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بود اردبیل اهل رحیم، میرزا وی، پدر آمد. دنیا به باکو شهر در م)
همراه به رحیم میرزا داشت. آذری / روس تبار فائقه، وی، مادر و

موق آن که لطف بازم  گردد. ایران به ١٣٠٩ سال در خانواده اش
وی کند. م  دنبال تهران در را ابتدایی تحصیالت بود، ساله ده
تهران البرز ( (کال دبیرستان در را متوسطه دوم دورۀ تحصیالت
همان در م نماید. اخذ را خود دیپلم ١٣١٧ سال در و م کند ط

فن ده دانش از ١٣٢١ سال در و م شود تهران اه دانش وارد سال
وی م شود. فارغ التحصیل برق) مهندس (رشته تهران اه دانش
م) ١٩۴۶ (برابر ١٣٢۵ سال در م  کند. عزیمت ا امری به سپس
ماساچوست تکنولوژی انستیتو در را برق مهندس ارشد کارشناس 
اه دانش در دکترا دوره وارد سال همان در م رساند. پایان به (MIT)

دکترا، دوره اتمام ضمن ١٣٢٨ سال در و م شود (نیویورک) کلمبیا
طول در م  کند. کار به  آغاز کلمبیا اه دانش در استادیاری درجه با
نظریه مانند حوزه هایی در بدیع نظریه های ١٣٣٨ تا ١٣٢٨ سال های
مقاالت و م نماید مطرح کنترل نظریه و مخابرات نظریه سیستم  ها،
١٩۵٩) ١٣٣٨ سال در م کند. چاپ زمینه ها این در علم  متعدد
سال همان از و م شود منتقل ( (برکل کالیفرنیا اه دانش به وی م)،
( (برکل کالیفرنیا اه دانش برق مهندس گروه رئیس ١٣۴٧ سال تا

م شود.
با تأثیرگذار بسیار و بنیادین مقاله ای (١٩۶۵م) ١٣۴۴ سال در
فازی م کند. منتشر (Fuzzy Sets) فازی» «مجموعه های عنوان
مقاله کالم جان است. غیرواض و ناروشن نادقیق، مبهم، معنای به

ارزش دو منطق بر مبتن که ، کالسی «ریاضیات که: است این
بسیاری نم کند. کفایت علم  تحلیل های برای است، ( ی و (صفر
لذا و هستند، نادقیق و مبهم ، واقع دنیای پدیده های و مفاهیم از
(صفر سفید و سیاه را جهان که هستیم ریاضیات ی نیازمند ما
مدل سازی را نادقیق مفاهیم و پدیده ها بتوانیم ه بل نبینیم، ( ی و
استنتاج های و مهندس و ریاض تحلیل های در آنها از و نموده
به بعد سال های در زاده، کنیم». استفاده تصمیم گیری و علم 
منطق اصل مفاهیم و ساختارها و پرداخت خود نظریه تکمیل
تقریبی استدالل به موسوم استدالل از نوین روش به ویژه و فازی
اساس امروز کرد. پایه گذاری را (Approximate Reasoning)

و فازی قواعد هوشمند، کنترل کننده های و سیستم ها از بسیاری
جدید محصوالت که است سال ده ها است. تقریبی استدالل 
که قطار، و رد بال تا پلوپز و دوربین لباسشویی، ماشین از تکنولوژی،
منطق است. آمده بازار به است، فازی منطق بر مبتن آنها کنترل
، سون ، میتسوبیش مانند بزرگ شرکت های توسط اکنون هم  فازی
استفاده هوندا و کداک موتورز، جنرال ، تری ال جنرال توشیبا، کانن،
هموار کنترل بهینه، کنترل است. داشته بسیاری سودآوری و م شود

است. فازی کنترل گرهای مزیت های از انرژی در جویی صرفه  و
نیز انسان علوم در فازی منطق و ریاضیات ر، دی سوی از

انسان علوم در که است این نکته است. یافته فراوان کاربردهای
نادقیق مفاهیم بیشتر مدیریت، و جامعه شناس و روانشناس مانند
توسعه  جوام مذهبی، جوانان فعال، بیش  کودکان مانند: هستند،
خوب نسبتاً سازگاری با زوج های ، شغل رضایت موفق، مدیران یافته،
تحلیل و مدل سازی برای که م کند بیان زاده پروفسور . ... و

کالسی دویی دو منطق ، سازمان و اجتماع و فردی رفتارهای
که هستیم جدید منطق و ریاضیات ی نیازمند ه بل نیست، و پاسخ
داشته نادقیق استدالل و مبهم مفاهیم با کار برای الزم ابزار و توانایی
در اقدام برای که است نظریه ای فازی، نظریه ر، دی سخن به باشد.

است. مناسب (Uncertainty) اطمینان عدم و نایقین شرائط
چندملیت ریشه های زاده، موفقیت دالیل از ی م شود گفته

مادری و ایران پدری (با را زندگ نخست سال ده وی است. بوده وی
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و نوجوان دوران گذراند. سابق) (شوروی آذربایجان در ( /آذری روس
م گوید خود ا. امری در را کاری دوران و ایران، در را جوان از بخش
و دانش در ایی /آذری/امری /روس ایران چهارگانه فرهنگ های که
شده علم مشهور مجام در ادعا این است. داشته تأثیر وی تفکر
برابر در خاکستری، و سازگار منعطف، (تفکر شرق تفکر که است
چیره فازی نظریه ابداع در غربی) ارسطویی دویی دو و ننده ش تفکر

است. بوده
دانشجوی پنجاه حدود راهنمای استاد زاده، پروفسور است، گفتن

طحان ا... ول  دکتر مرحوم به بجاست جمله از که است بوده دکترا
تالش های دلیل به نمود. اشاره اصفهان) صنعت اه دانش (استاد
اه دانش س حدود فناوری، و علم تعمیق و گسترش در زاده پروفسور
در تهران، اه دانش جمله از داده اند. افتخاری دکترای وی به معتبر
دکترای زاده، پروفسور بزرگداشت کنگره برگزاری ضمن ١٣٩۴ اسفند
این دانش آموختگان نخستین از که وی، به را اه دانش این افتخاری
زاده، پروفسور نمود. اعطا است، بوده ‐مهندس فن حوزه در اه دانش
جایزه چندین دریافت به مفتخر فناورانه، و علم  دستاوردهای خاطر به
هوندا جایزه (ژاپن)، اوکاوا جایزه جمله: از است علم شده نشان و
بنیامین جایزه ، IEEE افتخار نشان ، IEEE همینگ نشان (ژاپن)،

(اروپا). دانش مرزهای پیشبرد بنیاد جایزه فرانکلین،
دو هر (از فازی نظریه خوشبختانه، که، است یادآوری شایان
بسیاری گسترش ایران ران پژوهش بین در کاربردی) و نظری جنبه
صدها اکنون هم خارج، مقیم ایران ران پژوهش جز به  است. یافته
علم این مختلف زمینه های در تحقیق حال در ایران در ر پژوهش
کاربردهای و نظریه در فارس زبان به کتاب چندین تاکنون هستند.
شده ترجمه نیز کتاب چند و شده نگاشته فازی منطق و ریاضیات
فازی سیستم های زمینه در ایران ران علم پژوهش تولیدات است.
سال در جهان، کشورهای بین در که طوری یافته بسیار گسترش
سال در همچنین، بودیم. دارا را چهارم رتبه ، کم لحاظ از گذشته،
هوشمند سیستم های انجمن و ایران فازی سیستم های انجمن ١٣٨۶
تأسیس هوشمند و فازی سیستم های گسترش و معرف هدف با ایران،

شدند.
سمینار یا کنفرانس پن و بیست حدود تاکنون انجمن دو این
هوشمند و فازی سیستم های زمینه در تخصص کارگاه ده ها علم و

سیستم های انجمن پژوهش مجله اینکه، افزون نموده اند. برگزار
(مجله Iranian Journal of Fuzzy Systems عنوان با ایران فازی
منتشر منظم طور به  که است سال پانزده فازی) سیستم های ایران
نمایه SCOPUS و ISI مانند معتبر فهرست های در و م شود

پژوهش مجله نیز ایران هوشمند سیستم های انجمن م گردد.
Journal of Intelligent and Cognitive Computing عنوان با
که است نموده راه اندازی ( شناخت و هوشمند محاسبات (مجله
کاربرد زمینه در البته، شد. خواهد منتشر آن شماره نخستین بزودی
افزون داریم. مطلوب سط با زیاد فاصله ایران در فازی سیستم های
جامعه به رسا و دقیق شایسته، به طور نظریه این متأسفانه اینکه،

انسان علوم اه دانش و علم  مجام بیشتر است. نشده معرف
رسانه ها، هنوز نیستند. آشنا آن توانایی های و نظریه این با ایران در
است تبار ایران  دانشمندی که زاده پروفسور معرف به شایسته طور به 
به پژوهش مرکز یا کتابخانه میدان، یا خیابان هیچ هنوز نپرداخته اند.
سیما و صدا بجاست همچنین است. نشده ذاری نام دانشمند این نام
آن کاربردهای و فازی نظریه معرف در ‐ترویج علم برنامه های با

بردارد. گام نظریه این ایران تبار مبدع معرف و
معرف و ابداع بر افزون زاده پروفسور که م کنیم اشاره پایان در

نموده معرف ر دی علم  نظریه چندین فازی، منطق و ریاضیات
جنبه های از و شده نوین علم  شاخه ی آنها، از ی هر که است
نظریه ها این مهم ترین است. یافته گسترش کاربردی و نظری
محاسبات نظریه ، (Possibility Theory) ان ام نظریه از: عبارتند
محور – ادراک احتماالت استدالل نظریۀ (Soft Computing) نَرم
نظریه (Perception-Based Theory of Probabilistic Reasoning)
(From Comput- اعداد بر مبتن محاسبه جای به  واژه ها با محاسبه
تا زاده پروفسور ing with Numbers to Computing with Words)

که ١٣٩١ سال در وی داشت. مؤثر علم  فعالیت بود، زنده هنگام که
ایده های و مفاهیم واژه ها: با «محاسبات عنوان با کتابی بود، ساله ٩٢
مقاله تألیف به همچنان نیز اخیر سال های در و نمود منتشر « اصل

م کرد. شرکت علم  نشست های در و داشت اشتغال
درگذشت. ١٣٩۶ شهریور ١۵ در رزاده عس عل  لطف پروفسور

( فن ده (دانش تهران اه دانش ∗
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