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منطق فازي ابزاري جهت ساخت و سنجش مفاهيم در علوم 
  اجتماعي

  
  2پور شيوا صادقي 1باقر ساروخاني،

  
)30/11/92: پذيرش، تاريخ 18/2/92: تاريخ دريافت(

 

  
  چكيده

 3"مصاديق"توان آنها را در  اي داللت دارند كه مي شده مفاهيم اجتماعي بر معاني فهميده
. اند تشكيل شده 5و عيني 4بنابراين، مفاهيم اجتماعي از دوپارة ذهني. مشخص و مطالعه كرد

. سازد عبارت ديگر، وجود رابطة ديالكتيكي بين ذهن و عين است كه مفهوم اجتماعي را مي به
اي از چگالي  گاه چگالي تأثير پارة ذهني باالتر است و گاه پارة عيني، اما در هردو صورت، درجه

 6عي با درجاتي از انتزاعبنابراين، درباب مفاهيم اجتما. تأثير پارة ديگر نيز در مفهوم وجود دارد
. شود ساز وجود نوعي ابهام در صدق معنا به مصداق مي رو هستيم كه سبب روبه 7و انضمام

 "درجات صدق"با حاالت چندگانة  "عدم صدق"/"صدق"جاي حاالت دوگانة  عبارت ديگر، به به
روست كه  زاينا. هايي بين حاالت دوگانة مزبور قرار گيرند توانند در موقعيت مواجهيم كه مي

  .تواند مؤثر واقع شود در ساخت و سنجش اين مفاهيم مي 8رويكرد مبتني بر منطق فازي
طوركلي، توانايي رويكرد مبتني بر منطق فازي در ساخت و سنجش مفاهيم اجتماعي را  به

  : توان در موارد زير بيان كرد مي
________________________________________________________ 

  شناسي دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات  استاد جامعه. 1
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 shiva.sadeghipour@gmail.com         شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي مدرس جامعه. 2
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 شناختي  هامكان سنجش درجة انطباق مصاديق تجربي با معاني مفاهيم جامع .١

 . در يك مفهوم 2و بعدي 1اي امكان سنجش دو ويژگي مقوله .٢

جديد براساس وجود درجاتي از ) تركيبي(امكان ساخت و سنجش مفاهيم هيبريد  .٣
 . صدق چند معنا در يك مصداق

 .    هاي مختلف درباب يك مفهوم مكاتب و نظريه 3امكان سنجش درجة اجماع .٤

  
  .منطق فازي، منطق كالسيك، معنا، مصداق، درجة صدق :واژگان كليدي

  
  مقدمه

عباراتي نظير  و كلمات همواره مفاهيم را درقالب كرد، آغاز را يشيدناند  انسان كه زمان ازآن
 قيودي گرم، سرد، خوشحال، باهوش، زيبا و ضعيف، قوي، پير، بلند، كوتاه، بد، جوان، خوب،

  .اند نداشته روشني مرزهاي ساخته كه جاري زبان بر ندرت به تقريباً، غالباً، معموالً، ازقبيل
 علي" گزارة در يافت؛ براي مثال مشخصي مرز كلمات اين براي توان نمي كه واضح است

 "زيبابودن" و "بودن باهوش"براي  مشخصي مرز توان نمي "زيباست رز گل" يا "است باهوش

 كه بوده است بر اين فرض آن، در رياضيمنطق كالسيك و به دنبال  اما در. گرفت نظر در

 مرز آن در محدودة يا خاص موضوع يك و دارد اي وجود شده تعريف دقيقاً يها محدوده و مرزها
 سفيد زن، يا مرده، مرد يا زنده باقي، يا فاني يا هيچ، همه چون مواردي. گنجد نمي يا گنجد مي

 هر علوم اين در .همگي ناظر بر اين موضوع هستند "اين نقيض" يا "اين"يك،  يا صفر سياه، يا

  ."سياه" يا هستند "سفيد" يا ها پديده نادرست، يا درست است يا اي گزاره
 گذشته به دوارزشي نظام اين طور كلي و به ها "يك و صفر" ،ها "سياه و سفيد" به باور اين

 وجود فلسفي ذهنيت نوعي ارسطو از قبل البته .رسد مي ارسطو و قديم يونان به و گردد ميباز

 از قبل قرن پنج در هند، بودا .نگريست مي ترديد و شك با دودويي اين ايمان به كه داشت

 از گريز او اعتقادي نظام در قدم اولين .كرد مي زندگي ارسطو از دوقرن قبل تقريباً و مسيح

 كه صورتي به جهان به يعني نگريستن .بود دوارزشي حجاب اين و برداشتن وسفيد سياه جهان

 وجود آن در ناچيزها و چيزها كه جهاني ديد، تناقض سراسر را بايد جهان بودا، ديد از. هست

  ).25: 1389كاسكو، (غيرسرخ  هم و سرخ هستند هم رز هاي گل آن در. دارد

________________________________________________________ 
1. Categorical  
2. Dimentional  
3. Consensus  
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 اين مباني و اصول براساس .دهد مي تشكيل را كالسيك رياضيات اساس ارسطويي منطق

 يا است درست چيز آن يا آن موجب به كه شود مي ثابت قاعدة يك چيز صرفاً مشمول همه منطق،

 هميشه آنها گرچه. پرداختند مي خود دنياي تحليل به اساس برهمين نيز دانشمندان. نادرست

 يا درستي دربارة گرچه و نادرست چيزي چه و است درست چيزي چه نبودند كه مطمئن

 اي هر پديده كه نداشتند ترديدي هيچ شوند، ترديد دچار بود ممكن پديدة مشخص يك نادرستي

. نيست يا است استناد درخور يا اي قاعده يا قانون گزاره، هر. "نادرست" يا است "درست"يا 
 و است درست چيز چه فلسفي ازنظر كه كند مي تعيين قانون ارسطو كه است دوهزارسال از بيش
 منطق. است كرده رسوخ ما افكار و آموزش زبان، در "انديشيدن"قانون  اين. نادرست چيز چه

يا  درست" ،"ارزشي دو"ارسطويي  منطق نتايج .كند مي سهولت فداي را دقت ارسطويي
ساده  را اي رايانه پردازش و رياضي مطالب تواند مي "يك يا صفر" و "سفيد يا سياه"، "نادرست

دوارزشي  حالت اما .كرد كار كسرها از تر ساده بسيار ها صفرويك از اي رشته با توان مي. كند
 خود كار شما از شود آيا پرسيده مي كه هنگامي است؛ مثالً زوائد بردن ازبين و ورزي انطباق نيازمند

  .تقريب زيادي صحبت شود با آنكه مگر داشت، خير يا بله جواب انتظار توان نمي هستيد راضي
 و گيري دربارة تصميم كتابي 1843سال  در اگزيستانسياليست، فيلسوف 1كركگارد، سورن
 هاي كيهاني انتخاب بردة را بشر كتاب اين در او .نوشت 2آن يا اين يا نام به آزادانديشي

و  كاريندادن  انجام يا دادن انجام براي گيري تصميم .او ناميد هاي گيري تصميم در "دودويي"
  ).47: 1389كاسكو، (چيزي  نبودن يا بودن دربارة گيري تصميم

صحيح  آنها بابدر ارسطويي منطق كاربرد كه برشمرد را فراواني هاي مثال توان مي گرچه
 خاصي در موارد فقط داد كه تعميم ها تمام پديده را به قواعدي نبايد كه كرد توجه بايد باشد،

 و هستند درست "نسبتاً"رسند  نظر مي به درست كه چيزهايي غالب ما دنياي در. دارند مصداق
 به. كند مي صدق "قطعيت عدم"از  درجاتي همواره واقعي يها پديده سقم و صحت درباب

 "خاكستري"اي  ازهاند  تا بلكه نيستند، سفيد يا صرفاً سياه واقعي يها پديده ديگر، عبارت
 و سياه ابزار با را فازي يا خاكستري هاي اما علم مبتني بر منطق كالسيك، واقعيت. هستند
 صرفاً سياه نيز ها واقعيت رسد مي نظر به كه چنين است اين و گذارد مي نمايش به رياضي سفيد

________________________________________________________ 
1. Soren kierkengaard  
2. Either – or 
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هايي از جهان اجتماعي  مثال از استفاده اين نوشتار بر آن هستيم تا با در. هستند سفيد يا
  .  ساخت خاكستري جهان از تصويري خاكستري توان مي چگونه كه بياموزيم واقعي

  
  گيري منطق فازي و جايگاه آن در جهان امروز شكل

 رويداد نخستين: انجاميد "فازي منطق" گيري شكل به بيستم قرن اوايل در رويداد دو

او نشان داد كه نظرية . مطرح كرد ارسطويي منطق دربارة برتراند راسل هايي بود كه تناقض
او اين موضوع را با مثال . ريزد ها در هم مي هاي آنها را پارادوكس ها و زيرمجموعه مجموعه

اش شعاري با اين  نشان داد؛ سلماني راسل شخصي است كه جلو مغازة سلماني "سلماني"
خود صورتشان را  جز مرداني كه كنم به من صورت همه را اصالح مي«: مضمون نصب كرده است

  .»كنند اصالح مي
كند؟ براساس  كسي صورت خود آن سلماني را اصالح مي اگر اين جمله درست باشد، چه

كار را بكند، اما اگر صورت خود را اصالح   تواند اين آنچه بر تابلو نوشته شده است، او نمي
رسد كه او هم بايد  نظر مي به. كار را بكند گاه، براساس تابلوي كه نوشته بايد اين كند، آن نمي

 اما فازي بنا نهاد، منطق براي منطقي بنيادهاي راسل برتراند. صورتش را اصالح كند و هم نكند

  :گويد چنين مي ارسطويي او درباب منطق .نكرد تعقيب را موضوع
 شده دقيق كارگرفته به نمادهاي كه گذارد مي آن بر را فرض عادت بنابه سنتي منطق تمام«

زندگي آسماني  يك براي فقط بلكه كاربرد ندارد، خاكي زندگي مورد در دليل، همين بهاست؛ 
كار  وقتي درست است كه نمادهاي دقيقي به) Aيا غير  A(قانون ميانه . است معتبر خيالي

هستند درست نيست، البته درواقع تمامي ) فازي(گرفته شوند، اما هنگامي كه نمادها مبهم 
  ).47: 1389كاسكو، (» مبهم هستند گونه ها همين عالمت

. بـود  كوانتـوم  فيزيـك  در يزنبرگهـا كوشـش   بـه   "قطعيـت  عـدم  اصل"كشف  رويداد دومين
پـردازان كوانتـوم    ازآن، نظريـه  پـس . يافـت  1920هايزنبرگ رابطة عدم قطعيـت را در اواخـر دهـة     

. هـاي كوانتـومي جـاري اسـت     بين بسياري عملگرها يا موضـوع  "عدم قطعيت"دريافتند كه رابطة 
 علمي خاتمه و حقايق علوم قطعيت در به كوركورانه باور به يزنبرگها كوانتومي  عدم قطعيت اصل

مغز نامطمئن هستند  هاي اتم حتي كه داد نشان هايزنبرگ  .كرد تزلزل دچار را آن كم يا دست داد
 يزنبرگ نشـان هـا  . مطمئن باشيد صددرصد كه بگوييد چيزي توانيد نمي كامل اطالعات با حتي و

  ).134: همان(است  درجات تابع ها گزاره حقيقت فيزيك در حتي كه داد
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دوارزشي در برخورد با پديدة  منطق جزميت و خشكي از براي رهايي منطقيون ميان، دراين
 منطـق  اولين .كردند گذاري پايه دوارزشي منطق تعميم منزلة به را چندارزشي هاي منطق ابهام،

او در  .شـد  گـذاري  لهسـتاني، پايـه   دان منطـق  1ويـچ،  لوكاسيه همت به 1920سال  در ارزشي سه
سـازي مفـاهيم موجهـه ضـروري و      منظـور مـدل   به» ارزشي دربارة منطق سه«اي با عنوان  مقاله

  ).179: 1389نبوي، (ارزشي همت گماشت  ممكن به تأسيس و طراحي منطق سه
 رو، شوند؛ ازاين مقداردهي مي 1و  5/0برحسب سه ارزش صفر،  ها گزاره ارزشي سه منطق در

 دهند، مي نشان )داراي دو ارزش صفر و يك(ارسطويي  منطق از بهتر را ها واقعيت ها منطق اين

ويچ بـا   ، لوكاسيه1923در سال . دارد فاصله واقعيت با نيز ارزشي سه منطق كه است روشن ولي
. ارزشي را طراحـي و معرفـي كـرد    نهايت ارزشي و بي انهاي  ارزشي خود، منطق منطق سهتعميم 
و  5بلنـپ  4بوخـوار،  3كلينـي،  2دسـت اميـل پسـت،    ويچ به از لوكاسيه هاي چندارزشي پس منطق

  ).همان(ديگران توسعة فراوان يافت 
صـفر و يـك را   بـين   درسـتي  هـاي  ارزش از يكي تواند مي گزارهارزشي هر  انهاي  در منطق

 بـين  يـا  نادرستي و درستي بين طيفي چندارزشي منطق در ها گزاره درواقع ارزش .كند اختيار

 نادرسـت،  يـا  درسـت  جاي به منطق اين در .است چندارزشي نيز فازي منطق. است يك و صفر

 .دارد وجـود  و سـفيد  سياه بين خاكستري از نامحدودي يها يك، سايه يا صفر سياه يا سفيد و
 ذات حتـي  و حقيقـت  فازي منطق در كه است آن چندارزشي منطق با منطق فازي مهم تمايز

 درست كامالً" ازقبيل هايي جمله براي گفتن فازي منطق در .باشد غيردقيق تواند هم مي مطالب

 مثـل  غيردقيـق  احتمـال  از تـوان  حتـي مـي   و مجاز هسـتيم  "است وبيش درست كم" يا "است
 كـامالً  نظـام  فـازي  منطـق  ترتيـب،  بـدين  .استفاده كرد نيز "ندرت به" و "چندان نه" ،"تقريباً"

  .دهد مي قرار طبيعي زبان خدمت در را منعطفي
 بـا  زمـين  مشـرق  فرهنگ در داشتن ريشه كه باوجود است جديدي بيني جهان فازي منطق

 را جهـان  فـازي  منطـق  .است ارسطويي منطق از سازگارتر بسيار امروز نيازهاي دنياي پيچيدة

يافته  پرورش ارسطويي منطق با ما ذهن چون است بديهي .كشد تصوير مي به كه هست طور آن

________________________________________________________ 
1. Lukasiewicz 
2. Post, E  
3. Kleene  
4. Bochvar  
5. Belnap  
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 ديگـر  شـناختيم،  را آن وقتي ولي كنيم، تأمل بايد كمي ابتدا در فازي درك مفاهيم براي است،
 .كنيم فراموشش سادگي به توانيم نمي

 مغـز  .هاي مبهم است پديدهقطعيت و دنياي  عدم دنياي كنيم مي زندگي آن در كه دنيايي

 كـه  مغـز  قابليـت  اين و بگيرد تصميم و كند فكر محيطي چنين كه در است كرده انسان عادت
 درمقابـل  بپـردازد،  گيري و نتيجه يادگيري به كيفي و غيردقيق هاي داده از با استفاده تواند مي

  .نمايد مي درخور تأمل كمي است،  و دقيق يها اش داده كه الزمه ارسطويي، منطق
ناديـده   را خاكستري منطق دوارزشي منطق .ناميد خاكستري منطق توان مي را فازي منطق

 كه حقيقـت  كند مي بيان فازي منطق .كند مي فرض سفيد و سياه تماماً يا را نفي آن گيرد، مي

 وسـفيد  سـياه  حقيقت حقيقتـي  كه كند مي بيان دوارزشي منطق اما خاكستري است، حقيقتي

  .نادرست كامالً درست يا كامالً حقيقتي يعنياست، 
 هـاي  مجموعـه  بـا  شيوة اسـتدالل " از است عبارت فازي توان گفت منطق به بيان ديگر مي

سـال   در ابتـدا  .اند كرده  ارائه زاده و لطفي بلك ماكس ي فازي نامي است كهها مجموعه. "فازي
مجلـة   در منطـق  را درباب تحليـل  »ابهام« نام به اي مقاله كوانتوم، بلك، فيلسوف ماكس 1937

هاي فازي را بـا چيـزي كـه مـا اكنـون آن را       بار مجموعه مقالة بلك براي اولين. كرد منتشر علم
عضـويت   گيـري  ازهانـد   مقيـاس  منحنـي  روي نقاط. ناميم تعريف كرد مي Aمنحني عضويت يا 

و تا حـدي   Aزي تا حدي بلك نشان داد كه هر چي. دهند مي نشان را Aفازي  مجموعة عناصر
قدر بزرگ  قدر كوچك يا آن تواند آن ها مي اندازه  .است؛ يعني هم بزرگ است و هم نيست Aغير 

بنـابراين، آن را صـفر يـا يـك     . باشد كه يا همة آن را شامل شود يا هيچ قسمتي را شامل نشود
  .كنند ها ناگهان از صفر به يك يا از يك به صفر تغيير نمي اما منحني. گيريم مي

 Aدادنـد كـه غيـر     دادند؛ آنها نشان مي ديگري از ابهام را نيز نشان مي هاي بلك فاز منحني
با يـك در   Aاگر منحني . آيد است و برعكس و از جمع آنها مقدار يك به دست مي Aمعكوس 

هـا هرچـه از دو    منحنـي . نيز بايد با صفر در تماس باشد و برعكس  Aتماس باشد، منحني غير
اي كه در  رسند؛ يعني نقطه مي 5/0كه به نقطة  ترند، تاجايي مبهم تر و شوند، فازي انتها دورتر مي

  .دهد بودن را نشان مي برابر است و اين نقطه باالترين ميزان ابهام و فازي  Aبا غير Aآن 
كار برد كه چـارلز پيـرس، برترانـد راسـل و ديگـر       دليل به اين را به "مبهم"ماكس بلك واژة 

نـاميم   اي استفاده كرده بودند كه مـا اكنـون آن را فـازي مـي     ديدهدانان آن را براي بيان پ منطق
  ).165-166: 1389كاسكو، (

كـه   اختصاصـي  اي مجلـه  مقالـة او در  و گرفت ناديده را بلك مقالة و فلسفه جهان علم البته
سـال   در سـپس . شـد  فراموشي سـپرده  به سكوت در كردند مي را مطالعه آن كياند گروه  صرفاً



  خت و سنجش مفاهيم در علوم اجتماعيمنطق فازي ابزاري جهت سا

53  
  

منطـق   از مقالـه  اين او در. كرد منتشر ي فازيها مجموعه را با عنوان اي مقاله زاده لطفي 1965
نظر  در ها مجموعه اين براي را فازي نام و استفاده كرد ها مجموعه براي ويچ لوكاسيه چندارزشي

زمـان تـاكنون، نظريـة     ازآن). 169: همـان (دور كنـد   منطق دودويي از را فازي مفهوم تا گرفت
  :لحاظ كاربردي سه مرحلة زماني را پشت سر گذاشته است زي بههاي فا مجموعه

در ايـن مرحلـه، كـه درواقـع مرحلـة      . شـود  را شـامل مـي   1977تا  1965مرحلة اول از سال 
هاي فازي و كاربردهاي ابتدايي آن بـوده   آكادميك اين نظريه است، تمركز بر اصول نظري مجموعه

  . اند ها ارائه كرده اندكي كتاب و مقاله است كه استادان دانشگاه داد حاصل اين دوره چاپ تع. است
در اين مرحله، كـه دورة  . گيرد را دربرمي 1988تا  1978هاي  مرحلة دوم فاصلة زماني سال

هـاي اجرايـي نيـز     هـاي فـازي، موفقيـت    بر توسعة نظري مجموعه انتقالي اين نظريه است، عالوه
انـد و   تعداد افرادي كه در صنعت و تجارت تالش و تحقيـق كـرده   در اين دوره. شود مشاهده مي

حاصل اين دوره ارائة مقاالت بسـيار  . سرعت افزايش يافته است اند به كار برده نتايج را در عمل به
هـاي تعـدادي از    عـالوه، در ايـن دوره پايـه    بـه . زياد با تأكيد بر كاركردهاي عملي آن بوده است

  .هاي گوناگون فازي بنا نهاده شد زمينه مراجع و نشريات علمي در
ورة شـتابان توسـعة نظـري و كاربردهـاي آن در     شـروع شـد و د   1989مرحلة سوم از سال 
هاي تجاري بزرگ بر اين نظريه  در اين مرحله ابتدا در ژاپن برخي شركت. صنعت و تجارت است

ـ . صحه گذاشتند و منابع زيادي را جهت رشد و توسعة آن هزينه كردند هـاي   عـالوه، مؤسسـه   هب
  .زمينه تأسيس شدند تحقيقاتي بسياري جهت پژوهش دراين

در اين مرحله كه با افزايش بسيار سريع مقاالت علمي و كاربردي در زمينة فازي همراه بود 
افزارها و  زمان با اين اقدامات، توسعة سريع نرم هم. رسد چندين نشرية اختصاصي نيز به چاپ مي

  .آنها به بازار صورت گرفت  اگون براي كاربردهاي متنوع نظرية فازي و ارائةافزارهاي گون سخت
. تلقـي شـدند   1هاي فازي ركن كليدي محاسـبات نـرم   ، نظرية مجموعه1990در اوايل دهة 

ها براي كار در مواردي بود كه با ابهـام و تقريـب مواجـه     هدف از محاسبات نرم استخراج قابليت
هـاي صـريح و تنـد قابـل      هزينه و مقبولي كه با روش موار، ساده، كمبودند و نيل به محاسبات ه

هاي عصبي و الگوريتم ژنتيك بسيار عجـين   محاسبات نرم با نظرية فازي، شبكه. بررسي نيستند
  .)252: 1389كلر و يوآن، (هستند 

  

________________________________________________________ 
1. Soft computing  
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 كاربردهاي منطق فازي در علوم اجتماعي
هاي دانش  فازي و استفاده از آن در تمام عرصهكه گفتيم، امروز زمان رشد شتابان نظرية  چنان

اين نظريه را ابزاري توانمندساز و  1ترتيب در علوم اجتماعي نيز ريگين همين به. بشري است
ها از آن استفاده كرده است  نامد كه براي تقويت ارتباط بين نظريه و داده مي 2محور تنوع

كار  هاي محلي به ريزي ي را جهت برنامههاي فاز مدل 4و داكستين 3باردوسي). 2000ريگين، (
  ).1995باردوسي و داكستين، (اند  برده

گيري در زمينة  اند تا تصميم هاي استنتاج فازي استفاده كرده  و همكاران نيز از نظام 5سيتز
 6اسميتسون). 1994سيتز و همكاران، (سازي كنند  سياست خارجي و نيز رفتار سازماني را مدل

هاي نسبتاً مستقيم  اي را درباب تركيب مفاهيم فازي با روش ز مطالعات گستردهني 7و وركوئيلن
هاي آماري رايج در علوم اجتماعي  توان با بسته اند كه بسياري از آنها را مي آماري انجام داده

  ).2006اسميتسون و وركوئيلن، (اجرا كرد 
اجتماعي نيز وارد شده و دهند كه نظرية فازي در علوم  روشني نشان مي ها به اين مثال

البته اين نظريه تاكنون در . خصوص در تحقيقات اجتماعي توانسته است جاي خود را باز كند به
  .كار گرفته شده است كشور ما كمتر به صورت كاربردي به

ساخت و "آنچه در نظر داريم در اينجا بدان بپردازيم، توانايي اين نظريه در بحث زيربنايي 
توان در چهار محور  ما معتقديم كه اين توانايي را مي. در علوم اجتماعي است "سنجش مفاهيم

  : كلي به اين شرح زير بيان كرد
 شناختي  امكان سنجش درجة انطباق مصاديق تجربي با معاني مفاهيم جامعه .1

گرا و كانت، مسئلة محوري فلسفه پاسخ به اين پرسش بود كه  از زمان دكارت، فالسفة تجربه
در آغاز قرن بيستم، اين مركز ثقل تغيير كرد و پرسش محوري اين شد كه . "چيستمعرفت "
ترين عامل اين تغيير و  مهم 8فرگه» دربارة معني و مصداق«مقالة . "معنا و داللت چيست"

  ).36: 1385مهرگان، (چرخش از محور اول به محور دوم بود 
________________________________________________________ 

1. Ragin  
2. Diversity-oriented  
3. Bardossy   
4. Duckstein  
5. Seitz  
6. Smithson  
7. Verkuilen  
8. Frege 
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بار  يد، در مقالة خود براي نخستينگذار منطق جد دان و پايه گوتلوب فرگه، فيلسوف، رياضي
ميان چهار واحد بنيادي يك مفهوم، يعني نشانه، مصداق، تصور ذهني و معنا تمايز قائل شد و 

  :نويسد او مي. به نقش و جايگاه هريك به طور جداگانه اشاره كرد
بر آن داللت دارد و  ) يعني نام، تركيبي از كلمات، حرف(عالوه بر چيزي كه نشانه 

توان آن را مصداق نشانه گفت، چيز ديگري هم با نشانه پيوند دارد كه من آن  مي
كار رود، مراد گوينده آن  ها به طرز متداول به اگر واژه... خوانم  را معني نشانه مي

آيد كه كسي بخواهد  است كه دربارة مصداق آنها سخن گويد، اما اين هم پيش مي
مصداق و معناي نشانه را بايد از ... گويد  ها يا معني آنها سخن دربارة خود واژه

اگر مصداق هر نشانه شيئي . شود تمييز داد تصوراتي كه با آن نشانه تداعي مي
محسوس به حواس باشد، تصور من از آن عبارت است از صورت خيالي دروني كه 

ام و افعال دروني و بروني است كه  زاييدة يادبودهاي تأثرات حسي است كه داشته
چنين تصوري اغلب مملو از احساس است و درجة وضوح اجزاي . ام م دادهانجا

اين خود فرق اساسي ميان تصور و ... يابد  كند و نوسان مي جداگانة آن تفاوت مي
رو جزئي از  بسا كه معني نشانه مشاع كسان بسياري باشد و ازاين چه. نشانه است

زيرا مشكل بتوان انكار كرد كه . آيد شمار نمي ذهن فرد يا حالتي از حاالت آن به
يابد  ها دارد كه از نسلي به نسل ديگر انتقال مي انديشه نوع بشر ذخيرة مشتركي از 

  ).271-269: 1367فرگه، (
دهد كه تمايز ميان مصداق، معنا،  شدن مسئله مثالي ارائه مي فرگه در اين مقاله به منظور روشن

  :دهد نشان ميتصور ذهني و ارتباط آنها را با يكديگر 
تصوري . دهيم مصداق هر اسم خاص خود شيئي است كه با آن اسم خاص نشان مي

در ميان اين دو معني قرار دارد كه ديگر . كه در اين مورد داريم يكسره ذهني است
شايد تمثيلي اين . حال خود شيء هم نيست مانند تصور ذهني نيست، اما درعين

من مصداق را به خود ماه . بيند تلسكوپ مي كسي ماه را با. روابط را روشن كند
ماه مورد مشاهدة من است و واسطة اين مشاهده تصويري واقعي . كنم تشبيه مي

است كه بر عدسي داخل تلسكوپ افتاده است و همچنين تصويري است بر شبكية 
كنم و تصوير روي شبكيه  من معني را به تصوير عدسي تشبيه مي. چشم بيننده
جانبه  تصويري كه بر عدسي تلسكوپ است، درواقع يك. ا تجربه استمانند تصور ي

توانند از  اي كه چند بيننده مي اندازه  همه تا است و به ديدگاه بستگي دارد، اما بااين
اي  اما هركدام از اين بينندگان تصوير شبكيه... آن تصوير استفاده كنند عيني است 
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چشمان بينندگان با يكديگر تفاوت ازآنجاكه شكل . خاص خود را خواهند داشت
توان  دشوار مي) اي بينندگان ميان تصويرهاي شبكيه(دارد، حتي به تشابه هندسي 

  ).273- 272: همان... (شود تشابه واقعي كه اصال مطرح نمي. دست يافت
ويژه در فلسفة زبان گشود كه  اي را درميان فيلسوفان و به نظرية معنايي فرگه باب مباحث تازه

سراسر قرن بيستم در آراي متفكراني همچون ويتگنشتاين، جان سرل، استراوسون و  در
در اينجا الزم است به نظرية ادموند هوسرل، پديدارشناس مشهور و . كريپكي منعكس است
شناسي  اي داشته باشيم كه آراي او تأثيري عميق بر نظرية معنا در زبان معاصر فرگه، نيز اشاره

او با در . پنداشت و به تقدم معنا بر لفظ قائل بود معنا را امري ذهني مي هوسرل. برجاي نهاد
او معنا را فعاليتي صرفاً . كلي از هم گسست پرانتز قراردادن مصداق، رابطة معنا و مصداق را به

از ديدگاه . توانست ارتباطي با جهان مصاديق داشته باشد شمرد كه نمي ذهني و دروني برمي
  :كنند گذاري مي پيش مشخص شده را نام زبان صرفاً معاني از هوسرل، الفاظ در

فرض كنيم توجه ما در باغي به درخت سيبي پرشكوفه معطوف است كه با نوعي  
ازنظر عرف عام چنين ادراكي نخست عبارت است از ... احساس لذت همراه است 

ساختن درخت سيب واقعي با آگاهي  وضع درخت سيب در باغ، سپس مرتبط
ك متفكر و اين همان چيزي است كه در آگاهي، درخت سيب تصويرشده به مدر

پس دو درخت سيب : نتيجه. آورد كه با درخت سيب واقعي انطباق دارد وجود مي
آيد كه  اما در اينجا مشكلي پيش مي. يكي در باغ و ديگري در آگاهي: وجود دارد

د افالطون درخت چگونه ممكن است اين دو درخت يكي نباشند؟ آيا بايد مانن
وسيله بتوان هويت اين دوتاي ديگر را دريافت و  سومي را تصور كرد تا بدان

ترتيب خود ماهيت ادراك درخت  نهايت؟ اين است كه ما بدين طور تا بي همين
برعكس، اگر به تحليل حيث التفاتي تمسك جوييم، نه . ايم سيب را فراموش كرده
دانيم آغاز خواهيم كرد و نه از  آن نمينفسه كه چيزي از  از درخت سيب في

بلكه از خود اشيا، يعني از . دانيم درخت سيب تصويرشده كه از آن هم چيزي نمي
كنيم كه  عنوان مدرك و از فصل ادراك سيب در باغ آغاز مي درخت سيب به

است براي شروع كه از آن به فهم درخت سيب واقعي يا  "تجربة زندة اوليه"
  ).22: 1373دارتيك، (رسيم  شده ميدرخت سيب تصوير 

اين نظريه كه ميان معنا و مصداق ارتباطي وجود ندارد و معنا مستقل از مصداق است، به حوزة 
شناسي نيز راه يافت و فردينان دو سوسور با تمركز معنا حول محور نشانه و گسست آن از  زبان

  ).151: 1368ن، ايگلتو(شناسي را رقم زد  مصداق، نظرية معناشناسي در زبان
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كند، اين نكتة  گرا را از پديدارشناسي متمايز مي شناسي ساخت يكي از جهات مهمي كه زبان
گيرد و  گرا معنا منحصراً در زبان است كه شكل مي شناسي ساخت بااهميت است كه در زبان

و خارج از چارچوب زبان معنايي متصور نيست و اين با آموزة پديدارشناسي كه معنا مستقل 
  ).41: 1385مهرگان، . (مقدم بر زبان است مغاير است

 "اعيان"او از بحث معنا در تبيين مفهوم . پرداز ديگري كه به بحث معنا پرداخته بلومر است نظريه
استفاده كرده كه هم در شرح آراي ميد بدان پرداخته و هم قضية اول از قضاياي بنيادين 

  :نويسد او در شرح آراي ميد مي. ص داده استشناسي خود را به اين مفهوم اختصا هستي
آدمي در دنيا . باشد مفهوم عين ستون بنيادي ديگري درقالب تحليلي ميد مي

... گيرد  كند و كردارهاي او دربارة اعيان صورت مي يا محيط اعيان زندگي مي
ممكن . شود ازنظر ميد عين هر چيزي است كه مشخص شده و به آن توجه مي

كي باشد مانند صندلي، خيالي مانند روح، انتزاعي مانند مفهوم است چيز فيزي
نخست، . چندين نكتة بسيار مهم در تحليل اين اعيان وجود دارد... . آزادي

گوهر هر عين از معنايي تشكيل شده است كه براي يك يا چند شخص تعريف 
 دوم، اين مفهوم براي عين ذاتي نيست بلكه برآمده از. يا معلوم شده است

آمادگي براي استفاده از . باشد شدن آدمي براي كنش دربرابر آن مي آماده چگونه
... دهد نشينند، به آن مفهوم صندلي مي عنوان چيزي كه روي آن مي صندلي به
درخت چيزي يكسان براي . معناست كه اعيان در معنا گوناگون هستند اين بدان

كه در فرآيند  اعيان ازآنجاييسوم، تمامي .... شناس يا نجار نيست شاعر، گياه
يابند، محصوالتي  دهد ساخته و تغيير مي تعريف كه در كنش متقابل رخ مي

شود كه در آنها ديگران  هايي ساخته مي معناي اعيان به شيوه. اجتماعي هستند
چهارم، مردم برمبناي . كنند به اين اعيان اشاره نموده يا به سوي آنها كنش مي

... اند اند، براي كنش به سوي آنها آماده و تنظيم شده فهميدهمعاني كه از اعيان 
  ).148-147: 1388تنهايي، (

او . دهد شناختي خود را به بحث اعيان اختصاص مي بلومر همچنين قضية اول تخيل جامعه
  : معتقد است

دنيايي كه انسان در رابطة متقابل با آن است، اعم از دروني يا بيروني، دنياي 
يك عين هرچيزي است كه معنايي مشترك براي گروهي از مردم  .اعيان است
دنياي اعيان دنيايي از تمام چيزهايي است كه داراي معناهاي . داشته باشد
اي كه انسان  معاني. باشند و براي مردم يك گروه قابل فهم است مشترك مي
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د و ها را بفهمن تواند به آنها اشاره كند، ديگران معني مشترك اين اشاره مي
اين اعيان خود به سه دسته . براساس آنها با يكديگر رابطه برقرار نمايند

اعيان . 2... مثل كوه، اطاق، ساختمان و: اعيان فيزيكي. 1: پذير هستند بخش
شامل روابط اجتماعي مثل ساخت اجتماعي، طبقات اجتماعي، : اجتماعي
آزادي، دموكراسي،  مانند مفاهيمي ذهني ازقبيل: اعيان مجرد. 3... خانواده و

اي كه در تبلور رفتاري قابل مطالعه هستند  نفرت، عشق يا مفاهيم اسطوره
  ). 284-283: ب1389تنهايي، (

  ).284: همان(داند  او منشأ معاني اعيان را در فرآيند عمل و كنش اجتماعي انسان مي
مصداق نظرات خود را  آنچه ارائه شد آراي متفكراني بود كه دربارة مسئلة معنا و رابطة آن با

فرگه با . ايم رسد هنوز به پاسخي قطعي و روشن دست نيافته اما به نظر مي. بيان كرده بودند
تفكيك چهار واحد بنيادي يك مفهوم يعني نشانه، مصداق، تصوير ذهني و معنا، معنا را با توسل 

با گفتن اينكه معناي . اما تأويل معنا غير از تحليل روشن آن است. به تمثيل خود تأويل كرد
يك شيء نشانة آن نيست، مصداق آن هم نيست، تصوير ذهني آن هم نيست، بلكه معناي آن 

  .شود است مسئله روشن نمي
دانست كه نه با مصداق ارتباط دارد و نه با تصوير  هوسرل معنا را امري مطلقاً ذهني مي

از رابطة ميان مصداق و معنا وجود بنابراين در نظرية او بحثي . ذهني، بلكه فعلي ادراكي است
ازاي خارجي اشيا  ها مابه ها و اين نكته كه نشانه ساختن بحث نشانه سوسور نيز با مطرح. ندارد

  .نيستند، مسئلة معنا را حول محور نشانه متمركز كرد و رابطة مصداق و معنا را از هم گسيخت
پذيري مرتبط  را به مقولة فهم و اشارهرسد نظرية بلومر، كه بحث معنا  ميان، به نظر مي دراين

هرچند كه در نظرية او نيز رابطة مصداق و . كند، با واقعيت اجتماعي تطابق بيشتري دارد مي
  .روشني مشخص نشده است معنا به

شده و مصداق است كه نحوة ساخت و سنجش  به نظر ما با تعيين رابطة بين معناي فهميده
تمام علوم، ازجمله علوم اجتماعي، هر مفهوم فضاي معنايي خاص در . شود پذير مي مفاهيم تبيين

به عبارت . كند خود را دارد كه آن را از ديگر مفاهيم متمايز و اطالق آن را به مصاديق ممكن مي
معناي يك مفهوم درواقع آن چيزي است كه . ديگر، مفاهيم هريك معنايي دارند و مصداقي

  .كند اش صدق مي شيئي است كه آن معنا دربارهشود و مصداق آن فرد يا  فهميده مي
گيري مفاهيم در علوم اجتماعي ما را به اين نتيجه رسانده است كه  تفكر حول محور شكل

  :اند از ساخت مفاهيم در علوم اجتماعي براساس دو رويكرد كلي صورت گرفته است كه عبارت
 تفسير اجتماعي از نگرشي انتزاعي مانند مفهوم دموكراسي  .1
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هاي تجربي مبتني بر مشاهدات  هاي اجتماعي ازطريق يافته ها در پديده تشخيص اشتراك. 2
 .و تعميم آنها مانند مفهوم ساختار اجتماعي

اجتماعي  "مصاديق"يي است كه در ذهن شكل گرفته و به دنبال آن "معنا"در حالت اول، نقطة آغاز 
در حالت دوم، اشتراك مختصات در ). يعني معنا نسبت به مصداق تقدم دارد(شوند  بررسي مي

يعني مصداق (شود  معناي مشترك در ذهن رهنمون مي مصاديق عيني و تعميم آنهاست كه ما را به
بنابراين، در هردو حالت، وجود رابطة ديالكتيكي بين ذهن و عين است كه ). نسبت به معنا تقدم دارد

وجود دارد كه در اين مفاهيم  2و انضمام 1زاعپس در هردو حالت درجاتي از انت. سازد مفاهيم را مي
گيرد،  به عبارت ديگر، زماني كه ساخت مفاهيم با تكيه بر رويكرد نخست صورت مي. آفريند ابهام مي

هاي عيني را  ما به دنبال تطبيق معناي آرماني با مصاديق واقعي هستيم، اما مصاديق كه واقعيت
شوند، بلكه هريك تاحدودي  آن معنا منطبق  نمي طور صددرصد با يك به دهند هيچ تشكيل مي
سازي  دنبال عام سازي رويكرد دوم را مدنظر قرار دهيم، به زماني هم كه در مفهوم. يابند انطباق مي

طبيعي . هايي هستيم كه مصاديق واقعي يك معناي مشترك هستند مختصات مشترك بين پديده
يعني خواص مشترك . ترك ناگزير خواهيم بودسازي از حذف مختصات غيرمش است كه در اين عام

درنتيجه، درجاتي از خواص هريك از مصاديق . دهد مصاديق است كه معناي مشترك را شكل مي
يابد و  حالت نيز معنا تاحدودي با مصاديق انطباق مي پس دراين. شود واقعي حذف و ناديده گرفته مي

ن، در ساخت و سنجش مفاهيم در علوم اجتماعي بنابراي. بازهم مسئلة ابهام به قوت خود باقي است
رسد منطق فازي  به نظر مي. كمك آنها بتوانيم ابهام را مديريت كنيم دنبال ابزاري باشيم كه به بايد به

  .زمينه دارد توانايي الزم را دراين
را در اختيار داريم كه  "درجات صدق"جاي حالت دوگانة صدق يا كذب،  ما در منطق فازي، به

منظور آشكارشدن بحث به همان  به. توانيم ميزان انطباق هر مصداق را با معنا بسنجيم كمك آن مي به
كه اشاره كرديم، دموكراسي در معناي آرماني آن در هيچ  چنان. گرديم برمي "دموكراسي"مفهوم 

ه كشوري به وقوع نپيوسته است و هيچ كشوري وجود ندارد كه صددرصد با اين مفهوم مطابقت داشت
باشد، بلكه هريك از كشورها تاحدودي با اين مفهوم انطباق دارند كه بسته به ميزان آن انطباق 

  . اي را به خود اختصاص دهند توانند در بازة صفر و يك درجه مي
  

________________________________________________________ 
1. Abstract  
2. Concrete  
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 اي و بعدي در يك مفهوم امكان سنجش دو ويژگي مقوله
سازي مفاهيم را فراهم آورد كه اين  تواند امكان مدرج كه اشاره كرديم، منطق فازي مي چنان 

اين كار با ماهيت مفاهيم در . سازد اي را به فضاي بعدي ممكن مي كار نيز ورود مفاهيم مقوله
اي اغلب مدرج هستند كه  در علوم اجتماعي مفاهيم مقوله. علوم اجتماعي كامالً سازگار است

اي است كه  مفهوم توسعه نيز مقوله. مونة آن را در مثال پيشين در بحث دموكراسي ديديمن
آوردن  رويكرد مبتني بر منطق فازي با فراهم. هاي مختلفي توصيف شود ممكن است در درجه

و كمي ) اسمي يا ترتيبي(گيري كيفي  اندازه تواند سطوح  ترتيبي مي ساخت مقياس شبهامكان 
را با يكديگر تركيب كند و از مزاياي كاربردي هريك از اين سطوح در ) نسبي اي يا فاصله(

هاي  يافته قلمدادكردن كشورهايي كه سال توان استفاده كرد؛ مثالً توسعه تحقيق مي
دانستن كشورهايي كه  نيافته است و توسعه 1سال 55زندگي در بدو تولد در آنها باالتر از  اميدبه

دهندة نوعي نگاه كيفي به مسئلة  سال است، نشان 55ا كمتر از ميزان اين شاخص در آنه
تعيين درجة . زندگي در بدو تولد در كشورهاست هاي اميدبه يافتگي براساس تعداد سال توسعه

زندگي در بدو تولد  هاي اميدبه برحسب قرارگرفتن سال 1تر از  تر از صفر و كوچك عضويت بزرگ
يافتگي براساس اين  نوعي نگاه كمي به مسئلة توسعه دهندة سال نيز نشان 85تا  25بين 

  . شاخص است
 جديد ) تركيبي(امكان ساخت و سنجش مفاهيم هيبريد  .1

توان با معاني متعدد  در مطالعات اجتماعي با موارد بسياري مواجهيم كه فرد يا شيء را مي
د؛ مثالً مفهوم باشن كنندة آن فرد يا شيء  كه مجموع آن معاني مشخص نحوي توصيف كرد؛ به

________________________________________________________ 
. اسـت  دهنـدة شـاخص توسـعة انسـاني     زنـدگي در بـدو تولـد يكـي از اجـزاي تشـكيل       هـاي اميدبـه   تعداد سال. 1

ســال را نقطــة قطعــي  85كننــدة حــد پــائين و  ســال را نقطــة قطعــي مشــخص 25پديدآورنــدگان ايــن شــاخص 
نيافتگي تا توسعة كامل تلقـي   اند كه نقاط كليدي دو سر طيف توسعه از توسعه كنندة حد باال درنظر گرفته مشخص

زنـدگي در بـدو    هاي اميدبه حاظ تعداد سالكشوري كه در اين جزء باالتر از حد باالي اين طيف باشد، از ل. شود مي
تر از حد پايين اين طيف قرار  تولد به توسعة كامل دست يافته است و برعكس؛ يعني كشوري كه در اين جزء پايين

باشـد،   55زندگي در بدو تولد در كشوري برابر  هاي اميدبه چنانچه سال. نيافته است گيرد، از اين لحاظ كامالً توسعه
نيافته با يكديگر برابـر و مسـاوي    يافته و مجموعه كشورهاي توسعه آن در مجموعه كشورهاي توسعه درجة عضويت

نيافته را براسـاس   يافته و توسعه دهندة نقطة خنثي است كه درواقع مرز كشورهاي توسعه اين نقطه نشان. است 5/0
  ك.براي اطالعات بيشتر ر(كند  اين شاخص تعيين مي

Smithson, Michael& Jay verkuilen,(2006) Fuzzy set theory Applications in the 
social sciences, California: Sage publications, p:21-23 
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اي از  زمان هم پاره دموكرات بر نوعي نظام سياسي داللت دارد كه در آن هم ـ  سوسيال
  .هاي نظام دموكرات اي از ويژگي شود و هم پاره هاي نظام سوسياليستي ديده مي ويژگي

سنجش انطباق عناصر با مفاهيم متعدد  1بندي ويژگي آوردن امكان رده رويكرد فازي با فراهم
باره بايد يادآوري كنيم كه تمايز مهمي ميان درجة انطباق مصاديق با يك  دراين. سازد را ممكن مي

در حالت اول، مقايسة مصاديق در درون يك . مفهوم و درجة انطباق آنها با چند مفهوم وجود دارد
با مفهوم  yبا  درمقايسه xبودن انطباق عنصر مجموعة معنايي و براساس اصل بيشتربودن يا كمتر

A بندي ويژگي براساس مقايسة بين مصاديق مشترك انجام  كه  رده درحالي. گيرد صورت مي
براي مثال، رويكرد فازي امكان . Bتطابق دارد يا  Aبيشتر با مفهوم  xشود و اينكه عنصر  مي

نسبت به مجموعة  "شورهاي آسياييك"آورد كه آيا ژاپن در مجموعة  سنجش اين را فراهم مي
  از درجة عضويت باالتري برخوردار است؟  "داري اقتصادهاي سرمايه"

  هاي مختلف درباب يك مفهوم امكان سنجش درجة اجماع مكاتب و نظريه .2
  . شناسي است زمينه بحث مفاهيم مكتبي و تحليلي در جامعه ترين مثال موجود دراين مهم 

تعاريف مرتن، بلومر، كالينز، بودن و بوريكو و باتامور، شاكلة ها و  برطبق توصيه«
اصول بنيادي : الف: شود اي از تركيب دو دسته اصول تشكيل مي اصلي هر رشته

  گيرند؛ هاي علّي يا تحليلي نام مي و فرامكتبي كه گاه زمينه
هاي نظري يا مفروضات مسلّم، فلسفي  اصول موضوعة مكتبي كه گاه زمينه: ب
  .شوند يدئولوژيك خوانده  مييا ا

پردازان دو دسته مفاهيم ابزاري  شناسي، نظريه از اين شاكلة عمومي جامعه
هاي مطالعة خود را درقالب  كنند تا براساس آنها بتوانند موضوع استخراج مي

. 1: اند از اين دو دسته مفاهيم عبارت. شناختي تبيين كنند تخيل نظري جامعه
هاي  مفاهيم تحليلي در پارادايم. مفاهيم ابزاري مكتبي. 2 مفاهيم ابزاري تحليلي

شوند كه از اصول  مفهومي تعريف ميـ  اي ابزار تحليلي مثابة مجموعه نظري به
هاي مفاهيم راهبردي  اند و درصورت شناسي استخراج شده فرامكتبي جامعه

يافتش از كمك اين مفاهيم، در سازند تا به شده، پژوهشگر را قادر مي بندي مقوله
بديهي است اختالف . يك موضوع را نسبت به چارچوب آن رشته تنظيم كند

بين مكاتب يك رشته در اين دسته از مفاهيم و ابزارها دخالت زيادي ندارد، زيرا 

________________________________________________________ 
1. Property Ranking  
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دربرابر مفاهيم مكتبي مفاهيم . رساند اي آسيب مي دخالت در آنها به نظم رشته
ها تنظيم  ا در تحليل و تبيين دادهپردازان ر ابزاري هستند كه اختالف نظريه

     ).86: الف 1389تنهايي، (» كنند مي
  :مثالً درباب مفهوم ساخت اجتماعي

منزلة  ساخت به. 1: اند از برخي از تعاريف از مفهوم مكتبي ساخت عبارت«
منزلة  ساخت به. 2پيوستگي نهادهاي اجتماعي در نظرية مورداك  هم چسب و به

منزلة نيروي  ساخت به. 3) گرايان نظرية برخي ساخت(ام عناصر ثابت در يك نظ
توليدكنندة فكر در نظرية مانهايم كه اساساً نظري ماركسي و يادآور تأثير 

؛ ...منزلة دربرگيرندة كنش اجتماعي ساخت به. 4. زيرساخت بر روساخت است
 اما دربرابر تمام اين تعاريف مكتبي، مفهوم تحليلي ساخت معموالً به روابط

ها و اهداف با يكديگر و نيز اجزا با كل سيستم  ميان اجزا و عناصر، شامل راه
دليل تغييرپذيري كند و نامحسوس از خصيصة استخواني  شود كه به اطالق مي

به عبارت ديگر، بايستي ساخت . باشد ثبات و پايداري نسبي برخوردار مي
شدة  ر در نظام نهادينهاجتماعي را مجموعة روابط متقابل اجتماعي نسبتاً پايدا

  ). 93: همان(» تقسيم اجتماعي كار دانست
آوردن امكان تحليل ساختار داخلي مفاهيم، سنجش درجة تطابق يك  رويكرد فازي با فراهم

همچنين درجة تطابق آن را با اصول . سازد مفهوم با اصول موضوعة مكاتب مختلف را ميسر مي
سازد كه اين درجة تطابق درواقع درجة  شخص ميشناسي نيز م بنيادي و فرامكتبي جامعه

  . هاي مختلف درباب يك مفهوم است اجماع مكاتب و نظريه
  

  گيري  بحث و نتيجه
. تازگي وارد علوم اجتماعي شده است مفهومي است كه به "فازي"كه پيشتر اشاره كرديم،  چنان

اين مفهوم به همراه خود مفاهيم جديد ديگري را نيز وارد اين علوم كرده است؛ مفاهيمي 
دربرابر (پذيري  پذيري، درجة صدق، فضاي مفهومي، فضاي ويژگي، امكان ازقبيل نسبيت

حال، منطق فازي توانسته است  درعين. مكه در مقالة حاضر به آنها پرداختي... و) بودن محتمل
  .ابزاري كارآمد جهت مهندسي مفاهيم پديد آورد

شناسي علوم  پردازي و روش رويكرد فازي همراه با تحول عظيمي كه در بحث نظريه
شناسي ازقبيل  هاي جامعه اجتماعي ايجاد كرده است، توانسته است در بسياري از حوزه
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وارد ... شناسي سياسي و شناسي ارتباطات، جامعه رش، جامعهوپرو هاي اجتماعي، آموزش آسيب
  .ها را نيز متحول كند شود و آن حوزه

رويكرد كالسيك، كه بر منطق دوارزشي صدق يا عدم صدق استوار است، چون توانايي 
ازطرف ديگر، مفاهيم علوم . تواند مسئلة ابهام معاني را حل كند اي ندارد نمي سنجش درجه
توانند كامل و دقيق تعيين كنند كه چه مصاديقي را  بر ماهيت خود، نمياجتماعي، بنا

تا زماني كه امكان گردهمايي مصاديق تجربي، كه بتوانند براساس اشتراك در . گيرند دربرمي
شناختي ساخته  يك ويژگي در يك مجموعه قرار گيرند، فراهم نشود، هيچ مفهوم خاص جامعه

ب اين مفاهيم آن است كه اين مجموعه از مرزهاي صريح و نكتة حائز اهميت دربا. شود نمي
به عبارت ديگر، در اين مجموعه مصاديق تجربي برمبناي درجة انطباقي . روشن برخوردار نيست

اند و براساس كمترين تا بيشترين درجة انطباق  كه با يك معناي خاص دارند گرد هم جمع شده
ه بيشترين كاربرد را در بحث سنجش مفاهيم در توجه به اين مسئل. دهند طيفي را تشكيل مي
تواند چارچوب و قالبي  اش در مديريت ابهام مي دليل توانايي رويكرد فازي به. علوم اجتماعي دارد

دليل دادن اجازة  براين، به عالوه. مناسب جهت تحليل مقوالت در علوم اجتماعي فراهم آورد
يين درجة انطباق مصاديق با معاني را نيز ها، تع در دسته) اي عضويت درجه(عضويت نسبي 

  .سازد ممكن مي
اي را وارد حدود بعدي كند و  تواند مفاهيم مقوله سازي، اين رويكرد مي براساس امكان مدرج

براي مثال، چنانچه فقر اقتصادي و . امكان تعيين اشتراك بين مفاهيم مختلف را نيز فراهم آورد
كند  گاه اين نظريه چنين تبيين مي اي درنظر بگيريم، آن هاي درجه افسردگي رواني را موضوع

صورت معنادار  دست و افسرده را به هاي افراد تنگ توانيم ميزان اشتراك مجموعه كه ما مي
  .بررسي كنيم

بندي ويژگي سنجش انطباق عناصر با مفاهيم متعدد  آوردن امكان رده رويكرد فازي با فراهم
سازد كه كاربرد اصلي آن ساخت و سنجش مفاهيم تركيبي براساس وجود درجاتي  را ممكن مي

كردن امكان تحليل ساختار داخلي  اين رويكرد، با فراهم. از صدق چندمعنا در يك مصداق است
 هاي مختلف را نيز در ارتباط با يك مفهوم درجة اجماع مكاتب و نظريه سنجشمفاهيم، 

  . سازد پذير مي امكان
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