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Đại học Cork hiện đang kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà toán học và logic học 

George Boole. Từ tháng 10 năm 2015, Đại học Cork đã lên kế hoạch cho một loạt 

các sự kiện trong năm dành cho George Boole. Sức ảnh hưởng trong những công 

trình của Boole đang ngày càng trở nên mãnh liệt trong vài thập niên trở lại đây, từ 

khoa học máy tính cho đến công nghệ kỹ thuật số. 

Cuốn tiểu sử mới của Boole viết bởi Desmond MacHale vừa được xuất bản bởi 

Nhà xuất bản Đại học Cork. Đây là bản chỉnh sửa của phiên bản năm 1985 xuất 

bản bởi Nhà xuất bản Boole. 

Lời tựa của phiên bản trước được viết bởi nhà toán – vật lý học nổi tiếng người Ai-

len là John L. Synge. Lần này, cuốn sách có một lời tựa mới được viết bởi Ian 

Stewart của Đại học Warwick. Ấn bản đầu tiên này đã được biên tập bởi Ivor 

Grattan-Guinness. Đây là một cuốn tiểu sử rất toàn diện, đóng góp vô cùng to lớn 

cho sự hiểu biết của chúng ta về một nhà toán học và logic học có tầm ảnh hưởng 

lớn của thế kỉ XIX. Nó khắc họa một cách đầy đủ bức chân dung của Boole, không 



chỉ là một con người của khoa học mà còn là một nhà cải cách xã hội, nhà tư tưởng 

tôn giáo và một người đàn ông của gia đình. Ông cũng là một triết gia tinh túy. 

Cuốn sách là kết quả của những nghiên cứu và tìm hiểu kĩ lưỡng, công phu, kể lại 

những câu chuyện về cuộc sống và sự nghiệp của Boole một cách có hệ thống với 

sự cuốn hút bền bỉ. 

1. Thuở thiếu thời 

George là con cả trong một gia đình có 4 con, ông là một thanh niên nhút nhát 

nhưng đặc biệt thông minh. Từ thời niên thiếu, ông đã có thể sử dụng thành thạo 

tiếng Latin và tiếng Hy Lạp, ngoài ra ông còn tự học tiếng Pháp, tiếng Đức và 

tiếng Ý. Điều này đã giúp ông sau này có thể dễ dàng tiếp cận với sự phát triển của 

nền toán học trên toàn châu lục, cho phép ông tiến xa hơn hầu hết những đồng 

nghiệp của mình. Ông đã học qua lớp tiểu học, nhưng do quá nghèo nên không thể 

tiếp tục bậc trung học; chính vì vậy, ông phải tự học những kiến thức toán cao cấp 

bằng cách nghiên cứu các tác phẩm của những nhà toán học hàng đầu thời gian đó. 

Boole bắt đầu nghiên cứu toán học một cách thực sự nghiệm túc khi ông khoảng 

16 tuổi. Sau khi thành thạo giải tích, ông nghiên cứu sang các tác phẩm của 

Newton, Lagrange, Laplace, Jacobi và Poisson. Như là một người tự học, Boole đã 

tạo ra một phương pháp độc lập khi tiếp cận những vấn đề nghiên cứu. Cảm hứng 

ban đầu của ông với toán học đến từ ứng dụng của nó nhằm giải quyết những vấn 

đề khoa học khác, nhưng dần dần, ông bị quyến rũ bởi vẻ đẹp và sự thú vị của toán 

học thuần túy. Ông đã công bố một số công trình về phương trình vi phân, tích 

phân,logic, xác suất, hình học và đại số tuyến tính. 

Năm 1841, cuốn sách “Lý thuyết tổng quát về phép biến đổi tuyến tính” của Boole 

đặt nền móng cho sự phát triển của một ngành toán học mới - lý thuyết bất biến. 

Cayley và Sylvester là những người đã phát triển lý thuyết bất biến lên một tầm 

cao mới, nhưng cả hai đều thừa nhận Boole đã khơi nguồn cảm hứng cho những nỗ 

lực của họ. Tài liệu “Về một phương pháp tổng quát của giải tích” của ông đã được 



xuất bản vào năm 1844 trong tuyển tập các công trình triết học của Hội Hoàng gia. 

Cũng nhờ vậy, ông đã giành được Huy chương vàng của Hội, giải thưởng đầu tiên 

như vậy trong lĩnh vực toán học. Bài báo giới thiệu một phương pháp tổng quát 

hóa cách giải quyết một lớp lớn những phương trình vi phân và sai phân với hệ số 

thay đổi. 

2. Đại học Cork Queen 

Tháng 10 năm 1846; Boole ứng tuyển cho vị trí giáo sư toán học tại một trong ba 

trường đại học Queen: Ở Belfast, Galway và Cork. Đơn xin xét tuyển của Boole 

làm hội động hết sức sửng sốt bởi ông tuyên bố: “Tôi không phải là thành viên của 

bất kỳ trường đại học nào và chưa từng học tại một trường đại học nào”. Tuy vậy, 

đơn của ông nhận được sự ủng hộ rất mạnh mẽ từ các nhà toán học hàng đầu. Sau 

thời gian trì hoãn, ông được giao phó một vị trí trong Đại học Cork và làm việc ở 

đó vào tháng 10 năm 1849 với mức lương khởi điểm 250 bảng Anh một năm. 

Các đại học Queen đều là những cơ sở đa giáo phái, và do vậy đã gây nên những 

cuộc tranh cãi từ đầu khi bị hệ thống Công giáo mô tả như là những trường đại học 

vô thần. Trong một thời gian, Boole cố gắng tránh tham gia trực tiếp vào các cuộc 

xung đột tôn giáo, tuy nhiên ông không thể không bị ảnh hưởng. Mặc dù bản chất 

hòa nhã, ông cũng đã dính vào một loạt các cuộc tranh luận gay gắt ở trường đại 

học.  

Trong những năm đầu ở Cork, Boole rất cô đơn và dường như không mấy hạnh 

phúc. Tuy nhiên, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi vào năm 1855 khi ông kết hôn với 

Mary Everest 23 tuổi lúc ở tuổi 40: Mary là cháu gái của vị giáo sư người Hy Lạp 

tại Đại học Queen và đồng thời là cháu gái của George Everest, nhà tổng trắc địa 

học của Ấn Độ, cũng là người đã được đặt tên cho ngọn núi cao nhất thế giới. Một 

cách ngắn gọn, cuộc hôn nhân rất hạnh phúc và họ đã có năm người con gái, cả 

năm đều tài giỏi hơn người theo một cách nào đó. 

3. Các định luật của tư duy 



Năm 1833, khi mới 18 tuổi, Boole đã có một ý tưởng thoáng qua rằng tất cả những 

quan hệ logic đều có thể biểu diễn dưới dạng các công thức. Chính ý tưởng này sau 

đó đã trở thành cống hiến to lớn của ông đối với ngành khoa học: Giải thích cho 

quá trình suy nghĩ của con người bằng những ngôn ngữ toán học chính xác. Những 

nỗ lực để biến logic thành một bộ môn khoa học khởi nguồn từ Aristotle, và 

Leibniz đã đặt những bước đầu tiên trên con đường thể hiện mối quan hệ logic 

dưới dạng mặc dù ông chưa tìm ra một ký hiệu phù hợp. Năm 1847; Boole viết 

cuốn sách “Phân tích về Logic học”, được miêu tả với tựa đề là “Phép tính cho các 

lập luận hợp lý”. Cuốn sách này đánh dấu cho sự khởi đầu của logic hình thức. 

Tác phẩm lớn nhất của Boole, “Các định luật của tư tưởng”, đã được viết trong 

suốt thời gian ông ở Đại học Queen. Một trong những nhận xét sâu sắc nhất của 

ông chính là toán học không hề giới hạn bởi con số hay số lượng, mà mang một ý 

nghĩa lớn hơn về cách biểu diễn vạn vật dưới dạng thức phù hợp với một số quy 

tắc nhất định. Mục tiêu của ông là chuyển hóa các mệnh đề logic thành dạng công 

thức và từ đó, những kết luận logic trở thành kết quả của những phép toán với các 

giả định ban đầu. Việc xem xét các lớp thay vì chỉ tập trung vào những con số đã 

mở đường cho lý thuyết tập hợp, hiện là tâm điểm của nền tảng toán học. 

Boole là người đầu tiên dùng các phép toán đại số để biểu diễn thay cho các mệnh 

đề logic, từ đó tạo ra một động lực mạnh mẽ cho lĩnh vực logic hình thức. Trước 

đây, không có ai đánh giá cao bản chất toán học xuất hiện trong ngôn ngữ hàng 

ngày. Ngành đại số học phát triển bởi Boole hiện nay đã trở thành công cụ lý tưởng 

trong việc xử lý thông tin và hoạt động máy tính dựa theo các nguyên tắc của nó. 

Đại số Boolean bao gồm rất nhiều chủ đề, trong đó có lý thuyết tập hợp, số nhị 

phân, không gian xác suất, cấu trúc mạch điện tử và công nghệ máy tính. Nhiều ý 

tưởng của Boole hiện giờ được coi như hiển nhiên và được tìm thấy trong lý thuyết 

tập hợp và xác suất sơ cấp. Nó mang lại những ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh 

vực như chẩn đoán y tế, bảo hiểm và chứng cứ pháp lý. 



4. Boole và Hamilton 

Boole đã từng thử làm thơ, tuy nhiên giống với người bạn của mình - William 

Rowan Hamilton, những tác phẩm thơ của ông không có gì đặc sắc. Cả một 

chương được dành riêng để nói về sự thiếu liên lạc đáng ngạc nhiên giữa hai người 

đàn ông. Boole sinh sau Hamilton 10 năm và cùng qua đời trong một năm. Họ có 

rất nhiều sở thích chung trong cả toán học lẫn niêm luật thơ, và cũng có rất nhiều 

cơ hội để có thể cộng tác hay ít nhất là tương tác. Tuy nhiên, sự hạn chế tiếp 

xúc giữa hai người cho thấy giữa họ có thể có một số khó khăn đáng kể hoặc một 

sự bất đồng quan điểm, mặc dù không có bằng chứng rõ ràng nào về điều này. Vào 

năm 1985, MacHale viết rằng những bí mật về mối quan hệ giữa họ vẫn chưa được 

bật mí. Chương này có tiêu đề “Một số câu hỏi chưa được trả lời”. Tuy nhiên, điều 

đáng thất vọng là sau hơn 30 năm, không hề có thêm thông tin nào về điều này.  

5. Gia đình 

Chương cuối cùng khá là thú vị mặc dù là thông tin ngoài lề. George và Mary 

Boole có 5 người con gái, tất cả đều đặc biệt theo những cách khác nhau. Alicia đã 

có những khám phá quan trọng trong hình học 4 chiều. Cô đã đưa vào thuật ngữ 

“polytope” chỉ sự tương đương 4 chiều của một khối đa diện. GI Taylor, nhà thủy 

khí động lực học tiên phong của thế kỉ 20; là con của con gái Boole-Margaret. Một 

người con gái khác, Ethyl Lilian (Voynich) sống một cuộc đời phiêu lưu và là tác 

giả cuốn tiểu thuyết “Ruồi Trâu” vô cùng phổ biến ở Nga. Câu chuyện về cuộc đời 

cô cũng rất hấp dẫn. 

Kết thúc chương cuối- “những năm tháng cuối cùng”, MacHale viết về Boole: 

“Tên của ông sẽ sống mãi tựa như những máy tính kỹ thuật số luôn phụ thuộc vào 

đại số Boolean để vận hành, và miễn là khi các sinh viên toán học vẫn còn nghiên 

cứu lý thuyết vành, phương trình vi phân, lý thuyết xác suất, phương trình sai 

phân, lý thuyết bất biến, lý thuyết toán tử, lý thuyết tập hợp và tất nhiên, cuốn 

SÁCH 101 logic”. Ông kết bút bằng ghi chú rằng Boole sẽ vô cùng vui mừng khi 



được biết tất cả các thông tin liên lạc hiện đại, cho dù đó là dữ liệu, văn bản hay 

hình ảnh, luôn bao gồm các chuỗi dài của những biểu tượng Boolean 0 và 1. 

6. Lời kết 

Cuốn sách được xuất bản một cách rất kỳ công và dường như không có lỗi. Một 

vấn đề nhỏ có thể làm người đọc khó hiểu là việc nhắc đi nhắc lại về Lebesgue. 

Nhà phân tích Henri Lebesgue chưa được sinh ra cho đến năm 1875; rất lâu sau cái 

chết của Boole. Tài liệu tham khảo lẽ ra thuộc về nhà số học Victor-Am’ed’ee 

(1791 – 1875) nhưng lại liệt kê Henri trong phần bảng mục lục. Một số trích dẫn 

quá dài kèm theo một số đoạn lạc đề và tối nghĩa. Ví dụ như việc thêm vào một 

danh sách dài dặng dặc những nhà tư tưởng tôn giáo cùng thời đại đã ảnh hưởng 

lớn đến Boole. Việc làm đó có nên hay không là tất nhiên một vấn đề về quan điểm 

và tôi cảm thấy rằng nó sẽ khiến cho câu chuyện về Boole của chúng ta bị gián 

đoạn. 

Người đọc tập san đôi khi cảm thấy mức độ chi tiết của toán học là không đầy đủ. 

Với những độc giả toán học có cùng ý tưởng với của công trình của Boole và muốn 

đào sâu hơn nữa về mảng kiến thức này sẽ không thật sự thấy cuốn sách là lý 

tưởng cho mục đích đó, và họ sẽ phải đọc lại những ấn phẩm gốc của Boole.  


