها مي با توجه به اين مثال    

 هر چند در فرايند يك تبديل نيز اصل تـشكيك بـه             .ظ واقعيت در منطق فازي وجود ندارد      لحا
توان گفت كه مرز دقيقـي       مثال در فرايند تبديل نطفه به انسان مي        ،شودلحاظ واقعيت مطرح مي   

 اما اين بدان معني نيست كه اين اصل تنها در حركـت و تغييـر                ،ميان نطفه و انسان وجود ندارد     
 ، بنـابراين بـا توجـه بـه ايـن مطالـب            .كنديابد و در صورت ثبوت اشيا معنا پيدا نمي        سامان مي 
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   .به لحاظ واقع دانست» نسبيت «  همان ،را در منطق فازي» اصل تشكيك در واقعيت«توان  نمي
همان نسبيت بـه لحـاظ   » اصل تشكيك در واقعيت    « اكنون با صرف نظر از اينكه آيا مفاد         

اصـل  « ــ آيـا اساسـا       1: شـود   ورد اين اصل دو پرسش اساسي مطرح مي        درم ،واقع است يا نه   
آيا در  ؟  شود قابل پذيرش است   پردازان فازي مطرح مي   كه از سوي نظريه   » تشكيك در واقعيت    

ـ آيا اين اصل با صـرف نظـر از درسـتي يـا     2؟  وجود نداردA~  و Aجهان خارج مرزي ميان 
و به عبارتي آيا پذيرش نگرش فازي بـر         ؟  گيردر مي  منطق فازي قرا    اصل موضوعه  ،نادرستي آن 

  ؟ يابد اين اصل سامان ميپذيرش چنين اصلي استوار است و منطق فازي بر پايه
  :گذاريم  ميها را به بحثدر اين بخش پاسخ اين پرسش

  »تشكيك  به لحاظ واقعيت « نقد و بررسي 

 A~ و   Aعيـت مـرزي ميـان       در جهان واق  « كند كه   اصل تشكيك در نگرش فازي بيان مي      
اصـل  «  در صـورتي كـه مـراد از          . اين اصل به معاني مختلفي قابل تفسير اسـت         .»وجود ندارد   

شـوند بـه     وجود و عدم يك شي با هم جمع و رفع  مـي             ،اين باشد كه در عالم خارج     »تشكيك  
 همـان شـي     ، همان شي نباشد و در عين اينكه نيـست         ،اي كه يك شي درعين اينكه هست      گونه

 دراين حالـت  ،را ارائه دهد» اجتماع دو نقيض و ارتفاع آن  « باشد و به عبارتي همان مفاد اصل        
تابـد و بـر      منطق فازي نيز اين مـسأله را برنمـي         ، همانگونه كه دانسته شد    .اصلي نادرست است  

تـشكيك  بـه لحـاظ       «  ممكـن اسـت منظـور از         .يابـد سامان مـي  » اصل امتناع تناقض    « اساس  
ن باشد كه در ميان وجودات عيني ـ و نه در بين وجود يك شي بـا عـدم آن ـ مـرز      اي» واقعيت

 مثال در فرايند تبديل نطفه به انسان در عالم واقعيت مرز دقيقـي وجـود                .مشخصي وجود ندارد  
 واقعيت نطفه و بعـد از آن        ،اي كه قبل از آن    ندارد كه از آنجا نطفه تبديل به انسان شود به گونه          

 تا حدودي واقعيت نطفه و تا       ، در برخي مراحل   ، بلكه در اين فرايند    .نسان باشد وجود خارجي ا  
تواند تا حدودي از واقعيت انسان و مقداري        اند ؛ يك شي مي    حدودي واقعيت انسان جمع شده    

   .از واقعيت وجود خارجي نطفه را دارا باشد
 كه عدم شـناخت و       بايد توجه داشت   .اما اين تفسير نيز با اشكاالت چندي روبه رو است         
تواند به مثابه دليلي بر عدم وجود        نمي ،نبود علم به مرزي مشخص و دقيق ميان حقايق خارجي         

توان تصور كرد كه چنـين مـرزي وجـود دارد امـا              مي .چنين مرزي در جهان خارج مطرح شود      
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   .معرفت بشري توان دستيابي به آن را ندارد
 هر وجودي نيز عين تـشخص       . يافته است  اساسا جهان واقعيت از وجودات عيني تشكيل      

بـه غيـر از وجـود بـاري تعـالي           ( وجودات مختلـف     .است و هيچ گونه ابهامي در آن راه ندارد        
توان از آن حدود يا از وجـود آنهـا از ايـن              داراي حدودي هستند كه مي     )وشايد همه مجردات  

در فرايند تبديل نطفـه بـه    مثال  . مفاهيم و ماهياتي را انتزاع نمود      ،جهت كه داراي حدودي است    
تـوان از آن     در هر آني از اين حركت با وجودي مواجه هستيم كـه حـدودي دارد و مـي                  ،انسان

 بنابراين چنـين    . هر چند كه نتوان به چنين مفهومي دست يازيد         ،مفهوم يا ماهيتي را انتزاع نمود     
  1.لي را ارائه دهدتواند مطلب قابل قبو نمي،به لحاظ واقعيت» اصل تشكيك « برداشتي از 

-كـه از سـوي نظريـه   » اصل تشكيك در واقعيات     « رسد  با توجه به اين مطلب به نظر مي       

   . اصلي نادرست است،گرددپردازان فازي به مثابه اصل موضوع اين نگرش مطرح مي

  تشكيك در واقعيات و منطق فازي 

 ،پذيرش چنـين اصـلي  آيا در صورت عدم ؟ گيرد اين اصل شكل مي    ايا تفكر فازي بر پايه    
  ؟ گرددنگرش فازي ديگر مطرح نمي

اي  در منطق فازي مفـاهيم بـه گونـه         .كنيماي آغاز مي  پاسخ به اين پرسش را با بيان مقدمه       
 A~« ها مرز مشخصي وجود ندارد ؛ به اين معنا كه مفاهيمي ماننـد              شود كه در بين آن    لحاظ مي 

- يك شي مي   .توانند مصاديق واحدي داشته باشند    مي» صفر و يك    « و  » سياه و سفيد     « ، »Aو  

 ايـن مـسأله در نمـودار منحنـي          .تواند تا حدودي مصداق هر يك از ايـن مفـاهيم قـرار گيـرد              
 همانگونـه كـه دانـستيم اساسـا منطـق فـازي بـه تفكـر و                  .عضويت به وضوح قابل درك است     

   .شوداستدالل با چنين مفاهيمي تعريف مي
؟  برچه اصلي استوار است    ،صورت شودكه لحاظ مفاهيم بدين   اكنون اين پرسش مطرح مي    

  ؟ شوند كه ميانشان مرز مشخصي وجود ندارداي لحاظ ميچرا در نگرش فازي مفاهيم به گونه

                                                            
 بـه تبيـين     ،تابـد  اما از آنجا كه آثار فازي آن را برنمي         .تفسيرهاي ديگري نيز از اين اصل قابل ارائه است        . 1

   .پردازيمآن نمي
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 از  . به خاطر عدم وجود مرزي در عالم واقعيت عنوان شـود           ،امكان دارد نبود چنين مرزي    
 درميان مفاهيمي كه    ،ودي وجود ندارد  آنجا كه درجهان خارج بين موجودات خارجي چنين حد        

 ،شود و از اين رهگذر ايـن مـسأله        كنند نيز اين حصارها يافت نمي     ازاين موجودات حكايت مي   
   .گردد مثابه اصل موضوع منطق فازي مطرح مي به» نبود مرز مشخصي درعالم واقعيت«يعني 

نين مرزهـايي   توان اين مطلب را ناشي از عدم شناخت و دستيابي به چ           از طرفي مي  

 هر چند در جهان خارج مرز ميان موجودات گونـاگون پذيرفتـه             ، در اين فرض   .دانست

 مفاهيم اينگونه لحاظ    ، اما از آنجا كه بشر به اين مرزها معرفتي پيدا نكرده است            ،شودمي

مرزهـاي دقيـق    « گيرد كـه     تفكر فازي بر اين اساس شكل مي       ،در اين صورت  . شوندمي

  .»ي مجهول است بين واقعيات خارج

شويم كه ضرورتي نـدارد منطـق فـازي بـر           با توجه به اين مطلب به اين مهم رهنمون مي         
 « توان اين نگرش را بر اساس گـزاره        مي .به لحاظ واقعيت شكل گيرد    » اصل تشكيك   « اساس  

تـوان بـه     همـين كـه نمـي      .ريـزي نمـود   پي» مرزهاي دقيق بين واقعيات خارجي مجهول است        
اقعيت دست يافت و مفاهيم دقيقي را تعريف نمود تا واقعيت را به طـور كامـل و                  حصارهاي و 

  بـه نظـر      .كنـد  براي سامان يافتن منطـق فـازي كفايـت مـي           ،آنگونه كه هست به تصوير كشند     
 اين اصـل بـه      ،يافتني باشد اي موارد دست  نيز در پاره  » رسم ناقص   « رسد در جايي كه حتي       مي

توان منطق فازي را در مقام جهل به مرزهاي دقيق حقايق  ه عبارتي مي  خوبي قابل دفاع باشد و ب     
   .عيني مطرح نمود

  بندي جمع

با توجه به تبييني كه از اصل امتناع تناقض ارائه گرديد به ايـن مهـم رهنمـون شـديم كـه                      
 منطـق فـازي نيـز ماننـد ديگـر           .پردازان فازي تصور صحيحي از اين اصل ندارنـد        اساسا نظريه 

   .يابد اصل امتناع تناقض سامان ميشري بر پايهمعارف ب
تـوان   نمـي  ،گرايي ارائه شـد   با دقت در تشكيك فازي به لحاظ فهم و تبييني كه از نسبيت            

گرايي به لحاظ فهم در مقام صـدق         در نسبيت  .گرا دانست  نسبيت ،نگرش فازي را به لحاظ فهم     
 بلكـه مـدرك    ،با واقع مطرح نيـست    و كذب گزاره بحث تطابق و عدم تطابق مدلول يك گزاره            

 صدق و كذب گزاره را تعيـين        ،گزاره و شرايط خاص و فضاي معين كه در آن واقع شده است            
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- اما در نگرش فازي مالك صدق و كذب همان تطابق و عدم تطابق با واقع دانسته مـي                  .كندمي

   .شوندفازي لحاظ مي ، البته  تطابق و عدم تطابق با واقع مثل ساير مفاهيم در منطق فازي.شود
در مورد تشكيك به لحاظ واقعيت در نگرش فازي به اين نتيجه رسيديم كه اين اصـل بـا                   

در ايـن   .گرايي به لحاظ واقعيت متفاوت است و در واقع تالزمـي ميـان ايـن دو نيـست                 نسبيت
اصلي نادرست است و اساسـا منطـق فـازي          » تشكيك به لحاظ واقعيت     « نوشتار اثبات شد كه     

   .باشدقف بر پذيرش آن نميمتو
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