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  چكيده
شناسـي كـاربرد منطـق فـازي در بيـنش       روش«اي با عنـوان   علي وحيديان كامياد در مقاله

برخي از محققـان   است. قرآنمدعي است كه منطق فازي بخشي از منطق واالي » اسالمي
 سود بهشده  رسد شواهد ارائه نظر مي بهكه  است يدر حال ين. ااند كردهتأييد را  مدعااين  نيز

. در تحقيق كاويده شودمجدداً  مدعااصل كه نمايد  مي و الزماند  شواهدي ناقص مدعااين 
شـواهد   بـه  باتوجه قرآنمنطق فازي در ادعاي وجود اصل  متوجهاز نقدها  اي هپار ،حاضر

 حـاكي از  كه نقدهاي جزئي بر عالوه. كنندگان اين مدعاست مطرحسوي  ازشده  هقرآني ارائ
نيز مطلب را ، اين اند شده ازسوي مدعيان الگوي فازي ارائهبا ي قرآنهاي  مثالمنطبق نبودن 

راه  هـم خلـط  يـك  با  قرآني وجود منطق فازي در مدعاكه اساساً طرح خواهيم داد نشان 
 چه آناستدالل در متن آمده است (استدالل منصوص) و مثابة  بهصراحتاً  چه آناست: خلط 

  مستنبط).د (استدالل همخاطب ممكن است به متن نسبت د
  .منطق فازي، وحيديان كامياد، خلط مستنبط و منصوص، قرآن :ها كليدواژه

  
  مقدمه .1
 ازمنظـر  پژوهـي  قـرآن  اي، دورهبراي محققان اسالمي، همواره و در هر  قرآناهميت دليل  به

 يقاعـده مسـتثن   يناز ا نيز قرآنمنطق در  ةزمين در تحقيقاست.  بودهمختلف باب هاي  رشته
كـه   ،كتـاب  ايـن  در او. است نگاشته مستقلي كتاب زمينه اينهمه در  از پيش ي،غزال. يستن

پرداخته اسـت.   اند شدهشناخته  تر بيش كهاز منطق ارسطو  هايي بخش نام دارد، به القسطاس
هـاي   يـا ظهـور شـكل   ديگري از منطق ارسـطو  هاي  يافتن بخش با اهميت ،طبيعي است كه
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ي انطبـاق  دعـا اباشـيم.   قـرآن منطق در  دربابجديدي هاي  بررسيشاهد ديگري از منطق، 
  قرآني از همين دست تحقيقات است. اي ه همنطق فازي با گزار

زاده است، اما نخستين اقدام در تطبيق اين منطـق بـا    گذار منطق فازي لطفي اگرچه بنيان
 منطـق  نـوعي  احتماالً« كه است مدعي وي. دانسترا بايد از آن علي وحيديان كامياد  قرآن
 يگرانيد را مدعا ين). ا145: 1377 يديان(وح» است يمقرآن كر ياز منطق واال يجزئ فازي

 اميــر ،1)1389 ضــيايي( ضــيايي آرش)، 1383 واســطي( واســطي الحميــدعبد يخچــون شــ
زارع و  خـادمي ( فخـرزاد  محمـدباقر  و زارع خـادمي  حسن)، 1389 سخاوتيان( سخاوتيان
 يـز ن 2)1393 يكـر پ و تـاج  نيـا  شعباني( پيكر تاج زهرا و نيا شعباني فريدون و)، 1391فخرزاد 
  .اند اش نوشته دربارهو  اند پذيرفته

است. ايـن   راه همبا تسامح فراوان باال ي مدعانويسنده بر اين باور است كه طرح و بسط 
براي منطقي است. در اين تحقيق و هاي  به قواعد حاكم بر بررسيتوجهي  بيتسامح ناشي از 

نقد فرعـي (مـوردي) برخـي     بر عالوهآشكارسازي اين تسامح خارج از مرز و دور از قاعده، 
اصلي و  ينقد، اند ارائه كرده قرآندادن انطباق منطق فازي با  براي نشان ي كه اين افرادهاي مثال

  .ناميد »خلط منصوص و مستنبط«شايد بتوان آن را نيز مطرح خواهيم كرد كه اساسي 
صورتي تصاعدي از نقدهاي وارد بـر   درواقعاين تحقيق از نقد فرعي به اصلي، در سير 

مخاطب بايد توجه داشته باشد بنابراين، ارائه خواهد شد.  قرآني انطباق منطق فازي بر مدعا
عنوان نقـد اصـلي خواهـد     با درادامهچه  آن درموردكه بخش مربوط به نقد فرعي با تسامح 

 اي هفرض صحت اجمالي انتساب پـار  به ،در بخش نقد فرعي ،ديگر بيان بهآمد معنادار است. 
بررسـي  را هـا   از اين استدالل اي ه، تنها مشكالت دستقرآنبه  شدهفازي ادعاهاي  از استدالل

خـواهم  چـالش   نيز بـه را صحت اجمالي كه در نقد اصلي همان فرض  درحالي م كرد،خواه
كه تمركز تحقيـق حاضـر از آن جهـت بـر     نين بايد توجه داشته باشد چ هم. مخاطب كشيد

 ، زيرافازي)هاي  مفاهيم يا گزاره ،مثالً ،است (و نه قرآن شده به داده نسبت فازيهاي  استدالل
ادعـاي   ،اسـاس  براين .)Kneale 1962: 1(قواعد حاكم بر استدالل بررسي منطق اساساً يعني 

  منطق است. خاص آنهاي  ادعاي وجود استدالل درواقعوجود يك منطق خاص 
  

  نقدهاي فرعي .2
  زعم وحيديان كامياد بهاستدالل فازي  1.2

اگر «كند:  مي قرار زير ارائه بهعلي وحيديان كامياد الگويي از يك قياس استثنايي فازي را 
 بـه  بنگريـد ( »بارد يم زيادسرد است؛ پس برف  خيليهوا  بارد؛ مي هوا سرد باشد، برف
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متعارف در ي ياستثناباشيد كه اين استدالل با يك قياس  ). توجه داشته149: 1377 وحيديان
دوم  ةدر مقدمـ » زيـاد «و » خيلـي «جهت وجود سورهاي فازي چون  بهمنطق ارسطويي تنها 

كم گرفت. توجه داشته  كند. اين تفاوت را هرگز نبايد دست مي حملي) و نتيجه فرق  مقدمة(
ديگري نيز در اين استدالل وجود دارد كـه در  مقدمة  درواقعوت، همين تفا ةبرپاي ،باشيد كه

تـوان آن را   مي از قلم افتاده است. اين مقدمه كهارائه كرده است وحيديان كامياد ي كه الگوي
خيلي سرد بودن زياد باريدن برف را درپي خواهد «اين قرار است:  ازناميد » 3تناسبي ةمقدم«

شود، زيرا مدعي نسبتي ميان مقـادير سـردي هـوا و     مي ناميده »تناسبي« مقدمهاين ». داشت
. كنـد اشـاره   معكـوس يـا   مسـتقيم تناسبي ممكن است به نسبتي مقدمة بارش برف است. 

 ،. اكنونتواند نمونة يك مقدمة تناسبي معكوس باشد مي »تر بيش، آرامش تر كم ةبچ«عبارت 
بيان وحيديان كامياد را بـه ايـن طريـق     استدالل استثنايي فازي در ،اين توضيحات به باتوجه
، تـر  بـيش سرد اسـت؛ سـردي    خيليبارد؛ هوا  مي اگر هوا سرد باشد، برف«كنيم:  مي تكميل
از  اي هآيد نقدي است بـر پـار   مي بخش بعد در چه آن». بارد مي زياد؛ پس برف تر بيشبرف 
  .قرآنوي در تطبيق الگوي فوق بر آيات اي ه لمثا

  يونس ةسور 103 ةيآ 1.1.2
فازي دانسته اسـت  ي ياستثنااز يك قياس  اي هيونس را نمون ةسور 103 ةوحيديان كامياد آي

 نُـنْجِ  علَينا حقا كَذلك آمنُوا الَّذينَ و رسلَنا نُنَجي ثُم«: آية يادشده اين است متن ).150(همان: 
 xاگـر  «شرطي را بيرون كشـيده اسـت كـه    گزارة  وحيديان كامياد از اين آيه اين .»الْمؤْمنين

اين گزاره، استدالل زيـر   به باتوجه ،او». دهد مي را نجات xخداوند  گاه آنايمان داشته باشد، 
 xدهـد؛ ايمـان    مي را نجات xخداوند  گاه آنايمان داشته باشد،  xاگر «دهد كه  مي را سامان

تناسـبي  مقدمة به ». دهد مي را كمي نجات xخداوند  بنابراين زباني است (خيلي كم است)؛
  ».ايمان كم نجات كم را درپي خواهد داشت: «كنيدنهفته در اين استدالل توجه 

را اسـت)  » ايمان كم«و ثانياً است از ايمان  اي هاوالً گونمنزلة امري كه  (به» ايمان زباني«وي 
 ازنظـر  4.)41: (مائده »قُلُوبهم تُؤْمنْ لَم و بِأَفْواههِم آمنَّا قالُوا«به اين آيه مستند ساخته است كه 

دهد كه ايمان  مي ايمان را به زباني و قلبي تقسيم كرده است، نشاناين آيه كه جا آنايشان، از
» ايمـان زبـاني  «در ايـن برداشـت   ترديدي نيست كه داراي درجاتي ضعيف تا شديد است. 

كلي ناديده گرفته است.  بهاو در اين انتساب بافت سخن را  خواهد بود. اما» ايمان كم«معادل 
 الرَّسـولُ  أَيها يا«: افزاييم مي كليدي آيه راهاي  بخشكه بافت سخن را متوجه شويم،  آنبراي 

 قُلُوبهم ... أُولئـك  تُؤْمنْ لَم و بِأَفْواههِم آمنَّا قالُوا الَّذينَ منَ الْكُفْرِ في يسارِعونَ الَّذينَ يحزُنْك ال
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 .»عظـيم  عـذاب  الْـĤخرَةِ  فـي  لَهـم  و خـزْي  الـدنْيا  فـي  لَهـم  قُلُوبهم يطَهرَ أَنْ اللَّه يرِد لَم الَّذينَ
ده نسبت داده شـ » كافران«شود، ايمان زباني چيزي است كه در آيه به  مي كه ديده ونهگ نهما

 در آخـرت  »عذاب عظيم«و در دنيا » ذلت و خواري« ةها وعد آيه نيز به آن ةادام دراست و 
  كسي كه ايمان زباني دارد در تعارض است. يافتن نجات كمي با همه ها اينشود.  مي داده

  نمل ةسور 62 ةيآ 2.1.2
به آن استناد  قرآندادن قياس استثنايي فازي در  نشانبراي وحيديان كامياد  ي كهاز ديگر آيات

 و دعـاه  إِذا الْمضْطَرَّ يجيب أَمنْ«خوانيم:  مي نمل است. در اين آيه چنين ةسور 62آية  كند مي
فكْشوء ياگر «شرطي كه  ةاين آيه به اين گزار ةترجم از پس. وحيديان كامياد »السx   بيچـاره

قياس  5،»سازد مي را برطرف xخداوند رنج و غم  گاه آنو مضطر است و خداوند را بخواند، 
  كند: مي ايي فازي زير را پيشنهاداستثن

 سازد؛ يرا برطرف م xخداوند رنج و غم  گاه آن بخواند،بيچاره است و خداوند را  xاگر 
x است و  يچارهب يليخx يپس خداونـد دعـا   خواند؛ يم خداوند را يليخ x يلـي را خ 

   ).150: همان( كند يم اجابت

 تر بيشخدا اجابت  تر بيشبيچارگي و خواندن «تناسبي مقدمة نيز نبايد حضور  جا ايندر 
  را ناديده گرفت.» دعا را درپي دارد

وحيديان كامياد آمده  الگوي در كه گونه آن فازي، استثنايي قياستفاوت  كه گفتيم تر پيش
و غيـره در  » زيـاد «، »خيلي«اي چون  متعارف وجود سورهاي فازي استثنايياست، با قياس 

كـه   اي هتناسبي اشـاره دارد؛ مقدمـ   اي هحملي) و نتيجه است كه به مقدممقدمة دوم (مقدمة 
نين ديديم كه وحيديان كامياد در انتساب چ همهاست.  شرط الزم صحت و اعتبار اين قياس

به ايمان زباني و  انيونس، تقسيم ايم سورة 103آية يعني  ،پيشآية قياس استثنايي فازي به 
در » ايمـان «را براي مفهـوم فـازي   » كم«تا بتواند سور فازي د كررا مطرح  قرآنازمنظر قلبي 

نيـز شـاهد    جا محل بحث است اي كه در اين هآيشرطي) بيفزايد. در مقدمة نخست (مقدمة 
يـك سـور فـازي برسـر مفهـوم فـازي        منزلـة  به» خيلي« ةواژافزودن  :حركتي مشابه هستيم

  دست آمده است. به» خيلي بيچاره«به » مضطر« ةترجم از پسكه احتماالً » بيچاره«
 ةكه بگذريم، سورهاي فازي در بخـش نتيجـ   باالحملي) استدالل مقدمة دوم (مقدمة از 

ه افزوده ) به آيوجود دارند پيشآية در اين آيه و  ي كه طبق ادعاهاي هر دو استدالل (استدالل
ها، تـوجيهي   سابق در افزودن اين سورها به كبرويات اين استدالل ةروي برخالف ،و اند شده
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تناسـبي  مقدمـة  شـود تـا    مـي  اين امر باعث 6.شود نمي به بخش نتيجه ديدهها  در افزودن آن
توجيـه   در تطبيق بر اين آيـات بـي   كند به آن اشاره مي وحيديان كامياد ي كهمستتر در الگوي

  باقي بماند.
قياس  براساساز اين نقد ساختاري كه بگذريم، با نقدي معنايي نيز مواجه خواهيم بود. 

 گـاه  آن، اگر كسي خيلي بيچاره باشـد و خداونـد را نيـز خيلـي بخوانـد،      باالفازي  استثنايي
يعني چـه؟ آيـا    كردن كند. دعاي كسي را خيلي اجابت مي خداوند دعاي او را خيلي اجابت

بر اجابت يك دعا كـم و بـر   » اجابت دعا«دعا امري تشكيكي است؟ يعني آيا صدق اجابت 
 اجابـت  احتمـال «كـه مقصـود    دهنـد شايد پاسخ  جا ايناجابت دعاي ديگر زياد است؟ در 

است كه  اين يادشده ياسق يمعنا ،صورت دراين. باشد زياد يا كم است ممكن كه ست»دعا
 دعـايش  كـه  دارد احتمـال  خيلـي  بخوانـد،  را خدا اگر است، بيچاره خيلي كه كسي«

 تـوانيم  يمـ  پـس  يم،معنا كرده بـود  »يچارهب يليخ«را » مضطر«. چون از ابتدا »شود برآورده
. يمرا بگذار» مضطر« ةواژ ماي هكشيد خط آن زير كه عبارتي در »مضطر خيلي« جاي بهاكنون 

كـه مضـطر اسـت، اگـر خـدا را       يكس«كه  رسيم يم عبارت ينبه ا ،واژه اين يگزين جايبا 
 آيـه  بـه  را احتمـالي  بـارت ع يناما ا». برآورده شود يشكه دعا دارد احتمال خيليبخواند، 
 يجيـب  مـنْ «عبـارت   ةندارد. ترجمـ  يهآ از مستفاد يبا معنا يمناسبت يچكه ه كند مي تحميل
با بافـت سـخن در   » نمايد مي مضطر را اجابت يدعا احتماالً كه كسي« به »دعاه إِذا الْمضْطَرَّ

يگانـه وجـود    از خدايغيرآيه هماهنگ نيست، زيرا آيه درصدد اثبات اين است كه خدايي 
 »احتمـاالً « كـه خداونـد   را صفتيبراي اثبات اين مطلب،  ،نمايد كه بعيد ميبنابراين ندارد و 

  7رخ بكشد. بهدارد 
از خداوند  كردن كه با دعا چنان«كه  كند ميبيان مطلب را نيز اين  ،ذيل همين آيه ،وحيديان

). 150(همـان:  » طور كامل برآورده نشود بهحاجتي را طلب كنيم، ممكن است كه حاجت ما 
بيچـاره   xاگـر  « كشد؛ قياسي به اين صـورت:  ي ديگر را پيش ميپاي قياس درواقع سخناين 

طور كامل  بهت، اما نه بيچاره اس x كند؛ مي باشد و خدا را بخواند، خداوند دعاي او را اجابت
طور كامل؛ نقص در بيچـارگي و خوانـدن خـدا نقـص در      بهخواند، اما نه  مي خداوند را xو 

  ». طور كامل بهكند، اما نه  مي را اجابت xاجابت دعا را درپي دارد؛ پس خداوند دعاي 
نقـد  . شـود  مي نيز مطرح جا اينبيان شد در  تر پيشهمان دو نقد ساختاري و معنايي كه 

بيچاره بودن، امـا نـه   «تناسبي مقدمة كه » طور كامل بهنه « يِسور فاز ساختاري اين است كه
طور كامـل، را درپـي    بهاجابت دعا، اما نه  و طور كامل، بهطور كامل و خواندن خدا، اما نه  به

آيـة  دهد از كجاي آيه استفاده شده است (مقايسه كنيد با توجيهي كـه در   مي را شكل» دارد
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 ةاسـتدالل بـا ترجمـ   حملـي)  مقدمة دوم (مقدمة به » خيلي«افزودن سور فازي  درموردبل ق
طـور   بـه اجابت دعـا، امـا نـه    « اين است كه معنايي . نقدداشتيم)» خيلي بيچاره«به » مضطر«

احتمـال  «ي گزينـ  جـاي يعني چه؟ آيا مقصود احتمال كم اجابت دعاسـت؟ (مشـكل   » كامل
 ،»طـور كامـل   بـه اجابت، اما نـه  «مقصود از  ). مسلماًيمكردان را بي» اجابت«جاي  به» اجابت
تواند اين باشد كه اگر كسي براي رفع درد سرطان خويش دعا كند، چون دعاي كـاملي   نمي

بخشد، زيـرا ايـن همـان مصـداق      مي را بهبوداو نكرده است، خداوند نيز درعوض گلودرد 
  دعاست.نشدن  اجابت

  اسراء ةسور 21 ةيآ 3.1.2
 هـا اشـاره شـده اسـت     به آن قرآنفازي در  ةگزارهاي  نمونه مثابة كه بههايي  از گزاره اي هپار

الگوي قياس استثنايي فـازي   منزلة وحيديان كامياد بهخود كه  اند با الگوييناهماهنگ اساساً 
پرويز نزد خداوند از « اين گزاره است كه هايي است. يك نمونه از چنين گزارهكرده معرفي 
 أَكْبرُ لَلĤْخرَةُ و بعضٍ  على بعضَهم فَضَّلْنا كَيف انْظُْر«آية وي از  اي كه ؛ نمونه»ن برتر استفريدو

جاترد رُ وكـه در  را، اين گزاره  ).148: همان( است كرده) استخراج 12: (اسراء »تَفْضيال أَكْب
توان در قالبي كه وحيديان  نمي اساساً ،بيان منطق جديد داراي يك محمول دوموضعي است

كـار گرفـت. توجـه داشـته      بـه است كرده الگوي قياس استثنايي فازي معرفي  منزلة كامياد به
 ي، امـا محمـول  انـد  هـايي حملـي   گزاره قياس استثنايي ةو نتيجدوم مقدمة ، اگرچه باشيد كه

  .دارند موضعي تك
مقصود اصلي » پرويز نزد خداوند از فريدون برتر است« ةگفتيم، اساساً گزار چه آنجدا از 

همان تفاوتي كـه  «قرار است كه  از اينتمثيلي دارد كه مفاد اصلي آن  اي هآيه نيست. آيه اشار
كنيد در آخرت شديدتر از آن را ميان برخي و برخـي   مي ميان برخي و برخي مشاهده جا اين

طـرف   .1: يمبا پنج حـد مـواجه   تمثيلي، اساساً ةدر اين گزاركنيد، اگر توجه ». خواهيد يافت
طـرف مرجـوح در   . 4؛ طرف راجـح در آخـرت   .3؛ طرف مرجوح در دنيا .2 ؛راجح در دنيا

شود. توجه داشته باشيد كه طرفين راجح  مي رجحاني كه در آخرت شديدتر يافت .5؛ آخرت
  و مرجوح در آخرت لزوماً همان طرفين راجح و مرجوح در دنيا نيستند.

  
  واسطي ازنظراستدالل فازي  2.2

 است معتقد قرآن، آيات با فازي منطق انطباق مدعيانيكي ديگر از  ،شيخ عبدالحميد واسطي
). 92: 1383 ي(واسط »دان يفاز گاه آن ـ   راگ ةقاعد بر مبتني هاي يستمس فازي هاي سيستم« كه
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 يـا  »يفـاز  يدستگاه استنتاج«همان  »يفاز يستمس«از  يشانكه منظور ا رسد يم نظر به ينچن
ـ   يواسـط  يـد عبدالحم يخش ةاگرچه از اشار ،. امااست »فازي استدالل« ساده زبان به  ةبـه مقال
اصـل   در اوكـه   يداسـت ) پ106باب (همـان:   ينمقاله در ا يننخست مثابة به يادكام يديانوح

 گاه نآ ـ   اگر«دارد، اما طرح تأثير وحيديان كامياد قرار  تحت قرآنادعاي انطباق منطق فازي با 
 منزلـة  وحيديان كامياد به چه آنازسوي ايشان با » شرطي فازي ةگزار« ،بيان ساده به ،يا» فازي

 استثناييدر قياس  ،كهكنيد الگوي استدالل فازي ارائه داده است تفاوت اساسي دارد. توجه 
 ةگـزار  منزلـة  بـه  چه آنهيچ تفاوتي با شرطي  ةگزارشده ازسوي وحيديان كامياد،  فازي ارائه

  شود ندارد. متعارف شناخته مي استثناييقياس  شرطي در يك
بهتر است به مثـالي  » شرطي فازي ةگزار«براي درك مقصود شيخ عبدالحميد واسطي از 

تفكـر  . اين مثال كه برگرفته از كتاب كنيماند مراجعه  كردهكه خود ايشان در اين زمينه ارائه 
  دهد: مي  دست شرطي زير به اين صورت بههاي  است اطالعاتي را درقالب گزاره فازي

عربي نيز رشد خواهنـد كـرد [اگـر    هاي  جنبش گاه آناگر بنيادگرايي اسالمي رشد كند، 
عربي رشد كنند، جنبش ساف كه يك جنبش عربي است نيز رشد خواهـد  هاي  جنبش

مت لبنان تاحدودي كاهش خواهد قدرت حكو گاه آناگر جنبش ساف رشد كند،  ؛كرد]
يافتن  عربي موجب كاهش تسلط شوروي خواهد شد؛ با كاهشهاي  يافت؛ رشد جنبش

يابد (شوروي آموزش و تجهيز ارتـش   مي كنترل سوريه بر لبنان كاهش ،تسلط شوروي
 عهـده دارد)؛ كـاهش كنتـرل سـوريه بـر لبنـان حكومـت لبنـان را قـدرت          بهسوريه را 

  .شود مي موجب كاهش قدرت جنبش ساف حكومت لبنانبخشد؛ قدرت  مي

 يانهدر خاورم يادگراييبن رشد« كهشود  مي ها، اين نتيجه ابراز شرطيه اين ميان از ،سرانجام
  .)105: همان به بنگريد( »شود يم لبنان قدرت افزايش موجب ينسب طور به

جهـت لغـوي    بـه ظـاهر و   بـه  بـاال استدالل مقدمة شده در بخش  ارائههاي  اگرچه شرطيه
 بـا عنـوان  حملي گزارة  كه در هر شرطيه دو كنيداند، اما دراصل شرطيه نيستند. توجه  شرطيه

عنـوان موضـوع و محمـول بـر      بـا حملي دو مفهوم گزارة  مقدم و تالي وجود دارد و در هر
بنيادگرايي اسالمي رشد كرده «گزارة در  مثالً كه است حالي در اين. شوند مي حمل ديگر يك
بـر   يسخن از نسبت و حمل مفهـوم  باالستي چين همقدممقدم نخستين شرطيه در  كه» است

» بنيـادگرايي اسـالمي  «مدعي افزايش يك مفهـوم يعنـي   اين گزاره مفهوم ديگر نيست، بلكه 
وحيديان  نظروردشده در الگوي م ارائه ةدر شرطي» هوا سرد است«گزارة  با كنيداست. مقايسه 

اند. سـخن   به هم نسبت داده شده طور مشخصي به »سرد«و » هوا«كامياد كه در آن دو مفهوم 
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از غيـر از كم يا زياد شدن يك مفهوم، كه البته سخن از كم يا زياد شدن مصـاديق آن اسـت،   
در باال بـه اسـم شـرطيه     چه آنتمامي  كه اينحمل يك مفهوم بر مفهوم ديگر است. خالصه 

  8.تناسبي كه گاه سروكارشان تنها با دو مفهوم استهايي  چيزي نيست جز مقدمه آمده است
 سورهاي از فتنگر كمك با اما ديگر، بار يك را استدالل مقدمات باال، مطلببراي درك 

 عربـي  هـاي  جنبش ،تر بيش ياسالم يادگراييبن: «چينيم يم تناسبي هاي مقدمه درقالب فازي،
سـاف،   جنـبش  تـر  بيش قدرت  ؛]تر قويجنبش ساف  ،تر قوي عربي هاي [جنبش ؛تر قوي

 تـر  كمتسلط  شوروي؛ تر كم تسلط ،تر قوي عربي هاي جنبش لبنان؛ حكومت تر كم قدرت
 عهـده  بـه را  يهارتش سـور  يزآموزش و تجه يبر لبنان (شورو سوريه تر كمكنترل  شوروي،

قـدرت   لبنـان،  تر قويحكومـت   لبنان؛ تر قويبر لبنان، حكومت  سوريه تر كمدارد)؛ كنترل 
بـا   يتناسب اي همقدم مقدمات اين از هريك شود، يم ديده كه  گونه همان». جنبش ساف تر كم

 طـور  به يانه،خاورم در تر بيش يادگراييبن«است:  يتناسب اي همقدم يزن يجهدو مفهوم است. نت
در يادشده هاي  به همين امر كه شرطيه توجهي بي». دارد پيلبنان را در تر بيشقدرت  ي،نسب

 إِنَّ«آيـة  شيخ عبدالحميد واسطي كه باعث شده است  اند الگوي باال دراصل مقدماتي تناسبي
كُمأَكْرَم نْدع تر بيشتقواي «تناسبي مقدمة راحتي درقالب  بهكه  را )13 :(حجرات »أَتْقاكُم اللَّه ،
 گاه آنباتقوا باشد،  xاگر : «كنند زير تبديل ةدو شرطي شود با تكلف به مي بيان »تر بيشكرامت 

ارزش او نـزد خـدا    گـاه  آنباتقواتر شـود،   xخداوند براي او ارزش قائل خواهد شد و اگر 
  ». خواهد شد تر بيش

الگوي يـك  مثابة  بهشده  وجه تمايز شكل ارائه منزلة (به يادشده يمقدمات تناسب بر عالوه
طـور   به« عبارت است، بايد بهكرده وحيديان كامياد ارائه  چه آنبا  )سيستم فازي در اين مثال

همـان   بـه  باتوجـه  يجـه، در اذعان بـه نت  يتنسب ين. اكرد توجه نيز استدالل ةدر نتيج» نسبي
» اثـر دوگانـه   يدارا يرمتغ« يك ةيديزا ،فازي تفكراز كتاب  يواسط يدعبدالحم يخش قول نقل

يـا  » يبنيـادگرايي اسـالم  » «متغير داراي اثر دوگانه«از  مقصود). 105: همانبه  بنگريداست (
جنبش ساف از قدرت  كردن تر شوند، اگرچه با قويتر  است كه اگر قوي» عربيهاي  جنبش«

 حكومـت  قـدرت  بـر  روسيه، قدرت تضعيف با ديگر، ازطرف اما ،كاهند مي حكومت لبنان
  .افزايند يم لبنان

  تقوا 1.2.2
كـه  (اسـت   كـرده  الگويي كه در باال از يك استدالل فازي ارائه براساسعبدالحميد واسطي 

اسـت.   كـرده تفحص متفاوتي نيز در آيـات   است)وحيديان كامياد  الگويبا بسيار متفاوت 
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» تقـوا « ةبـه تمركـز بـر واژ    قـرآن يك استدالل فازي منطبـق بـا    دادن نشان برايتفحص او 
 پذير اثبات تشكيكي بودن و درنتيجه افزايش رايبآوردن رواياتي  از پس ،انجاميده است. وي

 اعـدلُوا «) و 237(بقره:  »للتَّقْوى أَقْرَب تَعفُوا أَنْ و«آية تقوا، با استناد به دو  پذير بودن شيا كاه
وه لتَّقْوى أَقْرَبدهد كـه بـراي تقـوا شـرايطي در      مي از روايات نشان اي ه) و پار8(مائده:  »ل

  اند. گرهايي در افزايش يا كاهش تقوا دخيل عملاو، بيان خود  به ،ذكر شده است يا قرآن
از يـك اسـتدالل فـازي    تـر   را كه پيشاست تا الگويي كرده اين مقدمه، سعي  از پس ،او

ق يسال و خواه دل براساساگر فرد : «كند چنين پياده اين مورد تقوانمايش گذاشته است در به
تقوا خواهد بود؛ اگر در فـرد تمـايالت    العمل نشان دهد، بي و عكس كندگيري  خود تصميم

تقوا گـرايش   به شود و ميتقوايي خارج  وجود آيد، از حالت بي بهخواهي و گذشت  عدالت
قانون خداوند زندگي خود را تنظيم كند، به حداقل تقـوا   براساسپيدا خواهد كرد؛ اگر فرد 

محور باشد و به نفـع شخصـي توجـه     خود حقهاي  العمل خواهد رسيد؛ اگر فرد در عكس
قانون خداونـد در زنـدگي پيـاده كنـد يـا در       بر عالوهفرهنگ الهي را هاي  نكند و يا حداقل

كار الهـي   كارهايي كه خداوند ارائه كرده است راه دوراهي انتخاب ميان تشخيص خود و راه
درون خـود   كند؛ اگر فرد در مي سوي حداكثر تقوا حركت بهرا انتخاب كند، از حداقل تقوا 

  ».حداكثر تقوا رسيده است ةخداوند دوست دارد نيابد، به نقط چه آنجز  اي هانتخاب و اراد
از مقـدمات   اي هدرقالـب سلسـل  انـد   آوردهايشان  كهرا قرآني  ةحتي اگر بتوان اين نمون

استدالل فـازي را   كاو براي يانطباق اين نمونه با الگوي پيشنهادي  چه آن، كردتناسبي بيان 
متغيـر داراي اثـر   «برد اين است كه در ايـن نمونـه اساسـاً خبـري از      مي زير سؤالازاساس 
: كنيـد تناسـبي مـأخوذ از بيـان ايشـان توجـه      مقدمـة  بـه ايـن    ،نيست. براي مثـال » دوگانه

گيـري   تصـميم ». «انجامـد  مـي  تر كمبه تقواي  تر بيشخواهي  هب و دل اي هگيري سليق تصميم«
شدن  تر بيش يرادانست، ز» اثر دوگانه يدارا يرمتغ« يك توان ينم را» خواهي هب و دل اي هسليق
 يـز ن »هـا  العمل عكس در محوري حق«شدن  تر بيش. انجامد يم شدن تقوا تر كمبه  هميشهآن 

  . يرهو غ شود يم شدن تقوا ختم تر بيشبه  ياز هر جهت و همواره
 تـوان  ينمـ  چيني مقدمه همه از آن اي ه، اساساً نتيج»دوگانهداراي اثر  متغير« وجود بدون
 جهتـي  از اگرچه بودن، تر ب«اگر گفته شود كه  ،كه اين توضيح! مقدمات همان جز گرفت،
 ينابـراز چنـ   گـاه  آن ،»را بـودن  تـر  غيرالـف  ديگر جهتي از و دهد يم نتيجه را بودن تر الف
 طـور  بـه  بـودن،  تر ب«قوت و ضعف جهات مختلف مزبور معنا دارد كه  يبا بررس يجينتا
 را) بـودن  تـر  الـف غير يـا ( بـودن  تر الف...،  يا ضعيف احتمال به يا يقو احتمال به يا ينسب
 بـا  ارتباطي ،است داشته درپي را بودن تر الف جهت هر از بودن تر ب«. اما اگر »دارد پي در
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اسـت، جـز تكـرار همـان مقدمـه كـه        اي هجاي ابراز چه نتيج گاه آن، »بودن ندارد غيرالف
  !؟»بودنتر  فبودن يعني التر  ب«

  
  دومين استدالل فازي وحيديان كامياد 3.2

چاپ رسيده است متوجه  بهنخست وي  ةمقال از پسهمايشي كه  اي هوحيديان كامياد در مقال
رفـع ايـن    ، بـراي واسـت  شـده   قرآنفازي بر آيات هاي  مشكالت در تطبيق قياس اي هپار

الگـويي بـراي    مثابـة  تا تعميمي از يك قياس استثنايي فازي را بـه  ت، كوشيده استمشكال
نهفته در آيات قرآني ارائه دهد. الگوي پيشنهادي وي درنهايت به ايـن  هاي  بررسي استدالل

 /يدتشـد  y د؛شـو  يمـ  يفتضـع  /يدتشـد  xاسـت؛   y، B گاه آناست،  x، A اگر«قرار است: 
  ).6: 1387 يديان(وح »دشو يم يفتضع

در دفاع از انطباق صورت اسـتدالل فـوق بـا آيـات      يو يپرداختن به مثال قرآن از پيش
، Bو  A اسـتدالل  صـورت  ايـن  در اساسـاً  كه اينرا متذكر شد و آن مهم  اي ه، بايد نكتقرآن
هـا   اسـتدالل خبـري از آن   ةنمايند، چراكه در ادامـ  مي حشو ،yو  xدو محمول براي مثابة  به

نخسـت  مقدمـة  در ها  گونه نقشي در فرايند استدالل ندارند، ذكر آن نيست. اگر اين دو هيچ
حملـي) و  مقدمة شرطي) چه توجيهي دارد؟ شايد مقصود ايشان در دومين مقدمه (مقدمة (

 B«يـا  » xبـودن   A«، اين بوده باشـد كـه   شود تضعيف مي تشديد/» y«يا » x« كه ايننتيجه از 
و » تشـديد «چـون  هـايي   . مشـكل ديگـر افـزودن واژه   شـود  تضعيف مـي  تشديد/» yبودن 

و نتيجه از ناكجاآباد است! اين حضور ناگهاني ذكر حملي) مقدمة دوم (مقدمة به » تضعيف«
  كند. مي معنا تمامه بي بهشرطي) را مقدمة نخست (مقدمة 

آورده است حاصل تفطني  جا اينوحيديان كامياد در  چه آنگمان نويسنده اين است كه 
قـول   بـه فازي يا،  هاي ستداللاجايگاه بالمنازع مقدمات تناسبي در  بهتدريج  بهاست كه وي 

نيز بـه ايـن نكتـه اشـاره      تر پيشاست.  پيدا كرده گاه نآ ـ   اگرهاي  عبدالحميد واسطي، گزاره
اسـت  كـرده  گويي كه عبدالحميد واسطي ارائـه  در ال شده اشاره  شرطيهاي  كه گزارهكرديم 

كه  گونه آناساساً مفهومي مجزا،  شانكه محمول اند ظاهر شرطيه، اما درنهان مقدماتي تناسبي به
  رود، نيست.  مي از محمول در مقدم و تالي شرطيه توقع

بد نيست  ،تناسبيمقدمة با باال قياس استثنايي  ةيافت درك بهتر ارتباط صورت تعميمبراي 
آيـة  عبدالحميد واسطي در تفسير فازي خـويش از  ميان آوريم از تكلفي كه  بهذكري مجدداً 

 ةخرج داده بود. ايشان اين آيه را به دو شـرطي  به) 13(حجرات:  »أَتْقاكُم اللَّه عنْد أَكْرَمكُم إِنَّ«
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ارزش قائل خواهد شـد و   خداوند براي او گاه آنباتقوا باشد،  xاگر «بودند: كرده زير تبديل 
مانند اين بيـان   شباهت بي». خواهد شد تر بيشد خدا ارزش او نز گاه آنباتقواتر شود،  xاگر 

خواند با  مي يافته وحيديان قياس استثنايي فازي تعميم چه آنفوق با آية از واسطي در تفسير 
مقدمـة  توان به  مي احتير بهرا باال آية . اما اين نيز گفته شد كه شود ي توجه مشخص مياندك

  بدل كرد.» تر بيش، كرامت تر بيشتقواي «تناسبي  
 ،بـا درك اجمـالي اهميـت مقـدمات تناسـبي      ،در توجيه اين گمان كه وحيديان كاميـاد 

 دسـت كشـيده   اي كه نخست ذكر كرديم هتدريج از الگوي پيشنهادي پيشين خود در مقال به
مقدمـة  (كـه چيـزي جـز واشـكافي يـك       »يافته قياس فازي تعميم«نو با نام  يو طرح است

عبدالحميـد واسـطي    چـه  آنعملكـرد ايشـان بـا    مشابهت افكنده است،  در 9)تناسبي نيست
 مـورد دقيقاً بـا همـان رويكـرد واسـطي در     ،توجه است. ايشان قابلانجام داده است  تر پيش

» بودن اجابت مصلحت«و » اخالص در دعا«، »استجابت دعا« ة، ابتدا دخالت سه مؤلف»تقوا«
در ها  از شدت و ضعف اين مؤلفه كرده استسپس سعي  ) و7(همان: است  كردهرا معرفي 

  را نتيجه بگيرد.» اجابت دعا«ضعف قالبي فازي شدت و 

  استجابت دعا 1.3.2
 از پـس نـين  چ هـم يافتـه و   الگوي فوق از قياس استثنايي تعميم ةارائ از پس ،وحيديان كامياد
 مثابـة  به» مصلحت بودن اجابت«و  ،»اخالص در دعا«، »دعا ةحوزه و دامن« ةبررسي سه مؤلف

دهـد:   استجابت دعا ارائه مـي  دربابرا  دخيل در اجابت دعا، استدالل قرآني زيرهاي  مؤلفه
خدا را خوانده است؛  xكند؛  مي او را برآورده ةخداوند خواست گاه آنخدا را بخواند،  xاگر «

صـورت   بـه را  x ةخواست ،فضل خويش به ،مجاز و شدني است؛ خداوند ةدر دامن x ةخواست
  ». كند و يا به همان صورت اجابت مي بهتر

 خـوان  ناهم كرده ارائه يشانا كه اي صوري الگوي با آوري تشكل شگف بهاستدالل فوق 
 ةدر دامنـ  x ةخواست« كه مقدمه اين مقدمه؛ دو الگو آن و دارد مقدمه سه استدالل اين. است

 ،اسـتدالل  ايـن  در. است نشده بيني پيش ايشان سازي ياساساً در صور» است يمجاز و شدن
 ينشاهد ا يصور يدر الگو كه حاليدر يست،ن »يفتضع« يا »يدتشد«چون  ياز كلمات يخبر

 ،»اخالص در دعا«، »دعا ةحوزه و دامن« ةاز سه مؤلف يشاناگرچه ا ،نينچ هم. يمكلمات هست
 را زمينـه  و اند گفته سخن دعا اجابت در دخيل هاي مؤلفه مثابة به» مصلحت بودن اجابت«و 

 وي قرآنـي  اسـتدالل  در را هـا  آن كه دشو  متوقع مخاطب كهاند دهكرچنان فراهم  باب دراين
  . يستن يشانا يشنهادياستدالل پ در ها  آن از خبري عمالً اما ببيند،
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 زمينـه  ايـن در  يـاد كام يديانوح چه آن بگوييم بايد بكشيم، درازا بهبحث را  يمنخواه اگر
 دربابآن داشته است مثالي ناقص از آن چيزي است كه عبدالحميد واسطي  انجام در سعي

ي كـه عبدالحميـد   الگـوي طبـق  توان  مي انجام داده است. مثال وحيديان كامياد را البته» تقوا«
 دادن چنـين تالشـي (يعنـي نشـان     كامـلِ  ةسروسامان بخشيد. نمون واسطي ارائه كرده است

ـ  در تـوان  يمـ  ) راقرآندر  گاه نآ ـ   ربر اگ فازي مبتنيهاي  سيستم  يـل و تحل ييشناسـا « ةمقال
 زادفخر باقرزارع و محمد يحسن خادم از »كريم قرآن در فازي هاي يستمكاربرد منطق و س

 شـده  حمطرهاي  همان نقص. اما بايد توجه داشت كه يافت) 1391زارع و فخرزاد  خادمي(
د؛ نشـو  مـي  ديدهنيز انجام داده بود در تمامي اين موارد » تقوا« موردواسطي در چه آن درباب

 انجامـد و  مـي از كـل فراينـد   » احتمـال «كه نهايتاً به حذف » متغير داراي دو اثر«يعني فقدان 
  كشد.  مي چالش ي را بهگاه نآ ـ   ده با سيستم فازي اگرش هانطباق الگوهاي قرآني ارائ

  
  نقد اصلي: خلط منصوص و مستنبط .3

 فـازي  مفاهيم را ها آن سهولت براي ما كهعلي وحيديان كامياد فهرستي از متغيرهاي زباني (
، »بخـل «، »حسـد «، »تقـوا « ،»يمـان ا« ،»يناناطم« ،جملهاز ؛است كردهارائه  قرآن) در ناميم يم
). ظاهراً ايشـان  147: 1377 وحيديان به بنگريد ،نمونه ي(برا يرهو غ ،»دعا«، »شكر«، »انفاق«

توجه دارند. ها  عبارتي تشكيكي بودن آن بهدار يا  در مفهوم فازي دانستن اين مفاهيم به دامنه
 نـاميم) اشـاره   مـي  سورهاي فازي راها  مقادير زباني (كه ما براي سهولت آن به سپس ايشان
را نـام   يـره و غ ،»زيـاد  بسيار اربسي« ،»زياد« ،»راسخ« ،»بسيار« چون ها آن از برخيو  كنند مي
 قـرآن  در فازي منطق وجود مدعيان ديگر را عملكرد همين). 148: همان به بنگريد( برد يم

بـه   قـرآن  در فـازي  منطـق  وجـود  مـدعيان  ديگـر  و كامياد وحيديان. اند گرفته پيش در نيز
 را هـا  آن توان يم كهرا  ياتاز آ اي هپار و اند بسنده نكرده يفاز يو سورها يمبرشمردن مفاه

 يدعبدالحم ةمقال در توان يم را كار اين اوج. دهند يم نشان نيز كردترجمه  يفاز اي هگزار به
 يـاتي و روا يـات حـدود چهـار صـفحه بـه برشـمردن آ      ،مقاله اين. در كرد مشاهده يواسط

 دست به ،گاه نآ ـ   اگر ايشان قول به يا ،فازي هايي گزاره ها آن ةترجم كه است يافتهاختصاص 
  ).101- 98 :1383 ي(واسط دهد يم

گزارة  يا ،مفهوم، سور يك يافتن ياآ كه اينوجود دارد و آن  جا ايندر  ياساس يپرسش اما
در آن متن دانسـت؟ اگـر توجـه     يبر وجود منطق فاز يشاهد توان يم را متن يك در فازي

ناگزير بايد پذيرفت  )،Kneale 1962: 1( استداللكه منطق معادل است با قواعد حاكم بر  يمكن
تواند شاهدي بر وجـود   نمي خواه غيرفازي، در يك متنو كه وجود يك مفهوم، خواه فازي 
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اسـتعمال آن   مـوارد «اگـر   يحت ،باشد متن آن فازي، درغيرخواه و منطق خاصي، خواه فازي 
مـوارد اسـتعمال بسـيار    «درست همانند همين  ؛باشد »زياد بسيار بسيار يادشدهمفهوم در متن 

اگرچه مفهومي فازي بـا سـوري فـازي اسـت و      آن را در گيومه قرار دادم كهكه » بسيار زياد
فـازي خوانـد، امـا اساسـاً      اي هكل جمله را نيز بتوان جمله يا گزار آن موجب به ممكن است
  باشد. فازي ه يك استداللب اي هاشار كه اينندارد، چه رسد به  راه هم بهاستداللي را 

معناي يافتن منطق فازي در آن  بهفازي در يك متن گزارة  يا ،اشاره به وجود سور، مفهوم
معناي  بهمتواطي در يك متن  اي هيا گزار ،كه يافتن سور، مفهومطور هماندرست  ؛متن نيست

اگـر خـالف ايـن     ،يافتن منطق متعارف ارسطويي در آن متن نيست. توجه داشته باشيد كـه 
اگر نگـوييم هـر   (رويه را در پيش بگيريم، بايد هر متن يا هر سخني را يك استدالل بدانيم 

 قـرآن ! پس تذكرات مـدعيان وجـود منطـق فـازي در     )نفسه يك استدالل است في اي هواژ
بسا ايشان نيـز، بـا    سنديتي بر ادعاي ايشان نيست و چه قرآنكثرت مفاهيم فازي در  درباب
صـورت   بـه صـرفاً  هـا   يا گزاره ،تا به اين سورها، مفاهيم اند ه اين نكته، سعي داشتهوقوف ب

فـازي در كـار نباشـد،     اي هيـا گـزار   ،، زيرا تا سور، مفهومكنندوار اشاره  استطرادي و مقدمه
  استداللي فازي نيز در كار نخواهد بود. 

اما  ،دالل فازي الزم استفازي براي يك استگزارة  يا ،سور، مفهوم« مطلب كه اينالبته، 
مقبـول اسـت و حتـي    داشته باشـد   ي منطقي هقريح ياندك ي كهكس هرنظر  در »كافي نيست

 نيز بدان اذعان داشته باشند، چراكه ايشان نيز تالش كريم قرآنشايد مدعيان منطق فازي در 
 يفراتر نهند و استدالل فاز يگام فازي هاي و گزاره ،مفاهيمتا از برشمردن سورها، اند  كرده
 نظـر  ازظاهر سـاده   به ةنكت همان راه اين در كه دريغ اما. دهند نشانرا به مخاطب  ياتدر آ

 ،رقم زده است كه شـايد  قرآنايشان دور مانده و خلطي را در ادعاي وجود منطق فازي در 
در متن  چه آنخلط «ناميد كه يعني » خلط مستنبط و منصوص« بتوان آن را باب قحط اسم، از

  ». باشد (مستنبط) مي در ذهن مخاطب چه آنهست (منصوص) و 
 توان يم كه) 2(العصر:  »خُسر  لَفي الْإِنْسانَ إِنَّ«: كنيدقرآني توجه گزارة  به اين ،در توضيح

بحثي قرآني در  كه باب اين جمله صرفاً از ينا». انسان خاسر است« :كرد ترجمه چنين را آن
حملـي   اي هزدن بـه گـزار   انتخاب شده است و مقصودي فراتـر از مثـال   قرآندست است از 

تنهايي  بهتواند،  مي حملي)گزارة  تر، يك بيان دقيق به ،(ياگزارة  درپس آن نهفته نيست. آيا اين
اشد؟! پاسخ اهل منطق منفي است. فتن آيات پيشين و پسين، يك استدالل بگر و بدون درنظر

قرآنـي فـازي   هـاي   تقريبـاً تمـامي اسـتدالل   درمـورد  با روشي كـه  اين گزاره را، حال بياييد 



 1396 تابستان و بهار اول، شمارة هشتم، سال ،پژوهي منطق   28

چنـين  ! كنـيم موردادعاي وحيديان كامياد و ديگران اعمال شده است، به يك اسـتدالل بـدل   
  ». خاسر است xانسان است؛ انسان خاسر است؛ پس  x«خواهد بود:  قرار ينبد ياستدالل

بريـده از   صـورت  بـه در نگاه اول و  ،كهحملي گزارة  با كمال تعجب ديده شد كه همان
هاي  شد چگونه در روشي كه البته روش حاكم بر تقريباً تمامي مثال نمي متن، استدالل تلقي

آن تلقـي   بايـد  اسـاس  ايـن  بر آيا. شدسوي مدعيان است به استدالل بدل  ازشده  فازي ارائه
تنهـايي   بـه گزاره يك استدالل نيست غلط بشماريم و هر گزاره را يك كه  را رايج در منطق

تفكيـك عقدالوضـع و عقـدالحمل     درواقع! هرگز. اين عملكرد ؟معادل يك استدالل بدانيم
شود و هرگز به اين معنا نيست كـه يـك گـزاره سـه      مي يك گزاره اعمال مورداست كه در

هـر گـزاره يـك     ةمدعي شد كه گوينـد  ديگر يك دركنارها  وان با تأليف آنگزاره باشد كه بت
از آن چيـزي اسـت كـه    غيـر استدالل آورده است (توجه داشته باشيد كـه عملكـرد مزبـور    

توان بريده از مـتن و قـرائن متنـي     نمي شود؛ يك گزاره را هرگز مي ناميده »استدالل ضمير«
تفكيك مزبور (تفكيـك عقدالوضـع و    صريحاً بهدر منطق  خواند). اگرچه »استدالل ضمير«

 كـه جا آن)، امـا از 23: 1375 سـينا  ابـن  به بنگريد ،نمونه ي(برا استشده عقدالحمل) اشاره 
در منطـق   چـه  آنكه در آن به خلط اين تفكيـك بـا    اشتنويسنده بحثي منطقي را سراغ ند

خلـط مسـتنبط و   «اشاره شـده باشـد، عنـوان     ،شود، مصداقاً و مفهوماً مي خوانده »استدالل«
  .كرد  صورت كامالً ساختگي جعل بهرا براي خلط مزبور » منصوص

 قرآندر  ياساز ق اي هگون. نيست توجيه بي نيز چندان »منصوص وخلط مستنبط «عنوان 
 بنگريد ،تر بيشاطالع  ينام دارد (برا »ياول يقطر ياسق« يا »يتاولو ياسق«كه  شود يم يافت

، فقهـاي شـيعي بـا تكيـه بـر      قرآنوفور اين قياس در آيات  باوجود). 1393 پيشه  زراعت به
 تقسـيم  هالعلـ  و مسـتنبط  هالعل كه قياس اولويت را به منصوص آن از پس ،اطهار ةاحاديث ائم

. معيار ايشان كنند مي منابع استخراج احكام خارج ةد، قياس اولويت مستنبط را از دايركنن مي
بـه حـد    قرآنترتيب اين است كه در متن  به هلعلا و مستنبط هالعل قياس منصوصدر تفكيك 

اگـر   .اسـت  منـوال  همـان  بـه  وضـع نيـز   جا اينوسط اين قياس اشاره شده است يا نه. در 
كـه   يابيمنشان داده شود تا در يمتن ياگر قرائن ياباشد  قرآندر متن  قرآن به منتسباستدالل 

فـازي، يـك    مـدعيان  نظروردمـ  قرآنـي گـزارة   ةضميم به ،كه ستا كار در پنهان هايي گزاره
اما اگر  ؛دهد، چنين استداللي استدالل منصوص خواهد بود مي استدالل فازي ضمير را شكل

تنها بـا تفكيكـي چـون     ،استدالل فازي دادن براي شكل ،ديگرهاي  يعني گزارهباشد (چنين ن
بهتر اسـت كـه   گاه  آن ،)دنضميمه شده باشاصلي گزارة  الحمل به دتفكيك عقدالوضع و عق

  تلقي شود.  قرآنانتساب به  قابلاستدالل حاصل مستنبط و درنتيجه غير
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انجـام   اي هشـرطي گزارة  توان با افزودن مقدم و تالي به هر مي را »استنباط«شكل از  همين
: كنيدزير توجه آية به  ،براي نمونه .را يك استدالل دانست اي هشرطيگزارة  داد و درنتيجه هر

»نْ وم هأْتناً يؤْمم لَ قَدمع حاتالالص كفَأُولئ ملَه جاترلى الداگرچـه وحيـديان   75(طه: » الْع .(
 ،، اما درعملاست آورده قرآنفازي در هاي  خويش اين آيه را در بخش گزاره ةكامياد در مقال

مؤمن باشد و عمل صالح انجام داده باشـد، اجـر او    xاگر « ةشرطيگزارة  آيه به ةترجم از پس
مـؤمن   xاگـر  «دهد:  مي آن شكل ة، استدالل زير را برپاي»نيز درجات عالي بهشت خواهد بود

 حسـن باشد و عمل صالح انجام داده باشد، اجر او نيز درجات عـالي بهشـت خواهـد بـود؛     
». ي در بهشـت دارد عـال  اي ه؛ پس حسـن درجـ  است داده انجام صالح عمل و است مؤمن

يـك از   افزوده است اساسـاً در هـيچ   جا اينحملي) كه وحيديان كامياد در مقدمة دوم (مقدمة 
 بنـابراين كنـد و   نمـي  نيز وجود آن را پشتيباني اي هشود و قرين نمي آيات پيشين و پسين ديده

 يك استدالل استنباطي خواهد بود. دوبـاره تكـرار   ي كه ايشان به آن اشاره كرده استاستدالل
هـيچ   قـرآن كنيم كه استنباطي بودن اين استدالل به اين معناست كه اين استدالل در لسان  مي
بحثي از حسن نيست)، خواه بـه ايـن جهـت كـه      ،قرآنديگر، در خود  بيان به(ندارد  اي هقرين

 به منتسب استدالل به اين جهت كهخواه  ودر آن موضع در مقام استدالل نباشد،  قرآناصالً 
  نباشد.   خوان استدالل در آن موضع آورده است هم مثابة به قرآن چه آنبا  قرآن

در ايـن مقـال    چـه  آندشـواري تفكيـك   كه موضوع بحث گزارة شرطي باشـد،   هنگامي
. نمايـد  ميناميده شد دوچندان » استدالل منصوص«چه  ناميده شد از آن» استدالل استنباطي«

موازات بحث عقدالوضع  بهشرطيه هاي  جهت فقدان بحثي در گزاره بهشك  اين دشواري بي
حتي دشوارتر هـم خواهـد    گفته پيشاين عبارت  به باتوجهو عقدالحمل است. بحث مزبور 

هـيچ   قـرآن استنباطي بودن يك استدالل به اين معناست كه اين استدالل در لسـان  «شد كه 
و مقـام اسـتدالل نباشـد     دردر آن موضـع   قـرآن ، خواه به اين جهت كه اصالً ندارد اي هقرين

استدالل در آن موضـع   مثابة به قرآن چه آنبا  قرآن به منتسب استدالل كه جهت به اينخواه 
اسـتدالل   يـك  سـروكار  كه دارد اشاره نكته اين به كه عبارتي ؛»نباشد خوان آورده است هم

استدالل  يكخود در بافت  يگزاره در متن اصل ينگزاره است، خواه ا يكتنها با  ياستنباط
 شـده ارائـه   ياسـتدالل اسـتنباط   يككه از آن  اي هگزار اگر. نه خواه باشد، شده گرفته كار به

 درواقـع  گـاه  آن ،باشـد  رفته كار بهاستدالل  يكدر بافت  يش،خو يدر متن اصل ،خود است
فرامـوش كـرد    يـد . نباياستنباط يگريمنصوص و د يكي ؛بود يمبا دو استدالل مواجه خواه

واقعـاً دو   كـه  ايـن نـه   ،به مـتن سـخن اسـت    يتوجه بياز  يدو استدالل ناش ينكه وجود ا
 استدالل در كار است.
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 أَمـنْ «سوره نمل اشاره كرد كه  62آية سازي از  اشتباه در مفهوم به توان يم زمينه اين در
جيبضْطَرَّ يإِذا الْم عاهد و فكْشوء يوحيديان كامياد از اين آيه اين شرطيه را اسـتخراج   .»الس
 xخداوند رنج و غم گاه  آن بيچاره و مضطر است و خداوند را بخواند، xاگر «است كه كرده 

دهـد   نسبت مي قرآناساس اين استدالل فازي را به  وي سپس برهمين». سازد مي را برطرف
 را برطرف xخداوند رنج و غم گاه  آن ضطر است و خداوند را بخواند،بيچاره و م xاگر «كه 
خواند؛ پس خداونـد رنـج و    مي خيلي بيچاره و مضطر است و خيلي خداوند را xسازد؛  مي
 هويتي شخصي دارد (حداقل به يك گروه خاص اشاره xگويي ». سازد مي را برطرف xغم 
داند كه او خيلـي بيچـاره و    مي و چون ،ستنيز در تفحص حال او برآمده ا قرآن) و كند مي

  به مخاطب را دارد كه دعاي او برآورده خواهد شد.  دادن قصد اطمينان ،مضطر است
 ،»شود مي اگر باران ببارد، زمين خيس«كه  بدانيماگر اين گزاره را  كه اين تر بيشتوضيح 

از ». زمين خيس شده است«كه  بدانيمتا » باران باريده است«كه  بدانيماين را نيز  بايدگاه  آن
آيد و ايـن يعنـي فراينـد اسـتدالل. امـا اگـر بگـوييم         مي دست بهدو دانش اول، دانش سوم 

شـود كـه    مـي  نتيجهگاه  آن فرض كه باريده باشد، بهكه باران باريده است يا نه، اما  دانم نمي
زمـين خـيس   اگر بـاران ببـارد،   «ه شرطي كگزارة  بر همان افزونزمين خيس است، چيزي 

وقتـي بـا موضـوع مبهمـي      ،در كار نيست. پس جا اينم و استداللي نيز در اي هنگفت» شود مي
شـرطي  گـزارة   را بـه  اي هسازيم، مقدم مي را» بيچاره و مضطر است x«مبهم گزارة  ،xچون 
ارمغـان آورد. بـراي    بـه نتيجـه   مثابـة  شـرطي را بـه  گزارة  ايم تا بتواند بخش تالي آن هنيفزود
 اي هشرطي به دانـش جديـدي در قالـب مقدمـ    گزارة  يك به باتوجهيك استدالل  دادن شكل

حائز اهميت  ةجديد نيازمنديم كه يا صدق مقدم شرطي و يا كذب تالي آن را بفهماند و نكت
يافت شود تا بتوان اسـتدالل مزبـور را بـه     قرآناين گزاره بايد تصريحاً يا تلويحاً در  كه اين
  نسبت داد.  قرآن

توجه ناقص ايشان به اين  علت بهاشتباه فوق نزد وحيديان كامياد و ديگران ممكن است 
صدق  فرضاعتبار يك استدالل به آن است كه «شود كه  مي امر باشد كه در منطق گاه گفته

در اين عبارت اين نيست كه مثالً  فرضمقصود از ». هايش به صدق نتيجه منجر شود مقدمه
براي تنبيه كافي است توجه شود كه ». دهد مي بودن زمين را نتيجهفرض بارش باران خيس «

بتـوان آن را  اصـالً  اگـر  (در كار نيست، بلكه تنها يك مقدمه داريـم   »ها مقدمه«در اين مورد 
را » شـود  مـي  اگر بـاران ببـارد، زمـين خـيس    «شرطي گزارة  تنهامزبور . مورد )مقدمه ناميد

همين مثال، اين خواهد  به باتوجهدر اعتبار استدالل گفته شده است،  چه آندهد.  مي دست به
اين  ،شود كه اگر باران ببارد زمين خيس مياين فرض  ةعالو به ،فرض باريدن باران«بود كه 
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» دانستن«يعني  جا ايندر » فرض صدق». «نتيجه را خواهد داشت كه زمين خيس شده است
 و صـدق  بـه  كـاري  اعتبار كه است جهت آن از احتماالًد ان را بر آن نهاده» فرض«و اگر نام 
از  يـا ( كنـد  مي محول مربوطه علم يا گوينده به را مقدمات صحت و صدق و ندارد صحت

در زمان  گوينده كه البته اي هبردار است؛ خدش خدشه خارج با ها آن جهت كه انطباق دانسته
چيدن مقدمات استدالل بايد بدان واقف نباشد يا هنوز كشف نشده باشد تا بتوان استدالل را 

يـك   علم روز صحيح تلقي كرد). ايـن احتمـاالت هـيچ    ازمنظرآن يا  ةگويند ازمنظرحداقل 
مقدمـة  د كه يك استدالل تنها زماني صحيح است كه حداقل دو ناين حقيقت نداربه دخلي 

اسـتدالل   بنابراين،. باشد فرض گرفته شده است داشتهها  مقدمه كه صحت آن صحيح يا دو
اين دانش كـه اگـر بـاران     ةعالو به ،دانستن باريدن باران«توان چنين معنا كرد كه  مي فوق را

  ».واهد داشت كه زمين خيس شده استشود، اين نتيجه را خ مي زمين خيس دببار
كه سخن از اعتبار يك استدالل است و فـرض   جا آندر درك اجمالي فرق ميان فرض، 

در اگرچه  ،كهكنيم توجه اي  شرطيهاي  مطروحه در مقدم يك شرطي، كافي است به گزاره
 هـا  را بـه آن اي  حمليگزارة  به مقدمشان، ، باتوجهتوان نمي اند، اما شرطي صحيحگزارة  مقام

ايـن   ،دهند. براي مثال كه استدالل استثنايي وضع مقدم صحيحي را شكلكرد چنان ضميمه 
». مسكين اگر پر داشتي، تخم گنجشك از زمين برداشـتي  ةگرب«شرطي را در نظر آوريد كه 

ـ «دهـد كـه    ل استثنايي وضع مقـدم زيـر را نمـي   شرطي هرگز مجوز استدالگزارة  اين  ةگرب
كـه  ي xمسـكين (يـا حـداقل     ةمسكين اگر پر داشتي، تخم گنجشك از زمين برداشتي؛ گرب

ايـن  ». ) پر دارد؛ پس تخم گنجشك از زمين برداشته شـده اسـت  گربة مسكين است مقام در
شـرطي  گـزارة   كه با نظر بر مقـدم اي  دوم (گزاره حمليمقدمة عدم تجويز بر فرض صدق 

آن را  كـه  جهـت  اين(به  شرطيگزارة  فرضي كه در مقدم اينباوجود درست شده است)، 
مقدم يـك   دربابكه فرضي كه دهد  نشان ميي خوب بهدانيم) وجود دارد،  مي شرطي صادقي
 ،آيـد كـه   مي مقدم و تالي به ذهن درباب ادعاشدهاقتضاي اتصال  بهكه گاه  آن( شرطي صادق

اعتبار  ةاز فرض صدقي است كه پايغير )مقدم، صدق تالي را خواهيم داشتصدق  فرض به
  و صحت استدالل است. 

 ، در خـود ادعا شده اسـت كه اتصال صدق آن با صدق تالي  فرض صدق مقدم، هنگامي
اتصال اسـت)   يصحت ادعا درواقعصحت آن (كه  حال درعينشرطي نهفته است و گزارة 
اگـر بـاران بيايـد،    «شـرطي  گزارة  توان مي كه است دليل همين به درست. كند ينم يدرا تهد

 رش بـاران، زمـين خـيس   فـرض بـا   بـه «كـه   كـرد گونه نيز معنا  را اين» شود مي زمين خيس
 ةگوينـد اما فرض صدق مقدمات يك استدالل نبايد در خود استدالل يا در لسـان  ». شود مي
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كـه   فـرض  بـه شود؛  مي زمين خيس ،اگر باران ببارد«توان گفت  نمي يعني ؛آن مشاهده شود
آوردن فـرض در خـود اسـتدالل يـا لسـان      ». باران آمده است؛ پس زمين خيس شده است

است كه اي  شرطيگزارة  مقام معناي همان دردهد وي تنها  مي گوينده چيزي است كه نشان
شرطي نيفزوده است. اين دقيقاً همان گزارة  بود و چيزي بهكرده نخست بيان مقدمة  مثابة به

 انـد  نسبت داده قرآنكه مدعيان به را  فازيهاي  ن تقريباً تمامي استداللاشكالي است كه داما
 مضـطر باشـد، دعـايش بـرآورده     xاگـر  «شـرطي  گـزارة   گيرد. وقتي وحيديان كامياد به مي
كـه  جا آنافزايد تا استداللي را شـكل دهـد، از   مي را» مضطر است x«حملي گزارة  ،»شود مي

ناميد نيست، چيزي بيش از  xرا ها  خاصي كه بتوان آن مقام بررسي احواالت گروه دراساساً 
حملي موردنيـاز  گزارة  و اين ؛»xوجود كسي يا گروهي چون  فرض به«اين نگفته است كه 
، بلكه همان معنايي است كه از ادعاي اتصال مقدم و تالي شـرطي  است براي استدالل نبوده

  استخراج است. قابل
آن كـه   ةنفسـ  فـي  اشـكاالت  و فـوق  آية به باتوجه يادكام وحيدياناز استدالل پيشنهادي 

تنهـا خبـري از    مشكل است كه اساساً نه جهت دچار يناز ا يزن قرآنانتساب آن به  يم،بگذر
دهنـد كـه    مـي  ، بلكه آيـات پيشـين و پسـين نشـان    نيستقرائن متني مؤيد براي آن وجود 

خـدا بهتـر   «آن قرار است اين عبارت باشـد كـه    ةاستدالل ديگري در جريان است كه نتيج
 اللَّه...«: كنيدتوجه  باره دراين قرآنتصريح خود  به». اند براي او شريك گرفته چه آناست از 

 بِه فَأَنبتْنَا ماء السماء منَ لَكُم أَنزَلَ و الْأَرض و السماوات خَلَقَ أَمنْ )59نمل: ( يشْرِكُونَ أَما خَيرٌ
 أَمن )60نمل: (يعدلُونَ قَوم هم بلْ  اللَّه مع ءلَاه أَ  شَجرَها تُنبِتُواْ أَن   لَكم كَاَن ما بهجةٍ ذَات حدائقَ
 مع ءلَاه أَ  حاجِزًا الْبحرَينِ   بينْ جعلَ و   رواسِى لها جعلَ و أَنْهرًا خلَالَها جعلَ و قَرَارا الْأَرض جعلَ
لْ  اللَّهب مونَ لَا أَكْثرَهلَمع61(ي( نأَم يبضْطَرَّ يجإِذَا الْم اهعد و فكْشي وءالس  ...)  :از  .»)62نمـل

مـوردنظر وحيـديان   آيـة  اين بيان كامالً پيداست كه استدالل منصوص استداللي اسـت كـه   
كامالً متفاوت برسد.  اي ه، اما قرار است به نتيجاست آغاز شدهمقدمة آن است و با آن اد كامي
است كـه در خـود مـتن از لسـان گوينـده      هايي  سازي استدالل دان صوري يك منطق ةوظيف
مقدمات آن را فراهم سـاخته اسـت (اسـتدالل     قرآن چه آننه  ،(استدالل منصوص) اند آمده

كه معلوم نيست دعايش  نفع مثالً فردي چون حسن بهقرآني  اي هاز آي توان آري ميمستنبط). 
، به اين شرط كه بدانيم مضـطر اسـت، امـا ايـن اسـتدالل      كردشود يا نه استفاده  برآورده مي

دراصل استدالل فردي است كه موضوع تحقيقش حسن بوده است و سؤالش نيز اين بـوده  
 قـرآن مدعي شـد كـه    جا اينتوان در  نمي ».نهشود يا  مي آيا دعاي حسن برآورده«است كه 
 قـرآن شود آورده اسـت، چراكـه    مي دعاي حسن تا چه حد برآورده كه اين درباباستداللي 
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 شـود يـا نـه،    مـي  دعايشان برآورده كه اينيا  ،مضطرند يا نه كه اينحسن يا ديگران و دربارة 
اگر كسي مضطر باشد، «مر كه انگاشتن اين ا با مسلم ،قرآنت، اگرچه در نكرده اسچندوچون 

 يـا حسـن   بـا نهاده شده است تـا اگـر    ديگرانفراروي  اي ه، مقدم»شود مي دعايش برآورده
دعايشـان بـرآورده    كـه  اينيا نه يا  جهت كه مضطرند يناز ا مواجه شدند، چون او يشخص

مسـلماني و   دليـل  بـه كه صدقش را  اي همقدم مثابة خواهد شد يا نه، با استعانت به آن آيه به
 ،كه گفتيم گونه همان ،قبول دارند، بتوانند استداللي بچينند (استداللي كه قرآنشان به  بندي پاي

بايد آن را اسـتدالل فـازي وحيـديان كاميـاد      براي مثالدراصل استدالل خود ايشان است و 
  حسن يا كسي چون او ناميد).  درباب

وچرايـي در   چـون  جا آنجايي هست، بايد  اگر استداللي در ،بايد توجه داشت كه اساساً
خـدا و   نداشتن يا برتريداشتن  وچراست برتري چون محلدر اين موضع  چه آنكار باشد و 

هيچ جايي ندارد و ايـن   يادشدهآية سازي وحيديان كامياد از  شركاست كه اساساً در صوري
كه در نـص اسـت و   وچرايي  ؛ اشتباه ميان چوناستسازي اشتباه ايشان  صوري دهندة نشان
شـك بـه    بـي  بـاال  مـورد  درخـود ايشـان اسـت كـه     هاي  وچرايي كه حاصل استنباط چون

 كنـيم، دعايمـان بـرآورده    مي دعا كه اينبا  ،چرا«گردد كه  چون اين دغدغه برميهايي  دغدغه
 درجـات  بـه  يـرا ز شـود،  يم برآورده درجات به« كه است اين ايشان فازيو پاسخ » شود نمي

فازي غير اي هاست كسي نيز مخالف باشد و با تكيه بر انديش ممكن جا همين. »هستيم مضطر
شـاهد همـين   هـا   تمامي مثال طوركلي، در به». شود، زيرا مضطر نيستيم نمي برآورده«بگويد 

از هـايي   مثـال  منزلـة  بـه  قرآنمدعيان وجود استدالل فازي در  چه آنيعني  ؛وضعيت هستيم
اند غالباً مربوط به مواضـعي اسـت كـه اصـالً      آورده يمكر قرآن ياتكاربرد منطق فازي در آ

شـود كـه اسـتدالل     مـي  يافت نيـز موارد بسيار محدودي نيز درمقام استدالل نيست و  قرآن
و طريـق خـويش رفتـه،     بـه  هـا توجـه نكـرده،    بـه آن اصالً ايشان منصوصي وجود دارد كه 

انداختن بحثي فازي فراهم  همقدمات در را مثابة بهكه براي ايشان  را قرآن آيات از هايي نمونه
  ند. ا هپنداشت قرآنفازي خود هاي  لشده است استدال

را مطـرح  هـايي   توان چندوچون مي خود ايشان نيزهاي  كنيم كه حتي در بحث مي تكرار
مقدمات مناسبي در  مثابة ايشان با استعانت به آيات و احاديث به چه آنيعني حتي در  كرد؛
شود كـه بـا نگـرش فـازي      مي نيز يافت هايي اند، گزارش كار گرفته بهاستدالل فازي  طرح
اشاره كـرد  توان به حديثي  يم دست ايناز اي هنمون در موافقت كامل قرار ندارد. براي ها آن

ـ  مثابـة  كه عبدالحميد واسطي به از امـام رضـا (ع) آورده اسـت     كـردن  از ديفـازي  اي هنمون
) كـه در  كردن از شاهد خالف تلقي شود تا ديفازي اي هراحتي نيز نمون بهتواند  مي البته  (كه
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 بـه  بنگريـد ( اسـت  دانسته »دينار هشتاد« قرآن آيات به را با استناد» كثير«رضا (ع)  آن امام
 نگـرش  خـالف  يا نمونه توان مي راحتي به را (ع) امام نگرش اين). 98- 97 :1383 يواسط
 چـه  آنبـر   يلـي دل يـز ن يواسـط  يـد عبدالحم و كـرد  يتلقـ  دسـت  ازايـن  مفـاهيمي  به فازي

بدان جهت است  يهاي چندوچون چنين امكان اساساً. است دهكرارائه ن نامد يم كردن يفازيد
  . بيابند زمينه اين در منصوصي استدالل اند نتوانسته قرآندر  يمنطق فاز يانكه مدع

كه بگـذريم، ايـن    قرآناستنباطي (و نه مقيد به متن) مدعيان منطق فازي در  ةاز نقد شيو
ظاهر ساده و ابتدايي كه گـزاره   به ةشود كه آن نكت مي است كه چگونهمهم پرسش نيز بسيار 

مغفول واقع استدالل نيست با تكيه به ابزاري شبيه به تفكيك عقدالوضع و عقدالحمل چنين 
گويي با برخي اساتيد بزرگـوار  و مقاالت متعدد باشيم؟ در گفتكه شاهد تكرار آن در شود 
ي تـر  بيشنان پافشاري چ همبرخي توضيحات، با كمال شگفتي،  ةارائ از ، پسفنيهاي  رشته

شرطي چون مواردي  اي هايشان اصرار داشتند كه گزار .بر صحت اين نظريه نيز مشاهده شد
د خود كافي است تا منطق فازي مصداق پيـدا  ان زدهمثال  قرآنكه مدعيان استدالل فازي در 

(تنهـا   قرآناساتيد بزرگوار در انتساب يك استدالل به اين كرده باشد. كشف تفاوت ديدگاه 
درازا كشـيد و   نويسنده با آن مأنوس اسـت مـدتي بـه    چه آنشرطي) و گزارة  با تكيه بر يك

نزد ايشان و اهل منطق مسبب ايـن  » دستگاه«سرانجام به ذهن نگارنده چنين آمد كه تفاوت 
  منطقيان است. نزد و پرهيز از آن ها  آن نزدخلط 
شـود   وم انساني دستگاه فكري خوانـده مـي  طوركلي در عل بهدر فلسفه و منطق و  چه آن

حقـق مصـروف يـافتن مقصـود گوينـده      ي متمام سع بنابرايندارد و  اي هدرپس خود گويند
متن امكان استنباط آن را به او بدهـد. در همـين فضاسـت كـه      چه آنشود تا استنباط هر  مي

گوينــده مــتن) از هــاي  دالل(=اســتمنصــوص هــاي  محقــق منطقــي بــا تفكيــك اســتدالل
شـخص محقـق، اگرچـه بـا اسـتعانت از مـتن)،       هـاي   هاي مسـتنبط (اسـتدالل   استدالل
 ةگوينـد  هاي استدالل تا كند مي يسع و گذارد مي و استنباطي را كنار خودبافتهاي ه استدالل

در  چـه  آن امـا ). اسـت آن در دسـت   يبـرا  يشاهد متن كه هايي متن را كشف كند (استدالل
ندارد (مثل  اي هگويند خويش پساست كه در يزيچ شود يم خوانده دستگاه فني هاي رشته
به امكاناتي كه به  بسته ،بايد منطقي را جهت است كه ينهم) و درست به ييشو لباس ينماش

مثـالي چـون   مـورد  به آن تحميل كرد. چنين امكانـاتي در  وبراي آن تعريف  ،دهد مي محقق
هاست و در  لباس» كثيفي«شويي الزم نيست فراتر از اين باشد كه سروكارش با  ماشين لباس

بندي دارند كافي است تا بتوان بـراي   درجههمين دو كه قابليت ». چرخد مي«رفع اين كثيفي 
 بر درجـات اسـت. در ايـن حالـت، اگرچـه      مبتنيكه تعريف كرد  را اين ماشين منطق فازي
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 ماشـين « كـه  نيسـت  اين هرگز مقصود ،»دارد فازيشويي منطق  ماشين لباس«توان گفت  مي
مقصـود   كـه  تاسـ  حـالي  در ايـن . »است برده كار بهمنطق را  ينخود فعاالنه ا شويي لباس

اين است كه شـارع مقـدس در   » داردمنطق فازي  قرآن«محققان اهل منطق از اين جمله كه 
  ري و توجيه مخاطب بهره گرفته است.آو لاز اين منطق براي استدال قرآن

سـازي   ينـد صـوري  ابـر فر  ثرنگذاشـتن ااندازه محقق منطقي سعي در انفعـال و   هرپس 
حداكثري از  ةمتن بچسباند، محقق فني سعي در استفادخويش دارد تا نكند كه چيزي را به 

امكانات دستگاه خويش دارد تا منطقي را به آن بقبوالند. همين رويكـرد فنـي باعـث شـده     
 اي هشرطي و يا پارگزارة  است تا محققي چون وحيديان كامياد و ديگران صرف وجود يك

كارگيري منطق فازي با تكيـه بـر    بهمساعد در  اي هجمالت با سورها و مفاهيم فازي را زمين
كنـيم، امـا    مـي  چرا دعا«مانند اين مسئله كه  ؛بدانند تا مسائلي را حل كنند قرآنبرخي آيات 

كـار   بـه كه در اين حالت كسي كه منطق فازي را فعاالنه  آن ، حال»شود نمي دعايمان برآورده
به آن منفعالنه  نسبتو بايد  دارد اي هكه گويند قرآنو نه  اند حقيقت هم ايشان بهگرفته است 
تا بتوان به كشف صحيح منطقي كـه در  كرد دقت رعايت  بهوابط تفسيري را ض و عمل كرد
  آمد.  لئنا استكار رفته  بهسوي شارع مقدس  ازآوري   استدالل
: بگويد كسي اگر. آوريم يم مثال قالب در را ديدگاه دو اين ،تر بيشوضوح  يبرا ،هم باز

است، اگرچه  يحمل اي هگزار ير،به تفس يدمق يدر نگاه ،جمله اين. »است بهشتي مؤمني هر«
بـر   يهبا تك ،را جمله اين توان يم يردامكانات متن بهره بگ يدارد از تمام يكه سع يدر نگاه

 يـز ن يمؤمن است، همـو بهشـت   ياگر كس«قلمداد كرد:  يزن يشرط ،عقدالحمل و الوضععقد
بودن » بهشتي«و » مؤمن« اساس كه ينبر ا ،را شرطيه اين و فتر فراتر توان يم يحت». ستا

 xاگـر  «و گفـت:  كـرد  زعم مدعيان فوق بدل  بهاند، به استداللي فازي  هر دو داراي درجات
 كه ديـده  گونه همان». بهشتي است xمؤمن است؛ پس  xبهشتي است؛  xگاه  آن مؤمن است،

يـك مـتن فراتـر    درمـورد  نامش را استنباط نهـاديم از عملكـردي منفعالنـه     چه آنشود،  مي
نـوردد و   مـي حـدود و ضـوابط تفسـير را در    و ،آورد ميسر از عملكردي فعاالنه دررود،  مي

ها  براي آن بچيند؛ پرسشهايي  ديگري پاسخ گفته استداللهاي  اساساً ممكن است به پرسش
  نيستند.كه موضوع متن اصلي هايي   و استدالل

  
  گيري نتيجه .4

 بـار نخسـتين  كـه  قرآن آيات با فازي منطق انطباق يمدعا يبررس از پسدر اين تحقيق، 
 ة. مرحلشدمختلف نقد  ةدر دو مرحل مدعا، اين آن را مطرح كرده است يديان كاميادوح



 1396 تابستان و بهار اول، شمارة هشتم، سال ،پژوهي منطق   36

هـاي   از استدالل اي هپار ةصورت و مادها  نخست به نقدهاي جزئي نظر داشت كه در آن
فـرض   بـه  ،تا نشان داده شود كهكاويده شد ازسوي مدعيان  قرآنشده در  داده نشان فازي

. در دومين بخش، نقـد  دارند  نفسه پيشنهادي مشكالتي فيهاي  لاستدال ،مدعاصدق اين 
 ،خلـط منصـوص و مسـتنبط. در ايـن بخـش     : وارد شـد هـا   اصلي به طرح اين استدالل

بـا توسـل بـه     درواقـع كـه   »منصوص و مستنبطخلط «توضيح مراد نويسنده از  بر عالوه
سـامان   ،شرطيهاي  گزاره موردمنتها در ،چيزي شبيه به تفكيك عقدالوضع و عقدالحمل

فعاالنه هاي  با تكيه بر تفاوت ،علل پنهان چنين اشتباهيمورد نيز در اي هيافته است، گمان
نزد اهل » دستگاه« تفاوتي كه حاصل ماهيت متفاوت، زده شد ،و منفعالنه به يك دستگاه

 از پس ،قرآني وجود منطق فازي در مدعافن و اهل منطق است. درنهايت بايد گفت كه 
 ييمـدعا شـده ازسـوي مـدعيان،     ارائههاي  مثال موردنقدهاي فرعي و اصلي در ةمالحظ

  است. پشتوانه بي
  

 

  ها  نوشت پي
 يـاد كام يـديان وح مقالـة  همـان  از اي برابر با اصـل، اسـتحاله   يكپ ييماگر نگو يايي،آرش ض ةمقال1. 

زحمـت تصـحيح   حتـي  مـوارد  اي  سال، است. ايشان در پـاره  12زماني  ةبا فاصل منتها)، 1377(
 »محمول« ةكه اشتباه تايپي واژ» مجهول« ةبنگريد به واژ براي نمونه، .استنداده به خود اغالط را 
آرش  مقالـة  در آن تبـع  ) و هم به146: همان( شود يم يدهد يادكام يديانوح مقالة در هماست كه 

 از كـه  منـابعي  از يكـي  عنوان تنها به يادكام يديانوح ةبه مقال يايي). آرش ض153: 1389(  ياييض
  اشاره نموده است!  كرده استفاده ها  آن

. قـرآن  در فـازي  منطق عنوان با اند نگاشته كتابي )1393( پيكر تاج زهرا و نيا شعباني فريدون. 2
، منطق ارسطويي، و منطق فـازي دارد  قرآناي بخشي مقدماتي در باب  صفحه 117اين كتاب 

صفحه (منهـاي   23چه ايشان در حدود  صفحه را به خود اختصاص داده است! اما آن 90كه 
از  اند عمدتاً اقتباس و خالصة مقاالت پيش گزارش كرده قرآنبخش منابع) از منطق فازي در 

  است. خود
 مطالعـة  بـراي . نـدارد  وجـود  فارسي زبان به يتناسب مقدمة درمورد بحثي كه رسد مي نظر چنين به .3

  جو شود.و جست »pro rata« ةواژ يدبا ينهزم يندر ا تر بيش
  .شده استذكر  14اشتباه  بهايشان  ةدر مقال آيه ةشمار .4
انـد، در بخـش بعـد (نقـد      كردهفوق استخراج  ةكه ايشان از آياي  صحت يا سقم شرطيه مورددر .5

  .م كردصحبت خواه تر بيشاصلي) 
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خيلي  x« .1دو گزاره است:  درواقع جا اينشده در  البته بايد توجه داشت كه صغراي استدالل ارائه .6
در بخـش دوم كـه قـرار    » خيلي« ةافزودن واژ». خواند مي خيلي خداوند را x« .2و » بيچاره است
  توجيه است. باشد نيز بي» إِذا دعاه«از عبارت قرآني اي   است ترجمه

هـاي   اصـلي خروجـي  هـاي   داشتن و نه يقيناً صادق بودن اساسـاً يكـي از ويژگـي    احتمال صدق .7
الل فـازي بـا   اين اشكال (تعارض احتمال نهفته در يـك اسـتد   بنابراينفازي است. هاي  استدالل

كنـد بـه تمـام     مـي  خودنمايي تر بيش) كه البته در اين استدالل قرآن ةقطعيت متبادر به ذهن از آي
شود. در تأييدي بر ماهيت احتمـالي و   مي وارداند  نسبت داده شده قرآنكه به هاي فازي  استدالل

ه [منطـق فـازي] در   آسيب اين نظري«د كه كن مي نيا كفايت اين اعتراف شعباني ،نسبي منطق فازي
توان از آن مفاهيم قطعي استنباط كرد، نظير  مي و يااند  نمايد كه قطعي و جزمي مي رخهايي  گزاره

نيا به چنين  چندخطي شعباني ة. اشار)113: 1393نيا  (شعباني» برخي مفاهيم اعتقادي و اصول دين
 منزلـة  قطعيـت مسـتخرج از آيـاتي كـه ايشـان بـه       به باتوجه، »شناسي آسيب«عنوان  بامهمي  ةنكت

را  قـرآن و ديگر مدعيان منطـق فـازي در    اواند، تمامي تالش  هايي از منطق فازي مثال زده نمونه
  كشد. ش ميالچ هب

 كه جا آنمانند  ؛تواند با دو جمله نيز باشد مي تناسبي ةرسد كه سروكار يك مقدم مي نظر چنين به .8
تر خواهد  (الزم) نيز روشن» ج د است« ،تر باشد (ملزوم) روشن» ب است الف«هرچه «گوييم  مي
شرطيه، كاركرد  ةاما بايد توجه داشت كه در اين حالت نيز، برخالف مقدم و تالي يك گزار». بود

بـا   ،بيـان سـاده   مزبور سلب شده است. به ةاجزا (موضوع و محمول) هريك از دو جمل ةجداگان
  گيرد.  مي گرفته است كه با يك مفهوم صورت همان تعاملي صورتها   آن

  تـر اسـتدالل تناسـبي     دليل همين قابليت يك مقدمة تناسبي اسـت كـه آن را بـيش    . احتماالً به9
)pro rata argument( صـورت   توان آن را بـه  مي خوانند. منظورم از اين قابليت همين است كه مي

اسـتدالل دانسـتن ايـن     بـراي توان توجيهي  نمي و. اين قابليت را نبايد كرديك استدالل نيز بيان 
اگرچـه   ،حملـي نيـز   ةقد الحملي يك گـزار ع ـ   يكه تفكيك عقدالوضع گونه همان ؛مقدمه دانست

حملي را معـادل يـك   اي  توان گزاره نمي گاه سازد، هيچ مي مقدمات يك استدالل حملي را فراهم
  سخن خواهيم گفت. تر بيشلي در بخش نقد اصبارة اين موضوع، قياس حملي دانست. در

  
  نامه كتاب
 .كريم قرآن
 .ه، نصيرالدين طوسي، قم: نشر البالغشرح اشارات، در: اشارات ،)1375( سينا ابن

فـازي  هاي  سناسايي و تحليل كاربرد منطق و سيستم« ،)1391خادمي زارع، حسن و محمدباقر فخرزاد (
 .31، ش 8 ، سديني نوين انديشه، »ميكر قرآندر 
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، پژوهـي  منطـق ، »قـرآن منطق طريق اواليي در « ،)1393زراعت پيشه، محمود و عاطفه رنجبر دارستاني (
  .2 ، ش5  س

، »چيسـتي منطـق فـازي و علـت گـرايش انديشـمندان مسـلمان بـه آن        « ،)1389سخاوتيان، سـيدامير ( 
 ، زمستان.3 ، ش5 ، سعقلي  معارف

 ، شيراز: نويد.كريم قرآن در فازي منطق ،)1393پيكر ( ا، فريدون و زهرا تاجني يشعبان
 .6 ، ش4 ، سعلم و قرآن، »و منطق فازي قرآن«)، 1389ضيايي، آرش (

 المطبعة العالمية.تعليق محمد بيجو، دمشق: با ، ميالمستق القسطاس ،)1413غزالي، ابوحامد (
، 4، ش معرفـت  نةيآ، »هاي ديني كاربرد منطق فازي در تحليل گزاره« ،)1383واسطي، شيخ عبدالحميد (

  .زييپا
، ياسـالم  دانشـگاه ، »شناسي كاربرد منطق فازي در بينش اسـالمي  روش« ،)1377وحيديان كامياد، علي (

 .تابستان، 5  ش
معرفي يك منطق خاص و مناسب براي استنتاج از برخي ). «1387وحيديان كامياد، علي و جواد چاجي (

 .ماه آبان ،فازي و هوشمند ايرانهاي  مشترك سيستم ة، دومين كنگر»ميكر قرآنآيات 
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