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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيواللعنة على أعدائهم 
 المنطق الضبابي

 وتفسير القرآن الكريم
(11) 

ُْ آياااُه ُتَأكاماااُه ُهااني ُْ    اهلل العظيييم يف اتابييه ال يير   قااا  َناا َا ا كا اَيااتا اَلكنتاااآا تن ُهاا ا اليااَن ْاََااا
ينا في ُر ُتتاشابنهاُه فاأاتيا الَي ْن   اَلكنتاآن واُْخا ناةن وااَبتنغاءا تاَأوي ن ُْ اَبتنغاءا اَلفنتاَ َن َم زاَيُغ فااياتيبنُع نا تا تاشاباْا تن قُاُ  بنهن

ُْ  ن  َيعيُر  نالي ُْولُاا ا واتاا يااَع ااُم تاَأوي ااا َناادن رابَّناا واتااا ياا اَن كن ْد تن ْن ُعا ااُن نا فناي اَلعنَ امن يااُق لُاا نا آتانياا بناا ِن ُْ واالريا الي ال يا
 (.7)سورة آل عمران  اآلية  اأَلاَلباآن 
ن الهرتين طيقي:)  ت نص الْر
 النص الديين صامت. -1
وفهمهيييا بالتوقعيييارت واالفواضيييارت والتنييييا الرت أو  اننيييا ننييييتعني  ائمييياا يف وفنييييي النصيييو  الدينيييية -2

 املنيبقارت الف رية واخللفيارت النفنيية.
 اّن هذه اخللفيارت والفرضيارت وأيت من خارج الدين. -3
 اّن ما هو خارج عن الدين متغي وسّيال ألن العلم والفلنيفة.. إخل يف حالة وزايد منيتمر. -4
 (1) منا  من أن و ون متنوعة ومتوولة(فتفنيياونا وأفهامنا للنصو  الدينية، ال -5

 ق اكد ثابتة تأكم المتغيراه السيالة
يييونضيييي    ،د ةالنقيييد مييين وعيييوه متعيييبالتولييييل و وقيييد وناولنيييا بنيييو  هيييذه النظريييية  هيييذه النقيييا   أنّ  ب  ه 

 صويوة الها، وان ما هو خارج الدين متغي وسّيال وانيه عنصير فاعيل يف عمليية الفهيم والتفنييي.. ول ين
وهيذه القواعيد  وهتيمن عليهيا ووضيبإ إيقاعهيا، هنالك قواعد ثابتة حت م هذه التغييارت ك اله فانرغم ذل

وبيذلك فانييه ال   ين القيول بييان ايل األفهييا   ،هييا متتليك صيفة املرععييية يف حتدييد الصييواب واخلطيأ مين األف
ان مرععية حنيت م إليهيا و  علم هذا أو ذاك ولينيت هنالكال ي   للنصو ، صويوة، أو أهنا الها باطلة، أو
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، مييا ا  األميير اييذلك ، أو أن النصييو  الهيياواحلرايية الف رييية النظييا  والفوضييوية هييي الييف حت ييم األفهييا ال
 ..ارتأي  اخلة يف  ائرة املتشاهب متشاهبة

حمييييد ارت امييييا و وللييييدينامي يارت ضييييوابإ  ، ونللورايييية قييييوانني حمييييد ة امييييا للنييييي انّ ذلييييك والنيييييبب يف 
سييابقاا لثوابييت أح ييا  مطلقيية، غاييية األميير أن  ييرج مييا اييان ولأح ييا   ائمييية لالسييتاوي يارت، وللمتغيييارت 

 ائيرة سلنييلة أخير   لييدخل ضيمنمتوراياا، مين  ائيرة سلنييلة مين القواعيد واألح يا  فيميا بعيد ثابتاا فصار 
مرععييارت وضيوابإ وايواخص ومقيايير وفير   ،العليى ايل حي ،هييمن األح ا  والقواعد، ل ين القواعيد 

طيأ ومتيّيز احلي  مين الباطيل ويصيح أن ييت م إليهيا قتلي  الفرقيال.. ولنضيرب ليذلك أمثلية الصويح عن اخل
  اسةمن علو  األصول والفقه واالعتماع والنييسريعة 

 ،ييةالعلم طوال منييوهفإن املقلد حت مه قواعد اما أن اجملتهد حت مه قواعد فلو حتّول املقلد إىل جمتهد 
يييية رأي اوج، وخيييرج مييين  ائيييرة أح يييا  املقليييد،  ميييثالا عيييد  عيييوا  التقلييييد مشلتيييه قواعيييد اجملتهيييد وأح اميييه، ا

 اجملتهد يف حقه.
ل إىل متزوج، خرج من  ائيرة قواعيد العيزاب لييدخل يف  ائيرة قواعيد وّ األعزب إذا حتويف مثال آخر، فان 

 املتزوعني.
علييى يف  وليية مييا  مخيير سيينوارت مييثالا  باإلقاميية ملييدةنيية أو نيياا، بييالزواج ميين مواط  واألعنييإ إذا صييار مواط  

 .اختالف قوانني الدول، فان هنالك سلنيلة من القوانني حتيإ به فوراا 
وإذا وغيييرت هييي يف اييل الصييور قييوانني ثابتيية غييي متغييية أي حتييّول القييوانني قبييل د بعييد  هييو  انّ  والشيياهد

 .فاهنا وتغي ضمن ضوابإ إذا اان واضعوها ح مال غي سفهال
 وع  إىل موض الة  وح وع  الشيل إذا خرج من موض انّ املوضوعارت املختلفة هلا أح ا  قتلفة و  انّ   معواجلا
 أخر ، اننيلخت عنه القواعد القد ة وأحاطت به القواعد اجلديدة. الة  آخر وح

 إىل حاليية االننيييدا  )اننيييدا  غييّي ظييرف االنفتييان )انفتييان بيياب العلييم( لييو و انّ   لييكوميين األمثليية علييى ذ
منزلتيه، العلميي،   لنيزّ باب العلم( اما لو ضاعت ال تب ففقد ما يورث العلم ااألخبار املتواورة وفقدنا ميا 

اأخبار الثقارت، فاننا سندخل حينئذ  يف بياب اإلننييدا ، ل ين بياب اإلننييدا  أيضياا ليير بيال ضيوابإ وال 
إذا مل  هييو فوضييى أو سييّيال أو متغييي، بييل حت مييه قواعييد عديييدة مثييل حجييية الظيين املطليي ، أو االحتيييا 

 .وال رعوع اإلننيدا ي لالنفتاحي ينيتلز  العنير واحلرج، ال الربالة وال سائر األصول وال القرعة
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انيه يتنيوع بيني ميا  نونيا أح امياا ثابتية وميا  نونيا فان النص الديين ينيتوعب التا احليالتني إذ  :وبك مة  
قواعييد عاميية ثابتيية للثوابييت  فييان هنالييك ،وميين  ون ريييب ،أح اميياا متغييية لضييع للعنيياوين الثانوييية، ول يين

أي فهيم أو اان، وبيذلك فيان لنييلانني قيو و تويرك لملقيوانني  ناليكوهوقواعد عامية ثابتية أخير  للمتغييارت، 
 القواعد فهو صائب وإال فهو قطئ. طاب وفنيي 

 المنطق الضبابي
إىل ذلك اله فان املنط  الضبايب، وهو علم حيدي  مبت ير، يقيد  لنيا إعابية عدييدة عين ايبهة   ضافة  

غيييارت متتلييك منطقيياا خاصيياا هبييا ال يصييح  يياو ه الية املعرفيية واألفهييا  والنصييو  ويوضييح لنييا اييي  ان املتسيييّ 
 فمن  او ه فقد أخطأ.

بنمييياذج مييين عليييم الفقيييه  رنيييةا و  ننيييا ولخييييص أهيييم بنيييو  املنطييي  الضيييبايب يف نقيييا ، وسننيتعرضيييها مقا
 يف احلقل نفنيه  بعد  من الروايارت الشريفةأيضاا سنقارهنا اما واألصول  

 القنيام القنيام، وليس ثنائيي  تتعددُ  تنطقُ 
ان املنطيي  الضييبايب  تليي  عيين املنطيي  التقليييدي ال السييي ي، يف ان املنطيي  ال السييي ي يعتمييد  وال :ْ

 م بينما يعتمد املنط  الضبايب نظاماا متعد  الق يم.الق ي   نائيّ ث  نظاماا 
أو  (قدصي)املنط  ال السي ي يعتميد يف ايل قضيية عليى احيد  قيمتيني  )صيح( أو )خطيأ( وبتعبير آخر: 

 ( وه ذا..ري  مز حم أو الط) (ار  أو الب) (وي أو الق) (يليل أو لير باجلممج) (لاعح أو فاان) (اذب)
القيمتييييني األساسيييييتني  وينييييكأميييا املنطيييي  الضييييبايب فانييييه يعتمييييد علييييى جمموعيييية مييين القيييييم املتوسييييطة بييييني 

 .قد يعتمد عشر ق يم أو مائة قيمة أو أاثر أو أقل، فانه املنط  التقليدييف املعتمدوني 
والنيبب يف ذليك ان ال السيي ي يعتميد عليى معا لية صيفر د واحيد، أميا الضيبايب فيعتميد عليى معا لية 
صفر د عشرة أو صفر د مائة، فالصويح بقول مطل  هو املائة واخلطأ بقول مطل  هو الصفر، وما بينهما 

 من النقطة الثالثة.م املتوسطة.. وسيتضح هذا أاثر ضي  الق  ل ال منها قيمة من ثّ مت رعةا ونيعة وونيعون  
وبعبارة أخر   يعتمد املنط  ال السي ي قاعدة النييور ال ليي فميا افتقيد النييور ال ليي فليير  نيت  يف 

ييية ملييا  الّ ييية ال ييرب  فلييو مل و يين ال ييرب   الّ فمييثالا الشيي ل األول يعتمييد قييانون موعبيية الصييغر  مييع   ،طيي املن
، ويتضح ذليك قضية اجلزئية وينيتن  منها أيضاا اانت القضية منتجة ع ر املنط  الضبايب الذي يعتمد ال

 عرب األمثلة التالية 
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قييول بنيييب املنطيي  التقليييدي  العييامل متغييي واييل متغييي حييا ث فالعييامل حييا ث، ولييو مل و يين إذ اننييا ن
 ال رب  الية ملا أم ن استنتاج النتيجة.
ا مل يقيم اليدليل عليى ، ايوأاثير ميا ايان -بهيذا ايا ايان،  -أ  الا أما يف املنطي  الضيبايب فانيه يقيول ميث

فميثالا  ليو ايان  ييد مقيمياا يف هيذا البييت عنيدما  فهذا باق  على ما ايان.. -جباق  على ما اان،  خالفه،
املنطقة، فانك عندما وعو  إليها بعد أسبوع أو اهر أو سنة، ونيتصيوب بقياله فييه، وليذا وقصيده  غا ررت  

 و ابه ذلك.يف نفر املنزل مع انه يتمل أن ي ون قد باعه أو هاعر أ
 المنطق الضبابي تكمْ ل منطق الكالِيكي

وبييذلك ن تشيي  ان املنطيي  الضييبايب م ّمييل للمنطيي  التقليييدي ولييير معارضيياا لييه ألنييه ييياول ااتشيياف 
ليارت، واالستصواب األصيو   ل ا التقليدي قوانني   زئيارت بعد ان ااتش  املنط   احلاامة على اجلقوانني ال

ميييا ثبيييت  ا  ليييذا  انّ املنطييي  الضيييبايب إذ وعيييد العقيييالل ان الغاليييب هيييو اميييا سيييب  مثاليييه ايييوذج ملنيييياحارت 
فهي قاعيدة مين املنطي  الضيبايب وعليهيا عيررت  ،وابعد  قيا  الدليل على اخلالف باالستصا عند ح مو 

َا فاا الروايييارت الشييريفة أيضيياا ففييي صييويوة  رارة   َك ااكا ااَن طاهااراتنااتا ثُاامي  ا َا كا اااى ياقنااين  تن اَيااتا ُعَناا  اااَيسا ألن
ُقضا اَلياقنينا بنالشيتَّ ْابادا    .(1)يااَنباغني لاتا ْاَن تااناَ

يف املنط  ال السي ي وإذا اانت غالبية  خليت القضية ان ال رب  إذا اانت الية  خلت  والأاصْ:
 ، فعلييى منيييتو  الفقييه واألصييولها )أو اثييياا منهييا(ضييوابط ااتشيي املنطيي  الضييبايب الييذي  ائييرة يف القضييية 
)االستصييييواب( )غ يبيييية املنيييييلم( وليييييد( و)سييييوق املنيييييلمني( و)أصييييالة الصييييوة( و)قاعييييدة ا أنّ جنييييد  مييييثالا 

وأاييباهها الهييا مبنييية عليييى غالبييية ال ييرب ، واليييف هييي عزئييية بنيييب اصيييطالن املنطيي  التقليييدي فلينييييت 
 .وعلى حنيب بنال العقالل منتجة لديهم، ل نها منتجة طب  قواعد علم األصول والفقه واملنط  الضبايب

 الهَ بإدخا  )ْو( في المعاديتمي  و 
ميين قضيييتني القضييية املرابيية  بانييه يعتييربان املنطيي  الضييبايب يتميييز بإ خييال عييامل )أو( يف املعييا الرت  ثاَيااا :

وتبع أارف الطرفني يف معا لة )أو( الصوة فان )أو( صويوة، وإن اان أحد طرفيها خطأ، وربطهما أ اة 
يجيية وتبييع أخيير املقييدمتني، فعلييى سييبيل النت الييف وصييرن بييانخالفيياا للقاعييدة املنطقييية ال السييي ية املعروفيية 

املثال  لو  ارك  يد أول أمر لصح أن وقول  ارين أول أمر واان من اخلطأ أن وقول  ارين أمر )حنيب 
                                                           

 .421  1ج الشيخ الطوسي، التهذيب،  ار ال تب اإلسالمية ي طهران، (1)
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( ول ين يصيح ثنائي القيم واحلدي والصار  والدائر بني صح وخطأ والنفي واإلثبيارت قواعد املنط  التقليدي
( صييويواا  مييا بعييدميير( فانييه إذا اييان أحييد الطييرفني )مييا قبييل أو أن وقييول  ) ارين  يييد إمييا أميير أو أول أ

)سييورة  ضاااال   ُتبااين    ُهاادى  ْاَو فااي  وا نَيااا ْاَو  نيياااُعَم لاعا ااىومنييه قولييه وعيياىل   ،يوةاانييت القضييية صييو
وايذلك قوليك )النيار إميا  ،د هو الذي على هيفقإ ( فالقضية صا قة مع ان أحد طرفيها 24سبأ  اآلية 

مع اونه عاملاا أبيض أو اونيه أسيو  غيي عيامل، وهيذه القضيية هيي  (و يد إما عامل أو أس  )و بار ة( وحارة أ
 الف ونيمى يف املنط   انعة اخللو.

 يتميَ بإدخا  كاتْ )َ كا  تا(
زه متيّييمييا( وهييذه هييي نقطيية  حييد  ان املنطيي  الضييبايب يتميييز بإ خييال عامييل )نوعيياا مييا( )وقريبيياا( )إىل  ثالثااا :

ساسيييية بعيييد النقطييية األوىل، وبيييذلك فيييان هيييذا املنطييي   ييي  منيييياحة فيييرا  ابيييية عيييداا ال يغطيهيييا املنطييي  األ
لينييت الهيا  ،نيةالتقليدي؛ وذلك ألن احلقائ  ال ونية ومعا الرت احلياة الدنيوية والقضايا امل تنفة باإلننيا

ال ثييي  إنة ال امليية عنهييا بييل ل ثنائيييارت القيييم اإلعابييشيي ّ ال وامييا اييا وييدور ضييمن  وائيير ثنائيييارت القيييم  
ال ثييي ال ثييي عييداا منهييا اييا يييدور ضييمن أطيير متعييد ارت القيييم، فمييثالا وقييول   يييد مجيييل أو لييير  ميييل 

إذ قييد للواقيع اخليارعي طيي الصيورة الدقيقية عوال  مثيل هيذه القضيية اثييياا ميا حنييب املنطي  التقلييدي، ل ين
قيد ي يون  ييد طيويالا بدرعية ميا وقيد ي يون الطقير بيار اا  ويف أمثلية أخير  ي ون ) يد مجيالا إىل حد ميا( 

 إىل حيد ميا أو عيدواا إىل حيد  لعميرو د ي يون  ييد صيديقاا قيو بدرعة معتدلة، أو بشدة، أو قلييالا، وه يذا.. 
 الق ي م متوسيطة بيني احليدين )حيّد نعيم و فهناك إذاا أو قوياا بعض الشيل أو سريعاا إىل حد ما وه ذا..  ،ما

 مائة.صفر و  صفر وعشرة أو حدّ  إذا انتقلنا إىل حدّ  (حدوا وحدّ ر صف دّ أي ح
)الرمل( هش فال هو صلب ااحلجر وال هيو رخيو عيداا اامليال،  انّ   جند مثالا  ،لةويف نوع آخر من األمث

ال أايييياس الرميييل  وليييذلك، وألنيييه يشييي ل حقيقييية متوسيييطة بيييني الصيييلب عيييداا والرخيييو عيييداا، اسيييتخد  اخليييرب 
امليال مليا  أايياسل نيررت قبضة املالام أو  أاياس األحجارملالامون ولو استخدموا ا يهاهدف يتدرب عل

اما مهدرت   بالرماليف ادة بأس قبضته، وألعل ذلك أيضاا، فرات العناية الربانية سواحل البوار  رتا أف
املشيي  اله حجراا ملا أم نيت  راعتيه اميا ليو ايان اليه ميالا مليا أم ينوعه األرض  األرض بالواب، ولو اان 

فييان هلييا  ث م .. فهييي إذن حقييائ  وسيييطة هلييا ق ييي م متوسييطة بييني احلييدين وميين وال  راعتييه عليييه وال البنييال فوقييه
أح اماا أخر  وهلا قوانني أخر ، وهذا األخي هيو ميوطن الشياهد حيي  اّن هيذه الق يي م املتوسيطة هيي اليف 
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للفوضييى، فهيييي حم مييارت ضيييمن أطييير  مل وييوك عرضييية إذحت مهييا قيييوانني منضييبطة ولينييييت بييدون قيييوانني، 
 أخر ، ولينيت متشاهبارت ثبوواا وإن اانت قد لفى قوانينها على اثي من الناس إثباواا.

االنور و رعاوه واالشيجاعة     ة املشواحلقائ  وبعبارة فلنيفية  إن احلقائ  إما متواطية وإما مش  ة، 
والنييييرعة والبطيييو والقيييوة  واحليييرارة وامليييرارة واليييربو ةوه يييذا اجلميييال واحليييالوة  ا..ومراوبهيييا، واالصيييداقة ومنا هلييي

 وال ر .. اخل. والبخلوالضع  
، فاهنييا باعيية إىل وشييّ ل ننيييبة ابييية منهييا تشيي ي يةالقييائ  احلوالشيياهد  ان احلقييائ  اخلارعييية ما امييت 

 يتصد  ل ش  القواعد الف حت مها خاصة.الضبايب الذي منط  خا  هبا هو املنيمى باملنط  
طةبتصنيف القنيام يق      لى تجاتيع المتِ 

الننيييبية إىل جميياالرت  –وبعييد ذلييك اليه فييان املنطيي  الضييبايب يتعهييد بتقنييييم ولييك الق يييم املتوسييطة  رابعااا :
بييار  إىل  ةعييبييار  عيداا، جممو  عيةجممو  وصيينفها إىلوإىل خانيارت أو جميياميع ونييمى اجمليياميع الضيبابية.. فمييثالا 

مصييب  ويدخلها يف خانية جمموعيةبيار  معتيدل.. وه يذا.. أو  ةعيجممو  إىل حيد ميا  ار بي عيةحد ابيي، جممو 
 مصيب قليالا عداا.. وه ذا. ةوعمصيب إىل حد ما، جمم ةعمصيب إىل حد ابي، جممو  ةوعمتاماا، جمم
التقنييييم إىل اجمليياميع يقييو  املنطيي  الضييبايب بعملييية )و ثييي ( )و ثييي  قيميية االنتمييال( أو عملييية ث بعييد 

 اما سيأيت يف الدرس القا   بإذن اهلل وعاىل.عملية )ووسيع(  
ْن فقْ  ْا اَلُقَرآنن  نلاى ُتَأكامن   رادي ُتتاشاابن
 ننيتوضر الرواية الرائعة التالية  لاحلقويف هذا 

ااااراا     حييييي  يقييييول اإلمييييا  الرضييييا  ْن فااقاااااَد ُهاااادننا  نلاااااى صن اااا ْا اَلُقااااَرآنن  نلاااااى ُتَأكامن ااااابن تاااااَن رادي ُتتاشا
 واحملتمالرت يف هذه اجلملة النورانية ثالثة  (1) مُتَستاقني
ْن فااااَ  ا فنّيييره بييه، أي ميين فنييير متشييابه ال تيياب  و مييه، امييا لييو فنييير  ن  م يي  ا ان امليير  -1 ياااُد ال ياا

( بان املرا  من اليد )القوة( أي قوة اهلل ولير اجلارحية اسيتنا اا إىل حم يم 13)سورة الفتح  اآلية   ْاَيديهنمَ 
ْن  ايَ ائل  ال تاب الق َث ن  (.11)سورة الشور   اآلية  ءُ  لاَيسا عامن

ايا يعيين  ( من أ خل املتشابه يف  ائيرة احمل يم عيرب وفنيييه بيه )أي وفنييي املتشيابه بياحمل  م  املرا ان  -2
                                                           

، وأبو منصور أمحيد بين عليي الطربسيي، االحتجياج، نشير 293  1،  ار العامل للنشر، جالشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا  (1)
 .413  2املروضى ي مشهد املقدسة، ج
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  تلييكان التشييابه لييير ذاوييياا للمتشيياهبارت وإال ملييا أم يين انف ااييه عنييه بييل هييو عرضييي يييزول بالتفنيييي ايين 
لير املتشابه متشاهباا على م ن يعلمه بل هو متشابه   ر التفنيي وهم الراسخون يف العلم، بعبارة أخ أهلية

  ال يوعيييد يف القييرآن وغييييه بوعييه آخييرعلييى ميين  هليييه فهييو ذاوييياا حم ييم ل نييه باإلضيييافة إىل  يييد متشيييابه، 
 متشاهبارت علينا.متشابه على اهلل وعاىل )أو على من اهلمهم وعاىل علمه( بال اك بل إاا هي 

 .املرعع لد  اخلالف يف وفنيي املتشاهبارت أي الذهم(    احل  ان املرا  )من ع ع ل  احمل م هو  -3
مين وعيوه وعهياا ال منهيا ل   ّ شي  هذه املعاين الثالثة ال مانعة مجع بينها بل الها صويوة   اّن والظاهر

 ..، في مل بعضها بعضاا أو وعبياا آخر عنه طلبامل
ان هيييذه الروايييية وقيييو  بعمليييية إعيييا ة وشييي يل انتميييالارت اجملموعيييارت حيييي  وتييييح اجمليييال   يدوبييييت القصييي

 وإ خال بعض عناصر هذه الدائرة يف ضمن  ائرة وجمموعة أخر . القضايالتوريك 
 ويكتشف درجاه الأقائق وتراتبها

دة إىل شيياه  املحتويييل احلقييائ  )إضييافة إىل املنطيي  الضييبايب يتعهييد بااتشيياف  رعييارت احلقييائ ،  خاتسااا :
 رعارت افواضية وعطيى ل عهيزة الذايية ايي   نهيا التعياطي معهيا بلغية األرقيا  ال مبيووريية )وسييأيت ايرن 

 هذه النقطة الحقاا(.
...َم ذج تن النص الديني:  - يماانا كاَشُر داراجااه   اَْلن

هنيييا نطقيييت بقواعيييد واملهيييم يف األمييير ان نتعيييرف عليييى روعييية النصيييو  الدينيييية و قتهيييا وعظمتهيييا حيييي  ا
يها بييييذلك، وميييين أروع األمثليييية  ان النيييياس عييييا ة يتصييييورون اإل ييييان واملييييومن نيييييمواملنطيييي  الضييييبايب  ون ان 

إميييا ميييومن أو ليييير  يييومن واإلعابييية عييين وصييي   ييييد عنيييدهم وع نييييهما، مييين ثنائييييارت القييييم فالشيييخص 
لروايية التاليية ورايدنا ا  ينّ ذليك الشيخص، لعين بي)مومن( إما يعدوهنا صويوة أو خاطئة، حنيب ر ييتهم 

ن م  صن  ي  بوضون وصراحة إىل ان اإل ان من احلقائ  متعد ة القيم وان له  رعارت ومراوب فال يصح أن 
 .، بانه لير  ومناحد  الق يم املتوسطة لإل ان ل  مح   

َن  ن   عييين عبيييد العزييييز القراطينييييي قيييال  قيييال   أبيييو عبيييد اهلل ونيييص الروايييية هيييو   َنيااا ني يااااا كاَبااادا اَلعا
َرقا  َرقااة  بااَعدا تن ُْ تن َن َنلاةن الس  يمن ُيَصعاُد تن َن يماانا كاَشُر داراجااه  بنما بن  ،اة  اَْلن ثَانااَينن لنصااحن ُب االن فاالا يااُق لاني صااحن

اايَ  َا كا اااى  ا اادن لاَساا اارن، فاااالا ُتَسااقنَ  تاااَن ُهاا ا ُدوَاااتا فااُيَساا اَل ااحن اايا  نلاااى اَلعاا ن تيااى يااَنتاهن قنطاتا تاااَن ُهاا ا ء  حا
ْن تااااا  ُْ  نلاَياااتا بنرنفَاااق  واالا تاَأمن ااااني كا اَيااا اااة  فااَرفااَعااا َناااتا بنداراجا ُْ تن ااافا َِ َا تااااَن ُهااا ا ْا ، وا نذاا راْايَااا الا يُطنياااُق فااَ قااااتا
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ُرهُ  باَ ْن جا نا  فااعا اَي راُه، فاإنني تاَن عاسارا ُتَؤتن  .(1)فااتاَكسن
الحقاا باملنط  الضبايب، وذلك على منيتو   يس ّ ني  بنيب ما أهنا بدأرت بالتص  ايةيف الرو  والطريف

...  ظريالعقل الن يماانا كاَشُر داراجااه  نيتو  املث بعد ذلك استثمررت هذه املعا لة النظرية، على   نني اَْلن
ث عليى منيييتو   فاااالا ُتَسااقنَ  تااَن ُهاا ا ُدوَااتا فااُيَسااقنطاتا تااَن ُهاا ا فااَ قاااتا  النييي ولوعي والنيوسييولوعي 

ْن تااا الا يُطنياقُ  العقل العملي  ُْ  نلاَيتا بنرنَفق  واالا تاَأمن اني كا اَيا ُْ تنَنتا بنداراجاة  فااَرفااَع فا َِ َا تاَن ُه ا ْا  وا نذاا راْاَي
راهُ   .فااتاَكسن
 .اإلننيانيةلير هذا املنط  ورفاا ف رياا بل هو معا الرت علمية وبتين عليها أسر عملية يف احلياة   ذا :

بييان احلقييائ  اخلارعييية وإن اانييت متنوعيية، متغييية ومتووليية إال اهنييا ال لييرج عيين   علييموميين ذلييك الييه ن
واضيوة  قيقية  اا ميهليا قواعيد وأح ا فيانيف أيية  ائيرة  خليت واهنيا  ائريت املنط  التقلييدي واملنطي  الضيبايب، 

ميا، ورفيع وليك الدرعية  عية  ال بثبيورت  ر ان يقيهيو  التنياقض  انوالنيقم يف ال ايل بنييبه، و الصوة  وان
اييرائإ التنيياقض الثمانييية يضيياف إليهييا ايير  واسييع وهييو وحييدة املروبيية )ولعلييه يييأيت اييرن هييذه  ألنبعينهييا، 

 النقطة الحقاا، حي  أحلقها بعضهم بوحدة املوضوع لد  الدقة(.
 ََنُ  ْاويلُهاا فني  اي َن ِاطُهاا فني  ايَ   نني اَْلياةا لاتاا ُرهاا فني  ايَ  ء  واْاَو  ء   ء  واآخن
أروع الروايييارت الشييريفة الييف   يين إلقييال بعييض األضييوال عليهييا عييرب اسييتنطاق بعييض قواعييد املنطيي   وتاان
ااابنُر  نني لنَ ُقااَرآنن باَطنااا    مييا ور  يف وفنيييي العيااييي عيين عييابر قييال  قييال أبييو عبييد اهلل  ،الضييبايب ياااا جا

اايَ والنَ ااباَطنن هاَهاارا ، ثُاامي قاااا ا  ااابنُر والاااَيسا  ا ااا فنااي  ياااا جا َنُ  ْاويلُها َناا ُْ،  نني اَْلياااةا لاتاا َناا ااا ن تن ااَن ُكُقاا  ن الرَّجا ُء ْابَاعااادا تن
ِاطُهاا فني  ايَ   ايَ  ُرهاا فني  ايَ  ء  واْاَو ُْ ُتتاصارَُّف كا اى ُوُج ه   ء  واآخن ُ  ُتتيصن  .(2)ء ، واُه ا عاالا

 ق اكد المنطق الضبابي في الرواية
ونتمييي إىل  ان اجلمليية الواحييدةإن اييال  البشيير مبييين علييى أن للجمليية الواحييدة قيميية واحييدة و وضيييوه  و

 نني   هييو امييا قييال اإلمييا   جمموعيية واحييدة، حنيييب قواعييد املنطيي  ال السييي ي، ل يين اييال  اهلل وعيياىل
َنُ  ْاويلُهاا فني  ايَ  َن ِاطُهاا فني  ايَ  اَْلياةا لاتاا ُرها  ء  واْاَو فهي وعتميد عليى نظيا  متعيد  القييم،  ء   ا فني  ايَ ء  واآخن

                                                           

 .44  2ثقة اإلسال  ال ليين، ال ايف،  ار ال تب اإلسالمية ي طهران، ج (1)
 .11  1ااي، املطبعة العلمية ي طهران، جحممد بن منيعو  العيااي، وفنيي العيّ  (2)
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واحد اما هو مألوف اال  البشر، بل أوهلا، وقد  مضمونفلير للمجموع من أول اآلية ووسطها وآخرها 
ا ، ووسيطها، وقيد ي يون المية أخير ، يف اييل وحقيل وب عيد، فيم  وليه  عيد  وب   قيل  ي يون المية، يف اييل وح

فييان ذلييك  ان املفيير ارت ل ييل منهييا معييىاآلن ايييل، ولييير املقصييو  وآخرهييا، وقييد ي ييون الميية اييذلك يف 
إىل  مننييوبة    ا هي مفر ة  ايئاا مجلة واحدة وفيد ال منها  الف وقع ضمناملفر ارت املقصو   ان بل  واضح

 املعى فقإ وال ذاك فقإ وال ذياك فقإ.فال هذا سائر اجلملة. فتدبر، 
 صالهاْلياه تندرج في تجاتيع المتصاله والمنف

جمموعية املنفصيالرت وجمموعية   حيدفان اآليية الواحيدة ونيدرج يف جمميوعتني يف وقيت وا ،لكإضافة إىل ذ
ااايَ فاملنفصيييالرت إذ  ،الرتاملتصييي اااا فناااي  ا ُْ واملتصيييالرت إذ  ء ...  لااا  ْاويلُها ااا ُ  ُتتيصن اااالا ُهااا ا عا و  ييين ان  وا

علييى أن  ة  ادالّيية أو اجلمليية الواحييدة  نتجنيييد ذلييك باننييا نضييع نقطيية رأس سييطر عنييد انتهييال الفقييرة الواحييد
اجلمليية النيييابقة قييد انتهييت وقييد ابتييدأنا  مليية عديييدة.. إال أن الغريييب يف اآلييية القرآنييية ال ر يية اهنييا وقييو  

يف انفصييال  صييال  باليدورين معيياا يف وقييت واحييد   ور وعيو  النقطيية و ور انعييدا  النقطيية فهيي علييى طريقيية او
انت حمقاا   وضعتها ورفعتهاانت حمقاا وإذا رفعتها   النقطة انت حمقاا وإذاوانفصال يف اوصال! فإذا وضعت 

 .ُتتاصارَُّف كا اى ُوُج ه      الانه ايف ذلك منفصلة والنيبب  –)من عهتني( إذ هي متصلة أيضاا 
رها أبيييداا وإال فنيييييان بوحيييده فه يييذا جنيييد ان اآليييية ال ر ييية ال لضيييع للمنطييي  ال السيييي ي وال   نيييه 

املنطيي  الضيبايب هييو اليذي   نييه ان  ل ينّ و آلييية متصيلة أو منفصييلة ول يان هلييا هيذا املعييى أو ذاك، ا تانيل 
ميا يف اآلييارت القرآنيية ال ر ية فهيي متصيلة نوعياا  مر  املضي غيز  الل نيير  يلقي الضول، إىل حيد ميا، عليى بعيض ال

 فتدبر وهي منفصلة نوعاا ما بل هي متصلة متاماا من وعه ومنفصلة متاماا من وعه.
إال  ،اليهول ن ذليك املنطي  ال يعلميه، عليى متاميه وام ،عدمنط  وقواال ر ة ل ل اآليارت وب لمة  فان 

ُْ آيااُه ُتَأكامااُه ُهاني ُْ   اَلكنتااآن والراسخون يف العليم وعاىل اهلل  َنا َا ا كا اَياتا اَلكنتااآا تن ُها ا الياَن ْاََاا
اُر ُتتاشاابنهاُه فاأاتياا الياَينا فا ْن واتااا   يواُْخا نااةن وااَبتنغااءا تاَأوي نا ُْ اَبتنغااءا اَلفنتاَ َنا َم زايَاُغ فااياتيبنُعا نا تاا تاشااباْا تن قُا ُا بنهن

َي  َنااادن رابَّنااا واتاااا يااا ااَن كن ْد تن ْن ُعااا اااُن نا فنااي اَلعنَ ااامن يااُق لُاا نا آتانياااا بناا ِن ُْ واالريا ُْ  نالي ال ياا عيُر  نالي ُْولُااا ا يااَع اااُم تاَأوي اااا
 .َلباآن اأَلا 

 حك تة ق اكد المنطق التق يدن ك ى ْطر المنطق الضبابي
املفيد ان نشي إىل أن قواعد املنط  الضبايب وإن اانت حاامة على سلنيلة أخر  من القضايا ال  وتن
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ونييبح يف اهنيا لقواعيده، اميا  م مليةوناهلا يد املنط  ال السيي ي، اميا سيب  إيضياحه، حيي  وعيد قواعيده 
انييه ومييع ذلييك فييان قواعييد املنطيي  الضييبايب بنفنيييها خاضييعة يف أطرهييا ال لييية لقواعييد املنطيي  بيير آخيير، إال 

وذلك ينيتدعي مزيداا من اإلبانة والشرن إال اننا ن تفي اآلن  ثال صارخ على ذليك، فيان اافية  ،يديالتقل
 ،يرعليى أي وقيد، ميثالا  فالتنياقض ، يقواعد املنط  الضبايب لضيع ال حمالية ل لييارت أطير املنطي  ال السيي

 .حمال، والع ر املنيتوي ينت  عزئيةا.. وه ذا
ولل يييال  عييين املنطييي  الضيييبايب وعالقتيييه بتفنييييي النصيييو  الدينيييية وايفيييية اسيييتثماره يف  فيييع الشيييبهارت 

يييواإلاييي االرت وحتلييييل املتشييياهبارت وليييو يف اجلملييية عليييى ضيييول بعيييض قواعيييده، وتمييية بيييل  لة بيييل وتميييارت وص 
   بإذن اهلل وعاىل.صالرت فانتظر حىت البو  القا 

 الم نص:
 ل ل قضية، بنيب املنط  ال السي ي احد  قيمتني. -
( فان Fuzzy logic أو الغيميول ن، وبنيب املنط  الضبايب )املنيمى  نط  الغموض واملنط   -

 متعد ة فهي متعد ة القيم. اا مي  ق  لل ثي من القضايا 
 معرفة عديدة. إ خال عامل )أو( يضي  بعداا آخر للقضايا و نونا -
معرفييية ابييية و ييرج القضييايا عيين  اا اقييإ خييال عامييل )نوعيياا مييا( )إىل حييد مييا( )بعييض الشيييل( يفييتح آف -

 .والصح واخلطأطأ والصواب الدائر بني اخلالتصني  احلدي الصار  
وصني  املفر ارت الضبابية إىل جمموعيارت ضيبابية والقييا  بعمليية و ثيي  أو ووسييع وصيوالا إىل  ينبغي -
 ذلك.
 منها  رعةا ورقماا حمد اا.مروبة وذلك يتوق  على  راسة احلقائ  التش ي ية ومنح ال  -
اايَ احليدي  الشييري   - ااا فنااي  ا َنُ  ْاويلُها َناا اايَ   نني اَْلياااةا لاتاا ااطُهاا فنااي  ا ِا اايَ  ء  واْاَو ااا فنااي  ا ُرها ُهاا ا   ء  واآخن ء ، وا

ُْ ُتتاصارَُّف كا اى ُوُج ه   ُ  ُتتيصن د واحداا من أروع األمثلة اليف نيّ وار  عن خصائص اآليارت ال ر ة  ال عاالا
 ب ره ن ذلك()  عن عد  من أبعا  املنط  الضبايب وقواعده.وعرّب 

 وآخر دك اَا ان الأمد هلل رآ العالمين وص ى اهلل ك ى تأمد والْ الطيبين الطاهرين
 m-alshirazi.com  ن مالحظة الدرس والتقرير على املوقع التاىل  


