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المقدمة:
نحن نعٌش فً عالم تتسم معرفتنا ألحداثه ووقائعه بالتناقض والغموض و الالتحدٌد  ,وتفصح
قضاٌانا عن الصدق تارة وعن الكذب تارة والحٌادٌة والغموض تارة أخرى( من مقدمة كتاب
<فلورنتن و عثمان> ألحد تطبٌقات المنطق النٌتروسوفكً فً الفلسفة العربٌة) .
فنحن بحاجة لمنطق جدٌد ٌعكس حقٌقة رؤٌتنا النسبٌة لهذه الحٌاة وقصور معرفتنا بها ونحن
بحاجة إلى نسق منطقً ٌالئم معطٌاته غٌر المكتملة وٌشبع معالجاتنا لها سواء على مستوى
ممارسات الحٌاة الٌومٌة أو على مستوى الممارسة العلمٌة بمختلف أشكالها .
ومن هنا البد وأن ننطلق إلى منطق جدٌد غٌر كالسٌكً كان أول من وضع أسسه الفٌلسوف
والرٌاضً األمٌركً فلورنتن سمارانداكه  Florentin Smarandacheحٌث قدم عام
 1999المنطق النٌتروسوفكً  Neutrosophic Logicكتعمٌم للمنطق الفازى ( الضبابً)
 , Fuzzy Logicوامتدادا لنظرٌة الفئات الفازٌة ( الضبابٌة) Fuzzy Sets Theory
التى قدمها لطفى زاده عام 1965
المنطق قدم أحمد سالمة

) . Lotfi A. Zadeh (1965وإمتداد لذلك

 A.A.Salamaنظرٌة الفئات الكالسٌكٌة النٌتروسوفٌك

كتعمٌم لنظرٌة الفئات الكالسٌكٌة وقام بتطوٌر و إدخال وصٌاغة مفاهٌم جدٌدة فً
مجاالت الرٌاضٌات واإلحصاء وعلوم الحاسب ونظم المعلومات الكالسٌكٌة عن
طرٌق النٌتروسوفٌك .
والمنطق النتٌروسوفكً هو فرع جدٌد ٌدرس أصل وطبٌعة ومجال الحٌاد باإلضافة
إلى تفاعل كل األطٌاف المختلفة التً ٌتخٌلها اإلنسان فً قضٌة ما كما قدمه كال من
البروفٌسور فلورنتن والبروفٌسور سالمة
فكرة

مع

مضادها

(نقٌضها ) مع

 ,بحٌث ٌأخذ هذا المنطق بعٌن االعتبار كل
طٌف الحٌاد  ,الفكرة الرئٌسٌة للمنطق

النتروسوفٌكً هً تمٌٌز كل بٌان منطقً فً ثالثة أبعاد هً الصحة ( )Tبدرجات و
الخطأ ( )Fبدرجات و الغموض ( )Iبدرجات نعبر عنه بالشكل (

 ) T , I , Fوٌضعهم

تحت مجال الدراسة وذلك ٌعطً وصف أكثر دقة لبٌانات الظاهرة المدروسة حٌث أن
ذلك ٌقلل من درجة العشوائٌة فً البٌانات الذي من شأنه الوصول إلى نتائج عالٌة
الدقة تساهم فً اتخاذ أمثل القرارات المناسبة لدى متخذي القرار .
فمثالً نالحظ أن المنطق الكالسٌكً ٌدرس الحالة مع نقٌضها دون االعتراف بحالة
الحٌاد التً هً كمٌة صرٌحة فً المنطق النٌتروسوفكً وأحد مكوناته ,الذي ٌعطً
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وصفا ً أكثر دقة للدراسة وبالتالً الحصول على نتائج أكثر صحة والتً تظهر جلٌة
من خالل الحاالت فً الصور التالٌة

:

 وكمثال أٌضا ً قدم البروفٌسور سالمة فكرة بحث حول االستفتاءات الشعبٌةالتً تجري فً البلدان مثل االستفتاء على الدستور الذي جرى فً مصر فً
ظل أحداث ثورة |

 |25كانون الثانً (ٌناٌر) بهدف إجراء تعدٌالت على

دستور البالد وكانت استمارة االستفتاء تحتوي على خٌارٌن فقط هما :
 - 1نعم (درجة التأكد) وتعنً الموافقة على التعدٌالت الدستورٌة
 - 2ال (درجة الرسوب) وتعنً رفض التعدٌالت الدستورٌة
وهذٌن الخٌارٌن لم ٌأخذا فً االعتبار رأي األصوات التً أُبطلت (درجة الحٌاد) وتم أخذ
بناء على رأي األغلبٌة أي بأخذ درجة التأكد فقط فً االعتبار وبالتالً تم إهمال رأي
القرار ً
األقلٌة (درجة الرسوب ) و رأي الذٌن أبطلوا أصواتهم ( درجة الحٌادٌة ) على الرغم من أنه
قد ٌكون مجموع عدد الذٌن رفضوا التعدٌالت الدستورٌة مع الذٌن أبطلت أصواتهم أكثر من
عدد الموافقٌن على التعدٌالت وبالتالً تكون نتٌجة هذا االستفتاء خاطئة وال تمثل رأي أغلبٌة
الشعب التً ٌهدف لها إجراء مثل هذا االستفتاء وبالتالً ذلك سٌوثر حكما ً على عملٌة اتخاذ
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القرار وهنا ٌأتً دور المنطق النٌتروسوفكً  Neutrosophic Logicلٌقدم خطوة جدٌدة
فً اتخاذ القرار وهً دراسة وتحلٌل درجات التأكد والرسوب والحٌادٌة جمٌعها معا ً بعد
تقسٌمها وذلك من أجل الوصول إلى ازدٌاد مستوى الدقة فً التحلٌل اإلحصائً والرٌاضً مما
ٌؤدي إلى اتخاذ أفضل القرارات المثلى من بٌن كل القرارات المناسبة .
 ولقد تم بمشاركة الدكتور أحمد سالمة ( A.A.Salamaعالم مصري حصلعلى درجة الدكتوراه فً العلوم  DSCواألستاذٌة العالمٌة من أمرٌكا لوضعه
أسس وقواعد لعلوم جدٌدة فً مجال الرٌاضٌات وعلوم الحاسب ) بالتعاون
مع مؤسس المنطق النٌتروسوفٌكً الجدٌد سمارانداكه

Florentin Smarandache

ادخال مفهوم جدٌد للفئات بلغة األحداث الكالسٌكٌة عن طرٌق المنطق
النٌتروسوفٌكً وٌعتبر هذا النوع الجدٌد تعمٌم لمفهوم الفئات الكالسٌكٌة
والفئات الحدسٌة وأمكن ادخال ودراسة العملٌات المختلفة على هذا النوع
الجدٌد من الفئات الكالسٌكٌة وهً األحداث الكالسٌكٌة النٌتروسوفٌكٌة وأدخل
سالمة  Salamaوحنفً  Hanafyوآخرون قوانٌن لحساب معامالت االرتباط
ودراسة خطوط االنحدار للنوع الجدٌد من البٌانات

 ,وتم ادخال مفهوم جدٌد

لالحتماالت لهذا النوع من األحداث وٌعتبر تعمٌم لألحداث القدٌمة ولنظرٌة
االحتماالت القدٌمة مما ٌعتبر حلقة الوصل بٌن مفهوم النٌتروسوفٌك للفئات
الكالسٌكٌة ومفهوم النٌتروسوفٌك للفئات الفازٌة (الضبابٌة ) وٌمكن تطبٌق
تلك المفاهٌم فً المترجمات الخاصة بالحاسب ونظرٌة اتخاذ القرار .
 -وسنقوم بعرض مخططات ( قدمها البروفٌسور سالمة

 A.A.Salamaفً

المراجع المنشورة ) وهذه المخططات تبٌن العالقة بٌن تلك المفاهٌم مع
النٌتروسوفٌك والتً توضح أن المنطق الضبابً هو تعمٌم للمنطق الكالسٌكً
(ثنائً القٌم ) بحٌث أنه ٌستطٌع التعامل مع البٌانات الغٌر دقٌقة التً
الٌستطٌع المنطق الكالسٌكً التعامل معها وٌركز على االستنتاج من خالل
المتغٌرات اللغوٌة مثل ٌقال (الشاب طوٌل ) المتغٌر هو الشاب وطوٌل هً
القٌمة وكذلك األمر بالنسبة للفئات حٌث أن الفئة الغموضٌة تختلف عن الفئة
الكالسٌكٌة فً أنها تسمح لعنصر ما باالنتماء الجزئً ونعبر عن الفئة
الغموضٌة بالشكل
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( درجة انتماء العنصر للمجموعة  ,عنصر من المجموعة ) مثالً الفئة
( )7, 1نقول أن العنصر  7أنه ٌتمتع بدرجة عضوٌة كاملة  .ثم نصل منها
إلى الفئات الضبابٌة الحدسٌة التً تعطً كال من درجتً العضوٌة
والالعضوٌة للعنصر فً الفئة فً حٌن أن الفئة الضبابٌة تعطً درجة
العضوٌة للعنصر فً الفئة فقط  ,ومن تعمٌمها نصل إلى فئات النٌتروسوفٌك
التً تضٌف إلى الفئة الضبابٌة درجة الحٌاد مع أخذ هذه المكونات (نعم  ,ال,
الحٌاد ) بدرجات وبالتالً هذا المنطق الجدٌد ٌأخذ بعٌن االعتبار كل اآلراء
لٌحلل االستبٌانات لدراسة ظاهرة ما فً المجتمع  .ومنها نقوم بدراسة
احتمال النٌتروسوفٌك الذي هو عبارة عن تعمٌم لالحتمال الكالسٌكً
واالحتمال الغامض (الغٌر دقٌق ).

Fuzzy Logic

Crisp Logic

المنطق الضبابً

المنطق الكالسٌكً
ال

Intuitionistic Fuzzy Logic

Crisp Intuitionistic Logic

المنطق الضبابً الحدسً

المنطق الحدسً الكالسٌكً

Generalized Fuzzy Intuitionistic Logic

Generalized Intuitionistic Logic

تعمٌم المنطق الحدسً الضبابً

تعمٌم المنطق الحدسً
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Neutrosophic Logic

Neutrosophic Crisp Logic

منطق النٌتروسوفٌك

المنطق الكالسٌكً النٌتروسوفٌك

Crisp Set

intuitionistic Crisp Set

الفئة الكالسٌكٌة

الفئة الكالسٌكٌة الحدسٌة

Fuzzy Set
الفئة الضبابٌة

Neutrosophic Crisp set
الفئة الكالسٌكٌة النٌتروسوفٌك

intuitionistic Fuzzy Set
الفئة الضبابٌة الحدسٌة

Generalized Intuitionistic Fuzzy Set
تعمٌم الفئة الفازٌة الحدسٌة

Probablity of Neutrosophic Crisp sets
احتمال الفئات الكالسٌكٌة النٌتروسوفٌك

Neutrosophic Set
فئة النٌتروسوفٌك

Probablity of Neutrosophic Set
احتمال فئة النٌتروسوفٌك
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أهمية البحث:
تكمن أهمٌة البحث فً الوصول إلى آفاق جدٌدة فً نظرٌة االحتماالت سندعوها
نظرٌة االحتماالت الكالسٌكٌة

النتروسوفٌكٌة وضع أسسها أحمد سالمة وفلورنتن

سمارنداكه والتً تنتج عن تطبٌق المنطق النتروسوفٌكً على نظرٌة االحتماالت
الكالسٌكٌة  ,ولقد عرف سالمة وسمارانداكه الفئة النتروسوفٌكٌة الكالسٌكٌة

بثالث

مكونات جزئٌة من الفئة الشاملة الكالسٌكٌة ( فضاء العٌنة) وثالث مكونات من الفئة
الفازٌة هً الصحة والخطأ والحٌاد (الغموض ) وإمتداد لمفاهٌم سالمة وسمارنداكه
سنقوم بدراسة احتمال هذه الفئات الجدٌدة واستنتاج الخصائص لهذا االحتمال
ومقارنته مع االحتمال الكالسٌكً .
والبد أن نذكر أنه ٌمكن لهذه األفكار أن تساعد الباحثٌن وتقدم لهم استفادة كبرى فً
المستقبل فً إٌجاد خوارزمٌات جدٌدة لحل مشاكل دعم القرار .
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مشكلة البحث:
لقد وضع تطور العلوم أمام نظرٌة االحتماالت عدداً كبٌراً من المسائل الجدٌدة غٌر المفسرة
فً إطار النظرٌة الكالسٌكٌة ولم تكن لدى نظرٌة االحتماالت طرق عامة أو خاصة تفسر
الظواهر الجارٌة فً زمن ما بشكل دقٌق فكان البد من توسٌع بٌانات الدراسة وتوصٌفها
بشكل دقٌق لنحصل على احتماالت أكثر واقعٌة واتخاذ قرارات أكثر صوابٌة وهنا جاء دور
المنطق النتروسوفٌكً الذي قدم لنا نوعٌن من الفئات النتروسوفٌكٌة التً تعمم المفهوم
الضبابً والمفهوم الكالسٌكً للفئات واالحداث التً تعتبر اللبنة األولى فً دراسة االحتماالت
النتروسوفٌكٌة .

أهداف البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى :
 - 1تقدٌم وعرض لنظرٌة الفئات النتروسوفٌكٌة من النوع الكالسٌكً والنوع الفازي
(الضبابً ) .
 - 2تقدٌم وتعرٌف االحتمال النتروسوفٌكً للفئات النتروسوفٌكٌة .
 - 3بناء أدوات لتطوٌر االحتمال النتروسوفٌكً ودراسة خصائصه .
 - 4تقدٌم التعارٌف والنظرٌات االحتمالٌة وفق المنطق النتروسوفٌكً الجدٌد .
 - 5مقارنة ما تم التوصل إلٌه من نتائج باستخدام االحتمال النٌتروسوفكً
 Neutrosophic probabilityباالحتمال الكالسٌكً .
 - 6نتائج استخدام االحتماالت النتروسوفٌكٌة على عملٌة اتخاذ القرار .
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الدراسات السابقة:
 - 1دراسة ) Florentin Smarandache ( 1991
تحت عنوان

Neutrosophy

أدخل الباحث منطق متعدد جدٌد فى مجال الفلسفة سماه المنطق النٌتروسوفكى وأشار أن
هذا المنطق سٌقوم بتعمٌم كال من المفاهٌم التالٌة نظرٌة االحتماالت ونظرٌة
الفئات الفازٌة .
 - 2دراسة ) Florentin Smarandache ( 2007
تحت عنوان

NEUTROSOPHIC LOGIC.
NEUTROSOPHY, NEUTROSOPHIC SET,
NEUTROSOPHIC PROBABILITY AND STATISTICS

قام الباحث بتعرٌف المنطق النتروسوفٌكً وفئة النتروسوفٌك واحتمال واحصاء
النتروسوفٌك .
 - 3دراسة ) Florentin Smarandache ( 2013
تحت عنوان

INTRODUCTION TO NEUTROSOPHIC MEASURE,
NEUTROSOPHIC INTEGRAL, AND NEUTROSOPHIC PROBABILIT Y

عرف فٌها الباحث القٌاس النتٌروسوفٌكً واعطى امثلة توضٌحٌة عن االحتمال
النتروسوفٌكً .
 - 4دراسة ) L. A. Zadeh ) 1965
تحت عنوان

Probability measures of Fuzzy events

عرض فٌها الباحث تعرٌف القٌاس االحتمالً للفئات الفازٌة وخصائص هذا القٌاس
والعملٌات علٌه .
 - 5دراسة ) ( 2002
تحت عنوان
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Tapas Kumar Mondal & S. K. Samanta
Generalized Intuitionistic Fuzzy Sets

قامت هذه الدراسة بتقدٌم التعرٌفات والمفاهٌم الخاصة بنظرٌة الفئات
الفازٌة الحدسٌة المعممة  Intuitionistic Fuzzy Sets Theoryوالعملٌات
المرتبطة بها كتعمٌم وامتداد لنظرٌة الفئات الفازٌة Fuzzy Sets Theory
ودراسة بعض خصائصها.
 - 6دراسة ( K. Georgiev ( 2005
تحت عنوان

A Simplification of Neutrosophic Set.
Neutrosophic Logic and Intuitionistic Fuzzy Sets

قدم الباحث مفهوم الفئات النٌتروسوفكٌة الجدٌدة وبعض خصائصها امتداد لبحث
سمارانداكه لتعمٌم مفاهٌم الفئات الفازٌة والفازٌة الحدسٌة والفازٌة الحدسٌة
المعممة .
 - 7دراسة Athar Kharaly
تحت عنوان A Neutrosophic Multicriteria Decision Making Method

عرض الباحث طرٌقة لصنع القرار باستخدام النتروسوفٌك باالضافة لدراسة بعض
الخصائص الرٌاضٌة المهمة لهذه الطرٌقة .
 - 8دراسة كتاب منشور بأمرٌكا (  ) 2015أحمد عبدالخالق سالمة ِ()A. A. Salama
تحت عنوانNeutrosophic Crisp Set Theory :
أعطى الباحث تعرٌف مبدئى لمفهوم الفئات النٌتروسوفٌك وتطبٌقات عدٌدة فً مجاالت
االحصاء والرٌاضٌات ونظم المعلومات انطالقا من المنطق النٌتروسوفكى لسمارانداكه
 Florentin Smarandacheالذى قام بتعرٌفه عام .1999
 - 9دراسة ( )2016أحمد عبدالخالق سالمة ِ( )A. A. Salamaوفلورنتن سمارنداكة
تحت عنوانNeutrosophic Crisp Probability Theory :
أعطً الباحثٌن :ادخال مفهوم جدٌد للفئات بلغة األحداث الكالسٌكٌة عن طرٌق المنطق
النتروسوفٌكً وٌعتبر هذا النوع الجدٌد تعمٌم لمفهوم الفئات الكالسٌكٌة والفئات
الحدسٌة وأمكن ادخال ودراسة العملٌات المختلفة على هذا النوع الجدٌد من الفئات
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الكالسٌكٌة وهً األحداث الكالسٌكٌة النتٌروسوفٌكٌة وتم ادخال مفهوم جدٌد لالحتماالت
لهذا النوع من األحداث وٌعتبر تعمٌم لألحداث القدٌمة ولنظرٌة االحتماالت القدٌمة.

خطة البحث:
تنقسم خطة البحث الً :
 - 1المقدمة ومشكلة وأهمٌة وأهداف البحث وعرض مختصر لبعض التعرٌفات والمفاهٌم
الهامة المستخدمة فً االجزاء التالٌة من البحث .
 - 2تقدٌم وعرض االحتماالت النتروسوفٌكٌة ودراسة خصائصها .
 - 3اعادة تقدٌم وصٌاغة النظرٌات والتعارٌف التقلٌدٌة فً نظرٌة االحتماالت وفق المنطق
النتروسوفٌكً .
 - 4مقارنة ما تم التوصل إلٌه من نظرٌات ومفاهٌم باستخدام النتروسوفٌك بما ٌماثله فً
نظرٌة االحتماالت الكالسٌكٌة وعملٌة اتخاذ القرار .
 - 5عرض ملخص الرسالة وأهم النتائج التً تم التوصل إلٌها فً ضوء الدراسة مع وضع
التوصٌات المناسبة .
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