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  چكيده
و  ،هايي چون عدم قطعيت، نسبيت و كثرت متغيرهـا  شاخصه وجودپردازان منطق فازي با  نظريه

انـد، مـدعي    معـارف داشـته   گوناگون علـوم و هاي  هاي اخير در حوزه با پيشرفتي كه در سالنيز 
 ،بر اين مبنـا  .تحقيق هستند تر در ارائه نوعي روش جديد در راستاي تبيين و رسيدن به نتايج دقيق

ت و دخيـل    اند هاي سياسي امور ارادي انساني توان دريافت كه پديده مي و از آنجا كه عدم قطعيـ
ي نظـري كـه   يهـا  نيـان بنابراين، ب ؛ها نقش دارند ديدهگونه امور و پ بودن متغيرهاي فراوان در اين

 ،ديگـر  سـوي و از  كننـد ينـدها را بـه لحـاظ زيربنـايي تبيـين      ااين امـور و فر سو  يك بتوانند از 
از . نـد اي برخوردار ارچوبي منطقي براي حصول نتايج صحيح را فراهم آورند، از اهميت ويژههچ
در . شـود  در اين نوشتار به موضوع كاربرد منطق يا نظريه فازي در علوم سياسي توجه مـي  رو، اين

شناسـي آن، سـعي    معرفي مختصر منطق فازي و نگاهي كوتاه به مبـاني معرفـت   پس از ،اين راستا
هاي سياسي ارائه  گيري ها و روند تصميم  خواهد شد تا چگونگي كاربرد آن در تبيين امور، پديده

براساس نظريه يا منطق فازي، نوعي نگرش جديد در باب  است كهاين بر تالش  ،رحقيقتد. شود
بـا توليـد    پـس  .شوند آن تفسيرمبناي  معرفت سياسي پيشنهاد شود و امور و تصميمات سياسي بر

 كننـد  پيدا مياي  ها در درون آنها معناي تازه نظري است كه واقعيت يارچوبهنظريه يا ساخت چ
ورود در حيطـه  بـا   نيز منطق فازي. يابند نظران تكامل مي نقد و بررسي صاحبن با آو در ادامه 
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 مقدمه
زاده، اسـتاد  توسـط پروفسـور لطفـی ١٩۶۵بـار در سـال  منطق فازی یـا نظریـه فـازی بـرای اولـین

 کاسکو( مطرح شد» های فازی مجموعه«نام ای با  االصل دانشگاه برکلی در کالیفرنیا در مقاله ایرانی
ش توانمندی و کارآمدی افزای برایای راهگشا  این مبحث برای طرح ایدهنخست، . )٧، ص١٣٨۶ ،

دیری نپایید که کاربرد . ای ارائه شد مهندسی فنی به خصوص برق، الکترونیک و علوم رایانه علومدر 
 فازی و هوش مصنوعی های های مبتنی بر استدالل منطق فازی به سرعت در صنعت، ساخت رایانه

)AI(1وارد  منطـقسپس این . دهای مهندسی ایجاد کر ، تحول شگرفی در تولیدات صنعتی و نظریه
اقتصـاد، مـدیریت،  ،با ورود این نگرش به علـوم انسـانی ماننـد علـوم راهبـردی. شدانسانی  علوم
  .معارف مورد توجه قرار گرفت جدید در تبیین این علوم و یروشطرِح له ئمس... شناسی و جامعه

انسـانی تشـکیل هـای  هـا را دانـش باید دانست که بخش مهم و قابل توجهی از علـوم و دانـش
. هـای اوسـت هـا و کـنش گـرایش هـا، هـایی کـه موضـوع آنهـا انسـان و نگـرش دانـش. دهنـد می

ْدَیـاِن  اْلِفْقـهُ  َثَالَثـةٌ  اْلِعْلُم « :ها فرمودند در تبیین انواع دانش) ع(امیرالمؤمنین
َ
ـبُّ  َو  ِلْأل ْبـَداِن  الطِّ

َ
 َو  ِلْأل

ْحُو  َسان النَّ ) نگـری ژرف( فقـه: است قسم سه بر علم یعنی ؛)۴۵ص ،٧۵ جق، ١۴٠۴ مجلسی،(  ِللِّ
 بـرای نحـو علـم و )ها بدن( ابدان برای پزشکی ،)ها ها و روش راه ،اعتقادات ،ها نگرش( ادیان برای
دانش در کل به مثابه علم انسانی دیده شده است که موضوع آن یا روح و  ،در این نگاهاگرچه  .»زبان

نیسـت کـه  یاما تردید ،مفاهیم اوست و و مکتب و راه او یا بدن و جسم او و یا زبان ،نگرش انسان
بخـش عظـیم معـارف  ،در هـر حـال ؛ستا انسان و ابعاد مرتبط با آن هاعلوم انسانی که موضوع آن

  . گیرند بشری را دربرمی
مگـر ، نظر اسـتنها نیز مورد آبلکه اهمیت و نقش  ،نها نیستآدربرگیرندگی  تنهاافزون بر این، 
 دورتیـه،( .»پرسش مهمی وجود ندارد که پاسخ آن در علم انسان نیامده باشد« :دیوید هیوم ننوشت

هـای غنـی، متنـوع و نـامنظم را  از شـناخت یوسـیع  علوم انسانی گسـتره ،امروزه ).١٩، ص١٣٨۴
قـوانین و سـری از  اینکـه تـابع یـکبـا وجـود ها  دانش این .)٢۵-٢۴، صهمان( دهند تشکیل می

طـور  هبـ هـا، عواطـف و ها، نگرش اما با توجه به نقش فرهنگ ،شمول هستند مقررات ثابت و جهان
معنـا کـه  بدیناست؛ های ارادی و روحی انسان، نوعی عدم  قطعیت نیز در آنها مطرح  ویژگی ،کلی

 یهـا یا کنشامور  گیرد، را دربرمیهای انسانی   های انسانی که موضوع علوم و دانش کنش ملکات و
ول مشـ جهـان امر ارادی تابع قـوانین کلـی وطور که  همانو  )٧٩م، ص١٩٩۶فارابی، ( ارادی است
نـوع  ماننـدخود تابع عوامل و متغیرهای دیگری هم ها  و ارادهباشد  نیز می ها تابع اراده، کنشی است

                                                           
1. Artifical Intelligence 
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هـا و  و نیـز غایـت ها، ادراکات متعـدد نگرش، شرایط زمانی و مکانی، عالیق متنوع انسانی، سلیقه
رفتارهایی که در زندگی آدمی از  ای پاره« :همچنین ،آنهاست مانندو ) ٨٠-٧٩، صهمان( ها سنت

، ١٣٩٠فـارابی، (» شایست است و نـه ناشایسـت نه ،نه نکوهیده ،شود نه ستوده است  مالحظه می
  .)۵١ص

انسانی ات ها و تصمیم بودن بسیاری از کنشندقیق  ییسو از  ،های انسانی کنشهای  ویژگیاین 
و  )نه همه آنهـا( ها برخی از این کنشبه ارزشی  چند ینگاه بادیگر سوی و از  کنند را مشخص می

حالـت یـا در کـل، معنا کـه  بدین ؛دنکید دارأت )ـ بدی خوبی( نظام دوارزشی برآنها از عدم پیروی 
. دی منفـی باشـدا حـدوتـیـا و مثبـت  تـا حـدودیتوانـد  بلکه می، است و نه منفی کنش نه مثبت

هـا و  ویژه کنش هـای انسـانی، بـه و کنشاینجاست که منطق دوارزشی در شناخت برخی از افعـال 
اسـت کـه منطـق فـازی ارد گونه مـو در این. سیاسی به لحاظ علمی کارایی دقیقی ندارد اتتصمیم

 اساس وبر این . کند ارائه ها و تصمیم ها کنش گونه این تری از و تبیین صحیح اشدتواند راهگشا ب می
باید دید که منطق فازی چگونـه  ،ها سیاسی در زندگی انسان اتها و تصمیم با توجه به اهمیت کنش

منطـق  ترین کـاربرد جالـب :گویند میکه اینویژه  هب، آید های سیاسی به کار تواند در تبیین پدیده می
هـوش  س آنهـاأر در و هوشـمندهاي موجـودات  گیري تصـمیم سـاختار از تفسیري است کـه فازي
پرسش اصلی این نوشتار ایـن اسـت کـه آیـا  ،بنابراین .)١٣٨۵پور،  نوعی( دهد به دست مي انساني

های سیاسی دارای نقش باشـد یـا  تواند در تبیین پژوهش یک نگرش و روش می همانندمنطق فازی 
 شناختی شناختی و روش معرفت نظریه فازی و سپس مبانی یاابتدا به معرفی منطق  ،نه؟ در این راستا

ای   هـای سیاسـی بـا  شـیوه  امکان کـاربرد آن را در تبیـین امـور و پدیـده ،پردازیم و درنهایت آن می
  . کنیم بحث میتحلیلی ـ  توصیفی

  
  منطق فازی یا نظریه فازی چیست؟ .١

کسفورد با  1»فازی«واژه  درهـم و مبهم، گنک، نادقیق، گـیج، مغشـوش، «معانی در فرهنگ لغت آ
بـه » منطـق فـازی«برخی مفهوم فـازی را در عبـارت  دین جهت،ب. تعریف شده است» نامشخص

و نامشخص  نادقیقاند که منطق فازی یک منطق مبهم،  و تصور کرده  همان معنای لغوی کلمه گرفته
افراد، منطـق فـازی را از برخی  روزهموجب شده است که امآنچه . گونه نیست حال آنکه این و است

و  منهاج( پردازان منطق فازی است موجود میان نظریه یمنطقی مبهم و نامشخص بدانند، تفاوت آرا
به معنای روش  ـ »منطق«از دو واژه  ،عبارت مورد بحث ما حالی کهدر  ؛)٢۵، ص١٣٧٩، نساجی

                                                           
1. fuzzy  (http://www.oxforddictionaries.com /fuzzy). 
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که بیـانگر شـیوه و روش تفکـر و ) ١٨، ص١، ج١٣٨٢مظفر، ( اندیشیدن یا شیوه درست فکر کردن
ارزشی  چند و (Morgan,1988: 822) به معنای فاقد مرز دقیق بودن ـ »فازی«و ـ  است لاستدال

و  ،منطق به روش اندیشه و اسـتدالل واژه ،مجموع دربه بیان دیگر . تشکیل شده است است ـبودن 
 دارد اشـاره مشکل بـودن بـرای امتحـان و تعریـف کمـی یـا مقـداری فقدان وضوح و به فازي واژه

)Markusen, 2003, pp. 701-717( قطعـی و دارای مـرز دقیـق،  در نقطـه مقابـِل  بنـابراین، و
  . منطق فازی نوعی روش اندیشیدن و تحقیق است ،از این حیث. گیرد قرار می یکّم  مشخص و
 نظریـه ایـن بـراي را فـازي کلمه چرا که الؤس این به پاسخ خود درمنطق، مبدع این  ،زاده لطفي
 ایـن کـه کـردم مي احسـاس چون ،کردم انتخاب را فازي کلمه من«: گوید مي ؛است کرده انتخاب
 .)١٩، ص١٣٨١ قیومي،( »کند مي توصیف است، آمده نظریه این در را آنچه دقت بیشترین با کلمه
 ،از ایـن حیـث. رسـاند ارزشی و نداشتن مرز و حـد دقیـق را مـی فازی دو ویژگی چند ،این مبنا بر
 یـا و پاسـخ دو تنهـا مفهـومي یـا و الؤس هر براي آن در که ارزشي دو منطق مقابل منطق فازی در«

 نـژاد(» گیـرد مي قـرار باشـد، داشـته وجود تواند مي) سفید یا سیاه ،نادرست یا درستمثًال ( حالت
منطق فـازی ...). تر و مثًال اندکی درست، درست، درست(، )modiryar.com :دیگران در مقدم و

؛ )٨٣، ص ١٩٨٨زادن، ( پـردازد مـی به بررسی اصول استدالل تقریبی صـورینیز از حیث کارکرد 
و استدالل در باب تفکر و تحقیـق اسـت کـه  ای از نگرش منطق فازی یا نظریه فازی شیوه ،بنابراین

   .هاست    همبتنی بر چند ارزشی بودن  گزار
ها متمایز  که آن را از منطق کالسیک و سایر منطق فازیهای منطق یا نظریه  ویژگی ،طور کلی هب
  :از ندعبارتبه اختصار  کند، می

 بـه دقیق هاي استداللعالوه،  دقیق و تقریبی؛ به: دو نوع استدالل داریم فازي منطق درما  )الف
 .شوند مي تلقي تقریبي هاي استدالل مرزي موارد عنوان
 هـردهد؛ یعنی  پذیری آنها تشکیل می ها را درجه ها و استدالل اساس گزاره فازي، منطق در )ب
توانـد صـرفًا صـادق یـا قطعـًا کـاذب  ای می دارای مراتب و درجاتی است؛ برای مثال، گزاره چیزي

تر،  کـاذب(ای کـاذب  و یا تا درجه) تر، صادق، کمتر صادق صادق(ای صادق   نباشد، بلکه تا درجه
باشد و یا در شرایطی صادق باشد و در شرایطی دیگر کاذب باشد، در حـالی ) کاذب و کمتر کاذب

 .که در منطق دو وجهی صوری گزاره یا صادق است و یا کاذب
شـود؛ یعنـی دارای وجـوه گونـاگون  فـازي تواند مي سامانه منطقي براساس دیدگاه فازی هر )ج
   .)۴١، ص١٣٨١ قیومي،( ...گردد

سه سطح از منطق فازی در علوم دقیقه و مهندسی مطرح شده است که هر سه سطح به  ،عموماً 



      ١٢٣     درآمدی بر کاربرد منطق فازی در تبیین امور سیاسی

 raveshshenasi87 Sm 27-11-95   فحه بندي مقدماتيص 87شناسي  مجله روش

  .کاربرد داردنوعی در علوم انسانی نیز 
هـای  این قائده مربوط به قوانین کنترلی و کاربرد سیسـتم. است» اگر، آنگاه«اولین سطح، قائده 

دولـت گیری سیاسی بر علیـه  موضع اقدام به )الف( دولتاگر رای نمونه، ب ؛باشد کننده می بینی پیش
بـه  )الـف(دولت  برابربایست اقدامات الزم را در  مینیز ) ب( دولتکرد، آنگاه به تناسب آن،  )ب(

اگـر شـود و یـا   بدیهی است که اقدام خارج از این قائده موجب نقض قـوانین کنترلـی می. کار بندد
داخلـی گـردد، آنگـاه بـه همـان میـزان  های بازار آزاد و درهای باز موجب رکـود تولیـدات سیاست
اعمـال خواهـد شـد تـا از رکـود تولیـدات داخلـی  ها بنـدی و تعرفـه های مربوط به سهمیه سیاست

هـای گونـاگون بـر مبنـای  پس بر مبنای منطق فازی، این اقـدامات در قالـب طیف. دشوجلوگیری 
طیفی دیدن اقدامات ممکـن کـه تواند تحقق یابد و این ویژگی، یعنی  بخشی می تأثیرپذیری و نتیجه

توانـد کنترلـی نـرم و  حالت فازی با قواعد خـود مـی« :بنابراینترین ویژگی منطق فازی است،  مهم
به مفهوم تناسب توجه این قائده با  ،درحقیقت). ۶۵، ص١٣٨۶کاسکو، (» یکنواخت به دست دهد

یـا یـک  صـفروجهی مبتنی بر  متصّلِب تک و اقدامات ها گیری و میزان، موجب جلوگیری از تصمیم
گزینـه محـدود و حـداکثری را  برای راهکارهایی که فقط یک یا چنـد؛ همچنین، این منطق شود می

توان گفت که هدف از این سطح از  می. شود گیرد، اعتباری قائل نمی گیری در نظر می جهت تصمیم
ا توجه بـه شـرایط ویـژه و ب و های آن های یک سامانه بر مبنای ورودی معرفت فازی، کنترل خروجی

ینـدی اسـت کـه بتوانـد اانتظار از منطق فازی در این زمینـه، طراحـی فر ،بنابراین ؛است مقتضیات
  .های متعدد برای حاالت گوناگون در حد مطلوب حفظ کند  عملکرد یک سامانه را با توجه به پاسخ

نهایـت  یا بی(مقداری دومین سطح منطق فازی در ارتباط با ساماندهی مفاهیمی است که چند 
، ١٣٧٩منهاج، (مند برای این مفاهیم است  ایجاد ساختاری نظام آنهدف اصلی . هستند) مقداری

یـک حکومـت نمونه،  رایب کند؛ریزی  پیباره گونه که بتواند منطقی منسجم را در این  آن تا )٢۵ص
درجـات  مبنـای را بـرتـوان کشـورهای دنیـا  مـیبر این اسـاس، و  دهد میارائه مختلفی را  درجات
. )نمودار زیـر( بندی کرد ساالر بودن یا نبودن درجه در عرصه مردم 1نشده شده و حتی تعریف تعریف

 ولـیشـده و حتـی محسـوس  های شناسایی و تبیـین حداکثر مؤلفه توان پس براساس این منطق، می

                                                           
توانـد در  رود، اما مـی هایی است که در میان محاسبات رایج برای سنجش دموکراسی به کار نمی منظور آن دسته از مؤلفه .١

 هشـد بـر مـواد قـانونِی نگاشـته افـزونانند احساس درونی قاضی که همگونه امور به کار آید،  های انسانی در این قضاوت
هـای قضـایی فعلـی فاقـد  اما بسـیاری از سیسـتم ،تر یاری کند تر و واقعی را در صدور حکم عادالنه فردتواند  صرف، می

. امور سیاسی نیز در بسیاری از اوقات چنین استدر . هستندها  گیری ها در تصمیم از مؤلفه گونه توانایی دخیل کردن این
ماننـد نظریـات  ،های غیرمشهود های ابزاری و چه سیستم های هوشمند، چه سیستم اندرکاران سیستم منطق فازی و دست

تر بـرای پاسـخگویی بـه  محاسبات دقیق جهتارچوبی هریزی چ کالن در علوم سیاسی و علوم استراتژیک، در پی طرح
  .باشند می خألهااین 
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  .گرفت سیاسی در نظر ماتبندی امور و تصمی  گیری و درجه نشده را برای اندازه  تبیین
  
  
  
  
  
  
  
  

این اسـت کـه در حقیقـت هـر کشـوری  ،شود آنچه که از این سطح از منطق فازی استنباط می
% ٧٠ »الـف«کشـور  ،مـثالً  ؛سـاالر باشـد ای غیرمـردم ساالر و تا انـدازه  ای مردم تواند تا اندازه می
 سـاالر مردمغیر% ۴۵سـاالر و   مـردم% ۵۵ »ب« ساالر است و کشور غیرمردم% ٣٠ساالر و  مردم
بـر ایـن . سـاالر باشـد غیرمـردمصددرصد ساالر و یا  کشوری کامًال مردم طور نیست که و این است

تـر از  عـیتـر و واق ها را بسـیار دقیـق کنند که امور و پدیده پردازان منطق فازی ادعا می اساس، نظریه
کـه  گونـه هـا را آن تیتواند واقع مرزبندی خطی و متصّلب نمی زیراکنند،  منطق کالسیک تحلیل می

 رنـدها اعتقادی ندا ، منتقدان منطق فازی به این نوع نگرش در تحلیلو همچنین تبیین نماید ،هست
تـوان  ست، دیگـر نمـیای تابع درجات گوناگون ا با پذیرش اینکه هر امر و پدیده بر این باورند کهو 

  . آزموده در اختیار داشت  اصول حتمی و از پیش رب تکیهمبنایی برای شناخت و استدالل با 
هــوش (ینــدهای هوشــمند اهــا و فر ســومین ســطح از منطــق فــازی در حــوزه ابزارهــا، سیســتم

گـرِی انسـانی کـه همـان  تعمیم و گسترش استنتاج آن،دغدغه اصلی  می شود ومطرح ) محاسباتی
هـای  گـر داده هـای محاسـبه مثًال سیستم ـ های محاسباتی به سایر حوزه ،گری تقریبی است ستنتاجا

گر کنونی که بـر  های محاسبه سیستم. است ـ  بینی انتخابات در یک نظام سیاسی اجتماعی و یا پیش
محاسـبات ) آنها به رقم و عدد انتزاع شده از  تبدیل واقعیت(مبنای دیجیتالیزه کردن حقایق و وقایع 

هـای مـؤثر در  های انتخاباتی و مؤلفـه سنجی مانند نظر ـهای خام  توانند داده دهند، نمی را انجام می
و در اختیـار کننـد  بنـدی و محاسـبه دسـته ،کـه هسـت طـور واقعـی و آنچنـان را بـه ـ گیری تصمیم
هـای  و شـبکه ذهـنالگـوگیری از  بـابرخی در این حوزه  همچنین،. سیاسی قرار دهند گیران تصمیم

تـری داشـته  ینـد فـازیاطراحی نوعی سیستم محاسباتی هستند که بتواند هم فر در پیعصبی انسان 
  . کنندگی باالتری برخوردار باشد بینی  باشد و هم از خاصیت پیش

 کشور ھای دنيا

مردم  درجات 
 بودن ساالر

 حکومت
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 شناختی منطق فازی مبانی معرفت .٢
و نبـود  1عدم اطمینـان مسئلهعلمی،  های  پژوهشیکی از تحوالت پارادایمی در  ،های اخیر در سده

یک انتقال تدریجی از نگـرش سـنتی کـه بـر عـدم به وسیله این تغییر در علم . استمرزهای دقیق 
و معتقد است کـه بایـد بـا  کند میپافشاری های علمی  یا یقینی نبودن گزاره اطمینان نبودمطلوبیِت 

فقدان و  اطمینانعدم نسبت به مفهوم تمام قوا از آن احتراز کرد، به یک نگرش جایگزین و همراه که 
نگرش  اساسبر. است دهو اصرار بر عدم دوری از آن دارد، نمایان ش دهد میتساهل نشان دقیق  مرز

دقتـی  و بییقین ؛ بنابراین، ابهام، عدم کندکوشش  و اطمینان در راستای دقت بایدسنتی، صرفًا علم 
عـدم دقـت و «: های امـروزی نگرشاز بق برخی ط در حالی که بر ،شود نامطلوب در نظر گرفته می

بلکه همین ابهام، تردید  ،از آن دوری جست نبایدتنها  شود؛ نه ابهام به عنوان ضرورت علم تلقی می
 .»آید    به حساب می)  علوم انسانی ویژه به(های گوناگون  و عدم دقت، سودمندی بزرگی برای پژوهش

	)١، ص ١٩٩۵کلیر و یوآن، 
عنـاوینی چـون  بـاارزشی  ها و نتایج به صورت دو ، برداشتدانشدر نگرش منطق کالسیک به 

در مقابل، منطـق فـازی بـا  آید؛ می... درست یا نادرست، صفر و یک و ،خوب یا بد، سفید یا سیاه
تـر نسـبت بـه امـور و  نگاهی خاکستری به جهان هستی در جستجوی واقعیت و یافتن تبیینی دقیـق

 بـین حـالتی در تواننـد می انسانی های کنش از بسیاریزیرا باور دارد که  ،گوناگون است های پدیده
 یعـدد بـا را چیزی هر میزان و درجه درستی فازی منطق .گیرند قرار... صفر و یک، یا خوب و بد و

 را سفید رنگ و صفر عدد با را سیاه رنگ اگر مثالً . دهد می نشان ،است یک و صفر بین آن مقدار که
از . بود خواهد صفر به نزدیکبزرگتر از صفر و  عددی خاکستری رنگ آنگاه ،ندده نشان یک با عدد
که در اثر نگرش این یا آن، صفر و یک و یا صـحیح ـ  ویران کردن مرزهای خیالی«: اند رو، گفته این

رسیدن به  هایی را در راه و تصویری جدید از واقعیت، گامـ  و غلِط منطق کالسیک ایجاد شده است
کالسـیک بـر  باید دانست کـه منطـق .)١٢١، ص١٣٨٧ زاده یزدی، حسین(» دهد این مهم نوید می

دو نقیض امکـان : این اصل دارای دو مضمون است«و مبنای اصل امتناع تناقض سامان یافته است 
امتنـاع  ــ توانند با هم رفع شـوند و دو نقیض نمی ـ امتناع اجتماع نقیضین ـندارد با هم جمع شوند 

ای هم صادق باشـد و هـم  با این بیان امکان ندارد که مثًال گزاره .)١٢۵همان، ص(» ارتفاع نقیضین
ارسـطو از ایـن اصـل بـا . ای نه صحت داشته باشد و نه صحت نداشته باشد صادق نباشد و یا گزاره

  .)٩٨، ص١٣٧٧ارسطو، (برد   نام می» اصل آغازین همه اصول بدیهی دیگر«عنوان 
نخستیِن همـه «آن را سینا  ابنمثال،  رایب ؛دارنداصل باور تقریبًا تمامی حکمای مسلمان به این 
                                                           

1. Uncertainty 
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 ،م١٩٨١صـدرا، ( »هـای حـق اولین گـزاره«، مالصدرا )۶۵، ص١٣٧۶سینا،  ابن( »قضایای صادق
» تــرین اولوّیــات مقــدم«و عالمــه طباطبــایی » تــرین بــدیهّیات روشــن«فخــر رازی  ،)٩٠، ص١ج

پردازان فازی بر این  از نظریه برخی ،درمقابل ؛)١٢۴-١٢٣، ص١٣٨٧زاده یزدی،  حسین( اند دانسته
سـفید و  یـاسیاه  توان با نگاه است و دیگر نمی» اصل امتناع تناقض«باورند که منطق فازی پایان راه 

 انکار این اصل را مبنا و پایـه معرفتـی خـویش آنهاپس . یک به تفسیر حقایق عینی پرداختیا صفر 
   1.کنند  عنوان می» اصل امتناع تناقض«های چشمگیر فازی را وامدار انکار  وردهادهند و فر قرار می

البته این یک داوری عجوالنه برخی از طرفداران منطق فازی است، زیرا بدون نفی اصل امتنـاع 
 مسئله ،اینجادر . توان به کاربرد این منطق و دستاوردهایش در علوم انسانی توجه کرد تناقض هم می

حقیقـت عقالنـی و  :ما در جهان هستی با دو نوع حقیقت سروکار داریم کهاست  این جدی مهم و
بـا منطـق بـه صـورت  ، پـسحقیقت عقالنی مرتبط با عرصه عقل و اندیشه اسـت. حقیقت واقعی

م عـالیعنـی  ،است که در عالم خارج ها و رفتارهایی پدیدهاما حقیقت واقعی  و خاص سروکار دارد
پـردازد  به حقایق عقالنی می بنابراین، منطق کالسیک ؛افتد ذهن و عقل اتفاق میعالم عین در برابر 

اصل امتناع تناقض مربوط بـه حقـایق عقالنـی اسـت نـه حقـایق  ،بر همین مبنا ونه حقایق واقعی 
آن، این  ، پس کاربرد منطق یا نظریه فازی در حوزه حقایق و رفتارهای واقعی است و بر اساسواقعی

الیب نیتس  2.کاربرد ربطی به اصل امتناع تناقض ندارد که بخواهد بنای خود را بر نفی آن قرار دهد
  :گوید می

حقـایق عقالنـی واجـب و  ؛4و حقـایق واقعـی 3حقـایق عقالنـی: دو نوع حقیقت وجود دارد«
» اشـدب ولی حقایق واقعـی ممکـن و نقـیض آنهـا محتمـل مـی ،ضروری و نقیض آنها ممتنع است

، اما حـوزه ممکنـات 5،البته حقایق واقعی یا ممکن هستند یا واجب .)١٠٣، صق١۴٢٠چیشلم، (
در پاسـخ اینـان  ،بنـابراین ؛نقـیض ممکنـات محتمـل اسـت همچنـین،ضروری نیست و  ای حوزه
منطـق فـازی در نقطـه  بنابراین، از این جهتحوزه منطق فازی حوزه ممکنات است و گوییم که  می

ممکـن نظـر  حقایق واقعـِی سنتی قرار نخواهد گرفت، بلکه به این منطق با مقابل منطق کالسیک و 
 ،گرایـی در نگـرش و روش بررسـی ممکنـات را بپـذیریم اگر اصل کثرت ،همچنین. خواهد داشت

                                                           
 ،براسـاس آنهـاوجود دارد که در جهان الیتغیر  یپردازان فازی هم به این نکته اعتقاد دارند که قواعد البته برخی از نظریه .١

  .گرفته استشکل ها  آفرینش و فطرت انسان
 بـه وسـیله» زی و اصـل امتنـاع تنـاقضمنطـق فـا« نامای دیگر با   نیاز به بررسی عمیقی دارد که در قالب مقالهسئله این م. ٢

  .در حال بررسی است ینویسندگان
3. Truths of Reason 

4. Truths of Fact 

  .تنها حقیقت واقعی واجب است و سایر موجودات ممکن هستندتعالی  ذات حق .٥
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؛ از تکـارکرد خـاص خـود را خواهـد داشـ، هریک از این دو منطق بدون آنکه نافی دیگری باشـد
را مترادف با  آندلیلی ندارد که با پذیرش منطق فازی به انکار اصل امتناع تناقض بپردازیم یا رو،  این

تواند در کنار منطق  زیرا این منطق به مثابه منطقی چند ارزشی، خود می ؛نفی منطق کالسیک بدانیم
نـافی  ایـن منطـق اساسـاً  ،بنابراین. کار رود هو در جایگاه مناسب خود ب شوددوارزشی سنتی مطرح 

  .  نیست و منطق سنتی اصل امتناع تناقض
نگری  پرهیز از کلیارچوبی مفهومی برای هتواند به ایجاد چ منطق فازی از آن جهت که میپس 

 دارد وطـرح و بررسـی  یـتبینجامـد، قابل رفتارهـامفـاهیم و بررسـی  ،ها واژهکاربرد دقتی در  بی و
آورد کـه بـه  ارچوب ریاضیاتی جدیدی را برای ما فـراهم مـیهی یک چنظریه یا منطق فاز ،درنتیجه

های  ، رفتارهـا و تصـمیمهـا ینـد شناسـایی کـنشاموجود در فرهای  نگری و کلیدنبال حِل ابهامات 
معرفـت و ، بنـابراین«و  2اسـت 1تـابعی از یـک درجـهرفتـاری منطق فازی، هـر  در .است یانسان

 3ای از متغیرهـای فـازی های فازی که براسـاس مجموعـه محدودهای از  شناخت به عنوان مجموعه
  .)٢۵ – ٢، صص ١٩٩٢زادن، (» شوند است، تفسیر می

حقایق  اینها ،نظر از میزان دقت ما در مشاهده امور مختلف، بعضی از امور فازی نیستند صرف
 برای. اپذیر آفرینشمانند بسیاری از حقایق منطقی، اخالقی و ریاضی و البته اصول تغییرن ؛اند عقلی
 ،عالوه دو مساوی چهار است و این موضوع صددرصد درست است هکنیم که دو ب ما قبول می ،مثال
نباشـد و یـا  چنـیندانیم که محال است  تر است و می خود بزرگ یپذیریم که هر کلی از اجزا یا می
یا واقعیات عالم انسانی  اما هنگامی که وارد دنیای حقایق واقعی ،است عدالت نیک و ستم بداینکه 

حالـت فـازی « :دیگـر به بیـان؛ گذارد شویم، منطق فازی کارآیی خود را به نمایش می یا طبیعی می
ای که کلمات و واژگان روزمره ما، جهان را بـا  گونه کند، به ها را تار و مبهم می تمام مرزها و محدوده

 »فازی بودن به معنای چند ارزشی بودن است ،درحقیقت. ند به قطعاتی تقسیم کرده استکاردی کُ 
مطلـق زبـان کـه  یـاالنگاژ هحـوز ؛گویـد طور که سوسور نیـز مـی همان .)۴١، ص١٣٨۶کاسکو، (

چنـان وسـیع و  و گیـرد نطق انسان، چه فیزیکی و ذهنی را دربرمی هترین حوزه زبان است و قو وسیع
). ٣٢، ص١٣٨٣اسـکولز، (اخـت پرد نظامـدار آن هتـوان بـه مطالعـ تعریف نشده اسـت کـه نمـی

                                                           
1. Matter of degree 

در هر واحد سیاسی » نسبی« ای و اندازه الت خاص خوددهنده قدرت دارای مستّد  عناصر تشکیلاز هریک نمونه،  رایب .٢
اما منطق  ،ناکارآمد استنیز ها  محاسبات در این حوزهغالبًا و  یستها چندان دقیق ن گیری باشند که معموًال این اندازه می

و  کنـدجایگـاه واقعـی آن را مشـخص  دقیقـاً توانـد  با در نظر گرفتن موقعیت ویژه هـر عنصـر مـیمدعی است که فازی 
  .دهد میها قدرت دقیق یک کشور را به ما نشان  گیری یند این اندازهآبر  ین،نابراب
 دهنده قدرت یک کشور تشکیل یمانند اجزانیز محدوده فازی مانند محدوده کلی قدرت یک کشور و متغیرهای فازی  .٣

  .است
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له و پرسشـی را کـه دارای درجـاتی از ئتواند هر مس می ،با رویکرد خویشاینجاست که منطق فازی 
  . کندبررسی  است،ای از صحیح تا غلط و یا صفر تا یک  ها بین بازه پاسخ
 

  و دانش سیاسی شناسی منطق فازی روش. ٣
انـد  علـم مـدنی و از صـنف افعـال و سـنن ارادیها موضوع  های سیاسی انسان از آنجایی که کنش

 ی متفاوت و چندگانهیمعیارها با آنهایندهای افر همطالع درمرسوم  ، روشی)٧٩، ص١٩٩۶فارابی، (
هـای ممکـن  دستاوردها در انتخاب با ها یا سرمایهو ها  فایده باها  هزینهبین مقایسه عبارت است از 

اص افعـال خهای اجتماعی  پدیده«حقیقت در ،شوند رو می هگیرندگان با آنها روب انسانی که تصمیم
، امـر و نهـی و احتیـاط و اآدمیان است و آدمیان هم فاعالنی هستند که ارزش، اعتقاد، هدف، معنـ

هـا و  امکـان انتخـاب ،و همـین امـر) ۶٣، ص١٣٧٣ لیتل،( .»کند تردید بر افعالشان حکومت می
بـا دو تنهـا کنندگان  در این موارد مطالعه رو، ؛ از اینوردآ های ممکن را برای فاعالن پیش می گزینش

بلکه با شقوقی چند مواجهند و سپس با بررسـی آنهـا بـه ایـن نتیجـه  ،رو نیستند هشق مشخص روب
  . ها، گزینه بهینه و مطلوب را برگزینند این انتخاب برابرایست در ب رسند که می    می
 لهئمسـ ایـنبـارۀ در جهمـور رئـیس ایـن اقدام آیا« :مپرسی مي سیاسی علوم حوزه در نمونه رایب

 یـا و داشـت هـم اغالطـی امـا ،بود درست آن بیشتر« :دهید  می پاسخ »؟نادرست یا است درست
 مشـخص را فازی منطق کاربرد امور حوزه گونه این؛ »نه آن از بخشی اما ،بود حقیقت آن از بخشی
 بررسی به نیاز ،دروغ هم و باشد راست هم یاو  دروغ نه و باشد کامًال راست نه سخنی اگر. سازد می
 دنیـای در. آیـد مـی کاره ب فازی اینجاست که منطق در و میزان کذبش داریم و صدق میزان تعیین و

 نادرسـت صددرصـد یـا درسـت صددرصـد موضوعيکه  آید مي پیش ندرت به انسانی رفتار واقعی
 بـا. نیسـت جـایش سر مرتب و منظم چیز همه ،مواقعاکثر  درو  رفتاری واقعي دنیاي در زیرا ،باشد
 متغیرهـای ارزیابِی  در دقت باالترین از ای درجه راستای در را خود تالش همه تحلیلگران نّیت، این

 آسـانی کـار نآ امـا ؛گیرنـد مـی کـار به ،شوند می فرض مسلم نهایی انتخاب تعیین برای که ممکن
. هستند همراه فراوانی مشکالت با شدن عملیاتی برای اغلب مفهومی، متغیرهای بیشتر زیرا ؛نیست
و بررسی  تحلیل برای گرا کیفیت یا و گرا کمیت های روش از استفاده به تمایل مشکالت، این از یکی

  . استها و رفتارهای انسانی   تعیین میزان درستی یا نادرستی کنش
 :پرسیم ميرای نمونه ب ،امر مواجه هستیمهای واقعی طبیعی نیز با همین  در امور و پدیده ،اغلب

 یگاه ؛ابري است  بلکه نیمه ،است نه ابری و نه آفتابی :ددهی مي پاسخ »آفتابي؟ یا است ابري هوا«
در اینجاست کـه میـزان آفتـابی . ستا... اندکی ابری یا اندکی آفتابی وو  نیز نیمه ابری کامل نیست



      ١٢٩     درآمدی بر کاربرد منطق فازی در تبیین امور سیاسی

 raveshshenasi87 Sm 27-11-95   فحه بندي مقدماتيص 87شناسي  مجله روش

  . فازی در این  موارد راهگشاست منطق. شودبودن یا ابری بودن باید مشخص 
اعتقاد بر این اسـت کـه جسـتجو و پـژوهش علمـی دارای بیشـترین دقـت مفهـومی و  ،عمدتاً 

طالیی در تولید کارهای تحقیقـاتی بـا کیفیـت در بسـیاری از علـوم و  ای این قاعده. استعملیاتی 
دانیم که برای بیـان  ری میهمۀ ما به عنوان موجودات بش ،همچنین. ویژه علوم سیاسی خواهد بود هب

گیریم، محدود و منحصـر  های خود در قالب زبانی طبیعی که کلماتی را به کار می حاالت و ویژگی
ی و هـای کّمـ ات و تکیه بر روشاما کمیّ  ،ذاتًا غیردقیق و فازی هستند یمعانی کلمات گاه. ایم شده

کید دارنـدطور که بسیاری از دانشمندان در حوزه  همان ،محض آمارِی  بـه دو  ،علوم انسانی بر آن تأ
ممکـن اسـت  ،اوالً «: را در اختیار ما قـرار دهـد الزمو دقت  ندتواند این مشکل  را حل ک دلیل نمی

وسـیله جسـتجوی بـیش از حـد  یعنی بـه ،ها در دام افراط بیفتند گونه تحلیل تحلیلگران براساس این
هـای مطالعـاتی انسـانی و حتـی  ه آنها پدیدههایشان ممکن است ک ی، آماری و عددی در روشکّم 

متغیرهـا و رویکردهـای چنـین  ،ثانیـاً ؛ گونه رفتارهای پژوهشی و روشـی کننـد طبیعی را قربانی این
ای کّمی مرسوم معموًال ه یندهای تفسیری بگریزند که روشاتوانند از فر گرایی نمی تهای کمیّ  روش

  .)٢۴، ص٢٠٠۵آرفی، (» در پی رهایی از آن هستند
هـای معمـول کّمـی و  با این توضیحات، نظریه منطق فازی در پی آن است کـه بـرخالف روش

تبعیـت » ایـن یـا آن«و از قـانون  هسـتندچنـدان دقیـق  هایی که مبتنی بر معیارهای تصّنعی نه روش
ن را عیار مبتنی بر قواعد به کار رفته در کلمات مورد استفادۀ انسا کنند، نوعی ابتکار جدید و تمام می

منطق فازی به جای کّمـی کـردن مفـاهیم بـر  ،بنابراین ؛طراحی کند ،که بیانگر نّیات درونی اوست
. آورد طبق قانون صفر و یک، این یا آن و همه یا هیچ، به قواعد فازی در ارتباط بـا مفـاهیم روی مـی

 X ،Aگـر ا: سـازد  یک قاعده فازی مفاهیم فازی را به شکل جمالت شرطی به یکدیگر مربوط مـی
  ). ۶۴، ص١٣٨۶کاسکو، ( خواهد بود Y ،Bباشد، آنگاه 

پذیری سیاسـی مبتنـی بـر سـه  اگر جامعه :توان به مثال زیر توجه کرد در حوزه علوم سیاسی می
سطح عمومی زندگی مردم و احساس امنیت انسانی باشـد،  یارتقا ،خصلت فرهنگ بومی و اصیل
مشروعیت نظـام میزان افزایش  ،و درنتیجه آن شود می سیاسیپذیری  آنگاه اعتماد مردم باعث جامعه
سطح عمومی زندگی مردم و احساس امنیت آنان  یدر اینجا، ارتقا. سیاسی را در پی خواهد داشت

تـوان  پـس می. کنـد مشروعیت نظام سیاسی ارتبـاط پیـدا مـیمیزان وسیله قاعده فازی به افزایش  به
را در خـود  معمـول از ایـن نـوعصدها یا هزاران قاعده فـازی  ها، های فازی ده سیستم«: دریافت که

ینـدهای اآنگـاه فر ؛ای فعـال سـازد تواند تمامی قواعد فـازی را تـا درجـه هر دادۀ جدید میدارند و 
خروجی نهـایی  کنند و میخروجی و بروندادهای یک سیستم فازی، این قواعد را با یکدیگر ترکیب 
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  .)۶۴همان، ص(» دهند  یا پاسخ را در انتها به دست می
گیـری  ینـد تصـمیماتوان این مثـال را در فر میو در سیاست، فازی منطق کاربردهای  در بررسی

های گونـاگونی میـان آشـتی  در جایگاه گروهی، به علت اختالف عقیده میان افراد، روش. کرد بیان
: ایـن مـوارد اشـاره کـردتـوان بـه  اند کـه مـی کنندگان به کار برده ها و قضاوِت مشارکت دادن نگرش
هـای  الگـو ،هـای افـراد و درنهایـت گیری، توافق و مصالحه، میانگین هندسی قضاوت اجماع، رأی

داری دارای اهـداف متفـاوتی اسـت و اطور معنـ مجزا یا بازیگران متمایز که براساس آن اگر گروه به
های متمـایز  الگوراساس بحث گروهی تصمیمی اتخاذ کند، پس هر عضو گروه یا ب راهتواند از  نمی

اگر براساس بازیگران متمـایز باشـد، هـر . دهند های خویش را ارائه می قضاوت ،یا بازیگران متمایز
میـانگین آنهـا  ،متمـایز وارد خواهـد کـرد کـه پـس از آن الگـوهایش را در یک  عضو گروه قضاوت

ترکیبی برای بازیگران تنظیم  الگویهای متمایز باشد، نوعی  الگو ولی اگر براساس  ،شود محاسبه می
تئـوری مجموعـه . ترکیبی ارزیـابی کـرد الگویشان در  توان عوامل را برحسب سهم شود که می می

پذیری مورد نیاز برای نشـان دادن عـدم اطمینـان حاصـل از فقـدان دانـش را فـراهم  فازی، انعطاف
این تئوری را در محـیط  زیادیزاده، پژوهشگران  با ابداع تئوری مجموعه فازی توسط لطفی. کند می

گیـری گروهـی یـا تئـوری  گیری گروهی به کار بردند و به نتـایج جـالبی در محـیط تصـمیم تصمیم
تـری  ارچوب منعطـفهنوعی چ ،آنها تأیید کردند که مجموعه فازی. انتخاب اجتماعی دست یافتند

هـا را بـرای  انسـانتوانـایی ، ارچوب منعطـفهـنـوع چاین . کند گیری گروهی فراهم می تصمیمدر 
وارد کـردن و تلفیـق ثبـات و سـازگاری انسـان در درون  ،هـای فـازی انسـان بررسی کّمی قضاوت

  ).١۴٨، ص١٣٨٣، و همکاران خورشید(کند  سازی می گیری شبیه   های تصمیم الگو
گیری در ذهـن  بنابراین، کاربرد روش فازی مبتنی بر کنش ارادی انسان یـا فراینـد تفکـر و تصـمیم

انسان است؛ یعنی، ذهن انسان به جای آنکه برای هر داده مفهومی، عددی را به عنـوان مـا بـه ازای آن 
گیری  تعیین کند و سپس، براساس این اعداِد فارغ از واقعیت و در برخی موارد، فارغ از حقیقت تصمیم

عقالنـی در یـک  گیری ویژه تصـمیم اسـتدالل و بـه«ها را براساس کـاربرد  و قضاوت کند، تحلیل داده
  .)١٠٧، ص ١٩٩٩زادن، (» برد  محیط مبهم، نامشخص و کمابیش حقیقی به کار می

  
  و دانش سیاسی های فازی مجموعه .۴

هـایی اسـت کـه اصـطالحًا  مجموعـه بـاعملکرد ایـن منطـق  ،با توجه به نگرش طیفی نظریه فازی
یـا صـورتی از برهـان و و  یمنطـق فـازی شـکل ،طـور کلـی به ؛شوند های فازی نامیده می مجموعه

: گوینـداسـاس، یـن ا بـر. هـای فـازی بنیـان یافتـه اسـت استدالل هست که حول مفهوم مجموعه
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های فازی در قالب احتماالت و یا به صورت درجاتی از حقیقت تبیین  عضویت و تعلق در مجموعه
 The New( ندشـو بندی مـی ها بین صفر و یک درجه ای از ارزش یک رشته ،نمونه رایب شوند؛  می

EncyclopediaBritannica, vole5, p.63(، ای صـفر و یـک نه صـرفًا بـه صـورت دو درجـه .
ای تاحـدودی دربرگیرنـده عنصـری یـا  شـوند کـه مجموعـه های فازی هنگامی مطرح می مجموعه

اما عناصر یا  1،یک مجموعه، فازی نیست که توان گفت می دیگر به عبارت ؛عضوی مشخص باشد
این موضـوع . هستند» ای درجه«همه دارای خاصیت  ،این اعضا یا عناصر. اعضای آن فازی هستند

سـخن از کارکردهــای  ،طـور کلـی بـه .)٨۵، ص١٣٨۶کاســکو، (نامیـد » عضـویت«تـوان  را مـی
) ٢٨، ص ٢٠٠۵آرفـی، ( دهـد  فازی را تشکیل می ههای مجموع بسیاری از نظریه هعضویت، هست

	.دانش سیاسی قابلیت کاربرد باالیی دارد که در
هـای فـازی را چنـین  مجموعـه، »اطالعـات و کنتـرل: های فازی مجموعه«زاده در مقاله  لطفی
ای از امور یـا اشـیا بـا تسلسـلی از درجـات عضـویت  یک مجموعه فازی، دسته«: کند تعریف می

به هر چیـزی یـک مقـدار از  گردد که ای توسط کارکرد عضویت تعیین می چنین مجموعه. باشد می
هـا از شـمولّیت،  ادراکات و برداشت. دهد شده میان صفر و یک تخصیص می بندی عضویِت درجه

هـایی  بـه چنـین مجموعـه... هـا و هـا، روابـط، برجسـتگی ها و مکّمل پیوستگی، اشتراکات، متّمم
هـای فـازی  مجموعـه ههـا در زمینـ های گوناگون این ادراکات و برداشت یابند و ویژگی گسترش می
فازی، درجـه و عضـویت های  در حوزه سیاست؛ واژه ).٣٣٨، ص ١٩۶۵زادن، (» گردند ایجاد می

  : گردد  با مثال سیاسی زیر روشن می
گیــرد، همچــون اتخــاذ  هــا و عناصــر را دربرمــی ای از مؤلفــه منــافع و اهــداف ملــی مجموعــه

و وجه نظـام سیاسـی  موقعیتلی، حفظ خارجی و داخ های تهدید مقابلهای بازدارنده در  سیاست
المللی، کسب باالترین قدرت تولید و توان اقتصادی، افزایش سطح فرهنگ سیاسی و  در محیط بین

ها بر طبق  هریک از این مؤلفه ؛...زا در ورای مرزهای ملی و های منفعت اجتماعی، پیگیری سیاست
 تعبیربه  .داف ملی به خود اختصاص دهندای را در مجموعه منافع و اه توانند درجه نگرش فازی می

ها در این مجموعه تابع درجـاتی اسـت، نـه اینکـه بـه صـورت  بهتر، عضویت هر یک از این مؤلفه
مقتضـیات ایـن . صددرصد عضو مجموعه منافع ملی باشند یا اصًال تعّلقـی بـه آن نداشـته باشـند

عقالنی آن، روابط آن عنصر  عضویت، همان شمولّیت و گستردگی یک عنصر، پیوستگی تاریخی و
 ای بـر مطالعـه. اسـت... با عناصـر دیگـر، برجسـتگی آن نسـبت بـه سـایر عناصـر منـافع ملـی و

                                                           
ای بزرگتر را بـا خاصـیت  مجموعهتوانند نسبت به هم خاصیت فازی پیدا کنند و  البته چند مجموعه در کنار یکدیگر می .١

  .فازی پدید آورند
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بنـا بـه  ،گزاری کالن کشورها نشـان خواهـد داد کـه بسـیاری از اهـداف و منـافع کشـورها سیاست
قابلیـت  حـدودیتـا  ،و بنـابراین استاز اهمیت برای هر کشوری برخوردار ای  تا درجهمقتضیات، 

بـاالترین  ،هـا ضـرورت برخی، براساس نمونه رایب ؛آن کشور را دارد سیاستمدارانپیگیری از طرف 
ای بـاالتر از افـزایش سـطح فرهنـگ سیاسـی در  ، درجـهچـین تولید اقتصادی و افـزایش صـادرات

کن است این دو مؤلفه در کشوری مانند کانادا مم ،حال آنکه است ومجموعه اهداف ملی آن کشور 
و اجتمـاعی از ) مانند مشارکت سیاسـی(د و یا حتی افزایش سطح فرهنگ سیاسی نهمطراز باشکه 

  . برخوردار باشدنسبت  به تولید اقتصادی یا صادرات درجه باالتری 
و بـا توجـه بـه میـزان  شـود گفته در قالب یک مجموعه فازی تبیـین می های پیش بنابراین، مؤلفه

ای از عضـویت در قالـب  هـا و برجسـتگی آن، درجـه ه آن با سایر مؤلفـهشمولیت، پیوستگی، رابط
های فازی،  منطق فازی با تکیه بر مجموعه ،بر این اساس. شود اهداف ملی به آن تخصیص داده می

در بسیاری از مسـائل  کنش انسانی تری از محیط ذهنی و عینی بینانه مدعی آن است که تصویر واقع
کـم واقعیـت  یا دستو ای در یک مجموعه صادق است  هر امری تا درجه ،درحقیقت. دهد ارائه می

فازی، به یک راه بدیلی تبدیل شـده  هطور خالصه، تئوری مجموع به«: توان گفت درنهایت می ،دارد
  )۴۵، ص ٢٠٠۴ا، .الزیم م( »کند های فازی را در جهان واقعی تبیین می است که پدیده

  
 های سیاسی امور و پدیده و بررسیمنطق فازی  .۵

هـا و  پدیـده ،های فازی به طیفی بودن مفاهیم منطق فازی بر مبنای مجموعه ،طور که بیان شد همان
ذاتًا همراه زبان روزمره و  یکه گاه شود بر رفع ابهاماتی متمرکز می ،رو از این دارد وارتباط آنها توجه 

. انـد ن درک صحیح امور اعم از انسانی یا طبیعـینیز حاصل فقدا یو گاه روند کار می  بهطبیعی ما 
های  گیریم و هر یک به روش تصمیم می کنیم و های فازی فکر می ما در فضای مجموعه ،درحقیقت

های  چیزها را در مجموعه«کنیم؛ به بیانی دیگر، ما  بیان میمختلف مرزهای فازی خود را تعریف و 
دنبـال ارتبـاط بـین آنهـا  کنـیم و بـه ها کار مـی با مجموعه کنیم و آنگاه بندی می غیردقیِق فازی گروه

تعقل و  ـاین همان چیزی است که منطق فازی نام دارد . هاست تفکر ما کار با این مجموعه. هستیم
 .)١۵١، ص١٣٨۶کاسکو، ( »های فازی استدالل با مجموعه

یـافتگی  خیص توسـعهبرای تشرو،  ؛ از ایندر بحث توسعه این دو ابهام مطرح است نمونه،برای 
نـه بـه عنـوان مفهـومی  ،هم روشنی مفهوم توسعه به عنوان یک طیـف ،یک جامعه یا واحد سیاسی

 پـس،. وجـود آوردن و ایجـاد آن ه ثر در بـؤمطلق و مجرد مورد نظر است و هم مجموعه عوامـل مـ
تعریـف ، بـه بیـان دیگـر ؛شود توسعه مفهومی فازی است که از چندین  مجموعه فازی تشکیل می
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یافتـه و  توسـعه مثالً ( یافته در قالب دو صورت مطلق صفر و یک دقیق و صریح واحد سیاسی توسعه
در اینجا منطق فازی با تکیه  ،بنابراین. جهت هم نظری و هم تجربی ناممکن است از، )نیافته توسعه

 .٢ ؛نیافتـه  وسـعهحال توسعه، ت یافته، در   توسعه. ١( های های فازی مانند مجموعه بر اصل مجموعه
توسعه پایدار، توسـعه ناپایـدار  .۴ ؛زا زا، توسعه برون توسعه درون .٣ ؛توسعه مستقل، توسعه وابسته

بـرای  مـثالً (مشـخص در هـر مجموعـه  ،و با ترسیم طیفی با درجات متعدد و در عـین حـال ...)و
  .پردازد له میبه  تبیین مسئ...) یافته و تر،  کمتر توسعه  توسعه یافته: مجموعه اول

است که بیانگر وضعیتی مبهم و غیردقیق بـرای » ساالر جامعه مردم«مثال بارز دیگر در اینجا مفهوم 
ساالری، غیردموکراتیک، شبه دموکراتیـک  ساالر یا دموکراتیک، در حال گذار به مردم تمامی جوامع مردم

اهـد وضـعیت کشـورها را از ایـن های مرسوم، اگر کسی بخو بر طبق استفاده از روش. صادق است... و
» ب«اسـت و کشـور ) دموکراتیـک(ساالر  یا مردم» الف«بایست بگوید که کشور  دیدگاه تبیین کند، می

نیست؛ یعنی هر کشوری، یا عضوی از مجموعـه کشـورهای دموکراتیـک و یـا ) دموکراتیک(ساالر  مردم
ری از پژوهشگران دانش سیاسـی عضوی از مجموعه کشورهای غیردموکراتیک است؛ در حالی که بسیا

توان گفت که هر  بینانه و غیرمنطقی است؛ در واقع، می بندی بسیار غیرواقع کنند که این تقسیم تصدیق می
کمتر عضـو » الف«کدام از کشورها نسبتی یا حدی از دموکراتیک بودن را دارند؛ به عبارت دیگر، کشور 

و یـا ) اسـت(یشتر، پس حد عضویت لزومـًا یـک ب» ب«ساالر است و کشور  مجموعه کشورهای مردم
باشد، بلکه حد عضویت در جایگاهی میان صفر و یک است که حد صفر مربوط به  نمی) نیست(صفر 

طور  به(ساالر  های مردم و حد یک مربوط به وجود ویژگی) طور کامل به(ساالری  های مردم فقدان ویژگی
بندی از راه  اینجاسـت کـه تقسـیم. ذهن ممکن اسـت باشد که ترسیم چنین جوامعی فقط در می) کامل

ای در یک مجموعه فازی، منجر به ابتکار ارزشمندی از مفـاهیم، قواعـد، روابـط  مفهوم عضویِت درجه
 .)٢۵، ص٢٠٠۵آرفی، (شود  می... جبری و

بلکـه در  ،نیسـتو یا یک و صفر عرصه انتخاب دقیق سفید و سیاه ، سیاستحوزه نتیجه اینکه 
صرفًا و در توان در سیاست  نمی ،رو از این ؛است گستردهطیفی  ب در قالبعرصه انتخا ،اکثر مواقع

هـا و  توان بسیاری از پیچیـدگی زیرا از این طریق نمی ؛کشی کرد بین امور سیاه و سفید خطجا،  همه
 ،اقع بـر امـور سیاسـیدر و« :دیگر به بیانی ؛های سیاسی را توضیح دادرفتارهای موجود در  تناقض

 خطی حاکم نیست که بتوان به سهولت آن را کشف کرد، بلکه عوامل گونـاگون و منطقی ساده و تک
 .)١۵٧-١۵۶، ص١٣٧٨ ،علمداری معینی(» دهند گاه متعارض به زندگی سیاسی شکل می

اسـی و در علوم سیرا ابهام و نامعّین بودن مفاهیم علمی  سو یک های فازی از مجموعه ،بنابراین
و واضـح  ،خواهان این هستند که ایـن مفـاهیم دقیـق ،دیگر سویو از  سازند اجتماعی برجسته می
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ارتباط گسترده میان مقدار درجات که میزان عضـویت را در درون . باشندمنطبق با واقعیات سیاسی 
و فحوا و مقصود مفـاهیم کـه متـوازن  با ؛کنند، از یک طرف گذاری می های فازی شاخص مجموعه

ها و  در تحلیل های فازی ترین سودمندی مجموعه از طرف دیگر، بزرگ ،متناسب با مجموعه هستند
بـرای ایجـاد یـک مجموعـه فـازی و تعیـین درجـات اینجاسـت کـه ... است های سیاسی پژوهش

شان را توضـیح دهنـد و  بایست چگونگی معنادهی مفاهیم مورد استفاده عضویت، پژوهشگران می
و معیـار ) ٣٣١، ص ٢٠٠٠راگـین، (ورد معیارهای عضـویت صـریح و دقیـق باشـندآنان باید در م

را بـه و رفتارهای سیاسی تا حقیقت امور  کنندبندی را در طیف موجود به صورت واضح تبیین  درجه
  .ندنمایتری ترسیم   صورت  روشن
کـه انجـام شـده اسـت های سیاسـی  کاربست منطق فازی در دانش باب هایی چند در پژوهش

  :کند ترین آنها در اینجا به درک منظور ما کمک می  اشاره به برخی از مهم
ها و مفاهیم موجود در نظریه مجموعه فـازی در  که به دنبال تبیین و کاربست ایده 1»ریویال« .١

کـه ابهامـات و عـدم دقـت کـه طبیعـت بسـیاری از اسـت الملل بوده، نشـان داده  حوزه روابط بین
، نتیجه عوامل ناگهانی، باشد میالملل  در حوزه روابط بین ها و ادراک ها میمتص، اتحادهای تاریخی

در  ا بـه فـازی بـودن امـورکـاو با ات. های کّمی و غیرقابل اطمینان و یا سنجش نادرست نیست داده
تـا  اسـتالملـل  ها در روابط بـین ها و کنش تمام ایده کردنمند  ، در پی نظامالملل عرصه روابط بین

هـای  روش«او معتقـد اسـت کـه . ارچوبی منطقی در این حوزه براساس تفکر فازی پدیـد آوردهچ
سازی و تحلیل جهان فازی که همان  مدل برایموجود تحلیل آماری و ساختارهای ریاضیاتی سنتی 
هـای  مجموعـه هگیرد که نظریـ او نتیجه می. باشد جهان واقعی و مبتنی بر تجربه است، ناکارآمد می

توانـد یـک روش فـازی را بـا در نظـر  کند که می مند را فراهم می ارچوبی نظامهچ ،زاده طفیفازی ل
هـای  هـای سیاسـت خـارجی و تحلیـل سیسـتم سـازی گرفتن کیفیت واقعی هر پدیـده در تصـمیم

  .)١٢٩، ص١٩٨١ریویال، ( سازی کند المللی مدل بین
داری را میان مزایای نسـبِی سیاسـی انجام داد، ارتباط معنا 2»ژیان سان«هایی که  در پژوهش .٢

او در پـی آن . کننده سالح مطـرح کـرد برای صادرکنندگان سالح مانند ایاالت متحده و جوامع وارد
هـای فـازی  های صادرکنندگان سـالح براسـاس مجموعـه گیری برای تصمیم الگویی ،اوالً  کهاست 

چگونگی استخراج گزینه مطلـوب را در مـورد راهبردهـای  ،ثانیاً  ؛گسترش دهدرا د و آن نطراحی ک
ایـن  ،ثالثاً  ؛گفته توضیح دهد پیش الگوتسلیحاتی صادرکنندگان سالح به کشورهای معّین با اتکا به 

                                                           
1. Cioffi-Revilla 

2. Sanjian, G. S. 
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بینی راهبردهای ایاالت متحده برای یک نمونه تصـادفی از واردکننـدگان آتـی  پیش هرا به وسیل الگو
 ای راهبرد مطلوِب صـادرکنندگان سـالح در قبـال واردکننـده ،رنتیجهد ؛سالح مورد آزمون قرار دهد

و نیز  استاز یک مجموعه فازی از کشورها در حوزه واردات که برای صادرکنندگان مهم  ،مشخص
هـای نظـامی آنـان  دهندۀ منافع صادرکنندگان سالح که برای سیاست چندین مجموعه فازی تشکیل

براساس یکی دیگـر از  ،همچنین. )١٨ـ١٠، ص١٩٨٨ژیان،  انس( گردد باشد، تبیین می مناسب می
وسیله رویکرد فازی بـه صـورت  های هژمون و صنعتِی صادرکننده سالح به های او، رفتار قدرت ایده

  . صحیحی آزموده شده است
گیـری تسـلیحاتی بـا  تصـمیم الگـویدر پی طراحـی و آزمـایش یـک خود مقاله در سان ژیان 

صادرات تسلیحات شـامل هژمونیـک،  هبا سه الگوی عمد الگویاین . ستامعیارهای منطق فازی 
بینی راهبردهای صادراتی تسلیحات  همساز شده و جهت پیش) restrictive(گیرانه  صنعتی و پیش

هـای  واردکننـدگان جهـان سـومی در سـال برابرسه کشور ایاالت متحده، فرانسه و آلمان غربی در 
است که آمارهای گذشته  الگویی دربردارندههای ساده  الگواین . ه استشدآزمون  ١٩٧۶تا  ١٩۵٠

مبتنـی بـر  الگـویی ،و در واقـع کنـد میهـای آینـده اسـتفاده  بینـی داده را به عنوان مبنایی برای پیش
سـان ژیـان قصـد دارد  ،بنـابراین ).١٧٣، ص١٩٩١ژیان،  سان(است انتظارات مطلوب در پژوهش 

ها را  که پاسخباشد  یواحد در مطالعات هبراساس یک معادلما گیری  نتیجهکه اینبه جای بیان کند که 
 از الگـوی دبایـ ؛رسد غیرواقعی می الگوییدهد و سپس به  می کاهشاین یا آن  ةهای ساد به جواب

 و از نتـایج کنـیم تـااسـتفاده  اسـت،گیـری  فازی که همان رویکرد مبتنی بـر چنـدین معیـار انـدازه
  .انگارانه رهایی یابیم عی و سادههای غیرواق پاسخ
 ٢٠٠٠در سـال  1رایـنبه وسیله های علوم اجتماعی  ایده استفاده از منطق فازی در پژوهش .٣
او در این کتاب به دنبـال . ارائه شد» های فازی شناسی مجموعه جامعه«در کتابی با عنوان و  میالدی

هـای کّمـی و کیفـی  پیوند میان روش برای لیح فازی به عنوان راه هتشریح سودمندی نظریه مجموع
تبـادلی بسـیار ارزنـده بـین  ،فـازی هکه نظریـه مجموعـ بوداو در پی طرح این مبحث . بودپژوهش 

 2.خواهـد دادهـای موجـود ارائـه  های ذهنی و شواهد عینی در علوم اجتماعی نسبت بـه روش ایده
                                                           

1. Ragin 

2. Ragin, C. 2000. Fuzzy-Set Social Science. Chicago, IL: University of Chicago Press. 

2. variable-oriented 

2. diversity-oriented 

2. Linguistic 

2. Modernization 

  :ک.ر ،ارده بر آنهاو و انتقادات  نهای مربوط به توسعه ویژگی آناراهبرد در مورد .٢
 .انتشارات قومس :زاده، تهران احمد نقیب هسیاسی، ترجم هتوسع ،)١٣٨٤(بدیع، برتران 
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کـه بـه  1غالب با رویکرد متغّیرمحـور تانظری های اثبات اشتباهبرای فازی را  هنظریه مجموع ،راین
تبیین هر پدیده به دنبال یـک عّلـت اصـلی  و اینکه برای[ها و علّیِت صرف میان آنها نگریسته  پدیده
بـرای راهبردهـای  2محـور مبتنـی بـر رویکـرد تنـّوع گیرد و به جای آن یک دستور  ، به کار می]است

در این کتاب همراه بـا ارائـه توضـیحاتی  یو، ؛ همچنین)٢٠٠٠راین، (دهد  مطالعاتی پیشنهاد می
 هفازی به مطالعـ هنظریه مجموع انداز های پیچیده تحت چشم پیرامون مسائل الزم، کارآمد و علّیت

  . آورد  های عینی روی می امور و پدیده
یکی از تحقیقات ارزشمند در زمینه کاربرد منطق فازی در علـوم سیاسـی، مقالـه بدرالـدین  .۴

شناسـانه  رویکـردی زبـان: گیـری فـازی در سیاسـت تصمیم«آرفی استاد دانشگاه ایلینویز با عنوان 
های عددی و مبتنـی  او در این مقاله به جای درج شاخص 3.است» )LFSA( براساس منطق فازی

کننـده  در قالب یک سیستم فازِی تبیـین) ها مانند کلمات و گزاره(های زبانی  سمبلاز ار بر رقم و آم
  .آمده است ١ها در جدول شماره   این سمبل. استفاده کرده است گیری سیاسی تبیین تصمیم برای

  
Source: Arfi, 2005, p. 30  ١جدول شماره: 

Symbols used in the security alignment example 
Meaning Symbol Meaning  Symbol  

Degree of diffuse reciprocity 
among allied states DDR  Weak bilateralism  WBB  

Vulnerability among allied 
states to abandonment, 

entrapment, and/or 
exploitation 

VUL  Strong bilateralism  SBB  

Reliance of power leverage RPL Multilateralism MUU 
Reliance of mutual trust 

among RMT  Security community  SCC 

                                                           
 ...  .و انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی: ، تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی، تهران)١٣٨٦(آلوین . سو، ی

  :از ندعبارتمنتشر شده است که  پژوهشگر ایندیگری از  آثاردر این موضوع،  .٢
-Arfi, Badredine (2010), Linguistic Fuzzy Logic Methods in Social Sciences, Springer-Verlag Publisher. 

-Arfi, Badredine (2013), Causality in Social Theory via Linguistic Fuzzy Logic, Quality & Quantity: 

International Journal of Methodology, 47 (2): 853-880. 

-Arfi, Badredine (2010), Fantasy in the Discourse of ‘Social Theory of International Politics', Cooperation 

and Conflict 45 (4) (December): 428-448. 

-Arfi, Badredine (2006), Linguistic Fuzzy-Logical PD Game and Social Cooperation, Rationality and 

Society 18 (4): 471-537. 

-Arfi, Badredine (2006), Linguistic Fuzzy-Logic Game-Theory, Journal of Conflict Resolution 50 (1): 28-

57. 
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  ) ترجمه( :١جدول شماره
  امنیتی) اتحاد( بندی های مورد استفاده در صف شاخص

  )یا معیارها(بندی امنیتی  وامل صفع
شاخص معنا معنا  شاخص

DDR های متحد ای از تعامل گسترده میان دولتدرجه گرایی  ضعیفدوجانبه WBB 
VUL کشی یا بهره/ های متحد در برابر واگذاشته شدگی، اغفال وپذیری دولتآسیب گرایی قویدوجانبه SBB 

RPL های متحد گیری از ابزار قدرت در میان دولتاتکا به بهره گراییچندجانبه MUU 
RMT های متحد اتکا به اعتماد متقابل در میان دولت  SCC امنیتیاجتماع

 )٣٠، ص٢٠٠۵آرفی،  :منبع(

  
گیری براساس معیارهای چندگانـه، در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا  یند تصمیماسران کشورها در یک فر
های امنیتـی  بندی صفای از  گوناگون، در میان مجموعه هایهای پیشنهاد ارزیابی مزایا و شایستگی

انتخـاب  اآنـان بـ. هسـتندامنیتی باال  بندی صفند و نیازمند انتخاب یکی از چهار رو قرار دار پیش
و  DDR ،VUL ،RPLطـور همزمـان چهـار عامـل  بایست به یکی از وجوه اتحادهای امنیتی می

RMT ممکـن  شـناختِی  را بـه وسـیله ترکیـب اطالعـات زبـانخـود آنان انتخاب . را در نظر گیرند
تشکیل یک اتحاد امنیتی با سایر  رهبر کشوری که مترّصد. دهند براساس چهار عامل فوق انجام می

در نظـر  ابـ  را ای ارزیابی هر چهار انتخاب ذکر شده در جدول باال ، به صورت مقایسهستکشورها
، ٢٠٠۵آرفـی، ( دهـد گرفتن تمامی مزایا و محتویات هر یک از چهار انتخـاب ممکـن انجـام مـی

که براسـاس ] ١و٠[ کر این یا آنها براساس تف گیری ها و تصمیم گونه انتخاب در واقع، این؛ )٣٠ص
هـا را بـا در نظـر  بلکه بر پایه نوعی تفکر فازی، تمام گزینـه شود؛ نمیانجام منطق ارسطویی است، 

که حد فاصلی مطمئن و بهینـه را و سپس انتخاب نهایی  کنند میگرفتن مزایا و نارسایی آنها ارزیابی 
یندی است کـه در ذهـن آدمـی ااین همان فر. دگزینن را برمیاست ] ١تا  ٠از [میان چندین انتخاب 

 )بـه صـورت ایـن یـا آن(ما چندان قادر به تبیین کّمـی و عـددی آن  ،و در عالم واقع گیرد شکل می
  .توانیم آن را عملی سازیم  کاربرد منطق فازی می بااما  یستیم،ن

دانش فازی بسیار اسـتفاده از های عصبی مصنوعی که  پردازان شبکه طبق نظر نظریه ،نمونه رایب
های عصـبِی  شبکه های سیاسی بر مبنای ساختار داده هیندهای محاسباتوان گفت که فر ، میکنند می

پراکنـدگی  .٢قابلیـت یـادگیری،  .١« :هـا خواهـد بـود الگو گرفته از مغز انسان، دارای این ویژگـی
مقـاوم  .۵پـردازش مـوازی و  .۴قابلیت تعمـیم،  .٣اطالعات و پردازش اطالعات به صورت متن، 

  ).٣٢-٣٠، ص١٣٨٧منهاج، (» بودن
ینـد برآمـده از سـامانه عصـبی، سـاختار و اکند که این ساختار و فر قابلیت یادگیری تصریح می

های این سامانه جهت حصول بـه نتـایج، براسـاس  غیرخّطی است و پردازش عناصر و داده ییندافر
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سازی این نتایج با یک الگوریتم معمولی و  پیاده. ذیردپ پردازش غیرخّطی در کل سامانه صورت می
روشـی کـه در . بدون قابلیت یادگیری، نیاز به دقت و مراقبت زیادی دارد که مقرون به صرفه نیسـت

هـای  افـزودن مثـال ،ویـژه هبـ ؛چنین حالتی بتواند این رابطه را استخراج کند، بسیار سودمند اسـت
تـر از انجـام آن در یـک سـامانه  ا قابلیت یادگیری، به مراتب آسـاناحتمالی در آینده به یک سامانه ب

منزلـه تغییـر کلیـه  ای، بـه افزودن یک مثال جدیـد در چنـین سـامانه زیرا ،بدون چنین قابلیتی است
های نوسازی در بحث توسـعه  شکست بسیاری از طرح ،نمونه رایب. قبلی است هکارهای انجام شد

ن او حتـی در میـان برخـی متفکـر ،جوامع جهان سومی و در حال توسعهو بدبینی نسبت به آنها در 
ناشی از پردازش  ،کنند غربی که جهان غرب و خصوصًا ایاالت متحده را سرانجام جهان قلمداد می

ینـدهای خّطـی کـه اگونه فر دهد که این نشان می مسئله این .یند خّطی استاها در قالب یک فر داده
انـدوزی از  باشـند، قابلیـت یـادگیری و تجربـه هی و یا صفر و یـک مـیوج های تک مبتنی بر پاسخ

توانند خود را  نمی ،گذشته را ندارند و نیز با ورود موارد متعدد شکست یا نقص به سامانه های اشتباه
که بسیاری از تحوالت کنـونی طور  همان ؛در راستای مطلوبّیت خود وفق دهندو با شرایط محیطی 

ــ ــه و جن ــرین و بشدر خاورمیان ــی، بح ــونس، مصــر، لیب ــی در ت ــای مردم ــین ... ه ــی از هم ناش
و در رأس آن  گـذاری کـالن غـرب ینـد سیسـتم سیاسـتاوجهی فر های متصّلب و تک پیچی نسخه

بـه ایـن سـامانه کـه همـان ) همان مثال جدید(افزودن یک سیاست  درنتیجه،. ایاالت متحده است
های اتخاذ شده از  ها و سیاست که کلیه برنامهد شو موجب میهاست،  خواست منوّیات واقعی ملت

چنـین  ،گـذاری آمریکـا هـای سیاسـت  با توجه به طراحی سیستمو جانب ایاالت متحده تغییر یابد 
  .بسیار پرهزینه خواهد بودتغییری 
در یک سامانه مبتنـی بـر شـبکه عصـبی بـر  یها به صورت متن پردازش داده ،آنچه گذشت بنابر

گیـری از کـّل  ینـد تصـمیماگونه خواهد بود که هر عنصـر و داده در میـان فر مبنای منطق فازی بدین
هـا و عناصـر یـک سـامانه  یک و عددی بین ورودی  به  یک هچون رابط ،درنتیجه است؛ها متأثر  داده

ایـن قابلیـت از . شوند به صورت متن پردازش می ها گونه سامانه ها توسط این داده ، پسوجود ندارد
ها و حقایق سیاسی را فدای عدد  های کّمی مرسوم که واقعیت ما را از ورود به روش تواند می سو یک

یـا بـه هـر عّلتـی نـاقص باشـند و ها  دیگر، چنانچه بخشی از داده سویبرهاند و از  ،کنند و رقم می
باز هم احتمال رسـیدن بـه پاسـخ صـحیح در  ،شته باشنددا یو یا اینکه عملکرد غلط ،حذف شوند

امـا  ؛آماری در حالت کلّیت قابلیت معنـادهی را دارد های تحلیل زیرا ،سامانه وجود خواهد داشت
خواهنـد  را قابلیـت معنـادهی ،نباشندهم شده حتی اگر کامل  های مبتنی بر متن پردازش در تحلیل
  .داشت
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توانـد یـک  یابی می با درون سامانه، گردد ییندافر چنین ی واردسیاس هلئاگر هر مسافزون بر آن، 
 وجهی است های تک های چندمقداره به جای پاسخ خروجی مناسب ارائه دهد که مبّین همان پاسخ

سیاسی در قالـب چنـدین گـروه مسـتقل،  سامانهاگر پردازش اطالعاِت ورودی به یک  ،و درنهایت
صـورت ) و نـه مـوازی کـاری(، پردازش موازی انجام شودسامانه متخّصص و مکّمل در درون آن 

خطاهـای  شـود کـه میکنـد، باعـث  ها کار می مستقل از سایر گروه یگرفته است و چون هر گروه
هـا در یـک رونـد همکـاری،   بـه عبـارت دیگـر، گـروه ؛محلی از چشم خروجی نهایی دور بمانند
ای فازی بـدانیم کـه  را مجموعه Aاگر ما طور کلی،  به. کنند خطاهای محلی یکدیگر را تصحیح می

 :یعنی تشکیل یافته است، آنگاه این مجموعه توسط کارکرد عضویِت معین، Xاز عناصر 
 X→ [0, 1]μ ١بنابراین  و≤ μ( ) )μ در این رابطه. گردد تبیین می ٠≥	 ای را  درجه (

تـوان انـواع  مـی نمونـه،رای بـ؛ )٢۶، ص٢٠٠۵آرفی، (دهد  نشان میبه ما  ،تعلق دارد Aبه  که 
  :های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میان دو واحد سیاسی را چنین تبیین کرد همکاری

μc
f,μ

c
s, 	μc

m,μ
c
w   and   μ

c
n 

  :در رابطه  باال(

: membership function همکاری(و  نقش عضویت (c: cooperation  
  s: strong cooperation)  همکاری قوی(و     f: full cooperation) همکاری کامل( و 
 w: weak) همکـاری ضـعیف(و   m: moderate cooperation)  همکـاری متوسـط( و 

cooperation  و 
  n: no cooperation )است)  فقدان همکاری.	
  

 یـکو  صـفردرحقیقت همان حـد فاصـل میـان که  nتا  fای از   هدر چنین رابطکه باید دانست 
های مختلـف یـاد  توانیم با محاسبه روابط و همکاری میان دو واحد سیاسی در عرصه یما م ،است
البتـه . فرمول باال، عدد و یا تعریف واضحی از وضع روابط میان دو کشور بـه دسـت آوریـم باشده 
های مختلف بـه جـای همکـاری، ماننـد  و جایگزینی مفاهیم و مقوله فوقتوان با توسعه فرمول  می

ا دقت و ب...  توسعه، اتحادهای سیاسی، مقتضیات تاریخی و فرهنگی روابط سیاسی و انواع رشد و
  .بپردازیم تبیین امور سیاسی وضوح بیشتری به
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  گیری  نتیجه
دهند که موضوع آنهـا  های انسانی تشکیل می دانیم که بخش مهم و قابل توجهی از معارف را دانش می

هایی چـون  سو دارای ویژگی های انسانی، از یک کنش. های اوست ها، اعتقادات و کنش انسان، نگرش
تـابع هـا  کامل نبودن و نادقیق بودن و نسـبی بـودن آنهاسـت و از سـوی دیگـر، بسـیاری از ایـن کنش

معنا کـه بسـیاری از  خصوصیات نگاه چند ارزشی و عدم پیروی آنها از نظـام دوارزشـی اسـت؛ بـدین
های انسانی و تصمیمات متخذه افراد، در کل نه مثبت و نه منفی است؛ بلکـه هریـک  حاالت یا کنش

و  اینجاسـت کـه در شـناخت برخـی از افعـال. تواند از بعدی مثبت و از بعدی دیگر منفـی باشـد می
ها و تصمیمات سیاسی منطق دوارزشـی از نظـر علمـی  ویژه، کنش های انسانی ـ نه تمام آنها ـ به کنش

تواند به عنوان روش و منطق حـاکم بـر  گونه موارد است که منطق فازی می در این. کارایی دقیقی ندارد
هـا و  شتری از کن شناخت و پـژوهش در امـور سیاسـی و اجتمـاعی راهگشـا باشـد و تبیـین صـحیح

این منطق با تکیه بر اصل چند ارزشی و با توجه به خاکستری . ها را ارائه دهد تصمیمات سیاسی انسان
تواند هر تصمیم یا امـر سیاسـی را در  و تابع درجات بودن بسیاری از تصمیمات و اقدامات انسانی می

ستدالل کند و بـا تکیـه های گوناگون بررسی و ا قالب یک یا چند مجموعه فازی و نیز مشتمل بر طیف
  .  بر فقدان مرزهای دقیق، با تمرکزی بیشتر به تبیین امور و اقدامات سیاسی بپردازد

چیز را در همه حال  همهتوان  مینه باید توجه داشت که البته در این نگرش و کاربرد منطق فازی 
فی منطق دوارزشـی به نتوان  می ،و نه برخالف تصور برخی کردو از نسبیت محض دفاع دید نسبی 

ای معرفتی در کنـار منطـق  به مثابه منطقی پژوهشی و نظریه منطق فازی بلکهپرداخت، و اصول آن 
توانـد در تحقیقـات و  و بـه عنـوان مکمـل آن مـی ،دوارزشی صـوری و نظریـه معرفتـی دوارزشـی

کـار   هبـ ها یمتر تصـم ویژه سیاسی برای تبیین بهتر اقدامات و شناخت دقیق ههای انسانی و ب پژوهش
ها و تصـمیمات  ؛ همچنین، موضوعات مورد بحث در این حوزه، حقایق واقعی یا رفتارها، کنشآید

انسانی هستند نه حقایق عقالنی و درنتیجه، پذیرش منطق فازی به معنای نفی اصـل عـدم تنـاقض 
های   ری از پدیـدهاوًال منطق فازی ابزار روشی خوب برای تبیـین بسـیا از دیدگاه ما، نیست؛ بنابراین

بلکـه  ،منطق دوارزشی نیسـتبرای  یمنطق فازی جایگزینسیاسی واقعی و نه تمام آنهاست؛ ثانیًا، 
توانــد نقــش مثبــت و  مــی ،بــا توجــه بــه ماهیــت بســیاری از امــور انســانیو در کنــار آن و همــراه 

ثالثًا، استفاده از این منطق به معنـای نفـی اصـل  ؛گونه امور داشته باشد ای در تبیین این دهنده جهت
کـاربرد منطـق فـازی بـر مبنـای  ،در واقـععدم تناقض یا پذیرش نسـبیت کامـل در امـور نیسـت؛ 

هـا  ست و به معنای نفی سایر منطقپذیرفتنی اگرایی منطقی و روشی در امر تحقیق و پژوهش  کثرت
  .نیست ها و روش
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