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Neutrosofia, o nou#
ramur# a Filosofiei
Abstract:
În aceast lucrare este prezentat o nou
ramur a filosofiei, numit neutrosofie, care
studiaz originea, natura i scopul neutralit ilor, precum i interac iunile lor cu diferite
spectre de ideatic. Teza fundamental : Orice
idee <A> este T% adev rat , I% nedeterminat i F% fals , unde T, I, F sunt submul imi standard sau non-standard incluse
în intervalul non-standard ] -0, +1 [.
Teoria fundamental :
Fiecare idee <A> tinde s fie neutralizat ,
diminuat , echilibrat de idei <Non-A> (nu
numai <Anti-A>, cum a sus inut Hegel) - ca
o stare de echilibru.
Neutrosofia st la baza logicii neutrosofice, o logic cu valoare multipl care generalizeaz logica fuzzy, la baza mul imii neutrosofice care generalizeaz mul imea fuzzy, la
baza probabilit ii neutrosfice i a statisticilor
neutrosofice, care generalizeaz probabilitatea clasic i imprecis i respectiv statisticile.
1.1. Cuvânt înainte.
Pentru c lumea este plin de nedeterminare, o imprecizie mai precis este necesar .
De aceea, în acest studiu este introdus un
nou punct de vedere în filosofie, care ajut
la generalizarea ‘teoriei probabilit ilor’,
‘mul imii fuzzy’ i ‘logicii fuzzy’ la < probabilitate neutrosofic >, <mul ime neutrosofic >
i, respectiv, <logic neutrosofic >. Ele sunt
utile în domeniul inteligen ei artificiale, reelelor neuronale, program rii evolu ionare,
sistemelor neutrosofice dinamice, i mecanicii cuantice.
În special în teoria cuantic exist o incertitudine cu privire la energie i la momentul particulelor, deoarece particulele nu
au pozi ii exacte în lumea subatomic , vom
calcula mai bine probabilit ile lor neutrosofice la unele puncte (adic implicând un
procentaj de incertitudine i nedeterminare în spatele procentajelor de adev r i respectiv
de falsitate) decât probabilit ile lor clasice.
În afar de matematic i de filosofia interrela ional , se caut Matematica în conexiune

cu Psihologia, Sociologia, Economia, i Literatura.
Acesta este un studiu de baz al filosofiei
neutrosofice, deoarece consider c un întreg
colectiv de cercet tori ar trebui s treac prin
toate colile / mi rile/ tezele / ideile filozofice i s extrag caracteristici pozitive, negative i neutre.
Filosofia este supus interpret rii.
Prezent m o propedeutic i o prim încercare de astfel de tratat.
[O filozofie neutrosofic exhaustiv
(dac a a ceva este posibil) ar trebui s fie o
sintez a tuturor filozofiilor dintr-un sistem
neutrosofic. ]
Acest articol se compune dintr-o colec ie
de fragmente concise, scurte observa ii, diverse citate, aforisme, unele dintre ele într-o
form poetic . (Referin ele principale sunt
enumerate dup mai multe fragmente individuale.) De asemenea, articolul introduce
i exploreaz noi termeni în cadrul avangardei
i al metodelor filozofice experimentale sub
diverse logici valorice.
1.2. Neutrosofie, o nou ramur de
Filosofie
A) Etimologie:
Neutru-sofie [Din francezul neutre <latinul neuter, neutru, i grecescul sophia, calificare / în elepciune] înseamn cunoa tere
a gândirii neutre.
B) Defini ie:
Neutrosofia este o nou ramur a filosofiei, care studiaz originea, natura i scopul
neutralit ilor, precum i interac iunile lor cu
diferite spectre ideatice.
C) Caracteristici:
Acest mod de gândire:
- propune noi teze filozofice, principii,
legi, metode, formule, mi ri;
- arat c lumea este plin de nedeterminare;
- interpreteaz neinterpretabilul;
- trateaz din unghiuri diferite concepte
i sisteme vechi, ar tând c o idee, care este
adev rat într-un sistem de referin dat,
poate fi fals în altul - i invers;

- încearc s atenueze r zboiul de idei i
se r zboiasc cu ideile pa nice;
- m soar stabilitatea sistemelor instabile, i instabilitatea sistemelor stabile.
D) Metode de Studiu Neutrosofic:
matematizare (logica neutrosofic , probabilitatea neutrosofic i statisticile neutrosofice, dualitate), generalizare, complementaritate, contradic ie, paradox, tautologie, analogie, reinterpretare, asociere, interferen ,
aforistic, lingvistic, transdisciplinaritate.
E) Formalizarea:
not m cu <A> o idee, sau propunere,
teorie, eveniment, concept, entitate, cu
<Non-A> ceea ce nu este <A> i cu <AntiA> opusul <A>. De asemenea, <Neut-A>
simbolizeaz ceea ce nu este nici <A> nici
<Anti-A> i anume neutralitatea dintre cele
dou extreme. i <A’> o versiune a <A>.
<Non-A> este diferit de <Anti-A>.
De exemplu:
Dac <A> = alb, apoi <Anti-A> = negru
(antonim), dar <Non-A> = verde, ro u, albastru, galben, negru, etc. (orice culoare, mai
putin albul), în timp ce <Neut-A> = verde,
ro u, albastru, galben, etc. (orice culoare, cu
excep ia albului i negrului), i <A’> = alb
închis, etc. (orice nuan de alb).
Într-un mod clasic:
<Neut-A> <Neut-(Anti-A)>, adic
neutralit ile lui <A> sunt identice cu neutralit ile lui <Anti-A>.
<Non-A> <Anti-A> i <Non-A>
<Neut-A> precum i
<A> <Anti-A> = ,
<A> <Non-A> = ,
ori <A>, <Neut-A> i <Anti-A> sunt
disjuncte dou câte dou .
<Non-A> este completarea lui <A> cu
privire la mul imea universal .
Dar pentru c în multe cazuri frontierele
dintre no iuni sunt vagi, imprecise, este posibil ca <A>, <Neut-A>, <Anti-A> ( i bineîn eles <Non-A>) s aib p i comune,
dou câte dou .
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F) Principiul fundamental:
Între o idee <A> i opusul ei <Anti-A>,
exist un spectru continuu de putere a neutralit ilor <Neut-A>.
G) Teza fundamental :
Orice idee <A> este T % adev rat , I %
nedeterminat , i F % fals , unde T, I, F
] -0, 1+ [.
H) Legi principale:
lu m < > ca atribut i (T, I, F) în
] -0, 1+ [3. Atunci:
- Exist o propunere <P> i un sistem de
referin {R}, astfel c <P> este T % < >,
I % nedeterminat sau <Neut- >, i F %
<Anti- >.
- Pentru orice propunere <P>, exist un
sistem de referin {R}, astfel c <P> este
T% < >, I% nedeterminat sau <Neut- > i
F% <Anti- >.
- < > este într-o anumit m sur <Anti>, în timp ce <Anti- > este într-o anumit
sur < >.
Prin urmare:
Pentru fiecare propozi ie <P> exist
sisteme de referin {R1}, {R2}, ..., astfel c
<P> arat diferit în fiecare dintre ele - ob inând toate st rile posibile de la <P> la
<Neut-P> pân la <Anti-P>.
i ca o consecin , pentru oricare dou
propozi ii <M> i <N>, exist dou sisteme
de referin {RM} i respectiv {RN}, astfel c
<M> i <N> arat la fel.
Sistemele de referin sunt ca ni te oglinzi
de curburi diferite care reflect propozi iile.
I) Motto-uri:
- Totul este posibil chiar i imposibilul!
- Nimic nu este perfect, nici chiar perfeciunea!
J) Teorie Fundamental :
Fiecare <A> idee tinde s fie neutralizat ,
diminuat , echilibrat de idei <Non-A> (nu
numai <Anti-A>, cum a sus inut Hegel) - ca
o stare de echilibru. Între <A> i <Anti-A>
exist infinit de multe idei <Neut-A>, care
pot echilibra <A> f a fi necesare versiuni
<Anti-A>.
Pentru a neutraliza o idee trebuiesc descoperite toate cele trei laturi ale sale: de sens
(adev rul), de nonsens (falsitate), i de imprecizie (nedeterminare) - apoi trebuiesc
inversate / combinate. Ulterior, ideea va fi
clasificat ca neutralitate.
K) Delimitarea de alte concepte i teorii
filozofice:
1. Neutrosofia se bazeaz nu numai pe
analiza de propuneri opuse, a a cum face
dialectica, ci de asemenea pe analiza neutralit ilor dintre ele.
2. În timp ce epistemologia studiaz
limitele cunoa terii i ale ra ionamentului,
neutrosofia trece de aceste limite i ia sub

lup nu numai caracteristicile definitorii i
condi iile de fond ale unei entit i <E> - dar
i tot spectrul <E’> în leg tur cu <Neut-E .
Epistemologia studiaz contrariile filozofice, de exemplu <E> versus <Anti-E>,
neutrosofia studiaz <Neut-E> versus <E>
i versus <Anti-E> ceea ce înseamn logic
bazat pe neutralit i.
3-4. Monismul neutru afirm c realitatea
ultim nu este nici fizic nici mental . Neutrosofia const într-un punct de vedere pluralist: o infinitudine de nuan e separate i
ultime contureaz lumea.
5. Hermeneutica este arta sau tiin a interpret rii, în timp ce neutrosofia creeaz idei
noi i analizeaz o gam larg de câmp ideatic
prin echilibrarea sistemelor instabile i dezechilibrarea sistemelor stabile.
6. Filozofia Perennis spune adev rul comun al punctelor de vedere contradictorii,
neutrosofia combin cu adev rul de asemenea i neutralele.
7. Falibilismul atribuie incertitudine fierei clase de convingeri sau propuneri, în
timp ce neutrosofia accept afirma ii 100%
adev rate precum i afirma ii 100% false, în plus, verific în care sisteme de referin
procentajul incertitudinii se aproprie de zero
sau de 100.
L) Limitele filozofiei:
Întreaga filozofie este un tautologism:
adev rat în virtutea de form , pentru c orice
idee lansat pentru prima oar este dovedit
ca adev rat de c tre ini iatorul(ii) s u(i). Prin
urmare, filozofia este goal sau dezinformativ , i reprezint a priori cunoa terea.
Se poate afirma: Totul este adev rat, chiar
i falsul!
i totu i, întreaga filozofie este un nihilism: pentru ca orice idee, odat dovedit
adev rat , este mai târziu dovedit ca fals
de c tre urma i. Este o contradic ie: fals în
virtute de form . Prin urmare, filozofia este
supra-informativ i o cunoa tere a posteriori.
Astfel, se poate afirma: Totul este fals,
chiar i adev rul!
Toate ideile filozofice care nu au fost înc
contrazise vor fi mai devreme sau mai târziu
contrazise deoarece fiecare filozof încearc
g seasc o bre în sistemele vechi. Chiar
i aceast nou teorie (care sunt sigur c nu
este sigur !) va fi inversat ... i mai târziu
al ii o vor instala înapoi...
Prin urmare, filozofia este logic necesar
i logic imposibil . Agostoni Steuco din Gubbio a avut dreptate, diferen ele dintre filozofi
sunt de nediferen iat.
Expresia lui Leibniz <adev rat în orice
lume posibil > este de prisos, peiorativ ,
întrucât mintea noastr poate construi de
asemenea o lume imposibil , care devine po-
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sibil în imagina ia noastr .
(F. Smarandache, “Sisteme de axiome
inconsistente”, 1995.)
- În aceast teorie nu se poate dovedi
nimic!
- În aceast teorie nu se poate nega nimic!
Filosofism = Tautologism + nihilism.
M) Clasificarea de idei:
a) acceptate cu u urin , uitate repede;
b) acceptate cu u urin , uitate greu;
c) acceptate greu, uitate repede;
d) acceptate greu, uitate greu.
i versiuni diferite între orice dou categorii.
N) Evolu ia unui idei <A> în lume nu
este ciclic (dup cum a afirmat Marx), dar
discontinu , înnodat , f margini:
<Neut-A> = fond ideatic existent, înainte
de apari ia lui <A>;
<Pre-A> = o pre-idee, un precursor al
lui <A>;
<Pre-A’> = Spectru de versiuni <PreA>;
<A> = Ideea în sine, care d na tere implicit la:
<Non-A> = ceea ce este în afara lui <A>;
<A’> = Spectru de versiuni <A> dup
interpret ri / în elegeri (gre ite) de c tre persoane, coli, culture diferite;
<A/Neut-A> = Spectru de derivate /devia ii <A>, deoarece <A> se amestec par ial
mai întâi cu idei neutre;
<Anti-A> = Opusul direct al <A>,
dezvoltat în interiorul lui <Non-A>;
<Anti-A’> = Spectru de versiuni <AntiA> dup interpret ri / în elegeri (gre ite) de
tre persoane, coli, culture diferite;
<Anti-A/Neut-A> = Spectru de derivate
/devia ii <Anti-A>, ceea ce înseamn <AntiA> par ial i
<Neut-A> par ial combinate în procentaje diferite;
<A’/Anti-A’> = Spectru de derivate /devia ii dup amestecarea spectrelor <A’> i
<Anti-A’>;
<Post-A> = Dup <A>, o post-idee, o
concluzie;
<Post-A’> = Spectru de versiuni <PostA>;
<Neo-A> = <A> reluat într-un mod nou,
la un alt nivel, în condi ii noi, ca într-o curb
iregulat cu puncte de inflexiune, în perioade
evolute i evolvente, într-un mod de recurent, via a lui <A> re-începe.
“Spirala” evolu iei, a lui Marx, este înlocuit cu o curb diferen ial complex , cu
urcu urile i coborâ urile sale, cu noduri pentru c evolu ia înseamn i cicluri de involu ie.
Aceasta este dinafilozofia = studiul
drumului infinit al unei idei.
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<Neo-A> are o sfer mai larg (incluzînd,
în afar de p i vechi ale <A> i p i ale
<Neut-A> rezultate din combina ii anterioare), mai multe caracteristici, este mai eterogen (dup combina ii cu diferite idei <NonA>). Dar, <Neo-A>, ca un întreg în sine, are
tendin a de a- i omogeniza con inutul i apoi
de a dezomogeniza prin alaturarea cu alte
idei.
i a a mai departe, pân când <A>-ul
anterior ajunge la un punct în care încorporeaz în mod paradoxal întregul <Non-A>,
fiind nedeslu it de ansamblu. i acesta este
punctul în care ideea moare, nu poate fi distinct de altele. Întregul se destram , pentru
mi carea îi este caracteristic într-o pluralitate de idei noi (unele dintre ele con inând
i din orginalul <A>), care î i încep via a
lor într-un mod similar. Drept un imperiu multina ional.
Nu este posibil s se treac de la o idee
la opusul s u, f
a trece peste un spectru
de versiuni ale ideii, de abateri sau idei neutre
între cele dou .
Astfel, în timp, <A> ajunge s se amestece cu <Neut-A> i <Anti-A>.
Nu am spune c “opusele se atrag”, dar
<A> i <Non-A> (adic interiorul, exteriorul
i neutrul ideii).
Prin urmare, rezumatul lui Hegel a fost
incomplet: o tez este înlocuit de alta, numit
anti-tez ; contradic ia dintre tez i anti-tez
este dep it i astfel rezolvat printr-o sintez . Deci Socrate la început, sau Marx i
Engels (materialismul dialectic). Nu este un
sistem triadic:
- Tez , antitez , sintez (Hegelieni); sau
- Afirma ie, negare, nega ie a nega iei
(Marxi ti); ci un sistem piramidal pluradic,
a cum se vede mai sus.
Antiteza <Anti-T> a lui Hegel i Marx
nu rezult pur i simplu din teza <T>.
<T> apare pe un fond de idei preexistente, i se amestec cu ele în evolu ia sa.
<Anti-T> este construit pe un fond ideatic similar, nu pe un câmp gol, i folose te
în construc ia sa, nu numai elemente opuse
<T>, dar i elementele de <Neut-T>, precum
i elemente de <T >.
ci o tez <T> este înlocuit nu numai
de c tre o antitez <Anti-T>, dar i de diferite
versiuni ale neutralit ilor <Neut-T>.
Am putea rezuma astfel: tez -neutr (fond
ideatic înainte de tez ), pre-tez , tez , protez , non-tez (diferit , dar nu opus ), antitez , post-tez , neo-tez .
Sistemul lui Hegel a fost purist, teoretic,
idealist. A fost necesar generalizarea. De la
simplism la organicism.
O) Formule filozofice:
De ce exist atât de multe coli filozofice

distincte (chiar contrare)?
De ce, concomitent cu introducerea unei
no iuni <A>, rezult inversul ei <Non-A>?
Acum, sunt prezentate formule filozofice
numai pentru c în domeniul spiritual este
foarte dificil s ob ii formule (exacte).
a) Legea Echilibrului:
Cu cât <A> cre te mai mult, cu atat scade
<Anti-A>. Rela ia este urm toarea:
<A> <Anti-A> = k <Neut-A>,
unde k este o constant care depinde de
<A> i <Neut-A> este un punct de sprijin
pentru echilibrarea celor dou extreme.
În cazul în care punctul de sprijin este
centrul de greutate al neutralit ilor, atunci
formula de mai sus este simplificat :
<A> <Anti-A> = k,
unde k este o constant care depinde de
<A>.
Cazuri particulare interesante:
Industrializare Spiritualizare = constant, pentru orice societate.
Cu cât o societate este mai industrializat ,
cu atât scade nivelul spiritual al cet enilor
i.
tiin
Religie = constant.
Alb Negru = constant.
Plus Minus = constant.
Împingând limitele, în alte cuvinte, calculând în spa iul absolut, se ob ine:
Totul Nimic = universal constant.
Ne îndrept m c tre o matematizare a filozofiei, dar nu în sens Platonian.
Graficul 5. O.a.1:
Materialism Idealism = constant, pentru orice societate.
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Axele carteziene verticale i orizontale
sunt asimptote pentru curba MI = k.
b) Legea Anti-reflexivitate:
<A> în oglind cu <A> dispare treptat.
Sau <A>-ul lui <A> se poate transforma
într-un <A> distorsionat.
Exemple:
toria între rude d na tere la descenden i ano ti (de multe ori cu handicap).
De aceea, amestecând specii de plante
i uneori, rase de animale i oameni), ob inem hibrizi cu calit i i / sau cantit i mai
bune. Teoria biologic a amestec rii speciilor.
De aceea, emigrarea este benign întrucat
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aduce sânge proaspat într-o popula ie static .
Nihilismul, propov duit dup romanul
“P rin i i copii” de Turgeniev în 1862 drept
o negare absolut , neag totul, prin urmare,
se neag pe sine!
Dadaismul dadaismului dispare.
c) Legea de Complementaritate:
<A> simte nevoia s se completeze prin
<Non-A> cu scopul de a forma un întreg.
Exemple:
Persoanele diferite simt nevoia s se completeze reciproc i s se asocieze. (B rbatul
cu femeia.)
Culorile complementare (care, combinate
la intensit ile potrivite, produc albul).
d) Legea Efectului Invers:
Atunci când este încercat convertirea
cuiva la o idee, credin sau religie prin repeti ii plictisitoare sau prin for , acea persoan
ajunge s o urasc .
Exemple:
Cu cât rogi pe cineva s fac ceva, cu
atât persoana vrea mai pu in s o fac .
Dublând regula, ajungi la înjum ire.
Ce e mult, nu e bine... (invers propor ional). Când esti sigur, nu fii!
Atunci când for m pe cineva s fac ceva, persoana va avea o reac ie diferit (nu
necesar opus , precum afirma axioma legii a
treia a mi rii a lui Newton):
e) Legea Identific rii Intoarse:
<Non-A> este un <A> mai bun decât
<A>.
Exemplu:
Poezia este mai filozofic decât filozofia.
f) Legea Întreruperii Conectate:
<A> i <Non-A> au elemente în comun.
Exemple:
Exist o distinc ie mic între “bine” i “r u”.
Ra ionalul i ira ionalul func ioneaz
împreun inseparate.
Con tiin a i incon tien a în mod similar.
“Vino, sufletul mi-a spus, haide s scriem
poezii pentru corpul meu, c ci suntem Unul”
(Walt Whitman).
Finitul este infinit [vezi microinfinitatea].
g) Legea Întreruperii de Identit i:
Lupta permanent între <A> i <A’>
(unde <A’> sunt diferite nuan e de <A>).
Exemple:
Lupta permanent între adev rul absolut
i adev rul relativ.
Distinc ia dintre falsul clar i falsul neutrosofic (cea de doua no iune reprezint o
combina ie de grade de falsitate, nedeterminare, i adev r).
h) Legea Compensa iei:
Dac acum <A>, atunci mai tîrziu <NonA>.
Exemple:
Orice pierdere are un câ tig.

