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الملخ�ض

عرضُت يف هذا البحث مفهوم املنطق الغائم ونشأته، وقد ُقسم البحث اىل مقدمة حيث تشمل أمهية املنطق 
والنشأة،  املفهوم  الغائم؛  املنطق  لبحث  تفصيالت  شملت  مباحث:  وأربعة  احلاصل،  التقني  وتطوره  الغائم، 
التعريف اللغوي واالصطالحي، وكيفية تطوره وبيان عالقته مع املنطق الصوري من حيث االتفاق واالفرتاق 

ومراحل استدالله.
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Abstract
In this research, I dealt with the concept of Fuzzy Logic and its origins. The research was 

divided into an introduction that includes the importance of fuzzy logic and its current technical 

development, and four topics that included details of the research of fuzzy logic, concept and 

origin, the linguistic and idiomatic definition, and how it got developed, as well as its relationship 

with formal logic in terms of agreement and separation, and the stages of its inference.
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المقدمة

1965م  عام  يف  ظهرت  الغائم  املنطق  نظرية  إن 
املعنونة  مقالته  ان نرش  بعد  زاده  لطفي  العامل  يد  عىل 
)املجموعات الغائمة(، إذ طبق املنطق الغائم بشكل 
عميل ألول مرة يف عام 1975م عىل حمرك بخاري، 
أنظمة  صناعة  أن  العلامء  أدرك  احلــدث  هذا  وبعد 

السيطرة باستعامل املنطق الغائم تعمل جيدًا.

تطبيق  سهولة  ــوا  أدرك اليابانيني  املهندسني  إن 
أنتج  حيث  املسائل،  من  كثري  حل  يف  الغائم  املنطق 
باستخدام  نظام سيطرة  أول  اليابانيون عام 1980م 
وبعد  فوجي،  مدينة  يف  املياه  لتنقية  الغائم  املنطق 
شتى  يف  والتطبيقات  األبحاث  اتسعت  التاريخ  هذا 
املجاالت اهلندسية واثبتت نجاحها يف تلك املجاالت 
إذ انقسم البحث عىل مقدمة وثالثة مباحث،  تناولنا 
الباب  ويعد  الغائم  املنطق  مفهوم  األول  املبحث  يف 
الغائم  املنطق  معرفة مفهوم  يمكننا  الذي من خالله 
الغائم  املنطق  نشأة  عرض  الثاين  واملبحث  وبيانه 
اىل  فخصصناه  الثالث  املبحث  يف  اما  تطوره  وكيفية 
واملنطق  التقليدي  املنطق  بني  واملقاربات  املفارقات 

الغائم.

المبحث الأول - تعريف المنطق الغائم:

اوًل: لغًة:

مها:  مفردتني  من  مركب  مصطلح  الغائم  املنطق 
املنطق، والغائم، ولكل من هاتني املفردتني هلا معناها 

اخلاص يف اللغة، سنعمل عىل حتديدمها لغويًا بصيغة 
الرتكيبية  الداللة  استظهار  نحاول  ثم  ومن  افرادية 

لذلك.

من  ُمشتقة  معروف  هو  وكام  املنطق  مفردة  إن 
غريه  وانطقه  نطقًا  ))نطق  تكلم  بمعنى  نطق  الفعل 
الكالم  يعني  فاملنطق  كلمه(()1(،  أي  واستنطقه، 
وقد يعني فهم اللغة كام يف قوله تعاىل {ُعّلِْمَنا َمنِْطَق 

ْي}ِ)2(. الطَّ
 )Logic( هي  اإلنجليزية  اللغة  يف  املنطق  وكلمة 
 )3()Logos( اليونانية  الكلمة  من  مشتق  وأصلها 
أخرى  معان  عليها  تــواردت  إذ  الكلمة  عىل  وتدل 
جرى ارتباطها بكلامت معينة، واستقر استعامل هذه 
املفردة  لبحث ودراسة مبادى التفكري، فهي تدُل عىل 
علم املنطق،)4( أي دراسة مبادئ وقوانني التفكري)5(.

وتعني  غيم  كلمة  من  مشتقة  الغائم  مفردة  أما 
السامء،  غامت  وقــد  السحاب  ))غيم:  السحاب 
بمعنى(()6(  وكله  وتغيمت،  واغيمت،  واغامت، 
ِة  َحاِح: ))ُهو َأن اَل َتَرى َشْمًسا من ِشدَّ وجاء يِف الصَّ
الرؤية  عدم  عىل  الغائم  مفردة  فتدل  ْجــِن(()7(،  الــدَّ

بوضوح.

اىل  تعود  اإلنجليزية  اللغة  يف  الغائم  ومفردة 
غري  وتعني  ــاين   آمل الكلمة  واصــل   Fuzzy((كــلــمــة
بالزغب   املغطى  ــرأس  ال او  الغامض  او  الواضح 
مفردة  أن  ويتضح  واضـــح(()8(  غري  جيعله  والــذي 

الغائم يف اللغتني تدل عىل انعدام الرؤية الواضحة.
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  )Fuzzy الغائم  املنطق  يعطينا  املفردتني  وتركيب 
سبق  ما  بموجب  تعني  الرتكيبية  والداللة   Logic(

ومن  الواضح،  غري  أوالفهم  الواضح،  غري  الكالم 
املعنى  الرتكيبية  الداللة  أتؤدي  نتساءل  أن  املمكن 
آخر؟  معنى  هناك  ام  الغائم  للمنطق  االصطالحي 

هذا ما سنجده يف الفقرة اآلتية:

ثانيًا - ا�شطالحًا:

يف  سابقًا  اتبعناها  التي  ذاهتا  بالطريقِة  سنحلل 
تعددت  اصطالحًا  فاملنطق  اللغوي،  التعريف 
تعريفاته وهذا واضح لكل من تتتبع السرية التارخيية 
له، ومن التعريفاِت الشائعة للمنطق أنه علم قوانني 
أرسطوطاليس  مؤسسه  أن  من  الرغم   عىل  الفكر 
ظهور  يكون  وقد  للمنطق)9(،  تعريف  أي  حيدد  مل 
تعريف واضح للمنطق نجده عند الفالسفة املسلمني 
املنطق تعطي  بأنه ))صناعة  الفارايب يف حتديده  فقال 
وتسدد  العقل  تقوم  أن  شأهنا  التي  القوانني  باجلملة 
أن  يمكن  ما  كل  يف  الصواب  طريق  نحو  االنسان 
بأنه  سينا  ابن  املعقوالت(()10(،وعرفه  من  فيه  يغلط 
))آلة قانونية تعصمه مراعاهتا عن أن يضل يف فكره((
)11( واستقر تعريفه عند فالسفة املسلمني بأنه قانون 

آيل بمراعاته ُيصحح التفكري او ممكن ان يكون منهجًا 
الالحقة  التعريفات  ختتلف  وال  الصحيح   للتفكري 

عن ذلك)12(.

أما مصطلح الغائم فأول من استعمله كمصطلح 
1962م  سنة  نرشها  بمقالة  زاده)13(  لطفي  علمي 

 )Fuzzy Sets( واستعملها سنة 1965م عنوانًا لبحثه
والذي يعني املجموعات الغائمة)14(.

والغائم  املنطق  املصطلحني  بني  مجعنا  إذا  واالن 
التفكري  قوانني  علم  الغائم  املنطق  ان  لدينا  يظهر 
هذه  هل  الــواضــحــة)15(،  غري  بالقضايا  الصحيح 
الصيغة املقرتحة ُتعرب بشكل كاف عن مفهوم املنطق 
الغائم؟  لنرى جواب ذلك السؤال يف تعريف زاده 
علاًم  املنطق  كان  ))إذا  يقول:  حيث  الغائم  للمنطق 
االستداليل؛  للتفكري  املعيارية  الصورية   باملبادئ 
للتفكري  الصورية  باملبادئ  هيتُم  الغائم  املنطق  فإن 
االستداليل  التفكري  إىل  وينظر  التقريبي،  االستداليل 
الدقيق بوصفه حالة حدية(()16( يرصد هذا التعريف 
الفرق بني املنطق الصوري التقليدي واملنطق الغائم، 
فيهدف األخري إىل صياغة نامذج غري دقيقة يف التفكري 
االستداليل الذي يقوم بدور مهم  يف قدرة البرش عىل 
الدقة والال يقني  بيئة عدم  قرارات عقالنية يف  صنع 
وذلك عىل عكس املنطق التقليدي الذي يتسم بالدقة 

واحلدية.

تتصف  قضايا   مــع  يتعامل  الــغــائــم   فاملنطق 
بالغموض وعدم الوضوح  وهذا النوع من القضايا 
نجده كثريًا يف واقعنا املعاش، فالواقع ليس دائاًم ذو 
حّدين أي انه ليس دائم الصدق او الكذب او اسود 
او ابيض)17( بل احيانًا يكون رمادي او حالة ما بني 
الصدق والكذب ويمكننا القول: أن للصدق تكون 
نسبة وايضًا للكذب نسبة والتي متتد من الصدق اىل 
كاذب  او  صادق  يشء  كل  الواقع  ))يف  اي  الكذب 
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للقضية  ننظر  التوضيح  سبيل  وعىل  نسبيًا(()18(، 
اآلتية: اهلواء بارد، هذه القضية يف املنطق ثنائي القيمة 
إما أن تكون صادقة أو كاذبة  وبشكل حدي، لكن 
يف املنطق الغائم يتعامل مع هذه القضية  ليس بشكل 
ألننا  وذلك  صادقة   او  كاذبة  كوهنا  بمعنى  قطعي  
مقدار  ألن  كذهبا؛  او  بصدقها  نجزم  أن  نستطيع  ال 
الربودة غري حمدد، أي غائم ألن مقدار برودة اهلواء 
قد يكون 30% او 40% او 50% …الخ، وهذا يعني 
اجلزئي   الصدق  قيم  مع  يتعامُل  الغائم   املنطق  أن 
الذي يقع  بني الصدق الكامل والكذب الكامل فهو 
أن  املمكن  فمن  بينهام)19(،  تقع  التي  النسب  يتناول  
تكون القضية اهلواء بارد صادقة بنسبة 60% وكاذبة 

بنسبة 40% فالصدق هنا ليس كليًا والكذب أيضًا.

ويظهر مما سبق أن املنطق الغائم يستعمل املتغريات 
أو  بصدقها  اجلــزم  يمكن  ال  التي  الغائمة  اللغوية 
خاصة  نامذج  بتصميم  ويقوم  قطعي،  بشكل  كذهبا 
ويتم  االستنتاجي  نظامها  من  املتغريات  تلك  تكون 
النظام،  لذلك  وفقًا  تقريبي  بشكل  االســتــدالل 
األقرب  النتيجة  إىل  بنا  يــؤدي  التقريبي  والشكل 
يمكن  العرض  وهبذا  قطعية.  ليست  ولكنها  للواقع 
هو  الغائم  املنطق  لظهور  األســايس  الدافع  نبني  ان 
الذي  الواقع  يتطابق مع  لبيان إطار مفهومي  احلاجة 
منطق  هو  الغائم  فاملنطق  واليقني،  بالدقة  يتسم  ال 
الدارجة عىل عكس  اليومية  اللغة  الطبيعية أي  اللغة 
املثالية  اللغة  منطق  يكون  والذي  التقليدي  املنطق 

والتي تتبع القواعد احلدية والصارمة)20(.

لكن بقي أن نشري اىل أن هنالك تسميات هلذا النوع 
من املنطق فقد يسمى املنطق ))املضبب(()21( واملنطق 
منطق  او  ))املـــرن(()23(،  واملنطق  ))الضبايب(()22( 
املنطق  تسمية  نعد  أن  املمكن  ومن  ))الغيوم(()24(، 
 )Fuzzy Logic( املصطلح  مع  توافقًا  األكثر  الغائم 
وحتليلنا السابق كاٍف للتدليل عليه وأيضًا استخدامه 
من لُدن الباحثني يف الفلسفة واملتخصصني يف املنطق 

مثل سهام النوهيي يف كتاهبا املنطق الغائم.

المبحث الثاني- ن�شاأة المنطق الغائم:

بدايات ظهور املنطق الغائم:أ. 

يف سبيل حتديد بداية مبكرة لظهور املنطق الغائم 
اىل  الغيوم  بنظرية  بالرجوع  املنظرين  احد  حــاول 
وخصوصًا  الرشق  اىل  يعود  بالقدم   موغل   تاريخ 
لبوذا وراح   تنسب   والتي  معًا   أ(  )أ( و)ليس  فكرة 
يلتمس  متقدمًا يف الوصف التارخيي  بعض النظريات 
بني   الرمادية   املنطقة  وجود  تؤكد  التي   الفلسفية  
وصعودًا  اليونانية  الفلسفة  يف  والكذب)25(  الصدق 
اىل الفلسفة احلديثة لكن ممكن القول أن هذه األفكار 
وانام  فجأة  يظهر  مل  الغائم  املنطق  أن  ألثبات  حماولة 
البدايات  يف  الفكر،سنبحث  لتطور  طبيعية  نتيجة 
فيها  الرجوع  ويمكن  الغائم  املنطق  لظهور  املؤسسة 
 Charles بريس  ))شارلز  األمريكي  الفيلسوف  اىل 
استعمل  حيث  عرش  التاسع  القرن  يف   )26())peirce

صفة  بوصفها  كاذب  أو  صادق  من  بدالً  الغموض 
عام  ويف  ــامل)27(،  ــع وال البرش  بموجبها  يسري  مميزة 
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 )28(Bertrand Russell نرش برتر اندرسل )1923م(
الغموض  أن  إال  فيها  توصل  الغموض  عن  مقالة 
يكون  املــرفــوع  الثالث  قانون  وأن  ــة  درج مسالة 
صحيحًا عند استخدام الرموز بدقة ولكن ال يكون 

صحيحًا  إذا كانت الرموز غامضة كام الواقع)29(.

لــوكــاشــيــفــتــش  ))يـــــان  1920م  ــام  ــ ع ويف 
يف  الغموض  لفظة  استعمل   )30())Lukasiewicz.j

مقالة له))يف خصوص منطق ثالثي القيم(( والغاية 
الرضورية  املوجهة  للمفاهيم  شكل  صناعة  منه 
القيم  ثالثي  منطق  بتأسيس  اهتم  وقد  واملمكنة، 
للغموض  منطق  أول  ويعد  القيم  متعدد  ومنطق 
عىل  كثريًا  توسع  لوكاتشيفتش  وبعد  الغيوم،  او 
 Emil پست  ))اميل  ومنهم  بعده  من  املناطقة  يد 
عام  ويف  املنطق،  علامء  من  وغريهم   ،)31())Post

)1922م( قاموا بتعريف وتعميم منطق ثالثي القيم 
ومنطق نوين القيم وال هنائي القيم)32(، وبعد ها قام 
))Christin Smuts كريستيان  الفيلسوف))سمتس 
الكلية  النظرة  كتابه  بنرش  1926م  عــام  يف   )33(

والتطور، والذي حتدث  فيه عن املفاهيم املبهمة وغري 
)1937م(  عام  يف  التايل  اخلطوة  وجاءت  الدقيقة، 
Max Planck(()34( فيلسوف وعامل  ))ماكس بالنك 
الفيزياء نرش مقالة باسم الغموض: مترين يف التحليل 
منحنى  تعريف  مــره  ألول  فيها  وتناول  املنطقي  
نسبة  بواسطته  نقيس  منحنى  وهو  العضوية)35(، 
انتامء كل عضو للمجموعة الغائمة والتي تعد اساسًا 
الغائمة حيث يرى كل يشء اىل  لنظرية املجموعات 

حد ما)أ( واىل حد )ال أ()36(.

بعنوان  مقالة  زاده  لطفي  نرش  1965م  عام  ويف 
هذه  وتعد   ،)37()Fuzzy sets( الغائمة  املجموعات 
باستعامل  الغائم  للمنطق  األســاس  احلجر  املقالة 
بحثية  بأعامل  زاده  قام  وبعدها  الغائمة  املجموعات 
اختاذ  طريقة  ويف  واختباره،  الغائم  املنطق  حمور  يف 
القرار وحل القضايا عن طريق موضوع الغيوم، الن 
ورموزها،  بأعدادها  الكم  لغة  يستعمل  ال  االنسان 
مفهوم  يف  مقالة  )1968م(  عام  زاده  لطفي  ونرش 
)1973م(  عام  يف  نرش  وبعدها  ايضًا،  اللوغاريتم 
مقالة يف شكل االستدالل الغائم، وبعد هذا التاريخ 
طبقت النظرية الغائمة واجريت هلا اختبارات عملية 
ونجحت بإنتاج حمرك بخاري يعمل اساسًا بموجب 

املنطق الغائم)38(.

ظهور  لبداية  التارخيي  االستعراض  هــذا  بعد 
لظهور  الدوافع  ما  تساؤل  لدينا  يظهر  الغائم  املنطق 

هذا النوع من املنطق؟

يمكننا أن نشخص اسبابًا أساسية دفعت املناطقة  
نحو جتاوز ثنائية الصدق والكذب استجابة ملتغريات 
فالطبيعة  املتطورة،  النامية  العلم  وطبيعة  العرص 
حتول   حوادثها،  يف  متصلة   متغريات  عن  لنا  تفصح 
او  القضية  هلذه  املقررة   الصدق  قيمة  ثبات   دون 
بمراحل  االنــســان   يمر  املثال  سبيل  فعىل  تلك، 
مرورًا  النضج)39(  اىل  الطفولة  من  متصلة  تدرجيية 
اىل  ادراكيًا  تفتقر  املراحل   وهذه  املراهقة،  بمرحلة 
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فعالية  اىل عدم  أدى  الدقيق هلا ومما  الزمني  التحديد 
مبدأ الثالث املرفوع يف التعامل مع هكذا قضايا)40(، 
حتديًا  املنطقية  املفارقات  متثل  أخــرى  ناحية  ومن 
ملنطق ثنائي القيمة، وعىل سبيل املثال قصة الشخص 
كان  اذا  يكذبون،  االكرتني  كل  قال  الذي  االكريتي 
كالمه صادق فهم كاذبون  وأيضًا هومن عندهم فهو 
ايضًا كاذب بمعنى اهنم صادقون وكاذبون، وبذلك 

انجمع  الصدق  والكذب يف آن واحد)41(.

ملبدأ   )42(Heisenberg هايزنربغ  اكتشاف  ويعد 
الاليقني دافعًا اخر نحو املنطق الغائم)43(، وبحسب 
نظرية هايزنربغ ال يمكن ان نحدد موضع االلكرتون 
ورسعته بشكل قطعي ودقيق وليس بمقدور االنسان 
كل  قياس  يمكن  وال   %100 بدقة  يشء  كل  معرفة 
يستطيع   وال  يعرفه   ال  قدر  هنالك  بل   %100 يشء 

قياسه)44(.

دفعت  األســبــاب  تلك  أن  لنا  يظهر  سبق  وممــا 
املناطقة اىل السعي واملحاولة للعثور عىل قيم أخرى 
اجلهة  منطق  يف  ظهرة  والكذب  الصدق  من  بــدالً 
)Modal Logic()45(، ومن ثم يف املنطق الغائم كحل 

نظري وعميل ملعاجلة الغموض واالهبام)46(.

تطور املنطق الغائم:ب. 

عقد 1960م ظهور املنطق الغائم:. 1

ذكرنا سابقًا أن ظهور املنطق الغائم بشكل رسمي 
كان عىل يد لطفي زاده وحتديدًا عام 1965م بعدما 
نرش مقالة املجموعات الغائمة التي ال تتجاوز اخلمس 

عرشة صفحة، يف ذلك الوقت مل ُيشع  مصطلح املنطق 
الغائم وال املجموعات الغائمة ومل هيتم به احد ألنه 
استعامل غري مألوف لكن لطفي زاده استمر بالبحث 
وإجياد احللول  ملفهوم الغيوم، وهنا يمكن القول أن 
املنطق الغائم  واجه منذ البداية حتديات فكثري رفضوا 
بنظرية االحتامالت بوصفها كافية  الفكرة ومتسكوا  
بمقدوره  أنه  الغائم  املنطق  يّدعي  التي  القضايا  حلل 
مل  الغائم  املنطق  أن  النقد  هذا  يف  والسبب  حلها، 
يطبق عمليًا، لذلك مل يأخذ مكانة يف املراكز البحثية 
الستينيات  أواخــر  يف  ولكن  اجلد،  حممل  حيمل  ومل 
ولقي   زاده  لطفي  بجهود  معظمها  النظرية  اكتملت 
قبوالً خجوالً لكنها احدثت تداعيات عىل املجالت 

العلمية كافة)47(.

عقد 1970م نمو املنطق الغائم:. 2

زاده  عمل  الغائم  للمنطق  اخلجول  القبول  بعد 
بال كلل عىل تطويره فنرش عام 1971م مقالة بعنوان 
أخرى  مقالة  نرش  1973م  عام  ويف  الغائم  الرتتيب 
باسم: جتزئة وحتليل األنظمة املعقدة وعمليات اختاذ 
لنظام  أسست  املقالة  وهذه  جديدة  بطريقة  القرار 
املتغري  مفهوم  وضع  حيث  الغيوم،  عىل  السيطرة 
فإن(  كان  )أذا  الرشط  قواعد  واستخدام  اللغوي 

لنمذجة العلم البرشي)48(.

أنظمة  انتاج  هو  العقد  هــذا  يف  املهم  ــدث  واحل
السيطرة الغائمة عىل حمرك بخاري يف عام 1975م، 
أن  ادركوا  وبعدها  نوعه،  من  األول  التطبيق  ويعد 
وتعمل  جدًا  بسيطة  الغائمة  السيطرة  أنظمة  صناعة 
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للسيطرة  نظام  أول  انتج  1978م  عام  ويف  جيدًا، 
وبشكل  األسمنت،  لصناعة  معمل  عىل  الغائمة 
وتم  العقد  هذا  يف  الغائم  املنطق  أساس  ترسخ  عام 
التعرف عىل املفاهيم الغائمة بشكل جيد، لكن تلك 
التطبيقات مل تكن يف مراكز بحثية  تابعة للجامعات 

او املؤسسات بل اعتمدت عىل جهود شخصية)49(.

عقد 1980م التطبيقات الكبرية للمنطق الغائم:. 3

يف أوائل الثامنينيات من القرن املايض تطور املنطق 
الغائم ولكن ببطء، وعىل الرغم من أن تناول املنطق 
الغائم كان منحرصًا عىل افراد عدة اىل أن املهندسني 
من  كثري  حل  يف  تطبيقه  سهولة  ــوا  ادرك اليابانيني 
أول  1980م  عام  اليابانيون  أنتج  حيث  املسائل، 
يف  املياه  لتنقية  الغائم  املنطق  باستخدام  سيطرة  نظام 
مدينة فوجي، ويف عام 1983م أنتج ربوت آيل يعمل 

بموجب أنظمة املنطق الغائم)50(.

وبعد هذا التاريخ اتسعت األبحاث والتطبيقات 
إلنتاج  الغائم  املنطق  أنظمة  واستعملت  اليابان  يف 
بعد، ويف عام 1987م  التحكم عن  السيارات ذات 
األرض)مـــرتو(  حتت  قطار  عىل  النظام  هــذا  طبق 
افتتاح   من  ــام  أي ثالثة  وبعد  العمل،  اىل  وادخــل 
الغائمة  لألنظمة  مؤمتر  أقيم  املذكور  القطار  مرشوع 
التي تعمل  التطبيقات  فيه بعض  يف طوكيو وعرض 
األعامل  هذه  وبعد  الغائم،  املنطق  أنظمة  بموجب 
اليابان  يف  الــغــائــم  للمنطق  واســـع  ــدى  ص ــار  ص
والعامل، وصار االهتامم واضحًا به من لدن الباحثني  

وأصحاب رؤوس األموال وجرى تطبيقه يف جماالت 
علمية وتطبيقية وانتاج أجهزة وأدوات منزلية وطبية 
مؤمتر  عام  كل  يف  يقام  بالذكر  اجلدير  ومن  وغريها. 
دوري للمنطق الغائم وتصدر جملة علمية خمتصة به، 
ليشمل  كثريًا  الغائم  املنطق  وتطبيق  البحث  واتسع 
فيه حتى  االبحاث مستمرة  اوسع، وكذلك  مساحة 
كان  اإلنسانية  العلوم  عىل  تطبيقه  لكن  هذا،  يومنا 
رائدة يف  البحث  ضيقًا وربام تكون حماوالتنا يف هذا 

تطبيقه عىل علم الكالم االسالمي)51(.

المبحث الثالث- المنطق التقليدي والمنطق 
الغائم مقاربات ومفارقات:

يف مفهوم الصدق املنطقي:. 1

للواقع واملراد  املنطقي مطابقة احلكم  إن الصدق 
الواقع)52(،  إذا طابقت  القضية تكون صادقة  هنا أن 
املنطق التقليدي والغائم من هذه الناحية يتقاربان عىل 
الصدق  أن  ناحية  يفرتقان من  الصدق، لكن  مفهوم 
يف املنطق التقليدي ال خيرج عن قيمتي القضية فهي 
اما أن تكون صادقة او كاذبة ويف املنطق الغائم يكون 
الصدق والكذب نسبي، او ممكن القول بوجود حالة 
قليال  صادق  حالة  هي  والكذب  الصدق  بني  ثالثة 
وصادق جدا، صادق اىل حد ما، صادق جدًا جدًا، 
القيم  تتدرج  وهكذا  ما  حد  اىل  كاذب  جدًا  كاذب 

املتعددة للصدق)53(.

يف حممول القضية احلملية:. 2

مها  طرفيني  مــن  تتكون  احلملية  القضية  إن 
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املوضوع واملحمول، بينهام نسبة ثبوت الطرف الثاين 
الطالب  املثال  سبيل  عىل  ثبوته)54(  عدم  او  لألول 
حمملوها،  وجمتهد  القضية  موضوع  الطالب  جمتهد 
الطالب  كان  فأن  الطالب  اىل  االجتهاد  اسند  حيث 
جمتهدًا فعاًل كانت القضية صادقة، واذا كان العكس 
تكون القضية كاذبة، املنطق الصوري والغائم يتفقان 
املنطق  يف  املحمول  نسبة  لكن  احلملية  القضية  عىل 
الطالب  يكون  أن  إما  بمعنى  قطعية  تكون  التقليدي 
الطالب  يكون  أن  يمكن  وال  يكون،  أوال  جمتهدًا 
جمتهدًا وغري جمتهد يف الوقت نفسه، لكن عىل خالف 
املحمول  نسبة  تكون  حيث  الغائم  املنطق  يف  ذلك 
حد  اىل  جمتهدا  الطالب  يكون  أن  بمعنى  قطعية  غري 
وهنالك  واحد،  آن  يف  أخرى  بنسبة  جمتهد  وغري  ما 
الكثري يف لغتنا اليومية من التعابري التي تدل عىل ذلك 

املحمول)55(.

يف سور القضية املنطقية:. 3

السور يف القضية املنطقية وهو لفظ دال عىل كمها 
وكيفيها)56(، بمعنى أن كمها كلية او جزئية، وكيفها 
سالبة او موجبة، وهناك الفاظ حمددة تدل عىل  الكلية 
املوجبة مثل كل  وكلية السالبة مثل ال يشء، واجلزئية 
ليس  مثل   السالبة  اجلزئية  او  بعض،  مثل  املوجبة 
بعض، هذا يف املنطق التقليدي، لكن يف املنطق الغائم 
وأن كان يتفق مع املنطق التقليدي بوجود السور يف 
القضايا  لكنه خيتلف عنه يف حتديد ذلك فالسور يف 
قضايا املنطق الغائم تكون مثل اىل حٍد ما، جدًاجدًا  
السالبة  يف  اما  املوجبة  القضايا  يف  هذا  اىل...الــخ، 

ليس اىل حٍد ما وليس جدا وهكذا، واملالحظ ها هنا 
الصوري  باملعنى  جزئية  او  كلية  قضايا  توجد  ال  انه 

القطعي)57(.

يف اإلمكان املنطقي:. 4

))سلب  بأنه  عــادة  يــعــّرف  املنطقي  اإلمــكــان 
الرضورة املطلقة عن اجلانب املخالف للحكم(()58( 
كان  باإلجياب  بالقضية  احلكم  كان  إذا  يعني  وهذا 
والعكس  السلب،  رضورة  سلب  اإلمكان  مفهوم 
بالسلب  القضية  يف  احلكم  كــان  إذا  أي  صحيح، 
مثل  اإلجيــاب  رضورة  سلب  اإلمكان  مفهوم  كان 
قضية  كل نار حارة فإن سلب احلرارة عن النار ليس 
يف  القضية  وتسمى  صحيح،  والعكس  بــرضوري 
املنطق التقليدي قضية ممكنة عامة، وال خيتلف املنطق 
نسبية  بطريقة  لإلمكان  ينظر  لكنه  ذلك  عن  الغائم 
جدًا،  ممكن  قليل،  ممكن  ما،  حد  اىل  ممكن  وهنالك 

وهكذا.

ويمكننا القول أن هناك اتفاقًا بني املنطق التقليدي 
الغائم، لكن االفرتاق حيصل بأن األخري ال  واملنطق 
يوافق قطعية ثنائية الصدق والكذب الصوري ويتجه 
اجتاها نسبيًا، ولزاده عبارة مهمة يف هذا الصدد حيث 
املنطق  نظام  رشوط   جيمع  الغائم  ))املنطق  يقول: 
للنظام  تعميم  هو  الغائم  النظام  التقليدي...أن 
النظام  قبال  يف  استنتاجيًا  نظامًا  وليس  التقليدي 
نص  من  يظهر  والذي  التقليدي(()59(  االستنتاجي 

زاده أن املنطق الغائم تعميم للمنطق التقليدي.
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المبحث الرابع- مراحل ا�شتدلل بالمنطق الغائم:

الغائم  املنطق  تعريف  يف  سبق  ما  يف  أرشنا  وكام 
االستداليل  للتفكري  الصورية  باملبادئ  هيتُم  والذي 
االستدالل  إىل  للوصول  مراحل  فهنالك  التقريبي 
واملجموعات  اللغوي  املتغري  بتحديد  تبدأ  التقريبي 
للرتكيب  للوصول  اللزوم  باستخدام قواعد  الغائمة 
الغيوم  رفع  يتم  وبعدها  معينة  قواعد  وفق  والدمج 
االستدالل  نتيجة  إىل  للوصول  متعددة  بطرائق 
لتلك  توضيح  ييل  وفيام  القرار  اختاذ  وهي  التقريبي 

املراحل:

اختيار املتغري اللغوي:. 1

لدينا  التي  املعلومات  اختيار  يتم  املرحلة  هذه  يف 
ــوار  األس باستعامل  لغوية  متغريات  إىل  ونحوهلا 
الغائمة املوجودة يف اللغة الطبيعية وتكون مدخالت 
التدرج  نبني  أن  نستطيع  وبوساطتها  لالستدالل 
املوجود يف أي موضوع ُيراد بحثه، وتعد اخلطوة األوىل 
يف االستدالل التقريبي املمهد للمجموعات الغائمة  

وباستعامهلا يمكن تقسيم  تلك املجموعات)60(.

حتديد املجموعات الغائمة:. 2

التقريبي هي حتديد  الثانية يف االستدالل  املرحلة 
املجموعات الغائمة بمعنى بعد أن ُادخلت املعلومات 
غائمة  بمجموعات  حتديدها  يتم  لغوية  كمتغريات 
املتغريات وفق دوال العضوية هلا،  ويتم ترتيب هذه 
عىل  منظمة  معطيات  هي  املدخالت  هذه  وتكون 
سابقًا،  فصلنها  التي  الغائمة  املجموعات  طريقة 

ُأخرى  إىل مرحلة  الغائمة  املجموعات  وتدخل هذه 
وهي تطبيق قواعد اللزوم الغائم عليها وكام يأيت:

استعامل قاعدة اللزوم الغائم:. 3

الغائمة تتضمن املدخالت  ملا كانت املجموعات 
األولية فالبد من استعامل قاعدة اللزوم الغائم لتعمل 
مع تلك املدخالت واجراء العمليات عليها للوصول 

إىل نتيجة، وعىل سبيل املثال:

تتوقف . 1 جدا  باردة  احلرارة  درجة  كانت  إذا 
املروحة.

املروحة . 2 فرسعة  باردة  احلرارة  درجة  كانت  إذا 
بطيئة.

فرسعة . 3 الربودة  معتدلة  احلرارة  درجة  كانت  إذا 
املروحة متوسطة.

فرسعة . 4 قلياًل  دافئة  احلرارة  درجة  كانت  إذا 
املروحة متوسط أعىل.

الغائمة  املجموعات  بني  اللزوم  يتبني  وهكذا 
من  البد  املرحلة  هذه  وبعد  القاعدة  تلك  بواسطة 
املكون  النموذج  واعتامد  قطعية  نتيجة  إىل  الوصول 
إىل  االنتقال  فيتم  الغائم  اللزوم  قاعدة  أساس  عىل 
ولكن  املغيوم  رفع  مرحلة  وهي  األخــرى  املرحلة 
قبل ذلك البد من تركيب تلك املجموعات ودجمها 

وذلك كام يأيت)61(:

قواعد الرتكيب الغائمة:. 4

منطقية  أداة  هــي  الغائمة  الــرتكــيــب  قــواعــد 
وحتديد  املرحلة  هــذه  ويف  التقريبي  لالستدالل 
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والعالقة  الغائمة  واملجموعات  اللغوية  املتغريات 
املتغري  معرفة  أي:  اللزوم،  قواعد  باستعامل  بينها 
بينهام  والعالقة  واملخرجات  للمدخالت  اللغوي 
وتركيب تلك القواعد باستعامل قواعد الرتكيب كي 
للنتيجة وعادة تكون  الغائمة  نحصل عىل املجموعة 
عام  وبشكل  إليها)62(،  الوصول  واملطلوب  جمهولة، 
يعتمد عىل معايري عدة، يف  الرتكيب  استعامل قواعد 
اختيار قاعدة الرتكيب فالبد أن تكون هلا معنى من 
تراعى  وان  بسيط  يكون  وتطبيقها  الصورية  الناحية 
للرتكيب  عدة  طرائق  وتوجد  املوضوع،  خصوصية 
وممداين  وزاده  لوكاتشيفتش  طريقة  ومنها  الغائم 
وغريها وأمهها طريقة زاده وممداين)63( وسنوضحها 

بالتفصيل يف ما يأيت:

قاعدة تركيب الغائمة لزاده:
 )64(μB(y)= max [min,(μA(x), μR(x,y),]

العضوية  دالة  هي    μA(x)الرموز تلك  وداللــة 
املجموعة  إىل  ينتمي  عضو   xو  A غائمة  ملجموعة 
دالة  إىل   μB(y) وترمز   ،μA(x) بمقدار   A الغائمة 
إىل   y وينتمي   B الغائمة  للمجموعة   y عضوية 
 μR(x,y) ويرمز   μB(y) بمقدار   B الغائمة  املجموعة 
املجموعتني   بني  الغائمة  للرابطة  العضوية  دالة  إىل 
بني  الربط  درجة  أي  بينهام  العضوية  ودالــة   B و   A

املجموعتني ويمكن توضيح املثال عىل النحو اآليت:

املجموعة الغائمة

A ={x1/0.3، x2  /1، x3/0.8} 

والرابطة الغائمة

min,(.3, .2), min,(1, .5), ]=.7 

μB(y1)= max[min,(.8, .7) 

وهكذا نكمل املصفوفة حتى نصل إىل املجموعة 
الغائمة B فتكون)65(

B= {0.8/y3، .8/y2، 0.7/y1}

:)p(قاعدة تركيب ممداين
μR(x,y)= μA(x). μR(x,y)

لتوضيح  أعاله  وضحناها  الرموز  تلك  وداللة 
ذلك مثاًل:

A= {0.8/X3، 1/X2، 0.3/X1}

μB(y1)= max [, (.3. .3), (1. .7) ,(.8. 1)]= .8

وهكذا نكمل املصفوفة حتى نصل إىل املجموعة 
الغائمة B فتكون)66(

B= {0.8/y3، 1/y2، 0.8/y1}

رفع الغيوم:. 5

بعد الوصول إىل مرحلة النتيجة الغائمة باستعامل 
الغائمة  النتيجة  مع  التعامل  يتم  الرتكيب،  قواعد 

.2              .4         .5

)μR)x,y =    .5            .7         .8

.7             .9           1

.3              1         .8

)μR)x,y =    .7            1         .8

1             1           1
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للوصل هبا إىل نتيجة رصحية، وهناك طرائق عدة لرفع 
االرتفاع  طريقة  الثقل،  مركز  طريقة  وأمهها  الغيوم 

وطريقة معدل حد األكثر)67(.

طريقة مركز الثقل:أ. 

الغيوم،  رفع  طرائق  احدى  الثقل  مركز  طريقة 
وبعدما تم الوصول إىل النتيجة عىل شكل املجموعة 
حتويلها  يتم  الغائم  الرتكيب  قواعد  بواسطة  الغائمة 
أدق  وتعدُّ  رصحية  نتيجة  إىل  الطريقة  هذه  بواسطة 

طريقة لرفع الغيوم)68( وصيغتها الرمزية:

املجموعة  عن  الغيوم  لرفع  املثال  سبيل  وعىل 
الغائمة ادناه بطريقة مركز الثقل:

الغائمة  للمجموعة  الرصحية  النتيجة  فتكون 
هي36)69(.

طريقة االرتفاع:ب. 

الغيوم حيث  طريقة االرتفاع إحدى طرائق رفع 
الغائمة  املجموعة  يف  عضوية  درجة  اعىل  اعتامد  يتم 

املجموعة  ذلك:  ولتوضيح  إليها  الوصل  ّتم  التي 
.Aالغائمة

 )70(Aفتكون النتيجة الرصحية للمجموعة الغائمة
هي 40.

طريقة معدل احّلد أكثر:ج. 

رفع  طرائق  إحــدى  األكثر  ــد  احلّ معدل  طريقة 
الغيوم حيث يتم اعتامد أعىل درجة عضوية ولتوضيح 

ذلك املجموعة أدناه:

هي  الغائمة  للمجموعة  الرصحية  النتيجة  فتكون 
40، وهنالك العديد من الطرائق ولكن ذكرنا اكثرها 
الرتكيب  قواعد  بعض  فإّن  وللتوضيح  استخدامًا، 

الغائم ال حتتاج إىل مرحلة رفع الغيوم)71(.

اختاذ قرار:د. 

بعد رفع الغيوم من املعلومات املوجودة واستبدهلا 
القرار  وهذا  اختــاذ،  إىل  نسعى  رصحية،  بمعلومات 
أداة  أي  أو  السيطرة  أنظمة  يف  متحكم  بواسطة  ينفذ 
رصحيــة)72(،  معلومة  إىل  توصلنا  أّننا  واملهم  أخرى 
ولتوضيح ذلك: إذا كانت درجة احلرارة باردة جدا 
قاعدة  من  الغيوم  رفــع  وبعد  املــروحــة،  فلتتوقف 
اللزوم أعاله نحتاج إىل إطفاء املروحة واختاذ القرار 
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يف هذه القاعدة هو االيعاز للمتحكم بإطفاء املروحة 
آخر:  ومثال  عنها؛  الكهربائي  التيار  بقطع  واملتمثلة 
اذا كان املخطوط قدياًم جدًا فأنه نادر جدًا وبعد رفع 
الغيوم من هذه القاعدة تكون مرحلة احتاذ القرار أي 
قدم  ناحية  من  لدينا  واضح  املخطوط  وضع  يكون 

وندرة املخطوط وثمنه)73(.

نتائج البحث:

باملنطق  املــوســوم  البحث  من  الباحث  توصل 
عىل  جاءت  عدة  نتائج  اىل  والنشأة  املفهوم  الغائم 

النحو التايل:

ظهرت نظرية املنطق الغائم يف عام 1965م عىل . 1
املعنونة  مقالته  نرش  ان  بعد  زاده  لطفي  العامل  يد 
عميل  بشكل  طبقه  وقد  الغائمة(،  )املجموعات 
بخاري،  حمرك  عىل  1975م  عام  يف  مرة  ألول 
وبعد هذا احلدث أدرك العلامء أن صناعة أنظمة 

السيطرة باستعامل املنطق الغائم تعمل جيدًا.

الرشق . 2 اىل  الغائم  املنطق  بدايات  حتديد  ان 
لبوذا،  اىل   أ(معًا  و)ليس  )أ(  فكرة  وخصوصًا 
التارخيي  الوصف  يف  مقدمًا  يلتمس   راح  إذ 
وجود  تؤكد  التي  الفلسفية  النظريات  لبعض 
املنطقة الرمادية بني الصدق والكذب يف الفلسفة 
لكن  احلديثة،  الفلسفة  اىل  وصعودًا  اليونانية 
أن  ألثبات  حماولة  األفكار  هذه  أن  القول  ممكن 
طبيعية  نتيجة  وانام  فجأة  يظهر  مل  الغائم  املنطق 

لتطور الفكر.

املنطق الغائم مصطلح مركب من مفردتني مها: . 3
يف  اخلاص  معناه  منهام  ولكٍل  والغائم،  املنطِق، 
تعريف  ان  لدينا  يظهر  مجعنامها  اذا  اما  اللغة، 
املنطق الغائم هو: )علم قوانني التفكري الصحيح 

بالقضايا غري الواضحة(.

تتسم . 4 تفكري  طريقة  هو:  الغائم  املنطق  مفهوم 
بالتقريب وليس بالدقة.

تعود أمهية املنطق الغائم اىل اغلب أنامط التفكري . 5
اإلنساين والتي تكون بطبيعتها تقريبية .

املنطق الغائم يستعمل املتغريات اللغوية الغائمة . 6
بشكل  كذهبا  أو  بصدقها  اجلزم  يمكن  ال  التي 
تكون  خاصة  نامذج  بتصميم  ويقوم  قطعي، 
ويتم  االستنتاجي  نظامها  من  املتغريات  تلك 
النظام،  لذلك  وفقا  تقريبي  بشكل  االستدالل 
النتيجة األقرب  إىل  بنا  يؤدي  التقريبي  والشكل 

للواقع ولكنها ليست قطعية.

كثري . 7 يف  الغائم  املنطق  استعامالت  عىل  االطالع 
كثري  حل  يف  إدخاله  من  يمكننا  املجاالت،  من 
من املسائل، إال أن هذا ال يعني أننا بصدد رد او 
اثبات بل هدفنا هومن املمكن ان يستعمل املنطق 
الغائم كأداة او طريقة تفكري جديدة حلل قضايا مل 

يكن هلا حل ناجع.

ال يتعارض املنطق الغائم ومفهومه هو يف الواقع . 8
منه  معممة  حالة  هو  بل  التقليدي  املنطق  مع 
ال  التي  الغائمة  القضايا  بعض  يف  بحثه  وجمال 

تبحث بموجب املنطق التقليدي.
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اإلشارات ( 11) اهلل  عبد  بن  حسني  سينا،  ابن 

مؤسسة  الزارعي،  جمتبى  حتقيق:  والتنبيهات، 
ص39،  ش،  ه  قم،1392  كتاب،  بوستان 
إبراهيم:  بن  حممد  الدين،  صدر  ايضًا:  وينظر 
مؤسسة  املحسن،  عبد  ترمجة:  نوين،  منطق 
 ،1 ط  ش،  ه  هتران،1362  نرص،  مطبوعايت 
ص3، وينظر ايضًا: املظفر، حممد رضا: املنطق، 

دار الغدير، قم، 1432 ه ق، ط 9، ص9.
خرد، ( 12) رهرب  جمتهد:  حممود  خراساين، 

ط1،  ش،  ه   1390 قم،  عصمت،  انتشارات 
حممد  توين،  فاضل  أيضًا:  66،وينظر  ص 
ط،  د  د.ت،  هتران،  مط،   . د  منطق،  حسني: 

ص2. 
لطفي زادة ولد يف مدينة باكو سنة 1921م. ( 13)

يف دولة أذربيجان احدى دول االحتاد السوفيتي 
والذي  إيراين  وأب  أذربيجانية  ام  من  السابق، 
كان يعمل تاجرًا وصحفي يف صحيفة ايرانيان، 
يف  بقي  عمره  من  العارشة  اىل  والدته  ومن 
والعرشين  الثالثة  اىل  العارشة  ومن  أذربيجان، 
من عمره عاش يف ايران  وبالتحديد يف العاصمة 
طهران، وذهب اىل املدارس التقليدية وألنه من 
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وهلا  الثرية  العوائل  من  وهي  زاده  لطفي  آل 
مكانتها يف ايران، درس االعدادية وحصل عىل 
الرتبة الثانية يف امتحان البكلوريا، وبعدها اخذ 
من جامعة  البكالوريوس سنة 1942م  شهادة 
طهران الكلية الفنية يف ختصص الكهرباء، ويف 
سنة 1944م ذهب اىل امريكا ودرس يف معهد 
ماجستري  اختصاص  يف  منه  وخترج   )MIT(
كهرباء واخذ الدكتوراه يف االختصاص نفسه، 
وبعدها  كولومبيا،  جامعة  يف  استاذًا  وعمل 
عمل استاذًا يف جامعة بركيل ويف سنة 1963م 
انقبل بعنوان مسؤول قسم يف هندسة الكهرباء 
والذي يعد اعىل عنوان يف اختصاص الكهرباء،   
التي فيها خالف  لطفي زاده كان هيتم باألمور 
يف وجهات النظر وكثريًا ما يفكر فيها ويضعها  
سنة  ويف  وحيللها،  فيها  ويتمعن  ابحاثه  ضمن 
1956م بحث يف املنطق املتعدد القيم وقام بنرش 
جامعة  خالل  ويف  ذلك،  يف  ختصصية  مقاالت 
برينستون )university  Princeton( تعرف عىل 
بمثابة  وهو  كلني)ت1994م(  كول  استيفن 
حيُث  امريكا،  يف  القيم  املتعدد  للمنطق  االب 
مقاالته  يف  وأشاد  الشاب  زادة  لطفي  احتضن 
بحثًا  ينرشا  مل  مها  ان  من  الرغم  عىل  وافكاره، 
مشرتكًا لكن  كان احدمها يؤثر يف االخر، لطفي 
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وتطبيقاته،  االصطناعي  الذكاء  يف  وتطبيقاته 
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