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نيوتروسوفيال  

د، باإلضافة إلى تفاعالتھم باألطياف اتي تدرس أصل و طبيعة  ومجال الحيھو فرع جديد  للفلسفة ال نيوتروسوفي
  .التصورية المختلفة

  .1995إسمرنديجي في . و عرض نظرية نيوتروسوفي  الدكتور إف
" داالحي"وطيف >  Aمعادي <أو نقيضيھا  مع مضادھا معا>  A <تأخذ ھذه النظرية بعين االعتبار كّل فكرة أو فكرة 

 <أفكارإن  ).> Aمعادي <وال ل>  A <يعنى األفكار أواألخيلة المستقرة بين النھايتين، غير المؤيدة ل (> A حياد <
إلى أن تكون > A <طبقا لھذه النظرية تميل كّل فكرة و  .>Aغير<معا تدعى باسم >   Aمعادي <و>  A حياد 

.كحالة للتوازن ->A غير<و>  Aمعادي <ن قبل أفكارمحايدة ومتوازنة م

 .ك إثنان بإثنانمفك A> معادي<و  A> حياد<و  <A> وعلى نحو كالسيكي إن
حياد <و <A> و لكن حيث أن في كثير من األحوال تكون الحدود بين األفكار غير دقيقة و مبھمة، فيمكن  أن يملك

A< معادي <وA  < غير<وA  < ء المشاعة إثنان بإثنان كذلكاألجزا) بالطبع. 

ي كنيوتروسوفالواإلحتمال  ةيكنيوتروسوفالو  المجموعة ي كنيوتروسوفالنيوتروسوفي ھو أساس المنطق ال
و الطّب و الجيش و علم ) خصوصا في اندماج المعلومات والبرامج(واإلحصائيات المستعملة في التطبيقات الھندسية

 .تحكم آلي و الفيزياء

خصوصا المنطق (و يعّمم المنطق الضبابي ’ ھو إطار عاّم لتوحيد العديد من المنطق الحالي  يكنيوتروسوفالالمنطق 
 ).الحدسي الضبابي

، حيث يمثل  ةيكنيوتروسوفالأبعاد للمسافة  3في  ز كل بيان منطقييھي تميي كنيوتروسوفاللمنطق إّن الفكرة الرئيسية ل
للبيان تحت الدراسة، حيث تي، أئي، إف ھم ) I(والغموض ) F(و الكذب ) T(بعد للمسافة على التوالي الصحة  كل

 .]+1 ,0-[ل مجموعات فرعية حقيقية قياسية أو غير قياسية

  .إلقتراحات ھندسة البرامج] 1, 0[ويمكن استعمال فترة الوحدة الكالسيكية 
و للمعلومات شبه الثابتة  )1 >لغھم المتفّوق عندما يكون مب(مكّونات مستقلة تترك غرفة للمعلومات الناقصة  T, I, F و 

  ).1= مبلغ المكّونات (أو للمعلومات الكاملة ) 1 <عندما يكون المبلغ المتفّوق(والمتناقضة 

 0.4 وبينغير محّدد، ) 0.15,0.25(أو بين } 0.1{صدق، ] 0.6, 0.4[يمكن أن يكون بيان  بين : مثالعلى سبيل ال
  .خاطئ 0.6 أو

 ).خصوصا للمجموعة الحدسية الضبابية( ھي تعميم المجموعة الضبابية ةيكنيوتروسوفاللمجموعة ا
 Mبارز فيما يتعلق بالمجموعة ھو  Uمن  xعنصر  و . Uمجموعة تضّمنت في   Mأن يكون كون الحديث، و Uدع 
:الطريق التاليب M ويعود إلى  x(T, I, F) ك

 ,Tيتفاوت في  t، حيث خاطئ%  fفي المجموعة، و) إذا ھو مجھول(غير محّدد % i, صدق في المجموعة %  tھو 
 . Fيتفاوت في  f و , Iيتفاوت في  i و
 T, I, Fمشغالت تعتمد على العديد / ، إف وظائف ئية تي، أالعفصورة ، ھم مجموعات فرعية بصورة ثابتة و لكن ب

  .من البارامترات المعروفة أو المجھولة

 t% Aيم اإلحتمال الكالسيكي واإلحتمال الغير دقيق الذي تكون فيه فرصة حدوثھو تعم يكنيوتروسوفالحتمال اإل
%  f، وIيتفاوت في المجموعة الفرعية  iحيث  -غير محّدد % i و ’  T يتفاوت في المجموعة الفرعية tحيث  -صدق 
 .F الفرعية يتفاوت في المجموعة fحيث  -خاطئ 



  .+n_sup <= 3ي اإلحتمال الفلسفي الجديد ، بينما فn_sup <= 1في اإلحتمال الكالسيكي
، الذي ]1, 0[في  pو ليس عدد ] 1, 0[في  Tفرعية المجموعة الإّن إحتمال حدث ھو : في اإلحتمال الغير دقيق

؛ و ليس ھناك المجموعة ])1, 0[أيضا من فترة الوحدة ( Fفرعية المجموعة البأنه يكون مضادا، و  هيفترض يسار
  .في اإلحتمال الغير دقيق Iالفرعية غير محّدد 

  
تعميم اإلحصائيات  يوھ. لتي وصفھا احتمال نيوتروسوفيھي تحليل األحداث ا يةكنيوتروسوفالحصائيات اإل

 .الكالسيكية
 NP )x) = (T: يكتدعى بالتوزيع النيوتروسوف xي للمتغير العشوائي كل اإلحتمال النيوتروسوفالوظيفة التي تشك

)x( ،I )x(، F )x((ث ، حيT )x ( يمثّل احتمال حدوث القيمةx و ،F )x ( يمثّل احتمال عدم حدوث القيمةx ’و I 
)x ( الغامض للقيمة /مجھولالحتمال اإليمثّلx. 

 
مقام  يكية واإلحتمال النيوتروسوفكي و المجموعة النيوتروسوفكفي العديد من البرامج يقوم المنطق النيوتروسوف

  .بابية، واإلحتمال الكالسيكي على نحو متزايدالمنطق الضبابي و المجموعة الض
 

ية واإلحتمال كي و المجموعة النيوتروسوفكإلكترونية مّجانية حول المنطق النيوتروسوف اكتب حصليمكن أن ت
  www.gallup.unm.edu/~smarandache/philos.htm :من الموقع يكالنيوتروسوف

 



[From the book: NonPoems, by Florentin 

Smarandache, Xiquan Publishing House, 

Phoenix, Chicago, 1991, 1992, 1993; 

the volume contains very experimental so called, 

such as: 

- poems without verse; 

- poems without poems; 

- poem-drafts; 

- drawn-poems; 

- poems in Pirissanorench (language 

spoken in the South-West of the 

United States by a single person); 

- super-poems; 

- graphic poems; 

- upset-poems.] 
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