
Lời nói đầu 

Logic học đại cương là mảng kiến thức hết sức quan trọng và cần thiết đối với mỗi 

chúng ta khi nghiên cứu về tư duy của con người. Nghiên cứu về logic học sẽ giúp chúng ta 

có khả năng suy luận đúng đắn và nắm bắt được những sai lầm trong tư duy của người khác 

cũng như của bản thân. Môn khoa học này đã và đang được giảng dạy tại nhiều trường đại 

học và cao đẳng trong cả nước.  

Để thiết thực góp phần vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân, kỹ sư 
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học đại cương”. Cuốn giáo trình được nhóm tác giả biên soạn một cách có hệ thống trên cơ 

sở nghiên cứu các tài liệu về logic học của các thế hệ trước và kinh nghiệm giảng dạy nhiều 

năm trong lĩnh vực này. Cấu trúc cuốn giáo trình gồm 7 chương: 

Chương 1: Đối tượng nghiên cứu và ý nghĩa của logic học 

Chương 2: Khái niệm 

Chương 3: Phán đoán 

Chương 4: Các quy luật cơ bản của logic hình thức 

Chương 5: Suy luận 

Chương 6: Chứng minh và bác bỏ 

Chương 7: Giả thuyết 

Thạc sỹ Trần Thị Hà Nghĩa biên soạn nội dung của chương 1, chương 2, chương 3, 
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cao, tuy nhiên sẽ không thể tránh khỏi có những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được nhiều 

ý kiến phê bình của đông đảo bạn đọc để phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngày một tốt 

hơn. 
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Chương 1:   ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA 

LOGIC HỌC 

 

Nội dung chính: Khái niệm về logic và logic học. Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ 

nghiên cứu của logic học. Lịch sử hình thành và phát triển của logic học. Quá trình nhận 

thức, các hình thức và quy luật của tư duy. Tính chân thực của tư tưởng và tính đúng đắn về 

hình thức của tư duy. Mối quan hệ giữa logic và ngôn ngữ. Y nghĩa của việc học, nghiên cứu 

logic học 

Mục đích: Giúp sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được nội hàm của khái niệm logic và logic học.  

- Phân biệt được các khái niệm tính chân thực, tính giả dối, tính đúng đắn, tính sai 

lầm khi học logic học. 

- Trình bày và phân tích được đối tượng nghiên cứu và lịch sử phát triển của logic 

học. 

- Có khả năng vận dụng nhiệm vụ nghiên cứu của logic học vào quá trình phát triển 

tư duy của bản thân trong học tập và trong các hoạt động khác. 

 

1. Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu của logic học 

1.1. Thuật ngữ “logic”  và “logic học” 

Hằng ngày chúng ta nghe thấy những câu như "người này nói có lý, người kia nói vô 

lý", hay người này "nói như vậy là mâu thuẫn, thiếu nhất quán" hay "đấy chỉ là sự ngụy 

biện", “người này trình bày vấn đề rất logic”... Vậy như thế nào là có lý? như thế nào là mâu 

thuẫn? Thế nào là ngụy biện?.. Logic học sẽ cung cấp cho chúng ta công cụ phân tích, trả lời 

những câu hỏi đó và hơn thế nữa có thể tự rèn luyện để trở thành người có khả năng tư duy 

logic. 

Logic là gì? Thuật ngữ “Logic” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ đại là “Logos”. Trong 

lịch sử triết học và tư tưởng phương Tây, “logos” được sử dụng với nhiều sắc nghĩa khác 

nhau. Ví dụ, Hêraclit coi “logos’ là ngọn lửa bất diệt cấu thành vũ trụ, đồng thời là quy luật 

phổ biến của tồn tại, của mọi sự vật hiện tượng trong tự nhiên. Đối với Platon và Aristote thì 

“logos” vừa là quy luật phổ biến của tồn tại, vừa là nguyên lý của tư duy logic. Trong triết 

học của Hêghen, “logos” là tính phổ biến, là ý niệm tuyệt đối. Thần học Thiên chúa giáo 

đồng nhất “logos’ với Đức chúa Giêxu trong Kinh thánh…Từ Logic của tiếng Việt bắt nguồn 

từ logique (logickê - tiếng Pháp) xuất hiện vào thế kỷ 13 gốc Latinh. 

Tác giả Lê Tử Thành trong cuốn sách “Logic học và phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học” (NXB Trẻ, in lần thứ IV, 1995) đã xác định “phương pháp logic nhằm khám phá 

bản chất, tính tất nhiên, tính quy luật của sự vật trong quá trình phát triển” (tr69). Cách xác 

định này giúp chúng ta thấy rõ các đặc trưng cơ bản của “cái logic” nó ít nhất có ba đặc tính: 

1) tính tất yếu, 2)tính bản chất, 3) tính phổ biến. Như vậy “cái logic” không thuộc phạm trù 

ngẫu nhiên, hiện tượng, đơn nhất mà thuộc phạm trù tất nhiên, bản chất, phổ biến. Tính logic 

hiểu một cách đầy đủ phải tổng hợp cả ba tính tất nhiên, bản chất, phổ biến. Quy luật là loại 

quan hệ có tính tất yếu, bản chất, phổ biến, lặp đi lặp lại nhiều lần, mà logic cũng có đầy đủ 

các đặc tính như thế, cho nên quan hệ logic có tính quy luật, ngược lại quy luật cũng có tính 

logic, tức là hai khái niệm “logic” và “quy luật” có điểm trùng nhau. Cho nên, nếu ta quan 

niệm rằng ngoài “tính logic” còn có tính “khác logic” là đúng đắn, vì tính logic không phải là 

mọi thuộc tính của các sự vật hiện tượng. Song nếu như ta quan niệm có “quy luật khác 
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logic” hay “quy luật ngoài logic” là sai lầm, trừ khi chúng ta ngầm hiểu “quy luật logic” là 

“quy luật của tư duy đúng đắn”. Và như vậy “quy luật logic’ có nét khác biệt với quy luật của 

thực tại.  

Về ý nghĩa thuật ngữ logic thường được sử dụng với ba nghĩa sau đây: 

Thứ nhất, dùng để chỉ những mối liên hệ tất yếu có tính quy luật giữa các sự vật và 

các hiện tượng trong thể giới khách quan, chẳng hạn “logic của sự vật”, “logic của sự kiện”, 

“logic của sự phát triển xã hội”… Theo nghĩa này, logic được hiểu là “logic khách quan” là 

trật tự khách quan của mọi cái đang diễn ra trong vũ trụ hay còn gọi là “logic khách quan tự 

nó”. 

Thứ hai, dùng để chỉ những mối liên hệ tất yếu có tính quy luật giữa các ý nghĩ, các 

tư tưởng trong quá trình tư duy, trong quá trình lập luận, như “từ”, “tư tưởng”, “trí tuệ”, "lời 

nói", suy nghĩ của con người về trật tự khách quan của sự vật…Theo nghĩa này logic được 

hiểu là “logic chủ quan” nó phản ánh sự hiểu biết của con người đối với các sự vật, tức phản 

ánh “logic khách quan”. Sự phản ánh đó có thể phản ánh chân thực hoặc xuyên tạc “logic 

khách quan”. Nếu “logic chủ quan” phản ánh đúng đắn “logic khách quan”, tức phản ánh 

trung thực, phù hợp với thực tại khách quan được gọi là logic khách quan cho ta trong tư duy 

và bằng tư duy chứ không phải là logic khách quan tự nó. Nếu logic chủ quan phản ánh 

xuyên tạc, sai lầm, bất chấp thực tại khách quan là logic chủ quan sai lầm hay tư duy sai lầm. 

Như vậy, logic của thực tại khách quan bị phân đôi thành logic khách quan tự nó và logic 

khách quan cho ta. Còn logic của tư duy cũng bị phân đôi thành logic chủ quan đúng đắn và 

logic chủ quan sai lầm. Logic chủ quan đúng đắn và logic khách quan cho ta thực chất là 

một. Song đây là một quá trình chứ không phải là kết quả ngưng đọng và chỉ có thông qua 

hoạt động thực tiễn chúng ta mới có thể kiểm tra và khẳng định được chân lý khách quan. Tư 

duy của bất cứ ai muốn đúng đắn thì phải phù hợp với logic của sự vật và hiện tượng.  

Thứ ba, dùng để chỉ một môn khoa học nghiên cứu về tư duy - đó là logic học.  

Logic học là gì? Có nhiều định nghĩa khác nhau của các nhà khoa học nghiên cứu về 

logic. Chẳng hạn trong sách “Tìm hiểu logic học” của Lê Tử Thành (NXB Trẻ, in lần thứ VI, 

1996, tr13) tác giả trích dẫn định nghĩa của Lalande “Logic học là khoa học nhằm xác định 

trong những động tác của trí tuệ hướng đến việc nhận thức chân lý động tác nào là đúng và 

động tác nào là sai” và định nghĩa của A.F. Cousemin “Logic học là khoa học về những quy 

luật và hình thức cấu tạo chính xác của sự suy nghĩ”. Lê Tử Thành bình luận đây là định 

nghĩa ngắn gọn và rõ ràng hơn. Từ giữa thế kỷ XIX, logic học được nghiên cứu trong toán 

học và luật học; đến những năm cuối của thể kỷ XX, logic học được áp dụng vào phát triển 

trí tuệ nhân tạo là ngôn ngữ dùng cho máy tính. Mặc dù tầm bao quát và ứng dụng của logic 

học ngày càng mở rộng nhưng đối tượng, nhiệm vụ của nó, về cơ bản đã được xác định. 

Theo V.I.Lênin, logic học là khoa học nhiên cứu về “sự phát triển của tư duy trong tính tất 

yếu của nó” (V.I..Lenin toàn tập, Tập 29, NXB Tiến Bộ, Matxcova, 1981, tr 103). Tính tất 

yếu của tư duy là mối liên hệ bản chất, phổ biến giũa các tư tưởng trong quá trình tư duy làm 

nền tảng cho các thao tác logic; bảo đảm tính tất yếu là điều kiện cần để quá trình tư duy phù 

hợp với khách thể phản ánh. 

Chúng ta có thể định nghĩa logic học như sau: “Logic học là khoa học nghiên cứu về 

các quy luật và hình thức cấu tạo chính xác của tư duy nhằm nhận thức đúng đắn thế giới 

khách quan”.  

Nói đến tư duy và nhận thức, các nhà khoa học thừa nhận cách giải quyết vấn đề cơ 

bản của triết học thuộc trường phái triết học Macxit. Tư duy là sự phản ánh hiện thực khách 

quan vào bộ não người và được cải biên trong đó. Như vậy, nội dung của tư duy chính là nội 

dung của hiện thực khách quan được sắp xếp lại một cách có hệ thống, chặt chẽ, mạch lạc để 

giúp con người cải tạo hiện thực có lợi cho cuộc sống của bản thân và cộng đồng. 
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Để giúp con người giải quyết nhu cầu nhận thức của mình, cùng với các khoa học 

khác như tâm lý học, sư phạm học, sinh lý thần kinh cấp cao, triết học, trí tuệ nhân tạo..., 

logic học (logic hình thức, logic học đại cương) đóng một vai trò quan trọng trong việc phát 

huy hiệu lực của quá trình tư duy, nâng cao hiệu quả nhận thức hiện thực khách quan.  

1.2. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của logic học 

Khoa học logic đã có từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên. Nghiên cứu lịch sử phát 

triển của logic học để chúng ta thấy được rằng để đạt tới khả năng tư duy logic con người 

phải trải qua một quá trình phát triển nhất định của tư duy. Việc phân kỳ lịch sử logic học 

dựa vào nguyên tắc chung là theo lịch sử xã hội loài người và phân ra thành các thời kỳ lớn 

là logic học cổ đại, logic học trung đại, logic học cận đại và logic học hiện đại. Trong mỗi 

thời kỳ lớn có thể phân ra thành các giai đoạn nhỏ là đầu – giữa – cuối. Lịch sử không tịnh 

tiến đơn giản mà có đứt đoạn, nhảy vọt, cách mạng… cho nên trong lịch sử logic học người 

ta quan tâm đến các thời kỳ đặc biệt, như thời kỳ Phục hưng văn hoá ở châu Âu… 

Logic học ngày nay có cấu trúc phức hợp, bao gồm nhiều  bộ phận hợp thành và có 

nhiều chuyên ngành logic khác nhau. Phân loại theo đặc điểm phân kỳ lịch sử là một nguyên 

tắc quan trọng thể hiện mức độ đa dạng hoá bộ môn logic học trong quá trình lịch sử. 

Logic học có sự phân đôi thành logic học truyền thống và logic học hiện đại. Thành 

phần cơ bản của logic truyền thống là logic học cổ truyền bao gồm logic học phương Tây cổ 

truyền, chủ yếu là logic học của Aristote và logic học cổ truyền phương Đông. Thành phần 

quan trọng của logic học truyền thống là những đóng góp mới của thời trung – cận đại, chủ 

yếu là của phương Tây (R. Đêcac, Ph.Bêcơn, G.Laibnit…). Khái niệm logic học truyền thống 

không quy giản về logic hình thức truyền thống mà còn có logic biện chứng truyền thống với 

đóng góp cơ bản của logic học phương Đông cổ truyền (Nhân minh học của Phật giáo, Mặc 

biện, Danh biện…). Logic học hiện đại không chỉ là logic hình thức hiện đại (logic toán học, 

logic ký hiệu) mà còn có logic biện chứng hiện đại. Khái niệm logic hiện đại bao gồm logic 

cổ điển và logic phi cổ điển. Tương ứng với nó là logic hình thức cổ điển (logic hình thức 

thuần tuý) nhờ vào quá trình toán học hoá logic và logic hình thức không thuần tuý nhờ vào 

quá trình biện chứng hoá logic hình thức. Còn logic biện chứng cũng vậy, bao gồm logic biện 

chứng cổ điển (logic biện chứng nửa vời) và logic biện chứng phi cổ điển (logic biện chứng 

thực sự). 

* Đặc điểm logic học cổ đại: 

Logic học phương Tây cổ đại chủ yếu bắt nguồn từ logic học HyLạp cổ đại, với đỉnh 

cao của nó là logic học Aristote (384 – 322 TCN). Logic học Aristote được xây dựng trên cơ 

sở tổng kết những hạt nhân hợp lý của các trường phái học thuật, triết học và khoa học cụ thể 

trước ông như Pitago, Zênông, Hêraclit, Đêmôcrit, Platôn, Sôcrat và tổ chức thành hệ thống 

nguyên lý, quy luật, phương pháp và phát triển tiếp tục cả về mặt lý thuyết lẫn thực hành. 

Các tác phẩm thuộc phạm vi logic học được tập hợp lại thành sách mang tên Organon (Bộ 

công cụ). Bản thân Aristote không đặt tên cho bộ môn này là logic học, mà người ta cho rằng 

trường phái khắc kỷ (Stoicism) sau này đặt tên cho bộ công cụ (Ogarnon) là logic học. Bộ 

công cụ có 6 tác phẩm hợp thành: 

+ Phạm trù (The Categories): thực chất là học thuyết về khái niệm với tư cách là hình 

thức cơ bản của tư duy. 

+ Lý giải (De Interpretione): trình bày học thuyết về phán đoán với tư cách là hình 

thức cơ bản của tư duy. 

+ Phân tích I (Prior Analytics): học thuyết về tam đoạn luận, hình thức cơ bản của suy 

lý diễn dịch. 

+ Phân tích II (Topics): học thuyết về chứng minh, hình thức cơ bản của luận chứng. 
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+ Thuật tranh biện (Posterior Analytics): học thuyết về phép biện chứng với tư cách 

là nghệ thuật tranh biện. 

+ Bác bỏ ngụy biện (De Sophisticis Enlenchis): phê phán những khuynh hướng lạm 

dụng phép biện chứng. 

Bộ công cụ (Organon) của Aristote đã trở thành nền tảng của bộ môn logic học truyền 

thống của phương Tây. Ngày nay, các sách “logic học phổ thông” đều có cấu trúc cơ bản 

theo Bộ công cụ của Aristote, nghĩa là logic học bao gồm các bộ phận hợp thành như:  

+ Học thuyết về các hình thức cơ bản của tư duy như khái niệm, phán đoán, lập luận 

(suy luận, chứng minh). 

+ Các nguyên lý quy luật logic cơ bản làm cơ sở cho quá trình tư duy đúng đắn. Đó là 

các quy luật: quy luật đồng nhất, quy luật phi mâu thuẫn, quy luật bài trung, quy luật lý do 

đầy đủ. 

Thành tựu xuất sắc của Aristote không chỉ là xây dựng cơ sở của logic học (đặc biệt 

là cơ sở logic hình thức gồm các nguyên lý, quy luật, bộ máy phạm trù, các vấn đề cơ bản 

của lý thuyết và thực hành) mà còn xây dựng lý thuyết chuyên biệt, trong đó sâu sắc nhất là 

học thuyết về tam đoạn luận (Syllogism) với tư cách là hình thức cơ bản nhất của suy lý diễn 

dịch (gọi tắt là suy diễn). Logic học truyền thống đã đã tiếp thu học thuyết của Aristote về 

các cấu hình, cách thức và nguyên tắc tam đoạn luận đúng đắn, chỉ còn công việc hoàn thiện 

để vận dụng.  

Tóm lại, logic học Aristote đã bao quát được toàn bộ phạm vi và nắm được thực chất 

đối tượng của logic học, đặt nền tảng cho logic học, đó là sự tổng kết những hình thức cơ bản 

của tư duy và những quy luật cơ bản của tư duy logic, xem xét vấn đề quan hệ mâu thuẫn, 

thống nhất giữa logic của tư duy với logic của thực tại và không chỉ quan tâm tới logic hình 

thức mà còn đề cập cả tới logic biện chứng. 

Sau Aristote, trường phái khắc kỷ (Stoicism) không chỉ kế thừa mà còn góp phần phát 

triển logic học. Một trong những thành tựu đáng kể của họ là mở rộng vấn đề nghiên cứu 

logic. Nếu logic của Aristote quan tâm chủ yếu đến vấn đề quan hệ giữa tư duy và thực tại, 

thể hiện thành vấn đề quan hệ giữa luận lý học – nhận thức luận – bản thể luận và vấn đề 

quan hệ giữa logic hình thức và logic biện chứng thì logic của phái khắc kỷ chú trọng đến 

vấn đề quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ với tư cách là hình thức thể hiện nội dung của tư 

duy. Từ đó quan hệ giữa tư duy – ngôn ngữ - thực tại thể hiện thành quan hệ giữa luận lý học 

– nhận thức luận – bản thể luận và ngôn ngữ. Logic học Stoicism đã trở thành trung tâm liên 

ngành triết học và khoa học cụ thể. 

Cuối thời kỳ cổ đại, ở Hy Lạp và La Mã đều diễn ra sự đấu tranh giữa hai khuynh 

hướng đối lập, một bên tuyệt đối hoá logic học của Aristote, biến Organon (công cụ) thành 

Canon (luật lệ), bên kia tăng cường hoài nghi logic học của Aristote đến mức chống lại logic 

học nói chung. Antinomy – vấn đề (tức vấn đề nan giải) đã xuất hiện từ thời cổ đại. 

 Logic học phương Đông cổ đại: 

Ở Trung Hoa, logic học mang tính bất phân giữa Văn – Sử – Triết hay còn gọi là 

nguyên hợp. Trong đó, logic học theo nghĩa rộng (theo nghĩa học logic) không tách rời khỏi 

văn học, sử học, triết học, còn logic học theo nghĩa hẹp (theo nghĩa luận lý học) chưa đủ độ 

để trở thành chuyên ngành khoa học độc lập. 

Song có một số trường phái học thuật đóng góp vào luận lý học như thuyết Chính 

danh của Khổng Tử (551 – 479 TCN), nghiên cứu tính ước lệ trong tư duy. Mặc Tử (479 – 

381 TCN) cùng với trường phái Mặc biện do ông khởi xướng, không chỉ góp phần đặt nền 

móng cho logic hình thức mà cả logic biện chứng. Mặc biện đề cập đến vấn đề quan hệ giữa 

danh và thực không chỉ dưới góc độ quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy mà còn cả dưới góc độ 
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quan hệ giữa ngoại diên và nội hàm của khái niệm; đề cập đến vấn đề chân – giả của phán 

đoán và vấn đề quy tắc của biện luận, nghĩa là đã quan tâm tìm hiểu các hình thức cơ bản của 

tư duy (khái niệm, phán đoán, lập luận). Trong đó, lược đồ tam biểu của Mặc Tử rất nổi 

tiếng, nó bao gồm cả luận lý học, nhận thức luận, thực tiễn luận trong một hệ quan điểm 

thống nhất. Cấu trúc lược đồ đó là: 

1. Bản: đó là nguồn gốc của tư tưởng, thường là những lời nói của các bậc thánh hiền 

lưu truyền từ xưa tới nay. 

2. Nguyên: là nguồn gốc của tư tưởng, thường là căn cứ vào sự nghe và thấy của thiên 

hạ từ xưa tới nay. 

3. Dụng: là căn cứ vào bản và nguyên mà đem ra vận dụng sao cho có hiệu quả. 

Lược đồ tam biểu đó không chỉ thể hiện cấu trúc của tư duy mà còn cả đặc điểm biện 

chứng của tư duy, đó là tính kế thừa trong quá trình vận động và phát triển của tư duy. 

Trường phái Danh biện với các đại biểu nổi tiếng như Huệ Thi (370 – 310 TCN), 

Công Tôn Long (320 – 255 TCN) đã có công đặt vấn đề hạn chế căn bản của logic hình thức 

thuần tuý, con đường dẫn tới siêu hình gợi mở những khuynh hướng logic hình thức không 

thuần tuý, mà ngày nay ở phương Tây gọi là logic đa trị, logic tình thái, logic mờ… Chẳng 

hạn, nghịch lý “Bạch mã phi mã” (ngựa không phải là ngựa) do Công Tôn Long phát hiện và 

luận giải có ý nghĩa logic sâu sắc. Đó không phải là lối ngụy biện giản đơn mà trường phái 

ngụy biện trong triết học và logic học Hy Lạp cổ đại thường hay đưa ra.  

Nghịch lý “Bạch mã phi mã” thể hiện tinh thần biện chứng sâu sắc. Nó phản ánh sự 

mâu thuẫn thống nhất giữa ngoại diên và nội hàm của khái niệm, giữa khái niệm cụ thể và 

khái niệm trừu tượng, giữa danh và thực, giữa sự vật với thuộc tính của nó…. 

Ở Ấn Độ, đặc điểm bất phân giữa luận lý học với nhận thức luận và bản thể luận cũng 

thể hiện khá rõ trong truyền thống văn hoá Ấn Độ. Ví dụ điển hình nhất là Nhân minh học 

(môn học về nhân minh, mà nhân minh nghĩa là sáng tỏ nguyên nhân của sự vật, hiện tượng 

bằng nhận thức đúng đắn và biện lý chặt chẽ). Nhân minh học xuất hiện vào những thế kỷ 

VII, VI TCN do trường phái Nyaya Vaisesika (Thắng luận) đề xướng do Aksapada Gotama 

tổng kết. Phật học đã tiếp thu cổ nhân minh học và phát triển thành tân nhân minh học. Song 

chúng đều có đặc điểm chung là bất phân giữa luận lý học và nhận thức luận.  

Chẳng hạn, khi chứng minh Tam chi tác pháp của Nhân minh học có dạng đầy đủ, 

bao gồm ba thành phần chính: 

Tôn (luận đề). 

 Nhân (nguyên nhân). 

Dụ gồm có lý dụ và sự dụ (dẫn chứng cụ thể). 

Nếu đối chiếu với luận lý học phương Tây thì Tam chi tác pháp có cấu trúc khác hẳn 

tam đoạn luận của Aristote, song lại giống hệt phép luận chứng hình thức. Ví dụ có một tam 

chi tác pháp cụ thể sau: 

Tôn: người thì phải chết 

Nhân: Vì là sinh vật 

Dụ: như Xôcrat 

Nó khác hẳn với cấu trúc tam đoạn luận của Aristote; 

Đại tiền đề: Mọi người thì phải chết 

Tiểu tiền đề: Xôcrat là người 
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Kết luận: Vậy, Xôcrat phải chết 

Song lại có cấu trúc giống hệt luận chứng logic hình thức: 

Luận đề: Người thì phải chết 

Luận cứ: Phàm là sinh vật thì đều phải chết 

Luận thuyết: Phàm là sinh vật thì đều phải chết, con người là sinh vật, vậy nên con 

người có chết, Xôcrat đã chết. 

Ta thấy rõ, Tôn đóng vai trò luận đề, Nhân là luận cứ, Dụ đóng vai trò luận thuyết 

(luận chứng). 

Logic truyền thống của phương Đông có đặc trưng bất phân giữa hình thức và biện 

chứng. Còn ở phương Tây, kể từ thời Phục hưng đã diễn ra sự phân hoá logic học thành hai 

ngành lớn là logic hình thức và logic biện chứng. 

* Đặc điểm logic học trung cổ 

Đặc điểm chung của thời trung cổ là thần học (tôn giáo) và chủ nghĩa kinh viện thống 

trị trong học thuật triết học và cả trong logic học. Giai đoạn đầu của thời kỳ này người ta tiếp 

tục phát triển logic học của Aristote, đi sâu vào vấn đề ngữ nghĩa và triết học. Giai đoạn sau 

người ta khảo sát những dạng thức và logic của các phán đoán có điều kiện. 

Ở phương Tây  thời trung cổ, logic học Aristote đã bị Thiên chúa giáo lợi dụng để 

bảo vệ tín điều Thiên chúa giáo. Trong đêm trường trung cổ Organon (công cụ) bị biến thành 

Canon (luật lệ), chỉ được phép tuân theo không được phép sáng tạo khoa học. Logic học của 

Aristote biến thành logic kinh viện. 

Ở phương Đông thời trung cổ, Nhân minh học (Phật giáo) phát triển mạnh từ cuối 

thời kỳ Cổ đại và giữa thời Trung cổ đã thu được một số thành tựu nền tảng.  

* Đặc điểm logic học cận đại 

Kể từ thời Phục hưng văn hoá của Châu Âu, chủ yếu là Tây Âu có những đóng góp 

đáng kể vào quá trình phát triển của logic học, nhất là luận lý học. Nhờ có phong trào Phục 

hưng văn hoá có những mặt tích cực, tinh thần khách quan khoa học của logic học Aristote 

đã được phục sinh và phát triển để chống lại thần học, chống lại chủ nghĩa kinh viện, góp 

phần phát triển khoa học thực chứng. 

Trong thời kỳ Cận đại logic học hình thành hai khuynh hướng cạnh tranh nhau. Một 

khuynh hướng ra sức bảo vệ và phát triển tiếp tục logic hình thức. Một khuynh hướng tích 

cực xây dựng lâu đài logic học biện chứng. 

Ph.Bêcơn (1561 – 1626) đã xây dựng Novumorganum (Bộ công cụ mới) nhằm mục 

đích vượt qua hạn chế của Organon Aristote, là công cụ chứng minh chứ không phải là công 

cụ phát minh. Thực chất Novumorganum là phát triển logic quy nạp làm cơ sở cho phương 

pháp thực nghiệm khoa học, một phương pháp có chức năng kép, một mặt kiểm tra xác minh 

chân lý khách quan, mặt khác tạo ra khả năng phát minh nhờ khái quát hoá các sự kiện thực 

nghiệm.  

R.Đêcac (1596 – 1650) tiếp tục hoàn thiện và phát triển logic suy diễn, làm cơ sở cho 

phương pháp lý thuyết khoa học, tạo ra khả năng phát minh nhờ lược đồ giả thuyết – diễn 

dịch.  

Hai đường lối này thực chất bổ sung cho nhau chứ không loại trừ nhau, trừ phi chúng 

bị tuyệt đối hoá theo hướng khẳng định chỉ có logic quy nạp mới là logic phát minh, còn 

logic diễn dịch chỉ là logic chứng minh. Trong logic hình thức truyền thống kể từ thời 

Aristote, logic diễn dịch và logic quy nạp đều là logic chứng minh. Hạt nhân hợp lý trong các 

quan điểm của Ph.Bêcơn và R.Đêcac là ý tưởng mới về vai trò của logic phát minh khoa học. 
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Vai trò đó chính là ở chỗ kết hợp với năng lực trực giác đề xây dựng các giả thuyết khoa học. 

Có hai con đường xây dựng giả thuyết khoa học nhờ vào logic học, con đường thứ nhất do 

Ph.Bêcơn phát hiện đó chính là quy nạp – giả thuyết, con đường thứ hai do R.Đêcac phát 

hiện đó là giả thuyết – diễn dịch. 

Kể từ thời Phục hưng lâu đài logic biện chứng dần được kiến tạo. Đến thời Cận đại, 

với nền triết học cổ điển Đức, đã nở rộ nhiều công trình cố gắng xây dựng logic biện chứng 

như một bộ môn độc lập. Người có công lao to lớn khởi đầu cho trào lưu này là I.Cantơ 

(1724 – 1804). I.Cantơ là người đầu tiên phê phán mạnh mẽ hạn chế về nguyên tắc của logic 

hình thức và đặt vấn đề xây dựng một logic khác nhằm khắc phục những hạn chế đó. Ông đặt 

tên cho logic đó là logic tiên nghiệm. Theo I.Cantơ, logic hình thức thực chất là logic kinh 

nghiệm, nó chỉ có tác dụng trong phạm vi giác tính (ngộ tính, cảm tính) của năng lực nhận 

thức. Nó bất lực trong phạm vi lý tính của năng lực nhận thức và thay thế cho các phạm trù 

kinh nghiệm là các phạm trù tiên nghiệm, thay thế cho nguyên lý phi mâu thuẫn là nguyên lý 

mâu thuẫn mà I.Cantơ gọi là Antinomy – vấn đề (tức vấn đề nan giải). Theo ông, giác tính 

nhận thức hiện tượng đó là “vật cho ta”, lý tính nhận thức bản chất là “vật tự nó”. Vật tự nó 

là Antinomy – vấn đề chỉ có logic tiên nghiệm mới tiếp cận được. Hạt nhân hợp lý trong 

logic tiên nghiệm của I.Cantơ là ở chỗ đặt vấn đề hoàn thiện logic biện chứng với hệ thống 

nguyên lý, quy luật, bộ máy phạm trù và lĩnh vực ứng dụng khác hẳn với logic hình thức. 

Logic tiên nghiệm của I.Cantơ thực chất là logic biện chứng vì nó dựa trên cơ sở nguyên lý 

mâu thuẫn, đó là những Antinomy – vấn đề tương quan và tương tác giữa chính đề và phản 

đề, như hai mặt mâu thuẫn nan giải. 

Logic quy nạp đã được J.S.Mill (J.S.Mill, 1806 – 1873) phát triển tiếp tục theo hướng 

làm cơ sở logic cho phương pháp quy nạp giả thuyết trong phát minh khoa học. J.S.Mill đã 

hoàn thiện được các phương pháp quy nạp phục vụ cho nhu cầu phát hiện hay tìm kiếm 

nguyên nhân của hiện tượng, như phương pháp giống nhau duy nhất, phương pháp khác nhau 

duy nhất, phương pháp biến đổi cùng nhau, phương pháp còn dư… R.Cácnáp (R.Carnap, 

1891 - ...) phát triển tiếp logic quy nạp bằng cách toán học hóa logic hình thức. 

Logic hình thức cổ điển thực chất là logic truyền thống, song được tái cấu trúc nhờ 

quá trình toán học hoá theo quan điểm của G.Laibnit (G.Leibniz, 1646 – 1716) và phát triển 

tiếp tục, trở thành logic toán học và logic ký hiệu (chính xác hơn là logic tượng trưng – 

symbolic logic). Tuy nhiên, thuật ngữ “logic ký hiệu” do nhà logic học người Anh J.Venn 

(J.Venn, 1834 – 1929) đề xuất và được nhiều người, nhất là người Mỹ ưa chuộng, thực chất 

là logic toán. Thuật ngữ logic ký hiệu chỉ nhấn mạnh tính chất ký hiệu tượng trưng của các 

phương tiện và các công thức logic toán, mà không nói lên bản chất đặc thù riêng của logic 

toán. Vấn đề là, logic hình thức nói chung đều sử dụng phương pháp ký hiệu tượng trưng – 

một biểu hiện quan trọng của phương pháp hình thức hoá và logic toán chỉ khác logic hình 

thức truyền thống ở mức độ và quy mô ký hiệu hoá mà thôi. Ví dụ, ký hiệu hoá phán đoán 

khẳng định bộ phận “một số đại biểu quốc hội là anh hùng dân tộc” trong logic hình thức 

truyền thống được ký hiệu bằng chữ “I” hoặc dưới dạng “Một số S là P” thì logic toán tiếp 

tục quá trình ký hiệu hoá và làm triệt để hơn. Kết quả thu được hình thức logic toán của loại 

phán đoán đơn nêu trên là x (S(x)  P(x)) trong đó : ký hiệu lượng từ tồn tại; x ký hiệu 

biến đối tượng; S(x) và P(x) là ký hiệu các biến vị từ, : ký hiệu phép hội. 

G.Laibnit đã hoàn thiện hệ thống quy luật cơ bản của logic hình thức, bằng cách tiếp 

thu ba quy luật cơ bản do Aristote phát hiện và bổ sung thêm quy luật thứ tư. 

1. Quy luật đồng nhất 

2. Quy luật phi mâu thuẫn 

3. Quy luật bài trung 

4. Quy luật lý do đầy đủ 
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Ông đã kiến giải các quy luật logic theo tinh thần của Aristote, nghĩa là quan niệm 

logic theo hai nghĩa. Theo nghĩa rộng, logic là tính quy luật phổ biến chung cho cả thực tại 

và tư duy. Theo nghĩa hẹp, logic là tính quy luật phổ biến chung của tư duy. Quy luật lý do 

đầy đủ được bổ sung thêm cũng được hiểu theo tinh thần đó. Không chỉ theo nghĩa nhận thức 

luận và phương pháp luận, yêu cầu chứng minh hoặc bác bỏ phải có lý lẽ xác đáng, đầy đủ 

mới đủ sức thuyết phục, mà còn theo cả nghĩa bản thể luận, cho rằng bản thân sự vật, hiện 

tượng đều tồn tại có nguyên nhân và nguồn gốc phát sinh, đều có tính tất yếu. 

Thành tựu toán học hoá logic thật sự bắt đầu từ công trình của G.Boole (1815 – 1864) 

đó là công trình xây dựng phép tính logic, tương tự đại số học mà ông gọi là Đại số logic. 

Đơn giản nhất là phép tính logic mệnh đề. Mệnh đề biểu đạt phán đoán, nên logic mệnh đề 

chính là logic phán đoán. Các quan hệ logic như đồng nhất, hội, tuyển, kéo theo… được mô 

hình hoá tương đương với các phép tính đại số như đẳng thức, phép nhân, phép cộng… nhờ 

các thao tác logic chuyển hoá thành các phép toán logic. Ngành logic toán học, nhờ đóng góp 

của nhiều nhà logic lớn, như E.Sơrôđerơ (E.Sehroder, 1841 – 1902), G.Phrêghe (G.Frege, 

1848 – 1925), J.Pianô (J.Peano, 1858 – 1923), Đơ Moócgan (De Morgan, 1806 – 1970)… và 

đạt tới đỉnh cao nhờ các công trình của D.Hinbe (D.Hinbert, 1826 – 1943), B.Ratxen 

(B.Russell, 1872 – 1970), A. Tarơxki (A. Tarski), K.Gơđen (K.Godel). 

Logic toán học được xây dựng trên cơ sở logic mệnh đề và logic vị từ. Phép tính logic 

mệnh đề thực chất là logic phán đoán, còn phép tính logic vị từ thực chất là phép tính logic 

khái niệm.  

Một trong những thành tựu quan trọng của logic toán học cho ta thấy rõ tính tương 

đối của các quy luật logic hình thức. Trong logic hình thức truyền thống, các hình thức cơ 

bản là quy luật phi mâu thuẫn và quy luật bài trung. Nhưng trong logic toán học thì các công 

thức logic biểu thị các quy luật logic cơ bản đó một cách tương ứng là x ( x  ~x) (quy luật 

mâu thuẫn: Đọc là đối với mọi x, không thể vừa là nó vừa không phải là nó) x (x  ~x), quy 

luật bài trung, đọc là: Đối với mọi x, hoặc là nó hoặc không phải nó, không có trường hợp 

thứ ba) có thể không là quy luật logic cơ bản nữa mà người ta có thể chứng minh các công 

thức nêu trên chỉ là một định lý.  

+ Logic mệnh đề là cơ sở của logic toán và bao gồm đại số mệnh đề và hệ toán mệnh 

đề, gọi chung là phép tính mệnh đề. Nhiệm vụ cơ bản của đại số mệnh đề là xây dựng hệ 

thống quy tắc kết cấu các mệnh đề cũng như thực hiện các phép biến đổi mệnh đề đúng đắn, 

chính xác, chặt chẽ. Nhờ đó, quá trình lập luận logic sẽ được chuyển thành các hệ toán logic. 

Hệ toán mệnh đề là một hệ thống đóng kín, bao gồm các định nghĩa, các quy tắc và một số 

tiên đề (nếu là hệ toán logic tiên đề hoá), từ đó nhờ các phép biến đổi đại số mệnh đề người 

ta có thể thu được các mệnh đề khác nhau, kết quả đúng sai tuỳ thuộc giá trị chân lý của các 

tiên đề và việc áp dụng các quy tắc lập luận logic. Giá trị khoa học của logic mệnh đề là bảo 

đảm quá trình lập luận chính xác, chặt chẽ, nhanh chóng. Ý nghĩa thực tiễn của logic mệnh 

đề cũng to lớn, nó là cơ sở logic của kỹ thuật tiếp xúc rơle điện tử của máy vi tính... Đối 

tượng của logic mệnh đề là các mệnh đề và nó miêu tả không phân biệt các câu dưới đây: 

Chẳng hạn, Hùng học logic học. 

 Mọi người đều học logic học. 

 Một số người học logic học. 

Logic mệnh đề không chú ý tới phương diện sau, cả ba câu trên đều là những phán 

đoán có vị từ "học logic học" không miêu tả được cấu trúc nội tại của một mệnh đề và chúng 

khác nhau ở chủ từ, những đối tượng thực hiện hành động. Logic vị từ quan tâm tới phương 

diện này. 

+  Logic vị từ cùng với logic mệnh đề cấu thành cơ sở của logic toán. Về thực chất, 

logic vị từ là sự mở rộng logic mệnh đề nhờ bổ sung thêm nhiều yếu tố thành phần mới vào 
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ngôn ngữ hình thức hoá của phép toán logic mệnh đề. Kết quả đại số mệnh đề sẽ chuyển 

thành đại số vị từ và hệ toán mệnh đề chuyển thành hệ toán vị từ. Nếu logic mệnh đề cho 

phép tiến hành các phép biến đổi toán học chính xác và chặt chẽ đối với các phán đoán thì 

logic vị từ, hơn thế nữa còn cho phép thực hiện các phép biến đổi chính xác và chặt chẽ đối 

với các khái niệm. Do đó, logic vị từ không chỉ chính xác hoá cơ sở logic của hệ thống phán 

đoán mà còn hoàn thiện cơ sở logic của hệ thống khái niệm. Logic vị từ là cơ sở logic chung 

của tư duy chính xác, đặc biệt là các lĩnh vực toán học, khoa học thực nghiệm, luật học, kỹ 

thuật điều khiển từ xa... Như trên đã nói, logic vị từ quan tâm tới sự khác nhau của ba chủ thể 

trong ba phán đoán trên trong việc thực hiện hành động "học logic học". Logic vị từ miêu tả 

phân biệt 3 câu trên. Trong câu "Hùng học logic học" thì chủ từ là một đối tượng xác định, là 

người mang tên Hùng và được miêu tả Ǝx P(x). Trong câu "Mọi người đều học logic học" có 

chủ từ là tất cả các đối tượng và được miêu tả x P(x). Trong câu "Một số người học logic 

học” có chủ từ là một số người nào đó và được miêu tả Ǝx P(x). Logic vị từ cũng cho phép 

miêu tả phân biệt được hai câu có bản chất logic khác nhau nhưng hình thức ngữ pháp lại 

hoàn toàn giống nhau nếu phân tích câu theo phương pháp ngữ pháp truyền thống (phân tích 

câu ra các thành phần chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ...). 

Trong giao tiếp chúng ta thường gặp những câu nói sau:  

- Anh Hùng có thể đi rồi. 

- Anh Hùng phải đi. 

Đó là những phán đoán tình thái, chúng nói về khả năng "có thể" hoặc nhất thiết 

"phải" của sự kiện "Anh Hùng đi". Miêu tả hai phán đoán trên đây như thế nào? Trong mỗi 

phán đoán trên đều có hai thông tin là thông tin cơ bản "Anh Hùng đi" và thông tin bổ trợ "có 

thể" hoặc "phải". Những người đầu tiên xem logic tình thái theo hướng hiện đại là C.I.Lewis  

và C.H.Langford. Logic tình thái thường được xây dựng qua các hệ thống tiên đề. Tồn tại 

những hệ thống tiên đề khác nhau để xây dựng một logic tình thái. Logic tình thái có mối liên 

hệ rõ ràng với logic đa trị vì hệ thống logic tình thái đơn giản nhất là hệ thống logic tam trị, ở 

đó ngoài hai giá trị đúng và sai còn có giá trị thứ ba là "có thể". Phần lớn các hệ thống logic 

tình thái có liên hệ mật thiết với logic xác suất (song vấn đề này không đề cập ở chương trình 

này). Khi nghiên cứu về tình thái, bên cạnh những khó khăn nội tại là những khó khăn bên 

ngoài liên quan tới hệ thống thuật ngữ tình thái. Chúng cho phép chính xác hoá những điều 

vốn không được rõ ràng trong tư duy về tình thái. Nếu như các nhà logic học quan tâm xây 

dựng các khái niệm tình thái như là cái tất yếu, cái có thể... để cố gắng thoát ra khỏi các thuật 

ngữ ngôn ngữ học thì trái lại các nhà ngôn ngữ học lại nhìn nhận các tình thái là những kí 

hiệu được sử dụng và nhà ngôn ngữ học phải phân tích các kí hiệu tình thái đã được từ vựng 

hoá trong các ngôn ngữ tự nhiên. Với tiếng Việt, đó là các từ cần, phải, nên, có thể, muốn, 

biết, tin, định... Khó khăn đầu tiên mà các nhà ngôn ngữ gặp phải là tính đa nghĩa, tính mơ hồ 

của lớp từ này.  

Việc sử dụng logic thời gian có thể miêu tả phân biệt được nhiều hiện tượng ngôn 

ngữ liên quan tới thời gian như thời điểm của sự kiện, thời điểm của lúc phát ngôn, thời điểm 

của sự việc được nhắc tới. Logic thời gian là loại logic đa trị và nói chung là vô hạn, vì trục 

thời gian chạy từ quá khứ qua hiện tại đến tương lai là vô thuỷ vô chung. Phép tính logic thời 

gian được A.N. Prior (Praiorơ) xây dựng trên cơ sở coi trục thời gian là vô hạn tiềm năng. 

Ngoài các biến mệnh đề ký hiệu là p, q, r... lấy giá trị hiện tại, có thêm các tác tử thời gian 

biểu thị:  

(1) quá khứ, ký hiệu PP, đọc là: đã xảy ra biến cố p; 

(2) tương lai, ký hiệu FP, đọc là: sẽ có biến cố p; 

(3) quá khứ tuyệt đối, ký hiệu HP, đọc là: nhất thiết xảy ra biến cố p; 
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(4) tương lai tuyệt đối, kí hiệu GP, đọc là: nhất thiết sẽ có biến cố p; 

Để có thể bao quát hết mọi trường hợp của thực tế, quán triệt tính cụ thể và tính tương 

đối của chân lý khách quan, người ta phải xuất phát từ nguyên lý đa trị. Theo đó thì lưỡng trị 

chân lý hoặc là bằng 0 (giả dối) hoặc là bằng 1 (chân thực) chỉ là trường hợp đặc biệt, áp 

dụng cho những hoàn cảnh đơn, xác định, còn nói chung là đa trị chân lý với các giá trị khả 

dĩ nằm trong khoảng 0,1. Hệ thống logic đa trị (phi cổ điển) được xây dựng theo nguyên tắc 

cấu trúc tương tự với hệ thống logic lưỡng trị (cổ điển). Nghĩa là cơ sở logic đa trị cũng bao 

gồm logic mệnh đề đa trị và logic vị từ đa trị. Logic mệnh đề đa trị bao gồm đại số mệnh đề 

đa trị và hệ toán mệnh đề đa trị. Logic vị từ cũng vậy, bao gồm đại số vị từ đa trị và hệ toán 

vị từ đa trị. 

Hệ toán logic đa trị đơn giản nhất là logic tam trị do J.Lucasiêvích nhà toán học người 

Ba Lan (J.Lukasiewicz) (1878 - 1956) xây dựng thành công năm 1920. Trong đó, ngoài hai 

giá trị cực đoan bằng 0 hoặc bằng 1 có thêm giá trị trung gian, được đánh giá bằng 1/2. Trong 

hệ thống logic tam trị này, các quy luật bài trung và phi mâu thuẫn của logic hình thức đều bị 

vi phạm chúng không còn là luật logic tuyệt đối trong logic phi cổ điển. Sau J.Lucasiêvích có 

các hệ thống logic tam trị của E.L.Post (1921), B.Sobocinski (1933), J.Slupecki (1938)... Hệ 

thống logic bốn trị của Belnap được xây dựng vào năm 1977. Logic đa trị là cơ sở logic 

chung của tư duy phi hình thức, có ứng dụng trong mọi khoa học và đời sống. 

Ph.Hêghen (F.Hegel, 1770 – 1831) là người xây dựng nền tảng của bộ môn logic biện 

chứng. Trong “Khoa học về logic” của ông có hệ thống nguyên lý, quy luật, phạm trù, hệ 

thống lược đồ thao tác logic biện chứng khác hẳn với logic hình thức. Bảng so sánh hệ thống 

nguyên lý và quy luật cơ bản của logic hình thức và logic biện chứng như sau: 

Cơ sở logic học Logic hình thức Logic biện chứng 

Nguyên lý logic 1. Cô lập 

2. Bất biến 

1. Liên hệ 

2. Biến hoá 

Quy luật logic cơ bản 1. Đồng nhất 

2. Phi mâu thuẫn 

3. Bài trung 

1. Lượng đổi dẫn tới chất đổi và ngược lại 

2. Mâu thuẫn biện chứng 

3. Phủ định biện chứng 

Trên cơ sở những nguyên lý và quy luật logic biện chứng cơ bản, Ph. Hêghen xây 

dựng các học thuyết về biện chứng của khái niệm, phán đoán và lập luận. Theo ông, tư duy 

biện chứng ăn nhập với biện chứng của tư duy và biện chứng của thực tại. Tất cả vận động 

theo lược đồ logic nhất quán, gọi là tam đoạn thức. Dưới dạng không đầy đủ, tam đoạn thức 

biện chứng có ba thành phần (công đoạn) chính: Chính đề – Phản đề – Hợp đề. Còn dưới 

dạng đầy đủ tam đoạn thức có ba thành phần, trong đó thành phần giữa bị phân đôi mâu 

thuẫn:  

Chính đề 

  Nguyên đề   Hợp đề 

              Phản đề 

Nếu gọi thành phần giữa là phân đề (phân đôi mâu thuẫn – bản chất của biện chứng) 

thì ta sẽ có dạng lược đồ sau đây: 

  Nguyên đề – Phân đề – Hợp đề 

Lược đồ tam đoạn thức biện chứng Nguyên – Phân – Hợp cùng hệ thống nguyên lý 

và quy luật biện chứng cơ bản do Hêghen phát hiện làm cơ sở cho logic học biện chứng. 
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Tuy nhiên, Hêghen bị rơi vào hai hạn chế lịch sử, một là lập trường duy tâm khách 

quan làm cho logic của ông nhuộm màu sắc thần bí, hai là hạ thấp vị trí, vai trò logic hình 

thức, coi nó chỉ giống như toán học sơ cấp trong mối tương quan với logic biện chứng được 

coi giống như toán học cao cấp. 

* Đặc điểm logic học hiện đại   

 Ngày nay, có hai khuynh hướng cạnh tranh trong logic hình thức hiện đại. Khuynh 

hướng thứ nhất ra sức hoàn thiện bộ máy logic hình thức hoá và toán học hoá nhằm khắc 

phục các mâu thuẫn và nghịch lý hình thức. Khuynh hướng thứ hai là trào lưu tư tưởng mới 

phê phán sự hạn chế logic hình thức cổ điển và đi tới xây dựng logic hình thức phi cổ điển. 

Về mặt nhận thức và phương pháp luận, logic hình thức cổ điển có đặc trưng cơ bản là logic 

lưỡng trị, dựa trên nguyên lý lưỡng trị chân lý của các phán đoán, mỗi phán đoán bất kỳ có 

giá trị chân lý theo quy luật bài trung, hoặc chân thực hoặc giả dối không có trường hợp thứ 

ba. Theo quan điểm của logic  cổ điển thì đó chỉ là hai giá trị cực đoan của chân lý. Trong 

logic toán học thường ký hiệu giá trị chân thực bằng số 1, còn giá trị giả dối bằng số 0. 

Khoảng [0,1] thực ra là một “continuum” có vô hạn giá trị. Từ đó logic hình thức phi cổ điển 

chấp nhận nguyên lý đa trị của chân lý, nguyên lý tổng quát, bao gồm cả lưỡng trị như trường 

hợp đặc biệt. Giữa hai giá trị cực đoan chân (đúng = 1) giả (sai = 0) có vô số giá trị gần chân 

và gần giả. Ví dụ, trong mệnh đề tương lai “ngày mai trời sẽ mưa” không thể áp dụng được 

cho những trường hợp giá trị bất định. Để có thể bao quát hết mọi trường hợp của thực tế, 

quán triệt tính cụ thể và tính tương đối của chân lý khách quan, người ta phải xuất phát từ 

nguyên lý đa trị. Logic phi cổ điển là trào lưu logic học hiện đại và tiên tiến nhất ngày nay. 

Chuẩn mực logic hình thức cổ điển đạt tới đỉnh cao có xu hướng tuyệt đối hoá nguyên lý về 

tính lưỡng trị chân lý của tư tưởng và đưa hình thức của lập luận logic lên tới mức hình thức 

thuần tuý, dưới dạng các lược đồ thuần tuý hình thức, thoát ly khỏi nội dung cụ thể của tư 

duy, tuy đã phát huy tích cực trong một số lĩnh vực tư duy chính xác và chặt chẽ như kỹ thuật 

tính toán, kỹ thuật điều khiển, nhưng khi áp dụng vào các lĩnh vực tư duy có nội dung phức 

tạp, nhất là về con người, xã hội loại người thì tỏ ra bất lực. Do đó, các nguyên lý, quy tắc, 

quy luật logic phi cổ điển để mở rộng phạm vi ứng dụng logic hình thức hiện đại và tăng 

cường hiệu quả thực tế của tư duy logic.  

Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã có công khắc phục hai hạn chế lịch sử này 

của Hêghen. C.Mác (K.Marx, 1818 – 1883), Ph.Ăngghen (F.Enggel, 1820 – 1895) và 

V.I.Lênin (1870 – 1924) đã có công cải tạo, hoàn thiện và phát triển logic biện chứng với tư 

cách là khoa học hiện đại về logic, vừa đóng vai trò phương pháp luận, vừa thực hiện chức 

năng phương pháp (công cụ) hữu hiệu của tư duy, nhất là của tư duy lý luận và khoa học hiện 

đại. Logic học biện chứng Macxit là thành tựu hiện đại của logic biện chứng, nó được nhiều 

nhà bác học Xôviết tiếp thu, phát triển như, B.M.Kêđrôp, P.V.Kôpnin, M.M.Rođentan… 

Những có gắng của logic học Liên Xô trước đây nhằm hình thức hoá các nguyên lý, quy luật 

logic biện chứng cổ điển thể hiện tinh thần phi cổ điển của logic biện chứng. Xu thế chung, 

hiện đại nhất của logic biện chứng bắt gặp xu thế chung, hiện đại của logic hình thức. Đó là 

sự kết hợp hai quá trình biện chứng hoá và hình thức hoá tư duy logic. Logic biện chứng là 

phân ngành logic chuyên nghiên cứu các đặc tính và quy luật biện chứng của tư duy phù hợp 

với thực tại khách quan. Hệ thống nguyên lý và quy luật logic biện chứng không chỉ khác 

hẳn mà thậm chí còn đối lập với hệ thống nguyên lý và quy luật logic hình thức. Logic biện 

chứng xuất phát từ hai nguyên ly chung: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến giữa các sự vật 

hiện tượng và nguyên lý về sự biến hoá, phát triển của mỗi sự vật, hiện tượng. Quy luật cơ 

bản nhất của logic biện chứng là quy luật mâu thuẫn biện chứng. Nó ghi nhận sự thống nhất 

và đấu tranh giữa các mặt đối lập là bản chất của tồn tại, đồng thời là nguồn gốc và động lực 

của mọi sự vận động và phát triển. Các quy luật cơ bản khác là quy luật biến hoá và quy luật 

thống nhất đa dạng. Chúng có nhiều biểu hiện cụ thể như quy luật lượng đổi dẫn tới chất đổi 

và ngược lại, quy luật phủ định có kế thừa, quy luật phủ định của phủ định, quy luật đồng 
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nhất cụ thể. Logic biện chứng giống logic hình thức phi cổ điển ở chỗ thừa nhận tính đa trị 

chân lý của tư tưởng. Song logic biện chứng khác hẳn logic hình thức phi cổ điển ở chỗ 

không giới hạn trong phạm vi logic thuần tuý, do đặc trưng biện chứng, nó bao quát cả quan 

hệ mâu thuẫn thống nhất giữa logic với phi logic và với cả cái ngoài logic. Logic biện chứng 

là chuẩn mực phổ quát của tư duy đang nhận thức, nhưng nó không cứng nhắc mà mềm dẻo, 

không cố chấp mà linh hoạt theo nguyên tắc chung, dung hoà toàn thể biện chứng.  

Tóm lại, logic học hiện đại gồm hai khoa học tương đối độc lập với nhau là logic hình 

thức và logic biện chứng. Chúng cùng nghiên cứu cùng một đối tượng là tư duy con người, 

nhưng mỗi khoa học có cách tiếp cận đối tượng khác nhau. Logic biện chứng và logic hình 

thức phát triển trong sự tác động qua lại, chặt chẽ với nhau, bổ xung cho nhau. Sự tác động 

này thể hiện rõ trong tư duy lý luận khoa học. Các hình thức của tư duy do logic hình thức 

nghiên cứu là phổ biến. Chúng phản ánh đặc trưng của tư duy như tính bền vững, tính xác 

định. Hay nói khác đi, logic hình thức phản ánh đúng đắn các trạng thái xác định, các thuộc 

tính xác định của các hiện tượng tồn tại khách quan bên ngoài chúng ta. Việc nắm được các 

hình thức và quy luật của logic hình thức là điều kiện cần thiết để tư duy đúng đắn và để tiếp 

cận logic biện chứng. 

1.3. Đối tượng nghiên cứu,  nhiệm vụ nghiên cứu của logic học 

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Mục đích của khoa học là khám phá ra những quy luật của thế giới xung quanh, là 

nhận thức thế giới ngày càng sâu sắc và đầy đủ hơn về thế giới. Có nhiều khoa học nghiên 

cứu về tư duy con người trong đó logic học là khoa học nghiên cứu về hình thức và quy luật 

của tư duy đúng đắn, đảm bảo tính xác định, tính chặt chẽ, tính nhất quán của tư duy trong 

suốt quá trình lập luận, quá trình nhận thức thế giới khách quan. Logic hình thức nghiên cứu 

tư duy trong trạng thái tĩnh, đứng im tương đối, đó là tư duy phản ánh sự vật tồn tại trong 

những phẩm chất xác định, sự ổn định tạm thời về chất (nghiên cứu bên ngoài sự vận động, 

biến đổi, sự tác động qua lại, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng). Nghiên cứu logic hình thức 

là điều kiện cần thiết để tư duy phản ánh chân thực các đối tượng của thế giới tương ứng với 

trạng thái đứng im tương đối, ổn định tương đối của chúng trước khi nghiên cứu quá trình 

vận động, biến đổi, chuyển hóa, phát triển về chất của các đối tượng cùng với quy luật khách 

quan của chúng – logic học biện chứng.  

Logic học biện chứng là một bộ phận cấu thành triết học Mác – Lênin, gắn liền với 

phép biện chứng duy vật và nhận thức luận Macxit. Vì vậy logic biện chứng phức tạp hơn 

nhiều và đòi hỏi sự tiếp cận công phu trong quá trình nghiên cứu lí thuyết kết hợp với thực 

tiễn sinh động. Logic hình thức và logic biện chứng có quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại với 

nhau trong quá trình nhận thức thế giới khách quan. Logic biện chứng nghiên cứu tư duy ở 

trạng thái động, đó là tư duy phản ánh sự vận động, phát triển của đối tượng, sự vận động, 

phát triển của khái niệm.  

So sánh đối tượng nghiên cứu của logic hình thức và logic biện chứng sẽ giúp cho 

việc hiểu rõ đối tượng của môn logic hình thức. 

Một là, logic hình thức và logic biện chứng đều nghiên cứu quy luật và hình thức của 

tư duy nhưng mỗi ngành nghiên cứu chúng ở những trạng thái khác nhau. Logic hình thức 

nghiên cứu các hình thức tư duy bên ngoài sự phát triển của chúng (trạng thái tĩnh), không 

nghiên cứu nội dung cụ thể phản ánh trong tư duy, không nghiên cứu quá trình phát sinh, 

hình thành và phát triển của tư duy mà chỉ nghiên cứu tư duy trong trạng thái vốn sẵn có và 

chủ yếu là sắp xếp, chỉnh lý các khái niệm, phán đoán, suy luận... về mặt hình thức. Logic 

biện chứng nghiên cứu tư duy trong sự thống nhất giữa nội dung và hình thức, khảo sát tư 

duy trong quá trình phát triển (trạng thái vận động), khái quát về mặt logic quá trình nhận 

thức của con người đồng thời chỉ ra những nội dung biện chứng của những hình thức tư duy 

và quan hệ biện chứng giữa chúng. 
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Hai là, logic hình thức và logic biện chứng đều phản ánh thế giới khách quan nhưng ở 

những cấp độ khác nhau. Logic hình thức phản ánh sự đứng in tương đối và ranh giới xác 

định của các sự vật, hiện tượng. Khi con người nhận thức sự vật, hiện tượng ở trạng thái ổn 

định, không quan tâm tới sự phát triển của chúng thì môn logic hình thức với những phạm trù 

cố định là cần thiết và hiệu quả. Tuy nhiên, nếu tuyệt đối hóa vai trò của logic hình thức thì 

sẽ dẫn đến sai lầm. Logic biện chứng không chỉ phản ánh sự khác nhau giữa các sự vật mà 

còn phản ánh mối liên hệ, tác động qua lại giữa chúng, không chỉ phản ánh sự đứng im tương 

đối mà còn phản ánh quá trình vận động, phát triển của các sự vật, hiện tượng. 

Ba là, logic hình thức và logic biện chứng bổ sung cho nhau. Những quy luật, quy tắc 

của logic hình thức là yêu cầu bắt buộc đối với tư duy trong mọi lĩnh vực, ở mọi trình độ, kể 

cả tư duy biện chứng cũng phải tuân theo, nó là điều kiện cần để nhận thức hiện thực. Và để 

nhận thức đúng đắn quá trình phát triển của các sự vật, hiện tượng thì các phạm trù của logic 

hình thức chưa đủ mà phải vận dụng những quy luật của logic biện chứng một cách tự giác. 

1.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích của logic học nhằm trả lời cho câu hỏi con người làm thế nào để nhận thức 

đúng đắn thế giới khách quan? Do vậy logic học có 3 nhiệm vụ sau: 

- Làm sáng tỏ các điều kiện nhằm đạt tới tri thức chân thực, 

- Phân tích kết cấu của quá trình tư duy, ví dụ như phân tích cấu trúc của khái niệm, 

phán đoán, lập luận... 

- Vạch ra thao tác logic của tư duy và phương pháp nhận thức chuẩn xác. Thao tác 

logic là những phương thức tiến hành để tạo lập, xây dựng hoặc làm thay đổi kết cấu logic 

của các hình thức tư duy, ví dụ như thao tác định nghĩa khái niệm, phân chia khái niệm, biến 

đổi phán đoán... 

1.3.3. Phương pháp nghiên cứu của logic học 

Nghiên cứu kết cấu logic của tư duy là nghiên cứu mối liên hệ giữa các yếu tố cấu 

thành tư tưởng hoặc mối liên hệ giữa các tư tưởng, qua đó làm rõ mối liên hệ tất yếu của 

chúng. Để làm rõ kết cấu logic, ta sử dụng các phương pháp như: phân tích, so sánh, tổng 

hợp, trừu tượng hóa, khái quát hóa, mô hình hóa... 

Phân tích trong logic học là phân tích mối quan hệ giữa các tư tưởng trong quá trình 

tư duy, chỉ ra các bộ phận, các yếu tố cấu thành, các kiểu liên kết đúng của các tư tưởng 

trong chỉnh thể thống nhất. Khi phân tích phải dùng các kí hiệu chữ viết, biểu đồ, biểu thức 

để mô tả các mối liên hệ, các kiểu liên kết, sau đó khái quát hóa thành những công thức. Từ 

công thức chung, vận dụng vào thực tế cho phép ta nghiên cứu trong những trường hợp 

tương tự. Việc ký hiệu hóa, công thức hóa quá trình tư tưởng phức tạp, làm rõ kết cấu của nó 

gọi là phương pháp hình thức hóa. 

Như vật, nghiên cứu kết cấu logic của tư tưởng hoặc những mối liên hệ giữa các tư 

tưởng, phải đồng thời sử dụng cả phương pháp phân tích và hình thức hóa nên có thể gọi đó 

là phương pháp kép: phương pháp phân tích và hình thức hóa. Đây là phương pháp đặc trung 

của logic học hình thức. 

Ngoài phương pháp trên, chúng ta còn sư dụng các phương pháp khác như: so sánh, 

trừu tượng hóa, khái quát hoa, hệ thống - cấu trúc, diễn dịch, quy nạp, tương tự... 

2. Các hình thức và quy luật logic của tư duy 

2.1. Quá trình nhận thức và những hình thức của tư duy 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, nhận thức là quá trình ý thức của con 

người phản ảnh thế giới xung quanh, tồn tại khách quan không phụ thuộc vào ý thức. Quá 

trình đó hình thành và phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội. Nội dung của tư duy chính là nội 
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dung của hiện thực được sắp xếp lại một cách có hệ thống, chặt chẽ giúp con người cải tạo 

hiện thực, đem lại lợi ích cho bản thân và cộng đồng. V.I.Lênin chỉ rõ: “Từ trực quan sinh 

động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn đó là con đường biện 

chứng của sự nhận thức chân thức chân lý, của sự nhận thức thực tại khách quan” (V.I.Lênin, 

Toàn tập, NXB Tiến bộ, Matxcơva,1981, tr29).  

Nhận thức của con người trong qua trình phản ánh thế giới khách quan có hai mức độ 

là quá trình nhận thức cảm tính và quá trình nhận thức lý tính. 

Quá trình nhận thức cảm tính (hay trực quan sinh động) gồm các hình thức cảm giác, 

tri giác, biểu tượng. Giai đoạn nhận thức này, con người sử dụng các giác quan và các trung 

khu thần kinh tương ứng trên vỏ bán cầu đại não để phản ánh thế giới hiện thực, tạo ra những 

hình ảnh cảm quan về các sự vật hiện tượng được phản ánh. 

+ Cảm giác là sự phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ của sự vật khi chúng trực tiếp tác 

động vào giác quan. Ví dụ, cảm giác vị chua của chanh, vị ngọt của đường, mùi thơm của 

hoa… khi sự vật ngừng tác động vào cơ quan cảm giác thì cảm giác không còn nữa. 

+ Tri giác là sự phản ánh tương đối trọn vẹn các thuộc tính bề ngoài của sự vật khi 

chúng trực tiếp tác động vào giác quan. Ví dụ, hình ảnh một người nào đó, một danh lam 

thắng cảnh hay khi tri giác về quả khế chúng ta ăn có vị chua, nhìn thấy có màu vàng khi 

chín, to khoảng nửa nắm tay người lớn, có năm múi… 

+ Biểu tượng (trí nhớ) là sự phản ánh hiện thực bước đầu không còn ở trạng thái trực 

tiếp nữa. Đó là hình ảnh của sự vật sau tri giác được giữ lại hoặc tái hiện trong óc khi sự vật 

không tồn tại trực tiếp trước con người. Biểu tượng là hình thức phản ánh cao nhất của nhận 

thức cảm tính, mang tính gián tiếp, thậm chí còn mang tính sáng tạo. Chẳng hạn, trước mắt 

chúng ta không có quả khế nhưng khi nghe nhắc tới quả khế là chúng ta hình dung ra một 

loại quả màu vàng, có năm múi, có vị chua chua làm ta ứa nước miếng. Đó chính là biểu 

tượng về quả khế. 

Có thể nói, giai đoạn nhận thức cảm tính là giai đoạn đầu và quan trọng cho quá trình 

nhận thức lý tính sau này. Nó là những tài liệu sinh động của trực quan mà trên cơ sở đó con 

người bước sang giai đoạn tư duy trừu trượng, tư duy gián tiếp sự vật hiện tượng. Tư duy là 

giai đoạn nhận thức lý tính (hay tư duy trừu tượng), dưa vào những tài liệu thu nhận được ở 

giai đoạn nhận thức cảm tính, trong đầu óc con người nảy sinh các hoạt động phân tích, so 

sánh, tổng hợp hoám trừu tượng hóa, khái quát hóa... rút ra những thuộc tính chung, bản chất 

của đối tượng phản ánh hình thành nên khái niệm. Sự liên kết giũa các khái niệm để khẳng 

định hay phủ định vấn đề nào đó của đối tượng nhận thức là phán đoán. Từ những phán đoán 

đã có rút ra phán đoán mới là suy luận. Giai đoạn tư duy trừu tượng là kết quả của hoạt động 

sống của con người bằng lao động và bằng ngôn ngữ. Lao động càng phát triển, càng sáng 

tạo, càng tinh vi thì ngôn ngữ càng sâu sắc và phong phú, khả năng tư duy trừu tượng càng 

cao. Điểm nổi bật đánh dấu khả năng tư duy trừu tượng của con người đó là việc con người 

sáng tạo và vận dụng khái niệm, phán đoán, suy luận trong quá trình tư duy và được diễn đạt 

bằng ngôn ngữ. 

Quá trình nhận thức lý tính có các hình thức khái niệm, phán đoán, suy luận. Quá 

trình tư duy trừu tượng giúp con người tìm ra bản chất và quy luật của sự vật hiện tượng, tìm 

ra được những thuộc tính mới, những quan hệ mới của sự vật hiện tượng. Tư duy trừu tượng 

phản ánh đối tượng khái quát và gián tiếp. Ví dụ, qua dấu vết mà tìm được hung thủ của vụ 

án, xem nét chữ đoán biết phần nào về tính nết con người… Đây là đặc điểm cơ bản để phân 

biệt tư duy trừu tượng với các cấp độ tư duy khác. 

+ Khái niệm là hình thức của tư duy phản ánh các dấu hiệu cơ bản khác biệt của sự 

vật đơn nhất hay lớp các sự vật hiện tượng nhất định. Khái niệm được biểu đạt bằng từ hoặc 

cụm từ. Nhờ có khái niệm chúng ta có thể nhận thức được sự vật hiện tượng mà trước đây 
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chúng ta chưa từng tri giác. Ví dụ chỉ có một số ít người được tận mắt nhìn thấy hiện tượng 

động đất nhưng nhiều người đã có khái niệm về hiện tượng này. Hay chưa có người nào nhìn 

thấy các nguyên tử, các hạt tạo thành nguyên tử như electron, proton, nơtron... nhưng chúng 

ta vẫn có khái niệm về chúng. 

+ Phán đoán (mệnh đề) là hình thức cơ bản của tư duy đang nhận thức. Khi phán 

đoán người ta khẳng định hoặc phủ định thuộc tính hay sự tồn tại của đối tượng đó trên cơ sở 

liên kết hai hay nhiều khái niệm. Phương tiện diễn đạt phán đoán là câu. Phán đoán có thể 

chân thực (ví dụ, Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) hoặc giả 

dối (ví dụ, nước không dẫn điện). 

+ Suy luận là hình thức cơ bản của tư duy đang nhận thức mà từ một hay nhiều phán 

đoán tiền đề (tri thức đã biết) có thể rút ra phán đoán mới là kết luận theo những quy tắc xác 

định.  

Có hai loại suy luận: 

++ Suy luận diễn dịch đi từ tri thức chung đến tri thức riêng. Ví dụ:  

  Mọi kim loại đều là chất dẫn điện 

  Cu là kim loại 

  Vậy, Cu là chất dẫn điện 

++ Suy luận quy nạp đi từ tri thức riêng đến tri thức về cái riêng. 

  Cu là chất dẫn điện 

  Fe là chất dẫn điện 

  Zn là chất dẫn điện 

  Vậy, ba chất này dẫn điện 

Quá trình nhận thức bao gồm cả nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính – tư duy 

trừu tượng. Nhận thức cảm tính cung cấp tài liệu ban đầu cho tư duy trừu tượng, tư duy trừu 

tượng dựa vào các tài liệu để so sánh, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khái quát hoá... để 

đi sâu vào bản chất, quy luật của sự vật hiện tượng. Song quá trình nhận thức không dừng lại 

ở tư duy trừu tượng mà chính thực tiễn đóng vai trò quyết định của quá trình nhận thức. Thực 

tiễn chính là cơ sở, động lực, mục đích, tiêu chuẩn của nhận thức. 

Tư duy logic là tư duy có hệ thống, tất yếu, chặt chẽ và chính xác, và mỗi cá nhận 

thông qua hoạt động thực tiễn, quan hệ giao tiêp, rèn luyện, học tập, tích lũy tri thức, trau dồi 

vốn ngôn ngữ... làm cho tư duy logic ngày càng phát triển. 

Tư duy hệ thống là đặc điểm cơ bản của tư duy logic, trong đó các tư tưởng – yếu tố 

cấu thành hệ thống, trong quá trìh tư duy tuân theo trình tự nhất định, chúng quan hệ và quy 

định lẫn nhau tạo thành kết cấu chặt chẽ, qua đó thấy rõ tính chỉnh thể của tư tưởng, đó là 

quan tâm đến cái toàn thể.  

Tư duy tất yếu (tư duy đúng đắn) V.I. Lênin đã sử dụng đặc điểm này của tư duy 

logic để định nghĩa logic học là mối liên hệ nội tại, tính quy định lẫn nhau của các tư tưởng; 

tiến trình vận động và phát triển của tư tưởng phù hợp với hiện thực khách quan. Trong đó, 

mối lien hệ bản chất bên trong, tính quy định của các tư tưởng trong quá trình tư duy là tính 

nổi trội. Nghĩa là trong những điều kiện nhất định để đảm bảo giá trị chân lý của sự nhận 

thức thì tư duy nhất định phải diễn ra như thế chứ không thể khác.  

Tư duy chặt chẽ là sự liên kết bền vững giữa các tư tưởng, yếu tố cấu thành quá trình 

tư duy, bảo đảm tính nhất quán, rõ ràng, mạch lạc, không mâu thuẫn và dựa trên những cơ sở 

vững chắc, phù hợp với logic khách quan.  
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Tư duy chính xác là tu duy có nội dung phù hợp với đối tượng phản ánh. Đó là tư 

tưởng phản ánh tương đối đầy đủ những phẩm chất cơ bản, xác định của đối tượng, giúp cho 

mọi người trao đổi thông tin, tiếp nhận thông tin một cách chính xác. Tư duy chính xác 

hướng vào khái quát những thuộc tính đặc trưng bản chất của đối tượng, qua đó giúp cho 

việc nhận thức đối tượng mà tư duy phản ánh và phân biệt nó với đối tượng khác.  

Trong lịch sử phát triển của tư duy nhân loại, tính hệ thống, tính tất yếu, tính chặt chẽ 

và tính chính xác dần dần được hình thành và ngày càng phát triển. Mõi cá nhân thông qua 

hoạt động thực tiễn, quan hệ giao tiếp, rèn luyện, học tập, tích lũy tri thức, trau dồi vốn ngôn 

ngữ...làm cho tư duy logic ngày càng phát triển. 

2.2. Hình thức logic và quy luật logic của tư duy 

2.2.1. Hình thức logic của tư duy 

Khi nghiên cứu tư duy và các yếu tố cấu thành tư duy, tức là các ý nghĩ, các tư tưởng 

của con người – thì logic hình thức không xem xét tới các khía cạnh như đối tượng phản ánh 

của tư tưởng, nội dung phản ánh của nó, cũng như hình thức ngôn ngữ diễn đạt tư tưởng, mà 

logic hình thức tập trung nghiên cứu cấu trúc của tư tưởng thôi. Hay nói khác đi, hình thức 

logic của một tư tưởng nào đó là cấu trúc của tư tưởng đó – là phương thức liên kết giữa các 

thành phần của tư tưởng với nhau. Hình thức logic của một tư tưởng xác định là sự phản ánh 

cấu trúc của các mối liên hệ, các quan hệ giữa các sự vật và hiện tượng hay giữa các thuộc 

tính của các sự vật hiện tượng. Nhưng không phải là sự phản ánh toàn bộ nội dung của thế 

giới tồn tại bên ngoài chúng ta, mà chỉ phản ánh các mối liên hệ, quan hệ chung của thế giới. 

Ví dụ: Mọi kim loại đều dẫn điện (1) 

 Một số người là bác sĩ (2) 

 Nếu hai tam giác có ba cạnh bằng nhau thì chúng bằng nhau (3) 

Ta thấy, tuy nội dung tư tưởng (1) và (2) rất khác nhau, nhưng chúng có cấu trúc, tức 

hình thức logic căn bản giống nhau có thể biểu thị bằng ký hiệu là: 

 Tất cả S là P (1) 

 Một số S là P (2) 

Trong đó, S gọi là chủ từ chỉ đối tượng phản ánh. 

        P gọi là vị từ chỉ thuộc tính của đối tượng được phản ánh. 

Từ nối “là” khẳng định có P ở S  với lượng “tất cả” hay “một số”. 

Trong ví dụ (3) hình thức logic của chúng là “nếu S là P thì S là P1”. 

Hình thức tư duy là phương thức liên kết các bộ phận cấu thành của nội dung tư 

tưởng tạo nên ý nghĩ tương đói hoàn chỉnh về đối tượng, qua đó có thể đánh giá được tính 

chân thực hay giả dối của tư tưởng. Có các hình thức tư duy như khái niệm, phán đoán, suy 

luận... 

Trong quá trình tư duy, hình thức với nội dung của tư duy liên kết chặt chẽ với nhau, 

không có hình thức logic thuần tuý phi nội dung và không có nội dung nằm ngoài logic hình 

thức. Tuỳ theo nội dung cụ thể của một tư tưởng xác định, chúng ta sẽ có hình thức logic cụ 

thể biểu thị nội dung đó. Song với mục đích nghiên cứu riêng chúng ta có thể tác nội dung cụ 

thể của tư tưởng ra khỏi hình thức. Nghiên cứu hình thức logic của tư tưởng là nhiệm vụ 

quan trọng của khoa học logic hình thức.  

2.2.2. Quy luật logic của tư duy 

Quy luật logic của tư duy là những mối liên hệ bản chất, tất yếu, lặp đi lặp lại của các 

bộ phận cấu thành tư tưởng hoặc giữa các tư tưởng trong quá trình tư duy. Các quy luật logic 
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phản ánh mối liên hệ và quan hệ khách quan, không phụ thuộc vào ý chí và nguyện vọng của 

con người, được hình thành trong hoạt động thực tiễn của con người. Chúng mang tính nhân 

loại, chứ không mang tính dân tộc, giai cấp, càng không mang tính cá nhân. 

Các quy luật của logic hình thức có các quy luật cơ bản và các quy luật không cơ bản. 

Các quy luật cơ bản phản ánh những tính chất cơ bản của tư duy với chức năng tổng quát là 

phản ánh các sự vật, các thuộc tính, các liên hệ của chúng ở trạng thái tĩnh – ổn định tương 

đối về chất. Các quy luật cơ bản gồm có: 1) Quy luật đồng nhất; 2) Quy luật phi mâu thuẫn; 

3) Quy luật loại trừ cái thứ ba (hay quy luật bài trung); 4) Quy luật lý do đầy đủ. Ngoài các 

quy luật cơ bản trên của logic hình thức còn có các quy luật không cơ bản đó là các quy tắc 

của các hình thức của logic mà trong từng nội dung cụ thể sẽ được phân tích sau. Hơn nữa, 

trong quá trình tư duy để phản ánh đúng đắn hiện thực khách quan, con người không chỉ tuân 

theo các quy luật của logic hình thức mà còn phải tuân theo các quy luật của logic biện chứng 

như: quy luật lượng đổi dẫn đến chất đổi và ngược lại, quy luật phủ định của phủ định, quy 

luật thống nhất, mâu thuẫn… 

2.2.3. Tính chân thực của tư tưởng và tính đúng đắn về hình thức của tư duy 

Tư tưởng của con người về thực tại khách quan được biểu thị dưới dạng khái niệm, 

phán đoán, suy luận có thể chân thực hoặc giả dối. Điều đó liên quan đến nội dung được 

phản ánh trong khái niệm, phán đoán, suy luận. Nội dung đó phản ánh chính xác thực tế 

khách quan thì chúng là chân thực, nếu phản ánh không đúng hiện thực khách quan thì chúng 

giả dối. 

Ví dụ: Một số trí thức là nhà báo – là phán đoán chân thực. 

           Gà là động vật có vú – phán đoán giả dối. 

           Mọi hành tinh trong hệ mặt trời đều có sự sống – phán đoán giả dối.  

Để đạt tới chân lý, quá trình vận động của tư duy phải có hai điều kiện: 

- Các tư tưởng dùng làm tiền đề lập luận phải chân thực (điều kiện cần để đạt tới chân 

lý trong quá trình tư duy). 

- Sử dụng và tuân thủ nghiêm túc, chính xác các quy luật và quy tắc logic của tư duy 

(điều kiện đủ của quá trình tư duy). 

Ví dụ 1: Tất cả động vật ăn cỏ là động vật 

      Gấu không ăn cỏ 

              Vậy, gấu không phải là động vật 

Kết luận này không chân thực, mặc dù hai tiền đề đều chân thực, do suy luận đã vi 

phạm quy luật và quy tắc logic. 

Ví dụ 2: Nguyễn Trãi là anh hùng dân tộc 

  Nguyễn Trãi là tác giả của tác phẩm Bình ngô đại cáo  

 Vậy, Nguyễn Trãi bị chu di tam tộc 

Mặc dù các tiền đề và kết luận đều chân thực song giữa tiền đề và kết luận không có 

mối quan hệ logic với nhau và không tuân theo các quy tắc và quy luật logic, kết luận chỉ 

đúng ngẫu nhiên. 

Ví dụ 3: Mọi số chẵn đều chia hết cho 2 

 Số 234 là số chẵn 

        Cho nên, số 234 là số chia hết cho 2 
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Kết luận này là chân thực vì cả hai tiền đề có nội dung chân thực và kết luận rút ra 

đúng quy luật logic.  

Tóm lại, tính chân thực của tư tưởng là sự phù hợp của tư tưởng với thực tế, còn tính 

đúng đắn của tư duy là sự tuân thủ các quy luật và quy tắc của logic học. Do vậy, chúng ta 

cần phân biệt khái niệm “tính chân thực” với “tính đúng đắn”, “tính giả dối” với “tính không 

đúng đắn”. 

3. Logic học và ngôn ngữ 

Đối tượng nghiên cứu của logic học là các hình thức và quy luật của tư duy. Phương 

tiện vật chất đặc biệt để diễn đạt các hình thức và quy luật của tư duy là ngôn ngữ. Ngôn ngữ 

được hình thành trong lao động và cùng với lao động tạo nên ý thức con người. Ngôn ngữ là 

phương tiện hình thành, gìn giữ, xử lý và chuyển giao thông tin từ thế hệ này đến thế hệ 

khác. Ngôn ngữ là một trong các yếu tố cấu thành văn hoá dân tộc và là cầu nối cho giao lưu 

văn hoá giữa các dân tộc. Ngôn ngữ càng phát triển – nhất là ngôn ngữ khoa học thì văn hoá 

càng phát triển. Ngôn ngữ logic học cũng dựa vào ngôn ngữ để hình thành. Do vậy có thể 

nói, ngôn ngữ là hình thức vật chất của các hình thức và quy luật của tư duy. Ngôn ngữ là hệ 

thống tín hiệu âm thanh, chữ viết hoặc cử chỉ hành động chứa đựng thông tin về đối tượng 

phản ánh để làm phương tiện giao tiếp giữa con người với con người. Ngôn ngữ là hình thức 

tồn tại và thể hiện của tư duy. Ngôn ngữ và tư duy tạo thành thể thống nhất biện chứng, bắt 

nguồn từ trong quá trình nhận thức. Nhờ ngôn ngữ, con người trừu tượng hóa, khái quát hóa 

những thuộc tính và quan hệ của khách thể nhận thức, có thể suy nghĩ tách khỏi vật cảm tính, 

và cung nhờ ngôn ngữ kinh nghiệm được truyền từ người này sang người khác, từ thế hệ này 

sang thế hệ khác nên nó là hình thức tồn tại của tư duy. Ngôn ngữ học là ngành khoa học dễ 

hình thức hoá nhất, do đó nó là lĩnh vực đầu tiên mà các phương pháp toán học đã vận dụng 

để nghiên cứu và đã đạt được những thành công đặc biệt trong nhiều công trình. 

Ngôn ngữ được chia thành hai loại là ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ nhân tạo. 

Ngôn ngữ tự nhiên hình thành trong lịch sử bao gồm hệ thống thông tin ký hiệu âm 

thanh đặc biệt, sau đó là chữ viết. Ngôn ngữ tự nhiên được sử dụng trong đời sống xã hội của 

các dân tộc, xuất hiện trong thực tiễn và do nhu cầu giao tiếp của con người. Ngôn ngữ tự 

nhiên rất phong phú, có khả năng biểu thị đa dạng và rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau 

của đời sống xã hội. Từ hay cụm từ, câu hay mệnh đề là những hình thức cơ bản của ngôn 

ngữ tự nhiên được thường xuyên sử dụng diễn đạt các hình thức và quy luật của logic. 

Ngôn ngữ nhân tạo là hệ thống ký hiệu bổ trợ cho ngôn ngữ tự nhiên bằng cách riêng 

trên cơ sở của ngôn ngữ tự nhiên nhằm đơn giản hoá và chính xác hoá việc chuyển giao các 

thông tin khoa học và các thông tin khác. Nó được sử dụng rộng rãi trong các  ngành khoa 

học kỹ thuật hiện đại như toán học, hoá học, máy tính điện tử. Logic hình thức sử dụng ngôn 

ngữ thông tin nhân tạo để phân tích về mặt lý thuyết kết cấu logic của tư duy. Ngôn ngữ và 

hình thức, quy luật của tư duy không đồng nhất với nhau. Ngôn ngữ là phương tiện hay hình 

thức vật chất để diễn đạt tư duy, còn các hình thức và quy luật logic của tư duy lại phổ biến 

đối với tư duy của các dân tộc trên thế giới, phổ biến với tư duy của loài người. 

Trong quá trình phát triển của khoa học logic, logic ký hiệu xuất hiện trên nền tảng 

của logic truyền thống mà sự hiện diện của nó thông qua hàng loạt các ký tự logic trong các 

mệnh đề như: 

: Phép hội tương ứng với từ “và” 

: Phép tuyển yếu tương ứng với từ “hoặc” 

: Phép tuyển chặt tương ứng với từ “hoặc…hoặc” 

→: Phép kéo theo ương ứng với từ “nếu …thì” 
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(): Phép tương đương tương ứng với từ “ khi và chỉ khi” 

~: Phép phủ định 

Ngoài ra mỗi mệnh đề còn có các dấu hiệu kỹ thuật như: ( ) ngoặc đơn; [  ] móc 

vuông; { } móc nhọn;  mọi;  một số. 

Có thể nói logic ký hiệu ra đời đóng một vai trò to lớn trong sự phát triển logic học 

nói chung và tin học nói riêng. Cơ sở của kỹ thuật số hiện đại chính là logic ký hiệu hệ nhị 

phân.  

Trong logic người ta xây dựng những phương pháp tiếp cận và nhận thức thế giới. Đó 

là sự xây dựng những khái niệm, phán đoán, các phương pháp suy luận, nêu giả thuyết, 

chứng minh, bác bỏ... Con người không thể tư duy nếu không dùng tới ngôn ngữ. Như trên 

đã nói, khái niệm được thể hiện bằng từ, phán đoán được thể hiện bằng câu, chuỗi câu. Cho 

nên ngôn ngữ là một công cụ để tư duy và là công cụ quan trọng nhất của con người để giao 

tiếp. Giao tiếp là quá trình phát và nhận thông tin. trong giao tiếp con người cũng thông báo, 

biểu đạt tư tưởng, cũng chứng minh, cũng thuyết phục, cũng lập luận, chất vấn, nghi ngờ... 

nghĩa là chúng ta cũng tư duy. Do vậy cũng có những quy luật ngôn ngữ để biểu hiện, để 

phán ánh tư duy và tiếp nhận thông tin. 

Logic và ngôn ngữ đều là hệ thống ký hiệu, chúng có những điểm giống nhau và khác 

nhau. Cụ thể: 

- Về kí hiệu, ký hiệu logic là những ký hiệu nhân tạo và hình thức, nó đơn trị và bất 

biến. Ký hiệu ngôn ngữ là những ký hiệu tự nhiên, nó không bất biến và chịu sự tác động của 

nhiều yếu tố khác như thay đổi theo thời gian, thời đại, thay đổi theo không gian và tạo ra các 

vùng phương ngữ, thay đổi theo giới tính, nghề nghiệp, trình độ văn hoá, thay đổi theo xã 

hội... 

- Về đơn vị, ngôn ngữ và logic có những đơn vị cơ bản chung. Hai đơn vị cơ bản của 

logic là khái niệm và phán đoán (mệnh đề) tương ứng với hai đơn vị cơ bản của ngôn ngữ là 

từ (thuộc cấp độ từ) và câu (thuộc cấp độ câu). Tuy nhiên, trong ngôn ngữ còn có một đơn vị 

cơ bản nữa là âm vị (thuộc cấp độ ngữ âm). Có những lớp từ như hư từ không dùng để biểu 

hiện một khái niệm nào và không phải mọi câu đều dùng để biểu hiện phán đoán. 

- Về cấu tạo, trong logic người ta quan tâm tới giá trị chân lý của các phán đoán, ở 

ngôn ngữ tự nhiên một câu ngoài việc có cấu tạo đúng theo quy tắc ngữ pháp còn phải đúng 

về phương diện ngữ nghĩa.  

Ví dụ: Xét phán đoán p và phán đoán phủ địnhp của nó: 

(1) p = Bông hoa này đẹp 

Trong logic, sự phủ định phán đoán trên được xác định bởi quy tắc duy nhất là quan 

hệ giữa các phán đoán đơn là "Nếu p chân thực thìp giả dối, còn nếu p giả dối thì ~p chân 

thực" còn trong tiếng Việt để phủ đinh câu (1) ta có nhiều cách khác nhau với những ý nghĩa 

và mục đích khác nhau: 

a, Bông hoa này không đẹp. 

b, Bông hoa này đâu có đẹp. 

c, Bông hoa này nào có đẹp. 

d, Bông hoa này đẹp sao được. 

e, Bông hoa này đẹp thế nào được. 

g, Bông hoa này đẹp gì mà đẹp. 

h, Bông hoa này mà đẹp!... 
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4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu logic học 

Một trong những đặc điểm phân biệt con người với các động vật bậc cao khác là con 

người có tư duy. Tư duy của con người phản ánh thế giới bao quanh con người và làm kim 

chỉ nam cho hoạt động thực tiễn của con người trong quan hệ với thế giới ấy. Muốn hoạt 

động thực tiễn đạt tới mục đích đã định thì tư duy của con người phải phản ánh đúng đắn về 

đối tượng, phải phản ánh trung thực thế giới khách quan. Để làm được như vậy tư duy phải 

tuân theo những quy luật logic những quy tắc logic xác định, phải hoạt động theo những cơ 

chế logic nhất định. Có thể bằng con đường tự phát, thông qua hoạt động thực tiễn mà dần 

dần nắm bắt được quy luật, quy tắc và các cơ chế logic ấy, làm cho tư duy trở nên chính xác, 

đạt tới chân lý khách quan trong việc phản ánh thế giới hiện thực. Nhưng có thể đạt tới điều 

đó một cách tự giác bằng cách nghiên cứu logic học là khoa học chuyên nghiên cứu về “logic 

của tư duy” Đó là ý nghĩa của khoa học logic. Ngoài việc học tập, rèn luyện cho mình khả 

năng tư duy đúng đắn, việc nghiên cứu logic học cong giúp chúng ta tổng kết kinh nghiệm 

logic từ những điều đã quen biết và thực hành hằng ngày thành hệ thống lý thuyết, lý luận, 

thậm chí là khoa học về logic, và từ những lý thuyết chuyên biệt phát hiện những bản chất 

sâu sắc hơn lại quay về với kinh nghiệm và thực tiễn, chỉ đạo quá trình tạo lập kinh nghiệm 

mới. Logic học là kim chỉ nam cho nhận thức và hoạt động đúng đắn hơn. 

Logic học có ý nghĩa với hoạt đông nhận thức, tư duy, hoạt động nghiên cứu khoa 

học và hoạt động thực tiễn của con người, góp phần nâng cao năng lực tư duy của mỗi người. 

Logic học có lợi và cần thiết cho mọi người tuỳ theo nghề nghiệp. Nó giúp cho việc 

sử dụng ngôn ngữ chính xác và tiết kiệm, giúp cho việc tiếp cận dễ hơn với các khoa học, 

giúp hình thành năng lực lập luận chứng minh, năng lực phân tích logic các vấn đề phức tạp, 

rút ngắn con đường tiếp cận thế giới, nhận thức chân lý… 

Logic học giúp tư duy của con người chủ động, tự giác và thông minh hơn góp phần 

thể hiện tính chính xác, tính liên tục, tính triệt để, tính chứng minh được của lập luận...nâng 

cao hiệu quả và sức thuyết phục của tư tưởng, tăng cường niềm tin vào lời nói. 

Trong quá trình giao tiếp, tranh luận, những kiến thức của logic học giúp chúng ta 

phát hiện được những sai lầm logic của bản thân và người khác, vạch trần các mánh khoé 

logic trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng hiện nay. 

Logic học giúp chúng ta có phương pháp tư duy khoa học, có những thủ thuật chứng 

minh hợp lý... có thể ứng dụng vào ngành nghề của bản thân như giáo viên, kỹ sư tin học... 

Tóm lại, khoa học logic có lợi và rất cần thiết đối với mọi người. Nó trang bị cho các 

khoa học phương pháp tư duy cần thiết giúp cho việc tạo lập các khái niệm, các phạm trù, 

xây dựng hệ thống tri thức khoa học chặt chẽ để giải quyết những yêu cầu đặt ra của thực tiễn 

cuộc sống. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Hãy nêu khái niệm logic và logic học? 

2. Hãy trình bày những nội dung chính của từng giai đoạn phát triển của logic học? 

3. Hãy nêu đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu của logic học? 

4. Hãy trình bày quá trình nhận thức hiện thực khách quan của con người gồm 

những giai đoạn nào, đặc điểm chung của mỗi giai đoạn? Các hình thức và quy 

luật của tư duy?  

5. Hãy phân biệt các khái niệm trong logic học: tính chân thực, tính giả dối, tính 

đúng đắn, tính sai lầm? 

6. Hãy trình bày mối quan hệ giữa logic và ngôn ngữ,  nghĩa của việc nghiên cứu 

logic học trong học tập và trong đời sống? 
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Chương 2: KHÁI NIỆM 

 

 Nội dung chính: Khái niệm và dấu hiệu phản ánh trong khái niệm. Quan hệ giữa 

khái niệm và từ, cụm từ. Các loại khái niệm. Cấu trúc của khái niệm. Quan hệ giữa các khái 

niệm. Các thao tác và các quy tắc thu hẹp, mở rộng khái niệm, định nghĩa khái niệm, phân 

chia khái niệm. 

 Mục đích: Giúp sinh viên 

 - Trình bày chính xác các định nghĩa khoa học như khái niệm, định nghĩa khái niệm, 

phân chia khái niệm, các quy tắc của định nghĩa khái niệm và phân chia khái niệm. 

 - Phân tích được các thành phần trong cấu trúc của khái niệm. 

 - Xác định được nội hàm, ngoại diên của một khái niệm bất kỳ, quan hệ và mô hình 

hóa quan hệ giữa các khái niệm. 

 - Thực hiện được các thao tác thu hẹp, mở rộng khái niệm, phân chia khái niệm. Bước 

đầu thực hiện thao tác định nghĩa khái niệm, tìm lỗi của thao tác định nghĩa khái niệm, phân 

chia khái niệm trên cơ sở các quy tắc tương ứng. 

 

1. Khái niệm là gì? Từ và khái niệm 

1.1. Đối tượng và dấu hiệu của đối tượng 

Đứng trước vô vàn đối tượng trong thế giới khách quan, con người nhận thấy có 

những đối tượng khác nhau và có những đối tượng giống nhau về một số đặc điểm nào đó. 

Qua kinh nghiệm được lặp đi lặp lại nhiều lần, con người khái quát những kinh nghiệm và 

hình thành khái niệm về mỗi đối tượng ấy trong đầu. Những khái niệm này thường có quan 

hệ với nhau, được nảy sinh trong quan hệ so sánh, đối chiếu những thuộc tính chung và 

những thuộc tính riêng. Chẳng hạn, có khái niệm "sáng" trong nhận thức vì nó đối lập với 

khái niệm "tối". Từ đó dẫn tới các cặp khái niệm "ngày, đêm"; "thức, ngủ"... 

Khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng. Mọi quá trình tư duy đều mang 

đặc trưng tư duy bằng khái niệm. Thiếu khái niệm con người không thể tư duy được. Tất cả 

những gì được con người suy nghĩ tới gọi là đối tượng của tư duy.  

Đối tượng là tất cả những gì tồn tại trong thế giới (tự nhiên, xã hội, tư duy) mà con 

người hướng vào đó để suy nghĩ, giải thích, tác động và cải tạo. Mỗi đối tượng có các dấu 

hiệu. Dấu hiệu của đối tượng là những đặc điểm, đặc trưng, tính chất hay thuộc tính và các 

quan hệ của đối tượng, nhờ đó con người nhận thức được đối tượng và so sánh được với đối 

tượng khác. Song, chúng ta cần phân biệt giữa “thuộc tính” với “dấu hiệu”.   

Thuộc tính bao giờ cũng là những nội dung vốn có tồn tại khách quan, gắn liền với sự 

vật, hiện tượng không lệ thuộc vào con người có nhận thức được nó hay không. Trái lại, 

trong quan hệ nhận thức, con người cần phải nhận thức bản chất của các sự vật hiện tượng 

qua các hình thái biểu hiện của chúng đó là các dấu hiệu của sự vật hiện tượng. Do đó, dấu 

hiệu vừa phản ánh những thuộc tính khách quan của sự vật hiện tượng, vừa biểu hiện mức độ 

nhận thức của con người về sự vật hiện tượng. Hay dấu hiệu phản ánh những nội dung khách 

quan về sự vật hiện tượng thông qua hình thức chủ quan của con người.  

Các dấu hiệu được chia thành dấu hiệu cơ bản và dấu hiệu không cơ bản. Những dấu 

hiệu quy định bản chất bên trong, quyết định sự tồn tại và biến đổi của sự vật hiện tượng gọi 

là dấu hiệu cơ bản. Những dấu hiệu không biểu thị bản chất và không quy định sự tồn tại 

biến đổi của sự vật hiện tượng là dấu hiệu không cơ bản. Dấu hiệu của đối tượng có dấu hiệu 
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thuộc tính và dấu hiệu quan hệ, song nó khác với dấu hiệu bên ngoài (ký hiệu, tên gọi) bởi sự 

thay đổi ký hiệu, tên gọi không làm thay đổi bản thân sự vật hiện tượng.  

Dấu hiệu không cơ bản là những dấu hiệu không quy định đặc trưng chất lượng của 

sự vật hiện tượng, dù có hay không cũng không quyết định sự tồn tại của sự vật.  

Dấu hiệu cơ bản là dấu hiệu quy định bản chất bên trong, quy định đặc trưng chất 

lượng của sự vật hay là dấu hiệu quyết định sự tồn tại của đối tượng. Dấu hiệu cơ bản có dấu 

hiệu cơ bản không khác biệt là dấu hiệu không chỉ có ở một sự vật hiện tượng hoặc một lớp 

các sự vật đang xét. Ví dụ, cá có xương sống và sống dưới nước là dấu hiệu cơ bản không 

khác biệt không đủ để phân biệt với các sự vật hiện tượng khác vì cá voi cũng có dấu hiệu 

trên nhưng không phải là cá mà là thú. Dấu hiệu cơ bản khác biệt là dấu hiệu chỉ có ở một sự 

vật hay lớp sự vật này mà không có ở sự vật khác hay lớp sự vật khác. Dấu hiệu cơ bản khác 

biệt có hai loại dấu hiệu khác biệt chung và khác biệt đơn nhất. Các dấu hiệu cơ bản chỉ tồn 

tại trong một sự vật hiện tượng gọi là dấu hiệu cơ bản khác biệt riêng. Ví dụ, Nguyễn Ái 

Quốc là tác giả "Bản án chế độ thực dân Pháp", người tìm ra con đường giải phóng đúng đắn 

nhất cho dân tộc Việt Nam là con đường kết hợp cách mạng dân tộc dân chủ với cách mạng 

xã hội chủ nghĩa. Các dấu hiệu phản ánh một lớp các sự vật hiện tượng gọi là dấu hiệu cơ 

bản khác biệt chung. Ví dụ, khả năng tư duy sáng tạo qua ngôn ngữ và khả năng chế tạo và 

sử dụng công cụ lao động.  

Trong thực tiễn nhận thức, do hạn chế của điều kiện thực tiễn và trình độ nhận thức 

nên có những dấu hiệu hôm nay là cơ bản khác biệt ngày mai có thể trở thành cơ bản không 

khác biệt thậm chí là dấu hiệu không cơ bản và ngược lại, đó là biểu hiện của con đường biện 

chứng của sự nhận thức chân lý. Các dấu hiệu cơ bản khác biệt của sự vật được con người 

nhận thức và phản ánh trong khái niệm. Vì vậy, các dấu hiệu của khái niệm biểu thị sự nhận 

thức của con người về sự vật hiện tượng cũng chính là dấu hiệu của sự vật hiện tượng. Hơn 

nữa, mỗi khái niệm đều có một số thuộc tính, không thể nói thuộc tính nào quan trọng hơn 

thuộc tính nào. Tuỳ vấn đề khoa học, tuỳ lĩnh vực thực tiễn mà một thuộc tính nào đó được 

nổi lên hàng đầu có tầm quan trọng hơn các thuộc tính khác. Với khái niệm "nước" nhà vật lý 

quan tâm tới thuộc tính "sôi ở 1000", nhà hoá học quan tâm tới cấu tạo phân tử của nó gồm 

"hai nguyên tử H và một nguyên tử O", lính cứu hoả lại quan tâm đến đặc điểm "không duy 

trì sự cháy", nhà sản xuất bơ lại quan tâm và tận dụng đặc điểm "không hoà tan chất béo"...   

1.2. Khái niệm – từ và khái niệm 

1.2.1. Khái niệm là gì?  

Khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy, trong đó phản ánh các dấu  hiệu cơ bản 

khác biệt của sự vật hay lớp sự vật để phân biệt nó với sự vật hiện tượng khác, có tác động 

chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người trong quan hệ với đối tượng. 

Khái niệm là đơn vị cần thiết của tư duy, tư duy khái niệm đặc trưng cho tư duy lý 

luận. Nó vừa là bước khởi đầu vừa là kết quả của quá trình tư duy. Mọi hệ thống khoa học 

được thể hiện qua sự phong phú và hoàn thiện của hệ thống khái niệm và phạm trù khoa học 

của nó. Vì vậy, trình độ tư duy cũng được thể hiện thông qua hệ thống các khái niệm. Khái 

niệm phản ánh đối tượng, do đó nó là sản phẩm, là công cụ nhận thức, nó mang tính tinh 

thần. Vì vậy, mức độ phù hợp hay không phù hợp của nội dung khái niệm với nội dung 

khách quan của sự vật hiện tượng mà nó phản ánh lệ thuộc vào trình độ phát triển thực tiễn, 

trình độ nhận thức của thời đại và đôi khi còn phụ thuộc vào nhận thức của các cá nhân. Nói 

khác đi, khái niệm luôn luôn vận động để phù hợp với những hiểu biết mới của con người về 

bản chất của sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan. Thời xa xưa, người ta cho rằng mặt 

trời quay quanh trái đất. Ngày nay, chúng ta biết rằng trái đất quay quanh mặt trời. Thời xa 

xưa, người ta cho rằng nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất, không thẻ chia nhỏ được 

nữa. Đầu thế kỷ XX, chúng ta mới biết một nguyên tử được cấu tạo từ hai hạt điện tích 

dương (proton) và điện tích âm (electron), sau này chúng ta nhận thức rõ hơn rằng trong 
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nguyên tử còn  có những hạt neutron (hạt không điện tích), hạt méson và những hạt cơ bản 

khác. Trong khái niệm còn phản ánh cả những thuộc tính và những quan hệ của sự vật mà 

chúng ta không thể hình dung dưới dạng hình ảnh trực quan được. Ví dụ như những chất của 

các nguyên tử, những quan hệ của chúng trong phân tử... V.I. Lênin  đã nhận xét rằng, không 

thể hình dung được vận tốc ánh sáng nhưng có thể có khái niệm về vận tốc ánh sáng là 

300.000 km/s và khi ta đã có khái niệm về vận tốc ánh sáng ta có thể phân biệt được vận tốc 

này với vận tốc khác. Trong thực tế, có khái niệm phản ánh đúng hiện thực, có khái niệm 

phản ánh sai hiện thực. Nguyên nhân có thể do trình độ nhận thức hoặc có thể do tính hư cấu, 

tưởng tượng, thần thánh hoá mà thành. Ví dụ như, nàng tiên cá, động cơ vĩnh cửu… Do đặc 

thù môn logic học đại cương chỉ nghiên cứu khái niệm trong trạng thái tương đối ổn định, 

vạch ra kết cấu của khái niệm và các quy luật đặc thù của tư duy tác động và chi phối chúng. 

Sở dĩ khái niệm có tác động chỉ đạo hoạt động thực tiễn, nhận thức của con người do nó phản 

ánh thuộc tính bản chất của sự vật hiện tượng. Chẳng hạn, khi chúng ta biết được thuộc tính 

giãn nở của vật chất khi nóng lên thì trong hoạt động thực tiễn như khi đun nước chúng ta 

không đổ đầy nước vào ấm, thiết kế đường ray xe lửa chúng ta để các khe hở nhỏ giữa các 

thanh đường ray... 

Để quá trình sử dụng khái niệm đạt hiệu quả cần nắm được những đặc trưng sau của 

khái niệm: 

Khái niệm là sự thể hiện hiểu biết tương đối toàn diện của con người về sự vật hiện 

tượng. Với tư cách là một khái niệm về đối tượng, sự hiểu biết của ta về đối tượng ấy phải 

khắc phục được tính phiến diện một chiều trong việc phản ánh đối tượng, thoát được sự hiểu 

biết kiểu “thầy bói xem voi”. Ví dụ, trong khái niệm “gia đình”, hai dấu hiệu là “hôn nhân” 

và “huyết thống” chi phối tất cả các quan hệ khác. Nghiên cứu các hình thức gia đình trong 

lịch sử, hoặc gia đình cụ thể nào đó chỉ cần làm rõ hai mối quan hệ bản chất đặc trưng đã nêu 

sẽ hiểu biết tương đối đầy đủ về các hình thức hoặc gia đình đó. 

Nhận thức bằng khái niệm là thể hiện sự hiểu biết về sự vật hiện tượng tương đối có 

hệ thống. Những hiểu biết này phải được tổ chức lại, liên kết lại với nhau thành một khối 

chỉnh thể thống nhất, trong đó những bộ phận không đứng cạnh nhau một cách rời rạc, cô lập 

theo kiểu liệt kê đơn thuần mà liên hệ, gắn bó với nhau, chi phối nhau cả mặt nội dung lẫn 

mặt cơ cấu logic của chúng.Các dấu hiệu được phản ánh trong khái niệm tuân theo trình tự 

nhất định, có quan hệ và quy định nhau một cách chặt chẽ, qua đó cho ta hình ảnh tương đối 

trọn vẹn về đối tượng. Ví dụ, trong khái niệm “pháp luật”, những dấu hiệu “hệ thống các quy 

tắc xử sự”, “do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện”, “thể hiện ý chí của giai cấp thống 

trị xã hội”, “nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội” tuân theo trật tự nhất định, chúng quy 

định và bổ sung cho nhau thành hệ thống, thể hiện rõ nội dung khái niệm. 

Nhận thức bằng khái niệm là thể hiện sự suy nghĩ về cái chung, bản chất có tính quy 

luật của sự vật hiện tượng chứ không phải là những hiểu biết thuần túy có tính chất ngẫu 

nhiên, bề ngoài, không bản chất của đối tượng, hay phản ánh tương đối chính xác về đối 

tượng. Bởi các dấu hiệu bản chất, đặc trưng được phản ánh trong khái niệm là những dấu 

hiệu quyết định sự tồn tại của trạng thái tương đối ổn định đó. Nêu đúng dấu hiệu bản chất, 

đặc trưng là làm rõ mối tương quan giữa khái niệm và đối tượng, đó là đảm bảo tính chính 

xác của khái niệm. 

Nhận thức bằng khái niệm trau dồi khả năng tư duy lý luận tiến tới hiểu chân lý 

khách quan đích thực thể hiện hiệu quả của tư duy trong việc chỉ đạo hoạt động thực tiễn của 

con người. Xuất phát từ nhu cầu hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức mà hệ thống 

khái niệm được con người xây dựng và sử dụng làm công cụ để tiếp tục quá trình nhận thức. 

Hệ thống khái niệm ngày càng được mở rộng cùng với hoạt động thực tiễn, hoạt dộng nhận 

thức của con người và xã hội. 

1.2.2. Quan hệ giữa từ và khái niệm 
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Từ, cụm từ là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ. Từ, cụm từ là cơ sở vật chất là hình thức 

biểu thị của khái niệm, không có từ không thể hình thành và sử dụng khái niệm. Từ có quan 

hệ mật thiết thống nhất song không đồng nhất với tư duy. Bởi vì, từ thuộc phạm trù ngôn ngữ 

là sự thống nhất giữa âm và nghĩa chịu sự chi phối trực tiếp của ngôn ngữ từng dân tộc. Còn 

khái niệm là hình thức của tư duy, là sự thống nhất giữa nội hàm và ngoại diên thuộc phạm 

trù logic nên mang tính phổ biến nhân loại. Từ, cụm từ thể hiện nội dung khái niệm, nhưng 

hiểu được nội dung khái niệm lại phụ thuộc vào trình độ nhận thức của xã hội, của mỗi người 

chứ không phải phụ thuộc vào bản thân từ đó. Do vậy, muốn hiểu khái niệm chúng ta không 

dừng lại ở ngôn ngữ mà điều quan trọng là phải hiểu nội dung của nó.  

Khi hình thành một khái niệm con người sẽ đặt tên cho khái niệm đó bằng một từ hay 

cụm từ và từ ngữ chính là vỏ vật chất của khái niệm. Khái niệm chung cho tất cả mọi người 

nhưng mỗi dân tộc đặt tên cho một khái niệm bằng những từ ngữ khác nhau. Ví dụ, đối tượng 

mà chúng ta gọi bằng "cây" trong tiếng Anh có tên gọi là "tree" trong tiếng Nga là "derevo"... 

Khi con người đặt tên cho một khái niệm mục đích chính là nhận diện khái niệm đó, để phân 

biệt khái niệm này với những khái niệm khác nên chuỗi âm thanh để gọi tên một khái niệm 

thường không dài. Số lượng âm thanh dùng để gọi tên các khái niệm là hữu hạn nhưng số 

lượng các khái niệm trong thế giới khách quan có thể coi là vô hạn.  

Các cách thể hiện khái niệm: 

+ Một khái niệm có thể được thể hiện bằng 1 từ hay 1 cụm từ hoặc ngược lại một từ 

hay một cụm từ được sử dụng để diễn đạt một khái niệm tương ứng. Ví dụ, giai cấp công 

nhân, khoa học, năng lượng, khối lượng.... 

+ Một khái niệm có thể dùng nhiều từ hay nhiều cụm từ khác nhau để diễn đạt (từ 

đồng nghĩa khác âm). Ví dụ chết, hy sinh, nhắm mắt xuôi tay... 

+ Một từ hay một cụm từ có thể diễn đạt nhiều khái niệm khác nhau (từ đồng âm khác 

nghĩa). Ví dụ: đường, cuốc, làm việc, việc làm... 

 Hôm qua qua nói qua qua mà qua không qua. 

Hay trong câu đối giữa viên quan võ và viên quan thị: 

 Thị vào hầu thị đứng thị trông. Thị cũng muốn thị không có ấy. 

 Vũ cậy mạnh vũ ra vũ múa. Vũ gặp mưa vũ ướt cả lông. 

+ Khái niệm có thể vay mượn từ của ngôn ngữ khác qua phiên âm. Ví dụ: xà bông, 

taxi, pêđan... 

+ Khái niệm có thể ký hiệu bằng nhiều hình thức khác nhau như viết tắt, hình vẽ hay 

biểu trưng... Ví dụ: kg, km, biểu tượng hoà bình là đôi chim bồ câu, đoàn kết trong các kỳ 

Olympic là 5 vòng tròn móc nối vào nhau... 

Trên cơ sở tìm hiểu các khía cạnh về mối quan hệ giữa từ và khái niệm   giúp chúng 

ta tư duy chính xác, hiểu khái niệm một cách triệt để, tìm được khe hở của mình và đối 

phương khi tranh luận, đối chất. Hơn nữa hiểu khái niệm còn tránh được nhầm lẫn giữa vai 

trò của ngôn ngữ và vai trò của khái niệm. 

1.3. Các thao tác cơ bản thành lập khái niệm 

Khái niệm là hình thức của tư duy, phản ánh gián tiếp, khái quát hiện thực khách 

quan. Việc thành lập khái niệm có quan hệ hữu cơ với hoạt động tư duy, hoạt động nhận 

thức, hoạt động thực tiễn cải tạo thế giới của con người. Đây là quá trình phức tạp gồm nhiều 

thủ thuật và sử dụng nhiều thao tác tư duy khác nhau như so sánh, phân tích, tổng hợp, trừu 

tượng hoá, khái quát hoá... 
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So sánh là thao tác tư duy nhờ đó thiết lập sự giống nhau, khác nhau của các đối 

tượng và phân biệt được các đối tượng đó. Với thao tác tư duy so sánh, chúng ta chỉ phân 

biệt được sự giống nhau và khác nhau của các đối tượng, phân biệt được các nhóm đối tượng 

mà chưa đi sâu vào bản chất của các đối tượng, trên cơ sở so sánh chúng ta tìm được dấu 

hiệu cơ bản chung vốn có tồn tại trong một lớp đối tượng xác định làm tiền đề cho sự hình 

thành những khái niệm chung về lớp đối tượng đó. Ví dụ, so sánh những đặc điểm giống 

nhau và khác nhau của cây lúa với cây cỏ lồng vực, trên cơ sở đó con người có thể phân biệt 

được hai loại cây trên. 

Phân tích là thao tác tư duy phân chia trong tư tưởng đối tượng nhận thức thành các 

bộ phận để tìm hiểu chi tiết từng dấu hiệu của đối tượng. Thao tác phân tích giúp chúng ta 

hiểu biết cụ thể, tỉ mỉ về đối tượng hay cho ta cái nhìn chính xác và đầy đủ về đối tượng, 

song chưa thể giúp con người phân biệt được đâu là dấu hiệu bản chất, không bản chất, dấu 

hiệu khác biệt hay không khác biệt của đối tượng. Phân tích là phương pháp động não cơ bản 

nhất và thường gặp nhất trong đời sống hàng ngày. Ví dụ, mùa mưa sáng sớm thức dậy là 

người ta nhìn lên trời xem hôm nay có mưa không, mở đài, tivi nghe xem dự báo thời tiết nói 

thế nào, có phải đem theo áo mưa không... 

Tổng hợp là sự liên kết trong tư tưởng các bộ phận do phân tích tách ra thành một 

chỉnh thể nhất định để hiểu sâu sắc hơn về đối tượng. Phân tích và tổng hợp là hai thao tác 

trái ngược nhau, chúng quy định và bổ sung cho nhau trong quá trình con người nhận thức 

thế giới. Nhờ có thao tác tổng hợp mà chúng ta có cái nhìn tổng thể hơn về đối tượng. Trên 

cơ sở thao tác phân tích và tổng hợp con người biết tập trung sự chú ý vào dấu hiệu cơ bản 

của đối tượng tiến hành các thao tác trừu tượng hoá và khái quát hoá để đi sâu vào bản chất 

của sự vật hiện tượng. Ví dụ, nhận thức về một con người là quá trình nhận thức tổng hợp về 

ăn mặc, trang điểm, khí chất, sắc thái cử chỉ, ngôn ngữ, hành vi ...của người đó. Hay chúng ta 

đều biết, con là là thế hệ sau của con ngựa và lừa. Con la có ưu điểm về sức bạo phát của 

ngựa và sức dẻo dai của lừa, lúa lai, nếp lai... do các ưu điểm có gốc gác từ hai bên bố mẹ 

nên được người ta yêu thích. Tổng hợp là một phương pháp tư duy tương đối phức tạp, được 

xây dựng trên cơ sở phân tích và do con người gia công thực hiện với trí tưởng tượng sáng 

tạo có thể làm cho các đối tượng khác nhau xâu chuỗi lại, sáng tạo ra cái mới. 

Trừu tượng hoá là thao tác tư duy tách ra các dấu hiệu cơ bản khác biệt và bỏ qua các 

dấu hiệu khác của đối tượng. Trừu tượng hoá thực chất là phương pháp phản ánh có chọn lọc 

của tư duy trên cơ sở phân tích và tổng hợp. 

Khái quát hoá là thao tác tư duy liên kết các đối tượng riêng biệt có chung dấu hiệu 

cơ bản khác biệt nhờ thao tác trừu tượng hoá thành lớp các sự vật hiện tượng. 

Tóm lại, so sánh giúp con người phát hiện sự giống nhau giữa các đối tượng, phân 

tích chia đối tượng thành các thành phần để đi sâu tìm hiểu đối tương, chia tách dấu hiệu ra 

khỏi nhau. Tổng hợp sắp xếp, nhóm họp các dấu hiệu theo một trật tự tạo điều kiện cho trừu 

tượng hoá chọn lọc các dấu hiệu cơ bản khác biệt để phản ánh, bỏ qua các dấu hiệu khác của 

đôi tượng để hình thành nên nội hàm của khái niệm. Khái quát hoá nhóm các đối tượng cùng 

loại thành lớp trên cơ sở những dấu hiệu chung, bản chất nhằm xác định ngoại diên khái 

niệm. Và để tiện lưu giữ, trao đổi, ứng dụng khái niệm vào hoạt động thực tiễn và khoa học 

cần phải đặt tên cho khái niệm.  

2. Cấu trúc của khái niệm 

Khái niệm là hình thức phản ánh gián tiếp, khái quát, trừu tượng về sự vật hiện tượng. 

Đối tượng được khái niệm phản ánh bao gồm hai mặt là chất và lượng tương ứng với nội 

hàm và ngoại diên của khái niệm. Tức là, bất cứ khái niệm nào được hình thành trong tư duy 

cũng đều có hai yếu tố tạo thành là nội hàm và ngoại diên, đó chính là kết cấu logic của khái 

niệm. 



 

 
27 

2.1. Nội hàm của khái niệm 

Nội hàm của khái niệm là tập hợp các dấu hiệu cơ bản khác biệt của đối tượng hay 

lớp đối tượng được phản ánh trong khái niệm đó.  

Như vậy không phải mọi dấu hiệu của đối tượng đều được phản ánh trong nội hàm 

khái niệm mà chỉ có những dấu hiệu cơ bản khác biệt hay là những dấu hiệu bản chất của đối 

tượng mới được phản ánh trong nội hàm khái niệm. Nội hàm là nội dung hàm chứa trong 

khái niệm, nó chỉ rõ đối tượng phản ánh trong khái niệm là cái gì? Khi ta chỉ ra sự vật đó là 

cái gì ta đã kể ra những dấu hiệu cơ bản khác biệt được phản ánh trong đối tượng, chính là 

nội hàm khái niệm và cũng chính là sự hiểu biết của ta về chính sự vật đó.  

Ví dụ nội hàm của khái niệm “sinh vật” là các vật sống có khả năng trao đổi chất với 

môi trường, có sự sinh ra, lớn lên và chết... 

Nội hàm của khái niệm phân tử có những dấu hiệu như là hạt nhỏ nhất của chất, bảo 

tồn tính chất vật lý và hóa học của chất, do các nguyên tử tạo thành... 

Nội hàm của khái niệm sinh vật phân giải có những dấu hiệu như là sinh vật dị dưỡng 

có khả năng phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ (như khuẩn, nấm). 

Ở các ví dụ trên ta thấy, mỗi khái niệm có từ hai dấu hiệu nội hàm trở lên, mỗi dấu 

hiệu bản chất của đối tượng được phản ánh gọi là một phần tử của nội hàm. Do đó, có khái 

niệm nội hàm có một phần tử, có khái niệm nội hàm có nhiều phần tử, tức là, có khái niệm có 

nhiều dấu hiệu bản chất có khái niệm có ít dấu hiệu bản chất. Đối với đối tượng phức tạp thì 

nội hàm càng chỉ nhiều dấu hiệu phức tạp liên kết chặt chẽ với nhau chứ không phải là tổng 

số đơn giản các dấu hiệu đó. Ví dụ, khái niệm văn hoá không phải là sự cộng gộp 2 dấu hiệu 

văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể mà khái niệm văn hoá có rất nhiều cách định nghĩa 

khác nhau và được hiểu nôm là những đẹp trong đời sống xã hội được con người gìn giữ, 

phát triển qua thời gian...Chứng tỏ rằng, nội hàm của một khái niệm rất phong phú, việc hình 

thành nội hàm của khái niệm phụ thuộc vào ba điều kiện:  

Thứ nhất bản thân đối tượng tự bộc lộ dấu hiệu, thuộc tính bản chất đến đâu. 

Thứ hai là trình độ nhận thức của con người về đối tượng. 

Thứ ba là phụ thuộc vào nhu cầu hoạt động thực tiễn của con người mà tác động khác 

nhau vào đối tượng là tích cực hay không tích cực.... 

Qua đó ta thấy, nội hàm là bộ phận cơ bản và quan trọng nhất của khái niệm, nó giúp 

nhận thức của con người không những hiểu chính xác đối tượng là cái gì mà từ đó còn có thể 

phân biệt được sự vật này với sự vật khác. Nội hàm của khái niệm cho biết sự vật ấy là cái 

gì? Như thế nào? Khác với sự vật khác ở chỗ nào? Hiểu biết của chúng ta về những dấu hiệu 

cơ bản khác biệt của đối tượng hợp thành nội hàm khái niệm. Nội hàm là tri thức khái quát 

về đối tượng mà khái niệm phản ánh. Nắm vững nội hàm khái niệm là nắm vững nội dung 

của tư duy, làm cho tư duy rõ ràng, mạch lạc; khi giao tiếp, trao đổi thông tin đảm bảo tính 

chính xác, không hiểu sai, hiểu nhầm đối tượng phản ánh. 

2.2. Ngoại diên của khái niệm 

Ngoại diên của khái niệm là tập hợp những đối tượng (sự vật, hiện tượng) có cùng 

dấu hiệu cơ bản khác biệt được phản ánh trong nội hàm khái niệm (hay ngoại diên là tập 

hợp các đối tượng cùng chứa những dấu hiệu cơ bản khác biệt của nội hàm khái niệm).  

Ví dụ, ngoại diên của khái niệm "thủ đô" là Hà Nội, Băng Cốc, Bắc Kinh..., ngoại 

diên của khái niệm "động vật" là động vật có xương sống, động vật không xương sống, động 

vật nguyên sinh, động vật bậc cao..., ngoại diên của khái niệm “sông Việt Nam” là sông 

Hồng, sông Cửu Long, sông Đuống... Ngoại diên của khái niệm hay còn gọi phạm vi của 

khái niệm, nó có thể rộng hoặc hẹp và trả lời câu hỏi khái niệm phản ánh những đối tượng 
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nào? Hay phản ánh những sự vật gì? Có khái niệm có ngoại diên rộng có khái niệm có ngoại 

diên hẹp thậm chí có khái niệm có ngoại diên rỗng không chứa đối tượng nào. Ví dụ, " khái 

niệm động cơ vĩnh cửu", khái niệm x2 + 1= 0 rỗng với các nghiệm thực. 

Mỗi phần tử có cùng dấu hiệu cơ bản khác biệt được phản ánh trong khái niệm gọi là 

1 phần tử của ngoại diên. Có khái niệm có một đối tượng, có khái niệm có nhiều đối tượng, 

thậm chí có khái niệm không có đối tượng nào thuộc ngoại diên. Tập hợp các đối tượng có 

dấu hiệu chung nào đó được phản ánh trong khái niệm gọi là lớp, hay tập hơp đối tượng tạo 

thành ngoại diên khái niệm gọi là lớp. Ví dụ, lớp các trường đại học trong khái niệm trường 

học là tập hợp các trường đại học có dấu hiệu chung tạo nên ngoại diên. Đối tượng riêng biệt 

nằm trong lớp gọi là phần tử của lớp. Những nhóm khác nhau được tạo thành từ các phần tử 

của lớp theo các dấu hiệu xác định gọi là lớp con của lớp. Ở ví dụ trên thì các trường đại học 

khoa học xã hội và các trường đại học khoa học tự nhiên là lớp con của lớp các trường đại 

học. Mỗi nội hàm tương ứng với một ngoại diên xác định. Khi xác định ngoại diên khái niệm 

phải triệt để, tức là dựa vào dấu hiệu cơ bản khác biệt của nội hàm khái niệm. 

2.3. Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên khái niệm 

Để xét quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của một khái niệm ta xét hai khái niệm có 

quan hệ giống loài. Ví dụ, lớp cá (A) có các lớp con: cá chép (A1), cá mè (A2), cá quả (A3)... 

Các lớp con A1A2A3 lại có các phần tử là a1a2a3. Nếu một phần tử a1 thuộc lớp  A1 là một phần 

tử của lớp A thì lớp A1 là lớp con của lớp A. Quan hệ giữa A và A1 là quan hệ bao hàm hay 

lệ thuộc. Cụ thể là A bao hàm A1 hay A1 bị A bao hàm mà ta ký hiệu là A1  A. Quan hệ bao 

hàm - lệ thuộc giữa các khái niệm còn gọi là quan hệ giống loài. 

+ Khái niệm có ngoại diên phân chia được thành các lớp con gọi là khái niệm giống 

(chủng) 

+ Khái niệm có ngoại diên là lớp con của ngoại diên khái niệm giống gọi là khái niệm 

loài.  

Hai khái niệm có quan hệ giống loài khi tất cả dấu hiệu của khái niệm loài nằm trong 

nội dung của khái niệm giống nhưng không phải tất cả dấu hiệu của khái niệm giống tham 

gia vào nội dung của khái niệm loài. Sự phân chia khái niệm giống và loài chỉ là tương đối vì 

một khái niệm có thể là khái niệm loài của khái niệm này nhưng lại là khái niệm giống đối 

với khái niệm khác. 

Nội hàm của khái niệm giống có ít dấu hiệu cơ bản hơn nội hàm của khái niệm loài 

phụ thuộc vào nó. Ngoại diên của khái niệm giống có nhiều đối tượng hơn ngoại diên của 

khái niệm loài phụ thuộc vào nó. Hay nội hàm của khái niệm giống chỉ là một phần của khái 

niệm loài, nhưng ngoại diên của khái niệm giống lại bao hàm ngoại diên khái niệm loài. Trên 

cơ sở khái quát quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của các khái niệm có quan hệ giống loài 

ta rút ra quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của một khái niệm như sau: 

Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm  có mối tương quan tỉ lệ nghịch, 

nghĩa là ngoại diên của khái niệm càng rộng, nhiều đối tượng thì nội hàm khái niệm đó càng 

hẹp, nghèo nàn ít dấu hiệu, ngược lại nội hàm khái niệm càng ít sâu sắc, nhiều dấu hiệu thì 

ngoại diên khái niệm đó càng hẹp, ít đối tượng. 

Quy luật này cho thấy, lượng thông tin về sự vật chứa đựng trong khái niệm càng ít 

thì sự vật càng rộng và thành phần của nó càng khó xác định, ngược lại thông tin trong khái 

niệm càng nhiều thì phạm vi sự vật càng ít và cũng dễ xác định. Điều này có ý nghĩa đặc biệt 

trong hoạt động thực tiễn, chẳng hạn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nếu tài 

liệu phạm tội ít thì chúng ta phải tìm hiểu nhiều tài liệu, chứng cớ và sẽ khó khăn vì phải tập 

hợp lượng thông tin đủ lớn, đủ để chứng minh. Ví dụ, khái niệm vật chất với thuộc tính là tồn 

tại khách quan, tồn tại bên ngoài ý thức con người, chúng ta khó có thể xác định được bao 

nhiêu đối tượng. Nội hàm và ngoại diên của khái niệm liên hệ chặt chẽ với nhau phản ánh 
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chính xác khái niệm tạo nên kết cấu logic của khái niệm. Mỗi biến động của nội hàm kéo 

theo sự biến đổi nhất định về ngoại diên của khái niệm đó và ngược lại. 

3. Phân loại khái niệm 

Có nhiều loại khái niệm khác nhau dựa trên từng cơ sở phân chia. Chúng ta xét đến 

các loại khái niệm dựa trên hai tiêu chí phân chia là nội hàm và ngoại diên khái niệm. 

3.1. Theo tiêu chí nội hàm khái niệm 

* Khái niệm cụ thể - khái niệm trừu tượng 

Khái niệm cụ thể là khái niệm phản ánh các đối tượng tồn tại thực tế với tư cách là 

các sự vật cụ thể có thể định lượng được. Ví dụ: ngôi nhà, mặt trăng, cây cối... là những khái 

niệm cụ thể, là trực quan sinh động đối với nhận thức của con người và có thể định lượng 

được như 3 ngôi nhà, 1 mặt trăng... 

Khái niệm trừu trượng: là khái niệm phản ánh những dáu hiệu, thuộc tính, liên hệ, 

quan hệ của đối tượng. Nếu khái niệm cụ thể phản ánh cảm tính về sự vật hiện tượng thì khái 

niệm chỉ phản ánh những thuộc tính, quan hệ của đối tượng không nhận thức được bằng cảm 

tính. Ví dụ: dịu dàng, thông minh, hăng hái, tính Đảng, trẻ... 

* Khái niệm khẳng định - khái niệm phủ định 

Khái niệm khẳng định là khái niệm thừa nhận sự tồn tại những dấu hiệu, tính chất 

quan hệ hay thuộc tính của đối tượng. Ví dụ; có học vấn, có tổ chức. có công bằng, có đạo 

đức, có sự sống... 

Khái niệm phủ định là khái niệm phản ánh sự không tồn tại dấu hiệu, tính chất, quan 

hệ đã khẳng định ở đối tượng. Ví dụ: không có học vấn, không công bằng...  

Từ mỗi khái niệm khẳng định ta có thể xây dựng khái niệm phủ định tương ứng và 

ngược lại bằng cách thay vào đó dấu hiệu khẳng định hay phủ định vào trước khái niệm gốc. 

Ví dụ khái niệm gốc văn hoá, khái niệm khẳng định là có văn hoá, khái niệm phủ định là vô 

văn hóa. Khái niệm khẳng định và phủ định có thể là khái niệm cụ thể hoặc trừu tượng tuỳ 

thuộc vào nó phản ánh sự vật cụ thể hay phản ánh thuộc tính dấu hiệu, quan hệ của đối 

tượng. 

* Khái niệm quan hệ - khái niệm không quan hệ 

hái niệm quan hệ: là khái niệm phản ánh đối tượng tồn tại độc lập không phụ thuộc 

vào sự tồn tại của khái niệm khác. Ví dụ: ngôi nhà, ngôi sao, cây ổi... 

Khái niệm quan hệ là khái niệm phản ánh các đối tượng mà sự tồn tại của chúng quy 

định sự tồn tại của các khái niệm khác. Ví dụ: giáo viên và học sinh, tử số và mẫu số, cha mẹ 

và con cái... 

3.2. Theo tiêu chí ngoại diên khái niệm 

Căn cứ theo số lượng đối tượng của ngoại diên, người ta chia khái niệm thành một số 

dạng sau: 

* Khái niệm chung là khái niệm có ngoại diên chứa từ 2 đối tượng trở lên. 

Khái niệm chung hữu hạn là khái niệm có ngoại diên chứa một số lượng đối tượng 

xác định đếm được. Ví dụ: các tỉnh, thành phố của đất nước Việt Nam: 64, các trường đại 

học của Việt Nam, các quốc gia trên thế giới... 

Khái niệm chung vô hạn: là khái niệm có ngoại diên chứa vô số đối tượng (không 

đếm được). Ví dụ: khái niệm nguyên tử, hành tinh, virus, động vật, sao trời... Cần chú ý là 

các khái niệm có ngoại diên hữu hạn nhưng số lượng quá lớn, khó thống kê cũng có thể gọi 

là khái niệm vô hạn. 
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* Khái niệm đơn nhất là khái niệm có ngoại diên phản ánh một đối tượng duy nhất ( 

ngoại diên = 1). Ví dụ: Bác Hồ, Sông Hồng, Hà Nội... 

* Khái niệm rỗng là khái niệm mà ngoại diên không chứa đối tượng nào cả hay không 

phản ánh đối tượng có thực. Khái niệm này chỉ có nội hàm, không có ngoại diên và thường là 

sản phẩm của trí tưởng tượng của con người. Ví dụ: nàng tiên cá, con rồng, số tự nhiên nhỏ 

hơn 5 và lớn hơn 4... 

* Khái niệm tập hợp là khái niệm phản ánh một tập hợp các đối tượng liên kết hữu cơ 

với nhau như một chỉnh thể có dấu hiệu bản chất chung không phụ thuộc vào dấu hiệu bản 

chất riêng của từng đối tượng tạo thành tập hợp. Xét về số lượng phần tử của ngoại diên thì 

khái niệm tập hợp giống như khái niệm chung vì ngoại diên bao gồm một lớp các sự vật, 

song khác với khái niệm chung là khái niệm mà các dấu hiệu đều gắn với từng phần tử của 

ngoại diên khái niệm, thì khái niệm tập hợp nội hàm tập hợp các thuộc tính trên cơ sở liên kết 

giữa các phần tử của lớp đó và các phần tử của ngoại diên tạo thành một chỉnh thể duy nhất, 

rất gần với cách hiểu khái niệm đơn nhất.  

Nói cách khác, các dấu hiệu của ngoại diên khái niệm tập hợp mang tính tổng hợp, nó 

không có được trong từng đối tượng riêng rẽ, nhưng tập hợp các đối tượng của ngoại diên lại 

tạo ra dấu hiệu của nội hàm. Ví dụ: khái niệm thư viện không phải nội hàm của khái niệm 

này có trong từng cuốn sách mặc dù thư viện là do các cuốn sách tạo thành. Hay nội hàm của 

khái niệm tập thể không thể quy về cho mỗi thành viên của nó mà tập thể là sự liên kết của 

nhóm người có cùng mục đích chung phục tùng mục đích xã hội. Ví dụ: xã hội, hệ mặt trời, 

rừng Cúc Phương, chữ số Ả rập.... Xét cho cùng về nguyên tắc mỗi sự vật hiện tượng bất kỳ 

đều là tập hợp các bộ phận cấu thành, nên khái niệm nào cũng là khái niệm tập hợp, nhưng 

trong ngôn ngữ thông thường thường sử dụng khái niệm phân chia vì vậy phải thận trọng khi 

sử dụng khái niệm. 

* Khái niệm phân biệt là khái niệm trong đó mỗi đối tượng riêng  biệt được suy nghĩ 

tới một cách độc lập. Nội hàm khái niệm phân biệt có thể quy về cho mỗi đối tượng nằm 

trong ngoại diên của khái niệm ấy. Ví dụ: khái niệm thuế đất của Hà Nội năm 2005 có thể 

quy về cho từng người, từng hộ dân ở thành phố Hà Nội nộp thuế đất... 

4. Quan hệ giữa các khái niệm 

Các khái niệm phản ánh sư vật của thế giới khách quan. Các sự vật đó lại luôn nằm 

trong mối liên hệ phổ biến, tác động qua lại và quy định lẫn nhau. Vì vậy, khái niệm không 

thể tồn tại biệt lập, tách rời, giữa chúng có mối quan hệ lẫn nhau. Các khái niệm có thể quan 

hệ với nhau xét từ phương diện nội hàm hoặc ngoại diên của chúng. 

4.1. Theo tiêu chí nội hàm 

Quan hệ giữa các khái niệm theo nội hàm có quan hệ so sánh được và không so sánh 

được. Quan hệ giữa các khái niệm gọi là so sánh được là quan hệ trong đó các khái niệm có 

chung dấu hiệu nào đó. Ví dụ: khái niệm nhà báo, nhà thơ, sinh viên và học sinh.... Quan hệ 

không so sánh được là quan hệ giữa các khái niệm không có dấu hiệu chung nào cả như xà 

phòng và mặt trời, bão tố và đạo đức... 

Tuy nhiên, sự phân biệt này cũng chỉ là tương đối. Suy cho cùng, mọi khái niệm đều 

là các khái niệm so sánh được bởi vì chúng phản ánh các sự vật hiện tượng trong thế giới 

khách quan mà chúng luôn tồn tại vận động trong mối liên hệ với nhau. 

4.2. Theo tiêu chí ngoại diên 

Quan hệ giữa các khái niệm theo ngoại diên có hai loại quan hệ là quan hệ hợp và 

quan hệ không hợp hay còn gọi là quan hệ tương thích và không tương thích. 

4.2.1. Quan hệ hợp (quan hệ tương thích) 
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Quan hệ hợp là quan hệ giữa các khái niệm mà ngoại diên có những phần tử chung. 

- Quan hệ đồng nhất: là quan hệ giữa các khái niệm cùng phản ánh đối tượng giống 

nhau, tức có cùng ngoại diên hay ngoại diên của chúng hoàn toàn trùng nhau. 

Ví dụ: sông Hồng và sông lớn nhất miền Bắc Việt Nam, sư tử với chúa tể sơn lâm, 

hình thoi có một góc vuông và hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng nhau, tác giả của lí 

thuyết tương đối và người phát minh ra bom nguyên tử... Về giá trị logic, các khái niệm đồng 

nhất có thể thay thế cho nhau, nhưng giá trị thông tin, ngữ nghĩa thì khác nhau, do nội hàm 

của chúng phản ánh những góc độ, khía cạnh khác nhau của đối tượng. Quan hệ đồng nhất 

của 2 khái niệm A và B được biểu diễn theo hình tròn Ây - le - rơ như sau: 

 

 

 

Khái niệm A và khái niệm B đồng nhất với nhau khi và chỉ khi thỏa mã hai điều kiện 

là: thứ nhất nếu mọi đối tượng thuộc ngoại diên A đều thuộc ngoại diên của B và thứ hai mọi 

đối tượng thuộc ngoại diên B đều thuộc ngoại diên A. Lưu ý,  nếu A và B là những khái niệm 

rỗng thì ngoại diên của chúng là zêrô, nghĩa là không có ngoại diên. Do vậy, luôn luôn có thể 

nói rằng chúng có quan hệ đồng nhất. Ví dụ: A= Thạch Sanh, B = Nữ Oa. 

- Quan hệ bao hàm (phụ thuộc): Hai khái niệm trong quan hệ bao hàm nếu ngoại diên 

của khái niệm thứ nhất nằm trọn trong ngoại diên của khái niệm thứ hai và ngoại diên của 

khái niệm thứ hai chỉ có một phần là ngoại diên của khái niệm thứ nhất.  

Ví dụ: khái niệm thủ đô với thành phố, học sinh tiểu học với học sinh, máy gặt đập 

liên hợp với máy nông nghiệp, thời khóa biểu với kế hoạch dạy học... Trong quan hệ bao 

hàm, khái niệm nào có ngoại diên lớn hơn là khái niệm bao hàm hay chi phối, khái niệm nào 

có ngoại diên nằm trọn trong ngoại diên của khái niệm kia gọi là khái niệm bị bao hàm, lệ 

thuộc hay bị chi phối. Quan hệ bao hàm của 2 khái niệm A và B được biểu diễn theo hình 

tròn Ây - le - rơ như sau: 

 

 

 

 

 

Như vậy, khái niệm A bị khái niệm B bao hàm khi có ít nhất một đối tượng thuộc B 

cùng thuộc A, nhưng mọi đối tượng thuộc A đều thuộc B. Chúng ta cũng cần lưu ý, quan hệ 

bao hàm mà chúng ta đề cập là quan hệ bao hàm giữa hai lớp đối tượng chứ không phải là 

quan hệ bao hàm giữa một lớp và từng phần của nó. Giữa một chiếc xe và chiếc đèn trong xe 

đó có quan hệ chỉnh thể - bộ phận, chiếc xe chứa chiếc đèn nhưng lớp những chiếc xe không 

chứa lớp những chiếc đèn. 

- Quan hệ giao nhau: là quan hệ giữa các khái niệm mà ngoại diên có một số phần tử 

chung và nội hàm không loại trừ nhau.  

Ví dụ: khái niệm sinh viên với vận động viên, cầu thủ với kỹ sư, giáo viên với người 

được thưởng huân chương, kỹ sư nông nghiệp và người làm việc trong lĩnh vực nông 
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nghiệp... Quan hệ giao nhau của 2 khái niệm A và B được biểu diễn bằng hình tròn Ây - le - 

rơ như sau: 

 

 

 

 

 

Hai khái niệm A và B có quan hệ giao nhau nếu chúng đồng thời thoả mãn các điều 

kiện sau: 

+ Một số đối tượng thuộc A nhưng không thuộc B. 

+ Một số đối tượng thuộc B nhưng không thuộc A. 

+ Một số đối tượng (ít nhất là một) đồng thời thuộc cả A và thuộc cả B. 

Hay ba khái niệm “thanh niên”, “sinh viên”, “người thủ đô” giao nhau ta được khái 

niệm “thanh niên sinh viên thủ đô”. 

4.2.2. Quan hệ không hợp (quan hệ không tương thích) 

Quan hệ không hợp là quan hệ giữa các khái niệm không có phần tử thuộc ngoại diên 

nào trùng nhau. 

Chúng ta không nên nhầm lẫn khái niệm không hợp với khái niệm không so sánh 

được. Các khái niệm không hợp cũng chưa chắc đã là khái niệm không so sánh được. Song 

thông thường, nội hàm của khái niệm không hợp ngoài các dấu hiệu loại trừ nhau còn có một 

số dấu hiệu chung. Ví dụ: người Châu Á, người Châu Phi có ngoại diên không trùng nhau 

nhưng nội hàm có dấu hiệu chung, như mang bản chất người và là quan hệ không hợp chứ 

không phải không so sánh được. Trong quan hệ không hợp giữa các khái niệm gồm các quan 

hệ sau: 

- Quan hệ tách rời: Là quan hệ giữa các khái niệm mà ngoại diên của chúng không có 

phần tử nào chung hay hoàn toàn tách rời nhau. Quan hệ tách rời được biểu diễn bằng hình 

tròn Ây - le - rơ như sau: 

 

Hai khái niệm A và B trong quan hệ tách rời khi mọi phần tử thuộc A không là phần 

tử của B và mọi phần tử của B không là phần tử của A. Ví dụ: lá cờ - con vượn, hay nước 

hoa - thiên hà; khái niệm nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, nhà nước 

xã hội chủ nghĩa.. 

    - Quan hệ đối chọi (loại trừ, đối lập): là quan hệ giữa các khái niệm ngoại diên 

không có phần nào trùng nhau và tổng ngoại diên của chúng nhỏ hơn ngoại diên của khái 

niệm giống chung. Quan hệ này được biểu diễn bằng hình tròn Ây - le - rơ như sau: 

B           
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Ví dụ: màu trắng, màu đen là hai khái niệm trong quan hệ đối chọi, nội hàm trái 

ngược nhau, ngoại diên không có phần tử chung, tổng ngoại diên của hai khái niệm này nhỏ 

hơn khái niệm màu sắc. Hay khái niệm “ý thức chấp hành pháp luật tốt” và “ý thức chấp 

hành pháp luật kém” nhỏ hơn “ý thức chấp hành pháp luật” vì còn ý thức chấp hành pháp 

luật khá, hay ý thức chấp hành pháp luật trung bình... 

- Quan hệ mâu thuẫn: là quan hệ giữa các khái niệm mà ngoại diên không có phần 

nào trùng nhau và tổng ngoại diên của chúng bằng ngoại diên của khái niệm giống chung.  

Ví dụ, quan hệ giữa các khái niệm: chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa; 

khái niệm số chẵn và số lẻ; luật thành văn và luật không thành văn... Như vậy, những khái 

niệm mâu thuẫn là những khái niệm phủ định nhau. Quan hệ mâu thuẫn của các khái niệm 

được biểu diễn bằng hình trong Ây - le - rơ như sau: 

 

 

 

 

Đôi khi chúng ta không chỉ tìm hiểu quan hệ giữa hai khái niệm mà có thể tìm hiểu 

quan hệ của ba hoặc nhiều khái niệm, nên chúng ta có thêm quan hệ nữa giữa các khái niệm 

là quan hệ ngang hàng hay quan hệ đồng thuộc. 

* Quan hệ đồng thuộc (ngang hàng): là quan hệ giữa các khái niệm có ngoại diên 

khác nhau nhưng đều phụ thuộc vào ngoại diên của một khái niệm lớn hơn bao hàm, ngoại 

diên của các khái niệm này có thể có phần tử chung (gọi là quan hệ đồng thuộc không tách 

rời) và không có phần tử chung (gọi là quan hệ đồng thuộc tách rời). Hai quan hệ này của các 

khái niệm được biểu diễn bằng hình tròn Ây - le - rơ như sau: 

 

 

 

 

 

Quan hệ đồng thuộc tách rời           Quan hệ đồng thuộc không tách rời 

Ví dụ: A: người Châu Á                    Ví dụ: A: giáo viên 

           B: người Châu Âu                              B: nhà thơ 

           C: người Châu Phi                             C: nhạc sỹ 

           D: con người                                      D: người lao động trí óc 

Tóm lại, trên cơ sở nắm được các mối quan hệ giữa các khái niệm chúng ta tìm ra 

những yếu tố chung, riêng của khai sniệm và trong một số trường hợp có thể sử dụng đường 

 

D 
A

 

1

1

+

1 

B 
C 

 

 

            

D 
C 

B A 

 

A 
 

 

A     B A 



 

 
34 

tròn Ây-le - rơ để giải một số bài toán. Ví dụ: Một chị phụ trách thiếu niên dãn một đội đi 

tham gia thi đấu thể thao. Trong đó có 7 em tham gia bóng đá, 6 em tham gia bóng chuyền, 5 

em tham gia chơi cầu lông, 4 em vừa tham gia chơi bóng đá và bóng chuyền, 3 em chơi bóng 

đá và cầu lông, 2 em chơi bóng chuyền và cầu lông, 1 em chơi cả ba môn. Hỏi có bao nhiêu 

em tham gia thi đấu thể thao? 

5. Các thao tác trên khái niệm 

5.1. Thu hẹp và mở rộng khái niệm 

Trong thực tiễn tư duy của con người luôn có nhu cầu chuyển mối quan tâm từ một 

khái niệm này sang khái niệm khác có nội hàm và ngoại diên thay đổi so với nội hàm và 

ngoại diên của khái niệm ban đầu. Sự chuyển từ khái niệm này sang khái niệm khác có thể 

diễn ra theo hai chiều hướng trái ngược nhau là mở rộng và thu hẹp khái niệm. Cơ sở của 

thao tác mở rộng và thu hẹp khái niệm là dựa vào quan hệ tỉ lệ nghịch giữa nội hàm và ngoại 

diên của khái niệm. 

* Thao tác thu hẹp khái niệm là thao tác logic nhằm chuyển khái niệm có ngoại diên 

rộng sang khái niệm có ngoại diên hẹp thông qua việc mở rộng nội hàm khái niệm bằng cách 

thêm vào nội hàm khái niệm những dấu hiệu cơ bản khác biệt.  

Sau khi thu hẹp khái niệm ta thu được khái niệm mới là khái niệm loài của khái niệm 

giống ban đầu. Giới hạn cuối cùng của thu hẹp khái niệm là khái niệm đơn nhất ứng với một 

đối tượng duy nhất nhưng phong phú về nội hàm. Nếu tiếp tục thu hẹp khái niệm bằng cách 

đưa thêm vào khái niệm đơn nhất nhất mà đối tượng không có sẽ thu được khái niệm rỗng. 

Ví dụ: Từ khái niệm thực vật → thực vật bậc cao → cây hạt kín → cây nhãn tổ trồng 

ở Hưng Yên (là khái niệm đơn nhất) → cây nhãn trồng theo phương pháp thủy canh (khái 

niệm rỗng). 

Thao tác thu hẹp khái niệm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của con người trong quá trình 

muốn tư duy muốn tìm hiểu sâu sắc thêm về nội hàm khái niệm giúp con người hiểu chính 

xác, cụ thể về đối tượng nào đó. 

* Thao tác mở rộng khái niệm là thao tác logic chuyển khái niệm có ngoại diên hẹp 

với nội hàm phong phú sang khái niệm có ngoại diên rộng với nội hàm nghèo nàn hơn thông 

qua việc bớt đi các dấu hiệu nội hàm của khái niệm ban đầu.  

Sau khi thực hiện thao tác mở rộng khái niệm ta thu được khái niệm mới là khái niệm 

giống của khái niệm loài ban đầu. Giới hạn cuối cùng của thao tác mở rộng khái niệm là 

phạm trù - là khái niệm có ngoại diên rộng nhất, nội hàm nghèo nàn nhất. Trong khoa học, 

phạm trù cũng là khái niệm có ngoại diên rộng lớn nhất. 

Ví dụ: Trong Triết học có hai phạm trù vật chất và ý thức là hai khái niệm có ngoại 

diên rộng nhất và không thể bớt đi hay thu hẹp thêm nội hàm của khái niệm đó. 

Hay Thực vật →  Sinh vật → Vật chất 

Ý nghĩa của thao tác mở rộng khái niệm nhằm đáp ứng nhu cầu trừu tượng hoá và 

khái quát hoá để đi đến những tri thức chung, bản chất của đối tượng. Đây là thao tác tư duy 

phổ biến của con người. 

5.2. Định nghĩa khái niệm 

5.2.1. Bản chất của định nghĩa khái niệm 

Trong hoạt động thực tiễn cũng như trong hoạt động nhận thức, con người luôn có 

nhu cầu nhận thức, đánh giá về các sự vật hiện tượng của thế giới khách quan, phân biệt giữa 

sự vật này với sự vật khác. Đây là việc căn bản của thao tác định  nghĩa khái niệm. Nói khác 

đi, để phân biệt chính xác, nhất quán giữa các sự vật của thế giới cần phải khái quát thành 
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khái niệm và định nghĩa chính xác khái niệm. Song việc tách sự vật này ra khỏi sự vật khác 

chưa phải là toàn bộ công việc định nghĩa khái niệm mà là làm khái niệm trở nên xác dinh, 

tức là có nội hàm đầy đủ, rõ ràng, không mâu thuẫn, ngoại diên có thể xác định rành mạch.  

Chúng ta xét thao tác định nghĩa khái niệm qua một ví dụ cụ thể sau, định nghĩa hình 

vuông: 

Hình vuông có những dấu hiệu sau: 

- là một hình học phẳng 

- là hình có bốn góc 

- là một hình có bốn cạnh 

- có 4 cạnh bằng nhau và có 4 góc vuông 

- có 2 đường chéo bằng nhau, vuông góc với nhau và chia đôi mỗi đường tại giao 

điểm của chúng 

- có những cặp cạnh song song từng đôi một 

Trong những dấu hiệu kể trên về hình vuông, có những dấu hiệu không chỉ có ở hình 

vuông mà còn có ở những hình học khác như dấu hiệu “là một hình học phẳng”, “là một hình 

có bốn góc”, “là một hình có bốn cạnh”... Một số dấu hiệu chỉ có ở hình vuông mà không có 

ở bất kỳ hình tứ giác phẳng nào như “có 4 cạnh bằng nhau và có 4 góc vuông”, “có 2 đường 

chéo bằng nhau, vuông góc với nhau và chia đôi mỗi đường tại giao điểm của chúng”... Vì 

thế, khi biết hình vuông có một trong hai dấu hiệu này ta có thể phân biệt hình vuông với tất 

cả các hình học khác và với các sự vật khác trong thực tế. Do đó, khi định nghĩa hình vuông 

cũng như sự vật hiện tượng khác, không nhất thiết chúng ta phải đưa tất cả các thuộc tính, 

dấu hiệu của đối tượng cần định nghĩa vào trong định nghĩa, vì khi thực hiện như vậy sẽ 

không đảm bảo tính ngắn gọn của một định nghĩa khoa học. Hơn nữa, khi định nghĩa khái 

niệm chúng ta không chỉ phân biệt giữa sự vật này với sự vật khác mà còn vạch ra dấu hiệu 

bản chất của sự vật cần định nghĩa. Chẳng hạn có các định nghĩa sau về con người:  

- Người là động vật có khả năng chế tạo công cụ lao động. 

- Người là động vật có tình cảm hài hước. 

- Người là động vật ăn tạp. 

Trong các định nghĩa trên, chúng ta có thể phân biệt được con người với những động 

vật khác. Tuy nhiên, xét theo quan điểm khai thác nhiều nhất dấu hiệu bản chất của con 

người thì định nghĩa thứ 2 và 3 không phải là định nghĩa tốt nhất. Dấu hiệu phân biệt con 

người với tư cách là một thực thể xã hội là dấu hiệu “có khả năng chế tạo công cụ lao động”, 

bởi chính lao động giữ vai trò quyết định làm cho con người thoát khỏi thế giới động vật, chỉ 

có lao động đã làm cho con người có những phẩm chất chỉ có ở con người. Vì thế định nghĩa 

thứ nhất là tốt nhất. 

Đối tượng của định nghĩa có thể là bản thân sự vật hiện tượng trong thế giới khách 

quan, có thể là một khái niệm, một phán đoán (hình thức tư duy của con người), cũng có thể 

là các chữ cái, các kí hiệu (những từ thể hiện ý nghĩ, biểu thị sự vật của thể giới vật chất)... 

Ví dụ, Ôxy là một  nguyên tố có nguyên tử lượng là 16. Đối tượng được định nghĩa là 

một chất khí, một sự vật vật chất. 

Khái niệm đơn nhất là khái niệm mà ngoại diên chỉ bao gồm một đối tượng duy nhất. 

Đối tượng được định nghĩa không phải là sự vật vật chất mà là một khái niệm để phân biệt 

với khái niệm khác. 
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Chữ cái là một ký hiệu viết dùng để biểu thị từng âm riêng biệt của lời nói. Đối tượng 

được định nghĩa là một ký hiệu dùng để chỉ hiện tượng vật chất là âm thanh. 

* Định nghĩa khái niệm là thao tác logic nhờ đó phát hiện chính xác nội hàm của 

khái niệm hoặc xác lập ý nghĩa của thuật ngữ. 

Ví dụ: Thực vật kí sinh có các dấu hiệu như là vật chất có sư sống, thuộc lớp thực vật, 

sống bám và hút chất dinh dưỡng của sinh vật khác. 

Tương ứng với hai yêu cầu khi định nghĩa khái niệm là hai đặc trưng của định nghĩa 

khái niệm. 

* Hai đặc trưng của định nghĩa khái niệm: 

- Phải xác định được nội hàm của khái niệm, tức là phải tìm ra được dấu hiệu cơ bản 

khác biệt của khái niệm cần định nghĩa. 

- Phải phân biệt được giữa sự vật hiện tượng cần định nghĩa với sự vật hiện tượng 

khác, hay phân biệt với khái niệm khác. 

* Cấu tạo của định nghĩa khái niệm gồm hai bộ phận: 

- Khái niệm được định nghĩa (cần định nghĩa) - viết tắt là Dfd của từ Definiendum - là 

khái niệm cần phát hiện nội hàm, nó trả lời cho câu hỏi "định nghĩa cái gì?". 

- Khái niệm dùng để định nghĩa - viết tắt là Dfn của từ Definition - là khái niệm được 

sử dụng trên cơ sở đã biết rõ nội hàm của nó từ đó vạch ra nội hàm của khái niệm cần định 

nghĩa, nó trả lời câu hỏi "lấy cái gì để định nghĩa?". 

Ví dụ: Hình chữ nhật là hình bình hành có một góc vuông. 

  Dfd    Dfn 

Hay, Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản ở sinh vật có sự kết hợp đực cái. 

Trong các định nghĩa trên đây, nếu định nghĩa đúng thì có thể hoán vị giữa khái niệm 

được định nghĩa và khái niệm dùng để định nghĩa. 

Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. 

Hình thức sinh sản ở sinh vật có sự kết hợp đực cái được gọi là sinh sản hữu tính. 

Bị cáo là người bị tòa án đưa ra xét xử. 

Có thể nói, việc ra đời hay xây dựng một khoa học là việc xây dựng một  hệ thống 

các khái niệm được định nghĩa chính xác, trước hết là các khái niệm nền tảng. Các khái niệm 

nền tảng càng chính xác bao nhiêu thì cả hệ thống khái niệm của khoa học đó càng có cơ sở 

tồn tại và phát triển. Quá trình biến đổi các khái niệm và phát triển các khái niệm là quá trình 

tiếp cận chân lý của nhận thức khoa học. Ví dụ, khái niệm "vật chất" trong Triết học: thời kỳ 

cổ đại, vật chất là các vật thể cảm tính như nước, lửa, không khí, đất..., thời cận đại, vật chất 

là khối lượng, một thuộc tính cơ học, thời hiện đại, vật chất là phạm trù triết học chỉ thực tại 

khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác. 

5.2.2. Các hình thức định nghĩa khái niệm 

Căn cứ vào dấu hiệu của đối tượng, định nghĩa khái niệm được chia thành hai dạng là 

định nghĩa duy danh và định nghĩa thực tế. 

* Định nghĩa duy danh là định nghĩa xác định thuật ngữ biểu thị đối tượng tư tưởng 

hay còn gọi là định nghĩa bằng cách đặt tên. Định nghĩa duy danh trả lời cho câu hỏi "thuật 

ngữ ấy có nghĩa là gì?". 

 Ví dụ: Hình này () là hình tam giác. 
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 C là vận tốc ánh sáng. 

 Tiềm năng là năng lực tiềm tàng. 

 Bất khả tri là không có khả năng nhận biết. 

Nhờ có các định nghĩa duy danh các thuật ngữ mới được nêu ra ngắn gọn tương ứng 

với sự vật hiện tượng cần định nghĩa bằng tên gọi ngắn gọn, các ký hiệu thay thế cho thuật 

ngữ mà vẫn trả lời cho câu hỏi cái cần định nghĩa là gì mà không cần làm sáng tỏ các dấu 

hiệu của sự vật. Định nghĩa duy danh bắt buộc đối tượng phải có mặt khi định nghĩa. Trong 

thực tế, do đặc thù của lĩnh vực nhận thức, do thực tiễn chưa chín muồi, chưa đủ điều kiện để 

khái quát đầy đủ, chính xác nội hàm khái niệm cần định nghĩa... người ta phải tạm chấp nhận 

cách định nghĩa duy danh, tránh vạch ra nội hàm của khái niệm mà chỉ xác lập mối quan hệ 

giữa đối tượng cần khái quát trong định nghĩa và tên gọi, ký hiệu của nó. 

Cấu trúc của định nghĩa duy danh là: “cái này đặt tên là” hoặc “cái này gọi là”. 

* Định nghĩa thực tế là định nghĩa làm sáng tỏ nội hàm khái niệm cần định nghĩa và 

các dấu hiệu cơ bản khác biệt của đối tượng phải được khái quát trong khái niệm. Định nghĩa 

thực tế trả lời cho câu hỏi "thuật ngữ đó là gì?". 

Khác với định nghĩa duy danh là dựa vào nhận thức trực quan, kinh ngiệm cụ thể của 

con người về sự vật hiện tượng rồi đặt tên cho chúng mà không cần phải khái quát hoá thành 

khái niệm ở tầm lý luận. Định nghĩa thực tế đòi hỏi phải làm sáng tỏ nội hàm khái niệm và 

khái niệm cần định nghĩa trở nên xác định. Định nghĩa thực tế không cần sự có mặt của đối 

tượng khi định nghĩa. Định nghĩa thực tế có nhiều dạng: 

- Định nghĩa theo tập hợp (định nghĩa thông qua giống để nói đến sự khác biệt về 

loài) là thao tác logic quy đối tượng vào ngoại diên khái niệm giống gần gũi nhất và vạch ra 

các dấu hiệu cơ bản khác biệt về loài của đối tượng nhằm phân biệt đối tượng cần định nghĩa 

với đối tượng còn lại của giống đó. Vì vậy, điều kiện để thực hiện định nghĩa này là phải tồn 

tại khái niệm giống của khái niệm cần định nghĩa. 

Ví dụ: Hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng nhau. 

           Dfd (A)    =       B    +    C 

      Dfn 

Trong đó: A là khái niệm cần định nghĩa 

  B là khái niệm giống gần gũi nhất 

  C là dấu hiệu cơ bản khác biệt về loài 

Phân tích ví dụ trên ta thấy, để định nghĩa khái niệm hình vuông ta quy hình vuông 

vào ngoại diên khái niệm giống gần gũi nhất là hình chữ nhật đã biết. Bất cứ hình nào là hình 

vuông thì đều mang dấu hiệu của hình chữ nhật nên là hình chữ nhật, sau đó tách hình vuông 

ra khỏi hình chữ nhật khác ta vạch ra dấu hiệu cơ bản khác biệt của hình vuông là "có hai 

cạnh liên tiếp bằng nhau" mà mọi hình chữ nhật khác không thể có. Nói khác đi, khái niệm A 

bị khái niệm B bao hàm, so sánh A với các đối tượng khác của B ta rút ra dấu hiệu cơ bản 

khác biệt của A, do đó A được xác lập. Cách định nghĩa theo tập hợp không thể định nghĩa 

khái niệm là một phạm trù vì không tồn tại khái niệm nào bao hàm khái niệm phạm trù. 

V.I.Lênin có nói:" Muốn định nghĩa một khái niệm, trước hết là đưa khái niệm đó vào trong 

khái niệm khác bao trùm nó". 

Cấu trúc logic của định nghĩa khái niệm theo cách này là khái niệm A là khái niệm B 

có tính chất C. Trong đó A là khái niệm cần định nghĩa, B là khái niệm dùng để định nghĩa 

và B là khái niệm giống gần gũi nhất của A, C là dấu hiệu cơ bản khác biệt của A. Cách định 

nghĩa này rất quan trọng và phổ biến trong các khoa học và thực tiễn cuộc sống. 
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- Định nghĩa theo quan hệ là định nghĩa một khái niệm được thực hiện thông qua việc 

vạch ra quan hệ của nó với khái niệm khác. 

Loại định nghĩa này thường được dùng đối với những khái niệm có ngoại diên rộng. 

Cấu trúc logic của định nghĩa là khái niệm A là khái niệm có quan hệ R với khái niệm B. 

Quan hệ được vạch ra trong định nghĩa rất đa dạng, có thể là quan hệ đối lập, mâu thuẫn, 

tương tự hay gần gũi.... 

Ví dụ: định nghĩa vật chất thông qua mối quan hệ với ý thức. 

 Vợ là người đàn bà có quan hệ hôn nhân với người đàn ông. 

Hiện tượng biểu hiện  những mặt, những mối liên hệ bản chất ra bên ngoài. 

Bản chất là tổng hợp tất cả các mặt, các mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định bên 

trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật. 

Khi định nghĩa A là trợ thủ đắc lực của tên trùm Maphia nổi tiếng thế giới. Trong ví 

dụ này A và tên trùm Maphia là quan hệ tương đồng, do đó, từ sự thừa nhận về tên trùm 

Maphia thế nào sẽ cho ta cách hiểu về A. 

- Định nghĩa theo nguồn gốc (định nghĩa kiến thiết, hay định nghĩa xây dựng) là định 

nghĩa vạch ra cách thức tạo thành đối tượng cần định nghĩa. 

Ví dụ: Đường tròn là đường cong khép kín được tạo thành bởi một điểm chuyển động 

trong một mặt phẳng và luôn luôn cách đều một điểm cố định. Hình cầu là hình học 

được tạo thành bằng cách quay nửa đường tròn xung quanh đường kính của nó.  

Cấu trúc logic của định nghĩa theo nguồn gốc là: Khái niệm A là khái niệm B xuất 

hiện khi làm như sau... Định nghĩa theo cách này được sử dụng rộng rãi trong các khoa học 

tự nhiên như: vật lý, hình học, hoá học... để xác lập khái niệm mới được hình thành thông 

qua con đường thực nghiệm. Trong khoa học xã hội, cách định nghĩa này ít được sử dụng vì 

đời sống hiện thực diễn ra phức tạp, khó vạch ra quy tắc cứng nhắc. 

- Định nghĩa bằng mô tả là định nghĩa khái niệm thông qua liệt kê các dấu hiệu bề 

ngoài nhưng mang tính đặc trưng khác biệt nhằm phân biệt đối tượng ấy với đối tượng khác 

giống nó. 

Phương pháp định nghĩa này thường được áp dụng phổ biến trong văn học, nghệ thuật 

và các khoa học thực nghiệm... Phương pháp này giúp cho việc nhận thức, phân biệt sự vật 

này với sự vật khác giống nó, hoặc nhận thức ban đầu về sự vật hiện tượng lạ mà ta chưa 

từng biết. 

Một dạng đặc biệt của định nghĩa bằng mô tả là định nghĩa miêu tả đặc trưng - đó là 

cách định nghĩa miêu tả một hoặc một vài dấu hiệu đặc biệt của đối tượng. Dấu hiệu này có 

thể gắn liền với bản chất hoặc không, nhưng nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc phân 

biệt chính xác đối tượng. Cách định nghĩa này chưa gọi là một định nghĩa chặt chẽ, khoa học 

song nó góp phần đắc lực vào quá trình nhận thức và trao đổi thông tin của con người.... 

Cấu trúc logic của khái niệm là: Khái niệm A là khái niệm phản ánh các đối tượng.... 

Ví dụ: Chữ số Ả rập là các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

Hình thức vận động cơ bản của vật chất là vận động cơ học, vận động lý học, vận 

động hoá học, vạn động sinh học, vận động xã hội. 

Sợi chỉ căng thẳng cho ta hình dung một đường thẳng. 

Mặt hồ phẳng lặng cho ta hình dung một mặt phẳng. 

Người thừa kế hàng thứ nhất gồm cha mẹ vợ (hoặc chồng), con của người để lại di 

sản. 
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- Định nghĩa so sánh là phương pháp định nghĩa khái niệm trên cơ sở so sánh các đối 

tượng bằng cách vạch ra các dấu hiệu tương tự với dấu hiệu cơ bản của đối tượng trong đối 

tượng khác. 

Định nghĩa so sánh có ba dạng cơ bản là so sánh tương đồng, so sánh khác biệt và so 

sánh ngược. 

Ví dụ: So sánh tương đồng: Mắt sáng như sao; Thận là cơ quan bài tiết gồm hai quả 

có hình bầu dục như hạt đậu. 

So sánh khác biệt: Khí trơ là một loại khí không tham gia vào các phản ứng hóa học. 

So sánh ngược: Đàn ông nông nổi giếng khơi 

        Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. 

Trong định nghĩa so sánh, dùng những dấu hiệu có trong đối tượng để so sánh chứ 

không có ở đối tượng cần định nghĩa. Trong khi miêu tả hình thức bên ngoài của đối tượng 

người ta hay dùng phép so sánh. 

Song chúng ta cần lưu ý, định nghĩa không đồng nhất với sự ẩn dụ. Ví dụ, danh tiếng 

là một loài thảo mộc được tưới bằng huyền thoại. Hay sự ngắn gọn là người em của tài năng. 

Tóm lại, các kiểu định nghĩa trên có quan hệ với nhau và nó có vai trò nhất định trong 

quá trình định nghĩa khái niệm. Nếu căn cứ vào dấu hiệu của đối tượng thì chia định nghĩa 

thành định nghĩa duy danh và định nghĩa thực tế. Nếu căn cứ vào mức độ khái quát chính xác 

nội hàm của khái niệm thì chia thành định nghĩa tường minh và không tường minh. Định 

nghĩa tường minh khắc họa chính xác, ngắn gọn về nội hàm khái niệm cần định nghĩa và có 

đủ hai thành phần cấu trúc của định nghĩa khái niệm là khái niệm cần định nghĩa và khái 

niệm dùng để định nghĩa. Định nghĩa không tường minh chưa vạch ra đầy đủ, chắc chắn nội 

hàm khái niệm cần định nghĩa do cấu trúc logic của định nghĩa khái niệm không hoàn chỉnh 

và không có công thức chung để diễn đạt loại định nghĩa này. 

5.2.3. Các quy tắc định nghĩa khái niệm 

Định nghĩa khái niệm muốn chính xác phải tuân thủ theo các quy tắc định nghĩa khái 

niệm. 

Quy tắc 1: Định nghĩa khái niệm phải cân đối, tương xứng, tức là ngoại diên của khái 

niệm được định nghĩa (Dfd) phải trùng với ngoại diên của khái niệm dùng để định nghĩa 

(Dfn). 

Ví dụ: Nước là chất lỏng, không màu, không mùi, không vị, trong suốt. Là định nghĩa 

cân đối vì ngoại diên của hai khái niệm Dfd và Dfn trùng khít với nhau. Nếu vi phạm quy tắc 

này sẽ xảy ra hai trường hợp là định nghĩa quá rộng hoặc là định nghĩa quá hẹp. 

+ Định nghĩa quá rộng nếu ngoại diên của khái niệm cần định nghĩa (Dfd <Dfn) nhỏ 

hơn ngoại diên khái niệm dùng để định nghĩa, tức là một số đối tượng không thuộc khái niệm 

cần định nghĩa đã được đưa vào trong định nghĩa. Ví dụ: Số vô tỷ là phân số thập phân vô 

hạn là định nghĩa quá rộng vì không phải mọi số thập phân vô hạn đều là số vô tỷ, bởi vì, số 

thập phân vô hạn tuần hoàn là số hữu tỷ. Hay định nghĩa đường kính là đường thẳng nối hai 

điểm trên đường tròn cũng là định nghĩa quá rộng. 

+ Định nghĩa quá hẹp nếu ngoại diên của khái niệm cần định nghĩa lớn hơn ngoại 

diên khái niệm dùng để định nghĩa (Dfd > Dfn), tức là một số đối tượng thuộc khái niệm cần 

định nghĩa không được đưa vào trong định nghĩa. Ví dụ: Logic học là khoa học nghiên cứu 

hình thức của tư duy... 

Cả định nghĩa quá rộng và định nghĩa quá hẹp đều chưa đủ những dấu hiệu đặc trưng 

của đối tượng nên chưa đủ để phân biệt đối tượng đó với đối tượng khác. 



 

 
40 

Quy tắc 2: Định nghĩa không được luẩn quẩn. Định nghĩa luẩn quẩn là định nghĩa mà 

khái niệm dùng để định nghĩa (Dfn) lại được giải thích qua khái niệm cần định nghĩa (Dfd). 

Do vậy, khi sử dụng thuật ngữ hay khái niệm nào đó để định nghĩa một khái niệm thì bản 

thân khái niệm dùng để định nghĩa phải được làm sáng tỏ, độc lập với khái niệm cần định 

nghĩa. 

Ví dụ: Động vật học là khoa học về động vật. 

 Góc vuông là góc 90o.. Độ là 1/90 của góc vuông. 

Hay, người chăm chỉ là người làm việc nhiều. Người làm việc nhiều là người ít nghỉ 

ngơi. Người ít nghỉ ngơi là người chăm chỉ. 

Khái niệm đã bị đưa vào vòng luẩn quẩn mà chưa có khái niệm nào được làm sáng tỏ, 

được định nghĩa. 

Quy tắc 3: Định nghĩa phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn, tránh dùng các hình tượng 

nghệ thuật, cách nói ví von hay sử dụng các thuật ngữ đa nghĩa. 

Tính chính xác của định nghĩa là phải kể đúng, kể đủ dấu hiệu cơ bản của khái niệm 

cần định nghĩa bằng thuật ngữ khoa học và theo chuẩn mực của ngôn ngữ. Tính rõ ràng thể 

hiện ở việc viết đúng văn phạm của mỗi ngôn ngữ. Tính ngắn gọn là khi phát biểu định nghĩa 

cố gắng phát biểu định nghĩa càng ngắn gọn càng tốt, song phải đảm bảo tính chính xác, đầy 

đủ của định nghĩa. Một định nghĩa khoa học không dùng lối nói ẩn dụ hay ví von nghệ thuật. 

Không nên định nghĩa: Hôn nhân là bến cảng của tình yêu, là nơi cập bến của hai con 

tàu hạnh phúc. Hay tuổi trẻ là mùa xuân của cuộc đời. Tình yêu là men say của cuộc sống... 

Quy tắc 4: Định nghĩa không được là phủ định (nếu khái niệm loài không bao gồm 

hai khái niệm mâu thuẫn nhau) vì chưa vạch ra được nội hàm của khái niệm cần định nghĩa, 

do đó không vạch ra được dấu hiệu cơ bản của đối tượng. 

Ví dụ: Sống không phải là chết. 

Người không phải gỗ đá, không phải là súc vật, không thể là thiên thần... 

Sinh sản hữu tính không phải là sinh sản vô tính. 

Tuy nhiên cũng có một số ít trường hợp người ta vẫn sử dụng lối định nghĩa này khi 

cần thiết, nếu như khái niệm loài được phân chia thành hai trường hợp triệt để (thường sử 

dụng trong Toán học) hoặc đối tượng được định nghĩa không có một dấu hiệu x có ở tất cả 

các đối tượng còn lại. Ví dụ: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm 

chung và đồng phẳng. Khí trơ là nguyên tố hoá học không tham gia vào các phản ứng hoá 

học với những nguyên tố khác. 

Tóm lại, để định nghĩa khái niệm thật sự đúng đắn và khoa học thì khi định nghĩa 

khái niệm chúng ta phải tuân theo các quy tắc định nghĩa khái niệm, nếu mắc phải thiếu sót 

của một quy tắc nào đó sẽ là mắc lỗi logic. 

Các lỗi logic khi định nghĩa khái niệm có thể mắc phải: 

Đối với quy tắc 1 có thể sai lầm là định nghĩa quá rộng hoặc định nghĩa quá hẹp. 

Đối với quy tắc 2 có thể sai lầm là nội hàm của khái niệm cần định nghĩa lại được giải 

thích rõ hơn qua nội hàm khái niệm dùng để định nghĩa hoặc khái niệm được định nghĩa và 

khái niệm dùng để định nghĩa đồng nhất với nhau về nội hàm nhưng được diễn đạt bằng các 

tư khác nhau. Ví dụ: Sự hài hước là tất cả những gì buồn cười (cùng một khái niệm được 

diễn đạt thành hài hước và buồn cười) 

Đối với quy tắc 3 có thể sai lầm khi định nghĩa dùng lối nói ví von, nghệ thuật. 

Đối với quy tắc 4 có thể sai lầm khi định nghĩa phủ định. 
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5.3. Phân chia khái niệm 

5.3.1. Định nghĩa phân chia khái niệm 

Khi nghiên cứu khái niệm, việc định nghĩa khái niệm là xác lập nội hàm khái niệm thì 

phân chia khái niệm là thao tác vạch ra ngoại diên của chúng. 

Phân chia khái niệm là thao tác logic chia đối tượng thuộc ngoại diên khái niệm cần 

phải phân chia thành các nhóm riêng biệt theo những tiêu chuẩn xác định. (Liệt kê các khái 

niệm loài của khái niệm giống). 

Khi phân chia khái niệm ta thu được các khái niệm loài của khái niệm giống ban đầu. 

Đây là thao tác tư duy hướng vào việc phân tích ngoại diên nhằm nhóm họp các đối tượng 

của ngoại diên thành các nhóm nhỏ ngang hàng căn cứ trên một tiêu chuẩn xác định. 

- Cấu trúc của phân chia khái niệm gồm hai thành phần: khái niệm bị phân chia 

(giống với số bị chia trong đại số học) và khái niệm phân chia hay các thành phần phân chia 

(giống với số chia trong đại số học). Việc phân chia khái niệm chỉ thực hiện với các khái 

niệm có chứa khái niệm loài, tức là khái niệm chung mà không thực hiện với khái niệm đơn 

nhất. 

- Cơ sở phân chia khái niệm (hay tiêu chí phân chia) có thể là dấu hiệu cơ bản hoặc 

dấu hiệu không cơ bản của đối tượng. Chẳng hạn, ta có thể phân chia khái niệm con người 

theo tiêu chí màu mắt, màu da, vị trí địa lý, đạo đức... Song không phải mọi sự phân chia 

khái niệm đều có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn, nên khi lựa chọn cơ sở phân chia khái 

niệm cần hướng vào mục đích khoa học và giá trị thực tiễn. 

Lưu ý, chúng ta không được lẫn lộn giữa thao tác phân chia khái niệm với thao tác 

phân chia một chỉnh thể thành các bộ phận một cách đơn giản. Ví dụ phân chia chỉnh thể 

thành các bộ phận: Một năm được chia thành 12 tháng, cuốn sách này có 7 chương... 

Dấu hiệu để phân biệt là, nếu chúng ta phân chia khái niệm đúng đắn thì nội hàm của 

khái niệm bị phân chia có thể lấy làm dấu hiệu về giống đối với mỗi sự vật nằm trong ngoại 

diên của các thành phần phân chia và ta thu được các phán đoán chân thực. Ví dụ, phân chia 

khái niệm “thực thể hữu sinh” thành 2 khái niệm “thực vật” và “động vật”, ta có thể thu được 

những phán đoán chân thực là: Thực vật là thực thể hữu sinh; Động vật là thực thể hữu sinh. 

Nếu phân chia chỉnh thể thành bộ phận như “Mỗi tuần lễ gồm ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, 

thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật” thì ta sẽ thu được những câu vô nghĩa “Thứ hai là 

tuần lễ”, “Thứ ba là tuần lễ”.... 

5.3.2. Các quy tắc phân chia khái niệm 

- Quy tắc 1: Phân chia khái niệm phải cân đối, tương xứng, tức là tổng ngoại diên của 

khái niệm thành phần phân chia phải bằng ngoại diên của khái niệm bị phân chia. 

Việc vi phạm quy tắc này sẽ dẫn đến phân chia thừa hoặc phân chia thiếu. 

+ Phân chia thiếu khi ngoại diên của khái niệm bị phân chia lớn hơn tổng ngoại diên 

của khái niệm thành phần phân chia.  

Ví dụ: Số tự nhiên gồm số nguyên tố và hợp số. Phân chia thiếu bởi vì 1 không phải 

là số nguyên tố cũng không phải hợp số. 

+ Phân chia thừa khi ngoại diên của khái niệm bị phân chia nhỏ hơn tổng ngoại diên 

của khái niệm thành phần phân chia.  

Ví dụ: Tam giác gồm có tam giác có 3 góc nhọn, tam giác có 1 góc vuông, tam giác 

có 1 góc tù, tam giác đều có 3 góc bằng nhau (tam giác đều đã được tính hai lần). 
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- Quy tắc 2: Các thành phần phân chia là các khái niệm có quan hệ loại trừ nhau, tức 

là ngoại diên của chúng không trùng nhau. Vi phạm quy tắc này dẫn đến lỗi phân chia chồng 

chéo hay phân chia thừa. 

Ví dụ: Chiến tranh gồm chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa - đúng. 

Chiến tranh gồm chiến tranh giải phóng, chiến tranh xâm lược và chiến tranh chính 

nghĩa - sai. 

- Quy tắc 3: Phân chia phải nhất quán theo một tiêu chuẩn xác định. 

Ta biết rằng, tuỳ theo dấu hiệu lựa chọn mà có nhiều cách phân chia khác nhau. Quy 

tắc này đòi hỏi tính chắc chắn, ổn định của chuẩn phân chia trong quá trình phân chia, hay 

phải giữ nguyên cơ sở phân chia để đảm bảo tính ngang hàng cùng cấp giữa các thành phần 

phân chia tránh phân chia thừa hoặc thiếu. Ví dụ: khái niệm loài người phân chia thành người 

châu Á, người châu Âu, người cổ đại, người tiến bộ. Cách phân chia này lúc đầu phân chia 

theo dấu hiệu vị trí địa lý, sau đổi thành dấu hiệu niên đại cuối cùng lại căn cứ vào tiêu chuẩn 

giá trị... Sự thay đổi chuẩn phân chia đã làm phân chia vừa thừa vừa thiếu. 

- Quy tắc 4: Phân chia phải liên tục, tức là phân chia theo trình tự từ khái niệm giống 

đến khái niệm loài gần nhất và không bỏ sót khoảng mức độ dấu hiệu nào. 

Nếu vi phạm quy tắc này sẽ dẫn đến lỗi phân chia thừa hoặc thiếu và phân chia nhảy 

vọt, vượt cấp.  

Ví dụ 1: Số thực gồm có số vô tỷ và số hữu tỉ, trong số hữu tỉ có số hữu tỉ nguyên và 

số hữu tỉ không nguyên nếu phân chia số thực gồm số vô tỉ, số hữu tỉ nguyên và số hữu tỉ 

không nguyên là vượt cấp, không liên tục. 

Ví dụ 2: khái niệm “nhân dân châu Á” được phân chia thành “nhân dân Trung Quốc”, 

“nhân dân Nhật Bản”, “nhân dân Hà Nội” là không liên tục và không đồng cấp. 

5.3.3. Các kiểu phân chia khái niệm 

- Phân đôi khái niệm là thao tác logic chia khái niệm bị phân chia thành hai khái niệm 

mâu thuẫn nhau, hay chia thành hai lớp loại trừ nhau. Ở đây mỗi sự vật của lớp này có dấu 

hiệu A nhất định còn mỗi sự vật của lớp kia không có dấu hiệu A. 

Ví dụ: động vật gồm động vật có xương sống và động vật không xương sống.  

Phân đôi khái niệm không nhất thiết dựa vào thuộc tính bản chất mà tuỳ theo yêu cầu 

của phép phân chia mà ta có thể dựa vào một thuộc tính nào đó. Ví dụ chiến tranh theo tiêu 

chí thời gian có chiến tranh lâu dài, chiến tranh chớp nhoáng... 

- Phân loại khái niệm là sự sắp xếp có hệ thống các đối tượng thành lớp theo các dấu 

hiệu có tính ổn định sao cho mỗi lớp chiếm một vị trí xác định, phân biệt với các lớp khác. 

+ Phân loại tự nhiên là sự sắp xếp các đối tượng theo lớp xác định dựa trên các dấu 

hiệu bản chất của chúng. Phân loại tự nhiên được sử dụng phổ biến rong nhiều ngành khoa 

học như sinh học, hoá học, ngôn ngữ... cho phép xác định thuộc tính của đối tượng khi biết 

nó thuộc lớp nào và còn tiên đoán được các đối tượng chưa phát hiện. Ví dụ bảng tuần hoàn 

Menđêlêép, nhờ có bảng tuần hoàn này mà sau này các nhà khoa học phát hiện thêm các 

nguyên tố hoá học như gali, scadi, giecmani... Hoặc Menđêlêep đã sắp xếp các nguyên tố hóa 

học theo nguyên tử lượng của chúng mà phát hiện ra tính chất trùng lặp nhất định về tính 

chất hóa học của các nguyên tố và trên cơ sở đó ông đã phát biểu định luật về tính tuần hoàn 

như sau: “Các tính chất của các nguyên tố phụ thuộc một cách có chu kỳ vào nguyên tử 

lượng của chúng”. Khi chúng ta biết một nguyên tố thuộc vào nhóm nào và thuộc vào dãy 

nào ta có thể rút ra một loạt khẳng định về tính chất của nguyên tố ấy. 
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+ Phân loại nhân tạo là sự sắp xếp đối tượng thành từng lớp theo những dấu hiệu bên 

ngoài không gắn với bản chất nhằm đáp ứng nhu cầu chủ quan, tiện lợi cho việc nghiên cứu 

nhanh chóng, chính xác. 

Ví dụ: sắp xếp tên người theo A, B, C...; sắp xếp hồ sơ theo mảng vấn đề... 

Tóm lại, các phép phân chia có giá trị to lớn giúp con người trong nghiên cứu khoa 

học và trong hoạt động thực tiễn nhưng chúng ta không nên tuyệt đối hoá chúng vì sự phân 

chia khái niệm phụ thuộc vào trình độ nhận thức khác nhau của con người, đồng thời không 

có một giới hạn tuyệt đối nào giữa các nhóm đối tượng trong hiện thực. Ph.Ăngghen đã chỉ 

ra rằng, mọi sự phân loại bao giờ cũng có tính chất tương đối, gần đúng, vì trong tự nhiên có 

rất nhiều hình thức chuyển tiếp ranh giới giữa các nhóm phân loại khác nhau. Ví dụ, thú mỏ 

vịt đứng ở ranh giới giữa động vật có vú và động vật bò sát vì có cả đặc điểm của hai loài. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1, Thế nào là khái niệm? Dấu hiệu cơ bản của đối tượng gồm những dấu hiệu nào? 

2, Hãy tìm dấu hiệu không cơ bản, dấu hiệu cơ bản không khác biệt và dấu hiệu cơ 

bản khác biệt của các đối tượng sau: hành tinh trong hệ mặt trời, mặt trời, thực vật, động vật, 

nông dân, họa sĩ, sinh viên tiên tiến. 

3, Thế nào là nội hàm và ngoại diên của khái niệm? Quan hệ giữa nội hàm và ngoại 

diên của khái niệm là quan hệ gì? 

4, Xác định nội hàm và ngoại diên của các khái niệm sau: người lao động trí óc, nhà 

văn, kim loại, chất lỏng, thực vật, người bảo vệ hòa bình, pháp luật, vật chất hữu sinh, luật 

sư, pháp luật Việt Nam, người Việt Nam. 

5, Xác định quan hệ và mô hình hóa quan hệ của các khái niệm sau: 

a, “bò kéo” và “bò thịt” 

b, “nhà thơ” và “chiến sỹ” 

c, “nhân viên quân sự”, “thiếu tá” và “đại úy” 

d, “quy luật”, “quy luật tự nhiên”, “quy luật xã hội”, “quy luật sinh học”, “quy luật tư 

duy”, “quy luật cấm mâu thuẫn trong tư duy” 

e, “người trái đất”, “người sao hỏa”, “mặt trăng” 

g, “cá sấu”, “cây thông”, “giới hữu cơ”, “vật chất” 

h, “từ”, “động từ” và “tính từ” 

k, “triết học duy vật”, “triết học duy tâm”, “triết học duy vật biện chứng” 

l, “doanh nghiệp”, “doanh nghiệp tư nhân”, “doanh nghiệp nhà nước”, “doanh nghiệp 

xuất khẩu hàng thủy sản”, “doanh nhiệp kinh doanh hàng xuất khẩu”. 

6, Thu hẹp và mở rộng các khái niệm ở câu 4. 

7, Định nghĩa khái niệm là gì? Đặc trưng và cấu trúc của định nghĩa một khái niệm? 

Có những quy tắc định nghĩa khái niệm nào và trình bày nội dung của từng quy tắc? 

8, Hãy kiểm tra các định nghĩa sau có vi phạm quy tắc định nghĩa nào không? 

a, Chất lỏng là những vật thể có thể tích nhất định và không có hình dạng xác định. 

b, Số không là một số khi cộng với số a sẽ cho a (0 + a = a). 

c, Thấu kính là một dụng cụ quang học bị giới hạn bởi hai mặt lồi. 
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d, Sự quay là sự chuyển động xung quanh trục của mình. 

e, Cây leo là loại cây không mọc ở xứ lạnh. 

g, Ôn tập là mẹ học tập. 

h, Danh từ là từ. 

k, Tuổi trẻ là mùa xuân của cuộc đời. 

l, Thiếu úy là sỹ quan trong quân đội trên chuẩn ủy và dưới trung úy. Trung úy là sỹ 

quan trên thiếu úy và dưới thượng úy. 

m, Tình yêu không phải là tội lỗi. 

9, Phân chia khái niệm là gì? Cấu trúc của phân chia khái niệm? Khi phân chia khái 

niệm chúng ta phải tuân thủ những quy tắc nào? 

10, Hãy phân chia các khái niệm ở câu 4. 

11, Hãy kiểm tra sự phân chia khái niệm sau xem có vi phạm quy tắc nào không? 

a, Cây thân gỗ gồm cây lá hình kim và cây lá hình phiến. 

b, Tam giác gồm có tam giác nhọn và tam giác tù. 

c, Các nguyên tố hóa học được chia thành kim loại, không kim loại và khoáng chất. 

d, Các hiệp định quốc tế bao gồm những hiệp định bình đẳng và bất bình đẳng, thành 

văn và nói miệng. 

e, Bài kiểm tra bao gồm bài làm miệng, bài viết và bài sát hạch. 

g, Các câu ngữ pháp có câu đơn, câu phức và câu phức đẳng lập. 

h, Học lực gồm học giỏi và học kém 

k, Khái niệm “lỗi” trong pháp luật gồm lỗi vô ý và lỗi cố ý trực tiếp.  
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Chương 3: PHÁN ĐOÁN 

 

Nội dung chính: Khái niệm phán đoán, đặc trưng của phán đoán, quan hệ giữa phán 

đoán và câu. Cấu trúc của phán đoán đơn và các loại phán đoán đơn cơ bản. Tính chu diên 

của các thuật ngữ trong các phán đoán đơn cơ bản. Quan hệ của các phán đoán đơn cơ bản. 

Phán đoán phức, cấu trúc và các loại phán đoán phức. 

Mục đích: Giúp sinh viên 

- Hiểu và trình bày chính xác định nghĩa phán đoán, các đặc trưng của phán đoán. 

- Phân biệt được các phán đoán đơn cơ bản dựa trên công thức của chúng. 

- Xác định được tính chu diên của từng thuật ngữ trong phán đoán đơn, giá trị chân lý 

của từng phán đoán đó. 

- Xác định được quan hệ của các phán đoán đơn cơ bản và tìm được các phán đoán 

còn lại trong hình vuông logic. 

- Định nghĩa chính xác phán đoán phức, cấu trúc của phán đoán phức. 

- Phân biệt được các loại phán đoán phức theo liên hệ từ. 

 

1. Định nghĩa – Câu và phán đoán 

1.1. Định nghĩa 

Thế giới vật chất tồn tại trong mối liên hệ phổ biến và không ngừng vận động và phát 

triển. Con người nhận thức thế giới và dần dần phát hiện ra quan hệ giữa các đối tượng và 

thuộc tính của nó. Bởi mỗi đối tượng trong thế giới khách quan có những thuộc tính nhất 

định. Khi chúng ta thấy đối tượng S có thuộc tính P, chúng ta nghĩ “S có thuộc tính P” như 

vậy chúng ta nhận thức được một thuộc tính P của S. Điều mà chúng ta nghĩ chỉ được thốt 

lên thành lời khi S và P được diễn đạt bằng ngôn từ. Chẳng hạn như, “Con này nguy hiểm”, 

“Quả này không ăn được”...  Các mối quan hệ đó được phản ánh trong tư duy dưới hình thức 

nhận định, dự báo trên cơ sở liên kết các khái niệm gọi là phán đoán. 

Phán đoán là hình thức của tư duy trên cơ sở liên kết các khái niệm để khẳng định 

hay phủ định về sự tồn tại của đối tượng, có hay không có thuộc tính hay quan hệ  nào đó 

thuộc về đối tượng. 

Phán đoán là hình thức suy nghĩ phức tạp hơn khái niệm, phán đoán dùng khái niệm 

như là chỗ dựa để nêu lên nhận thức mới. Mỗi phán đoán bao giờ cũng phản ánh một mặt, 

một dấu hiệu, một nội dung nhất định của một đối tượng nào đó. Những dấu hiệu, những 

thuộc tính, quan hệ của đối tượng là do con người phán đoán, nhận định về đối tượng. 

Ví dụ, Một số sinh viên lớp này là sinh viên ưu tú. 

Hay, Mọi sinh viên đều chăm học. 

Chị Lan là người nhân hậu. 

Nhà nước là tổ chức quyền lực chính trị của giai cấp thống trị về kinh tế. 

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội. 

Đặc trưng của mỗi phán đoán quy định về chất, lượng và giá trị logic. 

- Chất của phán đoán có thể là khẳng định hay phủ định (thừa nhận hay không thừa 

nhận) một thuộc tính hay quan hệ nào đó của đối tượng. 
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- Lượng của phán đoán là phạm vi ngoại diên của khái niệm. Lượng của phán đoán 

có hai loại: lượng toàn thể - kí hiệu là  (All) và lượng bộ phận kí hiệu là  (Exist). Lượng từ 

 có thể thay thế cho nhiều cách diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường như: một vài, một số, 

số ít, số đông, phần đông, không phải tất cả, đại đa số, thiểu số, tuyệt đại đa số, phần lớn, ít, 

hầu khắp...  là lượng từ diễn đạt sự không trọn vẹn của các đối tượng đang xem xét. Lượng 

từ  diễn đạt sự trọn vẹn của các đối tượng thuộc tập hợp đang xét. Lượng từ  được diễn 

đạt bằng ngôn ngữ thông thường như: tất cả, mọi, mỗi một, không trừ cái gì, toàn thể, bất 

luận cái gì, hoặc ai, nào… Chẳng hạn, “Ai cũng biết ca sỹ ấy”, “Ớt nào mà ớt chẳng cay”. 

Lượng từ  đúng với mọi giá trị của đối tượng trong không gian khi ta nghĩ lướt qua tất cả n 

giá trị của biến x để xem P(x) có luôn đúng không, nếu gặp một giá trị của x làm cho P(x) sai 

thì x P(x) sai, ngược lại nếu không tìm được một giá trị x nào đúng thì x P(x) sai. 

Các lượng từ 

Mệnh đề Khi nào đúng? Khi nào sai? 

x P(x) 

x P(x) 

P(x) đúng với mọi x 

Có một giá trị của x để P(x) đúng 

Có một giá trị của x để P(x) sai 

P(x) sai với mọi x 

- Giá trị logic của phán đoán chỉ sự nhận thức, nhận định, dự báo của con người về 

đối tượng, giá trị logic của phán đoán có thể chân thực hoặc giả dối. Mỗi phán đoán (mệnh 

đề) trong logic lưỡng trị chỉ được nhận một giá trị hoặc đúng hoặc sai, hoặc chân thực hoặc 

giả dối, không thể vừa đúng vừa sai. Phán đoán chân thực là phán đoán phản ánh dấu hiệu, 

thuộc tính của đối tượng phù hợp với nội dung của hiện thực khách quan. Phán đoán giả dối 

là phán đoán phản ánh sai lệch, mâu thuẫn hoặc không phù hợp với nội dung hiện thực khách 

quan về dấu hiệu và thuộc tính của nó. 

Ví dụ: Đồng là kim loại không dẫn điện (giả dối) 

Trong Toán học có các phương trình có biến như x > 3;  x = y + 3; x + y = z các câu 

này gọi là hàm mệnh đề theo logic mệnh đề và không được gọi là phán đoán (mệnh đề) vì nó 

không đúng, không sai do các biến chưa được cho những giá trị xác định.  

Muốn khẳng định tính chân thực hoặc giả dối của phán đoán phải được khoa học 

chứng minh dựa trên các công thức, quy luật, quy tắc logic đã được chứng minh hoặc trên cơ 

sở thực tiễn kiểm nghiệm. Trong logic học giá trị chân lý chân thực được ký hiệu là 1 hoặc 

ch, giả dối ký hiệu là 0 hoặc gi. 

1.2. Phán đoán và câu 

Nếu khái niệm được biểu đạt bằng từ, cụm từ thì phán đoán được biểu đạt dưới dạng 

một câu. Câu là hình thức liên kết từ ngữ theo một trật tự ngữ pháp nhằm bảo đảm hoạt động 

tư duy và quá trình trao đổi thông tin của con người diễn ra bình thường. Câu là phạm trù của 

ngôn ngữ học. Câu được tuân thủ nghiêm ngặt về ngữ pháp, ngữ điệu, ngữ nghĩa và các quy 

luật của ngôn ngữ. Câu có cấu trúc rất đa dạng dùng để biểu lộ, nhận thức thái độ, tình cảm 

của con người. Mỗi câu đều có kết cấu chủ ngữ và vị ngữ đó là hai thành phần chính của câu, 

ngoài ra câu còn có các thành phần khác như bổ ngữ, trạng ngữ, định ngữ... 

Khái niệm như ta nghiên cứu ở chương hai là không thể tách rời khỏi ngôn ngữ. Phán 

đoán lại được cấu thành từ các khái niệm và được diễn đạt thông qua câu của ngôn ngữ, do 

đó, phán đoán không thể tồn tại bên ngoài câu. Song không phải mọi câu của ngôn ngữ đều 

có thể diễn đạt phán đoán. Chỉ có câu trần thuật (câu kể) là câu thông báo thông tin dưới 

dạng khẳng định hay phủ định là được dùng để diễn đạt phán đoán. Song câu và phán đoán 

không đồng nhất với nhau do: 

- Thành phần của phán đoán và thành phần của câu không giống nhau. 
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- Kết cấu logic của tư tưởng và kết cấu ngữ pháp của câu không giống nhau do kết 

cấu ngữ pháp phụ thuộc vào ngôn ngữ của từng dân tộc. 

Như vậy, tất cả các phán đoán là câu song không phải câu nào cũng là một phán 

đoán. Câu chỉ là phán đoán khi thể hiện hai yếu tố: 

- Khẳng định hay phủ định dấu hiệu, thuộc tính nào đó của đối tượng tư tưởng. 

- Phải xác định được giá trị logic của phán đoán qua câu đó là chân thực hay giả dối. 

Trong thực tế, có những phán đoán mà tính chân lý của nó không thể xác định được 

thường do nguyên nhân bắt nguồn từ những cơ sở logic và nảy sinh ra những nghịch lý 

(paradoxes). Ví dụ: Khi một người tuyên bố “Tôi nói dối” thì không thể xác định được lời 

tuyên bố đó có giá trị đúng hay sai, chân thực hay giả dối. Vì nếu “Tôi nói dối” có giá trị 

đúng, nghĩa là người đó nói thật chứ không nói dối vì thế “Tôi nói dối” lại là một điều sai. 

Nhưng nếu “Tôi nói dối” là một điều sai nghĩa là người đó nói sai chứ không nói thật thì “Tôi 

nói dối” lại là một điều đúng. Cứ như vậy lập luận và chúng ta không thể rút ra kết luận “Tôi 

nói dối” là đúng hay sai. 

Sự khác nhau giữa phán đoán và khái niệm: 

- Phán đoán được cáu thành từ nhiều khái niệm. 

- Phán đoán cho ta hiểu biết về thuộc tính nào đó của đối tượng còn khái niệm cho ta 

hiểu biết tương đối trọn vẹn về đối tượng. 

- Phán đoán có quan hệ chặt chẽ với câu. 

2. Phán đoán đơn 

2.1. Định nghĩa và cấu trúc của phán đoán đơn 

Phán đoán đơn là phán đoán chỉ có một chủ từ và một vị từ được tạo thành từ sự liên 

kết các khái niệm. 

Ví dụ: Việt Nam là nước Xã hội chủ nghĩa. 

Trong phán đoán đơn nhất thiết chỉ có duy nhất một chủ từ và một vị từ, nếu phá vỡ 

cấu trúc của nó ta chỉ thu được các khái niệm chứ không thể tạo thành các phán đoán khác. 

Mỗi phán đoán đơn đều có cấu trúc logic xác định 

- Chủ từ là khái niệm về đối tượng của tư tưởng mà ta đang tư duy về nó, ký hiệu là S 

(Subjectum – tiếng La tinh). 

- Vị từ là khái niệm chỉ thuộc tính hay dấu hiệu của đối tượng thể hiện nội dung tư 

duy của con người về đối tượng, ký hiệu là P (Praedicatum – Tiếng La tinh). 

- Liên hệ từ là từ nối giữa S và P phản ánh quan hệ giữa đối tượng và thuộc tính của 

đối tượng, nó biểu thị bằng các từ là, không là, thực chất là, không phải là... 

- Lượng từ gồm có lượng từ toàn thể và lượng từ bộ phận để chỉ phán đoán có liên 

quan đến toàn bộ hay một phần ngoại diên của khái niệm biểu thị chủ từ. 

Chủ từ và vị từ là những danh từ (thuật ngữ) của phán đoán bao giờ cũng có còn 

lượng từ và từ nối có thể ẩn, có hoặc không. 

Công thức tổng quát của phán đoán là: 

,  S là (không là) P 

2.2. Phân loại phán đoán đơn 

Căn cứ theo nội hàm của vị từ người ta chia phán đoán đơn thành ba loại: 
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- Phán đoán thuộc tính là phán đoán trong đó khẳng định hay phủ định một tính chất 

hay dấu hiệu cụ thể của đối tượng (hay phán đoán đặc tính). Cấu trúc của phán đoán này là 

,  S là (không là) P. 

Ví dụ: Cô gái này đẹp. 

- Phán đoán quan hệ là phán đoán phản ánh mối quan hệ giữa các đối tượng hoặc 

giữa các dấu hiệu của chúng. Ký hiệu a, b là các đối tượng hay dấu hiệu của đối tượng, R là 

quan hệ nào đó của chúng thì ta có cấu trúc của phán đoán này là R(a, b), trong đó a, b đóng 

vai trò là chủ từ còn quan hệ R đóng vai trò vị từ. 

Ví dụ: Bạn Minh học giỏi hơn bạn Hùng. 

- Phán đoán tồn tại là phán đoán khẳng định hay phủ định sự tồn tại của đối tượng. 

Cấu trúc của phán đoán này là S là (không là) tồn tại, “tồn tại” đóng vai trò vị từ. 

Ví dụ: Ngày nay vẫn tồn tại những kẻ giết người. 

Căn cứ vào tính chất của liên hệ từ người ta chia phán đoán đơn thành hai loại: 

- Phán đoán khẳng định là phán đoán là phán đoán thừa nhận hay khẳng định tính 

chất hay dấu hiệu nào đó của đối tượng. Cấu trúc của nó là ,  S là P.  

Ví dụ: Platon là nhà triết họ duy tâm thời cổ đại. 

Sông Hồng có nhiều phù sa. 

Một số sinh viên lớp này chăm học. 

- Phán đoán phủ định là phán đoán phủ định hay không thừa nhận tính chất hay dấu 

hiệu nào đó cả đối tượng. Cấu trúc của nó là ,  S không là P. 

Ví dụ: Cacbon không phải là kim loại. 

Muối không tan trong nước. 

Đa số sinh viên không phải là đảng viên. 

Căn cứ vào lượng từ đề cập ở chủ từ người ta chia phán đoán đơn thành ba loại: 

- Phán đoán chung là phán đoán đề cập đến toàn bộ các đối tượng ở chủ từ. Cấu trúc 

của nó là  S là (không là) P. 

Ví dụ: Mọi sinh viên đều là đoàn viên. 

Con người không biết bay. 

Kim loại dẫn điện. 

- Phán đoán riêng (bộ phận) là phán đoán chỉ đề cập đến một số đối tượng ở chủ từ. 

Cấu trúc của nó là  S là (không là) P. 

Ví dụ: Có thành phố là thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Một số động vật sống dưới nước. 

- Phán đoán đơn nhất là phán đoán chỉ đề cập tới một sự vật, một hiện tượng duy nhất 

làm thành đối tượng mà chủ từ ghi lại (chủ từ là khái niệm riêng). Cấu trúc của nó là S là 

(không là P). 

Ví dụ: Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Bác Hồ là người đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam vào ngày 2 

tháng 9 năm 1945. 
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Căn cứ vào mức độ hiểu biết về mối liên hệ giữa đố tượng và thuộc tính của đối 

tượng (theo dạng thức) người ta chia phán đoán đơn thành ba loại: 

- Phán đoán khả năng là phán đoán phản ánh sự phỏng đoán hay dự báo khi liên hệ 

giữa đối tượng với thực tiễn mà không thể khẳng định một cách chắc chắn, nó có ý nghĩa với 

những giả thuyết. Cấu trúc của nó là ,  S có thể (không thể) là P.  

Ví dụ: Trên Sao hỏa có thể có sự sống. 

Trái đất có thể tồn tại mãi mãi. 

Dịch cúm A H1N1 có thể bị khống chế trong vòng một tháng tại Hà Nội. 

- Phán đoán thực là phán đoán phản ánh những sự vật đã hoặc đang diễn ra một cách 

rõ ràng, xác thực. Phán đoán này biểu thị thái độ dứt khoát, thừa nhận hay không thừa nhận 

thuộc tính hay quan hệ nào đó của đối tượng, nó phản ánh về thời quá khứ hoặc hiện tại. Cấu 

trúc của phán đoán này là ,  S đã (đang) là (không là) P.  

Ví dụ: Chiến tranh thế giới thứ hai đã bắt đầu vào ngày 1/9/1939. 

Vệ tinh VINASAT1 đang bay. 

Nước ta đang đổi mới. 

- Phán đoán tất yếu là phán đoán khẳng định chắc chắn sự tồn tại hay không tồn tại 

của đối tượng hay thuộc tính của đối tượng. Cấu trúc của phán đoán này là ,  S chắc chắn 

là (không là) P.  

Ví dụ: Nước sôi ở 100oC. 

Giải quyết mâu thuẫn là nguồn gốc và động lực cho sự phát triển. 

Sự phát triển từ phán đoán cái nhiên (hoặc nhiên, khả năng) lên phán đoán minh 

nhiên (thực nhiên) rồi lên phán đoán tất nhiên (tất yếu) cũng là quá trình phát triển nhận thức 

của con người từ hiện tượng đơn nhất đi sâu vào cái đặc thù rồi đến cái bản chất, cái phổ biến 

về sự vật hiện tượng. Chẳng hạn, từ phán đoán đơn “Ma sát sinh nhiệt” từ thời tiền sử đến 

năm 1842 Maye Giun và Côndinh đã nêu lên phán đoán “Mọi sự vận động cơ giới đều có thể 

do ma sát chuyển hóa thành năng lượng nhiệt” là phán đoán đặc thù, đến năm 1845 Maye lại 

đưa ra phán đoán “Mọi hình thức vận động đều có thể và hơn thế nữa là tất yếu chuyển hóa 

thành hìh thức vận động khác” đây là phán đoán phổ biến. 

Căn cứ vào cách kết hợp giữa chất và lượng của phán đoán người ta chia phán đoán 

đơn thành 4 loại cơ bản sau: 

- Phán đoán khẳng định chung là phán đoán khẳng định, thừa nhận toàn bộ lớp đối 

tượng có cùng thuộc tính nào đó. Ký hiệu là A (hoặc a) viết tắt của từ affirmo – khẳng định. 

Công thức: Mọi S là P (SaP). Lượng hóa theo ngôn ngữ logic vị từ: x (S(x) → P(x)) đọc là 

mọi x có thuộc tính S thì x có thuộc tính P. 

Ví dụ: Mọi người dân Việt Nam đều yêu lao động. 

Bác Hồ là người đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình 

Hà Nội. 

Mọi kiểu pháp luật đều mang tính giai cấp. 

- Phán đoán khẳng định bộ phận (khẳng định riêng) là phán đoán phản ánh một 

nhóm, một bộ phận lớp đối tượng có chung một thuộc tính nào đó. Ký hiệu là I (i). Công 

thức: Một số S là P (SiP). Lượng hóa theo ngôn ngữ logic vị từ: x (S(x) ٨ P(x)) đọc là tồn tại 

x có thuộc tính S và thuộc tính P. 

Ví dụ: Một số sinh viên trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam học tiếng Pháp. 
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Có thực vật là thực vật kí sinh. 

Đại bộ phận người Việt Nam đều yêu lao động. 

Có thanh niên là sinh viên. 

- Phán đoán phủ định chung là phán đoán phản ánh toàn bộ lớp đối tượng không có 

thuộc tính nào đó. Ký hiệu là E (e) viết tắt của từ nego – phủ định. Công thức: Mọi S không 

là P (SeP). Lượng hóa theo ngôn ngữ logic vị từ: x (S(x) → ~ P(x)) đọc là mọi x có thuộc 

tính S thì không có thuộc tính P.  

Chúng ta cũng cần lưu ý, phán đoán có 3 dạng phủ định, phủ định mối liên hệ (S 

không là P), phủ định vị từ (S là không P), phủ định chủ từ (không phải S là P), chúng ta chỉ 

xét dạng phủ định mối liên hệ. 

Ví dụ: Tất cả các cuốn sách đều không hay. 

Hà Nội không phải là thủ đô của Trung Quốc. 

- Phán đoán phủ định bộ phận (phủ định riêng) là phán đoán phản một nhóm, một bộ 

phận lớp đối tượng không có thuộc tính nào đó. Ký hiệu là O (o). Công thức: Một số S không 

là P (SoP). Lượng hóa theo ngôn ngữ logic vị từ: x (S(x) ٨ ~ P(x)) đọc là tồn tại x có thuộc 

tính S và không có thuộc tính P. 

Ví dụ: Đa số sinh viên không phải nhà thơ. 

Một số sinh viên không ở trong ký túc xá. 

Tóm lại, ta có thể khái quát 4 phán đoán đơn cơ bản trong bảng sau: 

                 Chất 

Lượng 

Khẳng định Phủ định 

Toàn thể (chung) Mọi S là P (A) Mọi S không là P (E) 

Bộ phận (riêng) Một số S là P (I) Một số S không là P (O) 

2.3. Tính chu diên của các thuât ngữ trong phán đoán đơn 

Chu là tính toàn vẹn, tính đầy đủ; diên là ngoại diên. Chu diên là xét tính đầy đủ về 

ngoại diên của thuật ngữ chủ từ và vị từ trong phán đoán. 

Tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán là khi trong phán đoán đó đề cập 

trực tiếp hoặc gián tiếp tới tất cả đối tượng thuộc ngoại diên của thuật ngữ ấy trong mối quan 

hệ với thuật ngữ còn lại của phán đoán. Thuật ngữ chu diên ký hiệu là dấu cộng (+). Ngược 

lại, nếu thuật ngữ chỉ đề cập tới một phần đối tượng thuộc ngoại diên khái niệm ấy trong mối 

quan hệ với thuật ngữ còn lại của phán đoán thì thuật ngữ đó không chu diên. Thuật ngữ 

không chu diên ký hiệu là dấu trừ (-).  

Nói khác đi, nếu thuật ngữ không nằm trong một phán đoán nào đó thì tính chu diên 

của thuật ngữ không có ý nghĩa. Chúng ta chỉ xem xét tính chu diên của thuật ngữ trong mối 

quan hệ với thuật ngữ còn lại của phán đoán. 

- Đối với phán đoán A: quan hệ giữa S và P tồn tại hai quan hệ là quan hệ bao hàm và 

quan hệ đồng nhất. 

Trong quan hệ đồng nhất S là P và P là S, khi đó toàn bộ các đối tượng thuộc 

ngoại diên của chủ từ và vị từ đều được xem xét trong phán đoán, do đó cả S và P đều chu 

diên. Ta ký hiệu là S+  và P+. 

Quan hệ đồng nhất được mô hình hóa như sau: 
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Ví dụ: Sông Hồng là sông lớn nhất miền Bắc Việt Nam. Các thuật ngữ trong phán 

đoán này đều chu diên. 

Trong quan hệ bao hàm thì P phải bao hàm S, tức là S là P và P là S, thuật ngữ S 

chu diên (S+) còn thuật ngữ P không chu diên (P-). 

Quan hệ bao hàm được mô hình hóa như sau: 

 

Ví dụ: Tất cả động vật có vú là động vật. Thuật ngữ “động vật có vú” được nêu đến 

tất cả đối tượng thuộc ngoại diên của nó nên thuật ngữ này chu diên, còn thuật ngữ “động 

vật” chưa đề cập hết các đối tượng thuộc ngoại diên của khái niệm này nên không chu diên. 

Phán đoán đơn nhất ngoại diên chỉ có một đối tượng duy nhất nên coi như toàn bộ 

các đối tượng đã được xem xét. Vì vậy, trong suy luận, người ta thường sử dụng phán đoán 

đơn nhất như là phán đoán toàn thể. Song nguyên tắc của suy diễn là đi từ cái chung đến cái 

riêng, do đó, nếu đã sử dụng phán đoán đơn nhất với tư cách là phán đoán toàn thể thì kết 

luận rút ra bao giờ cũng là phán đoán bộ phận. 

Ví dụ: An là vận động viên thể thao 

An là sinh viên đại học 

Vậy, có sinh viên đại học là vận động viên thể thao. 

Trong tam đoạn luận trên, cả hai tiền đề đều là phán đoán đơn nhất nhưng về hình 

thức đóng vai trò là phán đoán toàn thể, do đó, không vi phạm quy tắc, song kết luận chỉ cho 

phép rút ra một số đối tượng vì ta chỉ biết chắc chắn có một đối tượng là An vừa là sinh viên 

vừa là vận động viên thể thao. 

- Đối với phán đoán I: quan hệ giữa S và P tồn tại hai quan hệ là quan hệ giao nhau 

và quan hệ bao hàm, do dó, tính chu diên của các thuật ngữ cũng thay đổi. 

Trong quan hệ S và P giao nhau, tức là S là P và S không là P và P không là S 

được mô hình hóa trong hình sau: 

 

 

 

 

P - 

S+ 

 

  

S+ P+ 

         P - S - 
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Trong quan hệ giao nhau chỉ có một số đối tượng của S và một số đối tượng của P 

được xem xét đến, vì vậy, cả S và P đều không chu diên. 

Ví dụ: Một số giáo viên là anh hùng lao động. Thuật ngữ “anh hùng lao động” chỉ có 

một phần đối tượng thuộc ngoại diên khái niệm này trùng với một phần ngoại diên khái niệm 

“giáo viên”, nên cả hai thuật ngữ không chu diên. 

Trường hợp bao hàm thì S phải bao hàm P, tức là S là P và P là S và S không là 

P. Chỉ có một phần đối tượng thuộc ngoại diên của S được xem xét và toàn bộ các đối tượng 

thuộc ngoại diên P được xem xét, do đó, trong quan hệ bao hàm S không chu diên (S-) còn P 

chu diên (P+). 

 

 

 

 

Ví dụ: Một số cuộc chiến tranh là chiến tranh chính nghĩa. Phán đoán đã đề cập đến 

tất cả “các cuộc chiến tranh chính nghĩa” và là phần ngoại diên của “cuộc chiến tranh” nên 

thuật ngữ này chu diên còn thuật ngữ “cuộc chiến tranh” không chu diên.  

- Đối với phán đoán E: quan hệ giữa S và P của phán đoán phủ định toàn thể nằm 

trong quan hệ tách rời mang tính loại trừ lẫn nhau, tức là S không là P và cũng có nghĩa là 

P không là S, nên cả hai thuật ngữ S và P đều chu diên (S+, P+). 

  

Ví dụ: Mọi quả ớt đều không cay.  

- Đối với phán đoán O: quan hệ giữa S và P trong phán đoán phủ định bộ phận có hai 

quan hệ là quan hệ giao nhau và quan hệ bao hàm. 

Trong quan hệ giao nhau thì S không là P, S là P và P không là S. Trong trường 

hợp này S không chu diên (S-) và P chu diên (P+). 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Một số quả ớt không cay. Toàn bộ đối tượng “cay” không thuộc ngoại diên 

của những đối tượng “ớt”. 

  

     S + 

 

     P + 

P + 

S - 

P + 

  

S - 

 P + 
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Trong quan hệ bao hàm thì S bao hàm P hay P bị S bao hàm, tức là S không là P và 

P là S. Trong quan hệ này phán đoán O chỉ đề cập đến một số đối tượng thuộc ngoại diên 

thuật ngữ S nên S không chu diên (S-), hơn nữa các thuật ngữ S đó lại nằm trong quan hệ loại 

trừ với tất cả các phần tử của P, do dó P chu diên (P+). 

 

Ví dụ: Một số động vật không là động vật ăn cỏ.  

Qua nghiên cứu tính chu diên của các thuật ngữ trong các phán đoán đơn cơ bản (A, 

E, I, O), ta có nhận xét sau: 

Trong phán đoán chung chủ từ luôn chu diên. 

Trong phán đoán riêng chủ từ luôn không chu diên. 

Trong phán doán phủ định vị từ luôn chu diên. 

Trong phán đoán khẳng định vị từ chu diên khi chủ từ và vị từ nằm trong quan hệ 

đồng nhất hoặc chủ từ bao hàm vị từ. 

Chúng ta cũng thấy rằng, tính chu diên của thuật ngữ chủ từ trong phán đoán phụ 

thuộc vào mặt lượng, còn tính chu diên của thuật ngữ vị từ phụ thuộc vào chất của phán 

đoán. 

2.4. Mối quan hệ giữa các phán đoán đơn cơ bản (xét trong tập hợp các phán đoán 

đơn có cùng chủ từ và cùng vị từ) 

Giữa các phán đoán tồn tại quan hệ với nhau đó là quan hệ quan hệ so sánh được và 

quan hệ không so sánh được. 

Quan hệ không so sánh được là quan hệ giữa các phán đoán khác nhau về chủ từ và 

vị từ. Ví dụ: “có thực vật sống dưới nước” và “ một số động vật sống dưới nước”. 

Quan hệ so sánh được là quan hệ giữa các phán đoán có cùng chủ từ và cùng vị từ, 

chúng chỉ khác nhau về lượng hoặc chất của phán đoán. Ví dụ: “tất cả kim loại là chất rắn” 

và “một số kim loại không là chất rắn”. Chúng ta nghiên cứu quan hệ giữa các phán đoán so 

sánh được. 

- Quan hệ mâu thuẫn: là quan hệ giữa các phán đoán khác nhau cả về chất và khác nhau 

cả về lượng của các phán đoán A với O, E với I. Quy tắc chung là không cùng đúng và không 

cùng sai. Đặc trưng giá trị logic là từ tính chân thực của phán đoán này suy ra phán đoán kia 

giả dối và ngược lại. 

Ví dụ: Mọi thí sinh không được quay cóp (E – chân thực) 

          Một số thí sinh được quay cóp (I – giả dối) 

- Quan hệ lệ thuộc: là quan hệ giữa các phán đoán khác nhau về lượng nhưng giống 

nhau về chất của các phán đoán A với I, E với O. Quy tắc chung là trên đúng thì dưới đúng 

và trên sai (lượng) dưới đúng, trên sai (chất) dưới sai. Đặc trưng giá trị logic là từ tính chân 

thực của phán đoán chi phối (A, E) suy ra tính chân thực của phán đoán lệ thuộc (I, O) và từ 

tính giả dối của phán đoán lệ thuộc (I, O) suy ra tính giả dối của phán đoán chi phối (A, E). 

      S - 

P + 
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Ngược lại, từ tính giả dối của phán đoán chi phối (A, E) suy ra phán đoán lệ thuộc (I, O) có 

thể chân thực hoặc giả dối, và từ tính chân thực của phán đoán lệ thuộc (I, O) suy ra phán 

đoán chi phối (A, E) có thể chân thực hoặc giả dối. 

Ví dụ: Mọi kim loại dẫn điện (A – chân thực) 

           Một số kim loại dẫn điện (I – chân thực) 

          Tất cả sinh viên đều chăm học (A – giả dối) 

            Một số sinh viên chăm học (I – chân thực) 

- Quan hệ đối chọi: là quan hệ giữa các phán đoán khác nhau về chất, giống nhau về 

lượng. 

+ Của các phán đoán A với E gọi là quan hệ đối chọi trên. Quy tắc chung là không 

cùng đúng nhưng cùng sai về lượng. Đặc trưng giá trị logic là từ tính chân thực của phán 

đoán này suy ra tính giả dối của phán đoán kia, từ tính giả dối (về lượng) của phán đoán này 

suy ra phán đoán kia cũng giả dối, từ tính giả dối (về chất) của phán đoán này suy ra phán 

đoán kia chân thực. 

Ví dụ: Rắn không là loài bò sát (E – giả dối) 

           Rắn là loài bò sát (A – chân thực) 

           Mọi cuốn tiểu thuyết đều hay (A – giả dối) 

           Mọi cuốn thiểu thuyết đều không hay (E – giả dối) 

+ Của các phán đoán I với O gọi là quan hệ dối chọi dưới. Quy tắc chung là không 

cùng sai nhưng cùng đúng về lượng. Đặc trưng giá trị logic là từ tính giả dối của phán đoán 

này suy ra tính chân thực của phán đoán kia, từ tính chân thực (về lượng) của phán đoán này 

suy ra tính chân thực của phán đoán kia, từ tính chân thực (về chất) của phán đoán này suy ra 

phán đoán kia giả dối. 

Ví dụ: Một số sinh viên là vận động viên (I – chân thực) 

           Một số sinh viên không là vận động viên (O – chân thực) 

           Có người không thở bằng phổi (O – giả dối) 

          Có người thở bằng phổi (I – chân thực) 

Ta có thể khái quát quan hệ giữa các phán đoán đơn cơ bản thành “hình vuông logic” 

hay “bàn cờ logic”. Các đỉnh của nó biểu thị các phán đoán đơn nhất quyết A, E, I, O; các 

cạnh và đường chéo của hình vuông biểu thị quan hệ logic giữa các phán đoán đó; cạnh trên 

là quan hệ đối chọi trên, cạnh dưới là quan hệ đối chọi dưới, hai cạnh bên là quan hệ lệ thuộc, 

hai đường chéo là quan hệ mâu thuẫn. 

                                 A            đối chọi trên       E 

             

 

Lệ thuộc                                   Lệ thuộc 

 

 

                     I    đối chọi dưới         O 

3. Phán đoán phức 

3.1. Định nghĩa – Cấu tạo 

 

 

 

        Mâu thuẫn 
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- Định nghĩa: Phán đoán phức là phán đoán được tạo thàn từ sự liên kết các phán đoán 

đơn nhờ các liên từ logic, hay phán đoán phức là phán đoán có nhiều cụm chủ từ và vị từ 

logic. 

Phán đoán đơn được tạo thành từ sự liên kết các khái niệm, phán đoán phức được tạo 

thành từ sự liên kết các phán đoán đơn, khi phá vỡ cấu trúc của phán đoán phức ta thu được 

các phán đoán đơn thành phần. Trong phán đoán đơn liên hệ từ (từ nối) biểu thị đặc trưng 

chất của phán đoán, còn trong phán đoán phức liên hệ từ có nhiệm vụ liên kết các phán đoán 

đơn lại với nhau và không mang đặc trưng về chất như phán đoán đơn. 

- Cấu tạo: Phán đoán phức gồm hai bộ phận: 

+ Các phán đoán thành phần là phán đoán đơn. 

+ Liên từ logic là cơ sở để nối các phán đoán đơn lại, là sự phản ánh mối quan hệ về 

các mặt tồn tại giữa các đối tượng hay giữa các thuộc tính của đối tượng. 

Ví dụ: Tất cả sinh viên vừa phải học tập tốt vừa phải NCKH tốt vừa phải rèn luyện 

phẩm chất nhân cách tốt. 

- Giá trị logic của phán đoán phức phụ thuộc vào giá trị logic của các phán đoán đơn 

thành phần và cách thức liên hệ giữa các phán đoán đơn. 

3.2. Phân loại phán đoán phức 

Ta xét ví dụ từ hai phán đoán đơn sau: 

(1) Dũng học bài. 

(2) Hùng chơi thể thao. 

Chúng ta sử dụng các liên từ logic để liên kết các phán đoán đơn trên thành các phán 

đoán phức như: 

(3) Dũng không học bài. 

(4) Dũng học bài và Hùng chơi thể thao. 

(5) Dũng học bài hoặc Hùng chơi thể thao. 

(6) Nếu Dũng học bài thì Hùng chơi thể thao. 

(7) Dũng chỉ học bài khi và chỉ khi Hùng chơi thể thao. 

(8) Không phải Dũng học bài và Hùng chơi thể thao. 

Các phán đoán phức trên làn lượt được tạo thành từ các liên từ logic không (phép phủ 

định), và (phép hội), hoặc (phép tuyển), nếu... thì (phép kéo theo), khi và chỉ khi (phép tương 

đương), không (phép phủ định). 

Căn cứ vào ý nghĩa của liên từ logic trong các phán đoán trên phán đoán phức được 

chia thành 5 loại: 

- Phán đoán liên kết (phép hội): là phán đoán phức được tạo thành từ các phán đoán 

đơn thông qua liên từ logic và, vừa... vừa. Phán đoán liên kết phản ánh sự tồn tại của các sự 

vật trong hiện thực khách quan hay của các thuộc tính trong một sự vật hiện tượng. Công 

thức: a  b ( = and), trong đó a, b là các phán đoán đơn thành phần, dấu  (hội) là liên từ 

logic liên kết các phán đoán đơn thành phần, thường là vừa, và, chẳng những mà còn, song 

song, đồng thời, cả cả, nhưng mà… 

Để xác định giá trị chân lý của phán đoán phức ta phải lập bảng giá trị logic. Trong 

phần trước chúng ta đã đề cập, giá trị logic của phán đoán trong logic cổ điển, logic hình 

thức, logic đại cương có hai giá trị chân lý hoặc là chân thực (ký hiệu là 1 hoặc ch) hoặc là 



 

 
56 

giả dối (ký hiệu là 0 hoặc gi). Giá trị logic của phán đoán liên kết được xác định bằng phép 

toán logic mệnh đề là phép hội được khái quát trong bảng sau: 

 

   Bảng giá trị logic của phép hội 

a b a  b 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

Ở bảng trên chúng ta thấy có hai phán đoán thành phần (hai biến số) và mỗi phán đoán 

có hai giá trị logic hoặc chân thực hoặc giả dối, nên bảng có 4 dòng. Nếu có ba phán đoán (3 

biến số) thì có 23 = 8 dòng…, với n biến số thì bảng giá trị logic có 2n dòng, trong đó n = 1, 

2, 3… 

Giá trị logic của phán đoán liên kết chân thực khi tất cả các phán đoán thành phần đều 

chân thực, nó giả dối khi chỉ cần một phán đoán thành phần giả dối. 

Phán đoán liên kết với hai phán đoán đơn thành phần ở dạng chuẩn có công thức là a  

b, song về ngôn ngữ còn có một số cách diễn đạt khác. 

a  b = S1 và S2 là P (S1 là P và S2 là P) 

a  b = S là P1 và P2 (S là P1 và S là P2) 

a  b = S1 và S2 là P1 và P2 (S1 là P1 và S2 là P2) 

- Phán đoán phân liệt (phép tuyển): là phán đoán phức được tạo thành từ các phán đoán 

đơn thông qua các các liên từ logic hoặc, hay… Phán đoán phân liệt là phán đoán phức phản 

ánh sự lựa chọn (tuyển lựa) về mặt tồn tại giữa các sự vật hiện tượng hay giữa các thuộc tính 

của đối tượng. Liên từ logic hoặc, hay có hai nghĩa là liên kết và tuyệt đối nên tương ứng với 

chúng có hai phán đoán phân liệt liên kết (phép tuyển yếu) và phân liệt tuyệt đối (phép tuyển 

chặt, tuyển mạnh). 

+ Phán đoán phân liệt liên kết (phép tuyển yếu, tuyển lựa chọn) là phán đoán phức 

được tạo thành từ phép tuyển không chặt các phán đoán đơn thành phần thông qua các liên từ 

logic hoặc, hay… các liên từ logic này có ý nghĩa bao hàm. Công thức a  b ( = or), trong 

đó a, b là các phán đoán đơn thành phần, dấu  là dấu tuyển yếu. 

Ví dụ: Tội tham ô có thể phạt tiền hoặc phạt tù. 

            Lợi nhuận tăng nhờ nâng cao năng suất lao động hoặc nhờ giảm giá thành sản 

phẩm. 

            Sinh viên này học rất chăm chỉ hoặc có năng khiếu khi học tin học. 

                                     Bảng giá trị logic của phép tuyển yếu 

a b a  b 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

Giá trị logic của phán đoán phân liệt liên kết giả dối khi tất cả các phán đoán đơn thành 

phần giả dối và chân thực khi ít nhất một phán đoán đơn thành phần chân thực. 
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+ Phán đoán phân liệt tuyệt đối (phép tuyển chặt, tuyển loại trừ) là phán đoán phức tạo 

thành từ phép tuyển chặt các phán đoán đơn thông qua liên từ logic hoặc là, hoặc… hoặc… 

Các liên từ logic này có ý nghĩa loại trừ hoặc cái này hoặc cái kia. Công thức: a  b ( = 

xor), trong đó a, b là các phán đoán đơn thành phần, dấu  là dấu tuyển chặt. 

Ví dụ: Khôn sống mống chết. 

           Chúng bay chỉ có một đường ra, một là tử trận hai là tù binh. 

             Cây này là cây lá hình phiến hoặc là cây lá hình kim. 

                             Bảng giá trị logic của phép tuyển chặt 

a b a  b 

1 1 0 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

Giá trị logic của phán đoán phân liệt tuyệt đối giả dối khi các phán đoán đơn thành 

phần có cùng giá trị logic, chân thực khi chỉ có một phán đoán đơn thành phần chân thực. 

- Phán đoán có điều kiện (phép kéo theo): là phán đoán phức được tạo thành từ các 

phán đoán đơn nhờ các liên từ logic nếu… thì, hễ… thì. Phán đoán có điều kiện phản ánh mối 

liên hệ phụ thuộc về các mặt tồn tại giữa các sự vật hiện tượng. Công thức: a → b, trong đó 

a, b là các phán đoán đơn, → là dấu kéo theo. Phán đoán a gọi là phán đoán cơ sở của phán 

đoán có điều kiện, phán đoán b gọi là phán đoán hệ quả của phán đoán có điều kiện. Giữa a 

và b có mối quan hệ ý nghĩa hoặc mối quan hệ về giá trị chân lý và chúng ta chỉ nghiên cứu 

mối quan hệ về giá trị chân lý giữa a và b.  

Ví dụ: Nếu có chiến tranh hạt nhân thì loài người sẽ bị hủy diệt. 

Các phán đoán trên có vế thứ nhất là nguyên nhân của vế thứ hai, vế thứ hai là kết quả, 

hệ quả của vế thứ nhất. Song cần lưu ý là trong thực tế có khi có một nguyên nhân dẫn đến 

nhiều hệ quả và ngược lại, hoặc có nguyên nhân phải có điều kiện nào đó thì mới sinh ra kết 

quả. Trong logic hình thức người ta trừu tượng hóa những yếu tố bổ trợ đó. 

                              Bảng giá trị logic của phép kéo theo                                 

a b a → b 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 1 

0 0 1 

Giá trị logic của phán đoán có điều kiện giả dối khi phán đoán nguyên nhân (cơ sở, 

điều kiện) chân thực và phán đoán hệ quả giả dối, nó chân thực khi phán đoán cơ sở và phán 

đoán hệ quả cùng giá trị chân lý hoặc phán đoán cơ sở giả dối và phán đoán hệ quả chân 

thực. 

Từ bảng giá trị logic của phán đoán kéo theo, chúng ta suy ra những điều sau: 

+ Cái sai không thể suy ra từ cái đúng (hàng 2 của bảng giá trị logic). 

+ Cái sai chỉ có thể suy ra từ cái sai (hàng 4). 

+ Từ một điều sai có thể suy ra bất cứ điều gì, đúng hoặc sai (hàng 3 và hàng 4). 

+ Từ cái đúng, bằng suy luận đúng đắn sẽ tìm ra cái đúng (hàng 1) 
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Như vậy, khi kiểm tra chân lý của một phép kéo theo ta chỉ cần sử dụng suy luận của 

hàng 1 để kiểm tra giá trị logic của phán đoán là đủ. 

Ví dụ: “Nếu trời nắng chúng ta đi nghỉ mát ở Hạ Long”. Phán đoán trên chỉ sai khi trời 

nắng mà chúng ta không đi nghỉ mát ở Hạ Long, còn trời mưa chúng ta ở nhà hay đi Hạ Long 

nghỉ mát thì phán đoán trên vẫn đúng. 

“Nếu hôm nay là thứ sáu thì 2 + 3 = 6” là đúng với mọi ngày trừ thứ sáu, mặc dù 2 + 3 

= 6 là sai. 

Phép kéo theo xuất hiện nhiều trong suy luận Toán học nên có nhiều thuật ngữ để diễn 

đạt nó, như: 

+ nếu a thì b, 

+ a kéo theo b, 

+ a là điều kiện đủ của b (tức là cứ có a thì khắc có b, nhưng a không phải là điều kiện 

duy nhất để có b, song đôi khi chúng ta gặp câu “b khi và chỉ khi a” có nghĩa là “a là điều 

kiện đủ duy nhất của b”). 

+ b là điều kiện cần của a (tức là sự xuất hiện của b là cần thiết, nếu không có b thì 

không thể có a). 

Song cũng có trường hợp a là điều kiện cần và đủ của b. Ví dụ: “Nếu em ăn mặc chỉnh 

tề thì cô cho em vào lớp”. 

Mệnh đề đảo của a → b là b → a 

Mệnh đề phản đảo của a → b là ~ b → ~  a 

Chúng ta cũng cần lưu ý về ngôn từ nhằm phân biệt câu điều kiện với câu giả định: 

+ Câu điều kiện: Nếu a thì b (hai sự kiện a và b chưa xảy ra) 

+ Câu giả định: Nếu như/ Giá như a thì b (đã xảy ra hai sự kiện trái ngược với điều 

được giả định, nghĩa là đã xảy ra không a và không b) 

Ví dụ: Nếu như em không có thái độ sai thì em đã thi qua môn học này. 

- Phán đoán tương đương (phép tương đương): là phán đoán phức được tạo thành từ sự 

liên kết các phán đoán đơn thông qua các liên từ logic “nếu và chỉ nếu” hay “khi và chỉ khi”. 

Công thức: a ≡ b (a ↔ b), trong đó a, b là các phán đoán đơn thành phần, dấu ≡, ↔ là dấu 

tương đương. Phán đoán tương đương còn có thể kí hiệu như sau: (a → b)  (b → a). 

Ví dụ: Một số chia hết cho 4 khi và chỉ khi hai chữ số cuối cùng của số đó chia hết cho 

4.  

Trong thực tế, chúng ta thường nghe thấy những câu đồng nghĩa như: 

(1) Mọi quả ớt đều cay. 

(2) Quả ớt nào cũng cay. 

(3) Ớt nào là ớt chẳng cay. 

Ba câu trên cũng là ba câu tương đương vì nếu một câu sai thì hai câu còn lại cũng sai, 

và một câu đúng thì hai câu còn lại cũng đúng. 

                         Bảng giá trị logic của phép tương đương                         

a b a ↔ b 

1 1 1 

1 0 0 
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0 1 0 

0 0 1 

Giá trị logic của phán đoán tương tương chân thực khi các phán đoán đơn thành phần 

cùng giá trị chân lý và giả dối khi một trong các phán đoán đơn thành phần giả dối. 

Hai phán đoán tương đương lập thành một đồng nhất thức (đẳng thức, đẳng trị). Một 

đồng nhất thức chân thực hay một đồng nhất thức giả dối khi chúng nhận giá trị như nhau với 

mọi bộ giá trị có thể có của biến số. Còn dù chỉ một trường hợp, một bộ giá trị nào đó của 

biểu thức A nhận được giá trị khác với giá trị của biểu thức B thì hai biểu thức đó không 

tương đương. Một đồng nhất chân thực gọi là quy luật logic.  

Ví dụ: Muốn biết hai biểu thức A = ~ (a  b) và B = (~a)  (~b) có phải là đồng nhất 

thức hay không chúng ta dựa vào bảng giá trị chân lý của các phán đoán phức và lập bảng 

tính giá trị của chúng theo tất cả các bộ giá trị có thể có của hai phán đoán đơn thành phần a 

và b. Kết quả như sau: 

a b a  b ~ (a  b) ~a ~b (~a)  (~b) 

1 1 1 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 1 1 

0 1 0 1 1 0 1 

0 0 0 1 1 1 1 

Nhìn vào cột 4 và cột 7 ta thấy, hai biểu thức đều nhận gí trị như nhau với mọi bộ giá 

trị của a và b, do đó A và B là đồng nhất thức, hay hai biểu thức tương đương. Đẳng thức 

trên có tên De Morgan (đẳng thức này lấy tên của nhà Toán học Anh Augustus De Morgan 

giữa thế kỷ 19) là tính chất của phép phủ định một hội hai mệnh đề. Ngoài ra còn có đẳng 

thức De Morgan nữa ~ (a  b) ≡ (~a)  (~b) là tính chất của phép phủ định một tuyển hai 

mệnh đề. Chúng ta có thể mở rộng thành phủ định một hội nhiều mệnh đề và phủ định một 

tuyển nhiều mệnh đề. 

Ví dụ: A và B tương đương 

Trong một tuần, bệnh nhân không xem tivi hoặc đọc sách (A) 

Trong một tuần, bệnh nhân không xem tivi và bệnh nhân không đọc sách. 

+ Đẳng trị hội: (p  q) = ~ (p → ~ q) = ~ (q → ~ p) = ~ (~ p  ~ q) 

Ví dụ: Tìm phán đoán đẳng trị với phán đoán sau:  

Luật sư vừa phải có chuyên môn giỏi vừa phải có đạo đức tốt 

Phán đoán đã cho là phán đoán liên kết có công thức p  q 

Trong đó: p = Luật sư phải có chuyên môn giỏi 

  q = Luật sư phải có đạo đức tốt 

Theo hằng đẳng trị:  

(p  q) = ~ (p → ~ q) = ~ (q → ~ p) = ~ (~ p  ~ q) 

Ta có các phán đoán đẳng trị sau: 

~ (p → ~ q) = Không thể nói nếu luật sư có chuyên môn giỏi thì không cần đạo đức tốt. 

~ (q → ~ p) = Không thể nói nếu luật sư có đạo đức tốt thì không cần có chuyên môn 

giỏi. 

~ (~ p  ~ q) = Không thể nói luật sư không cần có chuyên môn giỏi hoặc không cần 

đạo đức tốt. 
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+ Đẳng trị tuyển: (p  q) = (~ p → q) = (~ q → p) = ~ (~ p  ~ q) 

Ví dụ: Tìm phán đoán đẳng trị với phán đoán sau: 

Bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. 

Phán đoán đã cho là phán đoán lựa chọn tương đối có công thức p  q 

Trong đó: p = Bị cáo có quyền tự bào chữa. 

   q = Bị cáo có quyền nhờ người khác bào chữa. 

Theo công thức đẳng trị: 

(p  q) = (~ p → q) = (~ q → p) = ~ (~ p  ~ q) 

Ta có các phán đoán đẳng trị sau: 

(~ p → q) = Nếu bị cáo không sử dụng quyền tự bào chữa thì nhờ người khác bào chữa. 

(~ q → p) = Nếu bị cáo không nhờ người khác bào chữa thì dung quyền tự bào chữa. 

~ (~ p  ~ q) = Không thể nói bị cáo không có quyền tự bào chữa và cũng không được 

nhờ người khác bào chữa. 

+ Đẳng trị kéo theo: (p → q) = (~ q → ~ p) = ~ (p  ~ q) = (~ p  q) 

Chứng minh bằng phương pháp lập bảng. 

Ví dụ: Tìm phán đoán đẳng trị với phán đoán sau:  

Nếu ông X có hành vi vi phạm pháp luật thì ông X sẽ bị xử lý theo pháp luật. 

Phán đoán đã cho là phán đoán có điều kiện, công thức là p → q 

Trong đó: p = Ông X có hành vi vi phạm pháp luật. 

  q = Ông X sẽ bị xử lý theo pháp luật 

Ta có các phán đoán đẳng trị sau: 

(~ q → ~ p) = Nếu ông X không bị xử lý theo pháp luật thì ông X không có hành vi vi 

phạm pháp luật. 

~ (p  ~ q) = Không thể nói ông X có hành vi vi phạm pháp luật mà ông X không bị xử 

lý theo pháp luật. 

(~ p  q) = Đừng bao giờ ông X có hành vi vi phạm pháp luật hoặc ông X sẽ bị xử lý 

theo pháp luật. 

- Phủ định phán đoán (phép phủ định): Từ một phán đoán đơn, hoặc phán đoán phức ta 

dùng dấu phủ định (~) vào trước phán đoán ta sẽ thu được phán đoán mới có giá trị logic 

ngược với giá trị logic của phán đoán ban đầu. 

a ~ a 

0 1 

1 0 

Chúng ta cũng cần phân biệt phủ định phán đoán với phán đoán có tính chất phủ định. 

Ta xét phán đoán bị phủ định toàn bộ. Ví dụ: “S không là P” là phán đoán đơn có tính chất 

phủ định, còn “không thể có chuyện S là P”, tức là ~ (S là P) là phán đoán phủ định. 
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+ Phủ định phán đoán đơn (A, E, I, O) ta thu được các phán đoán đơn trong quan hệ 

mâu thuẫn với nó. Tức là, ta phủ định chất và lượng của nó để thu được phán đoán mới có 

chất và lượng ngược với chất và lượng của phán đoán ban đầu, trừ phán đoán đơn nhất thì 

lượng không đổi, chất chuyển sang chất đối lập. Cụ thể: 

                       ~ A → O; ~ O → A; ~ E → I; ~ I → E. 

+ Phủ định các phán đoán phức ta áp dụng các công thức logic để phá dấu phủ định và 

chuyển về dạng phán đoán phức thông thường đơn giản hơn mà các phán đoán thành phần 

còn ở dạng bị phủ định, sau đó dùng bảng giá trị logic để khảo sát tính chân thực hay giả dối 

của nó. 

Công thức De Morgan, phủ định một hội và phủ định một tuyển. 

~ (p  q) = (~ p  ~ q), phủ định một hội bằng tuyển các phủ định. 

~ (p  q) = (~ p  ~ q), phủ định một tuyển bằng hội các phủ định. 

Ví dụ: khi phủ định phán đoán liên kết: “Hùng là sinh viên giỏi và gương mẫu” ta được 

“Không phải Hùng là sinh viên giỏi và gương mẫu”. 

Đối với phán đoán tương đương chúng ta sử dụng phép phủ định của phán đoán có điều 

kiện. 

4. Kí pháp J. Lukasiewicz và logic tam trị 

4.1. Kí pháp J. Lukasiewicz 

Trong logic muốn miêu tả chính xác một mệnh đề phức hợp được xây dựng từ nhiều 

mệnh đề người ta phải sử dụng dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép toán trong mệnh 

đề đó. Song để giảm bớt sự cồng kềnh, phức tạp của những dấu ngoặc mà trong logic cũng 

quy định thứ tự ưu tiên cho các phép toán logic giống như trong số học hay lý thuyết tập hợp. 

Thứ tự ưu tiên đó như sau: 

1, Những phép toán trong dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc vuông, ngoặc móc) 

2, Phép phủ định: ~ 

3, Phép hội:  

4, Phép kéo theo: → 

5, Phép tương đương: ↔ 

6, Phép tuyển:  (tuyển lỏng, chuyển chặt) 

Song với quy ước như trên vẫn có những mệnh đề không thể bỏ được dấu ngoặc nào. 

Ví dụ: a → (b → (c → d)). Do đó, nhà Toán học Ba Lan J. Lukasiewicz đã tạo ra một kí pháp 

cho phép bỏ tất cả những dấu ngoặc khi viết các mệnh đề. Kí pháp đó như sau: Các phép 

toán logic sẽ đặt trực tiếp trước các đối tượng (phán đoán) của chúng. 

Theo nguyên tắc này, thay vì viết a  b; a ↔ b; a → b; a  b ông viết  ab; ↔ ab; → 

ab;  ab và ông dùng các chữ thay cho các kí hiệu đó là: 

N: phép phủ định. Như vậy, Na có nghĩa là ~ a 

K: phép hội. Như vậy, Kab có nghĩa là a  b 

C: phép kéo theo. Như vậy, Cab có nghĩa là a → b 

E: phép tương đương. Như vậy, Eab có nghĩa là a ↔ b 

A: phép tuyển. Như vậy, Aab có nghĩa là a  b 

Ví dụ 1: Viết biểu thức mệnh đề sau theo kí pháp Lukasiewicz: (a  b)c 
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Ta thực hiện từ phải sang trái, trong biểu thức trên phép tuyển được viết đầu tiên (từ 

bên phải sang) nên ta viết nó trước tiên  (a  b) c; tiếp theo ta thực hiện phép hội   a b c; 

tiếp theo dùng các chữ thay thế đó là AKabc. Cách thực hiện đơn giản là thực hiện phép toán 

trong ngoặc trước (Kab)  c; rồi thực hiện phép tuyển hai đối là (Kab) và c sẽ được là AKabc 

dấu ngoặc lúc này không cần thiết nữa. 

Ví dụ 2: Chuyển biểu thức B = CKCabNbNa về dạng biểu thức thông thường. 

Ta thực hiện từ phải sang trái, phép phủ định được viết đầu tiên (từ phải sang) với 

một đối tượng là a, vậy B = CKCabNb (~ a); phép phủ định tiếp theo có một đối tượng là b, 

vậy B = CKCab (~ b) (~ a); phép kéo theo có hai đối tượng là a và b, vậy B = CK (a → b) (~ 

b) (~ a); tiếp theo phép hội có hai đối tượng là (a → b) và (~ b), vậy B = C (a → b)  (~ b) (~ 

a); cuối cùng là phép kéo theo có hai đối tượng là (a → b)  (~ b) và (~ a), vậy B = [(a → b) 

 (~ b)] →  (~ a). 

4.2. Logic tam trị của J. Lukasiewicz 

Có nhiều hệ thồng logic đa trị, hệ thống logic ba trị đầu tiên do nhà Toán học Ba Lan 

J. Lukasiewicz xây dựng vào năm 1920. Tiếp theo đó là logic ba trị  của E.L.Post (1921), 

B.Sobocinski (1933), J.Slupecki (1938)... Hệ thống logic bốn trị của Belnap được xây dựng 

vào năm 1977... Chúng ta sẽ tìm hiểu khái quát về hệ thống logic tam trị của J. Lukasiewicz. 

  - Các phép toán trong hệ thống này cũng được xác định qua các bảng giá trị chân lý. 

Quy ước về cách trình bày bảng: Vì mỗi phán đoán có 3 giá trị, cho nên với hai phán đoán sẽ 

có 3 x 3 = tổ hợp giá trị. Do vậy, nếu biểu thị các tổ hợp đó như đã trình bày trong phần phán 

đoán phức thì sẽ tốn không gian. Ở đây, trong một phép toán chúng ta sẽ xếp ba giá trị của 

mỗi phán đoán thành phần vào một cạnh của một bảng vuông. Giá trị của phán đoán phức 

(tức là giá trị của phép toán) được ghi vào trong bảng vuông. Để cho tiện, chúng ta dùng luôn 

kí hiệu phép toán của J. Lukasiewicz. Như vậy, thay cho bảng định nghĩa phép hội ở phần 3 

của chương này chúng ta miêu tả lại như sau: 

 đ                    s 

đ 

s 

đ                    s 

s                    s 

Trước hết chúng ta trình bày các bảng các phép toán trong logic tam trị, sau đó sẽ giải 

thích một số giá trị khác so với phép toán trong logic lưỡng trị. Trong hệ thống logic này, 

ngoài hai giá trị đ (đúng) và s (sai) còn có giá trị thứ ba là g (gọi là giá trị trung gian, trong 

công trình của J. Lukasiewicz, ông gọi giá trị này là 1/2). 

Có thể đoán nhận giá trị trung gian g như là "sự đúng tới một mức nào đó". Nếu cho 

hai giá trị đ và s ứng với hai số 1 và 0 thì giá trị g sẽ nằm giữa 0 và 1. Một phán đoán càng 

đúng nhiều thì giá trị g của nó càng gần 1. Bốn phép toán trong bảng này được định nghĩa 

như 4 bảng N, K, A, và C. (Sự phủ định (N), phép hội (K), phép tuyển (A), phép kéo theo 

(C)). 
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Bảng N: 

a ~ a 

đ 

g 

s 

s 

g 

đ 

Bảng A: 

 đ        g        s 

đ 

g 

s 

đ        đ       đ       

đ        g        g 

đ        g        s 

 

Bảng K: 

 đ       g        s 

đ 

g 

s 

đ      g        s 

g      g        s 

s       s        s 

Bảng C: 

→ đ       g        s 

đ 

g 

s 

đ      g        s 

đ      đ        g 

đ      đ        đ 
 

- Ý nghĩa của các bảng ma trận giá trị: Các bảng trên đây chứa đựng các bảng tương 

ứng của logic lưỡng trị. Nghĩa là ở các bảng đó nếu ta bỏ đi các hàng và các cột chứa giá trị 

không xác định g thì chúng sẽ trở thành các bảng đã biết của logic lưỡng trị. Như vậy, ý 

nghĩa của các phép toán liên quan tới các phán đoán chỉ có giá trị đúng sai vẫn giống như ý 

nghĩa của các phép toán trong logic lưỡng trị. Chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của các phép 

toán liên quan tới các phán đoán có giá trị không xác định g. Chính ở đây thường gặp khó 

khăn trong giải thích, vì nó trái với cảm tính trực giác thông thường. Lấy một phán đoán có 

giá trị không xác định: một phán đoán ngẫu nhiên trong tương lai: 

(1) Năm 2100 Vũ Thái Hưng sẽ được giải thưởng Nobel văn học. Phủ định (1) ta 

được phán đoán: 

(2) Năm 2100 Vũ Thái Hưng sẽ không được giải Nobel văn học. Phán đoán (2) cũng 

có giá trị không xác định. Như vậy sự phủ định một phán đoán không xác định có giá trị 

không xác định (xem bảng A, dòng giá trị g). 

+ Phép hội (xem bảng K): một phán đoán có giá trị sai thì hội với bất kì phán đoán 

nào cũng được một phán đoán mới có giá trị sai (Dòng cuối giá trị sai - s). Một phán đoán có 

giá trị không xác định khi hội với một phán đoán có giá trị không xác định hoặc giá trị đúng 

thì sẽ được một phán đoán có giá trị không xác định (dòng thứ ba, giá trị g). Phép hội của 

một phán đoán có giá trị đúng với một phán đoán khác sẽ được phán đoán mới có giá trị như 

giá trị ban đầu của phán đoán thứ hai (dòng thứ hai có giá trị trùng với giá trị của dòng đầu). 

Ví dụ lấy một phán đoán đúng "Nguyễn Du là tác giả Truyện Kiều" hội với (1) chúng 

ta được (3) "Nguyễn Du là tác giả Truyện Kiều và năm 2100 Vũ Thái Hưng sẽ được giải 

Nobel văn học". Chúng ta không thể nói (3) là đúng hay sai, giá trị của nó không xác định.  

Khái quát các nhận xét trên sẽ là: Nếu gọi quan hệ lớn hơn giữa các giá trị được xác 

định là đ > g > s thì giá trị của một phán đoán hội luôn luôn trùng với giá trị "bé hơn" giữa 

hai giá trị của các phán đoán thành phần. Kí hiệu a là giá trị của phán đoán a. Nhận xét trên 

được viết lại như sau: 

   Kab = min (a , b ) 

+ Phép tuyển (xem bảng A) một phán đoán đúng tuyển với bất kì một phán đoán nào 

cũng được một phán đoán đúng (dòng thứ hai bắt đầu từ giá trị đúng). Trong một phán đoán 

tuyển, nếu một phán đoán thành phần có giá trị sai thì giá trị của phán đoán tuyển trùng với 

giá trị của phán đoán còn lại dòng cuối cùng). Giá trị của phán đoán tuyển trùng với giá trị 
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lớn hơn hơn trong số hai giá trị của hai phán đoán thành phần (dòng thứ ba bắt đầu từ giá trị 

g). Một cách khái quát: giá trị của phán đoán tuyển luôn luôn trùng với giá trị "lớn hơn" 

trong số hai giá trị của hai phán đoán thành phần. Nghĩa là: 

  Aab = max (a , b ) 

+ Phép kéo theo (xem bảng C): Trong phép kéo theo a → b, nếu a có giá trị đúng còn 

b có giá trị trung gian thì không thể kết luận phép kéo theo đó có giá trị đúng (đ), vì như vậy 

sẽ không thể phân biệt được với trường hợp a đúng và b cũng đúng, lúc đó phán đoán kéo 

theo có giá trị đúng; mà cũng không thể gán cho giá trị sai vì như vậy sẽ trùng với trường 

hợp a đúng còn b sai, lúc đó phán đoán kéo theo có giá trị sai, chính vì vậy mà nó nhận giá trị 

g. Nói cách khác, trong một phán đoán kéo theo, nếu một phán đoán tiền đề có giá trị đúng 

thì giá trị của phán đoán kéo theo trùng với giá trị của phán đoán còn lại (dòng đầu tiên bắt 

đầu bằng giá trị đúng). Tương tự nếu a có giá trị g còn b có giá trị s thì không thể gán cho nó 

giá trị sai (vì như vậy sẽ lẫn với trường hợp đ → s) mà cũng không thể gán  cho nó giá trị 

đúng (vì sẽ trùng với trường hợp g → đ), như vậy g → s sẽ có giá trị g. Trong bảng kéo theo 

C, đáng lưu ý  là trường hợp cả hai phán đoán thành phần đều có giá trị g, lúc đó J. 

Lukasiewicz cho rằng phép kéo theo sẽ có giá trị đúng. Đưa ra giá trị này để công thức A → 

A luôn luôn đúng với mọi giá trị của A, dù là đúng hay là sai hay là g (dòng thứ ba bắt đầu 

bằng giá trị g). 

Về phép kéo theo C, chúng ta thấy: Trong phép kéo theo a → b nếu a   b thì giá 

trị của phán đoán luôn luôn đúng, còn nếu a > b  thì giá trị của nó là  

đ - a + b . Vậy:  Cab  = đ, nếu a   b  

   = đ - a + b , nếu a > b   

Nói cách khác:  Cab  = min (đ; đ - a + b ) 

Qua đó chúng ta thấy có nhiều công thức trong logic hai trị đồng thời cũng đúng 

trong logic ba trị của J. Lukasiewicz, nhưng cũng nhiều công thức đúng trong logic hai trị 

nhưng không đúng trong logic ba trị nữa và vấn đề này không trình bày ở đây. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1, Hãy trình bày định nghĩa phán đoán là gì? Phân tích ba đặc trưng của phán đoán? 

Lấy ví dụ và phân tích ví dụ để làm rõ ba đặc trưng của phán đoán. 

2, Hãy trình bày định nghĩa phán đoán đơn? Cấu trúc của phán đoán đơn gồm những 

thành phần nào? Cho ví dụ minh họa? 

3, Có mấy phán đoán đơn cơ bản (theo tiêu chí chất và lượng)? Đó là những phán 

đoán nào? Trình bày định nghĩa, ký hiệu, công thức, lượng hóa theo ngôn ngữ logic vị từ 

từng phán đoán cơ bản trên? 

4, Thế nào là tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán đơn? Hãy khảo sát tính 

chu diên của S và P trong từng phán đoán đơn cơ bản? 

5, Hãy trình bày quan hệ của các phán đoán đơn theo hình vuông logic? Quan hệ của 

các phán đoán đơn theo hình vuông logic được xét trong trường hợp nào? Ý nghĩa của hình 

vuông logic trong quá trình tư duy, quá trình suy luận của con người? 

6, Phán đoán phức là gì? Căn cứ vào tiêu chí nào để phân chia các loại phán đoán 

phức? 
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7, Hãy trình bày định nghĩa và bảng giá trị logic của phán đoán liên kết, phán đoán 

phân liệt liên kết, phán đoán phân liệt tuyệt đối, phán đoán có điều kiện, phán đoán tương 

đương?  

8, Hãy trình bày thứ tự các phép toán logic và kí hiệu của mỗi phép toán logic của J. 

Lukasiewicz? 

9, Cho cặp khái niệm sau: “thực vật” và “rễ chùm” 

a, Hãy xây dựng 4 phán đoán đơn cơ bản từ cặp khái niệm trên? 

b, Xác định mối quan hệ của S và P trong từng phán đoán vừa tìm được? 

c, Xác định tính chu diên của từng thuật ngữ trong mỗi phán đoán? 

d, Xác định giá trị chân lý của từng phán đoán xây dựng được? 

10, Trong các câu sau câu nào là phán đoán? 

a, Con người ta đều muốn sống hạnh phúc. 

b, Bất kể ai hễ dùng nắm đấm trong công việc đều là kẻ vũ phu. 

c, Phần lớn con người đều ham sống. 

d, x là một người tốt. 

e, 3 + 6 = 8 

g, Hãy trả lời câu hỏi này. 

h, Không được đi qua. 

k, x + 1 = 5 nếu x = 1 

l, Hôm nay là thứ năm. 

11, Cho các phán đoán sau: 

- Ai cũng học logic. 

- Một số sinh viên tin học không thông minh. 

- Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Một số người có lòng tự trọng. 

a, Các phán đoán trên thuộc loại phán đoán đơn cơ bản nào? Xác định giá trị chân lý 

của từng phán đoán?  

b, Hãy tìm các phán đoán còn lại theo hình vuông logic và xác định giá trị chân lý 

của từng phán đoán vừa tìm được. 

c, Hãy thực hiện phép phủ định từng phán đoán trên. 

12, Cho a và b là hai phán đoán: 

p: Tôi mua vé sổ số tuần này 

q: Tôi đã trúng giải độc đắc 100 triệu vào hôm thứ sáu. 

Hãy diễn đạt các phán đoán sau bằng những câu thông thường: 

a,  ~ p 

b, p  q 

c, ~ p  ~ q 

d, p  q 



 

 
66 

e, ~ p  ~ q 

f, p → q 

g, p ≡ q 

13, Hãy viết dưới dạng kí hiệu các phán đoán phức sau:  

a, Bạn không được lái xe máy nếu bạn cao dưới 1,5m trừ phi bạn trên 18 tuổi. 

b, Tôi sẽ học luật hoặc học tin học. 

c, Hương và Giang đều được học bổng. 

d, Cả lớp chúng ta, cả cô giáo chủ nhiệm đều tham gia giúp đỡ các bạn sinh viên 

nghèo vượt khó. 

e, Bạn Linh không chuyên cần nhưng rất thông minh. 

g, Toàn không những học giỏi mà còn khiêm tốn nữa. 

h, Nếu em không xin lỗi bạn thì em hãy bước ra khỏi lớp. 

k, Bạn được công nhận là giỏi ở lớp này nhưng bạn không làm hết các bài tập trong 

cuốn sách này. 

l, Để theo học môn toán rời rạc, bạn cần phải đã học giải tích hoặc một khóa tin học. 

m, Bạn sẽ được công nhận là giỏi ở lớp này nếu và chỉ nếu bạn làm hết bài tập trong 

cuốn sách này oặc nhận được điểm giỏi ở kỳ thi cuối khóa. 

14, Hãy tìm mệnh đề đảo và phản đảo của mệnh đề kéo theo sau: 

a, Nếu trời mưa to thì bể bơi sẽ đóng cửa. 

b, Nếu P là câu đầy đủ thì nó có chủ ngữ. 

c, Nếu chúng ta không đổi mới thì sẽ bị tụt hậu. 

d, Nếu anh sống lành mạnh thì anh sẽ tránh được SIDA. 

e, Ở đâu có nhiều lời nói hoa mỹ ở đó không có tình yêu chân thật. 

15, Các câu sau đây là câu giả định hay phán đoán có điều kiện? 

a, Trên trái đất này nếu như không có không khí thì cuộc sông không tồn tại. 

b, Nếu có chiến tranh hạt nhân thì loài người sẽ bị hủy diệt. 

c, Nếu anh thương em thi anh đã không lỡ hẹn. 

d, Nếu em học giỏi em sẽ được học bổng. 

e, Trong cuộc sống, nếu con người đều biết trước mọi điều thì không bao giờ phải nói 

giá như. 

16, Hãy diễn đạt các biểu thức đưới đây bằng kí pháp J. Lukasiewicz: 

a, [(p → q)  (q → r)] → (p → r) 

b, [(p  q)  (p → r)  (q → r)]→ ~ r 

c, ~ [p → (q  r)] ≡ p  (~ q  ~ r) 

17, Hãy chuyển các câu viết bằng kí pháp J. Lukasiewicz thành các biểu thức: 

a, ACpqCNpq 

b, AEpqENpq 
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c, ECpqCNpNq 

d, AKpqKNqr 

18, Hãy xây dựng các bảng giá trị logic của các mệnh đề bài 16. 

19, Tìm các phán đoán đẳng trị với các phán đoán sau: 

a, Lao động thường xuyên là quy luật của cả nghệ thuật lẫn cuộc sống (O. Banzac) 

b, Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản thuộc sở hữu toàn dân. 

c, Công dân có quyền bất khả xâm phạm về danh dự và nhân phẩm. 

d, Nhân dân sử dụng quyền lực của mình không chỉ thông qua Quốc hội mà còn thông 

qua hội đồng nhân dân. 

e, Nếu không có lao động thì không có sáng tạo 

g, Nếu không có mục đích rõ ràng thì không thể đạt được bất kỳ thành công nào trong 

cuộc sống. 

f, Nếu không có khát vọng thì không có thiên tài.
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Chương 4: CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA LOGIC HÌNH THỨC 

 

Nội dung chính: Nội dung, yêu cầu, ý nghĩa của các quy luật đồng nhất, quy luật 

cấm mâu thuẫn, quy luật loại bài trung và quy luật lý do đầy đủ. 

Mục đích: Giúp sinh viên 

- Hiểu và trình bày chính xác nội dung, yêu cầu, ý nghĩa của từng quy luật. 

- Vận dụng kiến thức về từng quy luật trong việc giải bài tập và trong quá trình tư duy 

của bản thân. 

 

1. Đặc trưng của những quy luật tư duy logic 

Quá trình nhận thức của con người luôn vận động theo quy luật khách quan. Để khám 

phá thế giới khách quan, con người cần tìm ra những quy luật của nó. Các quy luật của thế 

giới tự nhiên, xã hội, tư duy là những mối liên hệ bền vững, bản chất, tất yếu, lặp đi lặp lại 

giữa các sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan. Trong lĩnh vực nhận thức của con 

người diễn ra hết sức phức tạp, tinh vi và cũng tuân theo những quy luật nhất định. Những 

quy luật của tư duy mà logic hình thức nghiên cứu không phải là toàn bộ những quy luật mà 

tư duy trong quá trình nhận thức phải tuân theo, đầy chỉ là những quy luật của tư duy hình 

thức. Những quy luật này phản ánh mối liên hệ bản chất, tất yếu giữa các đơn vị cấu thành 

của tư tưởng mà nó phát sinh trong quá trình thực hiện các thao tác tư duy. Những quy luật 

này là những chân lý căn bản, làm nền tảng cho mọi suy luận đúng đắn. 

Quy luật là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, ổn định và lặp lại giữa các sự vật hay 

giữa các nhân tố tạo thành sự vật. 

Như vậy, nói đến quy luật là nói đến mối liên hệ bản chất, tất nhiên, ổn định, phổ biến 

giữa các sự vật hiện tượng hay giữa các nhân tố tạo thành sự vật hiện tượng và không phải 

quy luật tạo thành sự vật mà bản thân sự vật với các nhân tố tạo thành nó và cách sắp xếp của 

các nhân tố đó tạo thành quy luật. Chúng ta phải hiểu rằng, một quy luật nào đó không tồn tại 

vĩnh viễn mà nó chỉ tồn tại trong quá trình sự vật tồn tại. Quy luật đó sẽ chấm dứt sự tác động 

khi sự vật thay đổi hoặc khi điều kiện cho nó tồn tại không còn nữa. 

Con người dù sống ở thời đại nào, dân tộc, giai cấp, tầng lớp xã hội nào, khi suynghix 

đều phải tuân theo những quy luật tư duy, đều phải tuân theo các quy tắc logic xác định. Sự 

tuân thủ của tư duy theo những quy luật vốn có của nó là điều kiện cần để đảm bảo tính chân 

lý khách quan của nhận thức. 

Quy luật của tư duy là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, ổn định và lặp đi lặp lại giữa 

các tư tưởng hay giữa các hình thức tạo nên kết cấu bên trong của các tư tưởng trong quá 

trình phản ánh hiện thực khách quan. 

Khi nói đến quy luật của tư duy logic là nói đến mối liên hệ bản chất giữa các tư 

tưởng trong quá trình phản ánh hiện thực khách quan một cách liên tục, cân đối, logic. Chính 

sự phản ánh đúng quy luật tư duy sẽ đảm bảo điều kiện cần cho các tư tưởng phản ánh chân 

thực hiện thực khách quan. Mối liên hệ tất nhiên trong kết cấu logic của tư duy là những mối 

liên hệ giữa các hình thức của tư duy hay giữa các tư tưởng theo những quy tắc nhất định để 

đạt tới giá trị chân lý của sự nhận thức. Nhờ những mối liên hệ tất nhiên mà tư duy con người 

ngày càng phản ánh sâu sắc và đầy đủ hơn về sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan. 

Đặc trưng chung nhất, cơ bản nhất của các quy luật của tư duy hình thức là gắn với 

các hình thức của các thao tác tư duy khác nhau như suy luận, định nghĩa khái niệm, phân 

loại khái niệm... Các quy luật logic là những điều kiện đảm bảo cho tính hiệu quả thực tiễn 
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của những thao tác tư duy nói trên. Trong chương 1 chúng ta đã nói, đối với suy luận giá trị 

chân thực của kết luận không chỉ tất yếu được rút ra bởi giá trị chân thực của tiền đề mà còn 

lệ thuộc vào tính hợp logic của suy luận, tức bản thân các suy luận cũng phải tuân thủ các 

quy tắc nhất định. Theo Lênin: "Quy luật logic chính là sự phản ánh cái khách quan trong 

nhận thức chủ quan của con người". Có nghĩa là, những quy luật logic của bất cứ thao tác tư 

duy nào cũng bị quy định bởi những quy luật tất yếu khách quan của thế giới hiện thực. Nó 

khác với các quy luật biện chứng là các quy luật phản ánh tính tất yếu khách quan, lặp đi lặp 

lại một cách bền vững của sự vận động phát triển của sự vật trong thế giới. 

Đặc điểm của quy luật tư duy:  

- Mặc dù những tư tưởng, những ý nghĩ nảy sinh trong đầu óc con người, thậm chí 

các quy luật logic hình thức cũng được hình thành trong ý thức của con người, nó không do 

ai sáng tạo ra song nó vẫn mang đặc trưng khách quan tồn tại độc lập với ý thức của con 

người, không phụ thuộc vào tính giai cấp cũng như bản tính dân tộc. 

- Các quy luật logic hình thức mang đặc trưng tiên đề, tức là tính chân thực của chúng 

không cần phải chứng minh. Chính các quy luật của logic học làm thành phần cốt lõi của các 

phương pháp tư duy, chi phối quá trình nhận thức của con người. Trên cơ sở nắm được các 

quy luật của logic học sẽ giúp chúng ta có phương  pháp tư duy tốt hơn. Phương pháp tư duy 

là cách thức nhìn nhận sự vật hiện tượng để hình thành nên những tri thức, những hiểu biết 

về chúng trong đầu óc của con người. Có hai phương pháp tư duy là phương pháp tư duy 

hình thức và phương pháp tư duy biện chứng. Tư duy hình thức xem xét đối tượng ở sự tồn 

tại của đối tượng về một phẩm chất nào đó mà tạm thời không tính tới sự biến đổi, sự chuyển 

hoá về chất của đối tượng ấy. Tư duy biện chứng xem xét sự vật trong quá trình sinh thành, 

biến đổi, phát triển để thấy được mối liên hệ phổ biến, tất nhiên vốn có của sự vật. Song song 

với hai phương pháp tư duy trên có quy luật logic hình thức và quy luật logic biện chứng. 

Quy luật logic hình thức là cơ sở của logic biện chứng. Số lượng các quy luật của logic hình 

thức có nhiều, song chúng ta chỉ nghiên cứu nội dung, yêu cầu, ý nghĩa của các quy luật cơ 

bản của logic hình thức. 

- Quy luật tư duy mang tính phổ biến. Quy luật của tư duy được thể hiện trong quá 

trình tư duy của mọi chủ thể, tác động trong mọi lĩnh vực của sự nhận thức. Nếu không tuân 

thủ các quy luật thì kết cấu nội tại của tư duy sẽ bị phá vỡ, tính chân thực logic của tư duy bị 

vi phạm. Do đó, tư duy sẽ không làm được chức năng phản ánh đúng đắn hiện thực khách 

quan cũng như khả năng sáng tạo. Các quy luật của tư duy tồn tại một cách phổ biến trong 

mọi quá trình tư duy. 

- Quy luật tư duy mang tính tương đối và có giới hạn. Bởi vì, các quy luật tư duy 

logic hình thức chỉ phản ánh trạng thái ổn định tương đối  của các sự vật, hiện tượng nên nó 

chỉ đúng trong giới hạn không gian, thời gian và trong hệ quy chiếu nhất định. Do đó, việc 

tuân thủ các quy luật của tư duy hình thức là rất cần thiết, rất quan trọng nhưng chưa đủ để 

bảo đảm tính chân lý khách quan của nhận thức,cần phải được bổ sung bằng việc vận dụng 

các phương pháp, các quy luật của tư duy logic biện chứng, các phép biện chứng duy vật… 

2. Các quy luật logic hình thức cơ bản của tư duy 

2.1. Quy luật đồng nhất (Law of identity) 

Chúng ta biết rằng, mọi sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan luôn vận động, 

phát triển và giữa các sự vật hiện tượng luôn có quan hệ với nhau, không tồn tại độc lập, 

song trong khoảng không gian, thời gian xác định ta có thể phân biệt sự vật này với sự vật 

khác, tư tưởng này với tư tưởng khác… nhờ tính ổn định tương đối của sự vật đó. Bởi, khi sự 

vật chưa nhảy vọt về chất thì nó vẫn tồn tại trong chất cũ. Có nghĩa là, trong khoảng thời 

gian, không gian xác định sự vật A vẫn là sự vật A – đồng nhất với chính nó. Nguyễn Trãi là 
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Nguyễn Trãi. Quy luật này phản ánh tính ổn định tương đối và xác định của sự vật vào trong 

đầu óc con người. Quy luật này được phát biểu như sau: 

- Nội dung: Trong quá trình lập luận về đối tượng, thuộc tính nào đó của đối tượng 

trong một khoảng không gian, thời gian, một mối quan hệ xác định, mọi tư tưởng phải được 

diễn đạt chính xác, phải có nội dung xác định và phải đồng nhất với chính nó về giá trị logic. 

Kí hiệu A ≡ A (đọc là A là A). 

Đồng nhất là sự giống nhau của các suy nghĩ về đối tượng trong quan hệ nào đó. 

Trong quá trình tư duy về sự vật tư tưởng của chúng ta về đối tượng có tính xác định và giữ 

nguyên nghĩa về sự vật, có như vậy suy nghĩ của chúng ta về đối tượng mới rõ ràng và kết 

luận mới chính xác. Nội dung của quy luật đồng nhất nói lên rằng, khi tư duy đề cập đối 

tượng A hoặc tư duy bằng khái niệm A thì trong suốt quá trình tư duy A phải luôn đồng nhất 

với chính bản thân nó.  

Ví dụ nước ở 10oC khác nước ở 99oC (khác nhau về nhiệt độ).  

Tôi bị mất xe đạp, thực tế không phải chiếc xe đạp không tồn tại nữa mà là mất quyền 

sử dụng.  

Hay vật chất tồn tại vĩnh viễn, nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác, mà bánh 

mì là vật chất nên bánh mì tồn tại vĩnh viễn.  

Nguyên nhân của sự vi phạm quy luật này là do vô tình hay cố ý hiểu sai nội hàm 

khái niệm, bóp méo nội dung tư tưởng, không hiểu ý người tranh luận hoặc sử dụng thuật 

ngữ không chính xác… 

- Cơ sở khách quan của quy luật: 

Mỗi sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan bao giờ cũng tồn tại trong những 

phẩm chất xác định, nhờ đó ta nhận biết được về chúng và phân biệt được sự vật này với sự 

vật khác. Nếu sự vật, hiện tượng không có tính ổn định tương đối về chất thì không có sự 

hiện hữu của chúng. Vì vậy, khi đang tư duy về đối tượng nào thì phải giữ nguyên những 

phẩm chất xác định của nó trong suốt quá trình tư duy. 

Khi nói đến tính ổn định tương đối về chất của sự vật, hiện tượng trong thế giới khách 

quan, chúng ta không phủ nhận sự vận động và phát triển của chúng. Tuy nhiên, sự vận động, 

biến đổi và phát triển của mỗi sự vật hiện tượng đều tuân theo các quy luật nhất định, vẫn giữ 

được dấu hiệu bản chất, đặc trưng của nó. Nhờ đó mà ta có thể nhận biết và phân biệt được 

sự vật này với sự vật khác. Mặc dù thế giới xung quanh luôn luôn vận động, biến đổi và phát 

triển song chúng ta vẫn phân biệt được giữa sự vật này với sự vật khác là do tính xác định 

của sự vật. Chẳng hạn, cây nhãn thay đổi như thế nào trong quá trình phát triển cá thể của nó 

thì cây đó vẫn là cây đó, cụ thể vẫn là cây nhãn. Hay nói khác đi, chúng ta không thể thay đổi 

vô cớ, tùy tiện về nội hàm cũng như ngoại diên của một khái niệm (khác sự thay đổi nhận 

thức về sự vật). Khi sự vật chưa biến đổi mà tư tưởng đã biến đổi hoặc ngược lại sự vật đã 

biến đổi mà tư tưởng chưa biến đổi là đã vi phạm quy luật đồng nhất. Dấu hiệu bản chất đặc 

trưng là tính xác định của sự vật, hiện tượng và nó được phản ánh, quy định tính xác định của 

tư tưởng. 

- Yêu cầu của quy luật:  

+ Không được đánh tráo đối tượng của tư tưởng trong quá trình tư duy. Thực chất yêu 

cầu này đòi hỏi tư duy, ý nghĩa của con người về đối tượng phải phán ánh chân thực đối 

tượng không được lầm lẫn đối tượng này với đối tượng khác. Ví dụ, trong một cuộc hội thảo 

khoa học bàn về vấn đề nên chọn loại cây công nghiệp nào trong số ba loại cây: chè, cà phê, 

cao su trồng đại trà trên vùng đất đỏ cao nguyên. Lúc đầu mọi người cân nhắc bàn bạc đến 

khả năng thích ứng và hiệu quả kinh tế của từng loại cây, cuộc tranh luận kéo dài dẫn đến 

bàn hình thức đầu tư nào vào vùng đất đỏ cao nguyên là thích hợp và nên hợp tác với ai… 
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+ Không được đánh tráo ngôn ngữ diễn đạt tư tưởng, hay không được thay thế khái 

niệm. Trong khi chọn từ, chọn câu diễn đạt ta phải chọn câu đúng ý mình định trình bày (ý 

nào thì lời ấy), không được thay khái niệm này bằng khái niệm khác. Mọi khái niệm sử dụng 

phải dùng trong một ý nghĩa. Ví dụ, Có hai người nói chuyện với nhau: 

A – Mây đẹp quá! 

B – Mây đẹp thật, chỉ tội lắm gai. 

A – Anh lên đó bao giờ chưa mà biết lắm gai. 

B – Cần gì phải lên cứ nhìn là thấy. 

A - Ồ, mắt anh quả là mắt thần. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. 

B – Không phải đâu, anh nên đi bác sĩ đi, mắt anh có vấn đề rồi đó. 

Hai người trong câu chuyện trên đã dùng chung một từ đồng âm khác nghĩa. A nói 

đến “mây trời” còn B bàn đến “cây mây” dẫn đến “ông nói gà bà nói vịt”. 

+ Ý nghĩa tái tạo, tư duy tái tạo phải đồng nhất với ý nghĩ, tư duy ban đầu. Tức là, khi 

nhắc lại ý nghĩ, tư tưởng của mình hay tiếp thu tái tạo lại ý nghĩ của người khác thì phải đồng 

nhất với ý nghĩ và tư duy ban đầu. Khi con người nhắc lại sai ý nghĩ đã định hình của mình 

hoặc hiểu sai ý nghĩ của người khác là vi phạm quy luật đồng nhất như thêm vào hoặc bớt đi 

những dấu hiệu, đặc tính của sự vật, đặc biệt là dấu hiệu cơ bản khác biệt.  

- Ý nghĩa: Nhờ có quy luật này mà tư duy phản ánh đối tượng chân thực và chính xác, 

giúp con người hiểu chính xác tư tưởng của nhau trong quá trình giao tiếp, tranh luận, tránh 

được sự lộn xộn, mơ hồ trong lập luận, góp phần làm cho tư duy mạch lạc, rõ ràng, nhất 

quán. Giúp người tranh luận phát hiện lỗi logic của mình, của người khác nhằm đưa các cuộc 

tranh luận tới kết quả. 

Theo quy luật này, chúng ta thấy rằng khi tư duy về một đối tượng nào đó, tư tưởng 

cần luôn luôn nhất quán, không được thay đổi về ý nghĩa cũng như về giá trị logic của đối 

tượng đó. Tư duy vi phạm yêu cầu của quy luật đồng nhất sẽ dẫn đến hậu quả “bất đồng ngôn 

ngữ”, tự mâu thuẫn hay ngụy biện. Sự vô tình thay đổi thuật ngữ sẽ làm tư duy thiếu mạch 

lạc, thiếu chính xác và làm mất khả năng thông tin do đó làm giảm hiệu quả hoạt động thực 

tiễn. Sự cố ý sử dụng các thuật ngữ mập mờ, đa nghĩa tạo nên các khái niệm không chính xác 

dễ bề thay đổi chúng trong tranh luận là một trong các thủ thuật của các nhà ngụy biện. 

- Những vi phạm về quy luật đồng nhất 

+ Ngụy biện bằng đánh tráo khái niệm: Đây là phương pháp ngụy biện bằng cách 

dùng một thuật ngữ với những nghĩa khác nhau trong một tam đoạn luận. Ví dụ: Anh còn 

những gì mà anh không mất. Anh không mất đuôi. Vậy, anh có đuôi. Trong phép ngụy biện 

trên, người ta dùng cụm từ "không mất" theo hai nghĩa khác nhau: a, trước đã có sau vẫn còn; 

b, không có (vì người ta không mất cái gì mình không có) 

+ Vi phạm quy luật đồng nhất trong tái tạo tư duy: Mỗi tư tưởng được biểu hiện bằng 

những từ ngữ trong một tiến trình tư duy hoặc suy luận nào đó, trước sau cần phải luôn giữ 

cùng một nội hàm, nếu không sẽ dẫn tới những sai lầm (sai lầm này rất hay xảy ra). Ví dụ:  

Bố: Phải sửa cái thói kiêu ngạo ấy đi thì mới khá lên được con ạ. 

Con: Kiêu ngạo thì có gì xấu đâu hả bố? 

Bố: Con không nhớ câu: “Kiêu ngạo tất thất bại à?” 

Con: Bố đã từng dạy con câu: “Thất bại là mẹ thành công” đó sao. Kiêu ngạo tất thất 

bại mà thất bại là mẹ thành công, vậy kiêu ngạo cuối cùng cũng dẫn đến thành công bố ạ.  



 

 
72 

+ Đồng nhất hiện tượng với bản chất: Giai thoại "Einstein không biết chữ". Một lần 

Einstein vào quán ăn, nhưng ông quên không mang kính nên đã phải nhờ người hầu bàn đọc 

hộ thực đơn. Người hầu bàn thông cảm và ghé vào tai ông già nói thầm: "Xin ngài thứ lỗi. 

Tôi rất tiếc là cũng không biết chữ như ngài". Người hầu bàn đã đồng nhất sự kiện "nhờ đọc" 

với sự kiện "không biết chữ". Như vậy là đã vi phạm quy luật đồng nhất trong tư duy dẫn tới 

sai lầm trong suy luận, ngược với quy tắc modus ponens. Đó là "nếu không biết chữ thì phải 

nhờ đọc hộ thực đơn. Ông khách này nhờ đọc hộ thực đơn. Vậy ông khách này không biết 

chữ". 

+ Đồng nhất hai nghĩa khác nhau của một từ: Có học sinh viết: "chú tôi bị thương hai 

lần, một lần ở đùi và một lần ở Đèo Khế". Học sinh này đã đồng nhất hai cách dùng chỉ vị trí 

của từ "ở": nghĩa thứ nhất là nơi bị thương trên thân thể người chú, nghĩa thứ hai là địa điểm 

mà người chú bị thương. 

2.2. Quy luật cấm mâu thuẫn (A law of noncontradiction) 

Có thể nói, quy luật đồng nhất là quy luật cơ bản của tư duy hình thức. Từ quy luật 

đồng nhất sinh ra hai quy luật khác là quy luật cấm mâu thuẫn và quy luật bài trung. Quy luật 

cấm mâu thuẫn là hình thức phủ định của quy luật đồng nhất. Nếu như mọi sự vật hiện tượng 

trong thời gian không gian xác định chỉ có thể đồng nhất hình thức với chính nó thì không 

thể có chuyện vừa là nó vừa là sự vật khác. Vì vậy tư tưởng về một thuộc tính, một quan hệ 

nào đó của sự vật cũng phải đồng nhất với chính nó. Chúng ta cũng cần phân biệt thuật ngữ 

đồng nhất hình thức với đồng nhất biện chứng. Ví dụ An là sinh viên, khi tốt nghiệp An trở 

thành kỹ sư rồi trở thành nhà lãnh đạo. Trong mọi giai đoạn cuộc đời An vẫn là An. Ở đây 

An đồng nhất biện chứng, đồng nhất trong sự biến đổi, bao hàm cả sự khác biệt, mâu thuẫn. 

Ngược lại, trên phương diện tư duy hình thức không thể đồng nhất An là sinh viên với An là 

kỹ sư với An là lãnh đạo. Quy luật không mâu thuẫn được phát biểu như sau: 

- Nội dung: Trong quá trình lập luận về một đối tượng nào đó trong một khoảng 

không gian, thời gian và một mối quan hệ xác định không thể tồn tại hai phán đoán mâu 

thuẫn nhau, một khẳng định, một phủ định về cùng một thuộc tính, một mối quan hệ của đối 

tượng mà đồng thời cùng chân thực, nhưng có thể cùng giả dối. Kí hiệu: A  ~ A (đọc là A 

và không A không thể đồng thời cùng đúng, hay là luôn luôn sai). Logic hình thức không 

chấp nhận hai ý kiến đối lập nhau về cùng một sự vật hiện tượng, về cùng một thuộc tính của 

sự vật mà cùng tồn tại, tức là một trong hai ý kiến đó là chân thực hoặc giả dối thậm chí cùng 

giả dối, nhưng không chỉ ra cụ thể phán đoán nào chân thực, phán đoán nào giả dối. Điều này 

phải được chứng minh, kiểm tra.  

Ví dụ: Fe dẫn điện và Fe không dẫn điện là vi phạm quy luật mâu thuẫn. Sở dĩ logic 

hình thức không chấp nhận hai ý kiến trái ngược nhau về cùng một sự vật hiện tượng bởi tư 

duy hình thức chỉ xét sự vật trong trạng thái tĩnh, trong trạng thái đứng im tương đối của sự 

vật, còn tư duy biện chứng xem xét sự vật luôn luôn vận động và biến đổi nên nó vừa là nó 

lại không phải là nó. Tuy nhiên, nếu các tư tưởng phản ánh về đối tượng bằng những phán 

đoán đối lập về chất nhưng ở các thuộc tính khác nhau, thời gian khác nhau, quan hệ khác 

nhau… thì hoàn toàn có thể xảy ra mà không vi phạm quy luật không mâu thuẫn, hoặc phản 

ánh hai đối tượng có cùng tên gọi cũng không vi phạm quy luật mâu thuẫn. Ví dụ: An rất giỏi 

(chuyên môn) và An rất kém (giao tiếp).  

Các cặp phán đoán trong quan hệ đối chọi trên (A với E) không cùng đúng nhưng có 

thể cùng sai và quan hệ mâu thuẫn (A với O, E với I) phán đoán này chân thực, phán đoán 

kia giả dối và ngược lại, chịu tác động của quy luật cấm mâu thuẫn. 

Ví dụ: Tất cả chủ thể hành vi vi phạm pháp luật đều bị phạt tù (A), và 

Tất cả chủ thể hành vi vi phạm pháp luật không bị phạt tù (E), đều có giá trị chân lý là 

giả dối. 
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- Cơ sở khách quan của quy luật: 

Quy luật cấm mâu thuẫn phản ánh trong tư duy các mặt, các khía cạnh, các dấu hiệu 

xác định của đối tượng nhận thức. Nghĩa là những dấu hiệu vốn có của đối tượng, cũng như 

sự tồ tại của bản thân nó, không thể vừa thuộc về nó vừa không thuộc về nó; vừa thế này vừa 

thế khác trong cùng một thời gian, cùng mối liên hệ. Không thể anh vừa mặc áo xanh vừa 

không mặc áo xanh; hành vi nào đó vừa xem xét là phạm tội lại vừa không phạm tội, nói như 

vật là mâu thuẫn. Tư tưởng phù hợp với đối tượng phản ánh là không mâu thuẫn. 

- Yêu cầu của quy luật: 

+ Khi đánh giá về đối tượng không thể đồng thời vừa khẳng định điều gì đó vừa phủ 

định ngay chính điều ấy (tức là không thể vừa khẳng định A vừa khẳng định không A). Ví 

dụ: Mọi công dân đều có quyền có tài sản riêng và Mọi công dân không có quyền có tài sản 

riêng. Hai tư tưởng trên không thể cùng đúng và không thể tồn tại trong tư duy của một 

người. 

+ Không được khẳng định cho đối tượng một điều gì đó rồi lại phủ định chính những 

hệ quả tất yếu được rút ra từ điều vừa khẳng định trên. 

+ Không được khẳng định cho đối tượng hai thuộc tính nào đó mà thực tế hai thuộc 

tính đó lại loại trừ nhau về giá trị logic. 

Chúng ta cũng cần lứu ý là quy luật này chỉ đúng với logic hai trị và cần phân biệt hai 

loại mâu thuẫn hình thức và mâu thuẫn biện chứng. Mâu thuẫn hình thức là mâu thuẫn trong 

tư duy, trong lập luận đó là mâu thuẫn vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn. Mâu thuẫn biện 

chứng là mâu thuẫn trong bản thân sự vật hiện tượng đó, là mâu thuẫn trong quá trình phát 

triển của sự vật như mâu thuẫn giữa cái mầm và vỏ hạt trong một hạt cây. Mâu thuẫn trong 

hiện thực khách quan là vốn có, là động lực thúc đẩy sự vật hiện tượng vận động và phát 

triển. Còn mâu thuẫn trong quá trình tư duy làm phá hoại tính logic, tính xác định của tư 

tưởng. Quy luật này không phủ nhận mâu thuẫn trong hiện thực khách quan. 

- Ý nghĩa: Quy luật không mâu thuẫn đảm bảo cho quá trình tư duy mạch lạc, sắc bén, 

nhất quán trong tư duy khi xem xét một sự vật ở cùng một khoảng thời gian, không gian, 

tránh tiền hậu bất nhất. Tính không mâu thuẫn trong suy nghĩ là điều kiện cần, là tiêu chuẩn 

bắt buộc của bất kỳ lý luận khoa học nào. Tôn trọng quy luật này là điều kiện cần thiết để 

tránh mâu thuẫn trong suy nghĩ của con người. 

Một số trường hợp không vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn: 

- Hai phán đoán một khẳng định, một phủ định về hai thuộc tính khác nhau của đối 

tượng. Ví dụ: A là học sinh giỏi Văn và A là học sinh yếu về thể dục. 

- Hai phán đoán phản ánh mâu thuẫn về cùng một thuộc tính của đối tượng nhưng ở 

điều kiện không gian, thời gian và quan hệ khác nhau. Ví dụ: A học giỏi thời phổ thông và A 

học trung bình thời sinh viên đại học. Hay "Anh ấy rất giỏi tiếng Anh vì anh ấy đọc sách tin 

học không cần từ điển, nhưng anh ấy cũng chưa giỏi tiếng Anh lắm vì hôm nọ rất lúng túng 

khi dịch trực tiếp cho một chuyên gia người Mĩ". 

- Hai phán đoán phản ánh mâu thuẫn về cùng một thuộc tính của hai đối tượng khác 

nhau có tên gọi như nhau. Ví dụ: Vải ngọt và Vải không ngọt. Phán đoán thứ nhất nói về quả 

vải, phán đoán thứ hai nói về vải dùng để may mặc. 

2.3. Quy luật bài trung hay quy luật loại trừ cái thứ ba (A law of excluded middle) 

Quy luật bài trung là hình thức phân tích của quy luật đồng nhất. Quy luật này làm rõ 

hơn yêu cầu của tính xác định, tính không mâu thuẫn, tính liên tục nhất quán của tư duy. Quy 

luật không mâu thuẫn nêu rằng, về một đối tượng không thể có hai ý kiến trái ngược nhau và 

không chỉ rõ ý kiến nào chân thực, ý kiến nào giả dối. Nó không cùng chân thực nhưng vẫn 
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có thể cùng giả dối. Quy luật bài trung yêu cầu nghiêm ngặt hơn là các phán đoán mâu thuẫn 

không thể cùng chân thực và cũng không thể cùng giả dối. Không thể có hai tư tưởng mâu 

thuẫn về cùng một sự vật, một thuộc tính của sự vật đều cùng sai lầm mà chỉ có một tư tưởng 

sai lầm còn một tư tưởng đúng đắn, giúp chúng ta chủ động loại bỏ bất kỳ tư tưởng thứ ba 

nào khác. Nếu khẳng định một trong hai tư tưởng đúng thì tư tưởng còn lại là sai. Ví dụ, một 

thí sinh dự thi tuyển vào một trường đại học nào đó chỉ có thể có hai khả năng hoặc là đỗ 

hoặc không đỗ. Quy luật này được phát biểu như sau: 

- Nội dung: Trong quá trình lập luận về một đối tượng, một thuộc tính, một quan hệ 

nhất định của đối tượng trong một khoảng không gian, thời gian nhất định, không thể có hai 

phán đoán mâu thuẫn nhau mà cùng chân thực và cũng không thể cùng giả dối. Một trong hai 

phán đoán đó nhất thiết phải có một phán đoán là chân thực và một phán đoán là giả dối. Kí 

hiệu A v Ā = 1, tức là A hoặc không A luôn luôn đúng. 

Quy luật này chỉ đúng trong logic hai trị và khẳng định tính chân thực của tư tưởng về 

đối tượng nào đó biểu thị bằng hai phán đoán mâu thuẫn nhau tính chân lý chỉ nằm trong 

phạm vi hai phán đoán đó chứ không nằm ở phán đoán thứ ba nào khác. Điều này giúp chúng 

ta chỉ ra phương hướng trong việc tìm kiếm chân lý. Quy luật này thường được dùng trong 

Toán học bằng chứng minh phản chứng.  Theo phương pháp này người ta đưa ra một giả 

thiết mâu thuẫn với điều cần chứng minh. Từ đó suy ra một điều mâu thuẫn với một điều đã 

biết và đã được chứng minh là chân thực và do vậy không thể đưa ra một giả thiết trái ngược 

với điều cần chứng minh và theo quy luật bài trung, điều cần chứng minh là đúng. Trong triết 

học và chính trị quy luật loại trừ cái thứ ba là công cụ đắc lực cho việc vạch trần các mưu 

toan tìm “con đường thứ ba” trong triết học, phái “nhị nguyên luận” và “hoài nghi luận” chỉ 

là sự biến tướng của chủ nghĩa duy tâm mà thôi. 

Các cặp phán đoán đơn cơ bản chịu sự tác động của quy luật bài trung là các phán 

đoán trong quan hệ mâu thuẫn (A với O, I với E). 

- Cơ sở khách quan của quy luật: 

Quy luật này pahnr ánh trạng thái loại trừ nhau về mặt tồn tại của các sự vật, hiện 

tượng cũng như các dấu hiệu của chúng. Nghĩa là các đối tượng của hiện thực không thể 

cùng một lúc có cả hai dấu hiệu mâu thuẫn nhau. Nếu có dấu hiệu này thì dấu hiệu mâu thuẫn 

kia không tồn tại và ngược lại, đồng thời nếu vắng mặt cả hai thì sự vật cũng không còn là 

nó. 

Ví dụ: Tất cả thanh niên không ai nghiện game 

Và, Một số thanh niên nghiện game. 

- Yêu cầu của quy luật: 

+ Trong hai tư tưởng mâu thuẫn nhau cùng phản ánh một đối tượng ở phẩm chất xác 

định phải khẳng định một trong hai tư tưởng đó là chân thực hoặc giả dối. 

+ Phải xác định được nội dung các danh từ logic chứa trong các tư tưởng ấy là đồng 

nhất.  

Quy luật này làm rõ hơn yêu cầu tính xác định, tính không mâu thuẫn, tính liên tục, 

nhất quán của tư duy, tránh cách biểu thị không rõ ràng, không xác định. 

- Ý nghĩa của quy luật: Có ý nghĩa lớn trong quá trình nhận thức cũng như trong hoạt 

động thực tiễn của con người. Giúp cho tư tưởng luôn rõ ràng, minh bạch, phải có lựa chọn 

dứt khoát trước những cách giải quyết khác nhau, đặc biệt là các ý kiến trái ngược nhau, giúp 

rèn luyện tính quyết đoán của tư duy. 

Chúng ta chỉ sử dụng quy luật bài trung khi hai phán đoán trực tiếp phủ định lẫn 

nhau. Do vậy, cũng như quy luật cấm mâu thuẫn, cần biết cách xác định đúng đắn dạng thức 
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phủ định logic của một phán đoán. Có những dạng thức ngôn ngữ mà giữa câu khẳng định và 

câu phủ định của nó không phải là hai câu phủ định của nhau một cách logic như: Nhiều mũi 

tên đã trúng đích và Nhiều mũi tên đã không trúng đích. 

2.4. Quy luật lý do đầy đủ 

Quy luật lý do đầy đủ được G.W.Leibniz phát biểu ở dạng tường minh trong bối cảnh 

các khoa học đã được phát triển đến một giai đoạn khá hoàn bị. Những kết luận, những quy 

tắc, những định lý, những công thức khoa học… được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực 

nhận thức khác nhau. Chúng trở thành tiền đề khoa học cho rất nhiều phép chứng minh, bác 

bỏ, suy luận. 

- Nội dung: Mỗi tư tưởng phản ánh về đối tượng ở phẩm chất xác định chỉ được thừa 

nhận và sử dụng là chân thực nếu có đầy đủ lý do hay căn cứ để chứng minh.  

Quy luật lý do đầy đủ đòi hỏi trong quá trình chứng minh chúng ta phải rút ra những 

luận điểm chân thực mới từ những luận điểm chân thực khác, chứ không được lập luận cho 

những tư tưởng giả dối và phải sử dụng hết các lý do để chứng minh tính chân thực của mỗi 

luận điểm. Những tư tưởng chân thực dùng để chứng minh tính chân thực của các tư tưởng 

khác gọi là cơ sở logic, còn tư tưởng chân thực khác được rút ra từ những tư tưởng chân thực 

gọi là hệ quả logic. Bất cứ tư tưởng nào đã được chứng minh hay được kiểm nghiệm là chân 

thực đều là cơ sở logic của tư tưởng chân thực khác. Mỗi sự vật hiện tượng vừa là kết quả 

của những sự vật hiện tượng khác, vừa là nguyên nhân của những sự vật hiện tượng sinh ra 

từ nó. Mỗi tư tưởng muốn trở thành cơ sở logic của tư tưởng khác phải được chứng minh với 

đầy đủ lý do. 

Ví dụ: khi nói hành vi của người nào đo bị coi là tội phạm phải có căn cứ. Đó là hành 

vi hội tụ đủ 4 dấu hiệu: Nguy hiểm cho xã hội; Có lỗi; Trái pháp luật hình sự; Phải chịu hình 

phạt. 

- Cơ sở khách quan của quy luật: 

Sự xuất hiện, tồn tại, biến đổi của các sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan đều 

có nguyên nhân của nó. Đó là kết quả của sự liên hệ, tác động giữa các mặt, các yếu tố bên 

trong của mỗi sự vật hiện tượng hoặc sự tương tác giữa các sự vật hiện tượng với nhau. Quy 

luật lý do đầy đủ phản ánh mối liên hệ, tác động qua lại giữa các sự vật hiện tượng và sự mô 

tả nguyên nhân làm xuất hiện, tồn tại, biến đổi của mỗi sự vật hiện tượng bằng con đường tư 

duy. Ph. Heghen đã nói “Cái gì hợp lý sẽ tồn tại và cái gì tồn tại đều hợp lý”. Có cơ sở (lý 

do) sẽ tồn tại, không còn cơ sở để tồn tại nó sẽ mất đi. Hay mọi thứ tồn tại đều có nguyên 

nhân. Quá trình làm rõ nguyên nhân của hiện tượng được phản ánh trong tư tưởng đó chính 

là nội dung của quy luật lý do đầy đủ. 

- Yêu cầu của quy luật: 

+ Những tư tưởng tiền đề (cơ sở) cho phép suy luận phải đảm bảo chắc chắn chân 

thực. 

+ Các tiền đề phải đầy đủ và có mối liên hệ bản chất với nhau trong chứng minh luận 

đề. 

Quy luật lý do đầy đủ phản ánh mối liên hệ phổ biến, mang tính quy luật của sư vật 

trong thế giới khách quan. Mỗi sự vật vừa là kết quả của sự vật hiện tượng khác vừa là 

nguyên nhân của những sự vật hiện tượng sinh ra nó. Vì thế để kết luận trong suy luận tất 

yếu logic, phép suy luận đó phải được thực hiện trên cơ sở quan hệ biện chứng giữa các tiền 

đề và kết luận, mà trong đó tiền đề vừa phải đầy đủ vừa phải chắc chắn chân thực.  

- Ý nghĩa: Giúp lập luận của con người trở nên thuyết phục hơn, giúp người nghe tin 

vài lời nói và lý lẽ của người phát ngôn. 
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Quy luật này nói nên nguyên lý cơ bản của sự vật là: Cái gì tồn tại thì đều có lí do để 

tồn tại, nói cách khác không có một hiện tượng nào tồn tại mà không có lí do. Cần tìm ra lí 

do, nguyên nhân mới giải thích đúng đắn được bản chất sự tồn tại của một sự vật. Do vậy, 

quy luật này có đặc trưng phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học. Aristote phân thành 

hai loại nguyên nhân: tác thành và hướng đích. Nguyên nhân tác thành (nguyên lý nhân quả) 

đó là nguyên nhân gây ra một hiện tượng khác, hành động này sẽ dẫn tới sự kiện gì? Nguyên 

nhân hướng đích đó là mục đích của một hành động, hành động này nhằm đề làm gì? 

+ Nguyên lý nhân quả: mọi sự kiện đều có nguyên nhân. Trong cùng một điều kiện 

với cùng một sự kiện (tức cùng một nguyên nhân) sẽ sinh ra cùng một kết quả. Vì vậy, 

nguyên lý này có khi còn được gọi là nguyên lý tất định. Ý nghĩa của điều này là con người 

có thể tiên đoán được kết quả khi biết được nguyên nhân của sự kiện. Biết được nguyên nhân 

gây ra mưa gió, con người dự báo được thời tiết. Biết được nguyên nhân làm cho nước đóng 

băng, người ta chế được máy làm nước đá. Biết được quy luật chuyển động của các vật thể 

người ta dự đoán được thời gian xảy ra nhật thực, nguyệt thực ... Nguyên lý nhân quả khác 

với thuyết tiền định, định mệnh cho rằng muôn sự tại trời... 

+ Nguyên lí hướng đích: Mọi sự kiện đều có mục đích hay hướng tới một mục đích. 

Người ta làm ra quần áo để mặc, làm ra nhà có mái để che nắng, che mưa, làm ra giấy để 

viết... Nhu cầu của con người ngày càng cao người ta càng phải tạo ra nhiều vật dụng. Mặt 

khác, do ý thức của con người ngày càng biết mở rộng công dụng của đồ vật. Chẳng hạn cái 

cốc làm ra để đựng nước uống nhưng khi cần thiết có thẻ dùng để cắm hoa, chặn giấy... 

Nguyên lí hướng đích giúp con người nêu được giả thuyết về quá trình tiến hoá của giới tự 

nhiên. Những gì tồn tại trong cơ thể sinh vật đều có mục đích. Khi thấy một loài vật tồn tại 

một bộ phận A, người ta nêu giả thuyết ắt bộ phận này là kết quả của quá trình B hoặc bộ 

phận này nhằm để thực hiện chức năng C. Những giả thuyết như vậy dựa trên nguyên lý 

hướng đích trong quá trình phát trẩên, chọn lọc tự nhiên của nhiều sinh vật. 

Tóm lại, các quy luật trên của logic hình thức có tác động qua lại lẫn nhau trong một 

khối thống nhất. Chúng hỗ trợ, bổ xung cho nhau, tạo cơ sở khoa học cho tư duy hình thức 

trong quá trình phản ánh hiện thực. Nếu vi phạm quy luật logic này sẽ dẫn đến vi phạm quy 

luật logic khác kết quả là tư duy sai lầm. Song, dù áp dụng quy luật nào chúng ta cũng phải 

dựa vào thực tiễn – đây là tiêu chuẩn của chân lý là cơ sở chứng minh, kiểm nghiệm điều đã 

chứng minh. Đồng thời cũng không được tuyệt đối hoá quy luật nào vì sẽ dẫn đến quan điểm 

siêu hình trong nhìn nhận thế giới. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1, Trình bày nội dung, yêu cầu và ý nghĩa của các quy luật đồng nhất, cấm mâu thuẫn, 

bài trung và lý do đầy đủ. 

2, Phân tích và chỉ ra sai lầm do vi phạm các quy luật trong các ví dụ sau: 

a, Nghe bố mẹ hỏi: “Con ngủ chưa?”. Con trả lời: “Con ngủ rồi”. 

b, Cháu hỏi bà: Bà ơi biết cái gì ở đâu là không mất phải không? 

Bà trả lời: Đúng rồi cháu ạ. 

Cháu: Thế cháu đánh rơi chiếc vòng ở giữa sông là không mất phải không bà? 

Bà: !!!!! 

c, Bệnh nhân nói với bác sĩ: Cái chân phải của tôi đau nhức quá. 

- Đấy là do tuổi già đấy cụ ạ. 

- Nhưng cái chân trái của tôi cũng già sao nó không đau? 
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d, Trong tiểu thuyết Ruđin (1885) của Turghenev, nhân vật Ruđin đã tranh luận với 

Pigasôp về chuyện con người ta có lòng tin hay không. Pigasôp bảo không, Ruđin bảo có và 

Ruđin đã dùng logic đưa Pigasôp vào bẫy: 

- Thôi được, vậy theo ông có tồn tại lòng tin hay không? – Ruđin hỏi 

- Không, không hề có. 

- Ông tin chắc như vậy chứ? 

- Nhất định rồi. 

- Ông vừa nói là ở con người không có lòng tin và ông lại tin chắc vào điều đó. Vậy 

chính ông là một ví dụ đầu tiên về sự tồn tại của lòng tin. 

e, Nhà sử học nổi tiếng người Nga là Klusepxki một lần đến giảng bài cho sinh viên 

năm thứ tư, thấy một nhóm sinh viên đã cạo trọc tóc để được nhận vào dòng linh mục trường 

thánh, ông chúc mừng: 

- Xin chúc mừng các cha đã được chuẩn bị để vào chức thánh. 

Và quay sang đám sinh viên còn chưa nhận lễ cạo tóc, nói tiếp: 

- Và tôi cũng xin chúc mừng các ngài vẫn còn bảo tồn hình hài con người. 

g, Trên đời này đạt được cái gì tốt đều là điều có ích. Tên cướp luôn muốn đạt được 

cái tốt. Như vậy tên cướp luôn muốn những điều có ích. 

h, Cô giáo: Em hãy đặt một câu với thành ngữ “lực bất tòng tâm”. 

Trò: Em không biết đặt câu với “lực bất tòng tâm” ạ. 

Cô giáo: Em không chăm chú nghe giảng phải không? Cô giảng rồi mà. 

Trò: Thưa cô, em vừa nói: “Em không biết đặt câu với lực bất tòng tâm đấy chứ ạ. 

Cô giáo: Em ngụy biện rồi. Cô muốn em đặt một câu có sử dụng nội dung của thành 

ngữ này là năng lực không cho phép thực hiện được ý định cơ mà. 

k, A: Lửa là nhiệt phải không? 

B: Lửa không phải là nhiệt. 

A: Lửa mà không phải là nhiệt à? 

B: Nếu lửa là nhiệt thì khi viết chữ lửa lên mặt đất, chân dẫm lên liệu có bị bỏng 

không? Viết chữ lửa lên đáy nồi, liệu nồi có nóng lên được không? 

l, Một nhà khoa học đến gặp bác sỹ để khám bệnh, vì ông bị đau đầu. Bác sỹ hỏi: 

- Mẹ ông có bị đau đầu không? 

- Không mẹ tôi không bao giờ bị đau đầu cả - nhà khoa học trả lời. 

- Bố ông có bị đau đầu không? 

- Bố tôi cũng không bao giờ bị đau đầu. Thậm chí ông tôi cũng chẳng bao giờ bị đau 

đầu cả. 

- Vậy ông không bị đau đầu. Bác sỹ trả lời và ghi vào sổ khám chữa bệnh mà không 

giải thích gì thêm. 

m, Một người dân đến gặp nhà thông thái và nói: 

- Tôi vừa cãi nhau với người hàng xóm. Ông ta kể lại nội dung cuộc cãi vã đó và hỏi 

nhà thông thái: Theo ông ai đúng, ai sai? 
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- Ông đúng, nhà thông thái trả lời. 

Hai ngày sau, một người khác đã tham gia cuộc cãi vã đó cũng đến gặp nhà thông thái 

ấy và kể lại nội dung cuộc cãi vã. Ông cũng hỏi nnhaf thông thái: Theo ông ai đúng, ai sai? 

- Ông đúng. 

Nghe được nội dung hai cuộc nói chuyện đó, vợ nhà thông thái hỏi nhà thông thái: 

- Tại sao lại thế được? Người này đúng và người kia cũng đúng. 

Nhà thông thái mỉm cười và trả lời: 

- Cả em cũng đúng. 

3, Câu chuyện sau đây, ai mắc lỗi logic và mắc lỗi gì? 

a, Trong giờ học môn lịch sử, cô giáo hỏi một học sinh đang nhìn qua cửa sổ không 

theo dõi bài giảng: 

- Ai ăn cắp “Nỏ thần”? 

Em học sinh ngơ ngác đứng dậy phân trần: 

- Thưa cô không phải em. 

b, Trong giờ vật lý, thầy giáo hỏi một học sinh đang nhìn qua cửa sổ: 

- Em cho thầy biết song là gì? 

Học sinh được hỏi giật mình, lung túng trả lời: 

- Thưa thầy, Sóng là bài thơ của Xuân Quỳnh ạ. 
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Chương 5: SUY LUẬN 

 

Nội dung chính: Định nghĩa, cấu trúc, yêu cầu của suy luận đúng đắn. Các phép suy 

luận diễn dịch trực tiếp. Suy luận diễn dịch gián tiếp như luận ba đoạn, luận ba đoạn rút gọn, 

luận ba đoạn phức, luận ba đoạn phức rút gọn, suy luận có điều kiện, suy luận phân liệt. Suy 

luận quy nạp, quy nạp phổ thông, quy nạp khoa học, tương tự. 

Mục đích: Giúp sinh viên 

- Hiểu và phân tích được định nghĩa, cấu trúc của suy luận. Trình bày được hai yêu 

cầu của một suy luận đúng đắn. 

- Trình bày nội dung các định nghĩa về luận ba đoạn, luận ba đoạn rút gọn, luận ba 

đoạn phức, luận ba đoạn phức rút gọn, suy luận có điều kiện, suy luận phân liệt, suy luận quy 

nạp, quy nạp phổ thông, quy nạp khoa học. 

- Phân tích được cấu trúc của một luận ba đoạn và luận ba đoạn rút gọn, suy luận quy 

nạp. 

- Trình bày được các quy tắc liên quan đến luận ba đoạn như quy tắc về thuật ngữ, quy 

tắc về tiền đề, quy tắc về loại hình. 

- Biết cách kiểm tra một luận ba đoạn theo 8 bước và biết cách khôi phục một luận hai 

đoạn bất kỳ. 

- Biết cách thực hiện các phương thức suy luận của suy luận có điều kiện và suy luận 

phân liệt. 

- Phân biệt được giữa quy nạp phổ thông và quy nạp khoa học. Trình bày được suy 

luận tương tự. 

- Phân tích được các phương pháp thiết lập mối liên hệ nhân quả trong suy luận quy 

nạp. 

1. Định nghĩa và cấu trúc 

1.1. Định nghĩa 

Sự hiểu biết của con người về thế giới được phản ánh bằng các khái niệm và phán 

đoán. Con người không những biết kết hợp các khái niệm với nhau để xây dựng phán đoán 

mà còn sử dụng các phán đoán đã được chứng minh, kiểm nghiệm để xây dựng phán đoán 

mới… Quá trình tạo ra phán đoán mới từ những phán đoán đã biết gọi là quá trình suy luận. 

Hầu hết các luận điểm khoa học được phát hiện là nhờ hình thức này của tư duy. Mọi người, 

mọi nghề nghiệp... đều cần tới sự suy luận. Trong khi tranh luận, không ít người lập luận 

luẩn quẩn, vòng quanh, sai lầm "lí sự cùn" hay khăng khăng khẳng định một điều nào đó mà 

không chứng minh, hoặc ngụy biện một điều mà nhiều người không đủ tỉnh táo và kiến thức 

logic để vạch ra những điều vô lí của người đối thoại. Suy luận để phát hiện sự kiện, để 

chứng minh, để bảo vệ ý kiến của mình, để bác bỏ ý kiến đối lập... Suy luận được thể hiện 

qua các phán đoán, qua ngôn từ. Cho nên trong suy luận, chúng ta cần tuân thủ các quy tắc 

logic và phải biết cách diễn đạt ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc. Phép suy luận trong logic 

thường được hiểu theo hai nghĩa, hoặc đó là toàn bộ quá trình tìm ra kết luận của một quá 

trình chứng minh, hoặc đó là một bước của quá trình chứng minh. 

 Có suy luận: 

  Mọi công dân đều có quyền bầu cử 

  Chúng tôi là công dân 

  Vậy, chúng tôi có quyền bầu cử 
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 Hay, Tác giả Truyện Kiều là Nguyễn Du  

 Vậy, Nguyễn Du là tác giả Truyện Kiều 

 Suy luận là một hình thức của tư duy nhờ đó người ta rút ra những phán đoán mới từ 

một hay một số phán đoán theo những quy tắc logic xác định. 

 - Để quá trình suy luận đúng: 

 + Các phán đoán dùng để suy luận là những tri thức đã biết chắc chắn hay đã được 

chứng minh là chân thực. 

 + Kết luận rút ra phải tuân theo những quy tắc logic xác định. 

 Nói khác đi, đó là 2 điều kiện để thu được tri thức mới chân thực trong quá trình suy 

luận, lập luận. 

 Giá trị lý luận cũng như giá trị thực tiễn của suy luận thể hiện ở chỗ thay vì sự nhận 

thức đi từ cái đơn lẻ, cái ngẫu nhiên ở hiện thực khách quan đến nhận thức gián tiếp, trừu 

tượng. Con người không cần phải kiểm nghiệm thực tiễn mà bằng công cụ nhận thức tư duy 

có thể rút ra tri thức mới mà giá trị chân lý của nó mang tính chất tất yếu. Mọi khoa học sẽ 

không còn là khoa học nếu không sử dụng các hình thức suy luận, bởi sự vật trong thế giới 

khách quan luôn luôn vận động và biến đổi. Lịch sử phát triển các khoa học cho thấy, hầu hết 

những luận điểm khoa học được phát hiện nhờ suy luận. Suy luận giúp con người nhận định, 

dự báo và do đó định hướng cho con người trong hoạt động thực tiễn.  

 Ví dụ: (1) Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa 

   (2) Đêm nay trăng tán 

 Theo quy tắc của phép suy luận tam đoạn luận thì kết luận rút ra là “Trời sẽ mưa”, do 

đó ngày mai đi xa tôi mang áo mưa để đề phòng trời mưa. Song cần lưu ý, tiền đề (1) được 

rút ra từ kinh nghiệm dân gian, nó có giá trị chân thực nhất định, giá trị đó phản ánh tri thức 

kinh nghiệm kiểm nghiệm trong thực tế nhưng chưa được chứng minh chặt chẽ, do đó nó là 

tri thức xác suất và kết luận cũng mang tính xác suất. Tuy nhiên, kết luận trên đã góp phần 

định hướng, dự báo hành động cho con người đạt kết quả cao hơn trong hoạt động thực tiễn. 

Còn ví dụ: Vợ mình là con người ta (ch) 

                Con mình do vợ đẻ ra (ch) 

           Suy đi nghĩ lại, con mình chẳng họ hàng chi với mình (gi) 

 Là do chưa tuân theo quy tắc logic xác định. 

1.2. Cấu trúc chung của suy luận 

 Suy luận là hình thức chung của tư duy con người, phản ánh cách thức đạt tới tri thức 

mới từ những tri thức đã biết nên suy luận có cấu trúc logic xác đinh. Mỗi phép suy luận bao 

giờ cũng có 3 thành phần: 

Tiền đề của suy luận là cơ sở của suy luận gồm các phán đoán xuất phát đã có trong tư 

duy để từ đó có thể tìm ra tri thức mới, phán đoán mới. 

Về nguyên tắc thì phán đoán tiền đề phải có giá trị logic là chân thực, bởi vì đây là 

một điều kiện để suy luận đúng tất yếu. Song trong thực tế, con người vẫn thường xuyên suy 

luận, rút ra kết luận mà không xác định giá trị đích thực của tiền đề (ngộ nhận, thừa nhận vô 

căn cứ hoặc chứng minh không khoa học…) nhưng lầm tưởng mình suy luận đúng. Tiền đề 

chân thực là yêu cầu của suy luận đúng, còn trong suy luận nói chung thì bất cứ phán đoán 

nào dùng làm căn cứ để rút ra phán đoán mới đều được gọi là tiền đề. 



 

 
81 

Lập luận là cách thức logic rút ra kết luận từ tiền đề, bao gồm tổng hợp những quy 

luật, quy tắc logic, kết cấu của phán đoán phản ánh cách thức liên kết tiền đề để rút ra kết 

luận mới này chứ không thể suy ra kết luận mới khác. 

Nói khác đi, bằng cách nào đó để có được kết luận từ tiền đề gọi là lập luận. Kết luận 

phải mang tính ổn định, tất yếu, xác định và nó phải tuân theo những quy tắc logic nhất định. 

Chẳng hạn, trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh được dựa trên luận đề là Tuyên ngôn 

độc lập của nước Mỹ năm 1776 và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng 

Pháp năm 1791 đã khằng định: Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Lời lập 

luận trong tuyên ngôn của Hồ Chí Minh rất đanh thép, đầy sức thuyết phục và không ai bác 

bỏ được một khi đã công nhận luận đề trong tuyên ngôn độc lập và nhân quyền của Mỹ và 

Pháp. 

Kết luận là phán đoán mới thu được trên cơ sở của phán đoán tiền đề thông qua lập 

luận logic. 

Kết luận của suy luận có thể đúng hoặc sai trong quan hệ với nội dung của hiện thực 

khách quan.  

Ví dụ: Nguyễn Trãi là một nhà thơ 

 Nguyễn Trãi là một anh hùng dân tộc 

 Nguyễn Trãi bị chu di tam tộc 

 Ta thấy các tiền đề và kết luận đều là các phán đoán chân thực, song suy luận trên 

không hợp logic, không tất yếu logic vì kết luận không rút ra mối liên hệ tất yếu từ tiền đề 

mà chỉ đúng ngẫu nhiên. Vì thế, những suy luận mà kết luận không phù hợp với nội dung 

khách quan thường do 3 nguyên nhân, hoặc do tiền đề không chân thực, hoặc do lập luận 

không đúng, hoặc do cả hai nguyên nhân trên. 

 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của suy luận là nhờ có suy luận mà con người có thể dự 

đoán được các sự kiện cách hiện tại về quá khứ cũng như về tương lai hàng chục thậm chí 

hàng trăm năm. Mục đích của suy luận là làm xuất hiện khái niệm mới trong quá trình nhận 

thức về sự vật hiện tượng. 

 Trong logic Toán (logic kí hiệu) người ta sử dụng công cụ hình thức của Toán học 

(các kí hiệu) để tiến hành suy luận. Ở một số phần của logic hình thức chúng ta có thể sử 

dụng công cụ đó để rút ra tri thức mới và có thể xác định tính chân thực của tri thức mới đó. 

Sau đó dùng bảng giá trị kiểm tra công thức logic đó. Nếu công thức có giá trị chân thực thì 

suy luận hợp logic, nếu công thức có giá trị giả dối thì suy luận không hợp logic. 

Ví dụ về một suy luận trong thực tiễn cuộc sống, có một nhà vua của vương quốc nọ 

không muốn để cho người nước ngoài xâm nhập sang bờ cõi của vương quốc mình bèn ra 

một luật lệ: Mọi người lạ đến vương quốc của họ đều phải trả lời một câu hỏi "Vì sao anh 

đến đây?". Nếu anh ta trả lời đúng thì bị đem dìm xuống nước còn nếu trả lời sai thì bị treo 

cố. Có một lần có người lạ đến và phải trả lời câu hỏi đó nhưng anh ta không bị dìm xuống 

nước và cũng không bị treo cổ. Hỏi anh ta đã trả lời như thế nào?  

1.3. Các loại suy luận 

 Tuỳ thuộc vào tính chất các tri thức chứa trong tiền đề và kết luận, tuỳ thuộc vào cơ 

sở logic của phép suy luận người ta phân chia các phép suy luận thành 2 loại sau: 

 - Suy luận diễn dịch là hình thức suy luận đi từ tri thức về cái chung, cái toàn thể đến 

tri thức về cái riêng, cái bộ phận vì thế phạm vi đối tượng đề cập đến ở kết luận không vượt 

quá phạm vi đối tượng đề cập ở tiền đề, chỉ có thể ít hơn hoặc bằng. 

 - Suy luận quy nạp là hình thức suy luận đi từ tri thức riêng, tri thức bộ phận đến tri 

thức chung, tri thức khái quát, “từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng”. 
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2. Suy luận diễn dịch 

2.1. Suy luận diễn dịch trực tiếp 

 * Định nghĩa: Suy luận diễn dịch trực tiếp là hình thức suy luận mà kết luận được rút 

ra từ một phán đoán tiền đề trên cơ sở biến đổi phán đoán bằng những thao tác logic xác 

định. 

 Cụ thể là khi có một phán đoán tiền đề chân thực, bằng cách sử dụng các phép suy 

luận khác nhau ta có thể rút ra phán đoán mới chân thực. 

* Các phép suy luận trực tiếp: 

- Phép chuyển hoá là dạng suy luận diễn dịch trực tiếp trong đó từ một phán đoán tiền 

đề ta thu được phán đoán mới có giá trị logic không thay đổi, lượng của phán đoán không 

thay đổi, chất của phán đoán chuyển sang chất đối lập, vị trí của S và P không thay đổi nhờ 

phép chuyển hoá hai lần dấu phủ định, một ở liên hệ từ và một ở vị từ, hoặc chuyển hoá 

nghĩa phủ định từ liên hệ từ sang vị từ hoặc từ vị từ sang liên hệ từ (nếu có). 

Thực chất của phép chuyển hóa là tìm một cách diễn đạt khác thay thế cách diễn đạt 

ban đầu mà nội dung vẫn được bảo toàn. Phép chuyển hoá không làm chủ từ của phán đoán 

thay đổi cả về nội hàm và ngoại diên của khái niệm. Ví dụ chuyển hoá hai lần phủ định phán 

đoán:  

Có sinh viên là sinh viên nghèo → Có sinh viên không phải là sinh viên không nghèo.  

Chúng ta đã thực hiện chuyển hóa 2 lần phủ định mà giá trị cũng như nội dung của 

phán đoán không thay đổi nhưng hình thức diễn đạt đã thay đổi từ phán đoán I ( S là P) 

chuyển sang phán đoán O ( S không là không P). 

Trong phán đoán mới ta thấy xuất hiện hai dấu phủ định, một ở liên hệ từ và một ở vị 

từ. Nhưng do tính chất của phép phủ định, dấu phủ định ở từ nối có thể chuyển từ từ nối sang 

vị từ và ngược lại nên ta lại có thể biến đổi phán đoán thu được về phán đoán ban đầu. Cụ 

thể:  S không là không P =  S là không không P =  S là P. 

Ví dụ chuyển hoá nghĩa phủ định của từ nối sang vị từ hoặc từ vị từ sang từ nối: 

Người có nhân cách là người không ăn cắp ( S là không P - A). Trong ví dụ này dấu 

phủ định thuộc vị từ ta thực hiện phép chuyển hoá bằng cách chuyển dấu phủ định từ vị từ 

sang từ nối ta thu được phán đoán mới có nội dung bảo toàn là: Người có nhân cách không là 

người ăn cắp ( S không là P - E). Nếu ta chuyển dấu phủ định một lần nữa ta lại thu được 

phán đoán ban đầu. 

Theo nghĩa rộng, phép chuyển hoá hai lần phủ định có 3 trường hợp sau: 

+ Đưa 2 dấu phủ định vào phán đoán ban đầu, một vào từ nối, một vào vị từ (nghĩa 

hẹp). 

+ Chuyển hoá bằng cách thực hiện liên tiếp hai lần phủ định ở từ nối. 

+ Chuyển hoá bằng cách thực hiện liên tiếp hai lần phủ định ở vị từ. 

 Ví dụ: Mọi sinh viên chăm học (A) → Mọi sinh viên không phải không chăm học, 

thực chất đây vẫn là phán đoán A nhưng mượn cách nói phủ định nhằm nhấn mạnh vấn đề 

cần khẳng định, nó có hình thức là phán đoán E (Mọi S không là không P). 

 Những anh hùng không là người hèn nhát (E). Phủ định 2 lần từ nối ta được: Những 

anh hùng không thể không thuộc loại người không hèn nhát. Cách nói phủ định lặp lại nhằm 

nhấn mạnh cao độ. 

 Các loại phán đơn cơ bản được chuyển hoá như sau: 
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 + A =  S là P = S không là ~ P = E 

 + E =  S không là P =  S là ~ P = A 

 + I =  S là P =  S không là ~ P = O 

 + O =  S không là P =  S là ~ P = I 

 Tóm lại, phép chuyển hoá bằng hai lần phủ định cho phép chuyển từ hình thức phán 

đoán này sang hình thức phán đoán khác mà không làm thay đổi nội dung phán đoán nhưng 

lại góp phần nhấn mạnh hay biểu lộ sắc thái của nhận định trong ngữ cảnh cụ thể. Tuy nhiên, 

dạng chuyển hoá theo nghĩa rộng bằng hai lần phủ định từ nối của phán đoán phủ định rất ít 

khi sử dụng trong thực tiễn bởi nó tạo nên sự trục trặc về văn phong. Song về hình thức logic 

chuyển hoá như vậy là hoàn toàn hợp logic bảo đảm cho một phán đoán mới chân thực từ 

phán đoán chân thực ban đầu. 

 - Phép đảo ngược là dạng suy luận diễn dịch trực tiếp mà từ một phán đoán ban đầu 

ta thu được phán đoán mới có giá trị logic không thay đổi, chất của phán đoán không thay 

đổi, vị trí của S và P thay đổi cho nhau, lượng của phán đoán xảy ra hai trường hợp: 

+ hoặc không thay đổi (gọi là đảo ngược thuần tuý hay đảo ngược đơn giản - simple 

conversion) chỉ thực hiện được với các phán đoán mà quan hệ giữa chủ từ và vị từ (S và P) là 

quan hệ hoặc đồng nhất, hoặc giao nhau, hoặc tách rời. 

+ hoặc lượng của phán đoán thay đổi (gọi là đảo ngược biến đổi, hay đảo ngược hạn 

định - conversion by limitation) chỉ thực hiện với các phán đoán mà quan hệ giữa chủ từ và 

vị từ (S và P) là quan hệ bào hàm. Cụ thể, lượng của phán đoán mới ở dạng phủ định lượng 

của phán đoán ban đầu == , .  

Riêng đối với phán đoán O trong quan hệ giữa S và P là quan hệ bao hàm ta thực hiện 

đảo ngược biến đổi đặc biệt như sau: tiến hành đảo ngược biến đổi bình thường sau đó thêm 

một dấu phủ định vào vị từ của phán đoán vừa tìm được để giá trị logic của phán đoán không 

thay đổi ( S không là P →  P không là không S). 

 + Đảo ngược thuần tuý (simple conversion) đối với các phán đoán đơn cơ bản:  

 ++ A =  S là P =  P là S = A 

 ++ E =  S không là P =  P không là S = E 

 + + I =  S là P =  P là S = I 

 ++ O =  S không là P =  P không là S = O 

 Ví dụ: Đảo ngược thuần tuý: 

 Một số người lao động trí óc là anh hùng lao động → Một số anh hùng lao động là 

người lao động trí óc. 

 Các số chia hết cho 2 là số chẵn → Các số chắn là số chia hết cho 2. 

 Lê Huỳnh Đức là cầu thủ xuất sắc nhất năm 1995 → Cầu thủ xuất sắc nhất năm 1995 

là Lê Huỳnh Đức. 

 Trong các ví dụ trên S và P thay thế vị trí cho nhau và từ tính chân thực của phán 

đoán ban đầu ta thu được phán đoán mới có giá trị logic chân thực, gọi là đảo ngược thuần 

tuý. Song trong một số trường hợp từ phán đoán chân thực chúng ta đảo ngược lại được kết 

luận giả dối, như: Đồng là nguyên tố hóa học → Nguyên tố hoá học là đồng (gi). Hoặc: Động 

từ là từ → Từ là động từ (gi). Trong nhiều ví dụ, nhiều trường hợp sau khi đảo ngược tính 

chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán được bảo toàn nên người ta thường nhầm lẫn coi 

đây là dấu hiệu cơ bản đảm bảo tính đúng đắn của phép đảo ngược. Phép đảo ngược thuần 
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túy đúng là không có sự thay đổi chất cũng như giá trị của phán đoán mới trên cơ sở thay đổi 

vị trí vai trò của S và P và lượng từ của nó. Sở dĩ, trong phán đoán có quan hệ giữa S và P là 

quan hệ bao hàm không thực hiện được đảo ngược thuần tuý là do không đảm bảo được giá 

trị chân lý của phán đoán mới từ giá trị chân thực của phán đoán ban đầu. Do đó, để khắc 

phục tình trạng đó ta cần phải biến đổi lượng của phán đoán đứng trước chủ từ sang mặt đối 

lập của nó.  

 + Đảo ngược biến đổi (conversion by limitation) đối với các phán đoán đơn cơ bản: 

 ++ A =  S là P =  P là S = I 

 ++ E không thực hiện được đảo ngược biến đổi 

 + + I =  S là P =  P là S = A 

 ++ O không thực hiện được phép đảo ngược, song trong một số trường hợp chúng ta 

có thể thực hiện đảo ngược đặc biệt phán đoán O trong quan hệ bao hàm như sau:  S không 

là P =  P không là ~ S =  P là S = A. 

 Ví dụ: Mọi sinh viên đều là người có học (A) → Một số người có học là sinh viên (I). 

Một số rừng không phải là rừng nguyên sinh (O) → Tất cả rừng nguyên sinh không 

phải không là rừng → Tất cả rừng nguyên sinh là rừng (A). 

 - Phép đối lập vị từ là phép suy luận diễn dịch trực tiếp mà từ một phán đoán ban đầu 

ta thu được một phán đoán mới có giá trị logic không thay đổi, chất của phán đoán thay đổi 

và chuyển sang chất đối lập, vị trí của S và P thay đổi, cụ thể là phủ định vị từ của phán đoán 

tiền đề là chủ từ của phán đoán kết luân, chủ từ của phán đoán tiền đề trở thành vị từ của 

phán đoán kết luận. Phép đối lập vị từ được tiến hành như sau: thực hiện phép chuyển hoá 

hai lần phủ định, một ở liên hệ từ, một ở vị từ, hoặc chuyển nghĩa phủ định từ từ nối (nếu có) 

sang vị từ; sau đó thực hiện phép đảo ngược phán đoán vừa thu được sau chuyển hoá. 

 + Đối với phán đoán A: 

   S là P (A) chuyển hoá thành →  S không là không P (E), rồi đảo ngược thành → 

 không P không là S (E).  

 Ví dụ: Mọi kim loại là nguyên tố hoá học. (A) 

 Chuyển hoá: Mọi kim loại không là không phải nguyên tố hoá học.(E) 

 Đảo ngược: Mọi chất không phải nguyên tố hoá học không là kim loại. (E) 

+ Đối với phán đoán I: 

 S là P (I) →  S không là không P (O), phán đoán I chỉ thực hiện được phép chuyển 

hóa thành phán đoán O, do phán đoán O không thực hiện được phép đảo ngược nên không 

thực hiện được phép đối lập vị từ. 

+ Đối với phán đoán E:  

  S không là P (E) chuyển hoá thành →  S là không P (A), đảo ngược thành →  

không P là S (I). 

Ví dụ: Mọi loài cá không có tim 4 ngăn (E) → Cá là động vật không có tim 4 ngăn (A) 

→ Có động vật không có tim 4 ngăn là cá (I). 

 + Đối với phán đoán O:  

  S không là P (O) →  S là không P (I) →  không P là S (I) hoặc  không P là S 

(A). 
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Ví dụ: Đa số sinh viên không là hoa hậu (O) → Đa số sinh viên là không phải hoa hậu 

(I) → Đa số người không phải hoa hậu là sinh viên (I). 

 Một số động vật không là động vật có xương sống (O) → Một số động vật là động vật 

không có xương sống → Mọi động vật không có xương sống là động vật (A). 

Tóm lại, phép đối lập vị từ phán đoán A ta thu được phán đoán E; phán đoán E thu 

được phán đoán I; phán đoán O thu được phán đoán I hoặc phán đoán A; phán đoán I không 

thực hiện được phép đối lập vị từ. 

 - Suy luận theo hình vuông logic: Xem lại phần quan hệ giữa các phán đoán đơn của 

chương III. Cụ thể là từ một phán đoán đơn ta phải xác định nó là phán đoán nào trong 4 

phán đoán đơn cơ bản A, E, I, O sau đó tìm hiểu giá trị logic của nó là chân thực hay giả dối 

trên cơ sở đó rút ra các phán đoán mới dựa vào quan hệ của nó với các phán đoán khác trong 

hình vuông logic. 

+ Quan hệ lệ thuộc có quy tắc là trên đúng thì dưới đúng. Do vậy, ta có hai phép suy 

luận đúng là: A → I và E → O. 

+ Quan hệ mâu thuẫn có quy tắc là không cùng đúng và không cùng sai. Do vậy, ta có 

bốn phép suy luận đúng là: A ↔ ~ O; ~ A ↔ O; E ↔ ~ I; ~ I ↔ E. 

+ Quan hệ đối chọi trên có quy tắc là không cùng đúng nhưng có thể cùng sai. Do vậy, 

ta có hai phép suy luận đúng là: A → ~ E; E → ~ A. 

+ Quan hệ đối chọi dưới có quy tắc là không cùng sai nhưng có thể cùng đúng. Do 

vậy, ta có hai phép suy luận đúng là: ~ I → O; ~ O → I. 

 - Phép kéo theo của phán đoán phức có điều kiện, chúng ta có phép suy luận từ một 

tiền đề như sau (phép phản đảo): (a → b) → ((~b) → (~a)) 

 Ví dụ: Nếu học sinh trường nào giỏi thì trường đó học sinh sẽ đỗ nhiều. → Nếu 

trường nào có học sinh trượt nhiều thì học sinh trường đó không giỏi.  

2.2. Suy luận diễn dịch gián tiếp 

 - Định nghĩa: Suy luận diễn dịch gián tiếp là hình thức suy luận mà kết luận là phán 

đoán mới được rút ra trên cơ sở mối liên hệ logic giữa hai hay nhiều phán đoán tiền đề.  

 Như vậy, dấu hiệu căn bản để phân biệt suy luận diễn dịch trực tiếp và suy luận diễn 

dịch gián tiếp là số lượng phán đoán tiền đề là một hay nhiều. 

 - Các dạng cơ bản của suy luận diễn dịch gián tiếp: 

 + Tam đoạn luận và tam đoạn luận rút gọn 

 + Luận ba đoạn phức và luận ba đoạn phức rút gọn 

 + Suy luận diễn dịch gián tiếp từ tiền đề là các phán đoán phức (suy luận có điều 

kiện, suy luận phân liệt, suy luận phân liệt có điều kiện). 

2.2.1. Luận ba đoạn (tam đoạn luận) 

 - Định nghĩa: Luận ba đoạn là suy luận diễn dịch gián tiếp trong đó kết luận là phán 

đoán đơn được rút ra từ mối liên hệ logic tất yếu giữa hai phán đoán tiền đề cũng là phán 

đoán đơn. 

Mọi thiếu nhi Việt Nam đều kính yêu Bác Hồ 

  Chúng em là thiếu nhi Việt Nam 

  Chúng em kính yêu Bác Hồ 
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 - Cấu tạo của luận ba đoạn: 

 + Gồm 3 phán đoán đơn, trong đó có 2 phán đoán tiền đề và 1 phán đoán kết luận. 

 + Gồm 3 khái niệm (thuật ngữ): 

 ++ Khái niệm giữ vai trò chủ từ của phán đoán kết luận gọi là thuật ngữ nhỏ, kí hiệu 

là S. 

 ++ Khái niệm giữ vai trò là vị từ của phán đoán kết luận gọi là thuật ngữ lớn, kí hiệu 

là P. 

 ++ Khái niệm giữ vai trò trung gian giữa hai khái niệm S và P, chỉ có ở tiền đề gọi là 

thuật ngữ trung gian hay thuật ngữ giữa, kí hiệu là M. 

 Thực chất của luận ba đoạn là suy luận tìm ra mối quan hệ giữa hai khái niệm (thuật 

ngữ nhỏ và thuật ngữ lớn) thông qua thuật ngữ trung gian thứ ba là thuật ngữ giữa M.  

 - Cách phân tích một luận ba đoạn: 

 + Căn cứ vào kết luận để tìm ra thuật ngữ nhỏ (S) và thuật ngữ lớn (P), 

 + Từ hai thuật ngữ này đối chiếu với hai tiền đề để tìm ra thuật ngữ nhỏ, thuật ngữ 

lớn và thuật ngữ giữa trong các phán đoán tiền đề, 

 + Tiền đề nào chứa thuật ngữ lớn gọi là tiền đề lớn, tiền đề nào chứa thuật ngữ nhỏ là 

tiền đề nhỏ. 

 Thông thường trong một luận ba đoạn thì tiền đề lớn trước rồi đến tiền đề nhỏ rồi đến 

kết luận. Thuật ngữ giữa có cả ở hai phán đoán tiển đề. Cần lưu ý là, các kí hiệu của các thuật 

ngữ S, P, M trong cả ba phán đoán không thay đổi theo sự thay đổi vị trí của các thuật ngữ. 

Kết luận không phụ thuộc vào sự thay đổi vị trí của các tiền đề. Tuy nhiên, người ta thường 

đưa các tiền đề vào vị trí chuẩn tắc nhằm thống nhất khi khảo sát các quy tắc suy luận. Vì 

vậy, trong sơ đồ chuẩn tiền đề lớn, đến tiền đề nhỏ và đến kết luận. Các quy tắc loại hình của 

luận ba đoạn chỉ áp dụng cho sơ đồ chuẩn, nếu thay đổi thứ tự các phán đoán tiền đề thì quy 

tắc không còn hiệu lực nữa. 

 - Tiên đề của luận ba đoạn: 

 Các tiên đề của luận ba đoạn hay công lý của tam đoạn luận là những nhận định có 

giá trị hiển nhiên chân thực mà chúng ta không cần phải chứng minh. 

 + Dấu hiệu của dấu hiệu của đối tượng là dấu hiệu của đối tượng. Do đó, bất cứ cái gì 

mâu thuẫn với dấu hiệu của đối tượng thì mâu thuẫn với chính đối tượng. Mối liên hệ theo 

kiểu bắc cầu này có thể kéo dài tạo thành chuỗi suy luận. Đây chính là cơ sở lập luận cho 

phép suy luận theo nội hàm. 

 + Trong quan hệ giữa giữa cái toàn thể và cái bộ phận, nếu có thể khẳng định hay phủ 

định cho toàn bộ lớp đối tượng thì đối tượng đương nhiên có thể khẳng định hay phủ định 

điều đó cho một bộ phận lớp đối tượng hay từng đối tượng thuộc lớp đó. Đây là cơ sở lập 

luận của suy diễn theo ngoại diên. 

+ Nguyên tắc của suy luận diễn dịch là đi từ tri thức chung đến tri thức riêng, đơn 

nhất, do đó, mọi kết luận được rút ra từ tiền đề phải thep chiều hướng yếu hơn hoặc bằng tiền 

đề yếu nhất.  

Khái niệm yếu hơn được hiểu như sau, tri thức chung mạnh hơn tri thức riêng, đơn 

nhất, chất khẳng định mạnh hơn chất phủ định, do đó phán đoán khẳng định mạnh hơn phán 

đoán phủ định, tính toàn thể lớn hơn tính bộ phận hay đơn nhất, một khái niệm chu diên 

mạnh hơn khái niệm đó nếu không chu diên. 

- Các quy tắc của suy luận tam đoạn: 
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Để đảm bảo cho một suy luận rút ra được kết luận chân thực từ nội dung chân thực 

của các phán đoán tiền đề thì suy luận đó phải tuân thủ chặt chẽ những quy tắc xác định. 

Luận 3 đoạn có quy tắc chung cho thuật ngữ, tiền đề và quy tắc cho từng loại hình. 

+ Quy tắc cho thuật ngữ: 

++ Quy tắc 1: Trong mỗi luận 3 đoạn có và chỉ có 3 thuật ngữ. 

Vì thực chất của suy luận 3 đoạn là xét mối quan hệ giữa hai thuật ngữ S và P thông 

qua thuật ngữ thứ ba M, do đó không thể có thuật ngữ thứ 4. Lỗi logic thường mắc là thêm 

thuật ngữ dẫn đến diễn tả các ý không rõ ràng vi phạm quy luật đồng nhất. 

Ví dụ: Nhân dân Việt Nam (M) rất anh hùng (P’)        

 Tôi (S) là người Việt Nam (M’)                                       

 Vậy, tôi (S) là người anh hùng (P) 

Luận 3 đoạn trên sai vì: P chỉ cá nhân anh hùng, P’ chỉ phẩm chất anh hùng, M chỉ 

người dân nói chung, M’ chỉ người dân cụ thể… do đó các khái niệm không đồng nhất. Sự 

không đồng nhất về thuật ngữ đã đưa thêm vào luận 3 đoạn thuật ngữ thứ 4 (hoặc có hai khái 

niệm trùng nhau ở tiền đề) nên luận 3 đoạn trên sai về thuật ngữ. 

Ví dụ khác:  

  Con mèo có râu 

Ông cháu có râu 

  Vậy, ông cháu là con mèo 

 ++ Quy tắc 2: Thuật ngữ giữa phải được chu diên ít nhất là một lần. 

Vì chức năng của thuật ngữ giữa là tạo mối liên hệ giữa các thuật ngữ S và P nếu M 

không chu diên ở cả tiền đề lớn thì không phải toàn bộ các đối tượng thuộc ngoại diên của M 

được liên hệ với ngoại diên của khái niệm P, nếu M không chu diên ở phán đoán còn lại thì 

không phải tất cả các đối tượng thuộc ngoại diên khái niệm M được liên hệ với S, do đó quan 

hệ giữa S và P sẽ không xác định, kết luận sẽ không chính xác do M không là hạt nhân liên 

kết giữa S và P. 

Ví dụ: Một số người lao động trí óc (M-) là giáo viên (P) 

 Tất cả nhà thơ (S) là người lao động trí óc (M-) 

 Vậy, một số nhà thơ là giáo viên 

Ta thấy trong luận ba đoạn trên thuật ngữ giữa không chu diên trong cả hai tiền đề nên 

mối liên hệ giữa thuật ngữ “nhà thơ” và “giáo viên” không xác định nên kết luận cũng không 

xác định. Kết luận có thể xảy ra các khả năng: Tất cả nhà thơ là giáo viên hoặc một số nhà 

thơ là giáo viên hoặc không nhà thơ nào là giáo viên. 

 ++ Quy tắc 3: Nếu các thuật ngữ S và P không chu diên ở tiền đề thì cũng không chu 

diên ở kết luận. 

Bởi vì, xuất phát từ bản chất của suy luận diễn dịch là đi từ tri thức chung đến tri thức 

riêng, tri thức bộ phận nên phạm vi đối tượng ở kết luận không thể vượt quá phạm vi đối 

tượng ở tiền đề. Nếu tiền đề các thuật ngữ không chu diên mà kết luận lại chu diên thì kết 

luận mạnh hơn tiền đề, do đó vi phạm quy tắc chung của suy diễn. 

Ví dụ: Tất cả sinh viên sư phạm (M+) học logic học (P-) 

  Tôi (S+) không là sinh viên sư phạm (M+) 

   Vậy, tôi (S+) không học logic học (P+) 
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P không chu diên ở tiền đề lại chu diên ở kết luận, vì vậy dù hai tiền đề chân thực 

nhưng kết luận rút ra không chân thực. 

 + Quy tắc tiền đề: 

 + + Quy tắc 4: Nếu hai phán đoán tiền đề là phán đoán phủ định thì không thể rút ra 

kết luận. 

Quy tắc này đòi hỏi ít nhất một tiền đề là phán đoán khẳng định. Nếu cả hai phán đoán 

phủ định thì các thuật ngữ có ngoại diên hoàn toàn loại trừ nhau, do đó không thể xác định 

được mối tương quan giữa S và P. 

Ví dụ: Cá heo không thở bằng mang 

 Cá heo không phải là loài cá 

→ không thể rút ra được kết luận. 

++ Quy tắc 5: Nếu một trong hai phán đoán tiền đề là phán đoán phủ định thì kết luận 

phải là phán đoán phủ định. 

Ví dụ: Mọi sinh viên không được nghỉ học không xin phép 

  Lan là sinh viên 

Vậy, Lan không được nghỉ học không xin phép 

Suy luận trên đúng vì tuân thủ mọi quy tắc trong đó có quy tắc 5. Tuy nhiên, nếu kết 

luận là khẳng định thì kết luận đó không tất yếu logic mặc dù kết luận khẳng định là chân 

thực trong thực tế nhưng không phải được rút ra từ mối liên hệ logic của tiền đề. Song trong 

thực tế khi xảy ra hiện tượng bất ngờ, không xin phép kịp thời thì người khác phải thông báo 

cho nhà trường biết. 

++ Quy tắc 6: Ít nhất một trong hai phán đoán tiền đề phải là đoán chung. 

Điều này có nghĩa là kết luận không thể rút ra từ hai phán đoán riêng, hai phán đoán 

bộ phận. 

Ví dụ: Một số động vật biết bay 

 Một số động vật sống dưới nước 

 → không thể rút ra kết luận được. Bởi vì 

Nếu hai phán đoán tiền đề là phán đoán khẳng định riêng thì thuật ngữ giữa có thể 

không chu diên trong cả hai tiền đề (trong trường hợp S, P, M là các khái niệm giao nhau) 

khi đó luận ba đoạn sẽ vi phạm quy tắc 2. 

Nếu hai phán đoán tiền đề là phán đoán phủ định riêng thì vi phạm quy tắc 4. 

Nếu một tiền đề là phán đoán khẳng định riêng (I) tiền đề kia là phán đoán phủ định 

riêng (O) thì vị từ của phán đoán phủ định riêng chu diên, khi đó hoặc M hoặc P chu diên 

(nếu M chu diên thì P trong kết luận phủ định lại chu diên mà P trong tiền đề không chu diên, 

do đó vi phạm quy tắc 3; nếu P chu diên thì M không chu diên trong cả hai tiền đề, do đo vi 

phạm quy tắc 2). 

++ Quy tắc 7: Nếu một tiền đề là phán đoán riêng thì kết luận phải là phán đoán riêng. 

Ví dụ: Mọi kim loại đều dẫn điện 

 Có kim loại là chất lỏng 

 Vậy, có chất lỏng dẫn điện 



 

 
89 

Vì là suy luận diễn dịch mà tiền đề có một phán đoán bộ phận nên kết luận không thể 

là phán đoán toàn thể mà phải là phán đoán bộ phận. 

Tóm lại, muốn thực hiện một phép suy luận đúng cần thực hiện đúng các quy tắc trên. 

Đó là 7 quy tắc chung cho tam đoạn luận, ngoài ra còn có các quy tắc riêng cho từng loại 

hình của tam đoạn luận.  

- Loại hình và các quy tắc của từng loại hình của luận ba đoạn 

Có hai cách sắp xếp thứ tự các thuật ngữ P và M ở tiền đề lớn và hai cách sắp xếp thứ 

tự các thuật ngữ S và M ở tiền đề nhỏ. Do đó, có 4 loại hình tam đoạn luận. Trong mỗi tam 

đoạn luận có 3 phán đoán, mỗi phán đoán có thể là một trong 4 phán đoán đơn cơ bản A, E, 

I, O. Vì thế, mỗi loại hình có 43 = 64 kiểu và kết hợp với 4 loại hình là 64 x 4 = 256 kiểu lí 

thuyết. Thực tế mỗi loại hình chỉ có 6 kiểu đúng, tên gọi của 6 kiểu đó, đồng thời là sự chỉ 

dẫn về cách chứng minh chúng do Peter of Spain đặt ra như sau: 

+ Loại hình I: Barbara, Celarent, Darii, Ferio, Barbari, Celaront. 

+ Loại hình II: Cesare, Camestres, Festino, Baroco, Cesaro, Camestros. 

+ Loại hình III: Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, Ferison. 

+ Loại hình IV: Bamalip, Celemes, Dimatis, Fesapo, Fresison, Calemos. 

Tuy nhiên, theo phép suy luận trực tiếp từ một phán đoán tiền đề, từ phán đoán chung 

(khẳng định hoặc phủ định) ta suy ra được phán đoán riêng tương ứng. Do đó, 24 kiểu trên 

đây có 5 kiểu được suy trực tiếp từ các kiểu khác. Đó là: 

(I) Barbari   Barbara 

   Celaront    Celarent 

(II)  Cesaro  Cesare 

       Camestros   Camestres 

(IV) Calemos   Calemes 

Vì vậy, người ta cũng thường nói có tất cả 19 kiểu thuộc 4 loại hình tam đoạn luận 

khác nhau. 

Trong mỗi tên gọi trên đây đều có 3 nguyên âm, chúng lần lượt được dùng để chỉ ba 

dạng phán đoán trong mỗi tam luận đoạn. Đó là tiền đề lớn, tiền đề nhỏ và kết đề. Tên 

Barbara ở loại hình I có 3 nguyên âm a, a, a. Điều này có nghĩa là tam đoạn luận này có dạng 

AAA: cả 3 phán đoán đều là khẳng định chung. Tên gọi Felapton (loại hình III) có 3 nguyên 

âm lần lượt là e, a, o. Điều này có nghĩa là tam đoạn luận này có dạng EAO. Tiền đề lớn là E, 

tiền đề nhỏ là A, kết luận là O. 

Ví dụ: Ferio (loại hình I) 

 MeP: Mọi kẻ ăn bám đều không có ích cho xã hội. 

 SiM: Một số người hiện nay là kẻ ăn bám 

 SoP: Một số người hiện nay không có ích cho xã hội. 

Camestres (loại hình II) 

 PaM: Mọi suy luận đúng đắn đều có sức thuyết phục 

 SeM: Mọi sự nguỵ biện đều không có sức thuyết phục 

 SeP: Mọi sự ngụy biện không phải là suy luận đúng đắn 

Darapti (loại hình III) 
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 MaP: Mọi người đều ham hiểu biết 

 MaS: Mọi người đều muốn sống hạnh phúc  

 SiP: Có người muốn sống hạnh phúc ham hiểu biết 

Dimatis (loại hình IV) 

 PiM: Một số người lao động là những anh hùng 

 MaS: Mọi anh hùng đều được ca ngợi 

 SiP: Một số người được ca ngợi là người lao động 

- Phương pháp chứng minh các kiểu tam đoạn luận cổ điển 

Trong 19 kiểu trên, Aristote lấy ra hai kiểu Barbara và Celarent (loại hình I) coi là 

hiển nhiên đúng, không cần chứng minh. Chúng được dùng để chứng minh các kiểu suy luận 

khác của loại hình I. Từ các kiểu của loại hình I, chúng ta chứng minh được các kiểu suy luận 

của 3 loại hình còn lại. Các cách chứng minh này có chung đặc điểm sau: Dùng phép đảo 

ngược (suy luận diễn dịch trực tiếp) để chuyển các tiền đề ở dạng đang xét sang các tiền đề ở 

kiểu tương ứng trong loại hình I. Từ đó, theo các quy tắc của loại hình I ta đi đến kết luận ở 

loại hình I. Lại dùng các tính chất logic, từ kết đề này sẽ suy ra kết luận cần chứng minh. 

Phụ âm trong các tên gọi trên đây hướng dẫn chúng ta cách chứng minh. Ý nghĩa của 

từng phụ âm như sau: 

+ Phụ âm đầu: cho biết kiểu tam đoạn luận đang xét tương ứng với kiểu tam đoạn 

luận nào trong 4 kiểu đầu tiên ở loại hình I. Hai kiểu cùng phụ âm đầu sẽ tương ứng với 

nhau. Chẳng hạn, Baroco (loại hình II), Bocardo (loại hình III) và Bamalip (loại hình IV) đều 

bắt đầu bằng chữ B nên tương ứng với kiểu Barbara ở loại hình I. 

+ Phụ âm s: thực hiện sự đảo ngược đơn giản (đối với phán đoán E và I). Có các tình 

huống sau: 

++ Khi s đứng sau một nguyên âm chỉ tiền đề, thực hiện phép đảo ngược đơn giản tiền 

đề đó sẽ được tiền đề ở loại hình I tương ứng. 

++ Khi s đứng cuối cùng, từ kết luận của kiểu tam đoạn luận tương ứng ở loại hình I, 

thực hiện phép đảo ngược đơn giản sẽ được kết luận của kiểu tam đoạn luận đang xét. 

+ Phụ âm p: Thực hiện sự đảo ngược biến đổi (đối với phán đoán A), có các tình 

huống sau: 

++ Khi p đứng sau một nguyên âm chỉ tiền đề, thực hiện phép đảo ngược biến đổi tiền 

đề đó sẽ được tiền đề ở loại hình I tương ứng. 

++ Khi p đứng cuối cùng, từ kết luận của kiểu tam đoạn luận tương ứng ở loại hình I, 

thực hiện phép đảo ngược biến đổi sẽ được kết luận của kiểu đang xét. 

+ Phụ âm m: thay đổi vai trò các tiền đề khi chuyển sang kiểu tam đoạn luận tương 

ứng ở loại hình I. Nghĩa là chuyển tiền đề lớn thành tiền đề nhỏ và ngược lại. 

+ Phụ âm c: suy luận phản chứng, hãy giả thiết điều ngược lại với kết luận, chúng ta 

sẽ đi tới một mâu thuẫn. 

- Một số ví dụ minh họa: 

+ Ví dụ 1; Kiểu Disamis (loại hình III) Ở loại hình I có kiểu Darri bắt đầu bằng phụ 

âm D. Như vậy Disamis  Darii, hai tiền đề của Disamis là MiP và MaS, thực hiện những 

chuyển đổi sau: 

MiP → PiM (vì S đừng sau nguyên âm chỉ tiền đề MiP) 
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MaS → MaS 

Trong Disamis có m đừng sau tiền đề, vì vậy, cần đổi vai trò của hai tiền đề: Tiền đề 

lớn PiM đổi thành tiền đề nhỏ và tiền đề nhỏ MaS đổi thành tiền đề lớn, nghĩa là PiM & MaS 

đảo thành MaS & PiM. Vậy đây chính là hai tiền đề của kiểu Darii. Do vậy, kiểu Darii ta suy 

ra kết luận là PiS. Trong Disamis vì có s đứng cuối cùng nên lại thực hiện phép đảo ngược 

đơn giản kết luận: PiS → SiP. Đó là điều cần chứng minh. 

+ Ví dụ 2: Kiểu Bamalip (loại hình IV). Ở loại hình I có kiểu Barbara bắt đầu bằng 

phụ âm B, do vậy Bamalip  Barbara. Hai tiền đề của Bamalip là PaM và MaS. Vì có phụ 

âm m nên cần đổi vai trò của hai tiền đề: tiền đề lớn PaM thành tiền đề nhỏ và tiền nhỏ MaS 

thành tiền đề lớn. Như vậy, PaM và MaS đổi vai trò lại thành MaS và PaM. 

MaS 

PaM 

Đây chính là sơ đồ của hai tiền đề kiểu Barbara (loại hình I). Từ đó ta suy ra kết luận 

PaS. Trong Bamalip có chữ p đứng cuối cùng khiến ta cần đảo ngược biến đổi kết luận: PaS 

→ SiP. Đó là điều cần chứng minh. 

+ Ví dụ 3: Kiểu Baroco (loại hình II). Tương tự, Baroco  Barara. Hai tiền đề của 

Baroco là PaM và SoM. Kết đề cần chứng minh là SoP. Trong Baroco có phụ âm c, vậy 

chúng ta chứng minh bằng phản chứng. Giả sử xảy ra một điều ngược lại, tức SoP sai. Phủ 

định riêng SoP mà sai thì khẳng định SaP sẽ đúng. Thế là ta có hai phán đoán khẳng định 

chung PaM và SaP có chung thuật ngữ P, thuật ngữ giữa là P. Chúng là tiền đề lớn và tiền đề 

nhỏ trong kiểu Barbara sẽ suy ra kết luận là SaM. Phán đoán khẳng định chung SaM mà 

đúng thì phán đoán phủ định riêng SoM sẽ sai. Điều này mâu thuẫn với tiền đề nhỏ SoM đã 

cho là đúng của kiểu Baroco xuất phát. Dẫn tới điều mâu thuẫn này vì chúng ta đã sử dụng 

rằng SoP là sai. Vậy SoP là đúng. 

Chúng ta xem xét sơ đồ 4 loại hình của luận ba đoạn: 

+ Loại hình I:  

M                     P 

 

 S                    M             

S                 P 

++ M giữ vị trí là chủ từ ở tiền đề lớn 

       M giữ vị trí là vị từ ở tiền đề nhỏ 

++ Quy tắc loại hình I: 

Quy tắc 1:Tiền đề lớn là phán đoán chung (A, E) 

Quy tắc 2: Tiền đề nhỏ là phán đoán khẳng định (A, I) 

++ Các cách suy luận đúng: AAA, AII, EAE, EIO 

Ví dụ: 

 Tất cả sinh viên đều thích học giỏi 

 Linh là sinh viên 

 Vậy, Linh thích học giỏi  

+ Loại hình II:  

P                         M 

S                         M 

S                    P 

++ M giữ vị trí là vị từ ở tiền đề lớn 

  M giữ vị trí là vị từ ở tiền đề nhỏ 

++ Quy tắc loại hình I: 
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Quy tắc 1:Tiền đề lớn là phán đoán chung (A, E) 

Quy tắc 2: Tiền đề nhỏ là phán đoán phủ định (E, O) 

++ Các cách suy luận đúng: EAE, AEE, EIO, AOO 

Ví dụ:  

 Tất cả loài cá không có tim 4 ngăn 

 Con người có tim 4 ngăn 

 Vậy, con người không phải là loài cá 

+ Loại hình III: 

M                          P 

 

M                         S 

   

S                        P 

++ M giữ vị trí là chủ từ ở tiền đề lớn 

  M giữ vị trí là chủ từ ở tiền đề nhỏ 

++ Quy tắc loại hình I: 

Quy tắc 1:Tiền đề nhỏ là phán đoán khẳng định (A, I) 

Quy tắc 2: Kết luận là phán đoán bộ phận (O, I) 

++ Các cách suy luận đúng: AAI, IAI, OAO, AII, EIO, EAO 

Ví dụ: 

Tất cả những người hy sinh để bảo vệ Tổ quốc là liệt sĩ 

Một số người hy sinh để bảo vệ Tổ quốc là giáo viên 

Vậy, một số giáo viên là liệt sĩ 

Hay: 

Cầu thủ bóng đá là người có sức khoẻ tốt 

Cầu thủ bóng đá là vận động viên 

Vậy, có vận động viên là người có sức khoẻ tốt 

+ Loại hình IV: 

P                         M 

 

M                         S 

  

S                   P 

++ M giữ vị trí là vị từ ở tiền đề lớn 

   M giữ vị trí là chủ từ ở tiền đề nhỏ 

++ Quy tắc loại hình I: 

Quy tắc 1: Nếu 1 tiền đề là phán đoán phủ định (E,O) thì 

tiền đề lớn là phán đoán chung (A,E) 

Quy tắc 2: Nếu tiền đề lớn là phán đoán khẳng định (A,I) thì 

tiền đề nhỏ là phán đoán chung (A,E) 

Quy tắc 3: Nếu tiền đề nhỏ là phán đoán khẳng định (A, I) 

thì kết luận phải là phán đoán bộ phận (I,O) 

++ Các cách suy luận đúng: IAI, AAI, AEE, EAO, EIO 

Hình IV này do Falien (131 -200) bổ sung thời trung cổ nên còn có tên gọi là hình 

Galien. Nó có tính gượng ép vì chỉ đảo ngược giản đơn của loại hình I. 

Ví dụ: Có vận động viên là cầu thủ bóng đá 
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 Cầu thủ bóng đá là người có sức khoẻ tốt 

 Vậy, một số người có sức khoẻ tốt là vận động viên 

Có một số loại suy luận về hình thức dễ lầm tưởng là luận ba đoạn nhưng thực chất lại 

không phải.  

Ví dụ: Tiền đề là phán đoán quan hệ 

 Hà Nội ở phái Bắc Thanh Hoá 

 Thanh Hoá ở phía Bắc thành phố Vinh 

 Hà Nội ở phía Bắc thành phố Vinh 

- Các bước kiểm tra một luận ba đoạn bằng các quy tắc và quy luật logic, gồm 8 

bước: 

Bước 1: Xét các phán đoán thuộc loại phán đoán đơn cơ bản nào 

Bước 2: Xác định các thuật ngữ S, P, M 

Bước 3: Xét tính chu diên của các thuật ngữ trong luận ba đoạn 

Bước 4: Xét quy tắc về thuật ngữ 

Bước 5: Xét quy tắc về tiền đề 

Bước 6: Xét loại hình 

Bước 7: Xét quy tắc của loại hình tìm dược trong bước 6 

Bước 8: Xét quy luật cơ bản của tư duy logic 

→ Kết luận: Luận ba đoạn đó đúng hay sai. Sai vì vi phạm quy tắc và quy luật nào. 

Ví dụ: Kiểm tra luận ba đoạn sau bằng các quy tắc và quy luật logic 

 Một số công nhân (M-) là anh hùng lao động (P-) (I) 

 Chị Minh (S+) là công nhân (M-) (A) 

 Chị Minh (S+) là anh hùng lao động (P-) (A) 

 Bước 4: Xét quy tắc thuật ngữ: 

  Quy tắc 1: đúng (không vi phạm) 

  Quy tắc 2: sai (vi phạm vì M không chu diên cả hai lần) 

  Quy tắc 3: đúng 

 Bước 5: Xét quy tắc tiền đề 

  Quy tắc 4: không liên quan 

  Quy tắc 5: không liên quan 

  Quy tắc 6: đúng (không vi phạm) 

  Quy tắc 7: sai (vi phạm vì tiền đề có phán đoán riêng mà kết luận là phán đoán 

chung) 

 Bước 6: Xét loại hình, thuộc loại hình I 

M                              P 

S                              M 

S                               P 
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 Bước 7: Xét quy tắc loại hình I 

  Quy tắc 1: sai vì tiền đề lớn là phán đoán bộ phận 

  Quy tắc 2: đúng 

 Bước 8: Xét quy luật của tư duy logic 

  Quy luật đồng nhất: đúng 

  Quy luật cấm mâu thuẫn: đúng 

  Quy luật loại trừ cái thứ ba: đúng 

  Quy luật lý do đầy đủ: vi phạm vì chưa đủ lí do để chứng minh. 

 → Luận ba đoạn trên là sai, kết luận không chân thực vì vi phạm quy tắc 2 thuật ngữ, 

quy tắc 7 tiền đề, quy tắc 1 loại hình, quy luật lý do đầy đủ. 

Bài tập: Hãy kiểm tra luận ba đoạn sau: 

   (1) Mọi sinh viên đều nghe giảng bài 

 Có sinh viên không là nhà phát minh 

 Có nhà phát minh không nghe giảng bài 

(2) Mọi vận động viên là người có sức khoẻ tốt 

Một số người có sức khoẻ tốt là người không yêu thích thể thao 

Một số người không yêu thích thể thao là vận động viên 

- Vai trò của luận ba đoạn trong chứng minh 

Trong khi chứng minh ta thường xây dựng suy luận theo một trong các sơ đồ của luận 

ba đoạn. Cụ thể: 

+ Khi suy luận chứng minh tính chân thực của một phán đoán nào đó ta thường dùng 

sơ đồ loại hình I. Khi đó ta áp dụng một luận điểm tổng quát hơn để chứng minh cho một 

luận điểm kém tổng quát hơn. Ví dụ, đề chứng minh tính chân thực của mệnh đề: “Dung dịch 

đã cho là dung dịch kiềm” ta phải dựa vào tính chân thực của luận điểm tổng quát hơn là: 

Tất cả dung dịch làm cho giấy quỳ tím biến thành màu xanh là dung dịch kiềm 

Dung dịch này làm cho giấy quỳ tím biến thành màu xanh 

Vậy, dung dịch này là dung dịch kiềm 

+ Khi bác bỏ các phán đoán khẳng định ta thường lập luận theo sơ đồ loại hình II. Ví 

dụ: ai đó khẳng định rằng “chất đã cho là hợp chất Albumin” để bác bỏ mệnh đề trên ta lập 

luận: 

Tất cả các hợp chất Albumin đều chứa Nitơ 

Chất đã cho không chứa Nitơ 

Vậy, chất đã cho không phải là hợp chất Albumin 

+ Khi bác bỏ phán đoán tổng quát ta thường dùng sơ đồ loại hình III. Ví dụ: Ai đó 

khẳng định “Không có loài chim nào chỉ dựa vào sóng nước để cất cánh bay”, ta bác bỏ 

mệnh đề trên bằng lập luận: 

Tất cả loài Hải Âu chỉ có thể dựa vào sóng nước mới cất cánh bay được 

Tất cả loài Hải Âu là loài chim 

Vậy, có một số loài chim chỉ có thể dựa vào sóng nước mới cất cánh bay được 
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2.2.2. Luận ba đoạn rút gọn (luận hai đoạn, luận ba đoạn tỉnh lược) 

Luận ba đoạn bao giờ cũng có đầy đủ cả ba thành phần: tiền đề lớn, tiền đề nhỏ, kết 

luận. Song có rất nhiều phán đoán diễn đạt quan hệ giữa các thuật ngữ trên thực tế đã trở nên 

quá quen thuộc, chân lý được thừa nhận như một sự hiển nhiên, nên trong ngôn ngữ lập luận 

hằng ngày người ta thường bỏ qua một trong ba phán đoán đó trong quá trình lập luận. Mục 

đích để tiết kiệm thời gian hay ngôn ngữ sử dụng. 

Ví dụ: Anh có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc vì anh là công dân. 

Hay, Mọi hàng hoá đều có giá trị trao đổi mà sản phẩm này có giá trị trao đổi…. 

Những suy luận trên không đầy đủ các thành phần của luận ba đoạn, hoặc thiếu tiền đề 

nhỏ, hoặc thiếu tiền đề lớn, hoặc thiếu kết luận song chúng ta vẫn hiểu ngầm được thông tin 

cần truyền đạt. Các suy luận như vậy gọi là luận hai đoạn hay luận ba đoạn rút gọn. 

- Định nghĩa: luận ba đoạn rút gọn là luận ba đoạn trong đó một trong các tiền đề hoặc 

kết luận bị rút gọn.  

Tức là, một trong ba phán đoán đó không được thể hiện ra dưới dạng ngôn từ hay 

không được phát biểu thành lời. 

- Các loại luận ba đoạn rút gọn: 

+ Luận ba đoạn rút gọn tiền đề lớn 

+ Luận ba đoạn rút gọn tiền đề nhỏ 

+ Luận ba đoạn rút gọn kết luận 

Trong đó, cách rút gọn tiền đề lớn thường được dùng vì nó thường là tri thức về cái 

chung, có ý nghĩa phổ quát. Luận hai đoạn trở thành phương pháp diễn tả tư tưởng khá phổ 

biến trong văn học và trong cuộc sống khi mà người nói không muốn trực tiếp rút ra (có thể 

vì vấn đề tế nhị) nên người ta sử dụng nó. Tuy nhiên, việc sử dụng luận hai đoạn rất dễ sai 

lầm, để tránh nhầm lẫn người ta phải kiểm tra bằng cách đưa về dạng đầy đủ là tam đoạn 

luận. 

- Cách khôi phục luận hai đoạn: 

+ Cần xác định xem trong luận hai đoạn phán đoán nào là tiền đề, phán đoán nào là 

kết luận. Phán đoán tiền đề thường đứng sau các liên từ “vì, bởi vì, vì rằng, tại…” phán đoán 

kết luận thường đứng sau các liên từ “do đó, nên, cho nên…”. 

+ Nếu một tiền đề bị rút gọn, căn cứ vào kết luận để tìm S và P, rồi căn cứ vào tiền đề 

không bị rút gọn để tìm ra M.  

+ Nếu kết luận bị rút gọn thì căn cứ vào hai tiền đề để xác định M, rồi căn cứ vào xu 

hướng tư tưởng khi phát biểu tiền đề để xác định S và P. 

+ Tiến hành khôi phục thành luận ba đoạn đầy đủ, sau khi khôi phục cần kiểm tra luận 

ba đoạn đó có phù hợp với các quy tắc và quy luật của tư duy logic về thuật ngữ, tiền đề và 

loại hình không. Nếu luận ba đoạn đúng thì luận hai đoạn đúng, nếu luận ba đoạn sai thì luận 

hai đoạn sai. 

Ví dụ: "Người này không phải là giáo viên vì anh ta không biết chữ" đã bị tỉnh lược 

một tiền đề lớn "mọi giáo viên đều biết chữ". 

2.2.3. Luận ba đoạn phức và luận ba đoạn phức rút gọn 

* Luận ba đoạn phức: là luận ba đoạn trong đó suy luận được xây dựng từ hai hay 

nhiều luận ba đoạn nhất quyết đơn, trong đó kết luận của luận ba đoạn trước làm tiền đề của 

luận ba đoạn sau. 
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- Luận ba đoạn phức tiến: là luận ba đoạn phức mà kết luận của luận ba đoạn trước 

làm tiền đề lớn cho luận ba đoạn tiếp sau.  

Ví dụ: 

Mọi thực vật đều có khả năng quang hợp 

Cây thân gỗ là thực vật 

Vậy, cây thân gỗ có khả năng quang hợp 

Cây thông là cây thân gỗ 

Vậy, cây thông có khả năng quang hợp 

Sơ đồ của suy luận này là: 

 A là B 

 C là A 

Vậy, C là B 

 D là C  

Vậy, D là B 

Lưu ý, các phán đoán tham gia vào tam đoạn luận phức nói chung là các phán đoán 

toàn thể còn chất của nó có thể là khẳng định hoặc phủ định miễn là các tam đoạn luận thành 

phần là suy luận đúng.  

 - Luận ba đoạn phức lùi: là luận ba đoạn phức mà kết luận của luận ba đoạn trước 

làm tiền đề nhỏ của luận ba đoạn tiếp sau. 

Ví dụ: 

Số nguyên dương là số tự nhiên 

Số 3 là số nguyên dương 

Vậy, số 3 là số tự nhiên 

Số tự nhiên là số hữu tỉ 

Vậy, số 3 là số hữu tỉ 

Số hữu tỉ là số thực 

Vậy, số 3 là số thực 

Sơ đồ của suy luận này là: 

A là B 

C là A 

Vậy, C là B 

B là D 

Vậy, C là D 

D là E 

Vậy, C là E 

 Chúng ta chỉ xét những ví dụ đơn giản suy diễn theo một chiều, nếu trong một tam 

đoạn luận thành phần xuất hiện một phán đoán phủ định thì tam đoạn luận phức từ đó trở đi 

diễn ra theo khuynh hướng loại trừ, tách ngoại diên khái niệm mới ra khỏi ngoại diên khái 

niệm nào đó phía trước. 

 * Luận ba đoạn phức rút gọn: Từ hai loại luận ba đoạn phức tiến và lùi ta có luận ba 

đoạn phức rút gọn tiến và luận ba đoạn phức rút gọn lùi. 

 - Luận ba đoạn phức rút gọn tiến: là luận ba đoạn phức tiến bỏ qua tiền đề lớn của 

luận ba đoạn tiếp sau là kết luận của luận ba đoạn trước. 

Ví dụ: 

Mọi thực vật đều có khả năng quang hợp 

Cây thân gỗ là thực vật 

Cây thông là cây thân gỗ 

Vậy, cây thông có khả năng quang hợp 

 - Luận ba đoạn rút gọn lùi: là luận ba đoạn phức lùi bỏ qua tiền đề nhỏ của luận ba 

đoạn tiếp sau là kết luận của luận ba đoạn trước. 

 Ví dụ: 

Số nguyên dương là số tự nhiên 
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Số 3 là số nguyên dương 

Số tự nhiên là số hữu tỉ 

Số hữu tỉ là số thực 

Vậy, số 3 là số thực 

2.2.4. Suy luận gián tiếp từ tiền đề có chứa phán đoán phức 

 * Suy luận có điều kiện là suy diễn gián tiếp từ hai tiền đề trong đó có ít nhất là một 

phán đoán phức có điều kiện. Có hai hình thức suy luận có điều kiện: 

 - Suy luận có điều kiện thuần tuý (luận ba đoạn giả định - Hypothetical Syllogism - 

viết tắt HS): là suy luận diễn dịch gián tiếp trong đó hai tiền đề và kết luận đều là phán đoán 

phức có điều kiện. 

 Ví dụ: Nếu cho dòng điện chạy qua dây dẫn thì xuất hiện từ trường xung quanh day 

dẫn 

  Nếu xung quanh dây dẫn có từ trường thì mạt sắt sắp xếp dọc theo đường sức 

của từ trường đó 

  Vậy, Nếu cho dòng điện chạy qua dây dẫn thì mạt sắt sắp xếp dọc theo đường 

sức của từ trường đó. 

Hay, 

Nếu nguời nào có dấu hiệu phạm tội thì sẽ bị khởi tố 

Nếu bị khởi tố thì có thể bị viện kiểm sát truy tố 

Vây, nếu có dấu hiệu phạm tội thì có thể sẽ bị viện kiểm sát truy tố. 

 Sơ đồ kí hiệu của suy luận là: 

[(a → b)  (b → c)] → (a → c) 

 Để chứng minh ta có thể lập bảng giá trị logic. 

Suy luận có điều kiện thuần túy tuân thủ theo quy tắc sau: hệ quả của hệ quả là hệ quả 

của cơ sở (tiền đề). Trong Toán học hình thức suy luận này gọi là quy tắc bắc cầu.  

- Suy luận nhất quyết có điều kiện: là suy luận diễn dịch gián tiếp trong đó một tiền đề 

là phán đoán phức có điều kiện, tiền đề kia và kết luận là phán đoán nhất quyết đơn (phán 

đoán đơn cơ bản A, E, I, O). 

Suy luận nhất quyết có điều kiện có hai phương thức suy luận rút ra kết luận tất yếu 

logic. 

+ Phương thức khẳng định: 

++ Phương thức khẳng định tuyệt đối (quy tắc modus ponendo ponens, gọi tắt là 

modus ponens - viết tắt MP): là phương thức khẳng định mà kết luận của suy luận chắc chắn 

chân thực nếu tiền đề chân thực. 

Cấu trúc của suy luận là: Nếu a thì b 

    Có a 

    Do đó, có b 

Sơ đồ kí hiệu của suy luận (MP) là: 

[( a → b )  a] → b 

Ví dụ: Nếu an học giỏi thì An được thưởng (ch) 
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An học giỏi (ch) 

An được thưởng (ch) 

++ Khẳng định tương đối: là phương thức khẳng định mà kết luận của suy luận không 

đảm bảo chắc chắn chân thực, kết luận chỉ là dự báo, nó có thể đúng hoặc sai. 

Ví dụ: Nếu An học giỏi thì An được thưởng  

 An được thưởng  

 Có thể An học giỏi 

 Nếu ta khẳng định chắc chắn thì có thể sẽ sai lầm bởi vì An có thể được thưởng vì 

ngoan. 

 Cấu trúc của suy luận là: Nếu a thì b 

     Có b 

     Có thể có a 

 Sơ đồ kí hiệu của suy luận là: 

[( a → b )  b] → ◊ a 

Ta thấy, ở phương thức khẳng định tương đối thì tiền đề nhỏ là phán đoán hệ quả còn 

kết luận là phán đoán điều kiện a. Để khẳng định tuyệt đối, kết luận chắc chắn chân thực, có 

độ tin cậy cao thì phải khẳng định từ cơ sở đến khẳng định hệ quả. 

+ Phương thức phủ định: có hai dạng phủ định tuyệt đối và phủ định tương đối. 

++ Phủ định tuyệt đối (quy tắc modus tollendo tollens, gọi tắt là modus tollens - viết 

tắt là MT) là phương thức suy luận mà kết luận luôn chân thực nếu được rút ra từ tiền đề 

chân thực. 

Cấu trúc của suy luận: Nếu a thì b 

          không b 

          không a 

Sơ đồ kí hiệu của suy luận (MT) là: 

[( a → b )  ~ b] → ~ a 

 Ví dụ: Nếu trời mưa thì đường ướt 

  Đường không ướt 

  Trời không mưa  

 ++ Phủ định tương đối là suy luận mà kết luận không đảm bảo tất yếu chân thực dù 

được rút ra từ tiền đề chân thực. 

Cấu trúc của suy luận: Nếu a thì b 

               không a 

         Có thể không b 

Sơ đồ kí hiệu của suy luận là: 

[( a → b )  ~ a] →  ~ b 

Ví dụ: Nếu trời mưa thì đường ướt 

  Trời không mưa  
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  có thể đường không ướt 

Ta thấy, ở phương thức phủ định tương đối thì tiền đề nhỏ là phán đoán điều kiện (~ a) 

còn kết luận là phán đoán hệ quả b. Để phủ định tuyệt đối, kết luận chắc chắn chân thực, có 

độ tin cậy cao thì phải phủ định từ hệ quả đến khẳng định cơ sở. 

* Suy luận phân liệt (tam đoạn luận lựa chọn):  là suy luận gián tiếp trong đó có ít 

nhất một tiền đề là phán đoán phức phân liệt. 

Phán đoán phức phân liệt phản ánh các quan hệ giữa các phán đoán đơn, đó là các 

phương án, các khả năng phải lựa chọn tương đối (tuyển yếu) và lựa chọn mang tính chất loại 

trừ (tuyển chặt). 

 Ví dụ: "Từ này là thực từ hoặc hư từ" có hai giải pháp loại trừ nhau. Chúng ta phải 

khẳng định một giải pháp tất yếu và phải phủ định giải pháp kia và ngược lại. Có 3 dạng suy 

luận phân liệt: 

- Suy luận phân liệt thuần tuý: là suy luận trong đó tất cả các tiền đề và kết luận đều là 

phán đoán phức phân liệt. 

Sơ đồ kí hiệu của suy luận là: 

 (a  b  c)  (a
1
 a 2 ) → (a

1
  a 2  b  c) 

Ví dụ: Hôm nay An phải học Toán hoặc Văn hoặc Sử 

 Nếu học Toán thì phải học Hình hoặc học Đại số 

 Vậy, An phải học Hình hoặc Đại số hoặc Văn hoặc Sử 

- Suy luận nhất quyết phân liệt: là suy luận trong đó một tiền đề là phán đoán phức 

phân liệt, tiền đề kia và kết luận là phán đoán đơn nhất quyết. 

Điều kiện của loại suy luận này là tiền đề thứ hai là phán đoán nhất quyết đơn phải là 

một trong những giải pháp của tiền đề phân liệt. Có hai phương thức suy luận: 

+ Phương thức khẳng định - phủ định: là suy luận trong đó tiền đề nhất quyết đơn 

khẳng định một phương án trong tiền đề phân liệt, kết luận phủ định phương án còn lại. 

Sơ đồ kí hiệu của suy luận là: 

 ((a  b)  a) → ~ b hoặc ((a  b)  b) → ~ a  

Ví dụ: Góc đã cho hoặc là góc nhọn hoặc là góc tù hoặc là góc vuông 

 Góc đã cho là góc nhọn 

 Vậy, góc đã cho không là góc tù và không là góc vuông 

 Hoặc: Số tự nhiên là số chẵn hoặc là số lẻ 

  Số này là số chẵn 

  Vậy, số này không là số lẻ 

 + Phương thức phủ định - khẳng định (tam đoạn luận tuyển - Disjuntive Syllogism - 

viết tắt là DS): là suy luận trong đó tiền đề nhất quyết đơn phải phủ định một phương án 

trong tiền đề phân liệt, kết luận khẳng định phương án còn lại. 

 Sơ đồ kí hiệu của suy luận là: 

 (a  b)  (~ a)  →  b hoặc (a  b)  (~ b) → a  

 Ví dụ: Chúng ta sẽ đi xem phim hoặc xem bóng đá 

  Hôm nay không có trận đấu bóng nào cả 
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  Vậy, chúng ta sẽ đi xem phim 

 Hoặc: Câu thường là câu đơn hoặc câu phức 

  Câu này không là câu đơn 

  Vậy, câu này là câu phức 

 Lưu ý: Cả hai dạng phân liệt tuyệt đối và tương đối trong suy luận phân liệt kết luận 

đều hợp quy luật logic và có giá trị chân thực. Song cần chú ý là một trong những sai lầm 

khá phổ biến khi suy luận phân liệt nhất quyết là ta sử dụng phép tuyển không chặt và ta 

không nhận thức hết các khả năng bỏ sót kết luận mặc dù áp dụng phương thức suy luận 

đúng. 

 Ví dụ: Tôi có thể học giỏi hoặc học khá 

  Kết quả học của tôi không phải loại khá 

  Vậy, tôi học loại giỏi  

 Mặc dù tiến hành tuyển chặt song chúng ta lại bỏ sót các phương án còn lại của việc 

phân loại học lực như xuất sắc, trung bình khá... nên kết luận vẫn sai lầm. 

Chúng ta có thể tìm hiểu thêm phương thức phủ định - khẳng định đối với phán đoán 

phân liệt có nhiều lựa chọn trên cơ sở nghiên cứu công thức của De Morgan: 

+ Phủ định một tuyển bằng tuyển các phủ định: 

~ (a  b  c  d) ≡ (~a)  (~b)  (~c)  (~d) 

+ Phủ định một hội bằng tuyển các phủ định: 

~ (a  b  c  d) ≡ (~a)  (~b)  (~c)  (~d) 

 - Suy luận phân liệt có điều kiện: là suy luận phân liệt trong đó các tiền đề là phán 

đoán phân liệt và phán đoán có điều kiện. 

 Trong phán đoán phân liệt không hạn chế ở hai phương án lựa chọn, song ở các dạng 

suy luận gián tiếp trừ tam đoạn luận và dạng rút gọn của nó, các dạng còn lại thì không hạn 

chế số lượng tiền đề, song để đơn giản hoá vấn đề, chúng ta nghiên cứu suy luận suy diễn với 

2 tiền đề. Trong suy luận phân liệt có điều kiện ta hạn chế mối quan tâm đến tiền đề phân liệt 

chỉ chứa hai khả năng, hai lựa chọn (song đề). Có song đề kiến thiết và song đề phá huỷ. 

 + Song đề kiến thiết: 

 ++ Song đề kiến thiết đơn có đặc trưng tiền đề là phán đoán có điều kiện có hai cơ sở 

cùng dẫn đến cùng một hệ quả, phán đoán phân liệt khẳng định lựa chọn hai cơ sở, kết luận 

khẳng định hệ quả của tiền đề có điều kiện. 

  Sơ đồ kí hiệu của suy luận là: 

  ((a → b)  (c → b))  (a  c) → b 

 Đây cũng là một hình thức của suy luận có điều kiện là khẳng định cơ sở rồi khẳng 

định hệ quả. 

 Ví dụ: Cứ có An thì lớp rất vui và có Hùng cũng vậy 

  Hôm nay An hoặc Hùng thế nào cũng đến lớp 

  Vậy, lớp sẽ vui 

Ta thấy, hai khả năng cùng dẫn đến một hệ quả là lớp vui, tiền đề 2 lại khẳng định lựa 

chọn một trong 2 người sẽ có mặt, do đó lớp sẽ vui là chắc chắn. 
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++ Song đề kiến thiết phức (Constructive Dilemma - viết tắt CD): có đặc trưng là tiền 

đề là phán đoán có điều kiện có hai cơ sở dẫn đến hai hệ quả khác nhau, phán đoán phân liệt 

khẳng định lựa chọn hai cơ sở, kết luận là phán đoán phân liệt khẳng định lựa chọn hai hệ 

quả. 

 Sơ đồ kí hiệu của suy luận là: 

  ((a → b)  (c → d))  (a  c) → (b  d) 

Đây cũng là một hình thức của suy luận có điều kiện là khẳng định cơ sở rồi khẳng 

định hệ quả. 

Ví dụ: Chỉ có Hoa luôn bênh Hà, chỉ có Hồng mới bênh Thuỷ 

 Hôm nay hoặc Hồng hoặc Hoa đến lớp 

 Vậy, hôm nay hoặc là Hà hoặc Thuỷ được bênh 

Ta thấy, ví dụ có tiền đề tạo ra hai khả năng có Hoa và có Hồng và hệ quả tương ứng 

là Hà hoặc Thuỷ được bênh, tiền đề thứ hai mang tính lựa chọn hai khả năng do đó kết luận 

cũng mang tính lựa chọn phụ thuộc vào hai khả năng lựa chọn ở tiền đề là Hoa hay Hồng sẽ 

có mặt. 

+ Song đề phá huỷ: 

++ Song đề phá huỷ đơn: có đặc trưng là tiền đề là phán đoán có điều kiện chỉ ra mối 

quan hệ nhân quả giữa một cơ sở và hai hệ quả tương ứng, tiền đề phân liệt phủ định lựa 

chọn hai hệ quả, kết luận phủ định cơ sở của phán đoán có điều kiện. 

 Sơ đồ kí hiệu của suy luận là: 

  (a → (b  c))  (~ b  ~ c) → ~ a 

 Ví dụ: Hình thang có 4 cạnh trong đó có hai cạnh đối song song 

Hình này hoặc không có 4 cạnh hoặc không có cặp cạnh đối nào song song 

 Vậy, hình này không phải là hình thang 

++ Song đề phá huỷ phức: có đặc trưng là tiền đề là phán đoán có điều kiện chỉ ra mối 

quan hệ nhân quả giữa hai cơ sở và hai hệ quả tương ứng, phán đoán phân liệt phủ định lựa 

chọn hai hệ quả, kết luận phủ định lựa chọn hai cơ sở. 

 Sơ đồ kí hiệu của suy luận là: 

  ((a → b)  (c → d))  (~ b  ~ d) →(~ a  ~ c) 

 Ví dụ: Tôi có mặt thì nó sẽ bị mắng, anh có mặt thì mọi người vui vẻ 

  Nhưng hoặc nó không bị mắng hoặc mọi người không vui vẻ 

  Vậy, hoặc tôi hoặc anh vắng mặt 

Trong suy luận song đề phá huỷ có hình thức của suy luận có điều kiện là phương thức 

phủ định hệ quả đến phủ định cơ sở. Do vậy, chúng ta cần tuân thủ các yêu cầu của suy luận 

có điều kiện để kết luận đảm bảo tính chân thực. Hơn nữa, trong suy luận có sử dụng phán 

đoán phân liệt nên ta tiến hành suy luận phân liệt tuyệt đối và phải liệt kê hết các khả năng có 

thể có của tiền đề phân liệt. 

Tóm lại, ta có thể liệt kê một số quy tắc suy diễn quan trọng ở bảng dưới đây: 

Bảng 1: Các quy tắc suy luận 

Quy tắc suy 

luận 

Hằng đúng Tên gọi 
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q

qp

p

→
 

        (p  (p → q) → q Modus Ponens 

(MP) 

p

qp

q

−

→

−

 

         - q  (p → q) → - p Modus tolens 

(MT) 

rp

rq

qp

→

→

→

 

     (p → q)  (q → r) → (p → r) Tam đoạn luận giả 

định (HS) 

q

p

qp

−



 

          (p  q)  - p → q Tam đoạn luận 

tuyển (DS) 

Ví dụ: quy tắc suy luận nào là cơ sở của suy diễn sau: 

"Nếu hôm nay trời mưa thì hôm nay chúng ta không đi chơi ngoài trời. Nếu hôm nay 

chúng ta không đi chơi ngoài trời thì ngày mai chúng ta sẽ đi chơi ngoài trời. Vậy thì, nếu 

hôm nay trời mưa thì ngày mai chúng ta sẽ đi chơi ngoài trời" 

Giả sử p là mệnh đề "hôm nay trời mưa" và q là mệnh đề "hôm nay chúng ta sẽ không 

đi chơi ngoài trời" còn r là mệnh đề "ngày mai chúng ta sẽ đi chơi ngoài trời". Khi đó suy 

diễn trên có dạng quy tắc tam đoạn luận giả định: 

rp

rq

qp

→

→

→

 

Lưu ý, những suy luận có dùng các quy tắc suy diễn gọi là suy luận có cơ sở. Khi tất 

cả các luận đề dùng trong một suy luận có cơ sở là đúng thì sẽ dẫn tới một kết luận đúng. 

Tuy nhiên, một suy luận có cơ sở có thể dẫn đến một kết luận sai nếu một trong các mệnh đề 

dùng trong suy diễn là sai.  

3. Suy luận quy nạp (quy nạp) 

Trong bất kì lĩnh vực khoa học và hoạt động thực tiễn nào, nhận thức của con người 

bao giờ cũng bắt đầu từ kinh nghiệm. Qua kinh nghiệm con người phát hiện ra bản chất, các 

thuộc tính riêng lẻ của các sự vật hiện tượng riêng lẻ. Từ các thuộc tính của các sự vật hiện 

tượng riêng lẻ con người khái quát hoá và rút ra các tri thức chung có tính quy luật về các lớp 

sự vật giống nhau. Phương pháp nhận cái chung qua cái đơn nhất, cái riêng lẻ là phương 

pháp quy nạp của suy luận, nó ngược với phương pháp suy luận diễn dịch. Cơ sở khách quan 

của phương pháp quy nạp là sự thống nhất biện chứng của thế giới vận động, phát triển 

không ngừng, một thế giới vừa mang tính đa dạng muôn hình, muôn vẻ thể hiện qua sự khác 

biệt giữa các sự vật hiện tượng vừa là sự thống nhất toàn vẹn trong tính vật chất cũng như 

những quy luật phát triển của nó. Cái chung tồn tại trong mỗi cái riêng, cái riêng trừu tượng 

cái cá biệt, đơn lẻ, đặc thù tạo nên cái chung. Vì vậy, nhận thức cái chung phải thông qua 

nhận thức cái đơn lẻ, cái riêng hay phải thông qua quy nạp. Ví dụ: 

A thích học vi tính 

B thích học vi tính 

C thích học vi tính 

D thích học vi tính 
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....... 

A, B, C, D.... đều là thanh niên dưới 25 tuổi 

Vậy, mọi thanh niên dưới 25 tuổi đều thích học vi tính 

Suy luận quy nạp là suy luận đi từ tri thức về cái riêng đến tri thức về cái chung, khái 

quát "từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng". Vì trong tự nhiên và xã hội cái chung 

không tồn tại biệt lập bên ngoài cái riêng, cái riêng tồn tại trong cái chung và ngược lại. Song 

để rút ra cái chung có tính quy luật, con người có thể không phải nghiên cứu tất cả các dữ 

kiện mà chỉ cần nghiên cứu một phần dữ kiện. Ví dụ, khi phát hiện một số kim loại như Fe, 

Cu, Zn... có tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, con người có thể đi đến kết luận "Tất cả kim loại 

đều dẫn điện". Trong Toán học người ta minh họa phương pháp quy nạp bằng dãy cờ 

Đôminô hoặc dãy người tiết lộ bí mật. 

Như vậy lược đồ khái quát của phép suy luận quy nạp là: 

 "A, B, C, D... có thuộc tính P 

 A, B, C, D... thuộc lớp S 

 Kết luận: Tất cả S có thuộc tính P" 

- Phép suy luận quy nạp muốn thu được kết luận đáng tin cậy cần tuân thủ một số điều 

kiện sau: 

+ Phải khái quát được dấu hiệu cơ bản của lớp sự vật hiện tượng. 

+ Không áp dụng tuỳ tiện mà trái lại chỉ áp dụng cho một lớp đối tượng cùng loại nào 

đó. 

+ Cần khái quát từ số đối tượng đủ lớn và sau đó nhất thiết phải được kiểm nghiệm 

thực tiễn. 

Phương pháp quy nạp đóng vai trò hết sức quan trọng trong thực tiễn cũng như trong 

khoa học. Song phương pháp quy nạp không thể tách rời khỏi hàng loạt các phương pháp 

khác trong đó có phương pháp diễn dịch. Diễn dịch và quy nạp là cặp phương pháp luôn 

được áp dụng trong một thể thống nhất kế thừa và làm tiền đề của nhau, hỗ trợ cho nhau. 

Quy nạp cung cấp nguyên liệu cho diễn dịch, diễn dịch lại đặt ra nhu cầu mới cho quy nạp. 

Suy luận quy nạp không mang tính kỹ thuật, chi tiết như suy luận diễn dịch. Do cái riêng 

phong phú nên kết luận không phải bao giờ cũng phù hợp với hiện thực. Cơ sở thực tế làm 

nên phương pháp quy nạp đó chính là các kết luận rút ra từ những thao tác quan sát, thực 

nghiệm và dẫn chứng. 

- Suy luận quy nạp khác suy luận diễn dịch ở những điểm sau: 

 + Kết luận của suy luận quy nạp được rút ra trên cơ sở tập hợp các tiền đề. 

 + Kết luận của suy luận quy nạp có thể với tất cả các tiền đề phủ định. 

 + Mọi tiền đề của suy luận quy nạp là các phán đoán đơn nhất. 

 + Kết luận của suy luận quy nạp mang tính xác suất, tính xác suất được bảo toàn ngay 

cả khi các tiền đề là chân thực. Hay nói khác đi, kết luận của suy luận quy nạp chỉ đúng một 

cách tương đối với mức độ tin cậy nào đó mà thôi. 

- Các loại suy luận quy nạp: 

+ Quy nạp hoàn toàn là suy luận trong đó kết luận chung về lớp đối tượng nào đó 

được rút ra trên cơ sở nghiên cứu thuộc tính của tất cả các đối tượng của lớp đó. Kết luận của 

quy nạp hoàn toàn là chính xác, chắc chắn. Quy nạp hoàn toàn còn được gọi là quy nạp toán 

học. Đó là phương pháp chứng minh hình thức. Ví dụ, nghiên cứu sự vận động của mỗi hành 
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tinh trong hệ mặt trời như: Mộc tinh, Thổ tinh, Thuỷ tinh, Hoả tinh, Kim tinh, Thiên vương 

tinh, Hải vương tinh và trái đất đều xoay quanh Mặt trời theo quỹ đạo hình elip và ngược 

chiều quay kim đồng hồ (nhìn từ cực Bắc xuống). Kết luận: Các hành tinh trong Thái dương 

hệ đều xoay quanh mặt trời theo ngược chiều kim đồng hồ với quỹ đạo hình elip. Kết luận 

này đương nhiên chỉ đúng với mỗi hành tinh trong hệ mặt trời.  

Kết luận của suy luận quy nạp hoàn toàn là chắc chắn, nhưng mức độ tổng quát của 

kết luận thì khác nhau tuỳ theo kết luận nêu lên về tính chất này hay tính chất khác trong 

trường hợp cụ thể mà tiền đề xét đến. Do đó, người ta xếp quy nạp hoàn toàn thuộc loại suy 

luận dựa vào thực nghiệm. Vì tính chính xác của kết luận, quy nạp hoàn toàn được Toán học 

thừa nhận và được biết đến từ thế kỷ IV trước công nguyên do Arixtote sử dụng đầu tiên nên 

được gọi là phép quy nạp Arixtote. Trong ví dụ trên, chúng ta thấy các phần tử (các hành tinh 

trong hệ mặt trời) tương đối ít thì dễ dàng kiểm tra từng trường hợp để rút ra kết luận khái 

quát. Một câu hỏi đặt ra là với những đối tượng có vô số phần tử thì có thể suy luận theo cách 

quy nạp hoàn toàn được không? Câu trả lới là có, nếu như giữa các phần tử của chúng có một 

quan hệ xác định được một cách chính xác. Trong trường hợp này suy luận quy nạp hoàn 

toàn được tiến hành theo hai bước sau: 

Bước xuất phát (bước cơ sở): Kết luận đúng với một hoặc một vài phần tử đầu tiên. 

Bước quy nạp: Nếu kết luận đúng với một hoặc một vài phần tử nào đó thì nó cũng 

đúng với các phần tử tiếp theo. 

Cụ thể, để chứng minh n P(n) đúng, trong đó n là một số nguyên dương tuỳ ý, chỉ 

cần chứng tỏ rằng giả sử P(n) đúng khi đó P(n+1) đúng. Bước xuất phát chỉ ra P(1) đúng sau 

đó đến bước quy nạp chứng minh phép kéo theo  

P(n) → P(n+1) đúng n là số nguyên dương, trong đó người ta gọi P(n) là giả thiết 

quy nạp. Nói một cách khái quát khi suy luận quy nạp hoàn toàn chúng ta chứng minh công 

thức: 

 P(1)  n (P(n) → P(n+1)) → nP(n). 

Vì quy nạp toán học là kỹ thuật chứng minh rất quan trọng, nên chúng ta cần giải thích 

kỹ thuật từng bước chứng minh. Trước tiên ta phải chỉ ra là P(1) đúng. Điều này có nghĩa là 

chỉ ra một trường hợp riêng của mệnh đề P(n) khi n = 1 là đúng. Sau đó cần phải chỉ ra với 

mọi n nguyên dương tuỳ ý, mệnh đề P(n) → P(n+1) là đúng, có nghĩa là P(n+1) không thể sai 

khi P(n) đúng.  

Ví dụ 1: Chứng minh rằng nếu n là một số nguyên dương thì  

 1 + 2 + 3 + ... + n = 
2

)1( +nn
 

Giải: Gọi P(n) là mệnh đề "tổng n số nguyên dương đầu tiên bằng 
2

)1( +nn
 

Bước xuất phát: Rõ ràng P(1) là đúng, vì 1 = 
2

)11(1 +
 

Bước quy nạp: Giả sử P(n) đúng, tức là  

 1 + 2 + 3 + ... + n = 
2

)1( +nn
 

Với giả thiết này ta phải chỉ ra P(n+1) đúng. Thật vậy, ta có: 

1 + 2 + 3 + ...+ n + (n +1) = 1 + 2 + 3 + ...+ n  + (n+1)  
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= 
2

)1( +nn
 + (n +1) = 

2

)2)(1( ++ nn
 

Đẳng thức này chứng tỏ P(n+1) đúng nếu P(n) đúng. Vậy tổng n số nguyên dương đầu 

tiên bằng 
2

)1( +nn
. 

Ví dụ 2: Bằng quy nạp toán học hãy chứng minh rằng tổng n số nguyên dương lẻ đầu 

tiên là n2. 

Giải: Gọi P(n) là mệnh đề "tổng n số nguyên dương lẻ đầu tiên là n2". Đầu tiên ta cần 

thực hiện bước xuất phát, tức là chỉ ra P(1) là đúng. Sau đó phải chứng minh bước quy nạp, 

tức là chỉ ra P(n +1) là đúng nếu giả sử P(n) đúng. 

Bước xuất phát: P(1) hiển nhiên là đúng vì 1 = 12
 

Bước quy nạp: Giả sử P(n) đúng, tức là với mọi n nguyên dương lẻ ta có 

 1 + 3 + 5 + ... + (2n -1) = n2 

Ta phải chỉ ra P(n +1) là đúng, tức là: 

 1 + 3 + 5 + ... + (2n -1) + (2n + 1) = (n + 1)2 

Do giả thiết quy nạp ta phải suy ra: 

 1 + 3 + 5 + ... + (2n -1) + (2n + 1) 

 = 1 + 3 + 5 + ... + (2n -1) + (2n + 1) 

 = n2 + (2n + 1) = (n + 1)2. 

Đẳng thức này chứng tỏ P(n +1) được suy ra từ P(n). Vì P(1) là đúng và vì mệnh đề 

kéo theo P(n) → P(n +1) là đúng với mọi số nguyên dương, nguyên lý toán học chỉ ra rằng 

P(n) đúng với mọi n nguyên dương. 

Phép quy nạp hoàn toàn nhắc nhở chúng ta, khi chứng minh một mệnh đề nào đó hoặc 

khi kết luận một vấn đề gì phải quan tâm tới mọi trường hợp có thể có vì chỉ cần một trường 

hợp nào đó mà định lý chưa được chứng minh thì định lý vẫn là chưa chứng minh xong. 

++ Để thực hiện quy nạp hoàn toàn cần: 

(1) Biết chính xác số đối tượng và từng đối tượng của lớp cần khái quát, tránh bỏ sót 

và trùng lặp. 

(2) Số lượng đối tượng không lớn. 

(3) Thấy rõ các dấu hiệu của đối tượng có thể được xem xét và khái quát. 

++ Uu điểm của quy nạp hoàn toàn là đem lại tri thức tất yếu chân thực nếu tiền đề 

chân thực (mang tính chất của phép diễn dịch) và rèn luyện tác phong khoa học, chu đáo, 

thận trọng, có cách nhìn nhận toàn diện vấn đề trong mọi trường hợp, không để thiếu sót 

trường hợp nào trong kết luận khái quát. 

++ Hạn chế, quy nạp hoàn toàn chỉ sử dụng trong trường hợp số lượng đối tượng hữu 

hạn, có thể thống kê được; Nếu phân chia mệnh đề cần chứng minh không triệt để thì dễ mắc 

sai lầm; Các thuộc tính phải là những dấu hiệu bản chất thì kết luận mới có khả năng khái 

quát cao. 

Tóm lại, suy luận quy nạp hoàn toàn không phải là sự nhắc lại đơn giản số lượng các 

tiền đề mà làm giàu thêm tri thức của chúng ta. Những kết luận của quy nạp hoàn toàn mở 

rộng lượng thông tin, làm cho tri thức của chúng ta về thế giới khách quan càng phong phú 

và đa dạng. 
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+ Quy nạp không hoàn toàn: là suy luận trong đó kết luận chung lớp đối tượng nào đó 

được rút ra trên cơ sở nghiên cứu thuộc tính một số đối tượng của lớp ấy. Kết luận của phép 

quy nạp không hoàn toàn chỉ có tính chất ước đoán vì vậy nó còn là giả thuyết. 

Ví du: Khi đun nóng các chất khí Nitơ, Oxy, Hyđrô... người ta thấy rằng thể tích của 

chúng tăng lên, nghĩa là chúng nở ra, từ đó người ta kết luận rằng "Tất cả các chất khí đều nở 

ra khi nóng lên".  

Quy nạp không hoàn toàn áp dụng khi không thể nghiên cứu toàn bộ đối tượng của 

một lớp nhằm tạo ra các dự báo, các giả thuyết khoa học, định hướng cho hoạt động thực tiễn 

và hoạt động nghiên cứu khoa học. Trên thực tế, khi nghiên cứu một phần đối tượng rút ra 

kết luận chung cho toàn bộ lớp đối tượng mà chưa gặp trường hợp nào khác biệt thì kết luận 

chung đó vẫn được sử dụng, ngược lại nếu gặp dù chỉ một trường hợp khác biệt thì kết luận 

đó bị loại bỏ và chỉ có qua thực tiễn, bằng thực tiễn kiểm nghiệm kết luận của suy luận đó và 

loại bỏ suy luận đó. 

Ví dụ, “Tất cả các con thiên nga đều có  màu trắng”. Kết luận này dựa trên việc quan 

sát những con thiên nga ở các châu lục Âu, Á, Mỹ, Phi. Chỉ cho tới khi thấy ở châu Úc có 

loại thiên nga lông đen, người ta mới nhận ra rằng kết luận này là sai lầm. 

Trong Toán học vì kết luận của suy luận quy nạp không hoàn toàn có thể đúng có thể 

sai nên Toán học không thừa nhận và còn gọi là "Phép quy nạp không thừa nhận được". Tuy 

nhiên, các khoa học thực nghiệm vẫn dùng phương pháp này. Trong quá trình nghiên cứu các 

nhà tự nhiên học dùng phương pháp quy nạp không hoàn toàn một cách kiên trì để rút ra quy 

luật tổng quát, giống như nhiều nhà toán học cổ xưa đã dùng phương pháp này để nghiên cứu 

sự kiện toán học, cố gắng phát hiện ra các quy luật và các liên hệ ẩn núp sau một số trường 

hợp cụ thể. Phương pháp quy nạp không hoàn toàn giúp học sinh đoán nhận quỹ tích trong 

bài toán quỹ tích, đoán nhận đường lối chứng minh, đoán nhận kết quả của phép biến đổi... 

Vì kết luận mang tính ước đoán, giả thuyết nên người ta sử dụng nhiều trong khoa học là 

phương pháp quy nạp hoàn toàn. 

Quy nạp không hoàn toàn mở rộng tri thức của chúng ta từ cái chưa biết. Nó cho phép 

dựa vào số lượng giới hạn đối tượng để rút ra kết luận về thuộc tính và quy luật của số lượng 

vô hạn đối tượng. Thuộc tính này của quy nạp không hoàn toàn có giá trị đặc biệt quan trọng 

trong khoa học.  

Tuỳ thuộc tính chất của những tri thức nêu trong tiền đề và cách thức cấu tạo của quy 

nạp, người ta chia ra thành quy nạp phổ thông và quy nạp khoa học. 

++ Quy nạp phổ thông: là phép quy nạp không hoàn toàn trên cơ sở liệt kê những dấu 

hiệu lặp lại ở một số đối tượng của lớp đang xem xét rồi rút ra kết luận dấu hiệu lặp lại có 

trong toàn bộ lớp đối tượng của lớp. 

Cơ sở của quy nạp phổ thông là thông qua hoạt động thực tiễn và nhận thức, con 

người tình cờ phát hiện những dấu hiệu lặp lại ở một số đối tượng và suy đoán dấu hiệu lặp 

lại đó có thể có trong tất cả các đối tượng. 

Quy nạp phổ thông còn được gọi là quy nạp thông qua liệt kê đơn giản các dấu hiệu 

của đối tượng khi không gặp trường hợp mâu thuẫn. Nếu gặp một trường hợp mâu thuẫn thì 

kết luận sẽ bị bác bỏ hoặc phải thay đổi. Bởi vì, quy luật mang tính phổ biến nhưng không 

phải mọi sự lặp lại đã là quy luật. Đây là hạn chế của quy nạp phổ thông. Mặc dù phương 

pháp này tuy phiến diện song có tác dụng gợi mở nhận thức của con người trong quá trình đi 

tới cái chung có tính quy luật.  

Ví dụ 1: qua quan sát thực tế các hiện tượng tự nhiên từ thế hệ này sang thế hệ khác, 

cha ông ta đã kết luận: "Chớp đông nhay nháy gà gáy thì mưa" hoặc "chuồn chuồn bay thấp 
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thì mưa"... Nhưng có những trường hợp những hiện tượng khi quan sát trong thời gian dài 

nữa lại gặp những trường hợp mâu thuẫn và như thế kết luận trở thành không chắc chắn. 

Ví dụ 2: Trong chương “Châm cứu” sách “Nội kinh” Trung Quốc từng chép lại một 

câu chuyện thế này: Có một tiều phu mắc chứng bệnh đau đầu, một lần nọ khi lên núi đốn củi 

do không cẩn thận đã bị vấp toạc ngón chân, chảy một ít máu nhưng anh ta lại thấy đầu hết 

đau. Lúc đầu anh ta không chú ý. Về sau bệnh đau đầu tái phát do ngẫu nhiên anh ta lại bị 

vấp toạc ngón chân và thấy hết đau đầu anh ta chú ý và mỗi lần đau đầu lần sau anh ta cố ý 

trích vào chỗ ngón chân và kết quả là giảm nhẹ hoặc ức chế đau đầu. Vị trí tiều phu phát hiện 

ngày nay gọi là “đại đôn huyệt”. Việc phát hiện ra “đại đôn huyệt” mà người tiều phu sử 

dụng là phương pháp quy nạp phổ thông qua nhiều lần kinh nghiệm tự thân mà rút ra nhận 

thức thông thường. 

Ví dụ 3: Một diễn giả hùng biện: "người ta nhận thấy một điều lí thú là hễ ai không sử 

dụng một giác quan nào thì y rằng tạo hoá đã đền bù lại cho họ chỗ thiệt thòi đó. Chẳng hạn 

nếu một người hỏng một mắt thì mắt kia sẽ nhìn tinh hơn. Nếu một người bị điếc một tai thì 

tai kia sẽ nghe thính hơn...  

Nghe vậy thính giả lao xao và có người hét to: đúng! đúng. Tôi nhận thấy rằng nếu 

một người nào trời sinh ra một chân ngắn thì chân kia bao giờ cũng dài hơn" (Theo Logic vui 

của Nguyễn Văn Trấn). 

Ví dụ trên minh họa trường hợp gọi là "khái quát hoá vội vàng". Khái quát hoá vội 

vàng có thể gặp phải ngay trong cả tư duy khoa học. Quy nạp phổ thông thường dược sử 

dụng trong các điều tra xã hội học, điều tra xét xử.... 

Để nâng cao mức độ tin cậy của kết luận và tránh sai lầm trong quy nạp phổ thông cần 

phải: 

(1) Nghiên cứu số lượng đối tượng đủ lớn các trường hợp có thể xảy ra (mẫu đủ lớn). 

(2) Đa dạng hoá các trường hợp nghiên cứu (mẫu điển hình). 

(3) Khái quát các dấu hiệu bản chất. 

Số lượng đối tượng đủ lớn có nghĩa là sự gia tăng về đối tượng của lớp (phạm vi đối 

tượng của lớp) ứng với đối tượng nghiên cứu. Khái niệm đủ lớn là khái niệm tương đối và 

không có nghĩa là càng nhiều đối tượng thì đối tượng nghiên cứu phải càng lớn mà các đối 

tượng nghiên cứu phải phán ánh đầy đủ các dấu hiệu của cả lớp đối tượng ấy. 

++ Quy nạp khoa học: là quy nạp không hoàn toàn cho ta rút ra kết luận về toàn bộ 

lớp đối tượng trên cơ sở nghiên cứu các dấu hiệu bản chất hoặc trên cơ sở các mối liên hệ tất 

yếu của các đối tượng trong lớp đó. 

Thực chất của quy nạp khoa học là chứng minh hay dựa vào quy luật quan hệ nội tại, 

tất yếu quy định sự tồn tại giữa các đối tượng của lớp. Trên cơ sở đó rút ra kết luận mang tính 

bản chất chung của lớp đó, đặc biệt là nghiên cứu mối quan hệ nhân quả giữa các sự vật chứ 

không phải ở số lượng sự vật được đề cập. 

Chẳng hạn, nếu ta chứng minh được quy luật tập hợp các que diêm của bao diêm là 

tập hợp các đối tượng đồng nhất, thì từ tính chất của một que diêm là có thể phát lửa khi cọ 

xát vào cạnh vỏ bao diêm, ta có thể kết luận chắc chắn đó là thuộc tính chung cho cả tập hợp 

đó. 

Trong khoa học, đặc biệt là Toán học và các khoa học thực nghiệm, người ta áp dụng 

quy nạp khoa học rất phổ biến. Cơ sở chủ yếu của phương pháp này là mối quan hệ nhân quả 

giữa các sự vật hiện tượng trong thế giới. Mối liên hệ này là liên hệ khách quan vốn có giữa 

một hiện tượng là nguyên nhân và kéo theo một hiện tượng khác là hệ quả. Đặc trưng của 

quan hệ nhân  quả là mọi sự vật hiện tượng đều có nguyên nhân của nó và chính nó lại là 
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nguyên nhân của sự vật hiện tượng khác. Một nguyên nhân trong những điều kiện xác định 

hoặc thay đổi có thể sinh ra nhiều hệ quả. Trái lại mỗi hệ quả có thể lại là kết quả của nhiều 

nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, phải biết nắm chắc mối quan hệ nhận quả giữa các hiện 

tượng và phân tích những điều kiện xác định trong đó, như vậy mới phân biệt được các hiện 

tượng kế tiếp theo thời gian như hoa và quả với các hiện tượng nằm trong mối quan hệ nhân 

quả để tránh sai lầm logic. 

Ví dụ, rau nào sâu ấy, trồng cà được cà, trồng dưa được dưa, việc cung cấp nhiệt cho 

thành kim loại là nguyên nhân còn thanh kim loại nở ra là hệ quả. 

Giữa nguyên nhân và hệ quả có tác động với nhau trong những điều kiện nhất định. 

Giữa điều kiện và nguyên nhân có sự khác biệt. Cụ thể, điều kiện là những hiện tượng có ảnh 

hưởng đến sự tác động giữa nguyên nhân và hệ quả; nguyên nhân là mối liên hệ bên trong 

dẫn đến kết quả. 

Ví dụ, nhiệt độ đủ để quả trứng có thể nở ra được thành con gà là điều kiện, quả trứng 

do sự giao phối giữa gà trống và gà mái là nguyên nhân. 

Điều kiện ảnh hưởng đến nguyên nhân, không có điều kiện nào đó thì nguyên nhân 

không thể phát huy tác dụng. Phạm trù nguyên nhân và kết quả vạch rõ nguồn gốc của hiện 

tượng cụ thể, nó là công cụ hết sức quan trọng trong hoạt động thực tế và tìm tòi khoa học. 

Để phát hiện mối quan hệ nhân quả phải sử dụng phương pháp quan sát khoa học và thí 

nghiệm để tìm hiểu và tạo ra hay biến đổi hiện tượng nào đó của sự vật hiện tượng. Tuy 

nhiên, việc phân biệt quan hệ nhân quả với điều kiện chỉ là tương đối. Nguyên nhân ứng với 

điều kiện khác nhau thì kết quả khác nhau, hoặc có hoặc không có kết quả hoặc kết quả trái 

ngược nhau. Song nếu cùng nguyên nhân xác định, cùng điều kiện xác định thì cùng tạo ra 

những kết quả xác định. 

++ Các phương pháp thiết lập mối quan hệ nhân quả: 

+++ Phương pháp giống nhau (hay còn gọi là phương pháp tương hợp): là phương 

pháp tìm sự giống nhau trong sự khác biệt. Nội dung của phương pháp là: “Nếu hai hay 

nhiều trường hợp của hiện tượng nghiên cứu chỉ giống nhau ở một điều kiện thì điều kiện đó 

có thể là nguyên nhân của hiện tượng ấy”. 

Cụ thể hoá bằng sơ đồ: 

Hiện tượng M xuất hiện trong những điều kiện A, B, C 

Hiện tượng M xuất hiện trong những điều kiện A, P, H 

Hiện tương M xuất hiện trong những điều kiện A, K, D 

Có thể A là nguyên nhân hay một phần nguyên nhân của hiện tượng M 

Ví dụ 1: Khi nghiên cứu về chu kì dao động của con lắc, người ta muốn biết xem các 

yếu tố chiều dài (A), chất liệu (B, C, D) hình dạng (E, F, G) có vai trò gì không? Họ tiến 

hành như sau: 

Con lắc 1: Chu kì dao động của con lắc là m trong điều kiện A, B, E 

Con lắc 2: Chu kì dao động của con lắc là m trong điều kiện A, C, F 

Con lắc 3: Chu kì dao động của con lắc là m trong điều kiện A, D, G 

Chiều dài như nhau của con lắc (A) là nguyên nhân làm cho chu kì dao động của con 

lắc bằng nhau. 

Ví dụ 2: - Trong cuộc họp chuẩn bị truy quét tội phạm ma túy trên địa bàn phường N 

quân K thành phố H. Thành phần gồm có ông A, ông B, ông C, khi ra quân có hiện tượng rò 

rỉ thông tin. 
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- Cuộc họp khác cũng nội dung như vậy, thành phần gồm có ông A, ông N, ông M, 

khi ra quân cũng có hiện tượng rò rỉ thông tin. 

- Lần khác cũng nội dung đó, thành phần gồm ông a, ông P, ông Q, khi ra quân cũng 

có hiện tượng rò rỉ thong tin. 

Từ đó nghi ngờ rằng ông A là người làm rò rỉ thông tin. 

Ta thấy, kết luận của phương pháp giống nhau mang tính xác suất. Độ tin cậy cao khi 

kết luận được rút ra trên cơ sở nghiên cứu càng nhiều trường hợp càng tốt, trên cơ sở nghiên 

cứu kỹ các điều kiện, không bỏ sót các điều kiện đặc biệt là các điều kiện lặp lại... 

Hạn chế của phương pháp giống nhau là chỉ nghiên cứu các hiện tượng trong điều 

kiện tự nhiên mà không thể tạo lại bằng thí nghiệm. 

+++ Phương pháp khác biệt duy nhất: Nếu hiện tượng xuất hiện hoặc không xuất 

hiện trong những trường hợp khác nhau, mà chúng giống nhau về một loạt các điều kiện chỉ 

khác nhau ở một điều kiện duy nhất thì điều kiện duy nhất khác biệt đó có thể là nguyên nhân 

hay một phần nguyên nhân của hiện tượng đó.  

Cụ thể hoá bằng sơ đồ: 

Hiện tượng M xuất hiện trong các điều kiện A, B, C 

Hiện tương M không xuất hiện trong các điều kiện B, C 

Có thể A là nguyên nhân hay một phần nguyên nhân của hiện tượng M. 

Ví dụ: Khi nghiên cứu về sự rơi của các vật thể, muốn biết xem vai trò của các yếu tố 

sức cản, áp suất, nhiệt độ... như thế nào, người ta cho những vật rơi trong những điều kiện 

khác nhau với những thay đổi về sức cản (A), áp suất (B) và nhiệt độ không khí (C). Qua 

quan sát trong thí nghiệm, người ta đi đến kết luận sức cản của không khí là nguyên nhân dẫn 

đến tốc độ rơi của vật thể khác nhau trong cùng một áp suất, cùng nhiệt độ không khí. 

Kết luận của phương pháp này cũng chỉ là xác suất vì không thể xác định đầy đủ mọi 

điều kiện của hiện tượng nào đó, vì vậy để nâng cao độ tin cậy của kết luận chúng ta cần phải 

nghiên cứu kỹ điều kiện và lặp lại thí nghiệm nhiều lần.  

Phương pháp khác biệt duy nhất có ưu điểm hơn phương pháp giống nhau vì nó có thể 

tạo lại hiện tượng nghiên cứu bằng thí nghiệm. Hai phương pháp này có thể bổ sung cho 

nhau. Phương pháp khác biệt thường để dùng để kiểm tra kết luận của phương pháp giống 

nhau và có thể sử dụng đồng thời cả hai phương pháp.  

Ví dụ, trên một mảnh đất ta bón phân P thấy năng suất cây trồng tăng. Theo phương 

pháp giống nhau ta bón phân P nhưng thay đổi thành phần của các loại phân bón khác, thấy 

năng suất cây trồng tăng. Theo phương pháp khác biệt, vẫn trên mảnh đất đó ta giữ nguyên 

các thành phần phân bón như trước trừ có và không có P. Kết quả ruộng không bón phân P 

năng suất cây trồng giảm ta kết luận: P là một phần nguyên nhân làm năng suất cây trồng 

tăng. 

+++ Phương pháp biến đổi kèm theo (cộng biến): Nếu mỗi khi xuất hiện hay biến đổi 

hiện tượng nào đó dẫn đến xuất hiện hay biến đổi hiện tượng khác kèm theo hiện tượng ấy 

thì hiện tượng thứ nhất có thể là nguyên nhân của hiện tượng thứ hai. 

Cụ thể hoá bằng sơ đồ: 

Hiện tượng M xuất hiện trong những điều kiện A, B, C 

Hiện tượng M1 xuất hiện trong những điều kiện A1, B, C 

Hiện tượng M2 xuất hiện trong những điều kiện A2, B, C 
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Có thể A là nguyên nhân hay một phần nguyên nhân của hiện tượng M 

Ví dụ: Xuất hiện anh A tôi lúng túng, mặt đỏ, nói lắp bắp 

Xuất hiện anh B tôi bình thường 

Sự xuất hiện của anh A có thể là nguyên nhân gây nên hiện tượng trên ở tôi. 

Hay, tại một xí nghiệp muốn sản lượng lao động được nâng cao, ban giám đốc quyết 

định tăng mức lương gia tăng theo số và chất lượng sản phẩm nhằm khuyến khích công nhân 

chăm chỉ làm việc và kết quả là đạt sản lượng cao hơn. Tăng lương đã làm cho công nhân 

hăng say làm việc. Ban giám đốc lại quyết định tăng lương, sản lượng lại nhích thêm lên, 

nhưng đến một mức nào đó thì sự tăng lương lại không làm công nhân thêm chăm chỉ làm 

việc mà phấn lớn số họ xin được giảm giờ làm việc và giảm ngày làm việc vì lương quá cao, 

thu nhập không còn hấp dẫn họ nữa, họ muốn có vài ngày vui chơi. 

Kết luận của phương pháp này khá chính xác và rất có giá trị trong khoa học. Song 

cần lưu ý tránh bỏ sót điều kiện mà bản thân A (trong sơ đồ) trên thực tế chỉ là một thành 

phần trong tổ hợp điều kiện của M. Vì vậy, để đảm bảo kết luận đáng tin cậy cần nghiên cứu 

kỹ điều kiện và thực hiện phép kiểm tra ngược (loại bỏ nhiều lần các điều kiện, duy trì một 

điều kiện mà nó được dự báo là nguyên nhân, nếu hiện tượng đúng xảy ra thì phép biến đổi 

kèm theo đã cho kết luận chân thực). 

+++ Phương pháp loại trừ: Nếu biết những điều kiện cần thiết của hiện tượng nghiên 

cứu trừ một điều kiện không là nguyên nhân của nó thì điều kiện bị loại trừ có thể là nguyên 

nhân của hiện tượng đó. 

Sơ đồ hoá như sau: 

Hiện tượng a, b, c xuất hiện trong những điều kiện A, B, C 

Hiện tượng b xuất hiện trong điều kiện B 

Hiện tượng c xuất hiện trong điều kiện C 

Có thể A là nguyên nhân hay một phần nguyên nhân của hiện tượng a 

Ví dụ: Khi phân tích quang phổ người ta thấy rằng, mỗi vạch quang phổ ứng với một 

nguyên tố hoá học xác định. Trong quang phổ của mặt trời người ta thấy có một vạch màu 

vàng tươi không ứng với nguyên tố hoá học nào đã biết. Qua một thời gian nghiên cứu về 

chất khí, người ta thấy có một vạch quang phổ màu vàng tươi giống như vạch quang phổ của 

mặt trời. Đó là sự phát hiện ra nguyên tố Hêli.  

Hay các nhà thiên văn học quan sát quỹ đạo Sao Thiên Vương thấy quỹ đạo của nó 

không bình thường, bị sai lệch với quỹ đạo tính toán một chút (đi chậm lại). Ngoài ảnh 

hưởng của các hành tinh đã biết không làm thay đổi quỹ đạo của sao Thiên Vương và đưa ra 

kết luận chắc chắn phải có ảnh hưởng của hành tinh nào khác. Nhà thiên văn học Cơvêrie đã 

xác định được vị trí hành tinh cần tìm (tương ứng với 28 trong dãy số Boole). Năm 1864 Gall 

đã dùng kính thiên văn phát hiện ra là sao Hải Vương (Neptuyn). Hay khi nghiên cứu đường 

đạn sau khi ra khỏi nòng sung, các chuyên gia cho rằng gồm các yếu tố: Lực hút của trái đất; 

Lực cản của không khí; Độ dài và rãnh xoắn của nòng sung; Liều nổ của đạn. Trong điều 

kiện lý tưởng ở phòng thí nghiệm, lấy đường ngắm của sung chính xác, nhưng ra thao trường 

đường đạn vẫn lệch so với đường đạn chuẩn. Sau nghiên cứu, trừ đi các yếu tố đã biết, các 

chuyên gia vũ khí đi đến kết luận gió cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến đường đạn. 

- Phép tương tự (analogy - phép loại suy): Tương tự là một phương pháp suy luận 

trong đó kết luận về sự giống nhau của các đối tượng về một số dấu hiệu nào đó trên cơ sở sự 

giống nhau của các thuộc tính ở đối tượng khác. 

Ví dụ: anh Ba tóc đen, mắt to, mặt vuông chữ điền và nóng tính 
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Anh Hải tóc đen, mắt to, mặt vuông chữ điền 

Kết luận Chắc anh Hải cũng là người nóng tính 

Sơ đồ hoá như sau: 

A có các dấu hiệu a, b, c, d 

B có dấu hiệu a, b, c 

Có thể B cũng có dấu hiệu d 

Hoặc: A và B có các dấu hiệu a, b, c, d, e 

B có dấu hiệu m, n 

Có thể A cũng có dấu hiệu m, n 

Cơ sở khoa học của phép suy luận tương tự là mối liên hệ phổ biến của sự vật hiện 

tượng, bởi mỗi sự vật hiện tượng có hàng loạt thuộc tính bên ngoài và thuộc tính gắn liền với 

bản chất của nó và giữa các đối tượng tồn tại những quan hệ xác định mang tính tất yếu thể 

hiện bản chất bên trong của đối tượng. Nếu hai hay nhiều đối tượng có hàng loạt dấu hiệu 

đồng nhất, thực sự bản chất thì rất có thể hai đối tượng là đồng loại. Do đó, nếu đối tượng 

này có thêm dấu hiệu gì thì đối tượng kia cũng có thể có. 

Trong Toán học, người ta thường xét vấn đề tương tự trên các khía cạnh như, hai phép 

chứng minh là tương tự nếu đường lối chứng minh, phương pháp chứng minh giống nhau; 

Hai hình là tương tự nếu nội dung có nhiều tính chất giống nhau, vai trò của chúng giống 

nhau hay giữa các phần tử tương ứng của chúng có quan hệ giống nhau. 

Ví dụ: "đường thẳng" trong hình học phẳng là tương tự với "mặt phẳng" trong hình 

học không gian vì đường thẳng là đường đơn giản nhất trong hình học phẳng, vai trò của nó 

giống như mặt phẳng là đơn giản nhất trong hình học không gian. Có một số định lý vẫn còn 

đúng nếu ta thay từ đường thẳng bởi từ mặt phẳng và ngược lại. Chẳng hạn, "nếu hai đường 

thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau". Quá trình 

suy nghĩ của con người có nhiều sự tương tự, mức độ tương tự khác nhau, và mỗi sự tương tự 

đều có vai trò nhất định trong tìm tòi và sáng tạo. 

Suy luận tương tự cũng là một hình thức suy luận quy nạp.  Suy luận theo con đường 

tương tự cũng có thể mắc sai lầm. Dấu hiệu nhận biết qua phép tương tự càng đáng tin cậy 

nếu như các dấu hiệu giống nhau của 2 đối tượng đáp ứng càng nhiều càng tốt những tiêu chí 

dưới đây: 

Tiêu chí lượng: càng nhiều về số lượng càng tốt. 

Tiêu chí chất: càng những dấu hiệu bản chất càng tốt. 

Tiêu chí quan hệ: các dấu hiệu giống nhau có quan hệ chặt chẽ và quan hệ bản chất 

với dấu hiệu được suy ra càng tốt; dấu hiệu được suy ra càng gần chủng loại với dấu hiệu 

giống nhau càng tốt. 

Phép tương tự có vai trò và giá trị to lớn trong hoạt động thực tiễn và trong khoa học, 

giúp con người bước đầu hình thành kiến thức nhờ quan sát rút ra cái tương tự, trên cơ sở đó 

nhanh chóng có nhận định để định hướng hành động, giúp con người tìm tòi, phát hiện hay 

sáng kiến, thấy được sự liên hệ giữa các kiến thức, giúp tổng kết vấn đề... Có hàng loạt ví dụ 

về phép suy luận tương tự như Acsimet nhờ phép suy luận tương tự mà trong một lần tắm đã 

phát hiện ra định luật về sức đẩy của chất lỏng; Newton tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn cũng 

nhờ phép tương tự vì quả táo rơi, mặt trăng quay quanh trái đất vì có sức hút của trái đất do 

đó trái đất quay quanh mặt trời cũng vì sức hút của mặt trời; Wiener cha đẻ của điều khiển 

học cũng tìm thấy sự tương tự giữa hệ thần kinh của con người và bộ óc của máy tính… 
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Căn cứ vào đặc điểm của kết luận là thuộc tính hay quan hệ người ta chia phép tương 

tự thành suy luận tương tự theo thuộc tính hay suy luận tương tự theo quan hệ.  

Trong phép suy luận tương tự theo thuộc tính thì dấu hiệu chuyển dịch là dấu hiệu 

thuộc tính. Sơ đồ: 

  A tương tự B 

  A có thuộc tính a 

  B có thuộc tính a 

Ví dụ: Căn cứ vào tính  tương đồng về cấu trúc địa chất của trái đất và mặt trời, qua 

nghiên cứu, quan sát phát hiện Hêli có ở mặt trời bằng phân tích quang phổ cho phép kết luận 

trên cơ sở phép tương tự Hêli có ở trái đất. Đây là tương tự thuộc tính vì kết luận là một 

thuộc tính. 

Kết luận theo thuộc tính dễ sử dụng không đòi hỏi nghiên cứu nhiều, vì vậy được áp 

dụng khá phổ biến, song kết luận mức độ chắc chắn thấp chỉ là sự gợi ý, sự dự báo dựa vào 

dấu hiệu mang tính bề ngoài, cần phải được thực nghiệm và chứng minh tiếp theo. Trong lĩnh 

vực đời sống xã hội cần phải thận trọng khi sử dụng phương pháp này. 

Trong phép tương tự quan hệ thì dấu hiệu chuyển dịch là dấu hiệu chỉ quan hệ. 

Sơ đồ hoá:  

  A tương tự B 

  C tương tự D 

  A có quan hệ K với C 

  B có quan hệ K với D 

Kết luận theo quan hệ có xác suất cao hơn theo thuộc tính vì nó dựa trên sự phân tích 

sâu sắc, có hệ thống sự giống nhau và vạch được quan hệ mang tính bản chất giữa các phần 

tử của hệ thống. Trên cơ sở đó cho phép dự báo tính tương đồng của các quan hệ đó trên một 

hệ thống khác có cơ cấu tương tự. 

Ví dụ: Do tính tương đồng mang tính hệ thống nên từ việc nghiên cứu quan hệ giữa 

các thành viên của một tập thể lớp đại học thuộc một trường đại học nhất định, người ta có 

thể dự báo quan hệ đó xuất hiện ở một tập hợp lớp đại học khác.  

- Ý nghĩa của việc nghiên cứu suy luận tương tự: 

Trong hoạt động nhận thức, suy luận tương tự có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn 

đầu của việc thu nhận tri thức, trên cơ sở so sánh để dự đoán, phát hiện những tri thức mới về 

đối tượng; áp dụng những điều đã biết để tìm ra phương hướng, biện pháp tiếp cận, gợi mở 

vấn đề. Trên cơ sở so sánh các tư tưởng có cùng một số dấu hiệu, bằng suy luận tương tự cụ 

thể hóa và giải thích làm rõ nội dung tư tưởng đó. 

Trong học tập, tiếp thu kiến thức, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài tập, 

thường đưa về những dạng cơ bản. Nếu nắm vững những dạng cơ bản thì khi gặp những bài 

tập tương tự sẽ giải quyết được. 

Trong hoạt động thực tiễn, với phương pháp suy luận tương tự sẽ biết tiếp thu, kế thừa 

những phương pháp, những mô hình, những kinh ngiệm đã mang lại thành công cho người 

khác để áp dụng cho bản thân. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
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1, Hãy trình bày thế nào là suy luận, suy diễn, suy diễn trực tiếp, suy diễn gián tiếp? 

Cấu trúc của suy luận gồm mấy thành phần? Điều kiện để có phép suy luận đúng là gì? 

2, Hãy trình bày nội dung của các phép suy diễn trực tiếp như phép chuyển hóa, phép 

đảo ngược, phép đối lập vị từ? 

3, Các phán đoán sau thuộc loại phán đoán đơn cơ bản nào? Hãy thực hiện phép 

chuyển hóa, phép đảo ngược, phép đối lập vị từ và tìm các phán đoán còn lại theo hình vuông 

logic của các phán đoán sau: 

a, Một số sinh viên là sinh viên ưu tú. 

b, Người Việt Nam là người châu Á. 

c, Mọi kẻ cơ hội không là người có đạo đức. 

d, Mọi thanh niên đều yêu thích bóng đá. 

e, Mọi nhà tư bản đều là kẻ bóc lột. 

g, Mọi tù nhân đều là kẻ phạm pháp. 

h, Ớt nào cũng cay. 

k, Vônga là con sông lớn nhất châu Âu. 

l, Mọi kim loại là nguyên tố hóa học. 

m, Người hiện đại không phải là người cổ đại. 

n, Một số người có học là sinh viên. 

p, Mọi người Việt Nam đều phản đối chiến tranh. 

4, Thực hiện phép suy diễn trực tiếp đối với phán đoán có điều kiện sau: 

a, Nếu tia sáng Mặt trời xuyên qua một lăng kính thì trên màn ảnh ta thu được một 

quang phổ. 

b, Nếu tăng nhiệt độ của một đoạn dây dẫn bằng sắt thì độ dài của nó tăng lên. 

c, Không học sẽ không biết. 

d, Nếu ngày mai đẹp trời chúng ta sẽ đi picnic. 

e, Chó sủa thì không bao giờ cắn. 

g, Nếu em ăn mặc chỉnh tề thì cô cho em vào lớp. 

h, Nếu xã hội trật tự thì có pháp luật. 

k, Anh là họa sỹ thì phải biết vẽ chứ. 

5, Hãy trình bày định nghĩa luận ba đoạn, cấu trúc của luận ba đoạn, cách phân tích 

một luận ba đoạn, các quy tắc của luận ba đoạn. 

6, Kiểm tra các luận ba đoạn sau theo 8 bước: 

a, Tất cả những người có thân nhiệt tăng là người ốm 

    Người này có thân nhiệt không tăng 

Vậy, người này không ốm 

b, Tất cả các cây dương xỉ đều sinh sản bằng bào tử 

Loài cây này không sinh sản bằng bào tử 

Vậy, loài cây này là dương xỉ 
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c, Câu tường thuật là câu 

Câu nghi vấn không là câu tường thuật 

Vậy, câu nghi vấn không phải là câu  

d, Vật chất không biến mất 

Gói kẹo này là vật chất 

Vậy, gói kẹo này không biến mất 

e, Tất cả các cacbuahydro là chất hữu cơ 

Một số cacbuahydro là chất khí 

Vậy, tất cả chất khí là hợp chất hữu cơ 

7, Hãy trình bày định nghĩa luận hai đoạn, cách khôi phục luận hai đoạn thành luận ba 

đoạn đầy đủ? 

8, Hãy khôi phục những luận hai đoạn sau thành luận ba đoạn đầy đủ: 

a, Mọi sinh viên đều thích học giỏi nên An cũng thích học giỏi. 

b, Cây bắt ruồi ăn sâu bọ mà cây bắt ruồi là thực vật. 

c, Tất cả những người macxit là người duy vật mà người này là người macxit. 

d, Tôi là thương binh nên phải được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước. 

9, Hãy trình bày định nghĩa suy luận có điều kiện và suy luận nhất quyết có điều kiện, 

các phương thức suy luận của chúng? 

10, Hãy kiểm tra các suy luận sau đây thuộc loại suy luận có điều kiện nào và chúng 

có vi phạm quy tắc của phương thức suy luận đó không? 

a, Nếu chất đã cho là natri thì quang phổ của hơi đốt nóng của nó có màu vàng tươi 

Quang phổ của hơi đốt nóng của chất đã cho không có vạch vàng tươi 

Vậy, chất đã cho không phải là natri 

b, Nếu một số chia hết cho 10 thì nó chia hết cho 5 

Số đã cho không chia hết cho 10 

Vậy, số đã cho không chia hết cho 5 

c, Nếu ai chăm học người đó sẽ giỏi 

Nếu ai giỏi người đó sẽ đỗ đại học 

Vậy, nếu ai chăm học người đó sẽ đỗ đại học 

d, Nếu A bị tù thì B bị xử phạt hành chính 

Do A bị tù                                

Vậy, B bị xử phạt hành chính 

e, Nếu bệnh nhân không được chăm sóc họ sẽ chết 

 Họ không được chăm sóc 

Vậy, họ sẽ chết 

g, Nếu người lính không gan dạ họ sẽ không thắng trận 

Họ thắng trận 
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Vậy, họ gan dạ 

11, Hãy định nghĩa suy luận phân liệt là gì? Suy luận nhất quyết phân liệt và các 

phương thức suy luận của chúng? 

12, Hãy xác định xem các suy luận dưới đây thuộc loại suy luận phân liệt nào và tìm 

ra lỗi logic nếu có? 

a, Hoặc không có độc tài hoặc không có tự do 

Mà không có độc tài 

Vậy có tự do 

b, Phán đoán đơn thường là phán đoán riêng hoặc phán đoán chung 

Phán đoán đơn đã cho là phán đoán chung 

Vậy, phán đoán đơn đã cho không phải là phán đoán riêng 

c, Các góc trong tam giác hoặc nhọn hoặc tù hoặc vuông 

Góc đã cho là góc nhọn 

Vậy, góc đã cho không tù và không vuông 

d, Các chất béo có nguồn gốc hoặc động vật hoặc khoáng chất 

Chất béo đã cho có nguồn gốc khoáng 

Vậy, chất béo đã cho không có nguồn gốc động vật 

13, Hãy trình bày định nghĩa suy luận quy nạp? Sự khác nhau giữa quy nạp và suy 

diễn? Thế nào là quy nạp hoàn toàn? Yêu cầu của suy luận quy nạp hoàn toàn? Thế nào là 

quy nạp không hoàn toàn? Có mấy loại quy nạp không hoàn toàn và yêu cầu của chúng? 

14, Hãy trình bày về các phương pháp thiết lập mối liên hệ nhân quả: 

a, Phương pháp giống nhau. 

b, Phương pháp khác biệt duy nhất. 

c, Phương pháp biến đổi kèm theo. 

d, Phương pháp loại trừ. 

15, Phân tích để chỉ ra phương pháp thiết lập mối liên hệ nhân quả và diễn đạt kết 

luận đã được rút ra trong các ví dụ sau đây: 

a, Một lần người ta chia hai nhóm sinh viên có sức học như nhau để giải các bài tập 

toán giống nhau. Trước khi giải bài tập, mỗi sinh viên của nhóm thứ nhất được uống hai cốc 

bia. Kết quả là nhóm sinh viên đó giải bài tập chậm hơn và mắc nhiều sai lầm hơn nhóm kia. 

b, Để kiểm tra kết quả nghiên cứu của mình, Paxcal và những cộng sự của ông tiến 

hành thí nghiệm ở một vùng núi. Khi trèo lên núi họ mang theo một quả bóng đã bơm đầy 

không khí. Họ càng lên cao quả bóng càng to hơn và càng xuống thấp, quả bóng càng nhỏ 

dần. Khi họ trở về đến chân núi tại vị trí ban đầu, quả bóng cũng trở về trạng thái cũ. 

c, Một lần Burinxki vô ý đánh đổ mực đỏ lên một bức thư nhàu nát. Ông chụp ảnh 

bức thư đó qua tấm kính mầu đỏ. Sau khi tráng phim, ông rất ngạc nhiên vì toàn bộ bức thư 

hiện rõ trên âm bản. Ông lặp lại thí nghiệm với những bức thư khác nhau được đánh đổ các 

loại mực khác nhau lên chúng. Ông vẫn thu được kết quả như lần đầu. 

d, Mọi người đều biết cá Đenphin có thể bơi trong nước với vận tốc lớn. Theo tính 

toán, người ta thấy rằng, lực tác động của vây cá, ngay cả với hình dáng bên ngoài tối ưu, 

hoàn thiện không thể đảm bảo cho cá Đenphin bơi với vận tốc lớn. Người ta giả định rằng, 
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một phần nguyên nhân là do da cá có kết cấu đặc biệt đã phá vỡ sức cản của nước. Bằng 

những thí nghiệm họ đã khẳng định điều giả định đó. 

17, Tương tự là gì? Có mấy loại tương tự khi căn cứ vào dấu hiệu được rút ra trong 

kết luận? 

18, Các tương tự sau đây thuộc loại nào? 

a, 2 : 1,32 = 6 : 3,96 

b, Con người bao giờ cũng tự đánh giá về mình. Người nào đánh giá mình cao thì 

càng hạ thấp mình. Con người giống như một phân số: tử số là cái họ có, mẫu số là những gì 

họ nghĩ về mình. Mẫu số càng lớn thì giá trị của phân số càng nhỏ. 

19, Cho ba khái niệm: Nhà báo, nguời hiểu biết pháp luật, anh X 

a, Hãy tạo lập một luận ba đoạn đúng 

b, Vẽ sơ đồ biểu diễn lập luận trên 

20, Cho luận ba đoạn rút gọn: “Mọi lĩnh vực giáo dục đều hướng tới nâng cao dân trí. 

Vì vậy, giáo dục gia đình cũng hướng tới nâng cao dân trí:. 

a, Xác định mệnh đề đã bị lược bớt đi 

b, Khôi phục dạng ba đoạn đúng đắn và cho biết loại hình, phương thức của nó 

c, Xác định quan hệ giữa các thuật ngữ của luận ba đoạn bằng phương pháp mô hình 

hóa. 

d, Thực hiện các thao tác suy luận diễn dịch trực tiếp phán đoán kết luận của luận ba 

đoạn. 
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Chương 6: CHỨNG MINH VÀ BÁC BỎ 

 

Nội dung chính: Định nghĩa về phép chứng minh, phép bác bỏ. Cấu tạo của phép 

chứng minh và cấu tạo của phép bác bỏ. Các phương pháp chứng minh và các phương pháp 

bác bỏ. Các quy tắc cho luận đề, luận cứ, luận chứng của phép chứng minh và bác bỏ. 

Mục đích: Giúp sinh viên: 

- Hiểu và trình bày được thế nào là phép chứng minh, thế nào là phép bác bỏ. 

- Phân tích được cấu trúc của một phép chứng minh gồm những thành phần nào? 

- Trình bày được nội dung của phương pháp chứng minh trực tiếp và phương pháp 

chứng minh gián tiếp. 

- Trình bày chính xác nội dung của các phép bác bỏ và nắm được phép bác bỏ nào là 

hiệu quả nhất. 

- Trình bày được các quy tắc dùng trong chứng minh và bác bỏ. Phát hiện lỗi chứng 

minh bác bỏ trong một số trường hợp của bản thân và bạn bè. 

- Vận dụng kiến thức lý thuyết để làm bài tập cuối chương và các bài tập khác. 

 

1. Phép chứng minh 

1.1. Định nghĩa 

Mục đích của nhận thức trong khoa học và thực tiễn là đạt tới tri thức chân thực 

khách quan và trên cơ sở đó con người tác động tích cực vào thế giới khách quan nhằm cải 

tiến phục vụ con người. Để nhận thức đúng đắn và tìm hiểu được các thuộc tính bản chất của 

sự vật hiện tượng, con người không chỉ dựa vào sự nhận biết của các cơ quan thụ cảm, không 

cần phải chứng minh như cảm giác đau khi bị đánh, cảm giác nóng khi sờ vào một vật nóng... 

mà để chứng minh điều gì đó như chứng minh trên mặt trăng có sự sống, chúng ta phải đưa 

ra các căn cứ có độ chính xác cao để chứng minh điều đó. Con người mở mang nhận thức 

của mình bằng cách sử dụng những tri thức đã biết kết hợp với nhau để tạo ra tri thức mới. 

Song không phải lúc nào những luận điểm, những tư tưởng đó đem áp dụng vào thực tiễn đều 

đạt hiệu quả mà có luận điểm lại thiếu cơ sở vững chắc và không phù hợp với thực tiễn cuộc 

sống của con người. Vì thế, một vấn đề đặt ra là, con người trước khi tin tưởng và sử dụng 

một kết luận, một phán đoán, một lý thuyết nào đó thì bản thân chúng phải được chứng minh. 

Điều đó đảm bảo cho nhận thức của con người tránh được sai lầm khi tin tưởng vào những 

nhận định không có cơ sở của chính mình. Nói khác đi, chứng minh là nhu cầu tất yếu của 

mọi hoạt động tư tưởng, nó thể hiện nội dung quy luật lý do đầy đủ mà tư duy hình thức 

muốn phản ánh đúng thế giới phải tuân thủ. Trong dân gian, yêu cầu phải được chứng minh 

thể hiện ở câu "nói có sách, mách có chứng" có nghĩa là khẳng định hay phủ định điều gì 

phải xác đáng, phải có căn cứ đáng tin cậy mà căn cứ đó được thừa nhận chung và chủ yếu là 

chứng cứ và sự kiện cụ thể. 

Chứng minh là thao tác logic dùng để lập luận tính chân thực của một luận điểm hay 

lý thuyết nào đó nhờ đã biết tính chân thực của những luận điểm hay lý thuyết khác mà nó có 

mối liên hệ logic với luận điểm và lý thuyết ấy. 

Thao tác chứng minh rất cần thiết để bảo vệ những luận điểm chân thực để đối 

phương tin tưởng và vạch ra những sai lầm có căn cứ của luận điểm không chân thực. Trong 

khoa học, đặc biệt là các khoa học phát triển cao khi nó đã đạt đến giai đoạn hoàn bị thì mọi 

tư tưởng, mọi luận điểm khoa học đều được rút ra từ hệ thống tri thức đã biết, là những tư 

tưởng, luận điểm đã được chứng minh hoặc kiểm nghiệm và được thừa nhận như những tiền 
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đề. Có như vậy, những tư tưởng được chứng minh là chân thực mới trở thành cơ sở khoa học 

cho các quá trình suy luận tiếp theo, làm giàu thêm tri thức của nhân loại. Khoa học nào 

không có chứng minh thì không khác gì niềm tin tôn giáo như kiểu thừa nhận vô điều kiện về 

sự tồn tại của chúa trời hay là vứt bỏ sự nghi ngờ và hãy tin là có chúa trời... Khoa học được 

xây dựng trên cơ sở chứng minh chặt chẽ sẽ trở thành niềm tin khoa học, thúc đẩy con người 

có hành động quyết đoán có hiệu quả cao. Song không phải mọi vấn đề, mọi sự vật hiện 

tượng trong điều kiện lịch sử cụ thể của trình độ phát triển xã hội loài người đều có thể được 

xem xét một cách rạch ròi, duy lý... tức là trí tuệ của con người, nhận thức của con người về 

thế giới có những giới hạn nhất định. 

Mục đích của phép chứng minh là thuyết phục người nghe và người đọc bằng tính 

chân thực của luận điểm hay chứng minh là để khẳng định lại tính chân thực của một luận 

điểm, lý thuyết đã được thừa nhận về tính chân thực và chứng minh để kiểm tra một luận 

điểm nào đó mà khoa học chưa chứng minh là chân thực. 

Thông thường chúng ta chứng minh bằng con đường quy nạp, lý giải chúng bằng con 

đường suy diễn. Và để đảm bảo tính chân thực, tính khoa học của luận điểm nào đó đòi hỏi 

phải có lý lẽ logic, song không phải vì thế mà xa rời thực tiễn, mà thực tiễn luôn là cơ sở cao 

nhất, sáng tỏ nhất để chứng minh, kiếm nghiệm chân lý. Vì thế, khi chứng minh, lập luận... 

chúng ta không thể tách rời mối liên hệ giữa lý luận và thực tiễn. 

1.2. Cấu trúc logic của chứng minh 

Phép chứng minh gồm ba thành phần liên quan chặt chẽ với nhau gồm luận đề, luận 

cứ, luận chứng (lập luận), ba bộ phận này không thể thiếu hoặc coi nhẹ một bộ phận nào cả 

vì mỗi bộ phận giữ vai trò, chức năng riêng trong phép chứng minh. 

- Luận đề là phán đoán hay luận điểm mà tính chân thực của nó cần phải chứng minh. 

Luận đề là thành phần đầu tiên rất quan trọng của phép chứng minh, nó đặt ra nhiệm vụ cụ 

thể cho chứng minh, trả lời câu hỏi “chứng minh cái gì?”. Luận đề tồn tại dưới nhiều hình 

thức, nó có thể là một kết luận do quan sát, thí nghiệm đem lại ví dụ như, bệnh của bệnh 

nhân, sự kiện lịch sử hay là một kết luận rút ra từ suy lý khoa học, một phán đoán, một hệ 

thống quan điểm… 

- Luận cứ là một hay những phán đoán, nguyên lý, mệnh đề đã được thừa nhận về 

tính chân thực và làm căn cứ để chứng minh luận đề, luận cứ trả lời câu hỏi: dựa vào đâu để 

chứng minh? hoặc chứng minh bằng cái gì? Luận cứ là các luận điểm khoa học, các chứng 

cứ, các sự kiện thực tế chân thực, các kết luận, quy tắc, quy luật, nguyên lý khoa học đã được 

chứng minh mà chúng có liên quan đến luận đề và được sử dụng trong quá trình chứng minh 

luận đề.  

Ví dụ: luận đề "Hôm nay trời có mưa tại Hà Nội" ta không cần phải chứng minh bằng 

lý thuyết khoa học cầu kỳ mà chỉ cần thừa nhận qua quan sát thực tế đáng tin cậy. Các luận 

cứ dưới dạng chứng cứ và sự kiện cụ thể đặc biệt quan trọng trong hoạt động xét xử. Để bác 

bỏ một hệ thống luận điểm buộc tội một ai đó, người luật sư chỉ cần đưa ra một sự kiện đúng 

hiển nhiên chứng tỏ dấu hiệu ngoại phạm là được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp chứng 

minh thì luận cứ là các sự kiện, dữ kiện thôi chưa đủ mà nó còn cần phải được kết hợp với 

các luận điểm và lý thuyết khác đã được chứng minh để chứng minh nó đúng trong mọi 

trường hợp, mọi khả năng... Hoặc khi chứng minh tính giả dối của một luận điểm ta chỉ cần 

đưa ra bằng chứng mâu thuẫn với luận đề đó là được. 

Luận cứ gồm nhiều loại tri thức khác nhau, đó là các dữ kiện thực tế, các tiên đề, định 

đề, các định nghĩa, khái niệm khoa học... 

+ Các dữ kiện thực tế là các tri thức có được bằng quan sát, miêu tả hiện thực, đây là 

các sự thật hiển nhiên nên có giá trị chứng minh rất lớn. Tuy nhiên, cần chú ý tính hai mặt 

của loại luận cứ này, vì nó do thực tiễn quan sát mà có được nên phụ thuộc rất nhiều vào lập 
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trường, vào phương tiện kỹ thuật mà người quan sát có được. Chúng có thể phản ánh đúng 

hoặc phản ánh xuyên tạc hiện thực khách quan. Ví dụ, bằng quan sát, kiểm tra lâm sàng để 

chẩn đoán bệnh, đôi khi biểu hiện ra bên ngoài của bệnh phản ánh sai bệnh bên trong. Sự 

kiện đáng tin cậy có vai trò to lớn trong chứng minh mà thiếu nó khoa học không thể phát 

triển được.  

+ Các tiên đề, định đề là những phán đoán thông qua hoạt động thực tiễn của con 

người tích luỹ qua sự lặp lại nhiều lần đã khái quát lên và được thừa nhận chân thực không 

đòi hỏi chứng minh, đây là các luận cứ dùng để chứng minh cho các luận đề khác. Nhưng 

cần lưu ý rằng, các tiên đề, định đề dùng làm luận cứ trong chứng minh cũng có giới hạn nhất 

định. Ví dụ như tiên đề Ơclit không thể sử dụng trong các môn hình học phi Ơclit được. 

+ Các định nghĩa, khái niệm khoa học, định luật... là các luận cứ vững chắc trong 

chứng minh. Bởi vì, bất cứ khoa học nào cũng có một hệ thống các khái niệm được kiểm 

nghiệm, thừa nhận phán ánh đúng đắn sự tồn tại khách quan của các sự vật hiện tượng, quy 

luật của hiện thực. Ví dụ, các định lý trong Toán học, định luật Menđen trong Sinh học, định 

luật Becnuli trong Vật lý, các quy luật phát triển xã hội, các quy luật kinh tế... đều là các luận 

cứ vững chắc của chứng minh. Trong quá trình chứng minh một luận đề nào đó ta có thể sử 

dụng kết hợp các loại luận cứ khác nhau. Song chúng ta cần nhấn mạnh thực tiễn là tiêu 

chuẩn của chân lý, khi thực tiễn đã xác định tính chân thực của một luận điểm thì không cần 

phải chứng minh tiếp. Nhưng chúng ta cũng cần phải bổ sung những tri thức mới, cập nhật 

những phát hiện mới vì trình độ nhận thức của con người ngày càng phát triển, sự phát triển 

của khoa học công nghệ ngày càng cao và chú ý cả những điều kiện trong đó chúng tác động 

và chị tác động... 

- Luận chứng (lập luận) là mối liên hệ logic giữa luận cứ và luận đề, nó bao gồm một 

chuỗi liên tiếp các phép suy luận khác nhau được liên kết lại theo một trật tự logic nhất định 

các sự kiện trong hiện thực khách quan, nó trả lời câu hỏi: chứng minh như thế nào? Chứng 

minh bằng cách nào? Cách chứng minh đó có hợp logic không? Muốn chứng minh một luận 

đề ta phải tìm được luận cứ đầy đủ và sắp xếp, liên kết các luận cứ với luận đề để tạo thành 

một chỉnh thể hoàn chỉnh vạch ra mối liên hệ nội tại của chúng. Muốn vậy, chúng ta phải 

thực hiện theo quy luật và quy tắc của logic học. Nếu vi phạm dù chỉ một quy tắc sẽ dẫn đến 

sai lầm trong suy luận và như thế không thể chứng minh được luận đề. Như vậy, chứng minh 

không đồng nhất với lập luận. Người ta chứng minh một định lý qua các bước lập luận chứ 

không lập luận một định lý. 

1.3. Các phương pháp chứng minh 

Căn cứ vào trình tự tiến hành chứng minh đi từ luận cứ đến luận đề hay đi từ phản 

luận đề thông qua luận cứ để chứng minh luận đề, phép chứng minh được chia thành chứng 

minh trực tiếp và chứng minh gián tiếp. 

1.3.1. Chứng minh trực tiếp 

Chứng minh trực tiếp là phép chứng minh trong đó tính chân thực của luận đề được 

trực tiếp rút ra từ tính chân thực của các luận cứ. Ví dụ, chứng minh X phạm tội buôn bán 

hàng quốc cấm bằng cách đối chiếu hành vi của X với điều 166 Bộ luật hình sự nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chứng minh anh A bị bệnh lao ta đi tìm các luận cứ: người 

có triệu chứng sốt về chiều, ho, có vi trùng lao, phổi tổn thương... đã được chứng minh trong 

y học... Tuy nhiên, chứng minh trực tiếp không phải là không qua các bước trung gian mà nó 

chứng minh mang tính trực diện vì tính chân thực của luận đề được rút ra trực tiếp từ tính 

chân thực của các luận cứ chỉ là một dạng đơn giản của phép chứng minh trực tiếp. Trên thực 

tế, dấu hiệu cơ bản của phép chứng minh trực tiếp là xuất phát từ luận cứ rồi đi đến các hệ 

qủa của nó thông qua lập luận rồi đi đến khẳng định tính chân thực của luận đề. Giả sử từ 

luận đề cần chứng minh là A, ta có các luận cứ x, y, z. Qua lập luận mối liên hệ giữa x, y, z 
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rút ra hệ quả của nó là m, n, p. Từ m, n, p kết hợp với x, y, z rút ra k, l, s và cứ thế cho đến 

khi xuất hiện A. Có thể biểu diễn phép chứng minh trực tiếp theo sơ đồ sau: 

x, y, z  (lập luận 1) m, n, p 

m, n, p  (lập luận 2) k, l, s 

k, l, s  (lập luận 3) A 

Qua sơ đồ trên ta thấy, nếu x, y, z chân thực, lập luận 1 hợp logic thì kết luận m, n, p 

chân thực một cách tất yếu logic. Từ m, n, p chân thực, lập luận 2 đảm bảo hợp logic thì k, l, 

s cũng tất yếu chân thực, k, l, s chân thực, lập luận 3 hợp logic thì A suy ra từ nó cũng tất yếu 

chân thực, tức là ta đã chứng minh được luận đề. Sơ đồ trên chỉ là giả định vì cách chứng 

minh trực tiếp này có thể kết thúc ngay sau một lập luận từ luận cứ, hoặc có thể kết thúc sau 

nhiều phép lập luận với sự kết hợp phức tạp của các luận cứ với hệ quả của nó. Ở đây, luận 

cứ đóng vai trò như giả thuyết, luận đề là kết luận. Ví dụ, khi chứng minh luận đề “Nhân dân 

là người sáng tạo lịch sử” bằng phương pháp chứng minh trực tiếp. Ta sử dụng các luận cứ 

chân thực sau: nhân dân là người sáng tạo ra của cải vật chất cho xã hội; nhân dân đóng vai 

trò to lớn trong các biến đổi lơn lao của xã hội, trong sự tiến bộ xã hội, trong cuộc đấu tranh 

vì hoà bình; nhân dân là người sáng tạo ra nền văn hoá tinh thần... Những bài toán chứng 

minh trong số học, đại số, hình học, lượng giác ở trường phổ thông phần lớn dùng cách 

chứng minh trực tiếp. 

1.3.2. Chứng minh gián tiếp 

- Chứng minh gián tiếp là phép chứng minh trong đó tính chân thực của luận đề được 

rút ra trên cơ sở chứng minh tính giả dối của phản luận đề. Phản luận đề là phán đoán mâu 

thuẫn với luận đề, nếu luận đề được biểu thị bằng a thì phản luận đề làa. Bởi vì, luận đề 

không có các luận cứ để chứng minh trực tiếp, sử dụng cách chứng minh gián tiếp trong đó 

luận đề và phản luận đề (a vàa) mâu thuẫn nên chúng không thể cùng chân thực và cũng 

không cùng giả dối. Thay vì chứng minh tính chân thực của luận đề người ta chứng minh 

tính giả dối của phản luận đề và do đó khẳng định luận đề. Căn cứ vào kết cấu của phản luận 

đề, người ta có hai cách chứng minh gián tiếp là chứng minh phản chứng và chứng minh 

phân liệt (loại trừ). 

- Chứng minh phản chứng: là phép chứng minh đi từ thừa nhận giả định tính chân 

thực của phản luận đề rồi thông qua lập luận trên cơ sở liên kết các luận cứ quy về sự mâu 

thuẫn dẫn đến bác bỏ phản luận đề (chứng minh tính giả dối của phản luận đề) và công nhận 

luận đề. Phương pháp chứng minh này vận dụng quy luật loại trừ cái thứ ba của logic hình 

thức. Phương pháp chứng minh loại trừ được sử dụng rộng rãi trong Toán học và trong đời 

sống. Ưu điểm lớn nhất của chứng minh phản chứng là khó bị chệch hướng. Cụ thể, từ giả 

định phản luận đề và các luận cứ có thể rút ra tuỳ ý các hệ quả trên cơ sở lập luận đúng và chỉ 

cần phát hiện một mâu thuẫn bất kỳ dù là nhỏ nhất có thể hoàn thành phép chứng minh. (A 

→ B) → (B → C) → C = 0, trong đó nếu A = 1 thì có B, nếu có B thì tất yếu có C, nếu C = 0 

thì B = 0 và do đó A = 0. Tức là khẳng định tiền đề cho phép khẳng định hệ quả, phủ định hệ 

quả cho phép phủ định tiền đề. Trong chứng minh thì việc phát hiện mâu thuẫn bao giờ cũng 

đơn giản hơn chứng minh chân thực. Một trong những khuyết điểm của chứng minh trực tiếp 

là rất dễ phiến diện, bỏ sót phương án, kết luận vội vàng thiếu cơ sở. Chứng minh trực tiếp là 

chứng minh đi từ gốc đến ngọn, song cây ra nhiều nhánh nên có thể rút ra vô vàn kết luận 

qua nhiều cách lập luận và nhiều cách kết hợp luận cứ với hệ quả, dù ta muốn đi từ B đến A 

nhưng chưa chắc đã đến A mà đến C, D... Để tránh đi vào cành cụt hoặc xa rời vấn đề quan 

tâm đòi hỏi phải có sự cảm nhận phương hướng và dự báo ngay từ đầu, đồng thời phải có 

tinh thần tiến công không ngừng và luôn sẵn sàng quay trở lại điểm xuất phát nếu thấy lập 

luận xa dần vấn đề cần chứng minh - đây là một đòi hỏi khó vì nó phụ thuộc vào bản lĩnh 

chiến thắng, tâm lý thông thường không muốn quay trở lại điểm xuất phát khi bế tắc. Còn 
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chứng minh gián tiếp, cụ thể là chứng minh phản chứng là chứng minh đi từ ngọn (phản luận 

đề) đến gốc, theo nguyên tắc đơn giản từ nhỏ đến lớn. Cành cây xa gốc càng nhỏ, cứ lập luận 

như thế tất yếu sẽ dẫn đến gốc nhanh gọn và chính xác. Ví dụ trong hình học phẳng cấp II, 

chúng ta chứng minh định lý "nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba 

thì chúng song song với nhau". Chứng minh phản chứng: giả sử có hai đường thẳng không 

song song suy ra chúng cắt nhau tạo ra tam giác có hai góc vuông và một góc nhọn, suy ra 

mâu thuẫn với định lý tổng ba góc trong một tam giác bằng 180o, suy ra giả định hai đường 

thẳng không song song với nhau là vô lý, suy ra kết luận là hai đường thẳng song song với 

nhau. 

- Chứng minh phân liệt (phương pháp loại trừ) là chứng minh gián tiếp trong đó lập 

luận về tính chân thực của luận đề được thực hiện bằng cách xác lập tính giả dối của tất cả 

các thành phần của phán đoán phân liệt trừ một thành phần là luận đề. 

Sơ đồ của phép chứng minh phân liệt: 

a  b  c  d 

b c d 

a 

Đây chính là phương pháp phủ định - khẳng định của phép suy luận phân liệt, cho 

nên khi sử dụng phương pháp này cần nêu ra hết các giải pháp có thể có và chúng phải loại 

trừ nhau. Phương pháp này rất hiệu quả song rất dễ bị sai lầm vì sẽ có phương án ngoài dự 

kiến.  

Ví dụ, chắc chắn chỉ có 3 người có thể vào căn phòng này, 2 người đã ra ngoài từ lâu 

nên không thể có mặt trong phòng, vậy quyển sách bị mất chỉ có thể do người thứ 3 mang đi 

(rất dễ sai lầm). Hay khi chứng minh tên tội phạm A đang lẩn trốn ở khu vực X nào đó, ta 

chứng minh bằng việc đưa ra các khả năng mà tên tội phạm A có khả năng lẩn trốn là A chỉ 

có thể ở X, Y, hoặc Z và khẳng định X không ở Y, không ở Z bằng các tài liệu chính xác, 

khẳng định A ở X. 

Qua đó chúng ta thấy, luận đề A cần chứng minh có các khả năng a, b, c, d. Chứng 

minh tính giả dối của b, c, d (loại trừ khả năng b, c, d) chỉ còn tồn tại khả năng a. Phương 

pháp chứng minh này rất hiệu quả song rất dễ sai lầm vì sẽ có những phương án ngoài dự 

kiến. Do đó, đối với các vấn đề quan trọng trong đời sống xã hội và khoa học phải cẩn thận 

nghiên cứu đầy đủ các phương án mới làm phép loại trừ nếu không sẽ mắc sai lầm trong quá 

trình tư duy. 

Tóm lại, phương pháp chứng minh trực tiếp và gián tiếp tuy là những phương pháp 

lập luận độc lập nhưng chúng ta có thể sử dụng phối hợp đồng thời nhằm làm cho lập luận 

đáng tin cậy và có sức thuyết phục hơn. 

2. Phép bác bỏ 

2.1. Định nghĩa 

Bác bỏ là thao tác logic nhằm xác lập tính giả dối hay không có căn cứ của việc 

khẳng định tính chân thực của luận đề đã được nêu ra. 

Bác bỏ là suy luận ngược với suy luận chứng minh, do đó cấu trúc thành phần của 

bác bỏ cũng tương đồng với cấu trúc của phép chứng minh. Bác bỏ gồm 3 bộ phận: luận đề, 

luận cứ và lập luận.  

Luận đề của bác bỏ là phán đoán hay tư tưởng cần bác bỏ để vạch ra tính chưa đáng 

tin cậy của nó. Luận cứ là các căn cứ có giá trị để thông qua lập luận thực hiện bác bỏ. Lập 

luận là hình thức logic khai thác thông tin của luận cứ nhằm chứng minh tính giả dối hay 
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thiếu tin cậy của luận đề. Do vậy, có thể quan niệm, bác bỏ là phép chứng minh tính giả dối 

hay thiếu tin cậy của luận đề nên về nguyên tắc chứng minh hay bác bỏ đều tuân thủ các quy 

tắc logic nhất định. Nếu chứng minh đảm bảo cho phép chứng minh chặt chẽ, chân thực có 

sức thuyết phục, người ta phải tuân thủ các quy tắc logic nhất định thì bác bỏ cũng phải tuân 

thủ như vậy, đồng thời vạch ra sự vi phạm các quy tắc của phép chứng minh luận đề cần bác 

bỏ. Trong tranh luận 2 phương pháp chứng minh và bác bỏ thường được áp dụng song hành 

với cùng một luận đề và có thể khác luận cứ và lập luận. Nếu người chứng minh bảo vệ luận 

đề bằng cách chứng minh tính chính xác của nó thông qua vạch ra luận cứ đầy đủ, rõ ràng, 

xác đáng với một lập luận chặt chẽ hợp logic thì trái lại người bác bỏ không được vi phạm 

các lỗi logic mà còn phải tìm cách vạch ra lỗi logic của đối phương. Ví dụ, các vụ kiện kinh 

tế của nước ngoài đối với việc bán phá giá của hàng Việt Nam như, vụ kiện của Hiệp hội 

doanh nghiệp Mỹ đối với Việt Nam về bán phá giá cá tra và cá basa, vụ kiện bán phá giá 

hàng da giầy Việt Nam của doanh nghiệp các nước EU... Để không làm xấu đi mối quan hệ 

giữa con người với nhau trong quá trình tranh luận đòi hỏi chúng ta khi tranh luận cần phải 

tuân theo một số yêu cầu sau: 

+ Các đối thủ phải thống nhất rõ ràng luận đề: tranh luận cái gì? Trong phạm vi nào? 

Trong điều kiện nào? 

+ Thống nhất cách hiểu các thuật ngữ có liên quan để tạo tiếng nói chung. Quy định 

một số nguyên tắc tranh luận như, một người nói, không nói to, không quát tháo, không văng 

bậy, không xúc phạm nhau, cụ thể hoá điều kiện thắng thua, quy ước chế tài khi thua cuộc. 

+ Cam kết tôn trọng thoả thuận, nếu một bên vi phạm các quy định thì tranh luận 

đương nhiên chấm dứt hoặc bên vi phạm coi như thua... Do vậy, để tranh luận trước hết 

chúng ta phải học cách tranh luận. 

2.2. Các phương pháp bác bỏ 

- Bác bỏ luận đề là cách chứng minh tính giả dối hay tính không xác định của luận đề, 

đây là cách bác bỏ đúng đắn nhất, hiệu quả nhất vì nó trực tiếp loại bỏ luận đề. Nếu chứng 

minh được tính không chân thực của luận đề là cách bác bỏ luận đề nhiều sức thuyết phục 

nhất. Nếu chỉ ra tính không xác định của luận đề từ đó gạt bỏ sự cần thiết phải bác bỏ luận đề 

cũng là cách né tránh tranh luận vô bổ mà thực chất đã thực hiện phép bác bỏ luận đề một 

cách nhanh gọn và đơn giản nhất. Bác bỏ luận đề có thể được thực hiện bằng 4 cách sau đây: 

+ Bác bỏ luận đề thông qua dữ kiện, sự kiện, chứng cứ thực tế... Đây là cách bác bỏ 

nhanh gọn, đơn giản và rất hiệu quả. Trên nguyên tắc chỉ cần vạch ra 1 chứng cứ, sự kiện, dữ 

kiện hiển nhiên trái với luận đề là đủ bác bỏ luận đề.  

+ Bác bỏ luận đề thông qua chứng minh tính giả dối của hệ quả rút ra từ luận đề. Ta 

có thể tiến hành suy luận đúng từ luận đề rồi rút ra những hệ quả tất yếu logic của nó, sau đó 

chứng minh hệ quả đó không chân thực. Ví dụ, bác bỏ luận đề "trời sắp nổi cơn giông" ta rút 

ra hệ quả tất yếu mà khoa học và kinh nghiệm thực tiễn đã chứng minh là nếu trời sắp nổi 

cơn giông thì không khí phải ngột ngạt, áp suất không khí giảm, nhưng ta tháy không khí 

không ngột ngạt, đo áp suất không khí thấy bình thường, chứng tỏ trời không thể sắp nổi cơn 

giông. Như vậy, để bác bỏ luận đề thông qua chứng minh tính giả dối của hệ quả rút ra từ 

luận đề ta chỉ cần chỉ ra tính giả dối của một trong những hệ quả của chúng mà nó mâu thuẫn 

với hiện thực hoặc nội dung khoa học đã được chứng minh. Phương pháp này gọi là quy về 

sự vô lý. Đây cũng chính là suy luận theo MT: ((a → b)  (~ b)) → ~ a. 

+ Bác bỏ luận đề thông qua chứng minh phản luận đề chân thực. Đây là phương pháp 

chứng minh ngược với phương pháp chứng minh phản chứng. Để bác bỏ luận đề ta chứng 

minh phản luận đề chân thực qua đó vạch ra tính giả dối của luận đề, vì các phán đoán mâu 

thuẫn nhau không cùng chân thực và không cùng giả dối. Ví dụ, để bác bỏ luận đề "trái đất 

hình vuông" ta có thể chứng minh trái đất không hình vuông là chân thực, từ luận cứ chân 
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thực là bức ảnh chụp từ vũ trụ về trái đất là hình cầu, tức trái đất không phải hình vuông là 

chân thực do đó luận đề trái đất hình vuông bị bác bỏ. Luận đề là a, phản luận đề làa, chứng 

minha = 1, suy ra a = 0 vì theo quy luật mâu thuẫn thì a a = 0. Hay để bác bỏ luận đề: tất 

cả ốc đều có vỏ là phán đoán khẳng định chung A, phán đoán mâu thuẫn với nó là phán đoán 

phủ đinh riêng O, Một số ốc không vỏ. Để khẳng định O chân thực ta đưa chứng cứ thực tế là 

Bạch tuộc là một loài ốc, bạch tuộc không có vỏ, tức là một số ốc không vỏ được chứng minh 

là chân thực. Vậy phán đoán A giả dối, luận đề trên bị bác bỏ. Đây là cách bác bỏ gián tiếp. 

+ Bác bỏ luận đề thông qua vạch ra tính không chính xác của luận đề. Ví dụ, bác bỏ 

luận đề trên sao hoả không có sự sống, cuộc sống của con người không có ma (không xác 

định). Như trên đã nói, đây là cách bác bỏ nhanh gọn nhất, hiệu quả nhất và ít tốn công nhất 

vì chỉ việc chỉ ra trong luận đề sự không rõ nghĩa, không xác định tư tưởng dẫn đến không có 

cách hiểu thống nhất yêu cầu cần chứng minh hay bác bỏ, do đó gạt bỏ luôn luận đề. 

- Bác bỏ luận cứ: là phủ định hoặc hoài nghi một cách có cơ sở phép chứng minh 

luận đề nào đó trên cơ sở vạch ra tính không xác định, tính chưa được chứng minh, tính mâu 

thuẫn hay không đầy đủ của luận cứ. Trong quá trình chứng minh luận đề của mình là đúng 

đắn, bao giờ người nêu ra luận đề cũng phải sử dụng luận cứ để chứng minh. Nếu người phản 

biện chỉ ra tính giả dối hay nghi ngờ luận cứ nào đó sẽ làm cho luận đề bị bác bỏ hoặc phải 

chứng minh bằng luận cứ khác khoa học hơn, thuyết phục hơn. Bác bỏ luận cứ có thể diễn ra 

theo một số hướng sau: 

+ Vạch ra tính giả dối của luận cứ dẫn đến không thừa nhận luận cứ và không thừa 

nhận phép chứng minh trên là đúng. 

+ Vạch ra mâu thuẫn nội tại giữa các luận cứ dẫn đến không thừa nhận phép chứng 

minh. 

+ Vạch ra sự thiếu căn cứ của luận cứ hay tính chưa được chứng minh của luận cứ từ 

đó cho phép hoài nghi và không công nhận đây là phép chứng minh đúng. 

+ Vạch ra sự thiếu hụt, không đầy đủ của luận cứ dẫn đến tính thiếu chặt chẽ của 

phép chứng minh. 

+ Vạch ra tính không rõ ràng, không xác định của luận cứ dẫn đến không thừa nhận 

phép chứng minh. 

+ Vạch ra sự không ăn nhập của luận cứ vào điều kiện cụ thể mà luận đề được khẳng 

định. 

Ví dụ, Lan là học sinh ngoan, là luận cứ khi Lan học cấp II, còn khi Lan học cấp III 

Lan đã khác. Luận cứ này không phù hợp về không gian, thời gian. Cần lưu ý là trong thực tế 

nhiều khi luận đề nêu ra là đúng, nhưng người nêu ra luận cứ lại không biết lựa chọn các luận 

cứ chân thực để chứng minh hoặc luận cứ đưa ra chưa đủ sức thuyết phục. Do vậy, khi lựa 

chọn luận cứ phải chú ý tới khả năng có thể xảy ra trong hiện thực, phải tự xem xét các luận 

cứ được lựa chọn có hoàn toàn chân thực không đã đủ chứng minh luận đề chưa. Đồng thời, 

khi bác bỏ luận cứ về nguyên tắc vạch ra tính thiếu tin tưởng của luận cứ chứ điều đó chưa 

đủ để bác bỏ luận đề. Nó chỉ chứng minh phép chứng minh trên chưa đáng tin cậy, cần phải 

chứng minh lại trên cơ sở tìm luận cứ mới. Nếu các luận cứ đều không chân thực thì rõ ràng 

luận đề không chân thực và luận đề bị bác bỏ. 

- Bác bỏ lập luận: là phương pháp vạch ra tính thiếu logic, tính không đúng đắn của 

lập luận khi sử dụng chứng minh một luận đề nào đó. Sai lầm có thể do giữa luận cứ và luận 

đề không có mối liên hệ logic, vi phạm quy luật, quy tắc logic trong quá trình lập luận, khái 

quát hoá vội vàng. Bác bỏ lập luận có giá trị chỉ ra sự thiếu thuyết phục, chưa đủ tin cậy của 

phép chứng minh trên cơ sở vạch ra lỗi logic của lập luận. Một suy luận hay một phép chứng 

minh dù tiền đề, luận cứ chân thực nhưng lập luận không logic cũng không thể gọi là phép 
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chứng minh đúng. Việc phát hiện ra sai lầm trong tiến trình lập luận chưa đủ để bác bỏ luận 

đề mà chỉ có thể bác bỏ tiến trình lập luận đó. Vì vậy, cần tránh lỗi quy kết quá đáng khi vạch 

ra lỗi logic của đối phương. Nếu chỉ ra tính không hợp logic của lập luận thì chỉ có thể bác bỏ 

phép chứng minh đó và đòi hỏi đối phương phải đưa ra lập luận mới hợp logic. Ví dụ, trong 

phiên toà, luật sư bào chữa đưa ra các chứng cứ chân thực, nhưng cách chứng minh bị bên 

kia bác bỏ thì chưa thể khẳng định đi đến kết luận bác bỏ luận đề mà phiên toà tạm nghỉ một 

thời gian để bên kia đưa ra những lý lẽ và cách chứng minh hợp lý hơn, khoa học hơn. 

Để bác bỏ lập luận cần phải nhanh chóng xác định đối phương chứng minh luận đề 

bằng dạng lập luận nào, trên cơ sở đó phát hiện các lỗi logic. Đây là công việc rất khó vì 

không phải bao giờ trong cuộc sống người ta cũng nói chuyện với nhau bằng giấy tờ và cây 

bút trên tay. Vì vậy, suy luận dù có đúng nhưng không được chứng minh kịp thời thì vẫn là 

vô ích. Đối với các bản án lớn trong các phiên toà còn có thời gian kháng án, còn trong cuộc 

sống đôi khi ngừng cuộc tranh luận là bạn không có cơ hội lật lại vấn đề.  

Tóm lại, để bác bỏ luận đề chúng ta phải sử dụng phối hợp các cách bác bỏ trên một 

cách đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ có như vậy sự bác bỏ mới đảm bảo đúng đắn. 

3. Các quy tắc chứng minh, bác bỏ 

Như ta đã nói, bác bỏ là phép chứng minh tính sai trái của luận đề đó. Cả chứng minh 

và bác bỏ đều phải tuân theo các quy tắc chung, song cần phân biệt các quy tắc đảm bảo cho 

phép chứng minh và bác bỏ đúng với các phương pháp vạch ra lỗi của phép chứng minh, 

cũng như các phương pháp bảo vệ phép chứng minh khi tranh luận. Nếu để có phép chứng 

minh hay bác bỏ đúng thì cần tuân thủ các quy tắc sẽ nghiên cứu sau đây. Còn nếu để chiến 

thắng trong tranh luận thì các bên vừa phải chứng minh vừa phải bác bỏ, nên khi chứng minh 

thì phải chứng tỏ sự tuân thủ các quy tắc logic, còn khi bác bỏ phải vạch ra sự vi phạm quy 

tắc của đối phương. 

3.1. Các quy tắc luận đề 

- Luận đề phải phát biểu rõ ràng chính xác về nội dung và hình thức, không được mập 

mờ không rõ nghĩa. Nếu luận đề không rõ ràng, chính xác sẽ không thể trả lời được câu hỏi 

chứng minh cái gì hay bác bỏ cái gì. Để tránh mập mờ không xác định của luận đề, ngôn ngữ 

sử dụng diễn đạt luận đề phải là những phán đoán ngắn gọn, đơn nghĩa, thuật ngữ rõ ràng, 

nội dung phải trọn vẹn. Bên cạnh đó, luận đề phải phán ánh rõ ràng các dấu hiệu về phạm vi 

không gian, thời gian, các dấu hiệu cụ thể mà luận đề khái quát, tức phải xác định nội hàm và 

ngoại diên của khái niệm trong hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển nhận thức của con người 

trong điều kiện nhất định. Lỗi logic thường mắc phải khi tranh luận do không phân loại chính 

xác các dạng phán đoán A, E, I, O khi phán đoán bị lược đi lượng từ hoặc cách biểu hiện 

không đồng nhất về nội hàm khái niệm. Ví dụ, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An, 

dễ bị lầm lẫn người Tràng An với Mọi người Tràng An. 

- Luận đề phải được giữ nguyên trong suốt quá trình lập luận. Quy tắc này thể hiện cụ 

thể của quy luật đồng nhất. Tức là, luận đề trong suốt quá trình chứng minh và bác bỏ phải 

đồng nhất nếu không sẽ mắc lỗi đánh tráo luận đề. Ví dụ, giá giấy đang tăng gấp đôi mà giấy 

phép kinh doanh là giấy nên giá giấy phép kinh doanh đang tăng gấp đôi. Luận đề đã bị đánh 

tráo từ nghĩa đen sang nghĩa bóng (lệ phí duyệt cấp giấy phép kinh doanh). 

Bởi vì nhiệm vụ đặt ra là chúng ta phải chứng minh hay bác bỏ một luận đề xác định 

nào đó, do vậy, không thể tuỳ tiện thay đổi luận đề nếu luận đề bị thay đổi một cách cố ý thì 

thuộc vào lỗi ngụy biện, còn sự vô tình là sự không nhất quán trong quá trình tư duy do vi 

phạm quy luật đồng nhất. Đánh tráo luận đề thường diễn ra theo các hướng: 

+ Vô tình đánh tráo thuật ngữ do thuật ngữ không xác định, nhiều nghĩa dẫn đến thay 

đổi nội dung luận đề. Lỗi này còn gọi là "đánh tráo thuật ngữ" vô tình. Sai lầm này nếu 
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không được phát hiện sẽ dẫn đến các cuộc tranh luận không kết quả hoặc sai lầm "ông nói gà 

bà nói vịt". 

+ Cố tình đánh tráo thuật ngữ do cài từ trước các thuật ngữ đa nghĩa. cách này các 

nhà ngụy biện đặc biệt quen dùng. Nhiều khi đối phương không giỏi ngôn ngữ, không có 

kiến thức logic sẽ bị thất bại không biết mình sai ở đâu. Ví dụ, hôm nay đen thế! Ừ nhỉ, trời 

tối đen như sắp mưa. Ra đường đi làm mà chẳng được việc gì. 

+ Cố tình sửa đổi luận đề một cách không che dấu nhằm bảo vệ uy tín hay quan niệm 

cố hữu của mình mà mình đã biết là sai lầm "bước chân đi cấm kỳ trở lại" hoặc "đã trót phải 

trét"... để ngụy biện cho mình hoặc rút lui khỏi tranh luận khi biết mình đuối lý. 

Trong thực tế tranh luận việc đánh tráo luận đề còn được thể hiện qua sự né tránh 

chứng minh hay bác bỏ một luận đề bằng cách dựa vào uy tín cá nhân. Đáng lẽ phải chứng 

minh tính đúng đắn của luận đề lại chứng minh tính đúng đắn của người nêu luận đề dựa vào 

uy tín cá nhân của người nêu luận đề. Ví dụ, thay vì phải chứng minh một người nào đó 

phạm tội trên cơ sở các chứng cứ khách quan thì người ta lại viện dẫn phẩm chất cá nhân 

không mấy đàng hoàng mang tính truyền thống của người đó để kết tội. Anh A nhất định là 

kẻ cắp vì anh ta bị bắt mấy lần vì tội ăn cắp. Chị B không thể giết người vì xưa nay chị vốn là 

người trung thực, hiền lành... Tương tự như vậy, trong nhiều công trình khoa học lấy vấn đề 

trích dẫn kinh điển làm chỗ dựa để khẳng định tính đúng đắn của mình. Sự trích dẫn, cắt xén 

và sự áp dụng không đúng văn cảnh thực chất không phải là một cách chứng minh khoa học. 

Nó chỉ là sự dựa dẫm lẩn tránh nhiều khi làm sai lệch tinh thần của người được trích dẫn. Ví 

dụ, Mác đã nói như vậy, các anh không muốn thừa nhận quan điểm của tôi, các anh muốn xét 

lại chủ nghĩa Mác phải không? Để không phải là kẻ xét lại chủ nghĩa Mác hãy công nhận 

luận điểm này.  

Có thể nói, sự tiếp thu, trích dẫn các tư tưởng của các bậc tiền bối, các nhà khoa học 

lỗi lạc là sự kế thừa đáng khích lệ, song sự tiếp thu không phê phán, sự gán ghép tuỳ tiện sẽ 

làm tầm thường các tư tưởng của các bậc vĩ nhân. Hơn nữa, nhân tài dù tài đến đâu thì tư 

tưởng của họ không phải là bản cửu chương, không phải mang giá trị chân lý bất biến, phổ 

quát đúng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, mọi điều kiện cụ thể, mọi thời gian, không gian... 

Ngay từ cuối thế kỷ 15, Franxit Bêcơn (1561-1621) tác giả của phương pháp quy nạp trong 

tác phẩm "Bộ công cụ mới" đưa ra lý thuyết ảo tưởng đã chỉ ra các loại sai lầm trong nhận 

thức của con người. Trong đó có sai lầm do quá tin vào chân lý quá khứ (ảo tưởng rạp hát) 

dẫn đến chủ nghĩa giáo điều, thực chất của sai lầm này là sự thừa nhận vô điều kiện cái mà 

người ta vốn đã thừa nhận. Đây là nguyên nhân dẫn đến chủ nghĩa giáo điều tầm chương 

trích cú khá thịnh hành thời trung cổ. Loại sai lầm nữa là "ảo tưởng công cộng" tức là hùa 

theo số đông, sự tuân thủ theo những tập tục, lễ nghi đang thịnh hành mà thực chất là bị dư 

luận, tình cảm, cảm xúc của nhóm hay cộng đồng chi phối, biến việc phải nghiên cứu, chứng 

minh hay bác bỏ một luận đề nào đó thành sự thừa nhận vô điều kiện nó. Ví dụ, ở thế kỷ 19, 

để bác bỏ học thuyết Đacuyn mà nhà sinh vật học Toma Hyphây trình bày, giám mục Uyn 

Biphoa hỏi các nhà quý tộc trong Hội khoa học Hoàng Gia Anh rằng "Có phải tổ tiên của các 

ngài là những con khỉ không?". Khi mọi người phẫn nộ đứng dậy phản đối thì Uyn Biphoa 

kết luận: "Như thế tổ tiên chúng ta không phải do khỉ mà do chúa sinh ra". 

Song luận đề ta muốn chứng minh chân thực thì bản thân nó phải chân thực, ngược 

lại muốn bác bỏ thì bản thân nó phải giả dối, nếu chứng minh ngược lại sẽ mắc phải sai lầm. 

Nếu vô tình vi phạm là lỗi ngộ biện, cố tình vi phạm là lỗi nguỵ biện. Theo Arixtot, ngụy 

biện là sự dối trá nhằm lừa bịp người khác bằng thủ đoạn logic tinh vi. Họ lợi dụng tính linh 

hoạt của các khái niệm, ý nghĩa mập mờ của từ và thao tác logic phức tạp để xuyên tạc, đổi 

trắng thay đen làm mất ranh giới giữa chân lý và sai lầm. Tuy nhiên, cũng có những ngụy 

biện khoa học nhằm phát triển gợi mở tư duy khoa học. Các ngụy biện này gọi là nghịch lý 

logic. Ví dụ như nghịch lý "Một đống" nghịch lý "Kẻ nói dối". Nghịch lý một đống là có một 
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đống đất nếu chia đôi đống đất ta sẽ được các đống đất giảm đi 1/2 số lượng, song các đống 

đất mới vẫn gọi là đống đất. Như vậy, ranh giới giữa đống đât và không phải đống đất rất khó 

phân biệt. Thực chất của nghịch lý này là sự biến đổi dần dần về lượng nhưng không làm 

thay đổi chất lượng của sự vật. Nghịch lý kẻ nối dối, thì nếu A nói: "Tôi là kẻ nói dối", 

trường hợp nếu A nói dối thì điều A nói là giả dối suy ra A không nói dối; trường hợp nếu A 

không nói dối thì điều A nói là đúng suy ra A là kẻ nói dối. Do vậy, trong bất cứ trường hợp 

nào A vừa là kẻ nói dối vừa là kẻ không nói dối. 

3.2. Các quy tắc luận cứ 

- Luận cứ sử dụng trong chứng minh và bác bỏ phải chân thực và không mâu thuẫn 

nhau. Bởi vì, luận cứ là căn cứ khoa học, là cơ sở để từ đó thông qua lập luận chứng minh 

hay bác bỏ một luận đề. Nếu giá trị chân lý của luận cứ không xác định, chưa được chứng 

minh đầy đủ, chính xác thì luận cứ vô giá trị. Luận cứ như vậy không thể là cơ sở rút ra bất 

kỳ một hệ quả chân thực nào dù lập luận hợp logic. Nguyên nhân sự không xác định của luận 

cứ có thể do luận cứ không được diễn đạt rõ ràng nên không thể hiện rõ tư tưởng hoặc bản 

thân các luận cứ chưa được chứng minh. Hơn nữa, đối với các luận cứ dù đã được chứng 

minh, kiểm nghiệm tính chân thực của nó nhưng mâu thuẫn với nhau cũng sẽ dẫn đến phép 

chứng minh, bác bỏ sai lầm. Thực chất sai lầm này là do sử dụng các luận cứ chân thực 

không cùng điều kiện không gian, thời gian, hoàn cảnh cụ thể... nên dù chân thực nhưng 

không cùng bình diện xem xét nên vẫn dẫn tới mâu thuẫn. Luận cứ chưa được chứng minh là 

lỗi vượt quá cơ sở. Ví dụ, cần chứng minh luận đề "An là sinh viên chăm học" ta có các luận 

cứ sau: 

1, Trong suốt năm học này An chưa nghỉ buổi học nào. 

2, Các bài tập An đều hoàn thành. 

3, An rất tích cực nghiên cứu khoa học. 

4, An bị đúp vì bỏ học quá nhiều nên không hiểu bài và không trả lời bài thi. 

Theo giả thiết, các luận cứ trên đều chân thực, ta thấy luận cứ 1 và 4 mâu thuẫn nhau, 

do đó không thể chứng minh luận đề. Nhưng thực chất luận cứ 1 và 4 không mâu thuẫn nhau, 

An chăm chỉ học khi An là sinh viên đại học, An bỏ học quá nhiều, ham chơi khi An học lớp 

5. Do vậy, không phải mọi luận cứ chân thực đều góp phần tích cực vào phép chứng minh 

hay bác bỏ mà khi chứng minh hay bác bỏ chúng ta phải biết lựa chọn luận cứ sao cho phục 

vụ đúng hướng cần chứng minh, bác bỏ mới đạt kết quả. 

- Luận cứ phải là cơ sở đầy đủ để chứng minh luận đề. Quy tắc này là sự cụ thể hoá 

của quy luật lý do đầy đủ và quy luật cấm mâu thuẫn. Mọi phép chứng minh, bác bỏ phải dựa 

trên cơ sở các luận cứ xác đáng, chân thực, không mâu thuẫn, phải xác định và phải đầy đủ 

trọn vẹn. Luận cứ dù chân thực, không mâu thuẫn nhưng không đầy đủ thì không thể trở 

thành căn cứ vững chắc cho phép chứng minh hay bác bỏ một luận đề nào đó. Mặc dù thiếu 

luận cứ chưa phải là phép chứng minh sai, song trở nên thiếu thuyết phục và bỏ ngỏ khả năng 

có thể sai lầm trên thực tế. 

Ví dụ, để buộc tội A là kẻ giết người, người đưa ra căn cứ chứng tỏ A không ngoại 

phạm và đi đến kết luận ngay A là thủ phạm thì hoàn toàn chưa đủ, thực tế A chỉ là đối tượng 

bị tình nghi, có thể A phạm tội, có thể A tình cờ có mặt tại hiện trường. Để buộc tội hay gỡ 

tội cho A cần phải thu thập, điều tra thêm nhiều bằng chứng khác nữa và người điều tra 

không chỉ thu thập thông tin, chứng cứ theo hướng chủ quan sẽ dễ bỏ sót chứng cứ trái với 

dự kiến ban đầu hay không điều tra kỹ càng các chứng cứ phù hợp với niềm tin chủ quan đó 

dẫn đến vi phạm lỗi logic. 

- Luận cứ phải được chứng minh độc lập với luận đề. Luận cứ giả dối, không rõ ràng, 

không đầy đủ không thể là luận cứ tốt cho mọi phép chứng minh, bác bỏ. Song nếu thừa nhận 
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giá trị chân thực của các luận cứ trên cơ sở chứng minh không độc lập với khẳng định hay 

bác bỏ một luận đề thì sẽ mắc lỗi vòng quanh. Quy tắc này chính là yêu cầu tính chặt chẽ của 

lập luận. Chẳng hạn, nếu cần chứng minh hay bác bỏ luận đề A ta dựa vào luận cứ B, luận cứ 

B phải chân thực, đầy đủ, song để chứng minh luận cứ B chân thực ta lại viện dẫn luận đề A, 

phép chứng minh như vậy gọi là chứng minh luẩn quẩn hay mắc lỗi vòng quanh. Ví dụ, 

Uextôn (Anh) cho rằng, giá trị của hàng hoá được xác định bằng giá trị của lao động. Khi 

chứng minh lại khẳng định giá trị của lao động được xác định bằng giá trị của hàng hoá... 

Việc vi phạm quy tắc trên dễ mắc các lỗi logic sau: 

+ Cơ sở (luận cứ) không xác định, không rõ ràng. 

+ Luận cứ giả dối. 

+ Các luận cứ mâu thuẫn với nhau. 

+ Các luận cứ chưa được chứng minh. 

3.3. Các quy tắc lập luận 

- Luận chứng phải tuân theo mọi quy tắc và quy luật của suy luận. Bởi vì, lập luận là 

phương thức giải thích mối liên hệ logic giữa luận cứ, luận đề và phải dựa trên cơ sở của các 

luận cứ để khẳng định hay phủ định luận đề. Nếu lập luận dựa trên suy luận tam đoạn luận 

thì phải tuân thủ các quy tắc chung của luận ba đoạn, nếu lập luận trên cơ sở phép suy luận 

có điều kiện thì phải tuân thủ các phương thức đúng của suy luận có điều kiện... Chỉ cần một 

suy luận nhỏ mắc sai lầm thì toàn bộ phép chứng minh không đảm bảo giá trị. 

Ví dụ, Người cổ Hy lạp đã tạo ra những mẫu mực về điêu khắc và kiến trúc vĩ đại 

Người Spactaquytx là người cổ Hy lạp 

Vậy, người Spactaquytx đã tạo ra những mẫu mực về điêu khắc và kiến trúc vĩ đại. 

Kết luận rút ra là giả dối, tức luận đề giả dối trong khi các luận cứ, tiền đề là chân 

thực, do vi phạm quy tắc suy luận là gấp 4 thuật ngữ. Trong tam đoạn luận chỉ có 3 thuật 

ngữ. Người cổ Hy lạp trong tiền đề 1 là phán đoán chung - là khái niệm tập hợp, còn người 

cổ Hy lạp trong tiền đề 2 là phán đoán riêng - là khái niệm phân biệt, 2 khái niệm đó không 

phải là một, do đó kết luận sai. Hoặc trong quá trình lập luận chúng ta sử dụng các luận cứ vô 

điều kiện. Ví dụ, nước chỉ sôi ở nhiệt độ 100o C trong điều kiện khí áp là 1ats, nước dập tắt 

được lửa trong các đám cháy, nhưng trong đám cháy xăng lại không thể dập tắt bằng nước 

được. 

- Luận chứng phải đảm bảo tính hệ thống. Tuỳ thuộc vào phạm vi rộng lớn hay tính 

đơn giản hoặc phức tạp của luận đề mà phép chứng minh, bác bỏ là một lập luận hay một 

chuỗi các lập luận, song thông thường trong một phép chứng minh, bác bỏ người ta phải sử 

dụng nhiều lập luận khác nhau. Nếu các luận cứ được sắp xếp một cách tuỳ tiện, rời rạc, cô 

lập không ăn nhập về nội dung phản ánh cũng như cơ cấu logic thì chúng là lập luận không 

có hệ thống, luận cứ này đáng nhẽ đưa ra sau tôi lại đưa ra trước hoặc ngược lại... 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1, Thế nào là chứng minh và bác bỏ? Chứng minh và bác bỏ bao gồm những thành 

phần nào? 

2, Thế nào là phương pháp chứng minh trực tiếp và chứng minh gián tiếp? 

3, Hãy chỉ ra các cách bác bỏ? 

4, Trình bày các quy tắc của chứng minh và bác bỏ? 

5, Hãy chứng minh luận đề sau và nêu rõ phương pháp chứng minh đã sử dụng: 



 

 
128 

a, Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển. 

b, Tự phê bình là vũ khí sắc bén nhất để hoàn thiện bản thân. 

c, Nếu tôi học giỏi thì tôi dễ dàng xin được việc làm. 

6, Bác bỏ luận đề sau và chỉ rõ phương pháp bác bỏ đã sử dụng: 

a, Tất cả sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đều học logic học. 

b, Vì không muốn bị ngã nên tôi không bao giờ chạy. 

c, Hùng là nhà văn vì anh ấy nói rất hay. 

7, Các ví dụ sau đây có vi phạm quy tắc chứng minh, bác bỏ nào không? 

a, “Tôi hoàn toàn không tham nhũng. Hắn chỉ là một nhân viên quèn, một quần 

chúng, không thể tin lời hắn nói được”. 

b, Để “chứng minh” hai đường tròn có đường kính khác nhau vẫn có chu vi bằng 

nhau, người ta “chứng minh” như sau: Đường tròn lớn như là cái vỏ lốp xe ở vành ngoài xe 

đạp, đường tròn nhỏ như cái vành trong nơi có chân van xe. Khi vỏ xe lăn từ A đến B được 

bao nhiêu vòng thì chân van cũng lăn được bấy nhiêu vòng. Thế chẳng phải vỏ xe và vành 

trong xe có đường kính khác nhau nhưng chu vi lại vẫn bằng nhau là gì? 

c, Định luật 3 Niwton nói rằng hai vật tác động vào nhau đều gây ra những lực (tác 

động vào vật kia) có cùng cường độ nhưng ngược chiều nhau. Nhưng khi xe đạp tông vào xe 

máy thì xe đạp cong vành còn xe máy thì không. Thế có nghĩa là lực mà xe đạp tác động vào 

xe máy nhỏ hơn lực mà xe máy tác động vào xe đạp? 

d, Bức tranh này là một tác phẩm nghệ thuật và nó là của tôi nên bức tranh này là tác 

phẩm nghệ thuật của tôi. 
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Chương 7: GIẢ THUYẾT 

 

Nội dung chính: Đặc trưng chung của giả thuyết, các dạng giả thuyết, xây dựng và 

phát triển giả thuyết, các phương pháp xác nhận giả thuyết, bác bỏ giả thuyết. 

Mục đích: nhằm giúp sinh viên: 

- Phát biểu được định nghĩa giả thuyết, các đặc trưng của giả thuyết, các loại giả 

thuyết và yêu cầu của một giả thuyết khoa học. 

- Trình bày được quá trình xây dựng một giả thuyết. 

- Biết cách xây dựng một giả thuyết, lựa chọn phương pháp xác nhận giả thuyết và 

biết cách bác bỏ một giả thuyết. 

 

1. Đặc trưng chung của giả thuyết 

Nhu cầu nhận thức đúng đắn hiện thực khách quan là nhu cầu không thể thiếu được 

với sự sống của con người, song không phải ngay từ đầu chỉ thông qua quan sát, thu thập và 

mô tả các sự kiện có thể giúp con người đạt tới chân lý khách quan. Chân lý khách quan chỉ 

xuất hiện trong tư duy của con người, một giai đoạn cao của quá trình nhận thức, khi con 

người phát hiện được quy luật khách quan, chứng minh nó, nhận thức nó và hướng tư duy 

con người vào việc ứng dụng, kiểm nghiệm nó trong thực tiễn. Nhận thức chân lý khách 

quan là một quá trình lâu dài, phức tạp, đầy mâu thuẫn, là quá trình kết hợp các tri thức về 

đối tượng, sự kiện đã biết thong qua quan sát, mô tả, dự báo về bản chất, khuynh hướng vận 

động, phát triển của đối tượng trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Hoạt động xây dựng giả 

thuyết gắn liền với nhu cầu dự báo của con người về thế giới, nó không chỉ là hoạt động quan 

trọng phổ biến trong khoa học mà còn rất gần gũi với con người trong hoạt động thực tiễn 

hàng ngày. 

Trong thực tế giả thuyết thường được hiểu theo hai nghĩa: 

Thứ nhất, giả thuyết là bản thân các giả định có căn cứ khoa học về bản chất, nguyên 

nhân, những mối liên hệ mang tính quy luật của sự kiện, hiện tượng cần giải thích trong tự 

nhiên, xã hội và tư duy. 

Thứ hai, giả thuyết là quá trình tư tưởng dẫn tới việc hình thành những giả định có 

căn cứ khoa học về bản chất, nguyên nhân, những mối liên hệ mang tính quy luật của các sự 

kiện, hiện tượng cần giải thích trong tự nhiên, xã hội và tư duy (đối với logic học giả thuyết 

được hiểu theo nghĩa thứ hai). 

Như vậy, giả thuyết là một hình thức phát triển tri thức, làm xuất hiện những tri thức 

mới bằng cách nêu những phán đoán giả định có căn cứ khoa học để giải thích tính chất, 

nguyên nhân của sự kiện, hiện tượng đang quan sát. Những bước đầu tiên của quá trình nhận 

thức chân lý khách quan là quan sát và giải thích hiện tượng đã và đang xảy ra. Sau đó bằng 

suy luận logic tìm nguyên nhân của sự kiện hiện tượng, trong giai đoạn này sẽ xuất hiện 

những mâu thuẫn trong tư duy khoa học, giữa khoa học và thực tiễn… rồi phát biểu thành 

phán đoán giải thích sự kiện hiện tượng. Cuối cùng khi mâu thuẫn giữa khoa học và thực tiễn 

bị xoá bỏ thì chân lý khách quan về sự kiện được tìm ra.  

Nhận thức có nhiệm vụ đạt tới chân lý khách quan, giả thuyết mới đưa ra tri thức xác 

suất, vì thế giả thuyết là giai đoạn đầu chưa hoàn thiện trên con đường dẫn đến chân lý. Để 

chuyển giả thuyết thành tri thức tin cậy thì giả thuyết đó phải được kiểm tra bằng khoa học 

và thực tiễn. Quá trình kiểm tra giả thuyết tiến hành nhờ các thủ thuật, các thao tác logic khác 

nhau theo các bước xác định và cuối cùng đi đến khẳng định hay bác bỏ giả thuyết. 
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- Đặc trưng cơ bản của giả thuyết thể hiện ở một số phương diện sau: 

+ Bản chất của giả thuyết là sự phát triển của tư duy từ chỗ chưa nhận thức được đến 

chỗ nhận thức được, từ chỗ chưa nhận thức đầy đủ đến chỗ nhận thức đầy đủ, chính xác về 

nguyên nhân, bản chất, quy luật vận động và phát triển của thế giới nhằm định hướng cho 

hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. 

+ Mọi giả thuyết đều được xây dựng trên cơ sở liên kết những cái đã biết với những 

cái chưa biết, giả thuyết thể hiện sự vận động thường xuyên của tư duy, sự phát triển của tư 

duy và khát vọng khám phá của con người để tìm ra các quy luật mới, những mối liên hệ 

mới. Có thể thấy, hệ thống tri thức của con người là hệ thống mở, trong đó giả thuyết là một 

hình thức đóng vai trò quan trọng trong sự vận động, phát triển đó. 

+ Không phải mọi giả thuyết đều trở thành chân lý, song nó vẫn đóng vai trò rất quan 

trọng trong việc định hướng nhận thức của con người. Vì những giả thuyết đã qua chứng 

minh, kiểm nghiệm chứng tỏ là chân thực sẽ trở thành lý thuyết khoa học và cũng có những 

giả thuyết bị bác bỏ trong quá trình phát triển tri thức nhân loại hoặc được tiếp tục chứng 

minh kiểm nghiệm. 

+ Giả thuyết phải theo một nguyên lý chung và không thay trong suốt quá trình 

nghiên cứu.  

+ Giả thuyết phải phù hợp với điều kiện thực tế và cơ sở lý thuyết.  

+ Giả thuyết càng đơn giản càng tốt.  

+ Giả thuyết có thể được kiểm nghiệm và mang tính khả thi. Ví dụ, khi quan sát sự 

nẩy mầm của các hạt đậu hoặc dựa trên các tài liệu nghiên cứu khoa học người nghiên cứu 

nhận thấy ở hạt đậu bình thường, hạt no, vỏ hạt bóng láng thì nẩy mầm tốt và đều (đây là một 

kết quả được biết qua lý thuyết, tài liệu nghiên cứu trước đây,…). Như vậy, người nghiên 

cứu có thể suy luận để đặt ra câu hỏi đối với các hạt đậu có vỏ bị nhăn nheo thì nẩy mầm như 

thế nào? (Đây là câu hỏi). Giả thuyết được đặt ra là “Nếu sự nẩy mầm của hạt đậu có liên 

quan tới vỏ hạt, vậy thì hạt đậu có vỏ nhăn có thể không nẩy mầm”. Đây là một giả thuyết 

mà có thể dễ dàng làm thí nghiệm để kiểm chứng.  

- Các dạng giả thuyết:  

Tuỳ theo phạm vi đối tượng nghiên cứu, giả thuyết được cha thành hai loại là giả 

thuyết chung và giả thuyết riêng: 

+ Giả thuyết chung là những giả định trên cơ sở căn cứ vào các dữ kiện khoa học nêu 

lên nguyên nhân hay quy luật vận động của lớp sự vật hiện tượng đó. Giả thuyết chung 

thường được đưa ra nhằm giải thích các hiện tượng mang tính phổ quát trong phạm vi thời 

gian, không gian rộng lớn. Ví dụ, giả thuyết về sự hình thành sự sống, hình thành con người, 

giả thuyết của Lapơlaxơ về nguồn gốc của thái dương hệ, nguồn gốc hữu cơ và vô cơ của dầu 

mỏ… Khi giả thuyết chung được khẳng định nó trở thành các lý thuyết khoa học. 

+ Giả thuyết riêng là những giả định có căn cứ khoa học về nguồn gốc, nguyên nhân, 

quy luật của một bộ phận hay một đối tượng riêng biệt, một phương diện, một khía cạnh của 

đối tượng. Giả thuyết riêng thường gắn với sự vật cụ thể mang tính cá biệt. Tuy nhiên, sự 

phân chia giả thuyết chung và giả thuyết riêng chỉ mang ý nghĩa tương đối. Trong một giới 

hạn nhận định của thực tiễn và nhận thức, một giả thuyết có thể được coi là giả thuyết chung 

hay giả thuyết riêng, nhưng trong phạm vi quan hệ khác nó lại có vai trò ngược lại. 

Căn cứ vào mục tiêu nhận thức, giả thuyết được chia thành hai loại là giả thuyết khoa 

học và giả thuyết nghiệp vụ. 

+ Giả thuyết khoa học là những giả định có cơ sở khoa học nhằm giải thích tính quy 

luật của sự vận động và phát triển của các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy. Đặc trưng 
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của giả thuyết khoa học là đi sâu vào cái bản chất, cái quy luật hướng con người vào việc 

khám phá bí mật của thế giới. Ví dụ, giả thuyết về sự hình thành hệ mặt trời, hình thành sự 

sống… 

+ Giả thuyết nghiệp vụ là giả định khoa học được nêu ra ở giai đoạn đầu của quá 

trình nghiên cứu phục vụ mục tiêu thu thập, hệ thống hoá các kết quả nhận thức sơ bộ về hiện 

tượng nghiên cứu thông qua quan sát, ghi nhận mang tín trực quan, không hướng trực tiếp 

con người vào việc lý giải bản chất quy luật của hiện tượng. 

Một giả thuyết khoa học thì phải đáp ứng những đòi hỏi sau: 

+ Là sự giải thích duy nhất, đầy đủ về sự kiện hay nhóm sự kiện. 

+ Phải giải thích được sự kiện với số lượng tối đa những điều kiện hoàn cảnh có liên 

quan đến sự kiện đó. 

+ Không mâu thuẫn với các quy luật cơ bản của khoa học, của hệ thống tri thức khoa 

học. 

+ Phải có tham khảo tài liệu, thu thập thông tin.  

+ Phải có mối quan hệ nhân - quả.  

+ Có thể thực nghiệm để thu thập số liệu.  

Sau khi xác định câu hỏi hay “vấn đề” nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu hình 

thành ý tưởng khoa học, tìm câu trả lời hoặc sự giải thích tới vấn đề chưa biết (đặt giả 

thuyết). Ý tưởng khoa học này giúp cho người nghiên cứu có động cơ, hướng đi đúng hay 

tiếp cận tới mục tiêu cần nghiên cứu. Trên cơ sở những quan sát bước đầu, những tình huống 

đặt ra (câu hỏi hay vấn đề), những cơ sở lý thuyết (tham khảo tài liệu, kiến thức đã có), sự 

tiên đoán và những dự kiến tiến hành thực nghiệm sẽ giúp cho người nghiên cứu hình thành 

một cơ sở lý luận khoa học để xây dựng giả thuyết khoa học.  

- Cấu trúc của giả thuyết: 

+ Một cấu trúc “giả thuyết” tốt phải chứa đựng “mối quan hệ nhân - quả” và thường 

sử dụng từ ướm thử “có thể”. Ví dụ, giả thuyết “Phân bón có thể làm gia tăng sự sinh trưởng 

hay năng suất cây trồng”. Mối quan hệ trong giả thuyết là ảnh hưởng quan hệ giữa phân bón 

và sự sinh trưởng hoặc năng suất cây trồng, còn nguyên nhân là phân bón và kết quả là sự 

sinh trưởng hay năng suất cây trồng.  

+ Cấu trúc “Nếu - vậy thì”: “Nếu” (hệ quả hoặc nguyên nhân) … có liên quan tới 

(nguyên nhân hoặc hệ quả) …, “Vậy thì” nguyên nhân đó có thể hay ảnh hưởng đến hệ quả. 

Ví dụ: Nếu dưỡng chất N có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của lúa, vậy thì bón phân N có 

thể làm gia tăng năng suất lúa. 

- Cách đặt giả thuyết: 

Điều quan trọng trong cách đặt giả thuyết là phải đặt như thế nào để có thể thực hiện 

thí nghiệm kiểm chứng “đúng” hay “sai” giả thuyết đó. Vì vậy, trong việc xây dựng một giả 

thuyết cần trả lời các câu hỏi sau:  

+ Giả thuyết này có thể tiến hành thực nghiệm được không?  

+ Các biến hay các yếu tố nào cần được nghiên cứu?  

+ Phương pháp thí nghiệm nào (trong phòng, khảo sát, điều tra, bảng câu hỏi, phỏng 

vấn, …) được sử dụng trong nghiên cứu?  

+ Các chỉ tiêu nào cần đo đạt trong suốt thí nghiệm?  
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+ Phương pháp xử lý số liệu nào mà người nghiên cứu dùng để bác bỏ hay chấp nhận 

giả thuyết? 

2. Xây dựng và phát triển giả thuyết 

Ngay từ đầu giả thuyết phải được xây dựng trên cơ sở khoa học, nó không thể mâu 

thuẫn với các luận điểm khoa học đã được chứng minh hay kiểm nghiệm thực tế. Một trong 

những điều kiện đảm bảo cho giả thuyết có khả năng phù hợp với hiện thực là khi xây dựng 

giả thuyết phải tiến hành nghiên cứu trên một phạm vi đối tượng đủ lớn, cùng một sự vật 

hiện tượng có thể xây dựng nhiều giả thuyết khác nhau, những giả thuyết này có thể được lựa 

chọn và xác nhận thông qua thực tiễn. Việc xây dựng giả thuyết là quá trình liên tục không 

tách rời nhau. Nó diễn ra theo quy trình hết sưc phức tạp và không phải bao giờ cũng đồng 

nhất với nhau. Có thể mô tả quá trình đó bằng sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cụ thể, thông qua hoạt động thực tiễn con người tiếp xúc và tác động vào thế giới và 

phát hiện hiện tượng. Do nhu cầu nhận thức để lý giải hiện tượng, tư duy tiến hành các thao 

tác phân tích, tổng hợp xử lý thông tin ban đầu về hiện tượng. Từ những tri thức thu nhận 

được qua phân tích, tổng hợp một cách logic với những tri thức đã biết khác cho phép con 

người hình thành giả thuyết dự báo một khả năng nào đó về nguyên nhân, bản chất, quy luật 

vận động phát triển của hiện tượng. Giả thuyết ra đời đòi hỏi phải được chứng minh hay bác 
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bỏ một cách khoa học. Thông qua con đường lý thuyết khi đối chứng với những luận điểm 

khoa học cho phép kết luận ban đầu về tính chân thực hay giả dối của giả thuyết. Kết quả của 

quá trình kiểm nghiệm khoa học đó dẫn đến hai khả năng, hoặc là bị loại bỏ nếu giả thuyết 

mâu thuẫn với lý thuyết khoa học đã được thừa nhận, hoặc là được chuyển sang giai đoạn 

kiểm nghiệm thực tiễn nếu giả thuyết không mâu thuẫn với các luận điểm khoa học đã được 

thừa nhận. Khi giả thuyết được kiểm nghiệm thực tiễn có thể xảy ra ba khả năng, hoặc là bị 

loại bỏ, hoặc phải chỉnh sửa giả thuyết, hoặc trở thành lý thuyết khoa học nếu giả thuyết hoàn 

toàn phù hợp với chân lý khách quan. Lý thuyết khoa học lại quay trở về phục vụ hoạt động 

thực tiễn của con người. Cứ như thế quá trình nhận thức của con người diễn ra mãi mãi. 

3. Các phương pháp xác nhận giả thuyết 

Các giả thuyết chỉ có ý nghĩa nhận thức và ý nghĩa thực tiễn khi nó được xác nhận 

giá trị chân lý của mình. Tùy thuộc vào nội dung, phạm vi và tính phức tạp của giả thuyết 

người ta chọn các phương pháp xác nhận giả thuyết khác nhau. Song dù chọn bất cứ phương 

pháp nào cũng phải đưa ra được các luận cứ là cơ sở cần và đủ đối với giả thuyết. 

3.1. Phương pháp xác nhận trực tiếp 

Đây là phương pháp xác nhận giả thuyết hiệu quả nhất. Để xác nhận một giả thuyết là 

chân thực người ta tiến hành kiểm nghiệm thực tiễn, tìm tòi phát hiện những chứng cứ, 

những sự kiện có liên quan mật thiết với giả thuyết và hiện tượng nghiên cứu, trên cơ sở đó 

xác nhận tính đúng đắn của giả thuyết. Ví dụ, khi phát hiện ra bảng tuần hoàn các nguyên tố 

hóa học, Men-đê-lê-ép đã báo có một số nguyên tố hóa học mà người ta chưa biết đến. Sau 

này khi kiểm nghiệm thực tiễn, người ta đã phát hiện những nguyên tố hóa học như vậy và 

giả thuyết của ông được xác nhận.  

3.2. Phương pháp xác nhận gián tiếp 

3.2.1. Phương pháp xác nhận tính chân thực của giả thuyết thông qua xác nhận tính 

chân thực của từng hệ quả rút ra từ giả thuyết. 

Thực chất phương pháp này được tiến hành trên cơ sở phương thức khẳng định của 

suy luận nhất quyết có điều kiện, {(A → B)   B} → ◊ A. Tuy nhiên từ sự khẳng định, xác 

nhận tất cả các hệ quả của giả thuyết không cho phép kết luận chắc chắn là giả thuyết chân 

thực. Kết luận đó chỉ mang tính xác suất, mang tính khả năng (có thể có). Để hạn chế khả 

năng kết luận sai cần hướng vào xác nhận những hệ quả mang tính bản chất, các hệ quả nằm 

trong mối quan hệ qua lại, không lặp lại, có đặc điểm đặc trưng và chỉ có nguồn gốc từ một 

nguyên nhân xác định.  

Biểu thị phương pháp này dưới dạng sơ đồ: 

 P ↔ (Q1  Q2  Q3  Q4  ….  Qn) 

Trong đó P là giả thuyết 

Q1, Q2, Q3, …Qn là các hệ quả rút ra từ giả thuyết 

↔ phép tất suy từ giả thuyết đến hệ quả và ngược lại. 

Ví dụ, một bênh giả định (theo chẩn đoán của bác sĩ) Q1, Q2, Q3, Q4, …Qn là triệu 

chứng của bệnh và các chỉ có các triệu chứng đó. Khi giả thuyết được khẳng định là chân 

thực, có nghĩa là bác sĩ chẩn đoán bệnh chính xác. 

3.2.2. Phương pháp xác nhận tính chân thực của giả thuyết dựa trên phép loại trừ 

các khả năng có thể có của giả thuyết từ đó khẳng định khả năng duy nhất còn lại. 

Phương pháp này chính là phương thức phủ định – khẳng định của suy luận  phân liệt 

hay còn gọi là phương pháp loại trừ. Phương pháp này được biểu thị dưới dạng sơ đồ như 

sau:  
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(A  B  C)  (~ B  ~ C) → A 

Trong đó A, B, C là các giả thuyết có thể có về cùng hiện tượng đang nghiên cứu.  

Ví dụ, để tìm thủ phạm lấy chộm hàng hóa ở một cửa hàng nào đó, người ta có thể 

nêu ra các khả năng: 

(1) người bán hàng 

(2) người bảo vệ 

(3) thủ kho 

(4) người có tiền án, tiền sự thường xuyên quan hệ với nhân viên cửa hàng 

(5) không loại trừ người ngoài cửa hàng 

Nếu chứng minh được các khả năng (1), (2), (3), (5) bị loại trừ thì dứt khoát chỉ có 

khả năng (4).  

Phương pháp này khá hiệu quả song cũng dễ mắc sai lầm, để tránh sai sót cần chú ý 

một số điều sau: 

- Cần nghiên cứu kỹ càng và liệt kê hết các giả thuyết có thể có, tránh bỏ sót giả 

thuyết, nếu không rất có thể kết luận về tính chân thực của giả thuyết là vội vàng. 

- Trên cơ sở liệt kê đầy đủ các giả thuyết cần phải tiến hành loại trừ toàn bộ các giả 

thuyết đó, trừ một giả thuyết duy nhất đúng. 

4. Bác bỏ giả thuyết 

Mọi giả thuyết chỉ có thể bị bác bỏ thông qua hai con đường, bác bỏ bằng lý thuyết 

hoặc bác bỏ bằng kiểm nghiệm thực tiễn. Cả hai cách bác bỏ này đều sử dụng phương thức 

phủ định của suy luận nhất quyết có điều kiện. Theo phương pháp này người ta bác bỏ hệ quả 

rút ra từ giả thuyết từ đó quay lại bác bỏ giả thuyết. Phương pháp này được biểu thị dưới 

dạng sơ đồ như sau: 

{(A → B)  ~ B} → ~ A 

Tuy nhiên, một kết quả có thể do nhiều nguyên nhân sinh ra, nhưng khi không có mặt 

của kết quả thì có thể kết luận chắc chắn không có nguyên nhân nào của nó xuất hiện. Cũng 

cần lưu ý, trong quá trình vận động biện chứng của chuỗi nhân quả bất tận, ngoài nguyên 

nhân còn có điều kiện mà nhờ nó nguyên nhân có thể phát huy tác dụng tạo ra kết quả. Nói 

khác đi, nếu không có tập hợp điều kiện thì nguyên nhân không thể là nguyên nhân. Song 

trong khuôn khổ tư duy hình thức vấn đề “điều kiện” bị trừu tượng đi. Theo cách hiểu đó đã 

có nguyên nhân ắt là có kết quả. Vì vậy khi phủ định kết quả tất yếu có thể phủ định nguyên 

nhân. 

Cũng như nguyên nhân, hệ quả có thể là một tập hợp chứ không nhất thiết là một hệ 

quả duy nhất. Một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều hệ quả, chỉ cần chứng tỏ sự không có 

mặt của một hệ quả là có thể bác bỏ nguyên nhân sinh ra nó. Song để đảm bảo tính chắc chắn 

của việc bác bỏ giả thuyết ta cần bác bỏ càng nhiều hệ quả của nó càng tốt. Bởi vì, trên thực 

tiễn từ nguyên nhân đến kết quả là một quá trình phức tạp chịu tác động của rất nhiều yếu tố, 

điều kiện khác nhau, vì thế hệ quả không đồng thời xuất hiện trong cùng một không gian, 

thời gian nếu loại bỏ một hệ quả thì chưa đảm bảo chắc chắn loại bỏ giả thuyết nhưng về 

hình thức thì có thể được. 

Phương pháp này được biểu thị dưới dạng sơ đồ như sau: 

A → (B1  B2  B3 … Bn)  (~ B1  ~ B2  ~ B3 … ~ Bn) → ~ A 
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Ví dụ, Nếu ai bị viêm phổi nặng thì người đó có thân nhiệt cao, cảm thấy rất lạnh, ho 

khan liên tục, đau ở cạnh sườn, khó thở. 

Người bệnh này không có thân nhiệt cao, không cảm thấy rất lạnh, không ho khan 

liên tục, không đau ở cạnh sườn, không khó thở. 

Vậy, người này không bị viêm phổi nặng. 

Có thể thaaysm, thực tiễn là sự chứng thực cuối cùng đối với giả thuyết. Tuy nhiên, 

trong thực tiễn vẫn có khả năng xuất hiện những hiện tượng mới mà giả thuyết không giải 

quyết được và chứng minh giả thuyết gặp khó khăn. Để khắc phục và bổ sung cho phương 

pháp chứng thực giả thuyết hay xác nhận giả thuyết người ta sử dụng thêm phương pháp bác 

bỏ giả thuyết. Tư duy biện chứng coi việc xác nhận giả thuyết và bác bỏ giả thuyết là hai mặt 

không thể tách rời nhau và việc bác bỏ giả thuyết thông qua thực tiễn không có nghĩa là phủ 

định những sự thực mà giả thuyết đó đã lấy làm căn cứ. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1, Thế nào là giả thuyết? Giả thuyết có giá trị như thế nào trong khoa học? 

2, Có những loại giả thuyết nào? Yêu cầu của một giả thuyết khoa học là gì? 

3,  Hãy phân tích các bước xây dựng giả thuyết? 

4, Thế nào là xác nhận và bác bỏ giả thuyết? 

5, Hãy xây dựng một giả thuyết liên quan đến ngành mà anh, chị đang học tập, 

nghiên cứu, làm việc và thực hiện xác nhận, bác bỏ giả thuyết đó? 
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