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LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình tồn tại của mình, con người luôn khát vọng hiểu biết về tự

nhiên và xã hội. Do vậy, nhận thức hiện thực khách quan là một nhu cầu tất yếu

của con người. Nhưng làm thế nào con người có thể nhận thức đúng đắn hiện

thực khách quan, tìm ra chân lý và hành động có hiệu quả tốt? 

Nhận thức đúng là điều kiện cần giúp con người hành động đúng, đạt được

hiệu quả mong muốn. Ngược lại, nhận thức sai, không nắm bắt được bản chất và 

quy luật của hiện thực khách quan thì con người sẽ hành động phiêu lưu, mạo

hiểm, dễ đi đến thất bại.  

Nhận thức đúng đắn, tư duy chính xác, lập luận chặt chẽ, mạch lạc, có sức

thuyết phục...là những nội dung quan trọng mà khoa học Logic học mang lại cho 

con người. 

Với ý nghĩa đó, chúng tôi biên soạn tài liệu này với mong mỏi giúp các anh 

chị sinh viên có được những phẩm chất cần thiết như đã nói trên. 

Chúc anh chị sinh viên thành công. 

 

Tác giả

TS. VÕ VĂN THẮNG 
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Chương I 
 

ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA LOGIC HỌC

I. LOGIC HỌC VÀ ĐỐI TƯỢNG NÓ 
1. LOGIC HỌC LÀ GÌ?

Thuật ngữ “Logique” bắt nguồn từ chữ ((((( (LOGOS) trong tiếng Hy-

Lạp. Từ này có nhiều nghĩa: từ, tư tưởng, trí tuệ, lời nói, lý lẽ, ý nghĩa, quy luật,...Từ LOGOS 

xuất hiện đầu tiên trong tác phẩm triết học của Heraclite (khoảng 544 – 483 trCN) với nghĩa là 

“quy luật của thế giới”.  

Từ lâu, thuật ngữ “logic” ra đời với ý nghĩa là biểu thị tập hợp các quy luật mà quá 

trình tư duy của con người phải tuân theo nhằm phản ánh đúng đắn hiện thực khách quan. 

Nhưng để chỉ tính quy luật của hiện thực khách quan, người ta hay dùng các khái niệm “logic 

của sự vật”, “logic của các sự kiện”, “logic của sự phát triển xã hội”... Đó chính là logic khách 

quan. Chẳng hạn, trong xã hội, gắn liền với giai cấp là nhà nước. Đây là mối liên hệ tất yếu, ổn

định mà con người không thể xoá bỏ theo ý chủ quan. 

Ngoài ra, người ta còn dùng khái niệm “logic chủ quan” để chỉ mối liên hệ của các yếu

tố cấu thành tư duy trừu tượng. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, logic chủ

quan là sự phản ánh logic khách quan. Chẳng hạn, khi thấy khói xuất hiện thì con người dự

đoán rằng đã có lửa. Bởi vì, con người tư duy rằng, nếu không có lửa thì sao có khói. 

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường nói: "Anh A nói chuyện vô lý, không 

logic"; "chị B nói có lý, suy luận hợp lý"...Từ "có lý", "hợp lý..." ở đây được hiểu theo nghĩa là 

ý tưởng rành mạch, chặt chẽ, không mâu thuẫn, hợp với lẽ phải, với sự thật. Logic học chính là 

môn học dạy ta những quy tắc suy luận hợp lý, tư duy chính xác, chặt chẽ và không mâu thuẫn.

Từ thời cổ đại Hy-Lạp, con người đã hình thành một “khoa học về tư duy”. Và người ta đã

dùng thuật ngữ (((((( (logiké) để chỉ khái niệm này. Thuật ngữ (((((( đi vào tiếng La tinh được

viết là logica. Các từ logika dùng ở Nga, Ba Lan, logic ở Anh, logique ở Pháp, logik ở Đức đều

có nguồn gốc từ logica. Ở Việt Nam, từ lôgích xuất hiện vào thế kỷ XIII, được dịch từ chữ

logique trong tiếng Pháp.  

Với ý nghĩa đó, logic học đã ra đời từ thời cổ đại, gắn liền với tên tuổi của

hiền triết Aristote (384 – 322 trCN) của đất nước Hy-Lạp. Trong tác phẩm

ORGANON, Aristote cho rằng, logic học như là công cụ giúp chúng ta tư duy 

đúng đắn, mạch lạc. Ở đây, Aristote đã có ý nói đến logic học hình thức để chỉ

môn học nghiên cứu về những hình thức tư duy (thuần tuý), bất luận nội dung của
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tư tưởng (tư duy) là gì, từ đó có thể rút ra những quy tắc mà tư tưởng phải tuân 

theo để tránh mâu thuẫn, phù hợp với hiện thực khách quan. 

Aristote đưa ra một ví dụ rất nổi tiếng: 

Mọi người đều phải chết.  

Mà Socrate là người. 

Vậy, Socrate phải chết.  

Suy luận này có cùng cấu trúc với suy luận:  

Mọi kim loại đều dẫn điện.  

Mà đồng là kim loại.  

Vậy, đồng dẫn điện.  

Cả hai suy luận này đều có dạng tổng quát:  

Mọi M là P 

Mọi S là M.  

Mọi S là P 

Ta thấy, hai suy luận nói trên mang hai nội dung khác nhau, nhưng chúng 

đều có một cấu tạo chung, giống nhau theo hình thức tam đoạn luận. 

Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử, logic học hình thức được xem như là 

một khoa học về tư duy. Nhưng khác với các khoa học khác, logic học là khoa 

học nghiên cứu những quy luật và hình thức của tư duy nhằm hướng nhận thức

con người đạt được chân lý. André La Lande, giáo sư triết học đại học Sorbonne 

(Pháp) cho rằng, logic học là khoa học có mục đích, xác định trong những động 

tác trí tuệ để tiến tới việc nhận thức chân lý, những động tác nào có giá trị và 

những động tác nào không có giá trị. Theo nghĩa đó, logic học vừa là khoa học

vừa là nghệ thuật. Đây cũng chính là quan niệm cổ điển của phái PORT ROYAL 

ở thế kỷ XVII: “Logic học là nghệ thuật tư tưởng, nghĩa là một khoa học quy tắc

dạy ta cách suy nghĩ trong khi đi tìm chân lý”. Còn triết gia người Đức Wilhelm 

WUNDT cho rằng, khoa học quy tắc dạy ta phương tiện và cứu cánh. 

Với những quan niệm như vậy, logic học hình thức đã tồn tại suốt 20 thế

kỷ, tuy nó được bổ sung, nhưng không thay đổi gì lớn. Do vậy, người ta gọi đây 

là "LOGIC TRUYỀN THỐNG".  
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Hiện nay, ở phương Đông cũng như ở phương Tây, đã có rất nhiều quan 

điểm khác nhau về logic học. Tuy vậy, nhiều người thống nhất với định nghĩa: 

Logic học là khoa học về những quy luật và hình thức cấu tạo của tư duy 

chính xác. 

2. ĐỐI TƯỢNG CỦA LOGIC HÌNH THỨC:

Tư duy không phải chỉ là đối tượng nghiên cứu của logic học mà là của

nhiều ngành khoa học: tâm lý học, ngôn ngữ học, triết học, toán học, sinh lý học

thần kinh cao cấp.... Mỗi ngành khoa học nghiên cứu tư duy ở góc độ khác nhau.  

Tâm lý học nghiên cứu tư duy ở góc độ hoạt động tâm lý của nó; ngôn ngữ

học nghiên cứu tư duy ở góc độ quan hệ; triết học nghiên cứu tư duy trong quan 

hệ với tồn tại. Còn logic học hình thức nghiên cứu những quy luật và hình thức

cấu tạo của tư duy chính xác. Do vậy, đối tượng của logic học hình thức chính 

là những quy luật và hình thức của tư duy chính xác. 

Những quy luật của Logic học Hình thức là: quy luật đồng nhất, quy luật

cấm mâu thuẫn, quy luật triệt tam, quy luật túc lý. 

Những hình thức logic của tư duy chính xác là: khái niệm, phán đoán, suy 

luận, chứng minh… 

II. LOGIC VÀ NGÔN NGỮ
Giữa logic và ngôn ngữ có những điểm chung: 

- Thứ nhất, ngôn ngữ và logic đều có hệ thống ký hiệu. 

Ký hiệu logic là kí hiệu nhân tạo và hình thức. Do vậy, nó gồm những ký 

hiệu thuần nhất, đơn trị và bất biến.  

Ký hiệu ngôn ngữ là những ký hiệu tự nhiên. Do vậy, nó không thuần nhất, 

không bất biến.  

(Xem Nguyễn Đức Dân, Logic Tiếng Việt, Nxb. Giáo dục, tp. HCM, 

1996, tr.16) 

- Thứ hai, logic và ngôn ngữ đều có những yếu tố, đơn vị cơ bản chung. 

Các đơn vị cơ bản của logic học hình thức là khái niệm, phán đoán, suy 

luận. Tương ứng với các đơn vị cơ bản này của ngôn ngữ là từ, câu, chuỗi câu. 
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- Thứ ba, nếu như logic có các tác tử logic hay còn gọi là liên từ logic thì 

trong ngôn ngữ, các liên từ này cũng có chức năng tương tự.

Tuy vậy, do nhận thức của con người là một quá trình biện chứng. Quá 

trình này mỗi ngày một tiến gần đến chân lý tuyệt đối hơn. Mặt khác, ngôn ngữ

cũng luôn luôn phát triển. Cái chuẩn ngày hôm nay có thể hình thành từ những 

cái phi chuẩn ngày hôm qua. Sở dĩ có hiện tượng đó là vì bản thân ngôn ngữ nó 

chịu tác động của nhiều yếu tố: không gian, thời gian, sự phát triển của tư duy, 

của xã hội...Chính vì vậy, bên cạnh những điểm chung, giữa logic và ngôn ngữ tự

nhiên có nhiều điểm khác nhau.  

- Thứ nhất, ngôn ngữ phong phú hơn logic. 

- Thứ hai, tuy khái niệm và phán đoán là đơn vị cơ bản của logic và tương 

ứng với nó là từ và câu trong ngôn ngữ, nhưng không phải chúng hoàn toàn thống 

nhất với nhau. Chẳng hạn, có khái niệm được thể hiện bởi một từ nhưng có khái 

niệm thể hiện bằng cụm từ (có những từ - hư từ - không biểu hiện khái niệm nào 

cả). Phán đoán được thể hiện bằng câu, nhưng không phải câu nào cũng là phán 

đoán, đó là câu cảm thán, câu hỏi, câu mệnh lệnh. 

- Thứ ba, những quy luật, quy tắc trong logic được khái quát từ quy luật và 

hình thức tư duy chính xác, cho nên, nó mang tính phổ biến và không thay đổi. 

Còn những quy luật, quy tắc của ngôn ngữ, nó không chỉ tính đến những yếu tố

đó mà còn phụ thuộc vào nội dung, điều kiện lịch sử, nét đặc thù của từng ngôn 

ngữ.

Sau đây là một vài ví dụ về hiện tượng khác nhau này. 

+ Trong logic có quan hệ suy diễn giữa một hay một số phán đoán khác. 

Trong tiếng Việt cũng có quan hệ này, tuy vậy, có những suy diễn trong logic 

không thể áp dụng vào ngôn ngữ tự nhiên.  

+ Hay trong logic có quan hệ so sánh: a bằng b, b bằng a, ta kết luận a và b 

bằng nhau.  

Nhưng trong ngôn ngữ hàng ngày, không phải lúc nào từ “nhau” cũng 

được hiểu như vậy. 

+ Có những phép suy diễn có thể áp dụng được cho cả logic lẫn ngôn ngữ.



8

+ Nhưng cũng có những suy diễn chỉ thấy trong ngôn ngữ, không áp dụng 

trong logic.  

Sở dĩ người ta suy diễn được như vậy là do dựa vào 02 từ: "lại" và "đâm". 

Người ta gọi đây là tiền giả định. 

+ Trong ngôn ngữ, có hình thức suy luận suy ý. Suy ý thường được áp 

dụng trong đời sống hàng ngày, do vậy, nó mang tính phổ quát, phổ biến trong 

mọi ngôn ngữ tự nhiên. Tuy vậy, suy ý là một hình thức suy luận gần đúng, phụ

thuộc nhiều vào ngôn cảnh, nó thường không chặt chẽ như những quy tắc suy lý 

trong logic. 

Ngoài đặc điểm chung của mọi ngôn ngữ tự nhiên, tiếng Việt còn có logic 

đặc thù của nó. Việc giải thích, phân tích các hiện tượng ngôn ngữ trong một số

trường hợp là rất khó khăn, phức tạp, thậm chí có trường hợp không thể phân 

tích, giải thích. Sau đây là một vài ví dụ điển hình. 

Trong ngữ pháp, có những câu mang hình thức nghi vấn nhưng chứa đựng 

nội dung khẳng định hoặc rất nhiều hiện tượng khác nữa. 

III. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU LOGIC HỌC. 
Trong cuộc sống hằng ngày, người ta có thể nói đúng, viết đúng, lập luận

chặt chẽ, thuyết phục mà chưa hề học tập, nghiên cứu ngữ pháp, logic học. Điều

đó không có nghĩa là người ta không cần học ngữ pháp, logic học. Bởi vì, logic 

học là môn khoa học giúp con người vận dụng một cách tự giác những hình thức

và quy tắc tư duy đúng đắn.  

Nói cách khác, logic học giúp con người tư duy một cách tự giác, tránh 

những kiểu suy nghĩ tự phát, không chính xác. Và như vậy, nó giúp con người

phát hiện được những sai lầm trong quá trình tư duy của bản thân mình và của

người khác. 

Có thể nói, lập luận chặt chẽ, chính xác, có sức thuyết phục, đó là phẩm

chất, là giá trị lớn lao trong mọi kỳ lĩnh vực hoạt động khoa học và hoạt động 

thực tiễn nào.Sa u đây là một vài ví dụ về những suy luận mà nếu không nắm

vững quy tắc suy luận thì chúng ta sẽ không phát hiện được sai lầm của nó. 

Logic học còn giúp chúng ta sử dụng chính xác hệ thống ngôn ngữ.
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Điều này là rất cần thiết cho mọi đối tượng, đặc biệt là những người nghiên 

cứu khoa học, nghiên cứu, soạn thảo văn bản pháp luật... Hiện nay, không chỉ

trong đời sống hàng ngày mà còn ngay cả trên báo chí, đài phát thanh - truyền

hình, công văn của các cơ quan... còn có rất nhiều sai sót, không chính xác khi sử

dụng từ. Chẳng hạn, chúng ta hay nói: tất cả mọi người, đề cập đến, bách hoá 

tổng hợp, sau cơn bão đi qua, nhà triết gia, biển Địa Trung Hải, chùa Long Hoa 

Tự,... 

 

Chương II 
CÁC QUI LUẬT CƠ BẢN CỦA LOGIC HỌC HÌNH THỨC

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUY LUẬT LOGIC  
1. Khái niệm về quy luật logic hình thức

Trong hiện thực, quy luật là mối liên hệ bản chất, tất nhiên, phổ biến và lặp

lại giữa các sự vật, hiện tượng, giữa các yếu tố, các thuộc tính của các sự vật hay 

của cùng một sự vật. 

Có nhiều loại quy luật. Tuỳ theo phạm vi tác động, người ta chia ra thành: 

- Quy luật riêng: chỉ tác động trong lĩnh vực nào đó và được một khoa học

chuyên ngành nghiên cứu. 

- Quy luật chung: tác động trong phạm vi rộng lớn hơn và được một số bộ

môn khoa học chuyên ngành nghiên cứu; 

- Quy luật phổ biến: tác động trong cả tự nhiên, xã hội lẫn tư duy con 

người. 

Tuỳ theo tính chất đơn trị hay đa trị người ta chia quy luật thành: 

- Quy luật động lực: là quy luật mà ứng với một nguyên nhân chỉ có một

kết quả xác định; 

- Quy luật thống kê: ứng với một nguyên nhân, kết quả có thể như thế này 

cũng như thế khác. 

Ngoài ra, chúng ta còn chia thành: 

- Quy luật của tự nhiên, của xã hội và của tư duy; 

- Quy luật hoạt động và quy luật phát triển của sự vật; 
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- Quy luật của thế giới bên ngoài và các quy luật của khoa học,… 

Quy luật của logic học là quy luật của tư duy, nó là mối liên hệ nội tại của

các khái niệm, phạm trù, phán đoán, nhờ đó trong tư tưởng của con người hình 

thành tri thức về sự vật. 

2. Đặc điểm của qui luật logic hình thức

2.1. Tính khách quan: 

Sự vật, hiện tượng tồn tại theo quy luật khách quan, do vậy, qui luật của tư

duy không thể không tuân theo qui luật đó. Nói cách khác, các hình thức tư duy 

và các qui luật logic không phải là cái “vỏ trống rỗng” mà là sự phản ánh thế giới

khách quan. 

Như vậy, các qui luật của tư duy cũng như quy luật của tự nhiên không 

phải do con người tự ý tạo ra mà chính là sự phản ánh mối liên hệ tất nhiên của

thế giới khách quan vào trong óc con người. Chính những mối liên hệ đó được

lặp đi lặp lại nhiều lần đã tác động vào con người, thông qua đó con người hình 

thành nên những hình tượng logic. Nói như V.I. Lénine: “Thực tiễn của con 

người lặp đi lặp lại hàng nghìn lần được in vào ý thức của con người bằng những 

hình tượng logic. Những hình tượng này có tính vững chắc của một thiên kiến, có 

tính chất công lý, chính vì (và chỉ vì) sự lặp lại hàng nghìn triệu lần ấy” 

(V.I.Lénine, Toàn tập, Tập 29, Nxb Tiến bộ Matxcơva, 1981, tr. 191) 

2.2. Tính phổ biến: 

Tính phổ biến của quy luật logic thể hiện ở sự chi phối của các qui luật đến

quá trình tư duy của con người. Để đạt được chân lý, mọi người phải tuân thủ các 

qui luật của logic học hình thức và các hình thức của tư duy. Những qui luật này 

đúng với mọi người, không phân biệt dân tộc nào hay giai cấp nào, cho dù có sự

khác nhau về ngôn ngữ.

Có thể nói, các quy luật của logic hình thức tác động vào mọi quá trình tư

duy của con người đồng thời nó đảm bảo cho quá trình tư duy đó diễn ra một

cách đúng đắn: không mâu thuẫn logic, không đứt đoạn, xác định và phải có cơ

sở vững chắc.  

II. NHỮNG QUI LUẬT CỦA LOGIC HÌNH THỨC
1. Qui luật đồng nhất (Law of identity) 
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1.1. Nội dung quy luật: 

"Tư tưởng phản ánh về đối tượng ở điều kiện xác định thì đồng nhất

với chính nó vềmặt giá trị logic".  

Luật đồng nhất phản ánh quan hệ đồng nhất trừu tượng của các sự vật, hiện

tượng của hiện thực, tức là sự đồng nhất của đối tượng với chính bản thân mình 

khi nó được xét ở phẩm chất xác định.  

Nếu dùng chữ "a" để ký hiệu cho một tư tưởng với giá trị logic xác định của

nó đã được định hình trong tư duy và dùng dấu "≡" để chỉ quan hệ đồng nhất của

các tư tưởng về mặt giá trị logic thì có thể mô hình hoá luật đồng nhất bằng sơ đồ 

sau:  

 

Đọc là: "a đồng nhất với a về mặt giá trị logíc"  

Hoặc có thể biểu diễn luật đồng nhất bằng công thức sau:  

 

aa →

Đọc là: "Nếu a là chân thực thì a là chân thực". 

1.2. Yêu cầu

Thứ nhất: Phải xác định nội hàm và ngoại diên của khái niệm được dùng 

trong ý kiến đưa ra về bất cứ vấn đề gì. 

Nếu không thống nhất được điều này sẽ dẫn đến chỗ tranh cãi không cần

thiết hoặc không có hồi kết, bởi lẽ mỗi người hiểu khái niệm theo một nghĩa khác 

nhau. V.I.Lénine đã từng cho việc tranh luận mà không xác định nghĩa danh từ là 

điều ngu xuẩn. 

Thứ hai: Không được đánh tráo đối tượng của tư tưởng.  

Thực chất yêu cầu này là đòi hỏi tư duy phải phản ánh chân thực đối tượng 

ở một phẩm chất xác định. 

Ví dụ: Vật chất là phạm trù triết học (1) 

 Cái bàn là vật chất (1)  

 __________________________________ 

aa ≡
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Cái bàn là phạm trù triết học (0) 

Thứ ba: Không được đánh tráo ngôn từ diễn đạt tư tưởng (đánh tráo khái 

niệm) 

Ví dụ: Cái mà anh mất, tức là anh không có. Anh không mất sừng. Cho 

nên, anh có sừng.  

Thứ tư: Ý nghĩ, tư tưởng tái tạo phải đồng nhất về ý nghĩ, với tư tưởng 

ban đầu. Có nghĩa là, khi nhắc lại ý nghĩ của mình, hoặc tiếp thu, tái tạo ý nghĩ

của người khác, đòi hỏi phải được đồng nhất với ý nghĩ đó, không được thay đổi

tuỳ tiện. 

Như vậy, luật đồng nhất là sự phản ảnh hiện thực khách quan trong tính 

tương đối ổn định và tính xác định của sự vật. Trong cuộc sống và trong học tập, 

công tác, nếu không tuân thủ luật đồng nhất chúng ta sẽ gặp lủng củng. 

2. Qui luật phi mâu thuẫn (Law of noncontradiction) 

2.1. Nội dung  

“Tư tưởng phản ánh về đối tượng trong cùng điều kiện xác định 

không thể đồng thời mang hai giá trị logic trái ngược nhau”. 

Nói cách khác, hai phán đoán mâu thuẫn nhau không thể cùng chân thực. 

 

Công thức:        

 

Đọc là: “Không thể có chuyện, tư tưởng a vừa chân thực lại vừa

giả dối”.  

Hoặc “Không thể có chuyện, a vừa là a vừa không là a”. 

Ví dụ: Ta nói, “Tất cả sinh viên lớp này đều là đoàn viên”. 

Sau đó, ta lại nói: “Có một số sinh viên lớp này không là đoàn viên”.  

2.2. Yêu cầu

Thứ nhất: Không được dung chứa mâu thuẫn logic trực tiếp trong tư duy 

như phản ánh về đối tượng ở điều kiện xác định. Tức là, đối với một đối tượng 

nào đó không thể đồng thời vừa khẳng định điều gì đó, vừa phủ định ngay chính 

điều đó. 

Ví dụ: A là thầy giáo và A không là thầy giáo.   

aa ∧
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Thứ hai: Không được dung chứa mâu thuẫn gián tiếp trong tư duy.  

Thể hiện ở hai dạng: 

- Một là, 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. 

Ví dụ: Mọi kim loại đều (khẳng định) dẫn điện. 

 Sắt là kim loại. 

 Sắt không dẫn điện

- Hai là, không được đồng thời khẳng định cho đối tượng hai điều trong 

hiện thực là loại trừ lẫn nhau ở điều kiện xác định. 

Ví dụ: - A là anh hùng. 

- A là kẻ hèn nhát. 

Hai phán đoán trên là hai phán đoán khẳng định nhưng loại trừ lẫn nhau.  

Trong thực tế, có rất rất nhiều người vi phạm quy luật đồng nhất. Tuân thủ

quy luật này chúng ta sẽ tránh được sự không nhất quán, không mâu thuẫn trong 

tư duy khi trình bày, tranh cãi vấn đề nào đó. 

3. Qui luật triệt tam (Law of excluded middle) 

3.1. Nội dung:  

“Tư tưởng phản ánh về đối tượng ở điều kiện xác định phải mang giá 

trị logic xác định, hoặc là chân thực hoặc là giả dối, chứ không có khả năng 

thứ ba”. 

Ví dụ: Con ngựa màu trắng hoặc không phải màu trắng chứ không thể vừa

trắng vừa không trắng. 

 

Công thức:                   

 

Đọc là: Hoặc tư tưởng a chân thực, hoặc tư tưởng a là giả dối. 

3.2. Yêu cầu: 

Thứ I: Phải xác định tư tưởng đúng trong hai tư tưởng mâu thuẫn nhau. 

aa ∨
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Trong thực tế, giữa hai phán đoán phủ định nhau, nếu một phán đoán là 

đúng thì phán đoán kia phải sai và ngược lại, không có trường hợp cả hai cùng 

sai. 

Thứ II: Phải định hình nội dung của các danh từ logic chứa trong các tư

tưởng mâu thuẫn ấy. 

4. Quy luật túc lý  

4.1. Nội dung:

“Tư tưởng phản ánh về đối tượng ở điều kiện xác định chỉ được công 

nhận là chân thực khi có đầy đủ căn cứ xác minh hoặc chứng minh cho tính 

chân thực ấy”.  

Quy luật này do nhà toán học Leibniz đưa ra. 

4.2. Yêu cầu:  

 - Lý do đưa ra để thừa nhận hay không thừa nhận một vấn đề nào đó phải

chân thực. Nghĩa là, nó phải được kiểm nghiệm, chứng minh trong thực tế.

Ví dụ: Chuyện kể rằng, ở Nhật Bản, có một chàng trai đi bán rùa. Anh rao 

bán:  

“Rùa đây! Rùa đây! Ai mua rùa? Hạc sống ngàn năm, rùa sống vạn năm. 

Rùa sống một vạn năm, giá rất rẻ”. 

Một người trung niên nghe nói rùa sống được vạn năm, liền mua về một

con, nhưng chẳng may, hôm sau rùa chết. Ông liền chạy ra chợ tìm lại người bán 

rùa và bực tức nói” 

“Này, thằng lừa đảo! Mày bảo rùa sống được vạn năm, sao tao mua về mới

qua đêm đã chết?” 

Chàng trai bán rùa cười ha hả, trả lời:  

“Thưa ông, như vậy thì xem ra đúng vào đêm qua rùa vừa tròn một vạn

năm tuổi”. 

Ta thấy, luận cứ anh chàng bán rùa đưa ra là hoàn toàn vô căn cứ, không 

thể kiểm chứng trong thực tế.

- Lý do đưa ra không chỉ chân thực mà còn phải đầy đủ. Tất cả lý do đưa ra 

đều phải tuân thủ quy tắc suy luận, chứng minh, nghĩa là chúng phải có liên hệ

chặt chẽ, tất yếu. 
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Các quy luật trên đây có liên hệ với nhau. Vi phạm bất kỳ quy luật nào 

trong bốn quy luật có thể dẫn đến vi phạm những quy luật khác. Và như vậy sẽ

dẫn đến mâu thuẫn logic. Cho nên, việc tuân thủ các quy luật logic là điều kiện

cần để đạt được chân lý. 

 

THỰC HÀNH 

1. Sự khác nhau giữa quy luật của tư duy và quy luật của tự nhiên và xã hội? 

2. Nội dung, yêu cầu của các quy luật: đồng nhất, phi mâu thuẫn, triệt tam, túc lý. 

3. Tìm ví dụ về trường hợp vi phạm các quy luật logic. 

4. Tìm lỗi logic trong các suy luận và các mẫu chuyện sau đây: 

 4.1. 4 và 5 là số chẵn và số lẻ.

4 và 5 là 9. 

 Vậy, 9 là số chẵn và số lẻ.

4.2. Bà già đi chợ cầu Đông 

 Gieo một quẻ bói lấy chồng lợi chăng? 

 Thầy bói gieo quẻ nói rằng 

 Lợi thì có lợi nhưng răng không còn. 

 4.3. Giai thoại Einstein không biết chữ.

“Một lần, Einstein vào quán ăn, nhưng ông quên mang theo kính nên đã

phải nhờ hầu bàn đọc giùm thực đơn. Nguời hầu bàn ghé vào tai Einstein thì 

thầm: 

Xin ngài thứ lỗi. Rất tiếc tôi cũng không biết chữ như ông. 

4.4. Ngụ ngôn “Vợ chồng quỷ” (La Fonteine) 

“Một khách bộ hành, đang đi giữa rừng thì đêm xuống. Thấy xa xa ở thung 

lũng có ánh đèn bèn lần xuống xin ngủ qua đêm. Nhưng đó là nhà của quỷ. Vợ

chồng quỷ rất mừng vì tưởng gặp một dịp may. 

Gia đình quỷ sửa soạn ăn tối. Quỷ vợ mời khách cùng ngồi vào bàn. Vị

khách ngồi vào bàn và đưa hai bàn tay lên miệng  thổi. 

- Ông làm gì vậy? Quỷ cái hỏi. 

- Trời lạnh cóng tay; ta thổi cho nó ấm lên. 
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- Quỷ vợ múc cho khách một bát xúp, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Người

khách lại ghé miệng vào bát xúp thổi. Quỷ cái thấy lạ, hỏi:  

- “Ông ơi, ông làm gì vậy?” 

- Ta thổi cho nó nguội đi! 

Vợ chồng quỷ nghe thấy vậy hốt hoảng:  

- “Ới, ông ơi! Xin ông đi đâu thì đi. Ngay bọn quỷ chúng tôi cũng không 

làm được chuyện một cái thổi vừa làm cho nóng lên lại vừa làm cho lạnh đi!” 

 

Chương III 

KHÁI NIỆM

I. KHÁI NIỆM LÀ GÌ? 
Khái niệm là hình thức cơ bản của tư duy, phản ánh những thuộc tính 

bản chất của sự vật, hiện tượng, phân biệt sự vật, hiện tượng này với sự vật, 

hiện tượng khác. 

Khái niệm phản ánh sự vật, hiện tượng thông qua các thuộc tính của nó, do 

vậy, mức độ phù hợp của nội dung khái niệm với các thuộc tính của sự vật, hiện

tượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: trình độ phát triển của thực tiễn, của thời đại, 

của năng lực nhận thức của con người. Có thể nói, mỗi khái niệm khoa học mà 

con người đạt được là một bước tiến của nhân loại, nó đánh dấu bước phát triển

của con người về khả năng thâm nhập vào thế giới khách quan, tiến gần đến chân 

lý. 

II. KHÁI NIỆM VÀ TỪ
Con người tư duy bằng khái niệm, nhưng để biểu đạt những khái niệm đó

con người phải nhờ đến từ hay cụm từ. Không có từ hay cụm từ con người không 

thể biểu thị khái niệm và sử dụng khái niệm. Có thể nói, từ hay cụm từ là cái “vỏ

vật chất” của khái niệm. Chính vì vậy, khái niệm và từ có quan hệ mật thiết với

nhau. 

Tuy từ gắn liền với khái niệm nhưng chúng không hoàn toàn đồng nhất với

nhau. Bởi lẽ:
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- Từ là phạm trù của ngôn ngữ, là sự thống nhất giữa âm và nghĩa, còn khái 

niệm là hình thức của tư duy, là sự thống nhất giữa nội hàm và ngoại diên, nhưng 

chúng ta không thể thay nội hàm và ngoại diên của khái niệm bằng giá trị âm và 

nghĩa của từ.

- Khái niệm về một sự vật, hiện tượng giống nhau, nhưng trong những 

ngôn ngữ khác nhau, nó được biểu thị bởi những từ khác nhau.  

Ví dụ: mẹ (Tiếng Việt), maman (Tiếng Pháp), mother (Tiếng Anh)... 

- Ngay trong cùng một ngôn ngữ tồn tại một khái niệm có thể biểu hiện

bằng nhiều từ (từ đồng nghĩa).  

- Có hiện tượng, cùng một từ nhưng chỉ những khái niệm khác nhau (từ

đồng âm). 

Chúng ta thấy rằng, khi biểu thị một khái niệm bằng từ hay trong lập luận

logic sẽ xảy ra những trường hợp hiểu theo nghĩa khác nhau do nhầm lẫn, nhưng 

cũng có khi do cố tình, đặc biệt là lợi dụng nó để nguỵ biện. Cũng vì vậy, trong 

mỗi ngành khoa học khác nhau, người ta phải xác định những khái niệm, phạm

trù ngay từ đầu cho nhất quán, nhằm biểu thị rõ ràng, chính xác các khái niệm. 

III. CẤU TRÚC CỦA KHÁI NIỆM
Mỗi khái niệm đều có hai mặt: nội hàm và ngoại diên. 

1. Nội hàm (Compréhension) 

Nội hàm của khái niệm là tập hợp tất cả các dấu hiệu chung của lớp đối

tượng được phản ánh trong khái niệm. 

Ví dụ : Khái niệm "con người" nói chung sẽ có nội hàm: 

a - Là động vật có xương sống, có vú; 

b - Biết chế tạo công cụ lao động và sử dụng công cụ lao động; 

c - Có mối quan hệ xã hội; 

d - Có ngôn ngữ;

e - Có ý thức. 

Những dấu hiệu sau đây không phải là nội hàm của khái niệm "con người": 

f - Tóc đen; 

g - Cao 1,8m; 

h – Gầy. 
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2. Ngoại diên (Extension)  

Ngoại diên của khái niệm là tập hợp tất cả đối tượng có các dấu hiệu

chung được phản ánh trong khái niệm. 

Ở ví dụ trên, ta đề cập nội hàm của khái niệm con người, con ngoại diên 

của khái niệm này là tập hợp đối tượng nào có đầy đủ các dấu hiệu: a, b, c, d, e; 

đối tượng nào không có đủ các dấu hiệu đó thì không thuộc ngoại diên của khái 

niệm con người. 

Như vậy, trong quá trình nhận thức, con người hình thành những khái niệm

có ngoại diên rộng, hẹp khác nhau, thậm chí có khái niệm không chứa đối tượng 

nào.   3. Quan hệ giữa nội hàm và ngoại diên của khái niệm

Nội hàm và ngoại diên của khái niệm thống nhất, quy định chặt chẽ lẫn

nhau. Nội hàm quy định những đối tượng nào có đầy đủ những dấu hiệu chung 

mà nó phản ánh thuộc ngoại diên của khái niệm đó. Ngược lại, ngoại diên của

khái niệm quy định những đối tượng nào có đầy đủ dấu hiệu chung mới thuộc

ngoại diên của nó. 

Nội hàm và ngoại diên có quan hệ trái ngược nhau. Nội hàm càng chi tiết

thì ngoại diên càng  hẹp; ngược lại, nội hàm càng ít chi tiết thì ngoại diên càng 

rộng.  

IV. QUAN HỆ GIỮA CÁC KHÁI NIỆM
Căn cứ vào quan hệ về ngoại diên của các khái niệm, có thể chia quan hệ

giữa các khái niệm thành 6 loại quan hệ: đồng nhất, phụ thuộc, giao nhau, tách 

rời, đối lập, mâu thuẫn. 

1. Quan hệ đồng nhất

Quan hệ đồng nhất là quan hệ giữa các khái niệm có ngoại diên hoàn 

toàn trùng nhau. 

Ta nói, hai khái niệm S và P có ngoại diên bằng nhau, đó là hai khái niệm

đồng nhất. 

Ta viết:   S = P 

Ta có thể biểu diễn bằng sơ đồ Euler – Venn: 

 
S, P 
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Ví dụ: Xét hai khái niệm: 

 S: “Tác giả Bản án chế độ thực dân Pháp” có ngoại diên S 

 P: “Tác giả Tuyên ngôn độc lập Việt Nam” có ngoại diên P 

2. Quan hệ phụ thuộc

Quan hệ phụ thuộc là quan hệ giữa các khái niệm mà ngoại diên của

các khái niệm này hoàn toàn nằm trong và chỉ là một bộ phận của khái niệm

kia.

Xét hai khái niệm: 

S: “Sinh viên” có ngoại diên S 

P: “Con người” có ngoại diên P 

Ta có: 

- Mọi sinh viên đều là con người. 

- Có những người không là sinh viên. 

Ta nói, khái niệm "sinh viên" phụ thuộc khái niệm "con người" và chỉ là 

một bộ phận của khái niệm "con người". Bởi vì, tất cả những sinh viên đều có 

đầy đủ dấu hiệu của con người.  

Ta viết: S ⊃ P

Ta có thể biểu diễn bằng sơ đồ Euler – Venn: 

 

- Khái niệm S hẹp hơn khái niệm P, ta gọi là khái niệm chủng hay hạng 

(espèce) so với P. 

- P là khái niệm rộng hơn S, ta gọi là khái niệm loại (genre) so với S. 

3. Quan hệ giao nhau 

Quan hệ giao nhau là quan hệ giữa khái niệm mà ngoại diên của chúng chỉ

có một phần trùng nhau. 

Xét hai khái niệm: 

S: “Nhạc sĩ” có ngoại diên S 

P
S
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P: “Hoạ sĩ” có ngoại diên P 

Ta có các phán đoán đúng sau: 

 - Một số nhạc sĩ là hoạ sĩ (phần giao) 

- Có những nhạc sĩ không là hoạ sĩ.

- Có những hoạ sĩ không là nhạc sĩ.

Như vậy, S và P có một số phần tử giao nhau, nhưng cả S lẫn P đều không 

là tập con thực sự của nhau. 

Ta nói, hai khái niệm "nhạc sĩ" và "hoạ sĩ" có quan hệ giao nhau. 

Có thể biểu diễn bằng sơ đồ Euler – Venn: 

 S P

4. Quan hệ tách rời

Quan hệ tách rời là quan hệ giữa các khái niệm mà ngoại diên của chúng 

không có phần nào trùng nhau. 

Ví dụ: Xét hai khái niệm: 

S: “Nhi đồng” có ngoại diên S 

P: “Giảng viên đại học” có ngoại diên P. 

Ta có phán đoán: “Không có nhi đồng nào là giảng viên đại học và không 

có giảng viên đại học nào là nhi đồng”. 

Ta nói, S và P có quan hệ tách rời. 

 

φ=∩ PS
5. Quan hệ đối lập

P S
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Quan hệ đối lập là quan hệ giữa hai khái niệm có nội hàm loại trừ nhau; 

nội hàm khái niệm này chẳng những phủ định nội hàm khái niệm kia mà còn 

khẳng định một thuộc tính đối lập với khái niệm đó. Ngoại diên của hai khái 

niệm đối lập không bao quát hết ngoại diên của khái niệm loại rộng hơn. 

Ví dụ: Xét các khái niệm:  

S: “Màu trắng” có ngoại diên S 

P: “Màu đen” có ngoại diên P 

M: “Màu” có ngoại diên M 

 S + P < M

Như vậy, quan hệ đối lập thực chất là một loại quan hệ tách rời. 

6. Quan hệmâu thuẫn

Quan hệ mâu thuẫn là quan hệ giữa hai khái niệm tách rời, có nội hàm phủ

định nhau và ngoại diên của chúng hợp lại bằng ngoại diên của khái niệm loại

rộng hơn. 

Ví dụ:

S: “Chiến tranh chính nghĩa” có ngoại diên S 

P: “Chiến tranh phi nghĩa” có ngoại diên P 

Q: “Chiến tranh” có ngoại diên Q 

Ta có: S + P = Q  

Ta nói, khái niệm “Chiến tranh chính nghĩa” "và “Chiến tranh phi nghĩa” 

có quan hệ mâu thuẫn. 

V. ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM
1. Định nghĩa khái niệm là gì? 

PS
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Định nghĩa khái niệm là thao tác logic vạch rõ nội hàm của khái niệm

nhằm phân biệt được lớp đối tượng được phản ánh trong khái niệm với các đối

tượng tiếp cận với nó. 

Vạch rõ nội hàm của khái niệm là vạch rõ dấu hiệu chung, bản chất, đặc

trưng của khái niệm. 

Ví dụ:

a. Người là động vật chính trị (Aristote). 

b. Con người là thực thể tự nhiên có tính chất người (Các-Mác) 

Hiện nay, người ta chia thành nhiều cách định nghĩa: định nghĩa nội hàm, 

định nghĩa ngoại diên, định nghĩa tác tử, định nghĩa trỏ ra, định nghĩa phân tích, 

định nghĩa tổng hợp, định nghĩa tường minh, định nghĩa không tường minh... 

2. Cấu trúc logic của định nghĩa khái niệm

Mỗi định nghĩa thường được cấu thành bởi hai vế:

Vế 1: Khái niệm được định nghĩa (DENFINIENDUM) 

Vế 2: Khái niệm định nghĩa hay khái niệm dùng để định nghĩa

(DEFINIENS). 

Hai vế được liên kết bởi từ “là”. 

Như vậy, một định nghĩa thường có dạng: 

“...................... ..................... là ..................................................” 

(Khái niệm được định nghĩa) – (Khái niệm dùng để định nghĩa) 

Ví dụ: Thị trường là toàn bộ quan hệ kinh tế hình thành trong lĩnh vực trao 

đổi về tiêu thụ hàng hoá. 

Trong định nghĩa này, “Thị trường” là khái niệm được định nghĩa –

Definiendum. “Toàn bộ quan hệ kinh tế hình thành trong lĩnh vực trao đổi về tiêu 

thụ hàng hoá” là khái niệm dùng để định nghĩa - Definiens. 

Thay cho từ “là” người ta còn dùng ký hiệu: = def   hay = dn. Đọc “là”, 

“bằng”, “theo định nghĩa”. 

Như vậy, khi định nghĩa, ta thiết lập một phán đoán khẳng định, trong đó,  

ngoại diên của khái niệm được định nghĩa phải đồng nhất với ngoại diên khái 

niệm dùng để định nghĩa. 

3. Các quy tắc định nghĩa khái niệm: 
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3.1. Quy tắc 1: Khái niệm được định nghĩa và khái niệm dùng để định 

nghĩa phải có ngoại diên bằng nhau.

Có thể khái quát quy tắc này bằng công thức:  

S( x ) = P( x )

Ví dụ: Hình thoi (S( x ) là hình bình hành có các cạnh bằng nhau ((P( x )). 

Vi phạm quy tắc này sẽ dẫn đến những sai lầm: 

3.1.1. Định nghĩa quá rộng: 

Định nghĩa quá rộng là kiểu định nghĩa mà ngoại diên của khái niệm

dùng để định nghĩa lớn hơn ngoại diên của khái niệm được định nghĩa. 

Ví dụ: Sinh viên là những người đang học tại các trường chuyên nghiệp, 

cao đẳng và đại học. 

Định nghĩa quá rộng, vì “những người đang học tại các trường chuyên 

nghiệp, cao đẳng và đại học” có ngoại diên lớn hơn ngoại diên khái niệm “sinh 

viên”. Như vậy, định nghĩa này có dạng: S( x ) < P( x ). 

3.1.2. Định nghĩa quá hẹp: 

Định nghĩa quá hẹp là kiểu định nghĩa mà ngoại diên của khái niệm

dùng để định nghĩa nhỏ hơn ngoại diên của khái niệm được định nghĩa. 

Ví dụ: Sinh viên là những người đang học tại các trường đại học. 

Định nghĩa này quá hẹp, bởi lẽ, ngoại diên của khái niệm dùng để định 

nghĩa “những người đang học tại các trường đại học” hẹp hơn ngoại diên khái 

niệm được định nghĩa “sinh viên”. Chẳng hạn, ngoài trường đại học, những 

người học trong các trường cao đẳng cũng được gọi là sinh viên. Như vậy, định 

nghĩa này có dạng: S( x ) > P( x ). 

3.2. Quy tắc 2: Định nghĩa không được luẩn quẩn (vòng quanh)   

Nghĩa là, khi định nghĩa một khái niệm, không được phép dùng khái niệm

P( x ) để định nghĩa cho khái niệm S( x ), sau đó lại dùng S( x ) để định nghĩa cho 

P( x ). 

Đặc biệt là, khi định nghĩa, người ta phải tránh trường hợp dùng khái niệm

chưa biết, chưa được công nhận để định nghĩa cho khái niệm mới, khái niệm cần

định nghĩa. 
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Ví dụ: "Chương trình khung (Curriculum standard) là văn bản Nhà nước

ban hành cho từng ngành đào tạo cụ thể, trong đó quy định cơ cấu nội dung môn 

học, thời gian đào tạo, tỷ lệ phân bổ thời gian đào tạo giữa các môn học cơ bản và 

chuyên môn; giữa lý thuyết với thực hành, thực tập. Nó bao gồm khung chương 

trình cùng với những nội dung cốt lõi, chuẩn mực, tương đối ổn định theo thời

gian và bắt buộc phải có trong chương trình đào tạo của tất cả các trường đại học

hoặc cao đẳng..." 

"Khung chương trình (Curriculum framework) là văn bản Nhà nước quy 

định khối lượng tối thiểu và cơ cấu kiến thức cho các chương trình đào tạo. 

Khung chương trình xác định sự khác biệt về chương trình tương ứng với các 

trình độ đào tạo khác nhau". 

Như vậy, trong định nghĩa khái niệm "Chương trình khung", nếu người đọc

không biết khái niệm "Khung chương trình" thì sẽ không hiểu "chương trình 

khung" là gì. 

(Trích tài liệu hướng dẫn "Xây dựng bộ chương trình khung cho các 

ngành đào tạo đại học và cao đẳng" của Vụ Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Tuy vậy, trên thực tế, khi ta định nghĩa S( x ), người ta dựa vào P( x ); để 

định nghĩa P( x ) ta dựa vào R( x ); để định nghĩa R( x ) ta dựa vào T( x )... 

Có thể khái quát bằng sơ đồ:

S( x ) P( x ) R( x ) T( x ) U( x ) .... 

Nếu định nghĩa như thế này, chúng ta không thể kéo dài mãi mà phải có 

khái niệm xuất phát; đó là khái niệm chưa được định nghĩa. Từ đây, người ta xây 

dựng các khái niệm khác. Khoa học nào cũng có những khái niệm xuất phát, nó 

được xây dựng trên cơ sở các quan hệ giữa các khái niệm hoặc mô tả khái niệm. 

Ví dụ: Trong hình học, điểm, đường thẳng, mặt phẳng,... là những khái 

niệm không định nghĩa được.  

3.3. Quy tắc 3: Định nghĩa phải ngắn gọn, rõ ràng. 

Để định nghĩa ngắn gọn, rõ ràng, ta phải loại bỏ những dấu hiệu có thể

được suy ra từ những dấu hiệu đã được nêu trong định nghĩa. 

Một định nghĩa không ngắn gọn có thể gây mơ hồ, trùng lắp dấu hiệu và 

như vậy, người ta dễ nhầm lẫn, khó phân biệt đối tượng mà ta đề cập. 
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Ví dụ: Hình tam giác đều là hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau và 3 góc 

bằng nhau. 

3.4. Quy tắc 4: Không dùng cách định nghĩa phủ định. 

Như đã đề cập, định nghĩa khái niệm là vạch rõ nội hàm của khái niệm để 

phân biệt lớp đối tượng được phản ánh trong khái niệm với các đối tượng tiếp cận

với nó, cho nên, nếu định nghĩa là phủ định thì ta không vạch ra được dấu hiệu

chung thuộc nội hàm của khái niệm. Và như vậy, ta không thể tạo được sự đồng 

nhất về ngoại diên giữa khái niệm được định nghĩa và ngoại diên khái niệm dùng 

để định nghĩa. 

Hơn nữa, khi ta phủ định khái niệm này chưa chắc là khẳng định khái niệm

kia. 

Ví dụ: Màu trắng là màu không đen. 

“Màu không đen” không có nghĩa là “màu trắng”, mà có thể là những màu 

khác. 

4. Các hình thức định nghĩa khái niệm

4.1. Định nghĩa thông qua khái niệm chủng và sự khác biệt về loại

Với hình thức định nghĩa này, khi định nghĩa, người ta đưa ra khái niệm coi 

như biết rõ (công nhận), rộng hơn khái niệm được định nghĩa, sau đó thêm vào 

những dấu hiệu đặc trưng (nội hàm) để thu hẹp ngoại diên khái niệm đó lại cho 

trùng khớp (đồng nhất) với ngoại diên khái niệm được định nghĩa. 

Có thể khái quát công thức kiểu định nghĩa thông qua khái niệm loại và sự

khác biệt về chủng:  

∀ x P( x ) ⇔ Q( x ) /\ R( x )

Ví dụ: Hàng hoá là vật phẩm do lao động con người làm ra và được trao đổi

mua bán trên thị trường. 

4.2 Định nghĩa liệt kê 

Định nghĩa liệt kê là kiểu định nghĩa nêu ra các khái niệm có ngoại diên 

hẹp hơn thuộc ngoại diên khái niệm được định nghĩa. 
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Hình thức định nghĩa này nhằm sử dụng những khái niệm đã biết, có ngoại

diên hẹp để định nghĩa khái niệm rộng hơn. Như vậy, nó không nhằm nêu ra dấu

hiệu bản chất của đối tượng mà nó chỉ rõ những khái niệm hẹp hơn. 

Ví dụ: Thành viên của trường đại học gồm thầy cô, cán bộ, công nhân viên, 

sinh viên. 

* Lưu ý: Kiểu định nghĩa này chỉ được áp dụng khi số lượng đối tượng liệt

kê có giới hạn, không quá nhiều, bởi vì, nếu số lượng đối tượng quá nhiều, chúng 

ta không thể liệt kê hết.       

4.3. Định nghĩa thông qua quan hệ

Khi định nghĩa những khái niệm rộng nhất, chung nhất, người ta không thể

định nghĩa bằng cách đưa nó về khái niệm rộng hơn (thông qua khái niệm loại và 

sự khác biệt về chủng) mà người ta xác lập một quan hệ giữa khái niệm được

định  nghĩa với một khái niệm khác. 

Ví dụ: Trong triết học, có nhiều định nghĩa thông qua quan hệ. Chẳng hạn, 

V.I.Lénine định nghĩa khái niệm "vật chất" thông qua việc đối lập với khái niệm

ý thức. Các cặp phạm trù hiện tượng và bản chất, nguyên nhân và kết quả,... cũng 

được định nghĩa theo kiểu này. 

4.4. Định nghĩa kiến thiết (xây dựng) 

Định nghĩa kiến thiết là kiểu định nghĩa chỉ rõ nguồn gốc ra đời, phương 

thức tạo thành của đối tượng hoặc cấu tạo của đối tượng được định nghĩa. 

Ví dụ 1: 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. 

Ví dụ 2: Phán đoán là hình thức cơ bản của tư duy, được tạo thành từ sự

liên kết giữa các khái niệm. 

 

THỰC HÀNH 
1. Các định nghĩa sau đây có đúng không? Vì sao? 

1.1. Logic học hình thức là khoa học nghiên cứu tư duy của con người. 

1.2. Hàng hoá là sản phẩm do lao động của con người làm ra. 
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1.3. Triết học là khoa học về những quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy 

con người. 

1.4. Xã hội cộng sản chủ nghĩa là xã hội không tồn tại giai cấp.  

1.5. - Thế nào là phụ nữ đẹp? 

- Phụ nữ đẹp là phụ nữ có sức quyến rũ.

- Thế nào là phụ nữ có sức quyến rũ?

- Phụ nữ có sức quyến rũ là phụ nữ có sắc đẹp. 

2. Dùng vòng tròn tập hợp để mô tả quan hệ ngoại diên giữa các khái niệm sau 

đây: 

2.1. Sinh viên, bí thư chi đoàn, sinh viên ưu tú. 

2.2. Sinh viên, đoàn viên, cầu thủ bóng đá. 

2.3. Tội phạm, tội phạm hình sự, tội phạm tham ô, tội phạm giết người. 

2.4. Khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh, hình thức của tư duy. 

2.5. Nhạc sĩ, hoạ sĩ, nhà báo, trí thức, người Việt Nam. 

3. Hãy cho biết, cách phân chia sau đây có đúng không? Vì sao? 

 3.1. Giới tự nhiên chia thành giới vô sinh, giới hữu sinh, động vật, thực

vật. 

 3.2. Cơ cấu công quyền được chia ra thành lập pháp, hành pháp, tư pháp và 

Đảng. 

 3.3. Tập hợp số chia thành số thành số tự nhiên, số dương, số âm, số hữu tỉ.

3.4. Chiến tranh chia thành chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh phi nghĩa, 

chiến tranh bảo vệ tổ quốc. 

 3.5. Văn học chia thành văn học Việt Nam, văn học Anh, văn học Pháp, 

văn học Mỹ, văn học châu Âu. 

 

Chương IV  

PHÁN ĐOÁN 
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I. ĐẶC TRƯNG CHUNG CỦA PHÁN ĐOÁN 
1. Khái niệm phán đoán: 

Phán đoán là một hình thức tư duy, được hình thành nhờ sự liên kết

giữa các khái niệm, nó khẳng định hoặc phủ định một đặc điểm, một tính chất

hay một mối liên hệ nào đó của đối tượng. 

2. Giá trị chân lý của phán đoán 

- Phán đoán có giá trị chân lý đúng được gọi là phán đoán đúng.  

Ký hiệu: 1 hoặc “đ” – đúng; "c" – chân thực. 

- Phán đoán có giá trị chân lý sai được gọi là phán đoán sai.  

Kí hiệu: 0 hoặc “s” – sai; “g” - giả dối. 

- Giá trị đúng, sai gọi là giá trị chân lý của phán đoán. 

Ví dụ:

- Karl Marx là người Đức = 1. 

- Karl Marx là người Nga = 0. 

3. Phán đoán và câu: 

Phán đoán và câu có quan hệ mật thiết với nhau. Trong quá trình phản ánh, 

việc hình thành câu và phán đoán đồng thời xảy ra. 

Phán đoán được biểu đạt dưới dạng ngôn ngữ thành một câu (mệnh đề), 

phản ánh đúng hoặc sai hiện thực khách quan. Còn câu là cái “vỏ vật chất” của

phán đoán. 

Vì câu là sự liên kết giữa các từ nên từ cũng có liên hệ với phán đoán. Ở

những ngôn ngữ khác nhau, ta có những từ khác nhau để thể hiện khái niệm. Tuy 

vậy, cấu trúc logic của phán đoán vẫn giống nhau. 

Tuy phán đoán và câu có sự thống nhất, nhưng giữa chúng không phải

hoàn toàn đồng nhất. Bởi vì, phán đoán được biểu hiện bằng câu, nhưng không 

phải câu nào cũng là phán đoán, đó là câu hỏi, câu cảm thán, câu mệnh lệnh,... 

II. PHÁN ĐOÁN ĐƠN
1. Liên từ logic và các phép logic: 

Như đã trình bày trên đây, phán đoán là một câu (đơn, phức) cấu tạo đúng 

ngữ pháp. Trong những phán đoán đó, ta thường gặp các từ: và, hay, hoặc, nếu… 

thì…, vì… nên,… Logic học gọi đó là những liên từ logic. 
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S là P
Hoặc

S không là P 

Các liên từ logic này ứng với các phép logic. Chẳng hạn: 

- Phép phủ định ứng với phụ từ “không” (Cũng được gọi chung là liên từ

logic). 

- Phép hội ứng với liên từ “và”. 

- Phép tuyển ứng với liên từ “hoặc”, “hay là”. 

- Phép kéo theo ứng với liên từ “nếu…thì…”. 

Các phép logic trên được ký hiệu: 

- Phép phủ định: “   ” hoặc “7” hoặc “~” 

- Phép hội: “/\”. 

- Phép tuyển: “\/”. 

- Phép kéo theo: “⇒” hay (→). 

- Phép tương đương: “⇔” hoặc “ ≡ ” hoặc “ = ”. 

2. Phán đoán đơn và các hình thái phán đoán đơn

2.1. Phán đoán đơn: 

Phán đoán đơn là phán đoán được tạo thành từ mối liên hệ giữa hai 

khái niệm bởi hệ từ “LÀ” hoặc “KHÔNG LÀ”. 

Ví dụ:

- Việt Nam là thành viên thứ 150 của WTO (a). 

- Mọi công nhân không là kẻ bóc lột (b). 

Khái niệm chỉ đối tượng của sự suy nghĩ “Việt Nam” và “công nhân” gọi

là CHỦ TỪ (Subjectum) của phán đoán. 

Kí hiệu: S (Subjectum). 

Khái niệm chỉ tính chất, quan hệ của đối tượng của sự suy nghĩ “thành viên 

thứ 150 của WTO”,  “kẻ bóc lột” gọi là VỊ TỪ hay TÂN TỪ.

Kí hiệu: P (Praedicatum) 

Chủ từ và vị từ (tân từ) gọi là thuật ngữ của phán đoán. 

Như vậy, ta có thể khái quát công thức của phán đoán đơn: 
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Mọi S là P 

Mọi S không là P 

Một số S là P 

Một số S không là P 

Do vậy, người ta còn cho rằng, phán đoán đơn là phán đoán không chứa

liên từ logic. 

Căn cứ vào lượng từ, người ta chia phán đoán thành những loại khác nhau. 

2.2. Các hình thái phán đoán đơn

Căn cứ vào lượng từ và hệ từ (là, không là) người ta chia phán đoán đơn

thành 4 loại: 

2.2.1. Phán đoán khẳng định chung (toàn xưng - khẳng định) 

Công thức:  

 

Kí hiệu: A – Affirmotio 

Ví dụ: Mọi dân tộc đều có quyền bình đẳng. 

2.2.2. Phán đoán phủ định chung (toàn xưng – phủ định)  

Công thức:  

 

Kí hiệu: E - (Négo) 

Ví dụ: Mọi người Việt Nam đều không thích chiến tranh. 

2.2.3. Phán đoán khẳng định riêng (đặc xưng – khẳng định) 

Công thức:  

 

Kí hiệu: I - (Affirmotio). 

Ví dụ: Một số sinh viên là đoàn viên TNCS HCM. 

2.2.4. Phán đoán phủ định riêng (đặc xưng - phủ định) 

Công thức: 

 

Kí hiệu: O (Négo)
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Ví dụ: Một số sinh viên không thích học logic học. 

* Chú ý: Đối với những phán đoán đơn, đối tượng được đề cập là một

phần tử duy nhất và thực tế vẫn có một thì ta có thể xem đó là phán đoán toàn thể.

3. Tính chu diên của các khái niệm trong phán đoán đơn

3.1. Khái niệm ngoại diên 

Tập hợp các phần tử, các đối tượng trong khái niệm gọi là ngoại diên 

của khái niệm. 

Như vậy, ngoại diên của khái niệm nói lên quy mô, trình độ khái quát của

khái niệm. 

Ví dụ: Xét khái niệm “con người”. Khái niệm này có ngoại diên rất rộng, 

vì nó chứa tất cả phần tử người (con người cụ thể) trên thế giới. 

3.2. Khái niệm chu diên 

Một khái niệm được gọi là chu diên khi ngoại diên của nó được đề cập

đầy đủ trong phán đoán. 

Như vậy, một khái niệm chu diên, khi ngoại diên của nó hoàn toàn nằm

trong hoặc hoàn toàn nằm ngoài ngoại diên của khái niệm khác; một khái niệm

không chu diên, khi ngoại diên của nó chỉ có một bộ phận nằm trong hoặc nằm

ngoài ngoại diên của khái niệm khác. 

Ký hiệu khái niệm ngoại diên: “+”. 

Ta ký hiệu khái niệm không chu diên: “ ”. 

Ví dụ: Xét phán đoán “Mọi công nhân đều là người lao động”. 

Gọi: S là công nhân; 

 P là người lao động. 

Ta có sơ đồ Euler - Venn biểu diễn quan hệ ngoại diên giữa 02 khái niệm

này: 

 

P
S+
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Ta thấy, khái niệm “công nhân” chu diên trong phán đoán trên. Bởi vì, trên 

sơ đồ, ngoại diên của khái niệm “công nhân” hoàn toàn nằm trong ngoại diên của

khái niệm “người lao động”; khái niệm "người lao động" trong phán đoán trên là 

không chu diên, bởi vì, ngoại diên của nó có một phần trùng với ngoại diên khái 

niệm “công nhân”.  

Nói cách khác, do khái niệm "công nhân" được đề cập với đầy đủ ngoại

diên nên nó chu diên, còn khái niệm "người lao động" được đề cập không đầy đủ 

ngoại diên nên nó không chu diên. 

3.3. Khảo sát tính chu diên của khái niệm trong phán đoán đơn

3.3.1. Phán đoán khẳng định chung (SaP)  

 

Mọi phần tử thuộc S đều thuộc P. 

Có hai khả năng xảy ra: 

- Một là, nếu ngoại diên của chủ từ S nhỏ hơn ngoại diên của vị từ P thì S 

chu diên và P không chu diên. 

Ví dụ: Mọi công nhân đều là người lao động. 

Ta có sơ đồ Euler – Venn:                                 

 P

S+: Công nhân 

 P-: Người lao động 

 

- Hai là, nếu ngoại diên của chủ từ S bằng ngoại diên của vị từ P thì S chu 

diên và P cũng chu diên. 

Ví dụ: Mọi tam giác đều đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. 

 

S+: Tam giác đều

Mọi S là P 

S = P

S
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P+: Tam giác có ba cạnh bằng nhau 

 

3.3.2. Phán đoán phủ định chung (SeP)  

 

Mọi phần tử thuộc S đều không thuộc P. 

Trường hợp này chỉ có một khả năng xảy ra. 

Ví dụ: Mọi kẻ ăn bám đều không có ích. 

S+: Kẻ ăn bám. 

 P+: Không có ích 

 

3.3.3. Phán đoán khẳng định chung (SiP)  

 

Có một số phần tử S thuộc P

Có hai khả năng xảy ra: 

- Một là, nếu chủ từ S và vị từ P có quan hệ giao nhau thì S không chu diên 

và P cũng không chu diên. 

Ví dụ: Một số sinh viên mê bóng đá. 

 S P

S-: Sinh viên 

 P+: Mê bóng đá

- Hai là, nếu chủ từ S và vị từ P có quan hệ phụ thuộc thì S không chu diên 

và P chu diên. 

Ở ví dụ trên, nếu tất cả những “người mê bóng đá” đều là “sinh viên”, ta có 

sơ đồ:

S-: Sinh viên 

 P+: Mê bóng đá

Mọi S không là P 

P

Một số S là P 

P
S

S
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3.3.4. Phán đoán phủ định riêng (SoP) 

 

Có một số phần tử S không thuộc P

Có hai khả năng xảy ra: 

- Một là, nếu một số phần tử S nằm ngoài P, một số phần tử còn lại không 

xác định có thuộc P hay không và tân từ P nằm ngoài chủ từ S thì S không chu 

diên và P chu diên. 

Ví dụ: Một số câu không là phán đoán. 

 S P

S-: Câu    

 P+: Phán đoán                                                   

- Hai là, nếu vị từ P hoàn toàn nằm trong chủ từ S thì S không chu diên và 

P chu diên. 

Trong ví dụ trên, nếu mọi phán đoán đều là câu (đúng) thì ta có sơ đồ 

Venn: 

 S

S-: Câu 

 P+: Phán đoán 

 

* Nhận xét: Qua khảo sát các các trường hợp trên, ta có thể rút ra kết luận: 

- Chủ từ (S) chu diên trong phán đoán chung (toàn xưng) và không chu 

diên trong phán đoán riêng (đặc xưng). 

- Vị từ (P) chu diên trong phán đoán phủ định và có thể chu diên hoặc

không chu diên trong phán đoán khẳng định. 

4. Quan hệ giữa các phán đoán 

Một số S không là P 

P
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Đặt 04 phán đoán đơn A, E, I, O trên 04 đỉnh hình vuông, ta có hình hình 

vuông logic (the traditional square). 

 A Đối chọi trên                  E 

 
I Đối chọi dưới O

4.1. Quan hệmâu thuẫn (Contradictory) 

Quan hệ mâu thuẫn là quan hệ giữa các phán đoán đơn có cùng khái 

niệm S, P, nhưng trái ngược nhau về lượng từ và hệ từ.

Theo hình vuông logic, quan hệ mâu thuẫn gồm quan hệ: A - O; E – I. 

- Xét quan hệ A - O: 

A: Mọi S là P 

O: Một số S không là P 

Ví dụ:

A: Mọi sinh viên đều là đoàn viên. 

O: Một số sinh viên không là đoàn viên. 

Ta có, nếu: 

A = 1 ⇒ O = 0

A = 0 ⇒ O = 1

O = 1 ⇒ A = 0

O = 0 ⇒ A = 1

- Xét quan hệ giữa E - I

E: Mọi S không là P 

I: Một số S là P 

Ví dụ:

Th
ứ

bậ
c
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E: Mọi sinh viên không là đoàn viên. 

I: Một số sinh viên là đoàn viên. 

Ta có, nếu: 

E = 1 ⇒ I = 0

E = 0 ⇒ I = 1

I = 1 ⇒ E = 0

I = 0 ⇒ E = 1

4.2. Quan hệ lệ thuộc (subalternation)

Quan hệ lệ thuộc là quan hệ giữa các phán đoán có cùng khái niệm S, 

P, cùng hệ từ nhưng khác nhau về lượng từ.

Theo hình vuông logic, quan hệ lệ thuộc gồm các quan hệ: A – I; E - O 

Xét quan hệ: A – I

A: Mọi S đều là P 

I: Một số S là P 

Ví dụ:

A: Mọi sinh viên đều là đoàn viên. 

I: Một số sinh viên là đoàn viên. 

Ta có, nếu: 

A = 1 ⇒ I = 1

A = 0 ⇒ I = || (Không xác định) 

I = 1 ⇒ A = ||  

I = 0 ⇒ A = 0

4.3. Quan hệ đối chọi (Contrary) 

Quan hệ đối chọi là quan hệ giữa các phán đoán có cùng khái niệm S, 

P, cùng lượng từ nhưng trái ngược về hệ từ.

Theo hình vuông logic, ta có 02 loại quan hệ đối chọi: 

4.3.1. Quan hệ đói chọi trên 

Đó là quan hệ giữa hai phán đoán A - E. 

 A: Với mọi S đều là P 

E: Mọi S không là P 
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Ví dụ:

A: Mọi sinh viên đều là đoàn viên. 

E: Mọi sinh viên đều không là đoàn viên. 

Ta có, nếu:    

A = 1 ⇒ E = 0

A = 0 => E =  ||   

E = 1 ⇒ A = 0

E = 0 ⇒ A = || 

4.3.2. Quan hệ đối chọi dưới (Subcontrary) 

Đó là quan hệ giữa hai phán đoán I - O 

I: Một số S là P 

O: Một số S không là P 

Ví dụ:

I: Một số sinh viên là đoàn viên. 

O: Một số sinh viên không là đoàn viên. 

Ta có, nếu:   

I = 1 ⇒ O = ||  

I = 0 ⇒ O = 1

O = 1 ⇒ I = || 

O = 0 ⇒ I = 1

IV. PHÁN ĐOÁN PHỨC VÀ CÁC PHÉP LOGIC 
1. Khái niệm phán đoán phức

Phán đoán phức là phán đoán được tạo thành từ một hay nhiều phán 

đoán thành phần nhờ các liên từ logic. 

2. Các phép logic: 

2.1. Phép phủ định 

2.1.1. Định nghĩa

Phủ định của một phán đoán là thao tác logic nhằm từ một phán đoán 

đã có, ta tạo ra một phán đoán mới có giá trị chân lý trái ngược với nó bằng 

từ phủ định "không phải”. 
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Ví dụ:

- Karl Marx là người Đức = 1

Phủ định phán đoán trên, ta có: 

 - Không phải Karl Marx là người Đức = 0

Như vậy, từ một phán đoán P bất kỳ, ta có thể tạo ra phán đoán phủ định là 

không phải P. 

Ký hiệu: P

Ta có thể lập bảng chân – trị của phép phủ định như sau: 

 

P P

1 0

0 1

2.1.2. Phủ định kép 

Ở phần trên, phủ định một phán đoán P ta có phán đoán P . Nếu ta tiếp tục

phủ định phán đoán P thì ta sẽ có phán đoán phủ định của phủ định P .

Xét phán đoán: 

P – Tháng hai có 31 ngày = 0 

- Phủ định lần I: P – Không phải tháng hai có 31 ngày = 1 

- Phủ định lần II: P – Nói rằng, không phải tháng hai có 31 ngày là 

sai = 0. (Nghĩa là, tháng hai có 31 ngày). 

Ta thấy, qua hai lần phủ định ta có phán đoán mới có cùng giá trị chân lý 

với phán đoán ban đầu. 

 

Ký hiệu:                              hoặc hoặc

Ta nói, P và P tương đương logic với nhau. 

Đọc là: Không phải không P tương đương logic với P. 

Hệ thức tương đương này giống như trong đại số học có cùng hằng đẳng 

thức: a = a. 

P = P ~ ( ~ P) = P ┐ ( ┐ P) = P 
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Có thể lập bảng chân - trị phép phủ định kép như sau: 

 

P P P

1 0 1

0 1 0

Ta thấy, P và P cùng giá trị chân lý. 

Do vậy: P = P

2.2. Phép hội

2.2.1. Định nghĩa phép hội

Phán đoán hội là phép liên kết hai hoặc nhiều phán đoán thành phần

bởi liên từ logic “VÀ”. 

Xét hai phán đoán: 

P = Ân thích xem phim. 

Q = Ân thích xem ca nhạc. 

Ta thiết lập phán đoán hội: 

Ân thích xem phim và (Ân thích xem) ca nhạc. 

Ta viết: P /\ Q 

Đọc là: P hội Q hay P và Q 

Ta có bảng giá trị chân lý: 

 

Do vậy, ta có thể định nghĩa, phán đoán P /\ Q đúng khi cả P và Q cùng 

đúng và sai trong mọi trường hợp khác. 

Do vậy, người ta gọi phán đoán hội là phán đoán tích. 

P Q P /\ Q 

1 1 1

1 0 0

0 1 0

0 0 0
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* Lưu ý: Khi nối hai phán đoán bởi từ “và” để diễn đạt phép hội, người ta 

thường bỏ bớt một số từ trùng lắp hoặc sửa đổi đôi chút. 

2.2.2. Những liên từ khác từ “và” nhưng có ý nghĩa phép hội

Ngoài từ “và”, trong nhiều trường hợp, ta gặp các từ khác cùng chỉ phép 

hội như: đồng thời, nhưng, mà, rồi, song, vẫn, cũng, tuy… nhưng, mặc dù... 

nhưng,... hoặc chỉ bằng một dấu phẩy “,”. 

* Chú ý:  

1. Có những trường hợp, từ “và” không mang ý nghĩa phép hội. 

Chẳng hạn: “Nói và làm đi đôi với nhau”. Từ “và” trong câu này không 

mang ý nghĩa phép hội, bởi vì, ta không thể tách câu trên thành 02 phán đoán: 

“Nói đi đôi với nhau”; 

Và: 

“Làm đi đôi với nhau”. 

 2. Trong ngôn ngữ, có những trường hợp từ “và” được dùng không rõ 

nghĩa. Hãy xem ví dụ sau đây: 

 “Napoleon thích uống nước và rượu”. 

 (Napoleon liked water and wine) 

 (Xem Samuel Guttenplan, The Languages of Logic, Oxford Publishing 

Services, 1986, P.112) 

Ta có thể hiểu câu này: 

 “Napoleon thích uống nước” và “Napoleon thích uống rượu”. 

 Như vậy, vấn đề là không rõ. Bởi lẽ, có thể Napoleon thích uống cả hai 

hoặc thích pha nước với rượu. Trường hợp này, từ “và” được hiểu là “với” mới

đúng. 

2.3. Phép tuyển (tổng logic) 

2.3.1. Định nghĩa

Phép tuyển là phép liên kết hai hay nhiều phán đoán thành phần bởi

liên từ logic “hoặc”, “hay là”.  

Ví dụ: Xét hai phán đoán: 

P: Anh ấy là giáo viên. 

Q: Anh ấy là nhạc sĩ.
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Ta thiết lập phép tuyển: 

Anh ấy là giáo viên hoặc (anh ấy là) nhạc sĩ.

Kí hiệu: P ∨Q

Đọc là: P hoặc Q, hay P hay Q, hoặc tuyển của P và Q.  

Ta có thể lập bảng chân - trị của phép tuyển như sau: 

 

P Q P ∨Q

1 1 1

1 0 1

0 1 1

0 0 0

Qua bảng chân - trị, ta thấy, phán đoán P∨ Q chỉ sai khi các phán đoán 

thành phần đều sai và nó đúng trong các trường hợp khác. Do vậy, người ta còn 

gọi phép tuyển là phép tổng logic. 

2.3.2. Phép tuyển chặt và phép tuyển không chặt

Phép tuyển mà ta đề cập ở mục 2.3.1, logic học gọi là phép tuyển không 

chặt (còn gọi là phép tuyển lỏng, tuyển rộng hay phép tuyển không loại). Nó 

tương đương với từ “hoặc” theo nghĩa “và/hoặc”. 

Ngoài phép tuyển này, người ta còn dùng phép tuyển chặt (tuyển loại). Nó 

tương đương với từ “hoặc” theo nghĩa “hoặc…hoặc”. 

Ví dụ: Xét hai phán đoán;  

P = Việt Nam gia nhập WTO năm 2006. 

Q = Việt Nam gia nhập WTO năm 2007. 

Thực hiện phép tuyển ta có:  

Việt Nam gia nhập WTO năm 2006 hoặc 2007. 

Ký hiệu: P V Q hay P + Q 

Đọc là: P tuyển chặt (tuyển loại) Q. 

Ta có thể lập bảng chân - trị phép tuyển chặt như sau:  

P Q P V Q
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1 1 0

1 0 1

0 1 1

0 0 0

Nhìn vào bảng chân trị, ta thấy, phép tuyển chặt chỉ đúng khi có một trong 

hai phán đoán thành phần là đúng và sai trong các trường hợp khác. 

2.4. Phép kéo theo 

2.4.1. Định nghĩa phép kéo theo:

Phép kéo theo là phép liên kết hai phán đoán thành phần bởi liên từ

logic “nếu… thì…” 

Giả sử ta có hai phán đoán thành phần: 

P: Trời nắng. 

Q: Tôi sẽ đến thăm bạn. 

Ta có thể lập phán đoán kéo theo: 

Nếu trời nắng thì tôi sẽ đến thăm bạn. 

Phán đoán này có dạng: Nếu P thì Q 

Kí hiệu:  P ⇒ Q

P: Tiền đề;

Q: Hậu đề (kết đề)

Đọc là: Nếu P thì Q, hoặc từ P suy ra Q, hoặc P kéo theo Q 

Phép kéo theo có thể xác định qua bảng chân - trị:

P Q P ⇒ Q

1 1 1

1 0 0
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0 1 1

0 0 1

Nhìn vào bảng chân - trị ta thấy, phán đoán P ⇒ Q chỉ sai khi “trời nắng” 

mà “tôi không đến thăm bạn”; còn nếu “trời không nắng” (có thể trời mưa) mà 

“tôi vẫn đến thăm bạn” hoặc ở nhà đều được. 

Do vậy, ta có thể định nghĩa:  

Phán đoán P ⇒ Q sai khi P đúng mà Q sai và đúng trong các trường hợp

còn lại.  

2.4.2 Các phán đoán tương đương với P ⇒ Q

Xét phán đoán: Nếu trời mưa thì đường phố sẽ ướt.  

Gọi:  

- Trời mưa là P; 

- Đường phố ướt là Q.  

Phán đoán trên có dạng: P ⇒ Q

Phán đoán này đúng, vì khi P đúng thì Q cũng đúng. Vì vậy, khi “Đường 

phố không ướt” (không Q) thì ta có thể suy ra “Trời không mưa” (không P) (vì 

nếu mưa thì đường phố đã ướt). Do đó, ta phán đoán tương đương đúng: 

“Nếu đường phố không ướt thì suy ra trời không mưa” 

Kí hiệu: Q ⇒ P

Ta thấy, phán đoán “Nếu trời mưa thì đường phố sẽ ướt” còn tương đương 

với các phán đoán sau: 

- “Nói rằng, trời mưa mà đường phố không ướt là sai”. 

Hoặc: 

- “Không thể có chuyện, trời mưa mà đường phố không ướt”. 

QP ∧

Như vậy, ta có phán đoán tương đương: 

 

P ⇒ Q = Q ⇒ P

P ⇒ Q = Q ⇒ P = QP ∧



44 

Ta có thể chứng minh hệ thức trên bằng cách lập bảng chân – trị:

P

(1) 

Q

(2) 
P

(3) 

Q

(4) 

P ⇒ Q

(5) 

Q ⇒ P

(6) 

QP ∧

(7) 

QP ∧

(8) 

1 1 0 0 1 1 0 1

1 0 0 1 0 0 1 0

0 1 1 0 1 1 0 1

0 0 1 1 1 1 0 1

Ta thấy cột 5, 6, 8 có cùng giá trị chân lý. 

Vậy, P ⇒ Q = Q ⇒ P = QP ∧

2.4.3. Các tính chất của phép kéo theo 

2.4.3.1. Tính chất phản xạ:

a ⇒ a

2.4.3.2. Tính chất phản đảo

(a ⇒ b) = b ⇒ a

2.4.3.3. Tính chất chuyển vị (bắc cầu) 

 [(a ⇒ b) ∧ (b ⇒ c)] ⇒ (a ⇒ c) 

2.4.3.3. Quan hệ với phép phủ định, phép hội, phép tuyển

(a ⇒ b) = ( a ) ∨ b = ba ∧

2.4.4. Điều kiện cần, điều kiện đủ 

- Xét phán đoán: P ⇒ Q

Ta nói, P là điều kiện đủ đối với Q, còn Q là điều kiện cần đối với P. 

Ví dụ: Nếu trời mưa thì đường phố ướt (P ⇒ Q). 

Ta nói: “Trời mưa” – P: là điều kiện đủ để có “Đường phố ướt” – Q: là 

điều kiện cần để suy ra có trời mưa (P) 

- Xét phán đoán:   P ⇒ Q

Ví dụ: “Nếu ai không giỏi toán thì đừng vào đây” (Heraclite) 
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Gọi: 

- P: Ai giỏi toán; 

- Q: Ai vào đây 

Phán đoán trên có dạng:  P ⇒ Q

Ta nói, P là điều kiện cần đối với Q; có Q là đủ để suy ra có P.  

Như vậy, “giỏi toán” là điều kiện cần để “vào đây”. Còn nếu “không giỏi

toán” đủ để suy ra “không vào đây” được. Nhưng, nếu “Ai không vào đây” không 

thể suy ra rằng, họ “không giỏi toán”. 

Có thể định nghĩa: 

- Gọi P là điều kiện đủ đối với Q là khi có P thì chắc chắn có Q. Còn Q 

là cần để có P. 

- Gọi P là điều kiện cần đối với Q là khi không có P thì chắc chắn không 

có Q. Còn có P thì chưa chắc (chưa đủ để suy ra) có Q hay không có Q. 

2.5. Phép tương đương 

Xét phán đoán: P ⇔ Q

Có thể phát biểu: Nếu có P thì có Q và ngược lại, nếu có Q thì có P. 

Ta cũng có thể diễn đạt phán đoán P ⇔ Q bằng cách khác:  

P là điều kiện cần và đủ để có Q. Có P khi và chỉ khi có Q (nếu và chỉ

nếu).  

Ký hiệu: P ⇔ Q hay Q ⇔ P. 

Ta nói phán đoán P và phán đoán Q là 02 phán đoán tương đương. 

Như vậy, phép tương đương chính là phép logic hội hai phán đoán có 

dạng P ⇒ Q và Q ⇒ P. 

Ví dụ: Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng 

nhau và có 4 góc vuông. Và ngược lại, nếu tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và có 4 

góc vuông thì tứ giác đó là hình vuông. 

Ta lập bảng chân – trị của phán đoán P ⇔ Q

P Q P ⇒ Q Q ⇒ P (P ⇒ Q)∧ (Q ⇒ P) 

1 1 1 1 1
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1 0 0 1 0

0 1 1 0 0

0 0 1 1 1

Ta thấy, phán đoán tương đương chỉ đúng khi hai phán đoán thành phần

cùng đúng hoặc cùng sai. 

THỰC HÀNH 
1. Những câu sau đây, câu nào là phán đoán: 

1.1. Có những sinh viên học giỏi. 

1.2. Hãy nhanh lên! 

1.3. Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa. 

1.4. Logic tình thái là gi? 

1.5. Đẹp quá! 

1.6. X thích xem phim. 

1.7. Nếu trời mưa thì 2 + 2 = 4. 

2. Cho P: Nó thích học Triết học. 

Q: Nó thích học Logic học. 

Viết phán đoán sau đây dưới dạng kí hiệu: 

2.1. Nó không thích học Triết học mà cũng không thích học Logic học. 

2.2. Không phải nó vừa thích học Triết học vừa thích học Logic học. 

2.3. Nó chỉ thích học một trong những môn (Triết học, Logic học). 

2.4. Nó thích học ít nhất một trong những môn. 

2.5. Nó không thích học ít nhất một trong hai môn. 

2.6. Nó thích học nhiều nhất là một môn. 

3. Cho phán đoán: “Trong lớp này, có một số sinh viên học giỏi”. 

Nếu phán đoán náy đúng thì các phán đoán sau đây như thế nào: 

3.1. Trong lớp này, có vài sinh viên học giỏi. 

3.2. Trong lớp này, chỉ có một sinh viên học giỏi. 

3.3. Trong lớp này, không có sinh viên nào học gỏi. 

3.4. Trong lớp này, không phải không có sinh viên học gỏi. 

3.5. Trong lớp này, sinh viên nào cũng học giỏi. 
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3.6. Không phải mọi sinh viên trong lớp này đều học giỏi. 

3.7. Trong lớp này, không phải không có sinh viên không học giỏi. 

3.8. Trong lớp này, mọi sinh viên đều không học giỏi.  

4. Viết công thức các phán đoán sau đây: 

4.1. Số cô có vợ có chồng. 

Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai. 

4.2. Chó đâu có sủa trống không. 

 Không thằng ăn trộm, cũng ông đi đường. 

4.3. Nếu không có lòng yêu lao động đến cuồng nhiệt thì sẽ không có tài 

năng, không có thiên tài. (Mendeleep) 

4.4. Chết thì bỏ con, bỏ cháu 

Sống thì không bỏ mùng sáu tháng giêng. 

4.5. Nên thợ nên thầy vì lo học

No ăn, no mặc bởi hay làm. 

4.6. Nếu bạn muốn giàu có thì chẳng những phải học cách làm ra tiền mà 

còn phải học cách sử dụng đồng tiền (B. Franklin) 

5. Các từ “và”, dấu “,” trong phán đoán sau đây có mang ý nghĩa của phép logic 

không? Nếu có thì đó là phép logic gì? 

5.1. An và Bình dắt nhau đi chơi. 

5.2. Công nhân, viên chức khi về hưu, già yếu, bệnh tật hoặc mất sức lao 

động được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. 

6. Các từ “hoặc”, “hay là” trong các phán đoán sau đây mang ý nghĩa phép tuyển

nào: 

6.1. Hoặc chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội hoặc chúng ta đi theo con đường 

tư bản chủ nghĩa. 

6.2. Bất kì hiện tượng nào cũng thuộc về hiện tượng vật chất hoặc hiện

tượng tinh thần. 

6.3. Sinh viên các trường cao đẳng, đại học phải học Logic học hoặc Triết

học. 

6.4. Lợi nhuận của nhà tư bản tăng nhờ năng suất lao động tăng hoặc giá 

thành sàn phẩm giảm. 
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6.5. Karl Marx sinh năm 1818 hoặc 1819; muốn biết rõ, hãy xem trong “Từ

điển triết học” hoặc cuốn “Lịch sử triết học Mác – Lênin”. 

7. Chứng minh các công thức và tìm nội dung cụ thể theo công thức sau đây: 

 7.1. a ∨ b = )( ba ∧ ∨ )( ab ∧ ∨ a( ∧ )b

7.2. ba ∨ = a( )b⇒ ∧ b( )a⇒

7.3. [ )()( bba ∧∨ ] a⇒

7.4. ⇒⇒ )( ba [ a ∨ b ]

7.5. [ a ∨ b ] ⇒ )( ba ⇒

7.6. ∨a b = a( )() bab ⇒∧⇒

8. Trên cơ sở xác định điều kiện cần và điều kiện đủ, viết lại phán đoán sau đây 

dưới dạng “Nếu… thì…” hoặc “Nếu không… thì không…”. 

8.1. Chỉ có khoa học khi có tổng quát. (Anstote).  

8.2. Nền kinh tế hàng hóa chỉ phát triển mạnh mẽ khi có đủ các dạng thị

trường. 

8.3. Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được dân 

tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. (Hồ Chí 

Minh). 

8.4. Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh thanh niên. 

8.5. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính 

trị và tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình 

độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo.  

8.6. Không có giấc mơ nào trở thành hiện thực, nếu bạn không thức dậy

làm việc (Banking) 

8.7. Suy nghĩ xa sẽ không lo buồn gần (Khổng Tử). 

8.8. Ngọc chẳng mài chẳng sáng. 

 Người không suy xét, không thêm trí khôn (Khổng Tử). 

8.9. Chỉ những nhân cách có đạo đức cao cả và trí tuệ sâu sắc thì mới cảm

thấy bi kịch do ý thức được sự phân cách của mình. (A.Xpikin) 

8.10. Sẽ không có tương lai, nếu không có chủ nghĩa Mác (Jacques 

Derrida). 
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8.11. Muốn thực sự hiểu được phẩm chất và tài năng của dân tộc, cần phải

đi sâu vào những diễn biến lịch sử và phát hiện ra những nét độc đáo được ẩn sâu 

trong lòng hiện vật. (Trần Văn Giàu). 

8.12. Chừng nào người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam 

đánh Tây. (Nguyễn Trung Trực). 

8.13. Văn hóa, nếu để phát triển một cách tự phát, không có sự hướng dẫn

tự giác, sẽ để lại sau lưng một bãi sa mạc (Karl Marx). 

9. Tìm các phán đoán tương đương với các phán đoán 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.10, 

8.12. 

 

Chương V 

SUY LUẬN

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SUY LUẬN
1. Suy luận là gì? 

“Suy luận là thao tác tư duy logic, thông qua đó người ta rút ra được

phán đoán mới từmột hay nhiều phán đoán đã có”  

Phán đoán đã cho gọi là TIỀN ĐỀ.

Phán đoán mới được gọi là KẾT LUẬN. 

2. Các loại suy luận

Nghiên cứu suy luận, người ta chia thành hai loại: suy luận hợp logic và 

suy luận không hợp logic.  

2.1. Suy luận hợp logic:

Suy luận hợp logic là suy luận, nếu các tiền đề đều đúng và tuân thủ theo 

các quy tắc của suy luận thì kết luận rút ra cũng đúng. 

Một đất nước muốn phát triển về nhiều mặt thì phải hội nhập quốc tế

Việt Nam muốn phát triển về nhiều mặt

Vậy, Việt Nam phải hội nhập quốc tế.

2.2. Suy luận nghe có lý:
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Suy luận nghe có lý là kiểu suy luận không tuân thủ các quy tắc suy luận, 

để từ những tiền đề đã có rút ra kết luận, do vậy, nếu các tiền đề đều đúng thì kết

luận rút ra có thể đúng mà cũng có thể sai. 

Chẳng hạn, trong truyện vui truyền hình “Thủ phạm là ai?”: 

- Ông A bị mất chiếc xe đạp và ông nghi là anh B hàng xóm lấy. Ông A 

suy luận: 

1. Trong xóm này đã nhiều lần mất trộm. 

2. Anh B là thủ phạm các vụ mất đó và đã từng bị tù về tội ăn trộm. 

3. Lần này tôi mất xe đạp. 

Vậy, thủ phạm không ai khác là anh B. 

Trong câu chuyện này, kết luận rút ra của ông A là có thể đúng mà cũng có 

thể sai (vì thủ phạm là con ông ấy bán để tiêu xài). 

II. SUY LUẬN HỢP LOGIC: 
1. Suy luận từ tiền đề là phán đoán đơn

1.1. Suy luận từmột tiền đề (suy luận trực tiếp) 

Phép suy luận nào chỉ có một tiền đề được gọi là phép suy luận từ một tiền

đề hay suy luận trực tiếp. 

Quy tắc chung: Khái niệm nào không chu diên ở tiền đề thì không được

chu diên ở kết luận. 

1.1.1. Phép đảo ngược (đổi chỗ)

Muốn đổi chỗ, ta đổi vị trí của chủ từ và vị từ.

- Có ba trường hợp suy luận hợp logic từ phép đổi chỗ (đảo ngược -

Conversio). 

1.1.1.1. Phép đảo ngược hạn định 

Đây là phép suy luận chuyển từ phán đoán toàn xưng khẳng định 

sang đặc xưng khẳng định. 

- Tiền đề: Mọi S là P (SaP) 

- Kết luận: Một số P là S (PiS) 

Ví dụ:

- Tiền đề: Mọi thanh niên đều mê bóng đá” 

- Kết luận: Một số người mê bóng đá là thanh niên.  
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1.1.1.2. Phép đảo ngược đơn giản

Đây là phép suy luận chuyển từ phán đoán phủ định toàn xưng hặc

khẳng định đặc xưng sang phán đoán mới. 

- Tiền đề: Một số S là P (SiP) 

- Kết luận: Một số P là S (PiS) 

Ví dụ:

- Tiền đề: Một số thanh niên là cầu thủ bóng đá

- Kết luận: Một số cầu thủ bóng đá là thanh niên. 

- Tiền đề: Mọi S không là P (SeP) 

 - Kết luận: Mọi P không là S (PeS) 

Ví dụ:

- Tiền đề: Mọi kẻ cơ hội đều không có lòng tự trong 

 - Kết luận: Mọi người có lòng tự trọng đều không là kẻ cơ hội. 

1.1.1.3. Chú ý 

Từ tiền đề là phán đoán “Một số S không là P”, ta không thể suy ra “Một

số P không là S”. 

Ví dụ: Từ tiền đề “Một số động vật không phải là con người” ta không thể

suy ra “Một số con người không phải là động vật”. 

Bởi vì, xét hai trường hợp của phán đoán “Một số S không là P”, khái niệm

S đều không chu diên, nhưng nếu kết luận rút ra là “Một số P không là S” thì S 

chu diên. Như vậy, suy luận này sẽ vi phạm quy tắc đã được đề cập. 

1.1.2. Phép đổi chất

Muốn đổi chất, ta đổi tân từ P thành khái niệm mâu thuẫn với nó, tức

là không P ; thay đổi hệ từ - phán đoán khẳng định đổi thành phán đoán 

phủ định và ngược lại. 

Có 4 dạng phán đoán đơn rút ra theo phương pháp đổi chất: 

1.1.2.1. - Tiền đề: Mọi S là P 

 - Kết luận: Mọi S không là P

Ví dụ:

- Tiền đề: Mọi công dân đều phải chấp hành pháp luật

- Kết luận: Mọi công dân không thể không chấp hành pháp luật. 
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1.1.2.2. - Tiền đề: Một số S là P 

 - Kết luận: Một số S không là P

Ví dụ:

- Tiền đề: Một số loài nấm có chất độc

- Kết luận: Một số loài nấm không phải không có chất độc.  

1.1.2.3. - Tiền đề: Mọi S không là P  

 - Kết luận: Mọi S là P

Ví dụ: Từ “Mọi công nhân không là kẻ bóc lột” ta suy ra “Mọi công nhân 

là người không bóc lột”  

1.1.2.4. - Tiền đề: Một số S không là P  

 - Kết luận: Một số S là P

Ví dụ:

- Tiền đề: Một số sinh viên không là đoàn viên 

- Kết luận: Một số sinh viên không phải là đoàn viên  

1.1.3. Kết hợp đổi chất và đổi chỗ:

Có thể thực hiện đổi chất trước, đổi chỗ sau hoặc ngược lại.  

 - Tiền đề: Mọi S là P  

 - Đổi chất: Mọi S không là P

- Đổi chỗ: Mọi P là không S  

Ví dụ:

- Tiền đề: Mọi thanh niên đều mê bóng đá. 

- Đổi chất: Mọi thanh niên không phải không mê bóng đá. 

- Đổi chỗ: Mọi người không mê bóng đá không là thanh niên. 

1.1.4. Suy luận dựa vào quan hệ về giá trị chân lí giữa các phán đoán 

đơn (Hình vuông logic). 

1.1.4.1. Dựa vào quan hệmâu thuẫn

Rút ra kết luận bằng cách phủ định phán đoán mâu thuẫn với tiền đề.

Do vậy, người ta còn gọi quan hệ này là quan hệ phủ định.  

Đó là quan hệ giữa A - O và E – I.  

Như vậy, nếu tiền đề là A thì kết luận rút ra sẽ là O .

Ví dụ:
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A: Mọi quy luật đều mang tính khách quan. 

O : Không phải có một số quy luật không mang tính khách quan. 

Tóm tắt:  

 

1.1.4.2. Dựa vào quan hệ lệ thuộc

Nếu tiền đề là phán đoán chung (khẳng định hoặc phủ định) đúng thì 

kết luận rút ra là phán đoán bộ phận (khẳng định hoặc phủ định) sẽ đúng.  

Do vậy, người ta gọi quan hệ này là quan hệ lệ thuộc. 

Ví dụ:

A: Mọi người đều muốn sống hạnh phúc.  

Nếu phán đoán này đúng thì kết luận sau đây sẽ đúng: 

I: Có một số người muốn sống hạnh phúc. 

Tóm tắt:  

 

Tiền đề Kết luận

A O

E I

I E

O A

A O

E I

I E

O A
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1.1.4.3. Dựa vào quan hệ đối chọi trên 

Rút ra kết luận bằng cách phủ định phán đoán có quan hệ đối chọi. 

Ví dụ:

“Mọi người Việt Nam đều yêu nước” (A).  

Ta rút ra kết luận đúng:  

“Không phải mọi người Việt Nam đều không yêu nước” ( E ). 

Tổng quát: 

 

1.1.4.4. Suy luận dựa vào quan hệ đối chọi dưới

Nếu tiền đề là phủ định phán đoán bộ phận khẳng định hoặc phủ định thì 

kết luận là phán đoán bộ phận phủ định hoặc khẳng định. 

Ví dụ:

“Không phải có một số sinh viên không thích học logic học” (O ).  

Ta rút ra kết luận đúng:  

“Có một số sinh viên thích học logic học” (I). 

Tổng quát: 

 

Như vậy, với một phán đoán bất kỳ làm tiền đề, ta có thể có nhiều kết luận

đúng được rút ra từ tiền đề đó. 

1.2. Tam đoạn luận (suy luận từ hai tiền đề là phán đoán đơn – suy 

luận gián tiếp) 

1.2.1. Khái niệm về tam đoạn luận

Tiền đề Kết luận

A I

E O

Tiền đề Kết luận

A E

E A

Tiền đề Kết luận

I O

O I
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Tam đoạn luận là hệ thống suy diễn tiên đề cổ xưa nhất, do nhà triết học, 

logic học Hy Lạp Aristote xây dựng nên.  

Theo Aristote, tam đoạn luận là loại suy luận gồm ba mệnh đề, trong đó có 

hai mệnh đề đặt ra trước, mệnh đề thứ ba do chúng mà rút ra (kết luận) một cách 

tất nhiên; mệnh đề thứ ba đã ngầm chứa trong hai mệnh đề đã cho. 

Trong tam đoạn luận, hai phán đoán tiền đề có mối liên hệ với nhau bởi sự

lặp lại của cùng một khái niệm. Khái niệm đó được gọi là “thuật ngữ giữa” hay 

“trung danh từ”. Kí hiệu là M (Médium). 

Kết đề của suy luận chỉ chứa hai thuật ngữ S và P.  

Khái niệm đóng vai trò chủ từ trong kết luận gọi là “tiểu danh từ” hoặc

“thuật ngữ nhỏ”. Kí hiệu là S.  

Khái niệm đóng vai trò tân từ trong kết luận gọi là “thuật ngữ lớn” hay gọi

là “đại danh từ”. Kí hiệu là P. 

Trong 2 tiền đề, tiền đề nào chứa đại danh từ thì gọi là đại tiền đề; tiền đề 

nào chứa tiểu danh từ thì gọi là tiểu tiền đề.

Ví dụ nổi tiếng do Aristote đưa ra: 

- Đại tiền đề: Mọi người đều phải chết. 

- Tiểu tiền đề: Socrate là người. 

- Kết luận: Vậy, Socrate phải chết. 

Suy luận trên có dạng tổng quát: 

- Đại tiền đề: Mọi M là P (đại tiền đề)

- Tiểu tiền đề: (Mọi) S là M (tiểu tiền đề)

- Kết luận: (Mọi) S là P (kết đề)

Diễn đạt bằng ngôn ngữ, người ta dùng hàm “và” để liên kết hai tiền đề và 

dùng hàm “nếu…. thì…” để liên kết hai tiền đề với kết đề.

1.2.2. Các loại hình tam đoạn luận

Trong tam đoạn luận, có hai cách sắp xếp thứ tự theo thuật ngữ P và M 

trong đại tiền đề và hai cách sắp xếp thứ tự các thuật ngữ S và M trong tiền đề 

nhỏ. Tổ hợp lại, chúng ta có 4 cách sắp xếp hai tiền đề. Do đó, có 4 loại hình tam 

đoạn luận. 

 



56 

Loại hình I Loại hình II Loại hình III Loại hình IV 

MP 

SM 

SP 

PM 

SM 

SP 

MP 

MS 

SP 

PM 

MS 

SP 

 

Để giúp chúng ta dễ nhớ 4 loại hình, ta hình dung 4 sự sắp xếp của thuật

ngữ giữa theo sơ đồ một “cổ áo sơ mi” (a shirt collar). 

 

� � � �

I � � � � IV 

 

II         III 

Xem Hurley, Logic, Seventh Editon, Page 255 

Các phán đoán trong các loại hình trên có thể nhận một trong 4 dạng: A, E, 

I, O. Mà mỗi loại hình có 3 phán đoán, như thế, mỗi loại hình sẽ có 43 = 64 kiểu. 

Do vậy, cả 4 loại hình sẽ có 4 x 64 = 256 kiểu.  

Nhưng đó là lý thuyết. Thực tế, mỗi loại hình chỉ có 6 kiểu đúng. Và như

vậy, 4 loại hình sẽ có 4 x 6 = 24 kiểu đúng.  

Tuy vậy, do từ một tiền đề là phán đoán đơn – toàn xưng khẳng định hoặc

phủ định ta có thể suy ra trực tiếp những phán đoán đặc xưng tương ứng đúng, 

nên trong 24 kiểu nói trên, có 5 kiểu được suy trực tiếp từ các kiểu khác. 1.2.3. 

Các quy tắc của tam đoạn luận

Nhóm quy tắc liên quan đến thuật ngữ

- Quy tắc I: Trong tam đoạn luận chỉ có 3 khái niệm và chỉ 3 khái niệm

cấu thành. 

Ví dụ: - TĐ1: Vật chất là phạm trù triết học

- TĐ2: Cái bàn là vật chất

- KĐ: Cái bàn là phạm trù triết học. 

Trong suy luận này, khái niệm “vật chất” trong hai tiền đề không cùng một

nghĩa (không đồng nhất).  
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Theo quy tắc đã nêu, suy luận này không hợp logic. 

- Quy tắc 2: Trung danh từ (M) phải được chu diên ít nhất một lần

trong hai tiền đề.

Nghĩa là, M phải là chủ từ của phán đoán chung hoặc tân từ của phán đoán 

phủ định. 

Ví dụ: Có một số người lao động trí óc là giáo viên. 

Tất cả nhà thơ là người lao động trí óc. 

 Vậy, tất cả các nhà thơ là giáo viên. 

Suy luận trên có dạng tổng quát:  

Một số M- là P-

Mọi S+ là M-

Mọi S+ là P-

Suy luận này không hợp logic vì trung danh từ M không chu diên 01 lần

nào trong hai tiền đề.

Chứng minh bằng sơ đồ Euler-venn: 

 

- Nếu S ở S1 thì kết luận biểu diễn được trên sơ đồ.

- Nếu S ở S2, S3 thì kết luận không biểu diễn được trên sơ đồ.

Vậy, suy luận trên không hợp logic. 

Chú ý: Để xét xem một suy luận có hợp logic hay không bằng sơ đồ Euler 

- Venn, ta phải vẽ sơ đồ theo các khả năng có thể xảy ra của hai tiền đề. Sau đó, 

ta quan sát, nếu kết luận của suy luận biểu diễn được trên sơ đồ thì suy luận đó

hợp logic; nếu xuất hiện ít nhất một trường hợp mà kết luận không biểu diễn

được trên sơ đồ thì ta kết luận rằng suy luận đó không hợp logic. 

- Quy tắc 3: Chủ từ S hoặc tân từ P, nếu không chu diên ở tiền đề thì 

không được chu diên ở kết luận. 

Ví dụ: Mọi sinh viên chuyên ngành triết học đều học logic học. 

M P

S2
S1

S3
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Anh ấy không phải là sinh viên chuyên ngành triết học. 

 Anh ấy không học logic học

Suy luận trên có dạng tổng quát: 

Mọi M+ là P-

(Mọi) S+ không là M+

(Mọi) S- không là P+

Suy luận này không hợp logic, vì khái niệm P không chu diên ở tiền đề 

nhưng chu diên ở kết luận. 

Chứng minh bằng sơ đồ Euler - Venn: 

 

Nhìn vào sơ đồ ta thấy:  

- Nếu S ở S1 thì kết luận biểu diễn được trên sơ đồ.

- Nếu S ở S2, S3 thì kết luận không biểu diễn được trên sơ đồ.

Vậy, suy luận trên không hợp logic. 

Nhóm quy tắc liên quan đến mệnh đề 

- Quy tắc 4: Nếu hai tiền đề là phán đoán phủ định thì không rút ra 

được kết luận nào chắc đúng. 

Ví dụ: Mọi công nhân đều không là kẻ bóc lột. 

 Anh ấy không phải là công nhân. 

 - Kết luận 1: Anh ấy là kẻ bóc lột

- Kết luân 2: Anh ấy không là kẻ bóc lột. 

Suy luận trên có dạng tổng quát: 

Mọi M không là P  

Mọi S không là M 

Kết luận 1: Mọi S là P 

Kết luận 2: Mọi S không là P. 

M P

MS3
S1

S2
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Ta thấy, kết luận 1 và kết luận 2 đều có khả năng xảy ra, nhưng chúng ta 

không rút ra được kết luận nào chắc chắn đúng.  

Ta có sơ đồ Euler - Venn: 

 

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: 

- Nếu S ở vị trí S1 thì kết luận 1 biểu diễn được trên sơ đồ, nhưng nếu S ở

vị trí S2, S3 thì kết luận 1 không biểu diễn được trên sơ đồ.

- Nếu S ở vị trí S3 thì kết luận 2 biểu diễn được trên sơ đồ, nhưng nếu S ở

vị trí S1, S2 thì kết luận 2 không biểu diễn được trên sơ đồ.

Cho nên, mỗi kết luận rút ra trên đây có thể đúng mà cũng có thể sai. Do 

vậy, nếu suy luận xuất phát từ hai tiền đề là phán đoán phủ định thì ta không thể

rút ra được kết luận nào chắc chắn đúng. 

- Qui tắc 5: Nếu có một tiền đề là phán đoán phủ định thì kết luận cũng 

phải là phán đoán phủ định. 

Ví dụ: Mọi vật thể đều không tồn tại vĩnh viễn. 

 Trái đất là một vật thể.

Trái đất không tồn tại vĩnh viễn. 

Suy luận trên có dạng tổng quát: 

 Mọi M+ không là P+

Mọi S+ là M-

Mọi S+ không là P+

Suy luận này hợp logic, vì nó thoả các quy tắc của suy luận.  

Chứng minh bằng sơ đồ Euler – Venn: 

 

M P

S3 

S2 
S1

M P

S
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Nhìn vào sơ đồ ta thấy: 

- Chỉ có một vị trí S là tập con của M.  

- M hoàn toàn tách rời P

cho nên, kết luận «Mọi S không là P» của suy luận đã cho luôn biểu diễn

được trên sơ đồ.

Vậy, suy luận đã cho hợp logic. 

- Qui tắc 6: Hai tiền đề là phán đoán riêng thì không rút ra được kết

luận nào chắc chắn. 

Ví dụ: Có một số người Việt Nam là trí thức

Có một số trí thức là nhà bác học

Có một số người Việt Nam là nhà bác học. 

Suy luận trên có dạng tổng quát : 

Một số S- là M-

Một số M- là P-

Một số S- là P-

Suy luận trên không hợp logic, vì khái niệm M không chu diên ít nhất một

lần trong hai tiền đề.

Chứng minh bằng sơ đồ Euler – Venn: 

 

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: 

- Nếu P ở vị trí P1 thì kết luận của suy luận biểu diễn được trên sơ đồ;

M S

P2 

P1 
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- Nếu P ở vị trí P2 thì kết luận của suy luận không biểu diễn được trên sơ

đồ.

Do vậy, từ hai tiền đề là phán đoán riêng thì ta không thể rút ra được kết

luận nào chắc đúng. 

- Qui tắc 7: Nếu có một tiền đề là phán đoán riêng thì kết luận cũng phải

là phán đoán riêng. 

Ví dụ: Một số nhà nghiên cứu là những tên cơ hội

Mọi tên cơ hội đều đáng khinh 

 Một số người đáng khinh là những nhà nghiên cứu. 

Suy luận trên có dạng tổng quát: 

Một số P- là M-

Mọi M+ là S-

Mọi S+ là P-

Suy luận này không hợp hợp logic, vì khái niệm S không chu diên ở tiền đề 

mà chu diên ở kết luận. 

Chứng minh bằng sơ đồ Euler - Venn: 

 

Ta thấy, kết luận của suy luận không biểu diễn được trên sơ đồ, nên suy 

luận đã cho không hợp logic. 

Do vậy, nếu có một tiền đề là phán đoán riêng thì kết luận không thể là 

phán đoán chung. 

- Qui tắc 8: Hai tiền đề là phán đoán khẳng định thì kết luận không thể

là phủ định.  

Ví dụ: Mọi giảng viên đại học đều là trí thức

Anh ấy là giảng viên đại học

Vậy, anh ấy không là trí thức

Suy luận trên có dạng tổng quát: 

S P
M
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Mọi M+ là P-

(Mọi) S+ là M-

Mọi S+ không là P+

Suy luận này không hợp hợp logic, vì khái niệm P không chu diên ở tiền đề 

mà chu diên ở kết luận. Để P không chu diên, trong trường hợp này, kết luận phải

là “Mọi S+ là P-”

Chứng minh bằng sơ đồ Euler - Venn: 

P

Ta thấy, kết luận của suy luận không biểu diễn được trên sơ đồ, nên suy 

luận đã cho không hợp logic. 

Ở đây, ta thấy, trên sơ đồ S phải thuộc P. Do vậy, kết luận của suy luận

hợp logic phải là phán đoán khẳng định.  

Trên đây là 8 qui tắc dùng để khảo sát phép tam đoạn luận của logic cổ

điển.  

2. Suy luận từ tiền đề là phán đoán phức

Suy luận này dựa vào các phán đoán tương đương. Nếu phán đoán đã cho 

là tiền đề đúng thì phán đoán tương đương với nó sẽ là kết luận đúng. 

1.2.1. Tiền đề là phán đoán QP ⇒

Ta có các kết luận: 

- Kết luận 1:  PQ ⇒

- Kết luận 2: QP ∧

1.1.2. Tiền đề là phán đoán QP ∨

Ta có các kết luận: 

- Kết luận 1:   QP ⇒

- Kết luận 2:  PQ ⇒

- Kết luận 3: QP ∧

M S
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1.2.3. Tiền đề là phán đoán QP ∧ .

Ta có các kết luận: 

- Kết luận 1: QP ⇒

- Kết luận 2: PQ ⇒

- Kết luận 3: QP ∨

Ta chứng minh trường hợp này bằng cách lập bảng chân lý sau đây: 

P Q P Q QP ∧
a

P ⇒ Q QP ⇒
b

PQ ⇒ PQ ⇒
c

P ∨ Q QP ∨

d

1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

Ta thấy a, b, c, d, có cùng giá trị chân lý. Vậy, suy luận trên là hợp logic. 

2. Suy luận từ nhiều tiền đề là phán đoán phức. 

Phương thức cơ bản để khảo sát và đi đến kết luận một suy luận từ nhiều

tiền đề là phán đoán phức có hợp logic hay không hợp logic là lập bảng giá trị

chân lý. Khi các tiền đề đều đúng và kết luận cũng đều đúng thì suy luận đó hợp

logic. Nếu các tiền đề đều đúng nhưng có một kết luận sai thì suy luận đó không 

hợp logic. Sau đây là một số ví dụ đơn giản: 

2.1. Qui tắc kết luận (Modus tollendo ponens): 

Tiền đề 1: QP ⇒

Tiền đề 2: P

Kết luận: Q 

Ví dụ: Nếu chủ quan thì sẽ phạm sai lầm

Anh ấy là người chủ quan 

 Anh ấy sẽ phạm sai lầm

Gọi:  

- Chủ quan là P  

- Phạm sai lầm là Q 
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Suy luận trên có dạng tổng quát: 
 QP ⇒

P

Q

P Q QP ⇒

1 1 1

1 0 0

0 1 1

0 0 1

Suy luận này hợp logic, vì khi các tiền đề đúng thì kết luận cũng đúng. 

2.2. Quy tắc phản đảo (Modus ponend tollens): 

Tiền đề 1: QP ⇒

Tiền đề 2: Q

Kết luận:  P

Ví dụ: Nếu một người lạc quan thì người đó yêu đời ( QP ⇒ )

Anh ấy không yêu đời (Q )

Anh ấy không lạc quan ( P )

Chứng minh: 

Suy luận này hợp logic. 

P Q P Q QP ⇒

1 1 0 0 1

1 0 0 1 0

0 1 1 0 1

0 0 1 1 1

2.3. Qui tắc bắc cầu (chuyển vị)

Tiền đề 1: QP ⇒

Tiền đề 2: RP ⇒

Kết luận: RP ⇒
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Ví dụ: Nếu còn chế độ tư hữu thì còn giai cấp đối kháng ( QP ⇒ )

Nếu còn giai cấp đối kháng thì còn nhà nước ( RQ ⇒ )

Nếu còn chế độ tư hữu thì còn nhà nước ( RP ⇒ )

Chứng minh: 

P Q R QP ⇒ RQ ⇒ RP ⇒

1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 0 0

1 0 1 0 1 1

1 0 1 0 1 0

0 1 1 1 1 1

0 1 0 1 0 1

0 0 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1

Suy luận này hợp logic, vì khi các tiền đề đúng thì kết luận cũng đúng. 

2.4. Qui tắc lựa chọn: 

Tiền đề 1: QP ∨

Tiền đề 2: P

Kết luận: Q

Ví dụ: Xe hết xăng hoặc hỏng máy ( QP ∨ )

Xe không hết xăng ( P )

Vậy, xe hỏng máy (Q ). 

Chứng minh: 

P Q P QP ∨

1 1 0 1

1 0 0 1

0 1 1 1

0 0 1 0

Suy luận này hợp logic. 
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5. Suy luận qui nạp. 

Suy luận qui nạp là kiểu suy luận, trong đó kết luận về toàn bộ lớp đối

tượng, được rút ra trên cơ sở nghiên cứu các đối tượng riêng lẻ thuộc lớp đối

tượng ấy. 

Nghiên cứu suy luận qui nạp người ta chia làm hai loại : Qui nạp hoàn toàn 

và qui nạp không hoàn toàn(suy luận nghe có lý) 

5.1 Qui nạp hoàn toàn (Induction formelle) 

Qui nạp hoàn toàn hay qui nạp hình thức là kiểu suy luận hợp logic vì kết

luận về toàn bộ được rút ra trên cơ sở nghiên cứu tất cả các đối tượng riêng lẻ

thuộc nhóm đối tượng ấy. 

5.2 Qui nạp toán học. 

Trong toán học, đối với những tập hợp vô hạn, người ta không thể thực

hiện phép qui nạp hoàn toàn. Trong trường hợp này, nhiều khi người ta sử dụng 

phép qui nạp toán học. 

Chẳng hạn, xét hàm mệnh đề P(n) trong đó n xét trong tập hợp vô hạn các 

số tự nhiên : 1, 2, 3, 4…,n, …Để rút ra kết luận P(n) đúng với mọi n, ta xét tất cả

P(1), P(2), P(3)…P(n),… 

III. SUY LUẬN NGHE CÓ LÝ 
Suy luận nghe có lý gồm các phép qui nạp không hoàn toàn và phép tương 

tự.

1. Qui nạp không hoàn toàn: 

Qui nạp không hoàn toàn là suy luận nghe có lý, vì kết luận về toàn bộ

được rút ra trên cơ sở nghiên cứu một số đối tượng đại diện cho cả lớp đối tượng 

ấy. 

2. Phép tương tự:

Tương tự thường có nghĩa là giống nhau. Hai đối tượng được xem là tương 

tự, nếu chúng có nhiều tính chất giống nhau. 

Phép tương tự là kiểu suy luận, trong đó hai đối tượng giống nhau ở một số

tính chất, ta suy ra rằng chúng giống nhau ở một số tính chất khác. 
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THỰC HÀNH 
1. Vì sao phán đoán phủ định bộ phận không hoán vị được? Cho VD. 

2. Điều kiện để kết luận của luận 3 đoạn đúng? 

3. Cho các suy luận: 

a. Mọi vật đều có mâu thuẫn. 

 Ý thức không phải là sự vật. 

 Vậy, ý thức không có mâu thuẫn. 

b. Mọi hình vuông đều có 4 cạnh bằng nhau. 

 Tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau. 

 Vậy, tứ giác ABCD là hình vuông. 

c. Tất cả những người tiến bộ đều chống chiến tranh xâm lược. 

 Một số người chống chiến tranh xâm lượt là người Cộng sản. 

 Vậy, một số người tiến bộ là người cộng sản. 

d. Không một nước tư bản nào không tồn tại quan hệ người bóc lột người. 

 Việt Nam không là nước tư bản. 

 Vậy, Việt Nam không tồn tại quan hệ người bóc lột người. 

e. Một số kim loại là kim loại kiềm. 

 Một số nguyên tố hóa học là kim loại. 

 Một số nguyên tố hóa học là kim loại kiềm. 

f. Hình thoi là hình bình hành có các cạch bằng nhau. 

 Hình này không là hình thoi. 

 Hình này không là hình bình hành có các cạch bằng nhau. 

g. Một số từ là thực từ.

Danh từ là thực từ.

Danh từ là từ.

h. Cá thở bằng mang. 

 Cá voi không thở bằng mang. 

 Vậy, cá voi không là cá. 

i. Một số sinh viên hoa hậu. 

 Có hoa hậu là người An Giang. 
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Vậy, có sinh viên là người An Giang. 

 Dùng sơ đồ Euler - Venn và các quy tắc tan đoạn luận để xem xét các 

suy luận trên có hợp logic không? 
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