
 

 سخن سردبیر

 
علی عسکرزاده پدرش رحیمبه دنیا آمد.  باکودر  ۵۱۹۵فوریه  ۴، برابر با ۵۹۱۱بهمن  ۵۱ ه دررزادکاوغلو عسعلی رحیملطفبه نقل از ویکی پدیا، 

لطفی تحصیالت دبستان  .بود روسپزشک کودکان « فانیا کوریمان»و مادرش « ایران»نگار و بازرگان، از اهالی اردبیل و خبرنگار روزنامه روزنامه
های آغاز کرد. در زمانی که ده ساله بود، پدر و مادر لطفی، در پی قحطی و نایابی ناشی از سیاست زبان روسیشهر و به  خود را در همین

  .اجرت کردندو شهر تهران مه ایران، باکو را ترک و به ژوزف استالینسازی دوران تعاونی

دانشکده فنی و در  البرز دبیرستانآموخت و سپس در  زبان فارسیو  زبان انگلیسیوی در تهران در مدرسه مبلغان آمریکایی شروع به تحصیل کرد و 

را در این  مهندسی برقرشته  ۵۱۴۹زاده در امتحانات ورودی دانشگاه تهران مقام دوم را کسب کرد. در سال  لطفی. ادامه تحصیل داد دانشگاه تهران
مؤسسه فناوری مهاجرت کرد. در  ایاالت متحدهبه  اشغال ایران توسط متفقیندانشگاه با موفقیت به پایان رساند و در دوران جنگ جهانی دوم و 

، از نیویورکدلیل زندگی والدینش در یافت نمود. بهخود در مهندسی برق را در کارشناسی ارشددرجه  ۵۱۴۱ادامه تحصیل داد و در سال  ماساچوست
همان  استادیارالتحصیل و سال بعد فارغ ۵۱۴۱با یک منصب تدریس پذیرفته شد. در سال  دکتراتقاضای پذیرش کرد و در مقطع  دانشگاه کلمبیا

تا پایان عمر در دانشگاه  ۵۱۱۱تمامی ارتقا یافت. او از سال  استادبه درجه  ۵۱۱۱س از ده سال تدریس در دانشگاه کلمبیا، در سال د. پدانشگاه ش
زاده پس از  ، ابتدا در رشته الکتروتکنیک و پس از آن در رشته علوم رایانه درجه استادی گرفت. لطفی۵۱۱۱کرد. از سال کالیفرنیا، برکلی تدریس می

  .شد سان فرانسیسکومقیم  ۵۱۱۵بازنشستگی در سال 

های فازی، ، منطق فازی، الگوریتمهای فازیمجموعهاو بیش از همه به خاطر طرح کردن ریاضیات فازی مشتمل بر مفاهیم مرتبط فازی همچون 

را  هوش مصنوعییری یک پارادایم تازه در پذزاده، امکان های پروفسور لطفیشود نوآوریاست. گفته میکنترل فازی و احتماالت فازی شناخته شده
 .است تبیین، و رئوس کلی آن را ترسیم کرده

نتیجه را به  ۴0۱22تا کنون  ۹002ها از سال برای چکیده، عنوان و کلیدواژه Fuzzyبا کلید واژه  Sciencedirectیک جستجوی ساده در سایت 
برای مقاالت  Magiranهای گوناگون دارد. جستجوی دیگری در سایت دهد که نشان از کاربرد وسیع این مفهوم و منطق فازی در رشتهدست می

ها از این واژه نام برده شده یا استفاده شده است. روشن است که دامنه استفاده از دهد که در آنمقاله را نشان می ۱00 حدود فارسی با کلیدواژه فازی
طبیعی زیست و منابعاین مفهوم بسیار گسترده است و تقریبا حوزه ای از دانش نیست که از آن بی بهره باشد. به هر حال، در ایران و در رشته محیط

های این روش این مفهوم پیدا شده است که در صورتی که با درک قابل قبول از مزایا و محدودیت های اخیر تمایل زیادی به استفاده ازنیز در سال

رسد در برخی از مقاالت نویسندگان تنها به ظاهر این مفهوم توجه نموده و به میزان کافی در همراه باشد، بسیار مبارک خواهد بود. البته به نظر می
هاست. هم از این روست که در سخن سردبیر شتاب زدگی و هیجان ناشی از استفاده از مفاهیم جدید در پژوهش اند که یادآورمبانی آن غور ننموده

آن شدم حداقل اطالعاتی از سایت های موجود در خصوص پدیدآورنده این مفهوم برای خوانندگان فراهم آورم، به خصوص که این  این شماره، بر
شهریور همین سال در برکلی آمریکا در گذشت و پیکرش در باکو با حضور  ۵۱دانست در س و آمریکایی میدانشمند که خود را آذری، ایرانی، رو

روشن است که میراث علمی این دانشمند بزرگ همچنان مورد استفاده دانشمندان و دانش پژوهان خواهد بود و در  جمهور آذربایجان دفن شد.رییس
د و کاربردهای مناسب آن را نزیستی ما بیش از پیش به مفاهیم و مبانی نظریه این دانشمند بپردازحیطشود پژوهشگران ماین خصوص، پیشنهاد می

 های ناسره بازشناسند.از استفاده
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