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  چکیده
این مقالـه آن اسـت    مدعاي. است یاجتماع علم در آن یشناختروش هايداللت و فازي یشناسمعرفت نوشتار این موضوع

سازد، اما این نوع روایت از حقیقت علمی بـا  اجتماعی را می علم شناسیکه روایت دو ارزشی صدق و کذب زیربناي معرفت
 یشـناخت معرفـت  نـوع  از کـه  برمبناي الزامات مسئلۀ این نوشتار .دارد فازي حقیقی علم است؛هاي علمی ناسازگار واقعیت

گرایی و عقالنیـت  از دو دستگاه معرفتی نسبیت را اقامه و این شواهد شناشانهمعرفتبراي اثبات مدعاي مقاله شواهد  است،
 شـده  فرمولـه  فـازي  معرفتـی دسـتگاه   معرفتی، افق دو این باب در پس از استدالل عقالنی نقادانه. ایمعرضه کرده انتقادي

 فـازي  روش مقالـه،  ادامۀ در. است شده گذاشته بحث به فازي شناسیروش و شناسی هستی ،شناسیمعرفت درآن که است
 بحـث  یدموکراس از یمثال ذکر با يفاز یتجرب استدالل و يفاز تیعضو تابع يسازیاتیعمل درباب قسمت، نیا در و مطرح
. دارد يتولیـد  مقـام  هـم  و يداور مقـام  هـم  تجربـه  يفاز یمعرفت دستگاه در که است شده استدالل ان،یپا در. است شده

 دامنـه  کـه  اسـت  فازي معرفتی هايگزاره ساختن بر ناظر تولید مقام در و پذیريابطال درجۀ بر ناظر داوري درمقام تجربه
  .پذیرباشد درجه عام تئوریک هايگزاره تا خاص تاریخی هايگزاره از تواند می آن
  
  

 ،گرایـی، رهیافـت قـانون بنیـاد     ، رهیافـت تـاریخ  یارزشـ  دو منطـق عقالنیت انتقـادي،   و گرایانهنسبیت معرفتی دستگاه: کلیدي واژگان
  .يفاز معرفتی دستگاه
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  مساله طرح
اجتماعی منطق ارسطویی را صـادق فـرض    علم شناسیمعرفت شناسانه شواهد موجود داللت بر آن دارد کهمعرفت از منظر استدالل

 و 2صدق منطقی ارزش دو بر علمی يهاگزاره ،ارسطویی 1ارزشی دو منطق در .کندمی کرده، روایت دو ارزشی از حقیقت علمی عرضه
 علـم  شناسـی فضاي دو ارزشی صدق و کذب زیربنـاي معرفـت  . هاي صفر و یک نشان دادتوان آنها را با ارزشکه می استوارند 3کذب

ایـن   .شـوند ، تعریف می Aیا غیر Aبه مثابه امر سیاه یا سفید، یمعرفت يهاگزارهشناسی دو ارزشی در معرفت. سازداجتماعی را می
عضویت در یک مجموعه بـا ارزش  . است قطعی عضویت لذادر یک مجموعه استوار است؛  4شناسی بر عضویت یا عدم عضویتمعرفت

 دیـ بازتول را یارزشـ  دو شناسیروش و 5شناسیهستیشناسی دو ارزشی معرفت. شودیک و عدم عضویت با ارزش صفر نشان داده می
 فرد به منحصر واقعیت و شناسیمعرفت سطح در ارزشی دو منطق از هایی نمونه فراتاریخی هايگزاره یا تاریخی هايگزاره. است کرده

 8یا کمی لیتحل و تفسیري تحلیل یا تبیینی تحلیل 7تعمیمی، یا تفریدي رویکرد و ارزشی دو شناسیهستی از شواهدي 6عام واقعیت یا
  . اندارزشی دو شناسیروش بر گواهی کیفی

 ایـن . دارد فـازي  حقیقـی  علـم : هاي علمـی ناسـازگار اسـت   مسئلۀ این مقاله آن است که روایت دو ارزشی از حقیقت علمی با واقعیت
 نـوع  از کـه  نوشـتار برمبنـاي الزامـات مسـئلۀ ایـن     . 12شده اسـت  11و تبیین10ساخته 9فازي معرفتی افق پرتو در ،مسئله مقاله از فهم نوع

 از پـس  ادامـه،  در و ایـم ردهآو 13گرایی و عقالنیت انتقاديدو دستگاه معرفتی نسبیت از را مدعاي مقاله صدق بر ناظر شواهد است، یشناختمعرفت
  . میاپرداخته مقاله ينظر دستگاه مثابه به فازي شناسیمعرفت کردنفرموله به ،یمعرفت دستگاه دو آن باب در 14انتقادي بحث

  
  شناسانهمعرفت استدالل

- يفـاز  ،نوشـتار  نیـ درا .کنـیم یم اطالق انتقادي بحث آن به که است یارزش دو شناسیمعرفت از انتقاد محصول فازي شناسیمعرفت
 و گرایـی نسـبیت  یشناسمعرفت يتئور درباب يانتقاد استدالل پرتو در قتیحق به نزدیکی براي کوششی اجتماعی علم یشناسمعرفت يساز

 و گرایـی نسـبیت  رهیافـت  دو در موجود شناختیمعرفت مساله فهم نیازمند فازي شناسیمعرفت تئوري فهم نیبنابرا. است يانتقاد تیعقالن
 و شناسـی هسـتی  هـاي داللـت  و معرفتی هايگزاره چیستی درباب خاصی روایت معرفتی دستگاه دو این از کدام هر .است يانتقاد تیعقالن

                                                             
1. Binary 
2. Truth 
3. False 
4. Membership & Nonmembership 
5. Ontology 
6. Complexity (Uniqueness) or Generality 
7. Idiographic or  Nomothetic Approach  

 .شود می اطالق  Logical or آن به داردکه منطقی معناي "یا"متن، این در.  8
9  . Fuzzy Epistemic Horizon 
10.Constructing 

بوده، احتمال ابطال ) Tentative Solving(راه حل نظري مسئلۀ مقاله موقتی  .است ما از تبیین استنتاج راه حل مسئلۀ مقاله ازدستگاه معرفتی منظور . 11
 . آن وجود دارد

هاي معرفتی  مختلف تفاوت می هر مسئله افق معرفتی معینی دارد و فهم  آن درپرتو چارچوب .درباب مسئله باید گفت مسئله مسبوق به دستگاه معرفتی ماست . 12
شده در فهم هرمسئله در تفاوت مشاهده. اي از الگوي عام محسوب شوداي منحصر به فرد فهم شود، اما همان مسئله نمونهبه مثابه واقعه مسئله ممکن است یک. پذیرد

به مثابه  اي مانند مشروطۀ ایرانی ممکن است صفت واقعۀ دموکراتیک دریافت کند، اما همان مسئله ممکن استواقعه. شودپرتو دستگاه معرفتی خاص معنادار می
واقعیت در مقام یک مسئله علمی درون فضایی معرفتی معین بار معنایی . تفاوت در فهم واقعیت ناشی از تفاوت در افق معرفتی ماست. اي انقالبی درك شودحادثه

در این معنا، مسئلۀ . نیزصادق است) Epistemic problem(شود و نه کشف این قاعده بر مسئلۀ معرفتی  با این رویکرد، مسئلۀ علمی خلق می. کندخاصی پیدا می
 .(Construting)سازد است که محقق براساس جهان معرفتی خود آن را می) construct(معرفتی  یک سازه 

 انتقادات مقاله، این در شده عرضه انتقادي هايبحث از بخشی نیبنابرا است، انتقادي عقالنیت غکري  سنت عضو نگارنده که کنم تأکید باید دراینجا. 13
ی کی مثابه به انتقادي عقالنیت انتخاب علت. است سازگار انتقادي عقالنیت معرفتی دستگاه پذیري ابطال فرضپیش با انتقاداتی چنین که است معرفتیدرون

 .است درون از آن نقد به عالقه و شناسیمعرفت تئوري این با آشنایی مسلط، معرفتی هايدستگاه از
14. Critical  Discussion 



-فـازي  شناسیمعرفت ا،از نقد آنه پس و ایمرا مطالعه کرده معرفتی دستگاه دو این ابتدا ر،یز در که 15نهندمی پیش آن شناسیروش
  . است آمده سازي

 بر مبتنی شناسیهستی پایۀ حیث از و تاریخمند 16معرفتی هايگزاره بر مبتنی شناسیمعرفت فرضپیش حیث از گرایینسبیت
 گرایـی نسـبیت  و 17معرفتـی  گرایـی نسـبیت : است مراد گرایینسبیت از معنا دو اینجا، در. است مندزمان و مندزمینه اجتماعی واقعیت
 ،19حقیقت معرفتی، گرایینسبیت با مطابق. است شناختیمعرفت گرایینسبیت به مسبوق شناختیهستی گرایی نسبیت. 18شناختیهستی

 دسـتگاه  را واقعیـت  شـناختی، هسـتی  گرایینسبیت برحسب .است خاصی نظري دستگاه از تابعی اخالقی باورهاي و معنا ،20درستی
 کـه  جهـانی . است خاص معرفت از تابعی واقعیت. کندمی تعیین کنندمی زیست معین نظري دستگاه آن در که کسانی خاص نظري

 زنـدگی  خـود  خاص واقعیت در اند، خاصی نظري دستگاه در که افرادي. شودمی استنتاج ما نظري دستگاه از کنیممی زندگی آن در
 حقیقـت  از بایـد  بنـابراین، . کننـد مـی  زنـدگی  دیگـر  نظري هايدستگاه در که است کسانی واقعیت با متفاوت که واقعیتی کنند؛می

 تـابع  واقعیـت  اسـت؛  نسـبی  معرفـت  گرایـی نسـبیت  در ب،یترت نیبد 22.کشید دست است، صادق جا همه در که حقیقتی و 21مستقل
 زمینه و زمان به مشروط و یخیتار امري مثابه به واقعیت شناختی،هستی گرایینسبیت فرضپیش با. است نسبی واقعیت پس است؛ معرفت

 هـاي کـنش  و25هـا هسـتی  هویـت  کـه  شرایطی در حقیقت، در. کرد اطالق 24فرد به منحصر و 23خاص واقعیت آن به توانمی که شودمی فهم
   .ایمکرده عرضه حوادث از گرایانهنسبیت روایت بدانیم، آنها خاص تاریـخی شرایـط در نهفته را اجتماعی

 طریـق  از معرفتـی  الزامـات . اسـت  ینـ یمع 26معرفتی الزامات از تابعی شناختیروش حکم یک صدق شرایط که گفت باید شناسیروش باب در
 بـا  گرایانـه نسـبیت  روایـت  شـناختی روش داللـت  قاعـده،  ایـن  برمبنـاي . کنندمی تولید را خاصی شناسانهروش روایت خاص شناسانههستی روایت

 29تـاریخی  تبیـین  ،گرایـی تـاریخ  رویکـرد  در. شـود یم گفته زین 28تفریدي رویکرد آن به که است سازگار 27گرایی شناسی تاریخروش رویکرد
 خصـلتی  حـوادث  که است آن تاریخی تحلیل اساسی فرض پیش .ایمگرفته 30تاریخی تفسیر معادل را آن متن این در که دارد اطالق شرایط

                                                             
 به مسبوق شناسیروش و شناسیهستی  بنابراین،. ماست )Epistemic Horizons( معرفتی افق تابع ما شناسانۀروش فهم هم و شناسانههستی  فهم هم گفت باید اینجا در. 15

 واقعیت با مرتبط باورهاي بر ناظر شناسیهستی .باشند تاریخی فرا یا تاریخی است ممکن هاگزاره این که است علمی هايگزاره ماهیت بر ناظر شناسیمعرفت. است شناسیمعرفت
- معرفت از یبیترک. است تجربه با تئوري نسبت و یروش  يکردهایرو بر ناظر شناسیروش. باشد عمومیت یا فرد به منحصر ویژگی دو از برخوردار است ممکن اجتماعی واقعۀ هر. است

  .سازندیم را معرفتی افق شناسیروش و شناسیهستی شناسی،
 

16. Epistemic statements 
17  . Epistemic relativism 
18. Ontological relativism 
19  . Truth 
8. Rightness 
21. Independent truth 

 1378 چالمز، ؛1970کوهن، تامس ؛1996 فاي، ر،ك گرایینسبیت درباب. 22
23  . Particular 
24. Unique 
25. Entities of social identity  
6. Epistemic commitments 
27. Historicism 
28  . Idiographic approach 

 مسیر پیشگویی و تاریخ بر حاکم قوانین کشف معناي اول این مفهوم داللت بر: رودمی کاربه متفاوتگرایی در دو معناي دراینجا  باید تاکیدکنم که تاریخ. 29
 و کنـت  مثـل  افـرادي  نـزد  اول معناي. دارد معرفت و فهم بودن مندمکان و مندزمان گرایی داللت برتاریخ دوم معناي. دارد قوانین این براساس تاریخ تحول

 بـار  دوم معنـاي . اسـت  کـرده  نقد پوپر را ییگراتاریخ از اول يمعنا. است بوده مطرح) 1994( گادامر و دیلتاي مثل افرادي نزد دوم معناي و هگل و مارکس
. ایمگرفته تاریخی تفسیر معادل راتبیین تاریخی  نوشتار، نیا در. است سازگار است محور معرفت که نگارنده رهیافت با گادامري هرمنوتیک. دارد هرمنوتیک

 . است تفسیر معناي از بخشی تاریخی تفسیر
 علـم  از نـوعی  بـر  داللـت  محـدود،  معناي در و دارد سروکار معناکاوي با که دارد اجتماعی علم توصیف بر داللت معنا یک در مفهوم این که گفت باید تفسیر درباب 30.

 از ايمجموعـه  یـا  مطالعـه  را تـاریخی  خـاص  حـوادث  و فراینـدها  کند،می تالش تاریخی تفسیر رویکرد با که دارد) Empirical Social science( تجربی اجتماعی
 را  دوم معنـاي  مـتن،  درایـن ). 3:  1987 گین،ار( کند بررسی دارند، اهمیت اجتماعی زندگی و جاري نهادي ترتیبات براي که را پذیرمقایسه) Outcomes( پیامدهاي

. اسـت  خـاص  فرآیندي و مکانی ،)Temporal Structure( زمانی ساختار داراي امري مثابه به اجتماعی هاي پدیده روایت مراد تاریخی، تفسیر در. ایمکرده  استفاده
 .گیرد می صورت تئوري هدایت با خاصی تاریخی  - اجتماعی فرایند در حوادث توالی بر ناظر تجربی شواهد تحلیل حال، این با



 دارد قـرار  بـاالتري  مرتبۀ در بعدي مرحلۀ به نسبت مرحله هر شوند،می خاص ايواقعه وقوع به منجر که حوادثی سلسله در و دارند تکوینی
 - اجتمـاعی  فراینـد  درون حـوادث  تـوالی  فـرض، پـیش  این مبناي بر). 1996 فاي،( است 31نهایی رخدادهاي وقوع وقایع، آن پایانی مرحلۀ و

- مـی  کشـف  انـد داشته دخالت تاریخی فرد به منحصر حادثۀ وقوع در که خاصی هايعلت آن، طریق از که شودمی جستجو خاصی تاریخی
 بـه  تجربـه  تـاریخی،  تفسـیر  پرتـو  در. شودمی تحلیل مندزمان و فرایندي مند،مکان مند،زمینه امري مثابه به واقعه تاریحی تفسیر در .شوند

 و) یخیتـار ( تفریـدي  هـاي گزاره کشف براي ايوسیله تجربه قت،یدرحق. شودمی منجر معین 32مکان و زمان به محدود تاریخی هايتعمیم
  . هاستگزاره نوع این آزمون

 معرفتی هايگزاره. است 33فراتاریخی معرفتی هايگزاره بر مبتنی شناسیمعرفت فرضپیش حیث از يانتقاد تیعقالن یمعرفت دستگاه
 پـذیري ابطـال . است غیرعلمی هايتئوري از علمی هايتئوري 35تمایز معیار پذیريابطال دارند؛ 34پذیريابطال ماهیت انتقادي عقالنیت در

 ).1983 و 1981 پـوپر، ( باشـد  پذیرابطال که دارد تعلق تجربی علوم به زمانی فقط گزاره یک. هاستگزاره 36پذیري آزمون براي الزم شرط
-پـیش  بر مبتنی انتقادي عقالنیت شناختی،هستی پایۀ حیث از. است 37جهانی يهابرگزاره مبتنی قضایا پذیريابطال شرایط از یکی

 داللت "دیبار باران روزید" گزارة. کنندیم نییتب و فیتوص را ما جهان ما يهاگزاره. ماست یمعرفت جهان از 38واقعیت استقالل فرض
 و شـود می تاکید اجتماعی واقعیت عمومیت بعد بر انتقادي عقالنیت در. است داده رخ زمان -فضا در باران نزول حادثۀ که دارد برآن
 نظم مبناي بر علمی ايمسئله مقام در واقعیت رهیافت، این در. است پذیردرك فراتاریخی امري یک از اينمونه مثابه به خاص واقعۀ

 از واقعیـت  آن قیاسـی،  نظـم  مبناي بر آنگاه شود؛می گرفته نظر در تاریخی فرا قانونی در موجود عام هايواقعیت از اينمونه قیاسی
  .شودمی استنتاج) تئوري( کلی قوانین

. گوینـد مـی  زیـ ن 40تعمیمـی  رویکـرد آن  به که است سازگار 39بنیادشناسی قانونروش رویکرد با انتقادي عقالنیت شناختیروش داللت
 - قیاسـی  تبیـین  منطـق  بنیـاد، قـانون  رویکـرد  در. شودتبیین قانونی همراه است که به آن تحلیل تبیینی نیز اطالق می بنیاد باقانون رویکرد
- مـی  ایفـا  42علمـی  قـانون  را محوري نقش قانونی، تبیین در). 1369 همپل، ؛1373لیتل، ؛1996 ،يفا ؛1970همپل،( است حاکم 41قانونی

 منطقـی  قواعـد  براسـاس  واقعه آن علت که شودمی جستجو کلی قوانین آنگاه دارد، وجود 43خاص ايواقعه ابتدا بنیاد،قانون رهیافت در .کند
 حادثـۀ  رهیافـت،  درایـن . کنـیم  استنتاج کلی قانونی از نیز را آن که است پذیرتبیین زمانی فقط واقعه این اما. شودمی استنتاج قوانین آن از

- مـی  گرفتـه  نظـر  در تـاریخی  فرا قانونی در موجود 46عام الگوهاي و 45عام حوادث از 44اينمونه یخواهمشروطه واقعۀ مانند خاصی تاریخی
 قـانونی  تبیـین  یـا  تئوریک تبیین آن به که شودمی استنتاج )تئوري( کلی قوانین از واقعه آن وقوع علت 47قیاسی، نظم مبناي بر آنگاه شود،

 لحظـۀ  درe واقعـۀ . پیونـدد به E به C تا دهد رخ Ci نوع از حوادثی سلسله باید شود، فرض E علتC اگر گویدمی کلی قوانین .شودمی اطالق
 نیسـت  خاصـی  مکـان  و زمـان  بـه  محـدود  کـه  کلی قانونی از را آن که است پذیرتبیین صورتی در واقعه این و دهدمی رخ خاصی تاریخی
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 کلـی  قـانونی  قالـب  در) معلـول (e نـوع  از حوادثی و) علت(c نوع از حوادثی میان علّی مکانیزم قانونی تبیین پرتو در واقع، در. کنیم استنتاج
  . شودمی جستجو
 معرفتـی،  دسـتگاه  درایـن  .است تجربه با آن ابطال و صدق باب در حکمیت و است منطقی ايقضیه تئوري انتقادي، عقالنیت در
-گـزاره  طریـق  از موجود تئوري باب در انتقادي داوري تجربه هدف. است تئوري به مسبوق تجربه و عام هايگزاره بر مبتنی تئوري

 شـواهد  جسـتجوي  طریـق  از آن ابطـال  بـراي  تـالش  تئـوري  هر آزمون رهیافت، این در. است) استقرایی استدالل( يامشاهده هاي
 را فرضـیه  تایید انتقادي انیگراعقل البته. است داده قرار علمی دانش باب در داوري معیار یگانه را تجربه رهیافت این .است ناسازگار

 انتقـاد  قیطر از نتواند آنچه انتقادي، انیگراعقل نزد .گیرندمی نظر در تئوري تقویت مصداق را تایید همه، این با دانند؛می صادق نیز
 مقـام  در تجربـه  ،يانتقاد یمعرفت دستگاه در کل، در). 1981 پوپر،( شود واقع توجه محل جد به که ستین آن ستهیشا شود، برانداخته

 اسـت؛  قـت یحق يجسـتجو  انتقـادي  داوري در هدف. است آن قطعیت اثبات نه و تئوري ابطال براي تالشی نقادانه استداللی پرتو در داوري
  .شود منجر يتئور 49تایید به یتجرب يداور است ممکن دیگر، سوي از. 48سازدیم ترکینزد قتیحق به را ما خطا حذف

 دسـت  به هاگزاره از ايگرایانه نسبیت روایت بدانیم، تاریخی ماهیتی از برخوردار را معرفتی هايگزاره اگر گفت توانمی جمع در
 پایـه . است گرایانۀ انتقاديعقل هاگزاره از ما روایت بدانیم، فراتاریخی ماهیت بر مبتنی را معرفتی هايگزاره که صورتی در و ایمداده

 فرد به منحصر ویژگی دو از برخوردار را اجتماعی واقعیت اگر. است عقالنیت انتقادي رویکرد با متفاوت گرایینسبیت شناختیهستی
گرایـی،  نسـبیت  در. دارد تاکیـد  واقعیـت  عمومیـت  بعد بر انتقادي عقالنیت و فرد به منحصر بعد بر یگراینسبیت بدانیم، عمومیت یا

-مسـئله  مقام در واقعیت در عقالنیت انتقادي، کهدرحالی شوند،نمی گرفته نظر در 50کلی قانونی از هاينمونه تاریخی خاص حوادث
 و تـاریخی  ریتفسـ  بـا  گرایـی نسـبیت  شناختی، روش منظر از. است پذیراستنتاج فراتاریخی قانونی از قیاسی نظم مبناي بر علمی اي

  .است سازگاربا تبیین قانونی  انتقادي عقالنیت
  

  انتقادي عقالنیت و گرایینسبیتباب در يانتقاد استدالل
 را معرفتی افق دو اینهاي کاستی کنیممی تالش و پرداخته انتقادي عقالنیت و گرایینسبیت نقد به منطقی استدالل برمبناي اکنون

 تاریخی غیر و عام معیار وجود منکر معرفتی هايگزاره حیث از گرایینسبیت. کنیم شناسی دو ارزشی اثباتمعرفت از مصداقی مثابه به
 تعبیرکـوهن  بـه  یا معرفتی هايافق در که کسانی و اندنسبی یمعرفت يهاگزاره است مدعی افتیره نیا. است علمی عقالنیت براي

 ناپذیريرقابت آن نتیجۀ م،یریپذبه را فرضشیپ دو نیا اگر. کنندمی زندگی متفاوتی هايجهان در اند،متفاوت پارادایمهاي در) 1970(
 معیارهـاي  بـا  بایـد  هایشـان تفاوت رغمبه هاتئوري. است شناختیهستی حیث از ناپذیري توافق و معرفتی هايزیست جهان حیث از

 معیـار  دو ایـن . کـرد  ارزیابی تبیینی قدرت و حقیقت به نزدیکی مانند معیارهایی مبناي بر شودمی را هاتئوري. شوند يداور واحدي
 قیاس همین بر و باشد ترنزدیک حقیقت به دیگر تئوري به نسبت تواند می تئوري یک. است تبیین و صدق منطقی مفهوم بردو مبتنی

 گذاشتن کنار یا انتخاب براي گیريتصمیم ،یعقالن استدالل درسطح. است بیشتر زین تئوري آن تبیینی قدرت که داد نشان توانمی
 به هاتئوري که است آن نیازمند زین پذیريرقابت ،)1996( فاي گفتۀ به. است رقیب هايتئوري با تئوري آن رقابت مستلزم تئوري یک

  .باشد دیگر تئوري مدعاي به پذیرترجمه تئوري هر مدعاي و) شود مقایسه واحد واقعیت با يتئور( معطوف واحدي واقعیت
 بـاب  در داوري گرایـی نسـبیت . باشـد  واقع امر با منطبق که است صادق شرطی به گزاره یک مدعاي تجربی، استدالل سطح در 
-گـزاره  منطقـی  هـاي گزاره نظام چارچوب در ینسب يهاگزاره که است نیا آن لیدل. کندمی همراه مشکل با را گزاره کذب و صدق
 اطـالق  شـرایط  دیگر، زمان و مکان در و صادق معینی اجتماعی نظام در است ممکن هاگزاره نوع این. شوندمی محسوب خاص هاي

  . ندارد گزاره آن ادعاي برکذب داللت و است خاص مکان و زمینه یک در گزاره یک اطالق شرایط صدق عدم. باشند نداشته
                                                             

ها با تجربه علمی صورت حلداوري درباب صدق یا کذب آن راه. اندمحسوب شده، نیازمند داوريمسئله  Tentativeهاي موقتی حلها راههمه تئوري.  48
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 ساخته ما معرفتی جهان طریق از زمینه و زمان به مشروط و یخیتار امري مثابه به واقعیت هر گرایانه،نسبیت معرفتی افق پرتو در
 تـوان یمـ  بلکه سازد،نمی هست که گونهآن را واقعیت همیشه ما معرفتی جهان. باشد صادق همیشه نیست ممکن ادعا این. شودمی

. باشـد  داشـته  واقعیت یک از متفاوتی فهم است ممکن فردي هر. کرد درك تفاوت به گوناگون معرفتی هايجهان پرتو در را واقعیت
 معرفتی جهان را هاواقعیت از برخی گفت توانمی بنابراین،. پول ارزش مانند مایند، معرفت برساختۀ هايسازه هاواقعیت از برخی البته

 گرایـی نسـبیت  اگـر . کنـیم می فهم را آنها خود ايزمینه دانش پرتو در ما و دارند وجود ما معرفت از بیرون دیگر برخی و سازدمی ما
. باشد داشته وجود خاص تئوري یک خاص واقعه هر ازاي به که شودمی این نتیجه بگیریم، نظر در هم با را شناختیهستی و معرفتی

 غفلت و علمی دانش بر تفسیر و تاریخی تبیین غلبۀ گرایینسبیت یشناس روش امدیپ .است ناسازگار علمی عقالنیت با رخدادي چنین
 قابلیت. است مکان و زمان به 51محدود تاریخی هايگزاره تولید براي ايوسیله تجربه ،یمعرفت دستگاه نیا در. است یقانون تبیین از

  . است معین زمان و مکان به محدود نسبی، ايمشاهده هايگزاره پذیريتعمیم
ـ ا. دهـد مـی  دسـت به علمی عقالنیت براي فراتاریخی معیاري معرفتی هايگزاره حیث از انتقادي عقالنیت  اسـت  مـدعی  افـت یره نی

-می محسوب عضو غیر بقیه و علمی يهاگزاره عضو باشد، پذیرابطال که فراتاریخی یمعرفت گزارة هر. اندفراتاریخی علمی يهاگزاره
 عقالنیت معرفتی دستگاه. کنندنمی محسوب علمی هايگزاره مجموعه عضو را تاریخی هايگزاره پذیري، ابطال معیار برمبناي .شوند

 شـناختی، هسـتی  الـزام  ایـن  اساس بر. کندمی غفلت آن فرد به منحصر بعد از و دارد تاکید اجتماعی واقعیت عمومیت بعد بر انتقادي
 افـق  در. کنـد می عرضه واقعیت از خاصی روایت دستگاه این حال، نیا با. است 52یخیتار امري علمی مسئلۀ مقام در اجتماعی واقعۀ

 امـري  مثابـه  بـه  واقعیـت  فهـم  از و اسـت  پـذیر درك فراتاریخی و کلی امري از اينمونه مثابه به یخیتار امر هر انتقادي، عقالنیت معرفتی
  .کندمی غفلت زمینه و زمان به مشروط و یخیتار

 این در .دارد غلبه تفسیر بر یقانون تبیین انتقادي، عقالنیت روایت در گفت باید معرفتی دستگاه این بر ناظر شناسیروش باب در 
 مسئلۀ بر تاکید با انتقادي عقالنیت. شودمی غفلت تفسیر بر مبتنی تجربۀ از و محسوب علمی دانش داور یگانه تجربه معرفتی، دستگاه
 منطقی ارزش دو بر گزاره هر مدعاي معرفتی، دستگاه این در. داندمی فراتاریخی هايگزاره تولید قدرت فاقد را تجربه ماهیت استقرا
 بنـابراین، . باشـد  واقـع  امـر  بـا  منطبق که است صادق شرطی به گزاره هر نیز تجربی استدالل سطح در و است استوار کذب و صدق

 طریـق  از انتقـادي  عقالنیت معرفتی دستگاه طورکلی، به. ندارد گزاره کذب و صدق باب در را گرایینسبیت مشکل انتقادي عقالنیت
-گزاره گفت توانمی حال، این با. سازدمی پذیرامکان را هاتئوري کذب و صدق شرایط و پذیريرقابت رئالیستی شناسی هستی پذیرش

 داور یگانـه  تجربـه  کهاین دیگر نقد. باشند برخوردار زین وکذب صدق درجۀ از توانندیم کذب و صدق ارزش بر عالوه فراتاریخی هاي
 بـر  عالوه تئوري یک پذیرفتن یا گذاشتن کنار دهدمی نشان تاریخی شواهد کهدرحالی شود،یم محسوب علمی دانش کذب و صدق
 در مسـلط  تئـوري  کارآمدي یا ناکارآمدي به حکم علمی اجتماع تجربه، از پس یعنی هست، نیز علمی اجتماع داوري نیازمند تجربه
 موجـود  يتئور 53اصالح مانند مثبتی پیامد هم و باشد تئوري ابطال براي تالشی هم است ممکن تجربه. دهدمی موجود واقعۀ تبیین
 تـاریخی  يهـا گـزاره . شود منجر مکان و زمان به محدود تاریخی هايگزاره تولید به است ممکن یحت و) 1387 ساعی،( باشد داشته
  . مدعایند براین شاهدي تاریخی یقیتطب تحلیل از ناشی

 بـه  اسـت  صـادق  خاصـی  موردهـاي  براي فقط را آنچه"دو ارزشی آن است که  معرفتی دستگاهتوان گفت اشتباه در مجموع می
کنـد، بـه تنهـایی بـا     روایتی دو ارزشی که عضویت یا عدم عضویت در یک مجموعـه را بازنمـایی مـی   . "دهدمی تعمیم هاپدیده همۀ

 يهـا داللـت  و معرفتـی  هـاي گـزاره . نیسـت  علمی دانش حوزة در موجود مسایل همۀ تبیین به قادر حقیقت علمی ناسازگار است و
ـ ا بـه  نوشـتار  ادامۀ در که است شدنی طرح زین ارزشی چند فضایی در ارزشی دو فضاي از ریغ آن یشناختروش و یشناختیهست  نی
 .پردازیممی بحث
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  فازي معرفتی دستگاه

 بـه  کـه  هاي موجود اسـت و تئوري نیشیپهاي در ابتداي این بحث باید گفت تکامل معرفت امري فرایندي و مبتنی بر انتقاد ازسنت
 در جدیـد  تـالش  سـرآغاز  خطـا  هـر  کشـف . خطاهاست افتنی براي راهی تئوري از انتقاد. 54کنیممی اطالق شناسانهمعرفت اصالح آن
در ایـن رویکـرد،   . ایـم  نیـز صـادق فـرض کـرده     يفاز یشناسمعرفت را بر قاعده این. است جدید تئوري پرتو در قتیحق به یکینزد

فـازي از طریـق    یشناسـ معرفت. 56است آن میتعم و یارزش دو یشناسمعرفت يهایکاست افتنی يبرا یتالش 55يفاز یشناسمعرفت
 در هـم  و پذیرد،می) صفر و یک( یا عدم عضویت عضویت برمبناي را یمعرفت يهاگزاره بنديتقسیم همهتاکید بر نظام چند ارزشی 

-معرفـت  حیـث  از تـوان مـی  را يفاز معرفتی دستگاه .کندمی بنديدرجه را هامجموعه در عضویت عدم و عضویت میزان حال عین
 افـق  پرتو در ن،یبنابرا. اندشناسیمعرفت به مسبوق شناسیروش و شناسیهستی. کرد تحلیل شناسیروش و شناسیهستی شناسی،
  . کرد طرح) شناسیروش( علمی روش و) شناسیهستی( علمی مسئله چیستی از يفاز روایت توانمی يفاز معرفتی

 و صـدق  منطقـی  ارزش دو بـر  علمـی  يهاگزاره ارسطویی، ارزشی دو برمنطق مبتنی شناسیمعرفت در شناسی،معرفت ثیح از
 اسـت  مجموعـه  یک از عضوي یا عنصر یکمنطق ارسطویی،  در. هاي صفر و یک نشان دادتوان آنها را با ارزشکه می استوارند کذب

 که تابع عضویت آن به صـورت زیـر   کندمی اختیار یک و صفر مقدار و است 57قطعی عضویت لذا. ندارد مجموعه آن در عضویتی یا و
)             :است )

þ
ý
ü

î
í
ì

AÏC
AÎC

=C
A 0

1
m  

 یا باشد A عضویت تابع تواندمی X عنصر. کند اختیار را یک یا صفر مقدار است ممکن است آن از عنصري X که A عضویت تابع
 از عضوي خاصی عنصر آیا که دهدمی نشان امر این. شوندمی مرتب یک و صفر با جامع مجموعۀ عناصر همۀ دیگر، عبارت به. نباشد

A عقالنیت و گرایانهنسبیت معرفتی هايدستگاه براي را ریز تیعضو تابع دو توانیم هامجموعه يتئور درچارچوب. نیست یا هست 
  :کرد هیارا انتقادي

  )A( گرایانهنسبیت مجموعۀ= }یتاریخ معرفتی هايگزاره ،پیچیده واقعیت تفسیرتاریخی،{
  )B( انتقادي عقالنیت مجموعۀ= }یفراتاریخ معرفتی هايگزاره عام، واقعیت ،قانونی تبیین{

E=BA معادلـۀ  با که است یته مجموعه دو نیا اشتراك I  مجموعـۀ  از يعضـو  چیهـ  یعنـ ی شـود، یمـ  داده نشـان A  بـه 
 کـذب  و برصـدق  مبتنـی  ارزشی دو يهاگزاره جایگزین فازي، یمعرفت يهاگزاره فازي، منطق در که یدرحال. ندارد تعلق B مجموعۀ

 کاسـکو  ریتعب به. 58ایمساخته استوار يفاز يهامجموعه تئوري بر را فازي یمعرفت يهاگزاره باب در استدالل مقاله، این در .شوندمی
 عضـویت  تـابع  مفهـوم  يفـاز  يهامجموعه تئوري در مهم مفاهیم از یکی. میشیاندیم هامجموعه يفضا در فازي منطق در ما ،)1384(

  :داد نشان زیر صورت به توانمی ترتیب به را فازي و کالسیک هايمجموعه در عضویت تابع. است 59فازي
( ){ ( ) { } }1,0,/, ÎAÎCC=A CC

AA mm  
( ){ ( ) [ ] }1,0,/, ÎAÎCC=A CC

AA mm  

                                                             
 . قراردارد شناسانهمعرفت گسست درمقابل شناسانهمعرفت اصالح.  54

55  . Fuzzy epistemology 
 که است مسلطی شناسیمعرفت هايدستگاه سطح در) مسئله( بحران مشاهدة محصول جدید شناختیمعرفت دستگاه مقام در فازي شناسیمعرفت.  56

 . آنهاست با رقابت درحال
57 .Crisp set 

 .  استي فازي هامجموعه با استدالل و تعقل بر مبتنیي فاز منطق.  58
59 . Fuzzy membership function 



ـ  برابـر  A مجموعـۀ  در تیعضـو  درجۀ. است مجموعۀ کی در تیعضو بنديدرجه عضویت تابع در اصلی عنصر  در و صـفر  و کی
  . شودیم داده نشان مجموعه در تیعضو درجۀ زانیم ،يفاز عضویت تابع در 60.است] 0،1[ بازة برابر Aمجموعۀ

)عضویت تابع یک با A فازي مجموعۀ": گویدمی فازي مجموعۀ تعریف در) 1965( زادهلطفی )C
Am در نقطـه  هر به x  عـدد  یـک 

)مقدار و دهدمی نسبت 1 و 0 بازة در حقیقی )C
Amدر عضویت درجۀ دهندةنشان A نقطـۀ  سـه  بر يفاز مجموعۀ یساختارکل. "است 

ـ  ایـ آ که معنا نیا به است؛ 63ابهام حداکثر يدارا گذر نقطۀ. عضو ریغ کامالً و 62گذر نقطۀ عضو، کامالً: است استوار 61یفیک برش  کی
 در - موردهـا  گـذر  نقطـۀ . اسـت  توجـه  محل ابهام این به پرداختن فازي، منطق در. است مجموعه عضو ریغ شتریب ای عضو شتریب گزاره
ـ  در شتریب تیعضو با را -هاگزاره اینجا  کنـد یمـ  جـدا  شـوند یمـ  محسـوب  مجموعـه  عضـو  ریـ غ شـتر یب کـه  موردهـایی  از مجموعـه  کی

 ارزشـی  سه فضاي به را یک و صفر ارزشی دو فضاي و کندمی ییبازنما را عضویت میزان و نوع فازي منطق). 158 و 159:  2000ن،یگیر(
 . دهدمی میتعم ارزشی چند و کی و 5/0 صفر،

 کـرد  تیعضـو  زانیـ م و انـواع  از صحبت توانیم ب،یترت نیبد. گیرندمی قرار 5/0 یعنی میانی، نقطه از مساوي فاصلۀ در یک و صفر هايارزش
 و) 1384 کاسـکو، ( شودیم يبنددرجه نسبی شکل به چیز همه گفت توانیم ،يفاز منطق يبرمبنا .شودیم اطالق يفاز تیعضو آن به که

- برسـاخته  هـم  یابـد،  می انتقال خاکستري حقیقت به سفید و سیاه حقیقت معرفتی، دستگاه این در. 64است یک و صفر بین چیزي حقیقت
- تسـاهل  فهـم  در بـاب معرفـت و الزامـات آن    و 65شـوند یم قطعیت عدم اصل تابع یاسیس و یاجتماع ينهادها هم و شناسانهمعرفت يها

 منطـق  يهـا فرض شیپ نیا يمبنا بر. شودمی فرض صادق یزندگ يهاحوزه همۀ در قطعیت عدم اصل واقع، در. شودمی حاصل ايگرایان
  .کرد فازي شناسیمعرفت از صحبت توانیم فازي،
 سـومی  ارزش کـذب  و صـدق  بـین  و شودمی فرض ]1 و 0[ بازة کی فازي زیرمجموعۀ گزاره یک صدق ،فازي شناسیمعرفت رد
 يفـاز  يهـا گـزاره  مجموعـه  در تیعضـو  درجـۀ . انـد دقیـق  غیر وکذب صدق حیث از و قطعی غیر ارزش این هايگزاره که دارد وجود
 داده نسـبت  هـاي ارزش منزلـۀ  بـه  رصـادق یغ کـامال  و نینـاب یب صـادق،  کامًال زبانی هايارزش. است کی و صفر نیب هاییارزش بر مبتنی

  .همواره با درجاتی از عدم قطعیت همراه است هاگزاره کذب و صدق نیبنابرا. 66شوندمی تعبیر کی و صفر بازة در شده
 ماهیـت  فـازي  معرفتـی  هـاي گـزاره . اسـت  فازي معرفتی هايگزاره بر مبتنی شناسیمعرفت فرضپیش حیث از يفاز معرفتی دستگاه

ـ  و صفرتواند فقط به فضاي دو ارزشی علمی نمی) گزارة(آن است که حقیقت  يفاز شناسیمعرفتمدعاي  .دارند 67بنديرجهد  محـدود  کی
 هـر ) 1384( کاسـکو  تعبیـر  بـه  واقـع،  در). 1384 کاسـکو، ( کنـد  رییتغ است ممکن همواره و است) درجات تابع( فازي حقیقت، بلکه شود،

غیـر  (اي خاکسـتري  فقط سیاه یا سفید نیستند، بلکـه تـا انـدازه    معرفتی هايگزارهدر این معنا،  .است غلط یا درست نسبی شکل به چیزي
  . نیستند، بلکه تابع اصل عدم قطعیت و درستی و نادرستی آنها فازي است 2× 2= 4قوانین علمی مانند قوانین ریاضی . اند) دقیق و فازي

 یکـی  به فقط را آنها تواننمی پذیرفت، اما را فراتاریخی و تاریخیهاي تفاوت در نوع گزاره توانیم فازي معرفتی دستگاه پرتو در
 در. بنـدي کـرد  درجـه  را فراتـاریخی  و تـاریخی  هـاي گزاره فازي یشناسمعرفت الزامات يمبنا برباید  بلکه کرد، محدود حالت دو نیا از

 مثابـه  بـه  را دو هـر  و مطرح پیوستاري در را) تعمیمی يهاگزاره( فراتاریخی و) تفریدي( تاریخی هايگزاره توانیم فازي یشناسمعرفت

                                                             
 2007؛ ویرمن، 1381آذر،  ؛1381 جورج، بوجادزي، ؛1965 زاده،لطفیي فازي هامجموعه دربارة.  60

61 . Qualitative breakpoint 
62 . Cross-Over point 
63 . Ambiguity 

 )61:  1384  کاسکو،( است رتریپ دارد سال 30 کهی زمان به نسبت دارد، سال 35ي فردی وقت مثالً است، درجات تابع زیچ همه.  64
 .  شودمی ) Uncertainty( قطعیت عدم اصل تابع چیز همه فازي شناسیمعرفت در.  65
قدبلند . اندها غیرقطعی، ولی درمنطق فازي، محمول"است آسیاییهر ایرانی "شوند، مانند قطعی فرض می) Predicates(ها  در منطق دو ارزشی، محمول. 66

سور عمومی و سور : انددو نوع) Quantifier(در منطق دو ارزشی سورها . قدبلند تعریف قطعی ندارد. شوندهاي فازي محسوب میو سنگین از نوع محمول
دارد مانند خیلی، بیشتر، اند و بیش از دو سور وجود ها فازي، اما در منطق فازي، سوره)1381قیومی، (اند وجودي که به ترتیب نشان دهندة همه و بعضی

 . سور داللت بر کمیت افراد موضوع دارد .کمتر
67 .Calibration 



 جداگانـه  صورت به فراتاریخی و تاریخی هايگزاره از یک هر براي توانمی حتی. کرد تعبیر يفاز یمعرفت يهاگزاره مجموعه رمجموعۀیز
  .باشیم داشته يفاز یمعرفت يهاگزاره بر مبتنی فازي ايمجموعه توانیممی نتیجه، در .کرد تعریف يفاز عضویت تابع

 تـاریخی  نـوع  از گـزاره  این شود،می استفاده خاص نام گزاره، یک در که زمانی گفت دیبا یخیفراتار و یخیتار هايگزاره باب در
 تـاریخی  گـزارة  بـه  خـاص  تاریخی گزارة و یابد 68عمومیت تواندمی خاص نام. شود آورده ستمیس است ممکن خاص گزارة در. است
 خـاص  اسـم  از فـارغ  گـزارة  یـک  اگـر  حـال . شود بیان 70عام تاریخی قضایاي از ايیافتهتشکیل تئوري صورت به و یابد تغییر 69عام

 نظـام  بازتولیـد  بـه  ایـران  در پاتریمونیالیسـم  فرهنـگ "کـه  گزارة این. شودمی تبدیل 72تئوریک گزاره به 71تاریخی گزارة شود، بیان
 منجـر  اقتـدارگرا  دولـت  بازتولیـد  بـه  اسـالمی  کشورهاي در پاتریمونیالیسم فرهنگ" گزارة به تواند می"شود می منجر اقتدارگرا یاسیس

 فرهنـگ " گـزارة  و داد افـزایش  را تـاریخی  گـزارة  عمومیـت  درجـۀ  توانمی. است عام تاریخی گزاره یک این. یابد عمومیت "شودمی
 محسـوب  تـاریخی  هـا، گزاره نوع این. کرد مطرح را "شودمی منجر اقتدارگرا دولت بازتولید به آسیایی کشورهاي در پاتریمونیالیسم

-مـی  تـر یافتـه  تعمـیم  هـا گـزاره  باشد، تریافته تعمیم عضویت درجۀ که میزانی به. پذیردمی تفاوت آنها عضویت درجۀ اما شوند،می
 فرهنـگ " کـه  گـزاره  ایـن . شـود مـی  تبدیل تئوریک گزاره به تاریخی گزارة شود، بیان خاص اسم از فارغ گزاره یک اگر حال. شوند

 بـه  پاتریمونیالیسـم  فرهنـگ " عـام  تئوریـک  گـزاره  بـه  توانـد مـی  "شودمی منجر اقتدارگرا دولت بازتولید به درآسیا پاتریمونیالیسم
 تـاریخی  اول گـزارة  کـه  تفـاوت  ایـن  بـا  انـد، تاریخی سوم تا اول هايگزاره. یابد 73عمومیت "شودمی منجر اقتدارگرا دولت بازتولید

 را آسـیایی،  کشـورهاي  یعنـی  خـاص،  اسـم  سـوم  گـزارة  از اگـر  حـال . شوندمی محسوب عام تاریخی سوم و دوم هايگزاره و خاص
 صـادق  نیـز  قاعـده  این عکس. کندمی پیدا اطالق شرایط چهارم گزارة و شودمی تبدیل تئوریک گزارة به تاریخی گزارة کنیم، حذف
 گـزاره  هـا، گـزاره  يفـاز  فراینـد  در بنـابراین، . داد تغییـر  تاریخی هايگزاره به را فراتاریخی هايگزاره توانمی که معنا این به است؛

 کلـی، صـورت  بـه . انـد تـاریخی  يهـا گـزاره  یک به تغییر قابل فراتاریخی يهاگزاره و عام فراتاریخی يهاگزاره به تغییر قابل تاریخی
 میـان  پـل . شـود  لیتبـد  تـاریخی  گـزارة  به تواندمی زین 75عام گزارة و باشد 74ریپذتعمیم نظري حیث از تواندمی تاریخی گزارة یک

 يفـاز  وهـش پـژ  فراینـد  در) هامجموعه( میمفاه با اجتماعی هاينظام خاص اسامی سازيجایگزین یخیفراتار گزارة و تاریخی گزارة
  . سازدیم روبرو استقرا مسئلۀ با را ما تجربه بر هیتک باشد همراه یعقالن استدالل با دیبا عام هايگزاره کردن فرموله البته. است

 در .شد قایل تمایز 76عام تئوریک گزارة و تئوریک گزارة و عام تاریخی گزارة و خاص تاریخی گزارة بین باید درجه و نوع ثیح از
 یعنـ ی ت،یـ واقع سـوم  ویژگـی  بـا  متناظر هاگزاره نوع این. شودمی رفتهیپذ 77میانی دامنۀ با ییهاگزاره تولید ،يفاز دستگاه معرفتی

 گزارة ن،ینابیب گزارة عام، تاریخی گزارة خاص، تاریخی گزارة. است شده بحث فازي شناسیهستی در ویژگی این باب در که اند78تنوع
 از درجـاتی  هـا گـزاره  نیا از کی هر که دارد يفاز يهاگزاره مجموعه در تیعضو درجۀ و نوع بر داللت عام تئوریک گزارة و تئوریک
 صورت به فراتاریخی و تاریخی هايگزاره يفاز تیعضو تابع. کنندمی بازنمایی تیعموم و تنوع بودن، فرد به منحصر ثیح از را واقعیت

 :آیدمی در ریز

  

                                                             
68. Generalized  
69. General  historical proposition 
70. General  historical statement  
71. Historical statement 
72. Theoretical statement  
73. Generalized  
74. Generalized theoretically 
75. General statement  

 و تئوریک گزارة ترتیب به "شودمی منجر کاریزماتیک رهبر ظهور به هابحران همۀ" گزارة و "شودمی منجر کاریزماتیک رهبر ظهور به اقتصادي بحران" گزاة مانند.  76
 )1970 پرزوسکی، ر،ك( شوندمی محسوب عام تئوریک گزارة

77. Middle-range statement  
 ).2005؛ پنین گس، 2000گین، ار، ك ر )Diversity(درخصوص تنوع .  78



  ارزش جدول. 1 جدول
 M=0 خاص تاریخی گزاره عضو غیر کامالً

 M<.5>0 عام تاریخی گزاره عضو ریغ وبیش کم
 M=.5 انهیم برد با گزاره )عضو نیمه(مابین
 M<1>5. تئوریک گزاره عضو وبیش کم

 M=1 عام تئوریک گزاره عضو کامال
  

 زیـ ن یخیفراتـار  و تاریخی درجۀ توانند یم یخیفراتار و تاریخی ارزشی دو ویژگی بر عالوه یمعرفت يهاگزاره ،يفاز معرفتی دردستگاه
 یعلمـ  يهـا گـزاره  و دارند) يبند درجه( يفاز تیماه معرفتی هايگزاره ،يفاز معرفتی دستگاه در تر،به عبارت دقیق. باشند داشته

 نیبـد . کنـد یمـ  دایـ پ اطـالق  طیشـرا  يریپـذ ابطال درجۀ و کنندیم اختیار] 0،1[ بازه در ییهاارزش پذیري،ابطال اریمع بر یمبتن
 یعلم يهاگزاره کذب و صدق درجۀ بر یمبتن تیعضو تابع به کذب و صدق بر یمبتن تیعضو تابع ،يفاز یشناسمعرفت در ب،یترت
  . است صادق نیز منديتاریخ اریمع بر یمبتن يهاگزاره باب در بنديدرجه این. دباییم میتعم

 تـاریخی  فـرد  بـه  منحصر ویژگی دو از برخوردار را اجتماعی واقعه هر توانمی ارزشی دو منطق براساس گفت باید شناسیهستی درباب
 واقعیـت  تـاریخی  فـرد  بـه  منحصـر  بعـد  و تاکید عمومیت بعد بر انتقادي عقالنیت معرفتی دستگاه 79.کرد تعریف )not-a یاa ( عمومیت یا

- مـی  غفلـت  آن عمومیـت  بعـد  از و تاکید اجتماعی واقعیت فرد به منحصر بعد بر گرایینسبیت معرفتی دستگاه. گذارد یم کنار را اجتماعی
 یخیتـار  امـري  مثابـه  بـه  علمـی  مسئلۀ درمقام اجتماعی واقعۀ انتقادي، عقالنیت معرفتی دستگاه در شناختیهستی الزام این براساس. کند

 ایـن  عکـس . شـود می غفلت زمینه و زمان به مشروط یخیتار امر مثابه به واقعیت از و است شدنی درك فراتاریخی و امرکلی یک از اينمونه
 رمجموعـۀ، یز مثابـۀ  بـه  زمـان هـم  را عمومیت و تاریخی فرد به منحصر ویژگی اگر حال. است صادق گرایینسبیت معرفتی دستگاه بر قاعده

- هسـتی  وارد تـوانیم مـی  صـورت  ایـن  در م،یکنـ  بـار  آن بر 80تنوع عنوان با زین را یسوم یژگیو و میریبگ نظر در اجتماعی واقعیت مجموعۀ
 شناسـی هسـتی  آن بـه  مـا  کـه  اسـت  پذیردرك 81شده يبندبیترک کل کی مثابه به تیواقع فازي، شناسیهستی در. شویم فازي شناسی

 تنـوع  بـودن،  فرد به منحصر( تیواقع بعد سه بیترک قیطر از که است ياسازه شده يبندبیترک کل. کنیممی اطالق فازي 82انۀیگرابیترک
  .هویت فازي دارد مجموعه کی مثابه به 83اعضاترکیب  ای شده يبندبیترک کل فازي، در دستگاه معرفتی. شودیم ساخته) عمومیت و

   
  

Generality          Diversity             Uniqueness  

 فـرد  بـه  منحصـر  ویژگی دو از اجتماعی واقعۀ هر که پذیرفت را ارزشی دو منطق فرضپیش این توانفازي، می دستگاه معرفتی پرتو در
 فـرد  بـه  منحصـر  میـان  وسطی نقطه ویژگی این که دارد وجود تنوع نام با دیگري ویژگی حال این با است، یافته ترکیب عمومیت و تاریخی
 تنـوع  ویژگـی . کنـیم  ارزشی دو نظام جایگزین را ارزشی چند شناسیهستی نظام سازد،می قادر را ما و است عمومیت و) پیچیدگی( تاریخی

 فرمولـه  86تلفیقـی  هـاي سـنخ  و 85هـا سنخ خرده ها؛سنخ به را موردها و ببینیم 84هاسنخ برحسب را اجتماعی هايپدیده سازدمی قادر را ما
  ). 37:  2000گین،ار( کنیم

                                                             
 .دارد) Recurrence(ها و حوادث تکرارپذیر هاي عام هستیبعد عمومیت داللت بر ویژگی.  79

80. Diversity 
81. Configuration 
3. Configurational ontology 
83. Combination of memberships 
84. Types 
85. Subtypes 



 مقـوالت  مجموعـه  یـک  در زمانهم را اجتماعی هايپدیده عضویت میزان و) اسمی مقیاس( عضویت نوع در تفاوت تنوع ویژگی
 فـازي  دستگاه معرفتی. دارند عضویت نوع در تفاوت بر داللت عمومیت و بودن فرد به منحصر). 149: 2000 گین،ار( دهدمی نمایش
 ن،یگـ ار ك.ر يبنـد  درجه درخصوص( کندمی 89يبنددرجه مجموعه یک در نیز را 88موردها عضویت میزان ،87اي مقوله تمایزات بر عالوه
 فهم کلی قانون قالب در شدندموکراتیک مثل عام امر مثابه به توانمی را خواهیمشروطه واقعۀ مثل خاص واقعۀ یک ترتیب، بدین). 2008

 واقعه آن براي توانمی حال، عین در. کرد روایت خود اجتماعی زمینۀ در تاریخی فرد به منحصر امر یک مثابه به را واقعه همان و کرد
 و تنـوع  بودن، فرد به منحصرزمان هویت فازي دارد و بر حضور هم اجتماعی واقعیتفازي،  دستگاه معرفتیدر . گرفت نظر در درجه

 مثابـه  به فازي معرفتی دستگاه چارچوب در علمی مسئلۀ مقام در اجتماعی واقعۀ ن،یبنابرا .کندتاکید می اجتماعی واقعیت عمومیت
  .است مطرح يفاز امري کی

 مبتنـی  شناسیروش در. 90کند می تولید را فازي شناسانۀروش روایت فازي شناسانۀهستی روایت طریق از فازي یمعرفت دستگاه
 دو ایـن  ترتیب به که بنیادقانون یا گراییتاریخ رویکرد :است صادق شناختیروش رویکرد نوع دو ارزشی، دو شناسانۀهستی روایت بر
 شـرایط  92تحلیلـی  رویکـرد  نـوع  دو رویکـرد،  نـوع  دو این شناختیروش الزامات مبناي بر .نامید نیز 91تعمیمی ای تفریدي توانیم را

 در. اسـت  93علّـی  تحلیل تبیینی تحلیل از و تاریخی تفسیر تفسیري تحلیل از ما مراد. تبیینی تحلیل و تفسیري تحلیل :دارد اطالق
 دو شناسی روش در. کندیم پیدا اطالق شرایط تحلیلی روش مجموعه یک در معین روش کامل عضویت عدم و کامل عضویت اینجا،

-تقسـیم  نوع این البته). 1987 ن،یگار( اندکرده بندي تقسیم نیز 94محور متغیر و محور مورد رهیافت دو به را تحلیلی رویکرد ارزشی
 بـر  متغیرمحـور  رهیافـت  و کیفـی  لیـ تحل بـر  موردمحور رهیافت. است نوشتار نیا موضوع از خارج آن نقد که است نقد قابل بندي

. کـرد  تقسـیم  کیفـی  و کمـی  نـوع  دو به را تحلیل يهاروش توانیم زین ايمشاهده هايگزاره نوع معیار با. دارد داللت کمی لیتحل
  . باشند نیز 95تطبیقی توانندمی کمی و کیفی لیتحل

 بـه  شـده يبندبیترک کل این. است 97شده يبندبیترک کل کی مثابه به 96موردها فهم ،کانونی عنصر ،يفاز یشناسیهست روایت در
 لیـ تحل معنا، این در. شودمی يفاز لیتحل مجموعه نیا در موردها تیعضو زانیم آنگاه، و شودمی گرفته نظر در مجموعه کی مثابه

  . کندیم برجسته بنديدرجه طریق از 98شدهيبندبیترک کل کی در را يفاز تیعضو زانیم يفاز
 الزامات يبرمبنا. است لیتحل نوع این بر نوشتار این در ما تاکید که کرد اجرا نیز تطبیقی تحلیل وةیش به توانمی را يفاز روش 
 تحلیـل  تعمـیم  يفـاز  تطبیقـی  لیـ تحل. است ترکینزد) تاریخی( یفیک تطبیقی تحلیل به يفاز تطبیقی لیتحل فازي، یشناسروش

 با تاریخی یقیتطب لیتحل منطق عنوان، با دیگر، نوشتار در) تاریخی( کیفی تطبیقی تحلیل باب در. شود می محسوب یفیک تطبیقی

                                                                                                                                                                                                    
86. Mixed types 
87. Categorical distinctions 
88. Cases 
89. Calibration of degree of set membership 

 .است فازي منطق معرفتی الزامات از تابعی  فازي شناسیروش. 90
91. Idiographic or  Nomothetic 
92. Analytic approach 

شود، آزمون تئوري و در تفسیر تاریخی استفاده از تئوري براي تفسیر موردها  آن تبیین قانونی  نیز گفته می، که به )causal analysis(  عّلی در تحلیل .93
هاي رویکرد تبیینی با معیار ساختار داده ..شود، تفسیر تاریخی بر تحلیل علّی تقدم  دارددرتحلیل تاریخی که به آن تبیین تاریخی نیز اطالق می.. اولویت دارد
 .هاي تجربی کیفی و کمی باشدتواند مبتنی بر دادهتجربی می

94. Case- oriented approach and  oriented –Variable approach  
95. Qualitative comparative analysis(QCA)  
96. Cases 
97. Configuration 

  شروط بنديترکیب. باشد ) Conditions Causal(تواند ناظر بر ترکیب شروط علّیمی Configurationدر واقع  .98
 )of Conditions Configuration( شناسی دو ارزشی در مقابل متغیرهاي مستقل مورد نظر در روش)یکه در آن . شودمطرح می) رویکرد تحلیل کم

 . مدنظر است  Configurationدر روش فاز میزان عضویت یک مورد در یک . کندترکیبی از متغیرهاي مستقل واریانسی از متغیر وابسته را تبیین می



) تاریخی( یفیک تطبیقی تحلیل که کنمیم اشاره خالصه شکل به بحث ياقتضا يمبنا بر نجا،یا در. امکرده بحث یبول تحلیل کردیرو
) تاریخی( یفیک تطبیقی تحلیل در. شوندیم سهیمقا گریکدی با شدهيبندبیترک کل کی مثابه به موردها آن در که سازدیم فراهم را یطیشرا

 و دارد نظـر  زمـانی  بـازة  یـک  در 99علّـی  يبنـد بیترک به بلکه بیند،نمی هم از جدا را هاعلت رویکرد این. است Configuration اصلی مفهوم
 یفـ یک تطبیقـی  تحلیـل  در). 11: 2003 مـاهونی، ( کنـد  تعیـین  انـد کـرده  تولید را تحقیق مورد واقعۀ که را علّی هاییيبندبیترک کند،می تالش

 پرتـو  در 101چندگانـه  عطفـی  عّلیـت  یـا  100علّی پیچیدگی مفهوم و اندعلیتی چند اجتماعی يهایهست و رخدادها که است آن بر فرض ،)تاریخی(
 علّـی  شـرط  چند ترکیب و نبوده خاص اجتماعی رویداد یک علّت عامل یک که دارد آن بر داللت علّی چیدگییی مفهوم. شودمی وجوجست تئوري
 کـرد یرو با را یفیک تطبیقی تحلیل کاربرد نۀیزم 102انهیگرابیترک شناختیروش روایت. شود منجر خاص رویداد یک ظهور به است ممکن

  .سازدیم فراهم يفاز
 توانیم را فازي واقعیت. است فازي واقعیت آن موضوع که دارد لیتحل از یخاص نوع بر داللت فازي صفت با تطبیقی لیتحل روش

 104يفرایند امر یک مثابه به واقعه برفهم تاکید. 2 103عام امر یک مثابه به واقعه تحلیل بر تاکید. 1: کرد تحلیل ویژگی سه بر تاکید با
. 3 ؛)واقعـه  منـدي زمینه( زمینه به مشروط امرخاص یک مثابه به آن فهم و) واقعه يمندزمان( زمان در و زمان درطول شدن درحال
 مربوط بحث در که کنندمی نمایی باز را) عمومیت و تنوع بودن، فرد منحصربه( تیواقع بعد سه ویژگی سه این. واقعه تنوع ویژگی بر تاکید

  . شد پرداخته آنها به فازي شناسیهستی به
 بـه  ایـران  در شدن یدموکراس ندیفرا تحلیل مانند ،کرد یعلّ تحلیل فراتاریخی امري مثابه به توانمی را خاص واقعه یک ،يفاز لیتحل در

 طول در آن بودن فرایندي و يمندزمینه بر تاکید با معینی زمینۀ در توانمی را واقعه همان دیگر سوي از و یدموکراس عام مفهوم از اينمونه مثابه
 هـدایت  بـا  تـاریخی  -اجتماعی خاص فرآیند یک درون در حوادث توالی تحلیل بر ناظر تاریخی تفسیر. کرد تاریخی تفسیر زمان در و زمان

-می نمایش مقوالت مجموعه یک در زمانهم را اجتماعی هايپدیده عضویت میزان و عضویت نوع در تفاوت تنوع، ویژگی .105است تئوري
 را تـاریخی  واقعـۀ  یـک  علّـت  کـه  قاعـده  ایـن  ،يفاز تطبیقی تحلیل در ترتیب، بدین. کندمی برجسته را فازي روش106 تنوع ویژگی. دهد
 در تاریخی فرد به منحصر واقعۀ همان تفسیري، بسندگی به دستیابی منظور به شود وپذیرفته می کرد استنتاج کلی قانون یک از توان می

رویکرد  از را تبیینی کفایت انهیگرابیترک تحلیل به دستیابی براي يفاز تطبیقی تحلیل. شودمی فهم تئوري هدایت با خود اجتماعی زمینۀ
 در تفاوت هم و) 107یفیک زاتیتما( تیعضو نوع در تفاوت هم حال، عین در. گیردمی گراییرا از رویکرد تاریخ تفسیري کفایتبنیاد و قانون

ـ " مثابـه  به شده يبندبیترک کل ،يفاز روش در. کند یم مطرح زمانهم را شده يبندبیترک کل کی در) یکم يهاتفاوت( تیعضو زانیم  کی
ـاز  روش. است تیعضو زانیم و یفیک يهاحالت دهندةنشان که شودمی تحلیل ،108"شده يبنددرجه يوستاریپ مجموعۀ  در را تیعضـو  تـابع  يف

 صـفر  و یـک  هـاي ارزش تجربـی  هـاي داده سـاختار  معیـار  با توانمی فازي شناسیروش پرتو در. 109کندیم يریگاندازه فازي سنجش سطح
                                                             

99 . Identification of configuration configurations 
100.Causal complexity  

علیت عطفی بر مبناي تعداد شروط و ترکیب شروط . را به دنبال دارد Multiple conjunction casualty )(ترکیب علتها، علیت عطفی چندگانه . 101
 . شودعلی مشخص می

102. Configurational analysis  
103. Universal event 
104. In time /Over time/Temporal  processes/Timing of event  

ها استنتاج باید مبتنی بر فرضیات علمی باشدکه از تئوري تاریخی -تحلیل  شواهد تجربی مربوط به توالی حوادث در درون یک فرآیند خاص اجتماعی .105
 .اندشده

فصل : 2000: ر،ك به(بین پیچیدگی و عمومیت یا بین مطالعه موردمحور و متغیرمحورقراردارد)  Diversity-oriented study(ه تنوع محور مطالع .106
 ).اول

3. Qualitative distinctions 
108. Continuous set 

 تابع آنچه. نیست ايفاصله سطح با متغیر یک فازي عضویت تابع اما کرد، مطرح پیوسته صورت به را فازي عضویت تابع توانمی چه اگر داشت درنظر باید. 109
- نشان نقاط این. انداهمیت پر بسیار که است ناکامل، عضویت و گذار ۀنقط کامل، عضویت برش ۀنقط سه وجود سازدمی مجزا ايفاصله متغیر از را فازي عضویت

 خاکستري مناطق فازي، عضویت تابع واقع، در. ندارد وجود دارمعنی صفر اي،فاصله سنجش سطح در. دارندمعنی صفر ۀنقط داراي لذا و کیفی هايتفاوت ةدهند



 هـاي داللـت  را) عضـویت  میزان يبنددرجه( صفر و یک بین هايارزش و کیفی تحلیل هايداللت را) کامل عضویت عدم و کامل عضویت(
 صـورت  لیـ تحل روش سـازي  فازي قیطر از پل نیا. زندیم پل یکم و یفیک کردیرو دو نیب فازي شناسیروش. کرد محسوب کمی تحلیل

  .پذیردمی
 وتحلیـل  111تـاریخی  تفسـیر . ١١٠شـود مـی  تفسـیرتاکید  "و" تبیـین  تفسیربر "یا" تبیین جاي به ،يفاز شناسیروش روایت در
 مجموعـه  از اي،رمجموعـه یز مثابـه  به تبیینی یا تفسیري تحلیل یارزش دو يفضا و محسوب يفاز تحلیل رویکرد از یدرجات تبیینی

   .شودیرمییتع يفاز لیتحل روش
 مـاهیتی  شـده  بنـدي بیـ ترک کـل  ایـن  کـه  اسـت  انـه یگرابیترک تحلیل بر مبتنی خاص معناي در يفاز تطبیقی لیتحل در مجموع باید گفت

  .کنیممی اطالق يفاز انۀیگرابیترک تحلیل آن به اینجا در ما که دارد يبنددرجه
  فازي انهیگرابیترک شناسیروش           يفاز انهیگرابیترک تحلیل             يفاز تطبیقی تحلیل روش

  . است ارزشی دوشناسی معرفت شناسی فازي بیش ازمعرفت تبیینی قدرت که کرد داوري توانمی شده عرضه هاياستدالل استناد به
 

داوري مقام در فازي روش  

 تحلیـل  روش در نمونـه  يبـرا  .112اسـت  غیرفازي روش با متفاوت) فرضیه( تئوري کذب یا صدق باب در داوري مقام در فازي روش
مفهـوم  فـازي  روش در امـا  شـود، یم تبیین مستقل متغیر طریق از وابسته متغیر واریانس و لیتبد ریمتغ به میمفاه کالسیک یکم 

 و نوع آنگاه، و شود می گرفته درنظر فازي يامجموعه مثابه به بلکه است، شده مفهوم جانشین که يمتغیر ۀمنزل به نه سنجش مورد
  .شوندیم تحلیل مجموعه آن در اعضا عضویت میزان
 کـه  دارد وجـود  سـومی  ارزش کذب و صدق بین و شودمی فرض] 1 و 0[ ةباز فازي ۀزیرمجموع ةگزار یک صدق ،فازي روش رد
-ارزش بـر  مبتنـی  يفاز يهاگزاره ۀمجموع در تیعضو ۀدرج. انددقیق غیر کذب و صدق حیث از و قطعی غیر ارزش این هايگزاره
 و صـفر  ةبـاز  در شـده داده نسبت هايارزش ۀمنزل به رصادقیغ کامًال و نینابیب صادق، کامًال زبانی هايارزش. است کی و صفر نیب هاي

 مفهـوم  یک را دموکراسی اگر مثًال .همواره با درجاتی از عدم قطعیت همراه است هاگزاره کذب و صدق ن،یبنابرا. شوندمی تعبیر کی
 دموکراسـی  میـزان  فـازي  روش در که حالی در گیرد،می قرار توجه مورد کشور در دموکراسی میزان کمی روش در م،یریبگ نظر در

] 1 و 0[ ةباز در دموکراتیک کشورهاي مجموعه در عضویت میزان و مجموعه یک مثابه به دموکراتیک کشورهاي بلکه نبوده، مدنظر
 در یدموکراسـ  درجـه  است ممکن حال، نیا با و دارد خاص يکشورها از مجموعه کی بر داللت کیدموکرات يکشورها اینجا در. شودمی تحلیل

 فازي منطق اصل این. است مجموعه در تیعضو کذب یا صدق درجه بر مبتنی فرضیات باب در فازي تجربی داوري. باشد متفاوت آنها
 ةبـاز  در را هـایی ارزش مجموعـه،  یک اعضاي عضویت درجه. است صادق نیز هاگزاره تجربی درآزمون است، پذیردرجه چیزي هر که

                                                                                                                                                                                                    
 در کمی هايروش در. ايفاصله سنجش سطح با متغیر یک صرفًا نه و است دوگانگی یک تعمیم فازي عضویت تابع دیگر، عبارت به. دهدمی بسط را قطب دو بین

 معنادار صفر با سنجشی توانمی ندرتبه کیفی یا کمی از اعم اجتماعی، علوم هايپژوهش در بنابراین،. ندارد وجود حقیقی و معنادار صفر ايفاصله سنجش سطح
 . سازدمی پذیرامکان را معنادار و حقیقی صفر نیز ترتیبی هايمقیاس براي حتی فازي ۀمجموع رهیافت اما .ساخت) حقیقی(

 .رودی م بکار  a or not-a، a  and not-a جايبه نمادها زبان با. 110
111. Historical interpretation 

  :شوداگر مفهوم مورد سنجش یک بعد داشته باشد، تابع عضویت فازي یک بعدي به شکل زیر نشان داده می. 112
( ){ ( ) [ ] }1,0,/, ÎAÎCC=A CC

AA mm  ضرب دو مجموعۀ فازي تابع عضویت دو بعدي نتیجۀ حاصل. اگر مفهوم مورد سنجش دو بعد داشته باشد، تابع عضویت دو بعدي خواهیم داشت

A  وB  در یک مجموعۀ جامع)U (اي فازي از فضاي دکارتییک رابطۀ فازي زیرمجموعه. شودبه تابع عضویت دوبعدي، رابطۀ فازي نیز گفته می. است× X Y  هر رابطۀ  .است] 1و  0[در بازة
)توان به صورت شود مینشان داده می Rرا که به وسیله  B´Aروي ) تابع عضویت فازي(فازي  ) ( ){ ( ) ( ) [ ] }1,0,,//,, ,, ÎB´AÎUCUC= UCUC

RAR mmدر تابع عضویت. ترسیم کرد R 

)در عبارت فوق، . باشند، آنگاه تابع عضویت عنصري از پیوستار صفر تا یک خواهد بود B´Aهر دو عناصري در مجموعه Yو  Xکه دو صفت دارد، اگر  )UC,
Rm  یک تابع عضویت دوبعدي

 .کندبه صورت یک عدد حقیقی در دامنۀ صفر و یک مطرح میB´Aدر ) R(را  Yو  Xاست و درجۀ عضویت مرتب 



-نشـان  یـک  ارزش. اسـت  فرضـیه  با] 1 و 0[ ةباز در تجربی شواهد تطابق ۀدرج ةدهندنشان تجربی داوري. کندمی اختیار] 1 و 0[
  . است کامل تطابق عدم ةدهندنشان صفر ارزش و کامل تطابق ةدهند

 دو ک،یکالسـ  يهـا مجموعـه  ماننـد  ،يفـاز  يهـا مجموعه در. کندیم نییتع مجموعه کی در را يفاز تیعضو زانیم يفاز روش

)يفاز اشتراك يامجموعه عملگر )x
BAIm يفاز اجتماع و( )x

BAUmشـرایط  ترتیـب  بـه  "منطقـی  یا"و "منطقی و". دارند یفراوان تیاهم 

 حـداقل  صـورت  ایـن  در باشـد،  يفاز اشتراك فازي، مجموعه عملگر اگر ل،یتحل درمقام. سازندمی فراهم را اجتماع و اشتراك اطالق
 حـداکثر  باشـد،  يفـاز  اجتمـاع  فازي، اگرعملگرمجموعه اما. شودیم انتخاب اندشده ترکیب که هاییمجموعه در يفاز تیعضو ةنمر
  ). 2007 دیگران، و کالرك ك.ر فازي ۀمجموع عملگر درباب( شودیم انتخاب يفاز تیعضو ةنمر

( ) ( ) ( )[ ]xxx Min BABA = mmm ,
I

= min(.5,.7)=.5 و ( ) ( ) ( )[ ]xxx Max BABA = mmm ,
U

= max(.5,.7)=.7 

  )فازي مجموعه دو اشتراك( يفاز تیعضو زانیم=  Min(A and B): آن در که
Max(A or B) = فازي مجموعه دو اجتماع(يفاز تیعضو زانیم(  

 بـا  کـار  چگـونگی  فهـم  بـراي  را مهمـی  ايزمینـه  دانـش  114اجتمـاع  و 113اشتراك فازي ۀمجموع عملگرهاي گفت باید اینجا در
 صـورت،  ایـن  در. باشـد  داشـته  سـروکار  چندگانه علیت با است ممکن پژوهشگر). 2008 گین،ار( سازدمی فراهم فازي هايمجموعه
 صـادق  فـازي  اجتمـاع  در قاعـده  ایـن  عکس. شودمی انتخاب یعلّ طیشرا انیم از يفاز ةنمر حداقل فازي اشتراك مجموعه براساس

 کشـورهایی  ۀمطالعـ  بـه  منـد عالقـه  کنیـد  فرض مثًال. است مجموعه یک در عضویت ۀدرج حداکثر بر تاکید فازي، اجتماع در. است
 یـا  یافتـه توسعه کشورهایی هدف اگر اما داریم سروکار اشتراك فازي ۀمجموع با اینجا در باشند دموکراتیک و یافتهتوسعه که باشیم

 در 6/0 نمـره  و دموکراتیـک  کشورهاي مجموعه در 3/0 نمره کشور یک اگر. رودمی کار به اجتماع فازي مجموعه باشد، دموکراتیک
 دموکراتیـک  و یافتـه  توسـعه  کشـورهاي  ۀمجموع در اشتراك عملگر با کشور آن نمره باشد، داشته یافته توسعه کشورهاي ۀمجموع

  .باشدمی 6/0 دموکراتیک یا یافته توسعه کشورهاي ۀمجموع در کشور آن نمره اجتماع عملگر با و است 3/0
  

  دموکراتیک و یافتهتوسعه کشورهاي مجموعه در عضویت تابع. 2 جدول
 در عضویت

 مجموعه
 کشورهاي

 یا یافتهتوسعه
دموکراتیک

( )x
BAUm 

 در عضویت
 مجموعه
 کشورهاي

 و یافتهتوسعه
دموکراتیک

( )x
BAIm 

 در عضویت
 مجموعه
 کشورهاي
 دموکراتیک

( )x
Bm 

 در عضویت
 مجموعه
 کشورهاي

)یافتهتوسعه )x
Am 

 کشورها

6/0 3/0 6/0 3/0 a 
8/0 5/0 5/0 8/0 c 
4/0 1/0 1/0 4/0 d 
5/0 2/0 2/0 5/0 e 

  

                                                             
113  . Fuzzy  set intersection (logical and) 
114  . Fuzzy  set  union (logical or) 



 ةدربار. 117شودمی عملیاتی مفاهیم 116سازيفازي ازطریق تابع این که است يفاز عضویت تابع 115برساختن نیازمند يفاز داوري
 کمـک  بـه  و نظـران صـاحب  به رجوع قیطر از توانیم را عضویت ۀدرج گفت باید يفاز عضویت تابع يسازیاتیعمل چگونگی ةدربار
-یمـ  اسـتفاد  یکم اریمع يفاز عضویت تابع تعیین يبرا باشند، کمی نوع از تجربی شواهد اگر البته. کرد تعیین محقق ينظر دانش
 مقـوالت  برحسـب  هم يفاز تیعضو تابع. است شده بحث خصوص نیا در عضویت، يبنددرجه يهاروش به مربوط قسمت در. شود

 يعـدد  يهـا ارزش و گسست نقاط هرچه. شودیم یاتیعمل] 1 و 0[ ةباز در تیعضو زانیم در یکم يهاتفاوت برحسب هم و یفیک
 نـوع  چهـار  نیازمنـد  يفـاز  عضـویت  تـابع  يسازیاتیعمل ندیفرا. شودیم بیشتر زین پژوهش دقت باشد، بیشتر] 1 و 0[ ةباز در فازي
  :است تالش
 کمی نوع از تجربی اگرشواهد. 2 است؛ yیزبان ریمتغ نام ،یدموکراس مثًال. 118یزبان يهابرچسب ای یزبان رهايیمتغ نام تعیین. 1
ـ  به ١١٩یتیپول نمرات نجایا در مثًال کنند؛ می اختیار متغیرها که کمی ییهاارزش نییتع باشند، ايفاصله  يهـا معـرف  از یکـ ی ۀمنزل

 نیـی تع. 3 کـرد؛  کدگـذاري  یـک  و صـفر  با ترتیب به توانمی را آنها حاالت باشند، ايمقوله متغیرها اگر. شودیم فیتعر یدموکراس
 ياجـرا . شـود مـی  مشـخص  عددي هايارزش طریق از مجموعه هر در عضویت میزان ۀمرحل این در]. 0 و 1[ ةباز در عضویت درجه

 يفـاز  لیـ تحل یتیپول زانیم برحسب را کشورها دیکن فرض. است ممکن نیز) چهارم مرحله( گسست نقاط تعیین از بعد مرحله این
 گسست نقاط ادامه، در و کنیممی مشخص را متغیر این کمی هايارزش و تعریف یتیپول براي یزبان ریمتغ ۀمنزل به را y ابتدا. میکن
 يهـا مجموعـه . 120شـوند یمـ  نیـی تع يفاز يهامجموعه مرحله نیا در. گسست نقاط تعیین .4 شوند؛می تعیین یفیک هايحالت یا

  . است يفاز يهامجموعه شامل ریز جدول. اند یارزش دو يهامجموعه میتعم يفاز

                                                             
115  . Construction 
116. Fuzzification 

اگـر   .انـد y و xهاي هاي فازي و زیر مجموعه مجموعه  bو   a .است  y ،bاست، آنگاه x  ،aاگر: توان به صورت زیر عرضه کردساختار فرضیۀ فازي را می. 117
کاسـکو،  ( شـوند خیس از طریق قاعدة فازي به هم مربـوط مـی  در اینجا دو مجموعۀ فازي به شدت و بسیار . بارد،  بسیار خیس خواهیم شدباران  به شدت به

 .سازد هاي شرطی به یکدیگر مربوط میبه صورت گزاره مفاهیم فازي را قاعده، فازي ).192،  64:  1384
118 . Verbal label 
119 . Polity 

در مجموعۀ کالسیک، افرادي که . شود در نظر گرفته می Xمثالی که در مجموعۀ فازي به شکل سنتی مطرح می شود قد انسان است که به عنوان  . 120
باشد،  180cmفرض کنید عدد مالك . شوندقد درنظر گرفته میاند، بلندقد و افرادي با قد زیرآن عدد مالك کوتاهداراي قد برابر و بلندتر از یک عدد مالك
: برمبناي مجموعۀ کالسیک خواهیم داشت

î
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اگر
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اگر بازة مورد . آوریمکند بلندي قد یعنی چه؟ اما با استفاده از مجموعۀ فازي بلندي قد را در یک بازه درنظر میندي مجموعۀ کالسیک مشخص نمیبطبقه
بین  Xاگر . ودشباشد قطعًا فرد عضو بلندقدها محسوب می 180cmو اگر قد بلندتر از ) 0(، بلند قد نیست 160cmتر از باشد، قد کوتاه  200تا  160نظر 
تابع عضویت افراد در مجموعه بلندقدها را می توان از طریق  . خواهد بود 1و  0در نوسان باشد، بین  180و  160

180200
160
-
-C جدول زیر مثالی از . دست آوردبه

  .دهدتابع عضویت افراد در مجموعه بلندقدها را نشان می
 افراد عضویت درجه
 بلندقدها مجموعه در

 اشخاص قد طول

0 151 a 
5/0 170 b 

1 182 c 
  .دارد عضویت بلندقدها در نیز c. است قد کوتاه ونه بلندقد نه b و نیست بلندقدها عضو a فرد 



  ارزش جدول. 3شماره جدول

 یقطع مجموعه
 يفاز مجموعه

  با همراه
 زبانی برچسب

 عضویت زانیم يبنددرجه
)مجموعه در )x

Bm 

1: Fully in عضو کامال M=1 

 

 M<1>5. عضو بیش و کم
 M=.5 )عضو نیمه( مابین
 ریغ بیش و کم

 M<.5>0 عضو

0 : Fully out ًعضو غیر کامال M=0 
  
 ۀنقطـ . شـود  انتخـاب  بیشـتر  یـا  رعضویغ کامالً. 3 121گذار نقطه. 2 عضو کامالً. 1 ،یفیک حالت سه است ممکن يفاز مجموعه در

 قبل گسست نقاط اگر. است رعضویغ ای عضو شتریب کشور ای مورد کی ایآ که دارد ثیح نیا از را ابهام نیشتریب که است ییجا گذار
 برحسـب  هـم  يفـاز  تیعضـو  نمـرات  ب،یـ ترت نیبد. شود شنهادیپ يعدد ارزش آنها از کی هر به دیبا شوند، فیتعر درجه نییتع از

  . 122شودیم نییتع تیعضو زانیم يبنددرجه برحسب هم و یفیک مقوالت
ـی تع یزبـان  يرهـا یمتغ يهـا رمجموعـه یز ،يفاز يهامجموعه نییتع ۀمرحل در ـانی  يهـا  ارزش ۀمجموعـ  و نی ـثال  کـه  زب  يکشـورها  م

 يکشـورها : شـوند یمـ  فیـ تعر ریـ ز صـورت  بـه  y يبرا يفاز رمجموعهیز پنج مثال يبرا شود،یم فیتعر کنند اختیار توانندمی) y (کیدموکرات
 کـامال  مثـل ي ها واژه .کیدموکرات غیر کامالًو کیدموکرات ریغ بیشو،کم)عضو نیمه( مابین ک،یدموکرات بیش و ک،کمیدموکرات کامال

  .شوندی م محسوب یزباني ها ارزش کیدموکرات بیش و کم و کیدموکرات
 ،یعلمـ  اجتمـاع  بـه  رجـوع  يبرمبنا گسست نقاط مرحله نیا در. نوشت نیز غیردموکراتیک يکشورها براي توانمی را فازي ۀمجموع 
 ايمحـاوره  زبـان  در تشـدیدکننده  قیـود  از اسـتفاده  بـا  معموالً گسست نقاط. شودیم تعیین تجربی يهاداده و محقق ينظر دانش
 کیفـی  يهاحالت یا گسست نقاط. ثروتمند کامالً مابین، غیرثروتمند، کامالً ای ادیز یلیخ تاحدودي، کم، خیلی مثل شود،یم تعیین

 خواهـد  کمتـر  گسسـت  نقاط ۀفاصل باشد، ترقیدق سنجش سطح ثیازح میمفاه ناظربر یتجرب شواهد اگر. اندمهم فازي ۀمجموع در
  .بود

 متغیـر  یـک  فـازي  عضـویت  تابع حال، نیا با. کرد مطرح پیوسته صورت به توانیم را فازي عضویت تابع که گفت دیبا نجایا در
 ۀنقطـ  و گسسـت  نقاط وجود سازد،می مجزا ايفاصله متغیر از را فازي عضویت تابع آنچه. است يفاز يریمتغ بلکه نیست، ايفاصله
 تـابع . 123دهنـد  می بسط را قطب دو بین خاکستري مناطق فازي، عضویت تابع. است) رعضویغ کامالً و گذار ۀنقط عضو، کامالً( گذار

 اریبس گذار ۀنقط تعیین تیعضو تابع يسازيفاز در. دارد ثابت ۀنقط سه فازي عضویت تابع و ثابت عددي نقطه دو ايفاصله عضویت
  . است مهم

                                                             
121. Cross-over point 

در . شوندمتغیرهاي زبانی در سطح اسمی و ترتیبی مطرح می). 1387،یچلب از نقل به زادهیلطف(کنندها را به مثابه مقدار اختیار میمتغیرهاي زبانی واژه. 122
 . )همان(شونداي و نسبی بیان میمقابل متغیرهاي زبانی، متغیرهاي عددي قرار دارند که از طریق عدد و در سطح سنجش فاصله

 کار به سوري هیچ آنها در که روندمی کار به هاي گزاره براي ايمقوله قواعد. اندتقسیم قابل قیاسی و ايمقوله به قواعد این گفت توانمی استدالل قواعد باب در 123.
 یاصل عنصر زبانی متغیر فازي استدالل در. است یاصل عنصر زبانی متغیر و تقریبی فازي استدالل در که تفاوت این با اند،ارزشی دو منطق مشابه قواعد  این. باشد نرفته
 "گیرندمی قرار قلبی ایست معرض در بیشتر وزن سنگین افراد":ةگزار در ۀنمون يبرا. اندزبانی متغیرهاي بیشتر و کمتر و جوان نسبتًا کم،). 144: 1381 قیومی،( است

 متغیر یک مجموعه، این در مقداري هر. شودمی نامیده متغیر آن هايترم مجموعه پذیردمی زبانی متغیر یک که مقادیري از ايمجموعه. است یزبان ریمتغ کی شتریب
 .است عددي متغیر مترسانتی به قد طول و فازي متغیر بلند خیلی و بلند قدمتغیرزبانی، طول مثًال .است شده تعریف عددي متغیر یک روي بر که است يفاز



 نییارتعیـ مع میرمستقیغ درروش. میمستق روش و میمستق ریغ روش: کرد استفاده روش دو از توانیم عضویت يبنددرجه يبرا
 نظـري  و جمعـی  دانـش  ، کامل عضویت عدم آستانه. 3 و گذار ۀنقط. 2 کامل عضویت آستانه. 1 کیفی ۀنقط سه یا حدي ۀمنطق سه

 دانـش  محصـول  بیرونـی  مـالك . سـازد مـی  فـراهم  را بیرونـی  هـاي مـالك  از استفاده امکان پژوهشگر براي جمعی دانش است، پژوهشگر
 اخـذ  دیـپلم  مـدرك  تـا  کنـد  تحصـیل  بایـد می شخص یک که هاییسال میزان از جمعی دانش مثال يبرا. است) جمعی دانش( محتوایی

 دانـش  لـذا . تحصـیلی  هـاي سـال  فراوانـی  توزیـع  نـه  و اسـت  جمعـی  دانش حاصل دیپلم اخذ براي مالك ترتیب، این به. دارد آگاهی کند
 ينظـر  دانـش  بـر  یمبتنـ  توانـد یمـ  زین مجموعه کی در تیعضو زانیم يبنددرجه. است گسست نقطه تعیین براي یرونیب مالك جمعی

 براسـاس  ، 125هـدف  مجموعـه  یـک  در عضـویت  يبنـد درجـه  کـه  است آن حالت ترینمطلوب). 2008 ن،یگار( باشد پژوهشگر 124ذاتی و
. باشـد  عضـویت  تـابع  تعیـین  و تشـخیص  مبنـاي  جمعـی  دانـش  یـک  معنـا  ایـن  به. گیرد صورت اجتماعی علوم دانشمندان نظري دانش
 و یجمعـ  دانـش  از اگـر  کـه  دارد وجـود  امیدواري این حال این با باشد، داشته وجود نظر اتفاق آن ةدربار که نیست موجود مالکی اگرچه
   .یافت دست اجتماعی هايپژوهش براي فازي مقیاس به توانمی شود، استفاده درستی به موجود نظري

 مجموعـه  یـک  در عضـویت  متفـاوت  درجـات  بـه ) زبـانی ( لفظـی  هـاي چسب بر ریاضی تبدیل بر تیعضو ۀدرج نییتع میمستق روش
 مجموعـه  نیـی تع يفـاز  يهامجموعه عزیمت ۀنقط .است مناسب فازي ۀمجموع به ايفاصله مقیاس تبدیل براي میمستق روش. استواراست

 درنظـر  هـدف  مجموعه مثابه به آن از مفهومی زیر که باشد داشته وجود ايفاصله مقیاس با یاصل مفهوم کی ابتدا دیبا نجایا در. است هدف
 مقیـاس  بـه  آن تبـدیل  بـراي  ايفاصـله  مقیاس داشتن اختیار در صرف البته. شودیم تعیین آن براي فازي عضویت میزان و شودیم گرفته
 126جمعـی  دانـش  نیازمنـد  پژوهشـگر . باشـد  نیانگیـ م اریـ مع مانند درونی، یمالک داراي نظر مورد مقیاس اگر حتی کند،نمی کفایت فازي

 زیـ ن میمسـتق  روش در. شودیم اطالق 127بیرونی هايمالك آن به که است مطالعه تحت موضوع درباب نظرانصاحب میان در شده پذیرفته
 کامـل،  عضـویت  عـدم  آسـتانه . 3 و گـذار  نقطـه . 2 کامل، عضویت آستانه. 1 کیفی حد سه براي حداقل بیرونی هايمالك داشتن اختیار در

 مجموعـه  دررهیافـت . میدار میرمستقیغ و میمستق روش هردو به ازین فازي مقیاس به ايفاصله مقیاس یک لیتبد يبرا ن،یبنابرا. است الزم
 بـه  کیـ نزد فـازي  مجموعـه  رهیافـت . انـد  تیـ اهم اربایبس مجموعه در عضویت هايمالك عنوان به توافق مورد بیرونی استانداردهاي فازي

  .تئوري از تا شود اخذ محتوایی دانش و اندیشه از بیشتر بیرونی معیارهاي ودش می کوشش زیرا است، کیفی پژوهش رهیافت
 خـاص،  زبـانی  هايبرچسب با ارزشی نه مجموعه یک زبانی، هايبرچسب ریاضی تبدیل ساختن عملی منظور به) 2008( گینار 

میـزان  ادامـه  در و بخـت  میزان به را فازي تیعضو درجه آن، از بعد. است داده اختصاص عضویت ۀدرج کی برچسب هر به و مطرح
  .است کرده تبدیل) Eدرخور( نپلپایه بر طبیعی هايلگاریتم به را بخت هاي

  زبانی هايبرچسب ریاضی تبدیل. 4 جدول

 128بخت میزان عضویت ۀدرج زبانی برچسب
)/ 1 - عضویت ۀدرج(

=  عضویت ۀدرج
 بخت میزان لگاریتم

 3 148 993/0 129کامل عضویت
 130کامل عضویت ۀآستان

 130کامل
953/0 085/20 3 

 درون بیشتر
 131مجموعه

881/0 389/7 2 

                                                             
124 . Substantive and theoretical knowledge 
125  . Target set 
126 .Collective knowlede 
127 .Eexternal 
128. Odds ratios 
129 . Full membership 
130 .Threshold of full membership 



 بیرون تا درون بیشتر
 132مجموعه

622/0 648/1 5/0 

 0 1 500/0 133گذار ۀنقط
 از ًبیرون بیشتر

 134مجموعه
378/0 06065/0 5/0- 

 درون تا بیرون بیشتر
 135مجموعه

119/0 01353/0 2- 

 عضویت عدم آستانه
 136کامل

047/0 0497/0 3- 

 -5 0067/0 007/0 137کامل عضویت عدم

m
m
-1

 Odds Ratios =  

 يبنددرجه به ايفاصله مقیاس تبدیل معیار بخت نسبت. است استوار هابخت میزان طبیعی لگاریتم بر ریاضی تبدیل این اساس
 .است فازي عضویت ۀدرج تبدیل این نهایی ۀنتیج. شودیم لیتبد بنديدرجه به 138يریگ اندازه قیطر نیا از که است فازي

  فازي مجموعه به ايفاصله مقیاس تبدیل فرایند
¾¾¾ايفاصله مقیاس یک ¾¾¾ بخت لگاریتم تبدیل¬¾   هدف مجموعه در عضویت يبنددرجه تبدیل¬¾

  :  است ریز شرح به فازي مقیاس به ايفاصله مقیاس یک لیتبد مراحل
1) D = I - C 
 
        S1 =     اگر               I > C 

2)     S0  0    اگر     I = C 

        S2 =
CN
3
-
-  I < C            اگر      

 
3) L = S×D 
 
4) m =  =  

 
Degree of membership = exp(log odds)/(1 + exp(log odds)  

                                                                                                                                                                                                    
131 . Mostly in 
132 . Degree of membership is more in than out 
133 . Cross-over point 
134 . Mostly out 
135 . Degree of membership is more out than in 
136 .Threshold of full  nonmembership 
137. Full nonmembership 

گیري رویکرد مسلط در اندازه .شرایط اطالق دارند) Calibration(بندي و در روش فازي درجه(Measurement) گیري روش دو ارزشی اندازه در. 138
اما در روش فازي عنصر کلیدي . کنندهاي تجربی مناسب را براي سنجش مفاهیم نظري تعریف میرویکرد معرف محوري است که در آن پژوهشگران معرف

 . بندي و تعریف میزان عضویت افراد در یک مجموعه استدرجه

 



I اختیار؛ تحت ايفاصله شاخص روي خاص مورد ارزش C گذار؛ ۀنقطN کامل؛ عضویت عدم ۀآستانF  کامـل؛  عضـویت  ۀآسـتانS 
 هـدف  ۀمجموع در فازي عضویت میزان m بخت؛ میزان لگاریتم Lگذار؛ ۀنقط از انحراف D ؛)آیدمی دست به که ثابت يعدد( اسکالر

  ) .1387 چلبی، ك.ر( است e= 7/2 و
 ،)X( باشـد  یافتـه توسـعه  کشـوري  اگر" گزاره کنید فرض مثًال. شودیم اقامه يفاز استدالل يفاز عضویت تابع برساختن از بعد

 کشـورهاي  باشـد،  دموکراسـی  بـراي  الزم شـرط  کشـورها  یـافتگی توسـعه  اگر مثال، این در. باشیم داشته را "است) Y( دموکراتیک
 يهـا  مجموعـه  و x يفـاز  يهـا مجموعـه  انیم مرحله، نیا در. 139شوندمی محسوب یافتهتوسعه کشورهاي ۀمجموع زیر دموکراتیک

 ثروتمنـد  کامالً يکشورها مجموعه با. میدهیم اختصاص y مجموعه کی ، xمجموعه هر يبرا نجایا در. شودیم برقرار ارتباط yيفاز
 وبـیش کـم  x اگـر . باشـد  کیـ دموکرات کـامًال  yآنگاه است، ثروتمند کامالً x اگر که بود خواهد آن ما استدالل نیاول. میکنیم شروع

  . کرد عرضه يفاز استدالل پنج توانیم بیترت نیبد. باشد کیدموکرات وبیشکم yآنگاه است، ثروتمند
روایتی تجربی دو  ک،یکالس لیتحل روش. میابرده کار به یتیپول شاخص با یدموکراس باب در را يفاز استدالل نوشتار نیا در ما

 عضـویتی  یـا  اسـت  کیدموکرات يکشورها مجموعه از عضوي کشور یک آن، در دهد کهدست میهاي سیاسی بهارزشی در باب نظام
در این مقاله کشورهاي مورد مطالعه به عنوان مثال تجربـی  . صفر یا یک است نوع از کشورها تابع عضویت لذا. ندارد مجموعه آن در

-داده انجـام  میمستق روش به را هایدموکراس مجموعه در تیعضو تابع يبنددرجه مقاله نیا در. اندشده انتخاب فازيبراي استدالل 
 ۀمجموعـ  در کامـل  عضـویت  ۀآسـتان  ةنمـر  و 2 برابـر ) 82: 2008( نیگار از الهام با را گذار ۀنقط ارزش بر ناظر 140یتیپول نمره. میا

 اسـکلر  گـذار  ۀنقطـ  بـاالي  موردهاي براي جهینت در. میاگرفته -3 برابر را کامل عضویت عدم ۀآستان ةنمر و 9 معادل را هایدموکراس
  . استs 2= -3/- 5 معادل اسکلر گذار ۀنقط پایین موردهاي براي وS1 = 7/3 معادل

   

                                                             
xy( x مجموعه زیر ،y صورت این در باشد،) نتیجه( yبراي الزم شرط) علت( x یک گاه هر. 139 Ì (در موردها تیعضو نمرات الزم شرط در. بود خواهد y، 

x )xy نمرات مساوي و کمتر  شرایطی هر در چون است) علت( الزم شرط مصادیق از ايمجموعه زیر نتیجه مصادیق  مجموعه، زیر اصل براساس. است)£
 شرط) علت( x یک هرگاه. است داشته وجود الزم علت قطعًا یابد، وقوع نتیجه که شرایطی هر در ولی. یابدنمی مصداق نتیجه ضرورتاً باشد، الزم علت که

yx( y مصادیق زیرمجموعهx  مصادیق صورت،این در باشد،)نتیجه( yبراي کافی Ì(در موارد تیعضو نمرات کافی شرط در. بود خواهد x، مساوي و کمتر 
y )yx نمرات .  است کافی شرط آزمون براي معیاري اصلی چنین. هستند نتیجه مصادیق مجموعه زیر کافی شرط مصادیق مجموعه زیر اصل طبق .است) £

 نتیجه مجموعه از ايمجموعه علت مجموعه کافی شرط در و است علت مجموعه از ايمجموعه زیر نتیجه مجموعه الزم شرط در ها،مجموعه تئوري زبان به
 .شودمی محسوب

140. Polity score  



  )میمستق روش( یتیپول شاخص با کیدموکرات يکشورها مجموعه در تیعضو زانیم يبنددرجه. 5 جدول

 فازي نمرات غیر فازي نمرات سال
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1998 10 10 7 3 9 6 - 0.97 0.97 0.89 0.6 0.95 0.01 

1999 10 10 7 3 9 6 - 0.97 0.97 0.89 0.6 0.95 0.01 

2000 10 10 7 3 9 6 - 0.97 0.97 0.89 0.6 0.95 0.01 

2001 10 10 7 3 9 6 - 0.97 0.97 0.89 0.6 0.95 0.01 

2002 10 10 7 3 9 6 - 0.97 0.97 0.89 0.6 0.95 0.01 

2003 10 10 7 3 9 6 - 0.97 0.97 0.89 0.6 0.95  0.01 

2004 10 10 7 6 - 9 6 - 0.97 0.97 0.89 0.01 0.95 0.01 

2005 10 10 7 6 - 9 3- 0.97 0.97 0.89 0.01 0.95 0.5 

2006 10 10 7 6 - 9 3- 0.97 0.97 0.89 0.01 0.95 0.5 

2007 10 10 7 6 - 9 3- 0.97 0.97 0.89 0.01 0.95 0.5 

  1388 ساعی، :منبع

 مجموعـه،  عضو تاغیر عضو بیشتر= 622/0 مجموعه، عضو بیشتر= 881/0کامل، عضویت ۀآستان= 953/0 کامل، عضویت= 992/0
 و کامـل  عضـویت  عـدم  آستانه= 047/0مجموعه، از بیرون بیشتر= 119/0 مجموعه، درون تا بیرون بیشتر= 378/0 گذار، ۀنقط= 5/0

  .کامل عضویت عدم= 007/0
 یانیـ م ۀنقطـ  ارزش. کننـد یم افتیدر کی يفاز نمره+ 10 يهاارزش همه و صفر يفاز ةنمر -10 يهاارزش ۀهم جدول، نیدرا
براساس شواهد موجـود  . است رعضویغ ای عضو شتریب کشور کی ایآ که دارد ثیح نیا از را ابهام نیشتریب که ییجا است، -3 معادل

در ایـن معنـا،    .شـوند یمـ  محسوب کیدموکرات ریغ، دموکراتیک و بقیه باشد+ 10 تا+ 6هر کشوري که نمرة پولیتی آن  ،در این جدول
غیر فازي مبتنی بر  یتجرب استدالل. عضو کشورهاي دموکراتیک و سایر کشورها غیر عضواند هند و ترکیه انگلیس، امریکا،کشورهاي 

 ،يفـاز  یتجرب استدالل در. نیست یا است دموکراتیک یا کشور یک بنابراین. کندمی اختیار را یک و صفر مقدار و است قطعی عضویت
-می نشان مجموعه یک در را کشور یک عضویت درجه فازي عضویت تابع. شودمی قطعی عضویت تابع جایگزین فازي عضویت تابع
 یسـاختارکل  مبناي بر تحلیل این در ما. است دموکراتیک غیر و دموکراتیک] 1 و 0[ ةباز در کشور یک منطقی رویکرد این در. دهد

 و) 5/0 ارزش،( بینـابین  ،)یـک  ارزش( دموکراتیـک  کـامًال : ایمساخته استوار اصلی یفیک برش ۀنقط سه بر را کشورها يفاز ۀمجموع
 نسـبت  هـاي ارزش عنوان به دموکراتیک ریغ کامالً و نینابیب دموکراتیک، کامالً زبانی هايارزش ).صفر ارزش( دموکراتیک ریغ کامالً
ـ ا به است؛ ابهام حداکثر يدارا بینابین، ۀنقط. شوندمی تعبیر کی و صفر ةباز در شده داده ـ  ایـ آ کـه  معنـا  نی  شترعضـو یب کشـور  کی

 کـذب  و صدق حیث از و قطعی غیر ارزش این بر ناظر هايگزاره. است دموکراتیک مجموعه عضو ریغ شتریب ای دموکراتیک مجموعه
 غیـر  درجـه  حـداکثر  و 0.97 برابـر  دموکراسـی  ۀدرجـ  حـداکثر  کـه  دارند آن بر داللت 5 جدول در شده هیارا تجربی شواهد .انددقیق غیر

 خاکسـتري  حقیقـت  بـه  )دموکراتیـک  غیـر  یـا  دموکراتیک کشورهاي( سیاه و سفید حقیقت يفاز تابع در .است/ 01 معادل دموکراتیک
  .شودهمواره با درجاتی از عدم قطعیت همراه می دموکراسی بر ناظر يامشاهده هايگزاره کذب و صدق و یابدمی انتقال) فازي(

 از یـک  هـر  و جـامع  مجموعـه  یک مثابه به کشورها و زیرمجموعه ده مثابه به 2007 تا 1998 هايسال و مجموعه یک سال تحلیل این در
 و ترکیـه  انگلـیس،  امریکـا،  کشـورهاي  کـه  کـرد  داوري تـوان می موجود تجربی شواهد براساس. اندشده تلقی زیرمجموعه یک مثابه به کشورها

 يهـا تفـاوت ( تیعضـو  ۀدرجـ  و) یفـ یک زاتیتمـا ( عضـویت  نوع حیث از. اندبوده دموکراتیک کشورهاي مجموعه عضو 1998 سال در هند



قـرار دارنـد    کامـل  عضـویت  آستانهدر هند و کامل عضویت انگلیس و امریکا کشورهاي گفت باید دموکراتیک، کشورهاي مجموعه در) یکم
 امریکـا،  يازکشـورها  کی هر يفاز تیعضو ۀدرج. دموکراتیکبیش دموکراتیک است تا غیر وکم ایران. است کشور ترکیه بیشتر دموکراتیک

 در دموکراتیـک  کشـورهاي  در ایران يفاز تیعضو زانیم که دهدیم نشان شواهد. است برابر 2007 سال تا 1998 از هند و ترکیه انگلیس،
 بـه  میـزان  ایـن . اسـت  بوده) مجموعه عضو غیر تا عضو بیشتر(  0.6 برابر بود، خاتمی حکومت ةدور که 2003 تا 1998 هايسال بین فاصله
  .است یافته کاهش نژاداحمدي ةدور در) دموکراتیک کشورهاي در کامل عضویت عدم ۀآستان( 0.01

 يکشـورها  ةدهنـد نشان یک ارزش. است مجموعه در تیعضو ۀدرج بر مبتنی دموکراسی باب در يفاز تجربی داوري گفت توانیم مجموع در
ـ  و صـفر  نیب درجات و است کیدموکرات ریغ کامًال يکشورها ةدهندنشان صفر ارزش و کیدموکرات کامًال  يهـا نظـام  يبنـد درجـه  بـر  داللـت  کی

عضـو کشـورهاي    2003تـا   1998هـاي  و ایران در سال هند ،ترکیه انگلیس، امریکا،کشورهاي  ن،یبنابرا. دارد کیدموکرات ریغ و کیدموکرات
  .نوع و درجه دموکراسی آنها تفاوت داشته استبا این حال، . انددموکراتیک بوده

 
  گیرينتیجه

 و شناسـی هسـتی  ،شناسـی معرفت یۀپا سه يبرمبنا فازي یشناسمعرفت یۀنظر در این مقاله از طریق استدالل عقالنی نقادانه دربارة
آن  شناسیروش و شناسیهستی معرفت و الزامات درباب یمعرفت افق کی مثابه به فازي یشناسمعرفت یۀنظر. شد بحث شناسیروش

 کذب و صدق. است فازي معرفتی هايگزاره بر مبتنی شناسیمعرفت یۀپا حیث از يفاز معرفتی دستگاه. کندعرضه می فازيروایتی 
 به را تیواقع فازي یشناسمعرفتی یۀنظر .اند همواره با درجاتی از عدم قطعیت همراه و دارند بنديدرجه ماهیت معرفتی هايگزاره این

 فـازي  ۀشناسـان هسـتی  روایـت  طریـق  از و کنـد مـی  بار آن بر را تنوع و عمومیت پیچیدگی، از یدرجات و تعریف Configuration ینوع مثابه
 بـراي  را جدیـدي  هـاي زمینـه  فازي روش .شوندمی منجر فازي روش به فازي یشناسروش الزامات. کندمی تولید را فازي شناسانه روش روایت
 اما است، تئوریک هايگزاره ةتولیدکنند یا داور کالسیک روش در تجربه. کندمی فراهم اجتماعی علم هايتئوري باب در داوري و تولید

 و است پذیريابطال درجه ثیح از تئوري داور هم تجربه آن، در که است فازي نوع از تئوریک هايگزاره با تجربه نسبت فازي روش در
 البتـه . ردیـ گیبرم در را عام تئوریک ةگزار تا خاص تاریخی از آن ۀدامن که شود منجر فازي معرفتی هايگزاره تولید به تواندیم هم

 ةباز در هاییارزش تئوري، فازي آزمون.باشد همراه یعقالن استدالل با دیبا عام هايگزاره کردن فرموله شد، گفته پیشتر که همچنان
 صـفر  ارزش و اسـت  کامل سازگاري ةدهندنشان یک ارزش. است تئوري کذب و صدق ۀدرج ةدهندنشان که کندمی تولید] 1 و 0[

 مجموعه یک مثابه به تئوري از خاکستري يتصویر یک و صفر بین هاي ارزش. کندیم تئوري با تجربی شواهد کامل تناقض بر داللت
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