BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

TÒNG THỊ DIỆU HƯƠNG

RÀO ĐÓN TRONG GIAO TIẾP CỦA
GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN
VÙNG TÂY BẮC

Chuyên ngành : Ngôn ngữ Việt Nam
Mã số : 60220102

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN THIỆN GIÁP

SƠN LA, NĂM 2016

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành chương trình cao học và luận văn này, tôi xin chân
thành cám ơn sự nhiệt tình giảng dạy của quý thầy cô trong tổ bộ môn Ngữ
văn trường Đại học Tây Bắc đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy đem lại cho tôi
những kiến thức vô cùng có ích.
Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS. TS. NGUYỄN
THIỆN GIÁP. Thầy đã dành nhiều thời gian định hướng, hướng dẫn, góp ý
giúp tôi hoàn thành luận văn của mình.
Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo
sau đại học trường Đại Học Tây Bắc đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình
học tập.
Cuối cùng tôi xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, những người đã
luôn bên tôi, động viên và khuyến khích tôi trong quá trình thực hiện đề tài
nghiên cứu của mình.
Sơn La, tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Tòng Thị Diệu Hương

LỜI CAM ĐOAN
Tên tôi là Tòng Thị Diệu Hương, học viên cao học lớp Cao học văn K3,
chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam, khoá 2014 - 2016. Tôi xin cam đoan luận
văn thạc sĩ ‘‘Rào đón trong giao tiếp của giảng viên và sinh viên vùng Tây
Bắc’’ là công trình nghiên cứu của riêng tôi, và được sự hướng dẫn khoa học
của GS. TS Nguyễn Thiện Giáp. Các nội dung nghiên cứu và kết quả nghiên
cứu trong luận văn này là trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác.
Sơn La, tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Tòng Thị Diệu Hương

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
BẢNG KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI .................................................................................. 1
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI VÀ TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU ...................... 2
2.1 Đối tượng nghiên cứu.................................................................................. 2
2.2 Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................... 2
2.3 Nguồn tư liệu nghiên cứu ............................................................................ 2
3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ............................................. 3
3.1 Mục đích nghiên cứu ................................................................................... 3
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................. 3
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................. 3
4.1 Phương pháp nghiên cứu điền dã ................................................................ 3
4.2 Phương pháp thống kê................................................................................. 4
4.3 Phương pháp miêu tả................................................................................... 4
4.4 Phương pháp phân tích diễn ngôn ............................................................... 4
5. Ý NGHĨA LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN......................... 4
5.1 Ý nghĩa lí luận ............................................................................................. 4
5.2 Ý nghĩa thực tiễn ......................................................................................... 5
6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN ................................................................... 5
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ
LUẬN CỦA LUẬN VĂN ................................................................................ 7

1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ............................................. 7
1.1.1 Tình hình nghiên cứu về rào đón trong giao tiếp trên thế giới ................ 7
1.1.2 Tình hình nghiên cứu về rào đón trong giao tiếp ở Việt Nam ................. 9
1.2 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA LUẬN VĂN ....................................................... 14
1.2.1 Lí thuyết về giao tiếp.............................................................................. 14
1.2.2 Lí thuyết hội thoại .................................................................................. 26
1.2.3 Rào đón trong giao tiếp .......................................................................... 30
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1.................................................................................. 36
CHƯƠNG 2: RÀO ĐÓN TRONG GIAO TIẾP CỦA GIẢNG VIÊN
VÙNG TÂY BẮC .......................................................................................... 38
2.1 NHẬN XÉT CHUNG ............................................................................... 38
2.2 CÁC BIỂU THỨC RÀO ĐÓN TRONG GIAO TIẾP CỦA GIẢNG VIÊN
VÙNG TÂY BẮC ........................................................................................... 44
2.2.1 Các biểu thức rào đón trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc về
mặt hình thức ................................................................................................... 44
2.2.2 Các biểu thức rào đón trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc về
mặt chức năng ................................................................................................. 52
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2.................................................................................. 78
Chương 3: RÀO ĐÓN TRONG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN VÙNG
TÂY BẮC ....................................................................................................... 80
3.1 NHẬN XÉT CHUNG ............................................................................... 80
3.2 CÁC BIỂU THỨC RÀO ĐÓN TRONG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN
VÙNG TÂY BẮC ........................................................................................... 85
3.2.1 Các biểu thức rào đón trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc về
mặt hình thức ................................................................................................... 85
3.2.2 Các biểu thức rào đón trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc về
mặt chức năng ................................................................................................. 89

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3................................................................................ 111
KẾT LUẬN .................................................................................................. 113
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 117

BẢNG KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT
BTRĐ : Biểu thức rào đón.
FTA : Hành động đe dọa thể diện (Face Threatening Act)
FFA : Hành động tôn vinh thể diện ( Face flattering Act)
GV

: Giảng viên

SV

: Sinh viên

N

: Ngữ liệu

TPRĐ : Thành phần rào đón.

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1 : Thống kê tình hình rào đón trong giao tiếp của giảng viên vùng
Tây Bắc qua ghi âm thực tế............................................................................. 38
Bảng 2.2: Thống kê phân loại các biểu thức rào đón trong giao tiếp của giảng
viên vùng Tây Bắc về mặt hình thức .............................................................. 52
Bảng 2.3 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm về lượng
trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc ................................................. 60
Bảng 2.4 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm về chất trong
giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc ........................................................... 66
Bảng 2.5 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm quan yếu
trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc ................................................. 69
Bảng 2.6 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm về cách thức
trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc ................................................. 72
Bảng 2.7 : Nhóm biểu thức rào đón về phép lịch sự trong giao tiếp của giảng
viên vùng Tây Bắc .......................................................................................... 77
Bảng 2.8: Thống kê phân loại các biểu thức rào đón trong giao tiếp của giảng
viên vùng Tây Bắc về mặt chức năng ............................................................. 78
Bảng 3.1 : Thống kê tình hình rào đón trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây
Bắc qua ghi âm thực tế .................................................................................... 80
Bảng 3.2: Thống kê phân loại các biểu thức rào đón trong giao tiếp của sinh
viên vùng Tây Bắc về mặt hình thức .............................................................. 89
Bảng 3.3 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm về lượng
trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc .................................................... 94
Bảng 3.4 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm về chất trong
giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc ............................................................. 99

Bảng 3.5 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm quan yếu
trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc .................................................. 103
Bảng 3.6 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm về cách thức
trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc .................................................. 106
Bảng 3.7 : Nhóm biểu thức rào đón về phép lịch sự trong giao tiếp của sinh
viên vùng Tây Bắc ........................................................................................ 110
Bảng 3.8 : Thống kê phân loại các biểu thức rào đón trong giao tiếp của sinh
viên vùng Tây Bắc về mặt chức năng ........................................................... 110

MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.1. Theo các nhà nghiên cứu hội thoại, giao tiếp hội thoại mới là hoạt
động cơ bản của ngôn ngữ. Trong giao tiếp hội thoại luôn luôn có sự hồi đáp
giữa người nói và người nghe, chẳng những người nói và người nghe tác động
lẫn nhau mà lời nói của từng người cũng tác động lẫn nhau và gây nên ở nhau
những thay đổi về hành động, trạng thái tâm lý, tình cảm. Cho nên khi tham
gia hội thoại, ngoài việc đưa ra một nội dung thông tin nào đó người ta còn
phải cân nhắc nên thực hiện hành vi ngôn ngữ nào để đem lại hiệu quả giao
tiếp cao nhất và trong đó, rào đón là một trong những chiến lược diễn ngôn
được mọi người ưa sử dụng nhất.
1.2. Như ta đã biết, trong giao tiếp, người nói luôn muốn truyền đạt
nhiều hơn cái được nói. Bao giờ cũng có những điều mà người ta thấy không
cần phải nói ra, không thể nói thẳng. Hơn nữa, không phải tất cả những gì
người ta muốn biểu đạt đều có thể nói ra được cả, nhất là với người Việt Nam
sống phụ thuộc lẫn nhau và rất coi trọng việc giữ gìn các mối quan hệ tốt với
mọi thành viên trong cộng đồng, chính tính cộng đồng này là nguyên nhân
khiến người Việt Nam đặc biệt coi trọng việc giao tiếp. Trong văn hóa giao
tiếp, người Việt Nam luôn ưa sự tế nhị, ý tứ cũng như thích sự hòa thuận. Lối
giao tiếp ưa tế nhị, ý tứ là sản phẩm của lối sống trọng tình, lối sống tư duy
trong các mối quan hệ. Nó tạo nên thói quen đắn đo cân nhắc kĩ càng khi nói
năng đồng thời giữ được sự hòa thuận, không mất lòng và một trong những
cách để tạo ra lối nói đó chính là sử dụng hành động rào đón trong giao tiếp.
1.3. Rào đón là một hiện tượng ngôn ngữ độc đáo có khả năng hiệu
chỉnh và bộc lộ sự chắc chắn hay thiếu chắc chắn cũng như hạ giọng các phát
ngôn hay các khẳng định nhằm giảm mức độ rủi ro của phát ngôn, tùy theo
nội dung giao tiếp. Hiện tượng rào đón xuất hiện với tần suất khá cao xung
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quanh chúng ta không những giúp con người đạt được mục đích giao tiếp mà
còn là một chiến lược hành động lịch sự để bảo vệ thể diện cho các bên tham
thoại. Nghiên cứu hiện tượng rào đón là cần thiết đối với việc sử dụng ngôn
ngữ trong giao tiếp.
1.4. Rào đón tuy đã được đề cập đến trong một số tài liệu nghiên cứu về
dụng học ở nước ngoài, nhưng ở Việt Nam vấn đề này chỉ được đề cập một
cách lẻ tẻ trong một vài bài viết hoặc công trình nghiên cứu, nên hầu như vẫn
còn để ngỏ. Theo những nguồn tư liệu mà chúng tôi tiếp cận được hiện chưa
có một công trình nào tiến hành khảo sát đầy đủ và có hệ thống về thành phần
rào đón trong giao tiếp của giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc.
Vì vậy, luận văn của chúng tôi chọn đề tài : “Rào đón trong giao tiếp
của giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc” để tìm hiểu một cách toàn diện,
sâu sắc hơn về hiện tượng rào đón được sử dụng trong giao tiếp của giảng
viên và sinh viên hiện nay.
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI VÀ TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các biểu thức rào đón trong giao tiếp
của giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc, cụ thể là của giảng viên và sinh
viên trường Đại học Tây Bắc và Cao Đẳng Sơn La.
2.2 Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các phát ngôn trong hội thoại của
giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc, cụ thể là tại trường Đại học Tây Bắc
và Cao Đẳng Sơn La.
2.3 Nguồn tư liệu nghiên cứu
Một điều hiển nhiên là nguồn tư liệu lý tưởng nhất để nghiên cứu giao
tiếp là qua các cuộc hội thoại ghi âm thực tế của giảng viên và sinh viên vùng
Tây Bắc (cụ thể là tại trường Đại học Tây Bắc và Cao đẳng Sơn La). Qua các
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đoạn thoại được xây dựng trong giao tiếp sẽ cung cấp cho chúng ta có được
nguồn tư liệu phong phú, khách quan và tự nhiên nhất.
3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
3.1 Mục đích nghiên cứu
Thực hiện đề tài này, mục đích của luận văn là tìm hiểu hiện tượng rào
đón trong giao tiếp của giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc, từ đó góp phần
chỉ ra một số đặc thù trong văn hóa giao tiếp của giảng viên và sinh viên từ
góc độ lí thuyết hành động ngôn từ, lí thuyết hội thoại và lí thuyết lịch sự.
Đồng thời, tìm hiểu những đặc trưng văn hóa xã hội ảnh hưởng như thế nào
đến hiện tượng rào đón trong giao tiếp của giảng viên và sinh viên vùng Tây
Bắc, giúp cho hoạt động giao tiếp đạt hiệu quả cao hơn.
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
Từ mục đích nêu trên, luận văn đề ra các nhiệm vụ nghiên cứu sau đây:
- Xác định thế nào là rào đón và các khái niệm hữu quan.
- Miêu tả hiện tượng rào đón trong giao tiếp của giảng viên và sinh viên
vùng Tây Bắc.
- Miêu tả và phân loại hiện tượng rào đón trong giao tiếp của giảng viên
và sinh viên vùng Tây Bắc.
- Tìm hiểu những đặc trưng văn hóa xã hội ảnh hưởng tới rào đón trong
giao tiếp của giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc như thế nào.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để thực hiện đề tài này, luận văn sử dụng một cách tổng hợp các
phương pháp nghiên cứu sau:
4.1 Phương pháp nghiên cứu điền dã
Trước hết, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu điền dã để thực
hiện đề tài này. Đó là quá trình thu thập dữ liệu ngôn ngữ và các văn bản của
một ngôn ngữ nói hoặc của một ngôn ngữ chỉ được chuyển giao bằng miệng.
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Việc thu thập dữ liệu và cách thức cụ thể trong đó nghiên cứu điền dã kĩ thuật
quan trọng nhất bao gồm ghi âm các cuộc hội thoại trong “quan sát tham dự”
hoặc trong phỏng vấn sâu với sự phiên âm tiếp sau.
4.2 Phương pháp thống kê
Chúng tôi tập hợp những ngữ liệu có chứa hiện tượng rào đón trong các
tình huống giao tiếp thông thường của giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc.
Sau đó chúng tôi phân loại ngữ liệu thành các nhóm đối tượng phù hợp với
từng mục nội dung nghiên cứu. Mọi nhận định, đánh giá mà luận văn đưa ra
chủ yếu dựa trên các ngữ liệu được khảo sát.
4.3 Phương pháp miêu tả
Từ những ngữ liệu đã thống kê, căn cứ vào các khái niệm cơ bản trong
lí thuyết ngữ dụng học, chúng tôi tiến hành miêu tả cách sử dụng hiện tượng
rào đón cùng với hiệu quả của nó trong phát ngôn để phân tích, lí giải các
hiện tượng rào đón đã được sử dụng. Dựa theo sự phân loại, luận văn hệ
thống hóa hiện tượng rào đón theo các loại, các nhóm cụ thể.
4.4 Phương pháp phân tích diễn ngôn
Hiện tượng rào đón xuất hiện trong những tình huống giao tiếp cụ thể.
Vì vậy, khảo sát hiện tượng rào đón phải sử dụng phương pháp phân tích diễn
ngôn. Đặt hiện tượng rào đón trong mối quan hệ với các nhân tố của diễn
ngôn được sử dụng trong hội thoại (nhân vật hội thoại, đích hội thoại, nội
dung hội thoại). Ngoài ra, còn cần phải quan tâm đến yếu tố hiện thực ngoài
diễn ngôn (yếu tố vật chất, xã hội, văn hóa) khi phân tích chức năng hay lí
giải sự hình thành của hiện tượng rào đón.
5. Ý NGHĨA LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN VĂN
5.1 Ý nghĩa lí luận
Rào đón là một hiện tượng ngôn ngữ độc đáo và thú vị thường gặp
trong hoạt động giao tiếp. Trong những năm gần đây, rào đón đã được nhiều
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học giả quan tâm nghiên cứu từ nhiều quan điểm lí thuyết khác nhau như
dụng học, phân tích diễn ngôn… Tuy nhiên việc nghiên cứu hiện tượng ngôn
ngữ này trong tiếng Việt chưa được quan tâm thỏa đáng. Nghiên cứu rào đón
trong giao tiếp giữa giảng viên và sinh viên sẽ góp phần phát triển chuyên
ngành ngữ dụng học ở Việt Nam nói chung, lí thuyết về lịch sự nói riêng.
Việc khảo sát thành phần rào đón trong giao tiếp của sinh viên và giảng
viên vùng Tây Bắc góp phần làm rõ tính đa dạng của hiện tượng rào đón
trong giao tiếp giữa hai đối tượng giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc trong
giao tiếp.
Việc đối chiếu, liên hệ thành phần rào đón trong giao tiếp giữa giảng
viên và sinh viên vùng Tây Bắc giúp làm nổi bật sự khu biệt trong giao tiếp
của mỗi đối tượng trong từng hoàn cảnh.
5.2 Ý nghĩa thực tiễn
Nghiên cứu hiện tượng rào đón trong giao tiếp của giảng viên và sinh
viên sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về nét văn hóa trong cách ứng xử khi giao tiếp của
người Việt ở mỗi lứa tuổi, trình độ học vấn, giới tính, vùng miền khác nhau
như thế nào.
Những kết quả thu được của luận văn sẽ chỉ ra sự khác biệt trong mức
độ sử dụng thành phần rào đón ở hai đối tượng nghiên cứu đó là giảng viên và
sinh viên vùng Tây Bắc.
Nội dung nghiên cứu của đề tài góp phần nâng cao nhận thức và cách
sử dụng hiện tượng rào đón trong giao tiếp của giảng viên và sinh viên vùng
Tây Bắc. Từ đó nâng cao hiệu quả giao tiếp trong đời sống cá nhân và trong
các mặt hoạt động xã hội khác.
6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, phần nội dung chính được triển
khai thành ba chương như sau:
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CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA LUẬN VĂN
1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1.1 Tình hình nghiên cứu về rào đón trong giao tiếp trên thế giới
Rào đón là một hiện tượng thường gặp trong hoạt động giao tiếp bằng
ngôn ngữ. Rào đón trong hội thoại trước hết được các nhà nghiên cứu văn hoá
chú ý như một biểu hiện độc đáo trong văn hoá ứng xử, giao tiếp.
Chú ý đến lời rào đón trong diễn ngôn, các tác giả cũng xuất phát từ nhiều
góc độ và phương diện khác nhau nhưng chủ yếu tập trung ở việc đặt lời rào
đón trong tương quan với các nguyên tắc hội thoại (cụ thể là với nguyên tắc
cộng tác và nguyên tắc lịch sự), với điều kiện sử dụng các hành động ở lời để
kết luận về bản chất và vai trò của hành động này.
Một trong những người đầu tiên chú ý đến rào đón trong hội thoại là
R.Lakoff (1975). Theo tác giả, việc dùng các yếu tố rào đón có tác dụng làm
biến đổi hiệu lực của hành động ngôn từ, do đó sẽ có các biểu thức rào đón
điều kiện sử dụng hành động ở lời. Ví dụ, khi ta yêu cầu ai làm việc gì đó thì
tiền giả định là người đó có thể và có ý muốn sẵn sàng thực hiện việc đó và
cũng tiền giả định là người đó chưa thực hiện việc ta yêu cầu, khi hứa hẹn
thực hiện một điều gì đó thì tiền giả định là ta chưa thực hiện nó và cũng cho
rằng người nghe muốn ta thực hiện điều đó. Rào đón những điều được giả
định trên có nghĩa là tránh sự ràng buộc đối với những tiền giả định đó. Đó là
cách thức cơ bản để giải toả những đe doạ đối với những tương tác, đe doạ
mối quan hệ giữa con người với nhau trong giao tiếp.
Tác giả Green (1989) chú ý đến những lời rào đón theo nguyên tắc lịch
sự. Green cho rằng các biện pháp lịch sự âm tính (các biện pháp nhằm hạn
chế sự đe doạ thể diện của người nghe khi bắt buộc phải thực hiện một hành
động đe doạ thể diện nào đấy) và các biện pháp lịch sự dương tính (các biện
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pháp nhằm tôn vinh thể diện của người nghe) của P. Brown và Levinson
chính là biểu thức rào đón và nhấn mạnh nhằm điều hoà các mối quan hệ liên
cá nhân trong xã hội. Chẳng hạn, khi chuẩn bị thực hiện một hành động có
nguy cơ đe doạ thể diện của người nghe thì người nói cần phải dựa vào các
nhân tố như khoảng cách xã hội, quyền lực tương đối giữa người nói và người
nghe để rồi quyết định; hoặc bỏ qua vấn đề thể diện, thực hiện bằng cách nói
thẳng; hoặc lựa chọn phép lịch sự dương tính làm cho người nghe cảm thấy
dễ chịu hoặc thấy giá trị anh ta được chia sẻ, tôn trọng; hoặc lựa chọn chiến
lược lịch sự âm tính bằng cách rào đón, xin lỗi...
G. Yule (1996) quan tâm đến những lời rào đón các nguyên tắc cộng
tác hội thoại. Theo tác giả, có những kiểu diễn đạt mà người nói dùng để ghi
nhận họ có nguy cơ không gắn bó đầy đủ với những nguyên tắc cộng tác.
Những kiểu diễn đạt như thế được gọi là những biểu thức rào đón. Tác giả
cũng đã chỉ ra bốn kiểu lời rào đón tương ứng với bốn phương châm hội thoại
của H. P. Grice. Đó là: Khi nhận thấy phương châm về chất không được tôn
trọng triệt để, tức thông tin đưa ra thiếu chính xác hoặc không chứng minh
thoả đáng được thì người nói có thể sử dụng các biểu thức rào đón như: Theo
chỗ tôi biết, nếu tôi không nhầm, tôi không tin chắc lắm... Khi nhận thấy
phương châm chỉ lượng có nguy cơ bị vi phạm, tức lượng thông tin không
phù hợp với mục đích của cuộc thoại (ít hơn hoặc nhiều hơn) thì người nói có
thể sử dụng các biểu thức rào đón như: chắc là anh biết, để khỏi dài dòng, tôi
không muốn làm phiền anh bằng các chuyện tỉ mỉ... Để rào đón phương châm
quan hệ, người nói có thể sử dụng các biểu thức rào đón kiểu như: à này, tiện
đây... Còn những lời giáo đầu kiểu như: không chắc chắn lắm, tôi nói cũng
hơi lộn xộn, tôi không rõ điều này có quan trọng hay không... có thể được
dùng để rào đón phương châm cách thức...
Các biểu thức rào đón cũng được Peter Grundy (2000) nhắc tới trong
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Doing Pragmatics. Theo tác giả, bên cạnh những biểu thức được người nói sử
dụng để rào đón với người nghe rằng họ có nguy cơ không gắn bó với một
phương châm nào đó còn có các biểu thức dùng để nhấn mạnh có một phương
châm nào đó cần được tôn trọng hơn. Chẳng hạn, trong lời khẳng định: “Hút
thuốc lá chắc chắn có hại cho sức khỏe” thì chắc chắn là biểu thức nhấn
mạnh phương châm về chất, nó đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối của lời khẳng
định. Khi nói:“Vấn đề là ở chỗ hút thuốc là có hại cho sức khỏe” thì biểu
thức “vấn đề là ở chỗ” lại nhằm nhấn mạnh phương châm quan yếu. Có khi
ta lại nói: “Nói một cách đơn giản, hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ” thì “nói
một cách đơn giản” là biểu thức nhấn mạnh phương châm cách thức... Như
vậy, bên cạnh những biểu thức rào đón các quy tắc hội thoại còn có các biểu
thức nhấn mạnh quy tắc hội thoại.
Như vậy, các nhà ngôn ngữ trên thế giới đã chỉ ra ba loại biểu thức rào
đón tương ứng với ba khía cạnh khác nhau của hội thoại, đó là: rào đón
phương châm cộng tác hội thoại, rào đón các quy tắc lịch sự, rào đón các điều
kiện sử dụng hành động ở lời.
1.1.2 Tình hình nghiên cứu về rào đón trong giao tiếp ở Việt Nam
Về hướng nghiên cứu ở Việt Nam, trước đây những yếu tố ngôn ngữ có
chức năng rào đón thường được các nhà Việt ngữ học gộp chung vào các
thành phần tình thái của phát ngôn. Nhưng gần đây dưới ánh sáng của Ngữ
dụng học, hiện tượng rào đón đã được một số tác giả đề cập đến. Đầu tiên,
phân loại công trình có tính lí luận chúng tôi thấy nổi bật là tác giả Nguyễn
Thiện Giáp trong cuốn “Dụng học Việt Ngữ” đã quan tâm đến “Những lời
rào đón trong giao tiếp”. Theo tác giả, “Những lời rào đón này giống như
những bằng chứng cho phép nó vi phạm một nguyên tắc nào đó. Chúng cũng
là những tín hiệu đối với người nghe để người nghe có thể hạn chế cách giải
thích của mình” [18, tr.130-133]. Nhận định này cũng cho thấy tác giả xem
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rào đón là những biểu thức tham dự vào một hành động ở lời chân thực và hỗ
trợ cho hành động đó trong việc khẳng định rằng người nói đang có ý thức
tuân thủ các nguyên tắc hội thoại (bao gồm nguyên tắc cộng tác và nguyên tắc
lịch sự).
Cũng theo hướng này, tác giả Diệp Quang Ban trong [2] cũng quan
niệm rào đón chỉ là những lời mào đầu khi cần chứng minh người nói không
cố tình vi phạm các quy tắc hội thoại. Tác giả nhấn mạnh sử dụng lời rào đón
là một cách thể hiện sự tôn trọng quá trình trao đổi, cụ thể là tôn trọng quy tắc
thông dụng được nêu lên thành các phương châm hội thoại, và đó cũng là
cách để người nói bày tỏ thái độ tôn trọng người nghe trong ý nghĩa là người
nghe đang coi mình như một người cộng tác chân thành.
Trong bài “ Ứng dụng cách nhìn dụng học vào việc giải thích một số
yếu tố có mặt trong câu - phát ngôn”, Diệp Quang Ban (2001) [2] phân tích
và xếp những yếu tố không thuộc cấu trúc cú pháp của câu, có tính chất quán
ngữ vào nhóm những lời rào đón và gắn những yếu tố này với các phương
châm hội thoại của Grice bao gồm phương châm chỉ lượng, phương châm chỉ
chất, phương châm quan hệ và phương châm cách thức để giải thích. Nguyễn
Quang(2004) [33] và Đỗ Hữu Châu (2009) [10] xếp các yếu tố rào đón vào
chiến lược lịch sự âm tính với chức năng né tránh hoặc giảm nhẹ tác động của
những hành vi đe dọa thể diện.
Người có nhiều đóng góp nhất đối với việc tìm hiểu về rào đón là Vũ
Thị Nga. Trong luận án “Khảo sát hành vi rào đón trong giao tiếp Tiếng
Việt” [27], tác giả chỉ ra một số chiến lược rào đón trong hội thoại của người
Việt, chúng là các biểu thức rào đón về bốn phương châm cộng tác hội thoại
của Grice. Có thể nói, Vũ Thị Nga đã rất công phu trong việc khảo sát và chỉ
ra các loại biểu thức rào đón trong hội thoại của người Việt, đã tập trung nhận
diện, khảo sát, phân loại hành vi rào đón trong giao tiếp tiếng Việt, phân tích
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hiệu quả giao tiếp khi sử dụng các hành vi rào đón và lí giải cơ sở hình thành
và giải mã thông điệp của hành vi rào đón trong tiếng Việt. Tác giả tập trung
phân tích rào đón như là một hành vi ngôn ngữ và xem xét hành vi này trên
các bình diện cấu tạo ngữ pháp và chức năng dụng học. Tác giả cho rằng hành
vi rào đón hiệu quả ngoài lời của phát ngôn bao gồm hành vi rào đón hành vi
ở lời và hành vi rào đón vì phép lịch sự. Tuy nhiên, tác giả chỉ mới dừng lại ở
việc minh họa các đường hướng phân chia lời rào đón của các nhà nghiên cứu
trong nước và trên thế giới mà chưa đi sâu vào tìm hiểu cấu trúc, ngữ nghĩa
của loại hành động này.
Gần đây nhất, luận án “Thành phần rào đón ở hành vi hỏi và hồi đáp
trong giao tiếp tiếng Anh (đối chiếu với Tiếng Việt)” của tác giả Trần Thị
Phương Thu (2015) [40] tập trung nhận diện, khảo sát, chỉ ra đặc điểm (bao
gồm phân loại các kiểu thành phần, mức độ sử dụng và chức năng) của thành
phần rào đón ở hành vi hỏi và ở hồi đáp hỏi trong tiếng Anh (đối chiếu với
tiếng Việt). Tuy nhiên, luận án mới chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu về thành
phần rào đón ở hành vi hỏi và hồi đáp và cũng chỉ dừng lại ở việc khảo sát
thành phần rào đón ở một số mục đích hỏi gián tiếp tiêu biểu.
Gián tiếp nói đến rào đón khi nghiên cứu những vấn đề khác có
Nguyễn Thị Khánh Chi (2009) [12] trong luận văn thạc sĩ “ Biểu thức ngữ vi
rào đón trong lời thoại nhân vật (trên tư liệu truyện ngắn và tiểu thuyết Việt
Nam hiện đại) đã tiến hành phân tích và miêu tả cấu trúc và ngữ nghĩa của các
biểu thức ngữ vi rào đón trong lời thoại nhân vật và chỉ ra các chiến lược rào
đón cho một số hành động ngôn từ thường gặp bao gồm hỏi, cầu khiến, trần
thuật. Tác giả đã kết luận rằng rào đón là một hành động phụ thuộc; các biểu
thức rào đón không thêm gì vào giá trị đúng sai của phát ngôn mà chỉ có chức
năng vạch ra phạm vi, hướng dẫn cách lí giải phát ngôn theo quy tắc hội
thoại, quy tắc lịch sự và các điều kiện sử dụng của hành động ngôn ngữ tạo ra
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phát ngôn đó. Tác giả cũng khẳng định không phải với bất kì hành động nào
cũng cần đến và có thể sử dụng biểu thức rào đón và việc lựa chọn sử dụng
biểu thức rào đón nào phụ thuộc rất nhiều vào tính chất của hành động được
rào đón. Về chiến lược rào đón cho hành vi hỏi, tác giả cho rằng đây thực ra
là những biểu hiện cụ thể của nguyên tắc cộng tác hội thoại, nguyên tắc lịch
sự và điều kiện sử dụng hành động ở lời được các nhân vật tường minh hóa
trong biểu thức rào đón.
Bài viết “ So sánh cách nói rào đón dựa trên nguyên lí lịch sự trong hội
thoại Anh - Việt” của tác giả Trần Thị Bích Thủy (2008) [42] cho rằng mỗi
bên khi tham gia hội thoại cần tuân thủ nguyên lí cộng tác và nguyên lí lịch sự
trong hội thoại để có một cuộc hội thoại thành công. Khi người nói nhận thấy
họ có nguy cơ vi phạm những nguyên tắc cộng tác này họ sẽ sử dụng cách nói
rào đón. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng trong tiếng Anh lời rào đón xuất hiện
trong hội thoại khi người nói biết rằng nội dung mà họ nói ra sẽ tác động đến
thể diện tích cự và tiêu cực của người nghe, còn trong tiếng Việt cách nói rào
đón được sử dụng để tạo sự hòa đồng, tránh nguy cơ “to tiếng” khi giao tiếp.
Tuy nhiên, bài viết còn hạn chế về quy mô và hướng phân tích chủ yếu tập
trung vào nguyên lí cộng tác và lịch sự chứ không phải là các thành phần rào đón.
Ngoài ra, việc đề cập và thảo luận về rào đón ở mức độ là “nội dung đi
kèm”, “nội dung có liên quan” có thể được tìm thấy tương đối nhiều trong các
nghiên cứu về quán ngữ, hành vi nhờ, hành vi từ chối lời cầu khiến, v.v..
Luận án tiến sĩ “ Vai trò của quán ngữ trong việc kiến tạo phát ngôn” của
Ngô Hữu Hoàng (2002) [23], mặc dù tập trung vào việc phác họa một bức
tranh toàn cảnh về quán ngữ tiếng Việt và quán ngữ tiếng Anh xét trên các
phương diện từ vựng học và cấu tạo câu nhưng tác giả cũng đi đến một kết
luận đáng chú ý có liên quan đến rào đón là quán ngữ tiếng Việt và quán ngữ
tiếng Anh thuộc nhóm từ chuyên dụng với tư cách như là những tham tố dụng
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học có đặc tính rào đón, đưa đẩy, bôi trơn các ý, các đơn vị thông tin để phục
vụ phong cách nói năng khi người nói chuyển tải một phát ngôn. Tác giả cũng
khẳng định sự kiến tạo ngữ nghĩa và văn bản của quán ngữ đối với phát ngôn
đều dựa trên nền tảng giao tiếp liên nhân và khẳng định rằng quán ngữ vừa là
một phương tiện “đền bù” các vi phạm chiến lược và phương châm hội thoại,
vừa là phương tiện “đền bù” việc đe dọa thể diện. Trong khi nghiên cứu về
chiến lược thực hiện những hành vi ngôn ngữ cụ thể như từ chối, nhờ, báo tin
buồn... v.v, một số tác giả cũng khẳng định các biểu thức rào đón có vai trò
nhất định trong việc giúp thực hiện những hành vi ngôn ngữ này một cách
hiệu quả hơn. Luận án “Phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến
trong tiếng Anh (liên hệ với tiếng Việt)” (2005) của Trần Chi Mai, luận án
“Hành vi nhờ và sự kiện nói lời nhờ trong tiếng Việt” (2007) [22] của Dương
Tuyết Hạnh. Các tác giả này đều khẳng định người nói phải áp dụng chiến
lược rào đón để đảm bảo cho người đưa ra phát ngôn từ chối không phải chịu
trách nhiệm về hậu quả do hành động từ chối gây ra và để giảm thiểu sự phiền
toái cho người nghe cũng như duy trì sự cộng tác khi nhờ. Rào đón tuy là một
loại hành động phụ thuộc (nghĩa là không đời hỏi sự hồi đáp từ phía người
nghe), song không thể phủ nhận bản chất hành động ở lời của nó, bởi khi
người ta nói ra chúng tức là người ta đang thực hiện chính hành động rào đón.
Ở Việt Nam, trong nghiên cứu dụng học, rào đón đã được đề cập đến ở những
khía cạnh và mức độ khác nhau khi nghiên cứu hành vi ngôn ngữ cụ thể nào
đó hay khi nghiên cứu về phép lịch sự. Đề tài rào đón cũng đã thu hút sự quan
tâm của nhiều nhà nghiên cứu nhưng đi sâu vào nghiên cứu rào đón trong
giao tiếp của giảng viên với sinh viên vẫn chưa có công trình nào mang tính
chuyên khảo nghiên cứu riêng về vấn đề này. Vì vậy, việc triển khai nghiên
cứu đề tài “ Rào đón trong giao tiếp của giảng viên
và sinh viên vùng Tây Bắc” là thực sự cần thiết.
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1.2 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA LUẬN VĂN
Ngữ dụng học là một ngành khoa học còn khá mới mẻ nghiên cứu về
ngôn ngữ và những nhân tố liên quan. Tuy mới ra đời nhưng nó đã mở ra một
lĩnh vực nghiên cứu đầy hứa hẹn - nghiên cứu ngôn ngữ trong sự hành chức.
Ngôn ngữ học đặt lời nói vào vị trí trung tâm nghiên cứu và theo đó, đã trả
ngôn ngữ về với cái “nôi đời” - nơi mà ở đó nó sinh ra và vì đó nó tồn tại.
Ngữ dụng học có nhiệm vụ nghiên cứu ngôn ngữ trong sự thực hiện chức
năng giao tiếp xã hội. Như vậy, ngữ dụng học nghiên cứu hoạt động ngôn ngữ
theo một chiều sâu và ở bình diện mới “Không thể thực sự có được các quan
hệ xã hội, nếu không có hoạt động ngôn ngữ” [44, Tr. 133]. Ngữ dụng học đã
thực sự gắn ngôn ngữ với những hoàn cảnh nói năng cụ thể.
1.2.1 Lí thuyết về giao tiếp
Không ai có thể phủ nhận giao tiếp là một điều kiện không thể thiếu
trong hoạt động của con người. Nhờ có giao tiếp mà con người tồn tại và
thông qua giao tiếp, nhân cách con người được hình thành và phát triển. Đúc
rút lại những ý chung nhất, cô đọng nhất về giao tiếp trong “Từ điển khái
niệm ngôn ngữ học” của Nguyễn Thiện Giáp đã định nghĩa: “Giao tiếp là sự
trao đổi tư tưởng, thông tin,… giữa hai hoặc hơn hai người. Trong mỗi hành
động giao tiếp, thường có ít nhất một người nói hoặc người gửi, một thông
điệp được truyền đạt và một người hoặc những người tiếp nhận.” [20, tr.179]
Hoạt động giao tiếp bao gồm các nhân tố: nhân vật giao tiếp, thực tế được nói
tới, hoàn cảnh giao tiếp, hệ thống tín hiệu được sử dụng làm công cụ. Trong
giao tiếp nhân vật giao tiếp nói hay viết gì, như thế nào là tùy thuộc vào quan
hệ xã hội của họ. Để ý thức được cái sẽ nói trong giao tiếp, chúng ta phải tính
đến nhân tố có liên quan như mô hình giao tiếp, vai giao tiếp và quan hệ giao
tiếp, quan hệ liên cá nhân.
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1.2.1.1 Mô hình giao tiếp
“Từ điển khái niệm ngôn ngữ học” của Nguyễn Thiện Giáp mục : “mô
hình giao tiếp (communication model) được định nghĩa trình bày bằng sơ đồ
(thường là đồ thị) các điều kiện, cấu trúc và lộ trình của quá trình giao tiếp
dựa vào công thức sau : ai nói cái gì bằng phương tiện gì với ai có kết quả gì.
Hầu hết các mô hình giao tiếp đều dựa vào mô hình do Shannon và Weaver
phác họa năm 1949 cho sự truyền tin”. [20, tr.268]
Những thành tố cơ bản của mô hình giao tiếp là :
a. Người gửi và người nhận (người nói/ người nghe).
b. Kênh truyền dẫn thông tin ( thính giác, thị giác, xúc giác).
c. Mã (vốn kí hiệu và các quy tắc kết hợp).
d. Các tin.
e. Những hiện tượng nhiễu (tiếng ồn).
f. Nghĩa dụng pháp.
g. Phản hồi.
1.2.1.2 Vai giao tiếp và quan hệ giao tiếp
a. Vai giao tiếp và vai xã hội
Trong bất kỳ một cuộc giao tiếp hội thoại nào thì cũng có sự phân vai
thành vai phát diễn ngôn - Sp1 (nói/viết) và vai tiếp nhận diễn ngôn - Sp2
(nghe/đọc). Trong giao tiếp đương diện (mặt đối mặt) hai vai nói và nghe
thuường có sự luân chuyển.
- Vai phát ra diễn ngôn (vai phát tin) là vai mà nhiệm vụ các nhân vật
phải làm là sử dụng ngôn ngữ (ở hai dạng nói và viết) để truyền tin gọi là
người nói hay người viết tùy theo hình thức ngôn ngữ sử dụng.
- Vai tiếp nhận diễn ngôn (vai nhận tin) có nhiệm vụ sử dụng ngôn ngữ
để tiếp nhận các thông tin được truyền đến qua ngôn bản.
Như vậy, trong một cuộc giao tiếp hội thoại, hai vai phát tin và vai nhận
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tin sẽ có sự chuyển đổi vai qua lại. Và sự chuyển đổi vai sẽ được thực hiện
theo một qui tắc nhất định để duy trì cuộc hội thoại và đạt được đích giao tiếp.
Bên cạnh đó, con người trong giao tiếp ngôn ngữ là các thành viên của
một hệ thống giao tiếp xã hội cụ thể. Vai xã hội được quy định bởi địa vị mỗi
cá nhân trong mối quan hệ với các thành viên khác. Các địa vị ấy làm nên giá
trị xã hội của mỗi cá nhân trong nhóm. Trong quan hệ vai, mỗi thành viên của
nhóm được ấn định cho một bộ hành vi cá nhân thích hợp với vai của mình.
Bộ hành vi này nói chung là ổn định, lặp đi lặp lại và để lại dấu ấn đậm
nét trong ứng xử ngôn ngữ của con người. Chẳng hạn chúng ta vẫn hay nhận
xét: “nói như cướp cờ” “nói năng như ông cụ non”, …
Có thể nói vai giao tiếp là cơ sở mà các nhân vật hội thoại dựa vào để
tổ chức và biểu hiện vị thế xã hội của mình khi giao tiếp. Trên thực tế, con
người luôn ở vào các quan hệ giao tiếp đa dạng với nhiều lớp người, loại
người trong xã hội. Vì vậy mỗi cá nhân bao giờ cũng có một bộ vai xã hội
phản ánh quan hệ xã hội của cá nhân đó. Mỗi vai được xác lập từ một cặp vai
như: Cha/mẹ - con, anh/chị - em, ông - cháu, chú - cháu, giáo viên - học sinh,
người bán- người mua… Mỗi cặp vai có một ngôn ngữ riêng trong ứng xử xã
hội, tương ứng với một biến thể ngôn ngữ cá nhân của vai đó. Trong quan hệ
vai, mỗi cá nhân có một số ngôn ngữ cá nhân tương ứng với từng quan hệ vai.
Khi cá nhân chuyển từ vai này sang vai khác thì cá nhân cũng chuyển mãchuyển sang một biến thể cá nhân khác thích hợp với quan hệ vai mới.
Các vai xã hội thường được phân thành hai nhóm: Vai thường xuyên và
vai lâm thời hay vai tình huống. Vai thường xuyên được đặc trưng bởi giới
tính, lứa tuổi, nghề nghiệp. Vai lâm thời có hai nhóm :lâm thời thể chế và lâm
thời tình huống.
Thuộc vai lâm thời thể chế có thể gặp ở trong các quan hệ xã hội như:
thủ trưởng - nhân viên, cha mẹ - con cái, vợ - chồng.. Còn quan hệ giữa người
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Mua - người bán sẽ xác lập nên các nhóm vai tình huống.
Căn cứ vào mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành viên trong
cặp vai, có thể chia quan hệ vai thành hai nhóm:
- Vai người nói ngang hàng với người nghe.
- Vai người nói không ngang bằng với người nghe, Trong đó:
+ Vai người nói thấp hơn vai người nghe (A<B)
+ Vai người nói cao hon vai người nghe (A>B)
Thực tế giao tiếp cho thấy, khi A =B, nếu A và B là hai người đã quen
thân, ngôn ngữ của họ thường ít chuẩn mực sinh động, tự nhiên. Còn nếu A
và B không quen nhau ngôn ngữ của họ mang tính chuẩn mực, lịch sự, cả hai
đều cố gắng thể hiện hành vi chuẩn của mình để tránh sự bị đánh giá xấu của
người đối thoại.
Nếu A <B, ngôn ngữ của A thường mang tính từ tốn, nhũn nhặn, dùng
nhiều từ ở thức, giả định : nếu, nếu được, có thể... hành vi rào đón cũng
thường được sử dụng ở những trường hợp giao tiếp này.
Nếu A > B, ngôn ngữ của A sẽ mang sắc thái mệnh lệnh nhiều hơn. Ở
trường hợp này, hành vi rào đón xuất hiện ít hơn và thường đi kèm với những
hành vi đe dọa thể diện (chê, khuyên, xác tín,..) nhằm giảm thiểu mức độ đe
dọa thể diện của hành vi đó.
Thuộc về phạm trù nhân vật giao tiếp không chỉ có vai giao tiếp với sự
chuyển đổi vai trong giao tiếp mà còn có một yếu tố khác không kém phần
quan trọng đó là quan hệ liên cá nhân, khoảng cách xã hội và mức độ gắn bó
giữa các nhân vật giao tiếp. Theo Nguyễn Thiện Giáp khái quát lại thành hai
loại quan hệ giao tiếp là: quan hệ vị thế và quan hệ thân hữu. Trong giao tiếp,
quan hệ vị thế và quan hệ thân hữu sẽ giúp cho hội thoại tiến hành được thuận
lợi theo chiều hướng tốt hay khó khăn (theo chiều hướng xấu) hoặc thậm chí
thất bại. Rõ ràng, vai trò của quan hệ vị thế và quan hệ thân hữu trong hội
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thoại là điều không thể phủ nhận.
b. Quan hệ vị thế
Quan hệ vị thế là quan hệ tôn ti xã hội tạo thành các vị thế trên dưới
xếp thành tầng bậc trên trục khoảng cách. Khi giao tiếp, các nhân vật giao tiếp
sẽ xác nhận vị thế giao tiếp ở những mức độ cao thấp khác nhau do đó quan
hệ vị thế về cơ bản là phi đối xứng. Người ở vị thế cao được quyền quyết định
nội dung giao tiếp. Chẳng hạn, một giáo viên bộ môn thì sẽ chỉ dạy, truyền
đạt cho học sinh hiểu những kiến thức về môn học đó theo chương trình giáo
dục hiện hành. Lúc này, người thầy có vị thế giao tiếp cao và là người quyết
định nội dung giao tiếp.
Quan hệ vị thế phụ thuộc vào yếu tố khách quan như cương vị xã hội,
tuổi tác, giới tính. Đồng thời, nó cũng phụ thuộc vào các yếu tố nội tại trong
tương tác lời nói như sự nắm vững ngôn ngữ, khẩu khí, âm lượng của cá nhân.
c. Quan hệ thân hữu
Khi giao tiếp, các nhân vật giao tiếp sẽ dịch lại gần nhau hay ngược lại
do hai cực của khoảng cách quyết định. Đó là hai cực thân tình và xa lạ với
những mức độ cao thấp khác nhau. Và khoảng cách giữa các nhân vật giao
tiếp hội thoại có thể được rút ngắn hoặc kéo ra xa.
1.2.1.3 Lịch sự trong giao tiếp
Phép lịch sự (politeness)
Bên cạnh nguyên tắc cộng tác hội thoại của Grice, ta còn thấy một yếu
tố khác liên quan tới hiện tượng rào đón trong hội thoại. Đó là phép lịch sự.
Lịch sự là một nhân tố quan trọng trong giao tiếp xã hội. Nó có tác
động chi phối không những đối với quá trình giao tiếp mà cả đối với kết quả
giao tiếp.
Trong công trình nghiên cứu về ngữ dụng học của Nguyễn Thiện Giáp
đã dẫn ra một số quan niệm về lịch sự như sau:
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Thứ nhất, người ta có thể coi lịch sự như một chuẩn mực xã hội. Các
nhà văn hóa thuộc nhiều dân tộc khác nhau đã quan niệm lịch sự là hành vi xã
hội có lễ độ hay là phép xã giao trong phạm vi văn hóa.
Thứ hai, người ta cũng có thể quan niệm lịch sự là những nguyên tắc
chung trong tương tác xã hội của mỗi nền văn hóa. Những nguyên tắc chung
đó có thể bao gồm sự tế nhị, sự khoan dung, sự khiêm tốn, sự cảm thông đối
với người khác.
Thứ ba, trong giao tiếp còn có một kiểu lịch sự nữa được thực hiện. Để
miêu tả kiểu lịch sự này cần biết khái niệm thể diện. Trong giao tiếp, lịch sự
có thể được định nghĩa là phương tiện được dùng để thể hiện sự hiểu biết về
thể diện của người khác. Như thế, phép lịch sự thực hiện trong các tình huống
có hoảng cách xã hội và có sự thân hữu.[18, tr. 100-106]
Như vậy, sẽ có những kiểu lịch sự khác nhau liên quan và được đánh
dấu về mặt ngôn ngữ với những tiền ước về khoảng cách xã hội tương đối và
sự gắn bó. Những người tham gia giao tiếp phải xác định được khoảng cách
xã hội tương đối giữa họ và như cầu thể diện của họ. Khi đó, phép lịch sự
trong giao tiếp giúp cho người nói và người nghe tạo được không khí bạn bè,
thân thiện.
Có hai lí thuyết về lịch sự. Lí thuyết thứ nhất của Lakoff và Leech. Lí
thuyết lịch sự thứ hai là của Brown và Levinson. Lí thuyết thứ nhất nêu ra ba
nguyên tắc về lịch sự. còn Brown và Levinson chú trọng đến thể diện và
những chiến lược lịch sự.
a. Lí thuyết của Lakoff và Leech
Quan điểm về lịch sự của R. Lakoff
R. Lakoff nêu ra ba nguyên tắc lịch sự:
- Quy tắc lịch sự quy thức: “Đó là quy tắc : Không được áp đặt. Quy
tắc này thích hợp với những ngữ cảnh trong đó giữa những người tham gia
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tương tác có những khác biệt về quyền lực và cương vị.” [10, Tr. 257-258].
- Quy tắc lịch sự phi quy tắc: “ Đó là quy tắc dành cho người đối thoại
sự lựa chọn. Đó là quy tắc thích hợp với những ngữ cảnh trong đó người tham
gia có quyền lực và cương vị gần tương đương nhau nhưng không gần gũi về
quan hệ xã hội.” [10, tr.259]
- Quy tắc về phép lịch sự bạn bè hay thân tình: Đó là quy tắc khuyến
khích tình cảm bạn bè. [10, tr. 257-258]
Quan điểm về lịch sự của G.N. Leech
G.N. Leech nêu các phương châm lịch sự được xây dựng trên khái
niệm tổn thất (cost) và lợi ích (benefit):
- Phương châm khéo léo: Giảm thiểu tổn thất và tăng tối đa lợi ích cho
người.
- Phương châm rộng rãi: Giảm thiểu lợi ích cho ta và tăng tối đa tổn
thất cho ta.
- Phương châm tán thưởng: Giảm thiểu sự chê bai đối với người, tăng
tối đa khen ngợi người.
- Phương châm khiêm tốn: Giảm thiểu khen ngợi ta, tăng tối đa sự chê
bai ta.
- Phương châm tán đồng: Giảm thiểu sự bất đồng giữa ta và người, tăng
tối đa sự đồng ý giữa ta và người.
- Phương châm thiện cảm: Giảm thiểu cái ác giữa ta và người, tăng tối
đa thiện cảm giữa ta và người. [10, Tr.262]
Tóm lại, Leech đã đưa ra siêu quy tắc lịch sự: “Hãy giảm thiểu biểu
hiện của những niềm tin không lịch sự, hãy tăng tối đa biểu hiện của những
niềm tin lịch sự.” [10, tr.260]
b. Lí thuyết của Brown và Levinson
Đây được xem là lý thuyết nhất quán nhất, có ảnh hưởng rộng rãi nhất

20

và có hiệu quả nhất đối với việc nghiên cứu về phép lịch sự. Brown và
Levinson là hai tác giả nổi tiếng có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu
về lịch sự. Theo Brown và Levinson, phép lịch sự trong giao tiếp hội thoại
liên quan đến thể diện của người nói và người nghe trong giao tiếp. “Thể diện
là hình ảnh bản thân trước công chúng của một cá nhân, nó liên quan đến ý
thức xã hội và tình cảm mà mỗi cá nhân có và mong muốn người khác tri
nhận.” [18, tr.104]
Ví dụ:
A: Cuối tuần em phải đi ăn cưới cái Thanh rồi, em đang cần mua gấp
một bộ đồ đẹp đẹp để diện mà gu thẩm mĩ của em thì dở tệ, chả biết nên mặc
thế nào đây, tối chị đi cùng rồi chọn giúp em một bộ nha.
B: Úi xời, chuyện nhỏ như con thỏ. Hay đi bây giờ luôn đi, chị cũng
đang rảnh đây.
Để đạt được hiệu quả nhờ vả cao nhất, A đã đưa ra lời giải thích cho B
thấy rằng do chưa có đủ khả năng thực hiện hành động “chọn một bộ đồ đẹp”
nên rất cần sự giúp đỡ của B. Qua hành vi rào đón nêu lí do về năng lực, khả
năng của chính bản thân mình, A cũng đã ngầm thể hiện sự tin tưởng vào khả
năng, năng lực của B và lúc này thể diện của B cũng được tôn vinh
Thể diện gồm hai phương diện: Thể diện dương tính và thể diện âm
tính hay còn gọi là thể diện tích cực và thể diện tiêu cực.
- Thể diện âm tính của một người là nhu cầu được độc lập, được tự do
hành động và không bị người khác áp đặt. Như vậy, một hành động giữ thể
diện hướng vào thể diện âm tính của một người sẽ phải thể hiện sự tôn trọng,
nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian và quan hệ của người khác, thậm chí
bao gồm cả việc xin lỗi về sự áp đặt hoặc làm gián đoạn. [18, tr. 106]
- Ngược lại, thể diện dương tính của một người là nhu cầu được người
khác chấp nhận, thậm chí được người khác yêu mến, đối xử như người cùng
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nhóm, nói cách khác thể diện dương tính là nhu cầu được quan hệ. Như vậy,
một hành động giữ thể diện hướng vào thể diện dương tính của một người
khác sẽ phải thể hiện tình đoàn kết, nhấn mạnh nguyện vọng chung, mục đích
chung của hai người. [18, tr.106-107]
Bên cạnh thể diện - một nhu cầu trong giao tiếp - thì ngược lại cũng có
hành động đe dọa thể diện.
c. Hành động đe dọa thể diện
Từ góc độ người tham gia giao tiếp, có bốn kiểu thể diện chia đều cho
hai vai: thể diện dương tính, thể diện âm tính của người nói và thể diện dương
tính, thể diện âm tính của người nghe. Trong giao tiếp hàng ngày, người tham
gia giao tiếp luôn mong muốn nhu cầu về thể diện được tôn trọng. Tuy nhiên,
trong thực tế giao tiếp, các hành động giao tiếp luôn có nguy cơ gây tổn hại
thể diện của ta và người. Những hành động gây tổn hại như vậy gọi là hành
động đe dọa thể diện (Face Threatening Act; FTA). Tương ứng với hai nhóm
hành vi ngôn ngữ trên là phép lịch sự dương tính và phép lịch sự âm tính.
- Phép lịch sự dương tính
Phép lịch sự dương tính chủ yếu tạo ra những hành vi phản đe dọa đối
với người nghe như mời, khen, biểu thị sự tán đồng… Phép lịch sự tích cực
thường dùng những yếu tố tăng cường các hành động tôn vinh thể diện tích
cực hoặc tiêu cực như: cảm ơn, khen ngợi, tán đồng… (Ví dụ: cảm ơn anh đã
quan tâm, tôi biết chị là người rộng lượng, bác dạy chí phải,…)
- Phép lịch sự âm tính
Phép lịch sự âm tính nhìn chung có tính chất né tránh hay bù đắp. Đó là
sự né tránh các hành động đe dọa thể diện tích cực hay tiêu cực của người hội
thoại hoặc làm giảm nhẹ hiệu lực của các hành động đe dọa thể diện khi
không thể dùng chúng. Một số biện pháp như:
+ Sử dụng các từ xưng hô lịch sự. (Ví dụ: chúng tôi thay cho tôi, ..)
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+ Các biện pháp tu từ như nói giảm, nói vòng… Ví dụ: Khi chê người ta
thường dùng biện pháp nói giảm: Chiếc váy không được đẹp lắm (chiếc váy xấu)
+ Các biện pháp đi kèm:
Công thức đi kèm trong câu cầu khiến như: làm ơn, giúp cho, hộ,.. Ví dụ:
“Cô làm ơn tránh qua một bên”; “Phiền anh dắt hộ em cái xe ra ngoài với”,…
Cảnh báo trước để giảm sốc một hành động đe dọa thể diện: “Mình có
thể nhờ bạn chút việc được không?”.
Lời xin lỗi, nêu lí do thanh minh: “Xin lỗi cậu vì việc làm không phải
lúc nãy.”
Giảm thiểu hiệu quả xấu bằng cách nói: một chút, một ít, một tí, chút
xíu, chẳng là bao đâu… Chẳng hạn, “chút tiền ấy đối với mình chẳng là bao
đâu.”, “anh đợi em một lát nhé!”, “cho cháu mượn cái bật lửa một tí!”
Sử dụng biện pháp tình thái hóa trong các hành động xác tín, khẳng
định: tôi nghĩ rằng, tôi thấy rằng, tôi tin rằng, có lẽ là, theo tôi nghĩ… Thí dụ
như: “Đã 9 giờ rồi nhưng có lẽ là chưa muộn lắm đâu”, “Con nghĩ rằng con
đã làm đúng.”
Biện pháp tháo ngòi nổ có nghĩa là nói trước hiệu quả sau khi chúng ta
dự đoán hành động đó có thể đe dọa thể diện người nghe như: “ Mình rất tiếc là
phải làm phiền bạn nhưng bạn có thể đứng dịch xa ra một chút có được không?”
Những yếu tố vuốt ve là cách nêu ra ưu điểm của người nhận trước khi
đưa ra hành động đe dọa thể diện của họ. Thí dụ như: “Anh ấy rất tốt bụng
cũng rất ga lăng nữa nhưng phải cái gia trưởng quá.”
Bên cạnh biện pháp dịu hóa, để nhấn mạnh, tăng cường hiệu lực của
các hành động đe dọa thể diện còn có các biện pháp cứng rắn hóa trong siêu
chiên lược không bù đắp: ( Ví dụ như: Làm bài tập mau!; Ăn cơm nhanh lên!)
Có rất nhiều những biện pháp dịu hóa (cũng như vô số các biện pháp
cứng rắn hóa) các hành động đe dọa thể diện. Các biện pháp kể trên có thể
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được thực hiện đồng thời. Ví dụ câu vừa dẫn:“ Mình rất tiếc là phải làm
phiền bạn nhưng bạn có thể đứng dịch xa ra một chút có được không?”. Phát
ngôn này có biện pháp tháo ngòi nổ (rất tiếc phải làm phiền bạn), biện pháp
giảm thiểu (một chút).
d. Lịch sự chuẩn mực trong giao tiếp
Các quy tắc lịch sự có tính chất chung phổ quát trong hoạt động giao
tiếp của nhiều dân tộc, nhưng ở mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa chúng lại có
những nét đặc thù.
Theo tác giả Võ Đại Quang [34, tr.30], các nhà nghiên cứu từ các nền
văn hóa thiên Phương Đông cho rằng lịch sự trong giao tiếp bằng ngôn ngữ là
sự tuân thủ các chuẩn dụng ngôn ngữ của xã hội. Phạm trù cái tôi như một cái
thực thể xã hội được người phương Đông và phương Tây nhìn nhận khác
nhau. Văn hóa phương Tây như theo hướng nghiên cứu của Brown &
Levinson phản ánh thiên hướng cá nhân trong nhận thức về thể diện và chỉ
thích hợp với những nền văn hóa đề cao tính cá nhân mà không phù hợp với
những nền văn hóa mang tính tập thể của văn hóa phương Đông.
Có thể định danh lịch sự theo quan niệm của người Nhật và người
Trung Quốc bằng tên gọi lịch sự chuẩn mực xã hội. Lịch sự chuẩn mực xã hội
trong ứng xử ngôn ngữ thường gắn với các nghi thức lời nói - những khuôn
mẫu mang đặc thù văn hóa dân tộc - nhằm xác lập mối quan hệ giữa các thành
viên giao tiếp trong một hoàn cảnh cụ thể.
Lịch sự trong văn hóa Việt, theo tác giả Nguyễn Thiện Giáp, “Lịch sự
được coi là một chuẩn mực xã hội” [18, tr.100]. Có thể quan niệm lịch sự là
những nguyên tắc chung trong tương tác xã hội của mỗi nền văn hóa. Lịch sự
chuẩn mực xã hội là sự ứng xử ngôn ngữ phù hợp với các chuẩn mực giao
tiếp xã hội nhằm tôn trọng các giá trị xã hội của người tham gia giao tiếp. Nói
cách khác, lịch sự chuẩn mực xã hội là sự ứng xử theo sự áp đặt của các
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chuẩn mực xã hội chứ không phải là chiến lược giao tiếp do cá nhân lựa chọn
và sử dụng. Ở Việt Nam, những nguyên tắc đó bao gồm: Sự tế nhị, sự khoan
dung, sự khiêm tốn, sự cảm thông đối với người khác. Gọi tránh tên sự vật,
hiện tượng, không nói thẳng mà bóng gió xa xôi, “vòng vo tam quốc” hoặc
“lửng lơ con cá vàng”.. là những cách nói tế nhị. Người việt Nam nói riêng,
người phương Đông nói chung, trong giao tiếp thường theo phương châm dĩ
hòa vi quý, tránh cọ xát lẫn nhau, cố tạo ra sự hòa đồng giữa mọi người. Đó là
sự khoan dung. Khi chính kiến hoàn toàn khác nhau người ta vẫn cố tìm ra
những nét khả thủ trong suy nghĩ của đối phương, tránh phủ định sạch trơn
gây mâu thuẫn căng thẳng. Đó chính là nguyên tắc cảm thông với người khác.
Nhún nhường và khiêm tốn cũng là một nguyên tắc trong giao tiếp của người
Việt và nhiều dân tộc khác. Sự tâng bốc mình trước mặt người khác là trái với
nguyên tắc giao tiếp truyền thống của phương Đông.
e. Chiến lược lịch sự trong giao tiếp.
Lịch sự trong giao tiếp thường được gọi là lịch sự chiến lược. Lịch sự
chiến lược là phép lịch sự gồm những cách thức (chiến lược) tác động vào
hiệu quả đe dọa hoặc tôn vinh thể diện của các hành động ở lời để duy trì sự
hài hòa trong quan hệ liên cá nhân giữa những người hội thoại. . Để duy trì
mối quan hệ tốt đẹp giữa các bên tham gia giao tiếp và làm cho các cuộc hội
thoại diễn ra trôi chảy, người phát ngôn cần lựa chọn các chiến lược giao tiếp
khác nhau để giữ thể diện cho cả hai bên.
Vấn đề lịch sự trong giao tiếp có liên quan chặt chẽ đến rào đón. Trong
quá trình giao tiếp liên nhân, lịch sự là yếu tố rất được coi trọng, có vị trí hàng
đầu chi phối qua trình vận động hội thoại và mang tính quyết định hiệu quả
giao tiếp. Lịch sự chính là nhằm làm giảm/ tránh sự xung đột trong quan hệ
giao tiếp giữa những người tham gia giao tiếp. Để làm được điều này, rào đón
chính là một sự lựa chọn hữu hiệu trong các chiến lược giao tiếp. Bởi như
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chúng ta đã biết, giao tiếp là hoạt động có mục đích và chính vì có mục đích
nên chủ thể phát ngôn sẽ áp dụng một số chiến lược trong lời nói. Theo
Brown & Levinson (1987) [47], “thể diện” là hình ảnh cái tôi trước công
chúng. Trong khi đó, rào đón có thể được sử dụng như là một chiến lược hiệu
quả để duy trì các mối quan hệ xã hội và giữ thể diện cho các bên tham gia
giao tiếp. Chẳng hạn:
Phòng khách nhà bạn hơi bừa bộn một chút.
Mục đích của phát ngôn này là đề nghị người nghe dọn dẹp lại phòng
khách và như vậy phát ngôn này có nguy cơ đe dọa thể diện âm tính của
người nghe. Phát ngôn này cũng có thể đe dọa thể diện dương tính của người
nghe nếu được hiểu là một lời phàn nàn hoặc quở trách. Để làm giảm nhẹ tác
động đe đoạn thể diện chủ thể phát ngôn đã chọn thành phần rào đón “hơi
một chút” để giảm thiểu mức độ chê bai, chỉ trích. Nếu chủ thể phát ngôn nói
thẳng ra là “Phòng khách nhà bạn bừa bộn quá”, người nghe sẽ cảm thấy
mất mặt vì bị chỉ trích nặng nề. Ví dụ này cho thấy rào đón có thể được sử
dụng như một công cụ làm tăng tính lịch sự, giảm nhẹ mức độ chỉ trích và
giảm nguy cơ đe dọa thể diện.
Ngữ dụng học tuy là một phân ngành mới mẻ nhưng rõ ràng là nó đã
thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà ngôn ngữ học trong và ngoài nước.
Trong ngữ dụng học thì phần lí thuyết về hội thoại hầu như là được các nhà
nghiên cứu quan tâm hơn cả.
1.2.2 Lí thuyết hội thoại
Hội thoại được hiểu là việc sử dụng ngôn ngữ vào giao tiếp. Giao tiếp
bằng ngôn ngữ là một hoạt động xảy ra trong xã hội loài người, giữa người
với người. Đó là một hoạt động quan trọng cần thiết, nhu cầu thiết yếu của
con người để trao đổi thông tin, là động lực thúc đẩy xã hội phát triển.
Khi giao tiếp, các nhân vật giao tiếp cần phải sử dụng phương tiện giao
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tiếp cơ bản là : phương tiện giao tiếp bằng ngôn ngữ và phương tiện giao tiếp
phi ngôn ngữ (bao gồm: hành động, cử chỉ, động tác, hình vẽ, màu sắc, ánh
sáng…). Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ tuy nhiều nhưng phạm vi sử
dụng hạn chế do dung lượng thông tin ít. Như hệ thống đèn giao thông :đèn
xanh, đèn đỏ, đèn vàng chẳng hạn. Đèn xanh cho phép đi, đèn đỏ là yêu cầu
dừng lại, đèn vàng giảm tốc độ đi chậm. Thông tin nội dung chỉ có vậy. Còn
với phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ, ta có thể có nhiều lượng thông tin hơn.
Như “Anh có mang dư tiền không?” thì không chỉ người nói muốn biết được
thông tin là người nghe có dư tiền hay không mà còn ngầm ý: “Cho em mượn
với nhé!”.
Như vậy, có thể thấy rằng giao tiếp hội thoại là phương tiện giao tiếp
quan trọng nhất và hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ trở nên phổ biến nhất
trong xã hội loài người.
1.2.2.1 Cấu trúc của hội thoại
Khi khai thác về ngôn ngữ hội thoại người ta khai thác ở phương diện
cấu trúc, tổ chức và phương thức hội thoại, liên kết các phát ngôn như là một
hành động xã hội : “Các cuộc hội thoại tuy thiên biến vạn hóa về kiểu loại và
lỏng, trôi chảy như dòng nước với những đơn vị phân định không thật rõ ràng
nhưng giữa chúng vẫn có những cái gì đó chung về cấu trúc. Chính nhờ
những cái chung về cấu trúc này mà mặc dầu không được dạy, huấn luyện
một cách bài bản nhưng từ bé chúng ta đã làm chủ được chúng, nhờ đó mà
“phối kết hợp” được lời nói của chúng ta với nhau một cách “hợp quy cách”
khiến cho sự tương tác trong hội thoại diễn ra thường êm ả, đạt được mục
đích đặt ra cho nó” [10, tr.290]
Theo đó thì các cuộc hội thoại tuy muôn hình vạn trạng nhưng hầu như
nó vẫn có cấu trúc chung và mọi người vẫn tuân thủ và nắm bắt được một
cách khá dễ dàng. Do vậy, mọi cuộc hội thoại thường diễn ra một cách bình
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thường, không có vấn đề và đạt được mục đích giao tiếp.
Lý thuyết hội thoại Thụy Sĩ – Pháp cho rằng hội thoại là một tổ chức
tôn tư như tổ chức một đơn vụ cú pháp. Các đơn vị cấu trúc của hội thoại từ
lớn đến tối thiểu là :cuộc thoại (còn gọi là cuộc tương tác), đoạn thoại, cặp
trao đáp, tham thoại và hành động ngôn ngữ.
1.2.2.2 Nguyên tắc hợp tác trong hội thoại
Như ta đã biết, người nói luôn luôn muốn truyền đạt nhiều hơn cái được
nói. Bao giờ cũng có những điều mà người ta thấy không cần phải nói ra,
những điều không tiện nói ra, không thể nói thẳng. Hơn nữa, không phải tất
cả những gì người ta muốn biểu đạt đều có thể nói ra được cả. Nhận thức của
con người phong phú và phức tạp. Làm cho người khác hiểu được đầy đủ và
chính xác nhận thức của mình không phải là chuyện dễ. [18, tr.127]
Nguyên tắc hợp tác được P. Grice nêu ra từ năm 1967, nguyên tắc này
được ông phát biểu một cách tổng quát như sau: “Hãy làm cho phần đóng
góp của anh đáp ứng đòi hỏi ở giai đoạn mà nó xuất hiện phù hợp với yêu
cầu hoặc phương hướng của cuộc thoại mà anh đã chấp nhận tham gia.” [18,
tr.128]
Như vậy, nguyên tắc này đòi hỏi nhân vật giao tiếp phải tham gia vào
cuộc thoại đúng lúc (đúng lượt lời của mình) và phải luôn hướng đến đích
(hay phương hướng) của cuộc giao tiếp mà họ (những nhân vật giao tiếp) đã
thỏa thuận (hay ngầm thỏa thuận).
Theo Grice thì nguyên tắc này bao gồm bốn phạm trù, mà ông gọi là
phương châm. Đó là phương châm về lượng, phương châm về chất, phương
châm quan hệ và phương châm cách thức. Mỗi phương châm gồm một số tiểu
phương châm. [18, tr.128]
1. Phương châm về lượng:
- Hãy làm cho phần đóng góp của anh có lượng tin đúng như đòi hỏi
của mục đích cuộc thoại.
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- Đừng làm cho lượng tin của anh lớn hơn yêu cầu mà nó đòi hỏi. [18,
tr.128, 129]
2. Phương châm về chất:
Hãy cố gắng làm cho phần đóng góp của anh là đúng, đặc biệt là:
Đừng nói điều gì mà anh tin là sai.
- Đừng nói điều mà anh tin là thiếu bằng chứng. [18, Tr. 128]
Phương châm về chất giúp ta nhận định độ xác thực trong lời nói. Nếu
vi phạm phương châm về chất thì sẽ tạo ra hàm ngôn.
3. Phương châm về quan yếu:
Hãy làm cho đóng góp của anh thích hợp với cuộc thoại, tức là hãy nói
vào đề. [18, Tr.129]
4. Phương châm về cách thức:
Phương châm này đòi hỏi trong giao tiếp các nhân vật phải làm sao để
cho phát ngôn của mình phải:
- Tránh nói tối nghĩa.
- Tránh lối nói mập mờ
- Ngắn gọn
- Nói có trật tự. [18, tr.129]
Bốn phương châm mà Grice nêu trên có mức độ quan trọng khác nhau.
Theo Grice, tiểu phương châm “Đừng nói điều gì mà anh tin là sai” quan
trọng đến mức một số phương châm khác chỉ phát huy tác dụng nếu nó được
tôn trọng. D. Sperber và D. Wilson lại cho rằng nguyên tắc bao quát cả giao
tiếp và sự nhận của con người là nguyên tắc quan yếu.
Theo J. Thomas, các phương châm khác nhau về bản chất, Phương
châm về chất nhìn chung là thuần hơn cả. Bất cứ lượt lời nào do hành vi ở lời
nào tạo ra đều có thể trả lời dứt khoát là có hay không phù hợp với nó bởi vì
bất cứ phát ngôn nào do một hành vi ngôn ngữ nào thực hiện đều có thể nhận
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biết tính chân thành của chúng (ít ra là bởi người nói) nên phát ngôn mà nó
tạo ra có thể trả lời là có hay không theo phương châm chất. Phương châm
quan yếu phải tùy thuộc vào đích của người nói, người nghe, ngôn cảnh.
Phương châm về lượng và cách thức lại được đánh giá theo những mức độ
khác nhau chứ không thể trả lời dứt khoát theo một trong hai khả năng có/
không được.
Ranh giới giữa các phương châm trong nguyên tắc cộng tác của Grice
không thật rõ rệt mà bốn phương châm này có quan hệ với nhau.
Phương châm về cách thức thuộc nguyên tắc cộng hội thoại. Vi phạm
bất kì một phương châm nào cũng tạo ra hàm ngôn. Trong các cuộc giao tiếp
thông thường, tuy không nói ra nhưng các phương châm này được mọi người
thừa nhận nên ít được chú ý tới. Tuy nhiên, có những loại diễn ngôn bắt buộc
người nói phải lưu ý là họ sẽ gặp nguy hiểm nếu không tôn trọng triệt để
nguyên tắc hợp tác. Trong giao tiếp nó chính là những lời rào đón.
1.2.3 Rào đón trong giao tiếp
1.2.3.1 Khái niệm rào đón
Từ bao đời nay, trong cách giao tiếp hàng ngày, để tránh nói ra những
điều không hay có thể làm phật lòng người nghe hay không phải tự chịu trách
nhiệm trước những điều mình nói, đồng thời thể hiện sự khiêm nhường, người
ta không quên sử dụng cách nói lịch sự, là cách nói “rào trước đón sau”. Tuy
nhiên, cho tới nay vẫn chưa có một định nghĩa nào được coi là đầy đủ, hoàn
chỉnh về hiện tượng ngôn ngữ này.
Rào đón bắt đầu được sử dụng như một thuật ngữ ngôn ngữ học từ đầu
những năm 1970 khi G.Lakoff (1972) [48, 183-228] có chỉ ra được việc rào
đón có thể gắn với điều kiện thỏa mãn của phát ngôn và các qui tắc hội thoại,
nhưng tác giả chỉ tập trung vào tính logic hợp lí của rào đón mà không đi sâu
vào vai trò của rào đón trong việc tạo nên các giá trị trong giao tiếp. Theo
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G.Lakoff, “rào đón dùng để chỉ những ngôn từ mà chức năng của chúng là
giúp người nói giảm nhẹ được trách nhiệm với phát ngôn của mình”. Phát
triển tiếp quan điểm của G.Lakoff về định nghĩa rào đón, đã mở màn cho
hàng loạt nghiên cứu về hiện tượng ngôn ngữ này. Mỗi nhà nghiên cứu tiếp
cận rào đón theo những chiều cạnh khác nhau và đưa ra được những định
nghĩa, cách phân loại khác nhau qua từng thời kì. Đi theo cách nhìn nhận của
G.Lakoff về rào đón, các tác giả Brown & Levinson (1987) [47] bổ sung : rào
đón là “các tiểu từ/từ, hay cụm từ có chức năng hiệu chỉnh mức độ phụ thuộc
của vị ngữ hoặc cụm danh từ trong câu; nói cách khác, mức độ phụ thuộc chỉ
đúng một phần hay một khía cạnh nhất định; hoặc có thể đúng hơn, hoàn
chỉnh hơn mong đợi” Như vậy ở đây, rào đón còn được đề cập đến với tăng
lực làm tăng/giảm lực tác động đến sự thật của phát ngôn. Tiếp sau đó, nhiều
nghiên cứu về rào đón đã ra đời. Các nhà khoa học đã khai thác thêm những
góc độ khác nhau về rào đón, đặc biệt từ góc độ dụng học và phân tích diễn
ngôn để mang lại một cái nhìn tổng quát hơn về hiện tượng ngôn ngữ độc đáo
này.[43, tr.3].
Rào đón là một yếu tố ngôn ngữ thường gặp trong giao tiếp. Trong từ điển
Tiếng Việt tác giả Hoàng Phê giải thích: “ Rào đón là nói có tính chất để ngăn
ngừa trước những sự hiểu lầm hay phản ứng về điều mình sắp nói.” [28,
tr.821]. “Sự hiểu lầm” ở đây bao hàm rất nhiều vấn đề: hiểu lầm về nội dung
mệnh đề của phát ngôn, hiểu lầm về thái độ, mối quan hệ của cá nhân trong
cuộc hội thoại.
Cách giải thích này còn đơn giản, tuy đã nêu được hiệu lực cơ bản của
rào đón, song chưa bao quát được hết các trường hợp sử dụng lời rào đón. Bởi
lẽ, rào đón không chỉ xuất hiện trước khi người nói thực hiện một hành vi
ngôn ngữ nào đó mà có khi người nói đã nói ra một điều gì đó và nghĩ rằng
điều mình vừa nói ra có thể gây hiểu lầm hay gây ra phản ứng không hay từ
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phía người nghe nên phải rào đón để ngăn chặn. Trong Tiếng Việt vì thế mà
còn có cụm từ rào trước đón sau, hay đón trước rào sau để biểu thị cách thức này.
Ví dụ:
1. Tôi nói thật, tôi không biết gì về cậu ấy.
2. Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi là tôi không biết cậu để quyển sách ở
đâu cả.
3. Em rất ngại nói ra điều này nhưng em hết tiền rồi, chị trả tiền thuê
nhà tháng này cho em luôn đi nhé.
4. Mọi người đều bảo cái An có chồng rồi.
5. Em thề em mà nói dối anh nửa lời thì ra đường ô tô đâm em chết.
Xuất phát từ quan điểm cộng tác “người nói và người nghe cùng tham
dự vào cuộc thoại nhìn chung là có cộng tác với nhau”, dựa trên nguyên tắc
cộng tác của Grice, George Yule cho rằng: “Có những kiểu diễn đạt mà người
nói dùng để ghi nhận rằng họ có nguy cơ là không gắn bó đầy đủ với những
nguyên tắc này. Những kiểu diễn đạt như thế được gọi là lời rào đón” [46, tr.
79]. Những nguyên tắc này tuy không bắt buộc, chặt chẽ như những quy tắc
ngữ pháp nhưng bất cứ người nào muốn trò chuyện bằng lời một cách thành
thực cũng phải tôn trọng nó.
Cùng chung quan điểm với George Yule, Nguyễn Thiện Giáp [18, tr
129-133] viết: “ … có những loại diễn ngôn nhất định mà người nói đã dùng
để lưu ý là họ sẽ gặp nguy hiểm nếu không triệt để tôn trọng nguyên tắc hợp
tác. Đó chính là những lời rào đón”. Hoặc: Để tránh đe doạ thể diện của
người nghe, người ta cũng dùng những lời rào đón... Những lời rào đón này
có giá trị như một lời xin lỗi trước, tạo sự thân hữu giữa người nói và người
nghe, tránh xúc phạm thể diện của người nghe [18, tr.133].
Từ tổng hợp các nghiên cứu đi trước nói trên, có thể thấy rõ ràng là các
định nghĩa trên chưa thực sự thống nhất, có sự chồng chéo nhất định. Chúng
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tôi cho rằng tựu chung lại thì thành phần rào đón có thể được hiểu là các từ
hoặc cụm từ mà người nói sử dụng trong phát ngôn nhằm : (1) giúp người nói
giảm nhẹ tác động không mong muốn, giảm thiểu mức độ áp đặt đối với
người nghe, nhằm làm cho thông điệp trở nên lịch sự hoặc lịch sự hơn; (2)
Giúp người nghe tránh cung cấp thông tin được hỏi (trong trường hợp người
nghe không thể hoặc không muốn cung cấp thông tin).
1.2.3.2 Hiện tượng rào đón trong giao tiếp
Trước đây, những yếu tố ngôn ngữ có chức năng rào đón thường được
các nhà Việt ngữ học gộp chung vào thành phần tình thái của phát ngôn,
nhưng gần đây yếu tố rào đón đã được một số tác giả bàn luận tới từ góc độ
dụng học. Chẳng hạn, trong cuốn “Dụng học việt ngữ” Nguyễn Thiện Giáp
(2000) [18] cho rằng để đảm bảo nguyên tắc lịch sự và nguyên tắc cộng tác
trong hội thoại giao tiếp, người nói rào đón để chỉ ra khả năng có thể có sự vi
phạm nguyên tắc hợp tác và lời rào đón cũng chính là tín hiệu để người nghe
điều chỉnh phát ngôn hồi đáp của mình. Trong giao tiếp thông thường, rào
đón có thể là lời nói của người nói hoặc người nghe.
Ví dụ:
6. Cậu đừng hiểu lầm tớ, nghĩ là tớ thích cậu. Tớ đối với cậu cũng như
bao người khác thôi, chỉ coi cậu là bạn. Tớ với cậu vốn thân thiết từ xưa rồi
mà phải không nào? Tớ vẫn mong chúng mình như xưa, là bạn bè tốt của nhau.
Các rào đón: đừng hiểu lầm, đừng nghĩ là tớ thích cậu là sự tường minh
nội dung mà người nói dự kiến người nghe có thể nghĩ hoặc hiểu khi tiếp
nhận thông tin. Người nói đã nói trước ra những điều này để ngăn chặn sự hiểu
không đúng đó và hướng người nghe vào đích thực sự của phát ngôn. Như vậy,
rào đón thực hiện một hành động nói (speech act) của người tạo ra lời rào đón.
Để nhận biết được các biểu thức rào đón này cần nhận biết hành động ở
lời trực tiếp, căn cứ vào nội dung mệnh đề - căn cứ vào cấu trúc quan hệ ngữ
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nghĩa của các thành tố tạo nên nội dung mệnh đề và quan trọng là phải căn cứ
vào ngữ cảnh, căn cứ vào quan hệ liên cá nhân giữa người thực hiện hành
động ngôn ngữ gián tiếp với người nghe, nhận diện đích ngôn trung của hành
vi ngôn ngữ. Đích ngôn trung chính là mục đích của hành động ngôn từ muốn
đạt được. Đích của hành động rào đón trong giao tiếp để người nói hoặc
người nghe ngăn ngừa hoặc tránh được hiểu lầm (hiểu lầm về nội dung mệnh
đề của phát ngôn, hiểu lầm về hiệu lực ở lời, hiểu lầm về thái độ…). Nói cách
khác, rào đón vạch ra phạm vi, cách lĩnh hội phát ngôn, đồng thời “dọn
đường”, “giảm xóc” cho hành vi chủ hướng, làm tăng hoặc làm giảm lực
ngôn trung của nội dung phát ngôn với mục đích ngăn chặn sự hiểu lầm và
phản ứng không hay của người nghe về điều mà mình sắp hoặc đã nói.
Trong nguyên tắc cộng tác của Grice có một số BTRĐ chuyên biệt. Tuy
nhiên do ranh giới giữa các phương châm không thật rõ ràng nên có trường
hợp BTRĐ có hiệu lực rào đón cho nhiều phương châm. Những lời rào đón
này giống như những bằng chứng cho phép người nói vi phạm một nguyên
tắc nào đó và chúng cũng là tín hiệu đối với người nghe để người nghe có thể
hạn chế cách giải thích của mình. Những lời rào đón còn thể hiện rằng người
nói quan tâm đến việc người nghe đánh giá họ là có hợp tác hội thoại hay
không. Tác giả Nguyễn Thiện Giáp đã nêu một số ví dụ về sự rào đón các
phương châm hội thoại trong tiếng Việt : để rào đón phương châm về chất có
một số cách nói: Nếu tôi không nhầm thì, tôi nhớ không rõ, nhưng…; theo
như tôi biết, tôi không dám chắc, nghe đồn, hình như, có lẽ,… Rào đón
phương châm về lượng : Tôi không được phép tiết lộ, thiên cơ bất khả lộ, như
anh đã biết, tôi không muốn làm phiền anh với những chi tiết vụn vặt,
nhưng… Hay khi một người vi phạm nguyên tắc về lượng anh ta vẫn có thể
chữa sai lầm bằng cách nói: Xin lỗi, tôi đã nói dông dài!; Rào đón phương
châm quan yếu: Tôi không biết điều này có quan trọng không, nhưng…; Tôi
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muốn nói thêm là.., Trở lại vấn đề mà chúng ta quan tâm..; Rào đón về
phương châm cách thức: Tôi xin mở ngoặc đơn là… Khi cần kéo dài thời
gian, anh ta thường nói: Xin chờ một phút, tôi đang cố gắng suy nghĩ xem..
Tất cả những lưu ý cho phép vi phạm nguyên tắc chứng tỏ rằng nguyên tắc
hợp tác có một số thực thể tâm lí. Nếu không phải là một nguyên tắc có căn
cứ thì sẽ không cần cung cấp những bằng chứng về sự vi phạm đó. Chúng
cũng là những tín hiệu đối với người nghe để người nghe có thể hạn chế cách
giải thích của mình. Những thí dụ về những lời rào đón ở trên đã chỉ ra rằng
người nói không chỉ biết những nguyên tắc hợp tác mà còn cố gắng tuân theo
những nguyên tắc đó. Những lời rào đón còn thể hiện rằng người nói quan
tâm đến việc người nghe đánh giá họ là có hợp tác hội thoại hay không. Trong
giao tiếp, ngoài nguyên tắc cộng tác còn có nguyên tắc lịch sự. Người ta cũng
dùng những lời rào đón để tránh đe dọa thể diện của người nghe: Nói khí vô
phép, nói chị bỏ ngoài tai, tôi hỏi thật… thể hiện rằng điều tôi sắp nói là tế
nhị, lẽ ra không nên nói thẳng, nhưng vì chân tình nên tôi vẫn nói, mong anh
(chị) thông cảm. Những lời rào đón này có giá trị như một lời xin lỗi trước,
tạo sự thân hữu giữa người nói và người nghe. [18, tr 130-133]
Ví dụ:
7. Cô có thể cho em nộp bài muộn một chút được không ạ? Lúc nãy em
vô ý làm rơi ướt mất bài nên em đang chép lại sắp xong rồi đây.
8. Cậu cứ về trước tớ đi. Có lẽ hôm nay tớ lại phải tăng ca rồi.
9. Có vẻ cậu hợp với màu đỏ hơn là màu trắng ấy. Nhìn cậu mặc màu
trắng trông không được nổi lắm đâu.
Ở ví dụ (7) “có thể”, “một chút” là những yếu tố lịch sự. Người sinh
viên không đưa ra lời thỉnh cầu trực tiếp, sử dụng từ “có thể” người sinh viên
nói có ý dành cho cô giáo có quyền quyết định có cho mình nộp bài muộn hay
không.
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Ở ví dụ (8) “có lẽ” là yếu tố có tính lịch sự là lời thông báo của người
nói về việc mình có thể sẽ không về cùng được với người nghe và dành cho
người nghe sự quyết định về trước hay sẽ ở lại đợi mình.
Ở ví dụ (9) “có vẻ” cũng là yếu tố lịch sự để làm mờ đi nhận xét của
người nói về việc nên chọn mặc màu sắc nào và dành cho người nghe sự
quyết định sẽ chọn mặc màu đỏ hay trắng là hợp hơn.
Rào đón là một hiện tượng ngôn ngữ phức tạp mang đậm thuộc tính
tâm lý tinh thần, bản sắc văn hóa. Nó sinh động, linh hoạt khó diễn đạt rành
rẽ. Trong những trường hợp nhất định, yếu tố rào đón được diễn đạt bằng
những từ ngữ có tính chất chuyên dụng trong phát ngôn có chức năng làm
giảm nhẹ mức độ gay gắt, khắt khe trong một phát ngôn yêu cầu, đề nghị;
ngăn ngừa người nghe khỏi hiểu lầm là mình đã vi phạm phép lịch sự trong
quá trình giao tiếp.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
Nghiên cứu về hiện tượng rào đón trong giao tiếp không thể tách rời
những vấn đề hữu quan như lí thuyết về giao tiếp, lí thuyết về hội thoại.
Hội thoại rất đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Tìm hiểu về hội thoại,
chúng tôi chỉ đi sâu nghiên cứu những yếu tố có liên quan đến hội thoại như:
Các nhân tố của một giao tiếp, cấu trúc của hội thoại, nguyên tắc hợp tác
trong hội thoại. Nguyên tắc cộng tác do Grice nêu gồm bốn phương châm:
phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan yếu,
phương châm cách thức. Rào đón các phương châm hội thoại của Grice chính
là rào đón nội dung thông tin của phát ngôn: về phạm vi, mức độ tin cậy, cách
thức tiếp nhận thông tin…
Trong một cuộc giao tiếp, quy tắc chi phối quan hệ liên cá nhân, phép
lịch sự cũng là một quy tắc quan trọng có vai trò đặc biệt để quyết định sự
thành công hay thất bại của cuộc thoại. Quy tắc này đã được chú trọng tìm
hiểu, nghiên cứu nhằm làm cho các cuộc thoại của chúng ta luôn sinh động và
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có ý nghĩa. Có thể nói quy tắc lịch sự chi phối quan hệ giữa thể diện của
người nói và người nghe trong hội thoại. Phép lịch sự là hệ thống những
phương thức mà người nói đưa vào hoạt động giao tiếp nhằm điều hòa và gia
tăng giá trị cho đối tác của mình.
Đặc biệt trong chương này, chúng tôi đã điểm qua tình hình nghiên cứu
trong và ngoài nước về rào đón. Quan trọng hơn, chúng tôi đã tập trung xem
xét về khái niệm, hiện tượng rào đón trong giao tiếp. Từ đó để thấy dù được
định nghĩa theo các cách khác nhau, các phương diện khác nhau, có thể thấy
khái niệm về rào đón và việc sử dụng như là một đơn vị ngôn ngữ lần đầu tiên
được nhắc đến bởi nhà khoa học Lakoff (1972). Rào đón là hiện tượng không
thể thiếu trong giao tiếp. Nếu coi giao tiếp như một chiến lược nhằm “thỏa
đáng về giao tiếp” cho cả người nói và người nghe thì rào đón chính là một
hiện tượng tạo nên lịch sự nhằm tránh xung đột giữa những người tham gia
giao tiếp và có tác dụng tăng cường hiệu quả giao tiếp. Nhìn chung, hiện
tượng rào đón xuất hiện với tần suất cao xung quanh chúng ta không chỉ giúp
người nói đạt được mục đích giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ liên nhân thân
thiện, thể hiện văn hóa ứng xử trong cộng đồng mà còn là một chiến lược
hành động lịch sự để bảo vệ thể diện cho các bên tham thoại.
Trên đây là những vấn đề lí luận cơ bản liên quan đến hành vi ngôn
ngữ, là cơ sở để luận văn “Rào đón trong giao tiếp của giảng viên và sinh viên
vùng Tây Bắc” của chúng tôi được hoàn thành.
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CHƯƠNG 2: RÀO ĐÓN TRONG GIAO TIẾP
CỦA GIẢNG VIÊN VÙNG TÂY BẮC
2.1 NHẬN XÉT CHUNG
Mục đích nghiên cứu của chương này là tìm hiểu về hiện tượng rào đón
trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc (cụ thể là tại trường Đại học Tây
Bắc và Cao đẳng Sơn La). Nghiên cứu thu thập điền dã về lĩnh vực này chúng
tôi thu được kết quả như sau: trong 750 ngữ liệu thu thập được, có 368/750
phát ngôn có hiện tượng rào đón, và 382/750 phát ngôn không có hiện tượng
rào đón.
Bảng 2.1 : Thống kê tình hình rào đón trong giao tiếp của giảng viên
vùng Tây Bắc qua ghi âm thực tế.
N
750

Có hiện tượng rào đón

Không có hiện tượng rào
đón

N

%

N

%

368

49,1 %

382

50,9 %

- Những trường hợp không có hiện tượng rào đón trong giao tiếp
của giảng viên vùng Tây Bắc
Ta có thể thấy trong giao tiếp, không phải lúc nào cũng cần dùng tới
những lời rào đón. Lí giải cho điều đó, trước hết ta cần nhận thức được giảng
viên là tên gọi chung người làm công tác giảng dạy ở các trường chuyên
nghiệp, các lớp đào tạo, huấn luyện, các trường trên bậc phổ thông, là những
người vừa có năng lực chuyên môn, lại vừa có phẩm chất đạo đức tốt. Do vậy,
trong lời nói của giảng viên luôn có sự chỉnh chu nhất định, tuy nhiên không
nhất thiết lúc nào cũng cần xuất hiện những lời rào đón.
Trong giao tiếp, không phải nhân vật giao tiếp muốn nói gì thì nói mà
nhân vật giao tiếp nói gì, như thế nào là tùy thuộc vào quan hệ xã hội của họ
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và trong một cuộc giao tiếp luôn có sự phân vai. Mỗi vai được xác nhận từ
một cặp vai.
Trên thực tế con người luôn ở vào các quan hệ giao tiếp đa dạng với
nhiều lớp người, loại người trong xã hội. Vì vậy, mỗi cá nhân bao giờ cũng có
một bộ vai xã hội phản ánh quan hệ xã hội của cá nhân đó. Vai xã hội được
quy định bởi địa vị cá nhân trong mối quan hệ với các thành viên khác. Các
địa vị ấy làm nên vị trí xã hội của mỗi cá nhân trong nhóm.
Trong phân loại những tương tác xã hội, những người tham dự không
có một khó khăn nào để quyết định họ có cùng hay không cùng vị thế xã hội.
Theo GS. Nguyễn Thiện Giáp: “Trong trường hợp vị thế xã hội không bình
đẳng thì người nào ở bậc trên, người nào ở bậc dưới cũng được xác định một
cách rõ ràng.Ví dụ như : bố mẹ là bậc trên so với con cái, thầy giáo là bậc
trên so với học sinh, sĩ quan là bậc trên với binh lính, v.v… Vị thế xã hội có
thể phụ thuộc vào giới tính, tuổi tác. Căn cứ vào tuổi tác thì những người
nhiều tuổi hơn ở bậc trên những người ít tuổi hơn”. [18, tr. 96] Cụ thể với
giảng viên trong giao tiếp với đồng nghiệp, hay với sinh viên, cũng được chia
ra thành các cặp vai như hiệu trưởng - nhân viên, hay giảng viên - sinh viên,
v.v… Như vậy, trong cặp vai hiệu trưởng - nhân viên, thì hiệu trưởng là
người có vị thế xã hội cao nên có vai giao tiếp cao hơn giảng viên. Và ở cặp
vai giảng viên - sinh viên ta thấy giảng viên có vị thế xã hội cao hơn sinh viên
(về tuổi tác, trình độ văn hóa và cương vị xã hội). Do đó, trong giao tiếp ngôn
ngữ của giảng viên sẽ mang sắc thái mệnh lệnh nhiều hơn, cũng không cần
phải câu nệ rào trước đón sau khi muốn trao đổi, truyền thụ kiến thức, chất
vấn, khiển trách, hay nhận xét, đánh giá sinh viên mà không sợ bị mất lòng.
Trong những trường hợp đó, ít cần sử dụng tới những lời rào đón, chẳng hạn như:
10. GV: Cho thầy mượn cái bút nào.
SV: Dạ vâng. Thưa thầy, bút của thầy đây ạ.
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11. SV: Em thưa cô cho em vào lớp ạ!
GV: Mấy giờ rồi? mà giờ này mới tới lớp?
SV: Em xin lỗi cô ạ! Tại hôm nay đang trên đường đi xe em bị hỏng
nên em mới tới muộn ạ, mong cô thông cảm cho em với.
GV: Có thật vậy không?
SV: Thật mà cô. Em thề đây là sự thật ạ, xe em bị hỏng là thật mà
cô.
GV: Rồi,em về chỗ ngay đi. Cả lớp tiếp tục bài học nào.
12. GV: Cậu áo đen kia tự tiện đi đâu vậy?
SV: Em thưa cô, em đi vệ sinh ạ.
GV: Cả lớp đang học, tôi đang giảng bài, mà cậu tự tiện ra ngoài
vậy hả?
SV: em xin lỗi cô, em sợ đang trong giờ học lại ngắt mạch giảng
của cô với cả em cứ tưởng như thầy D bảo đi ra vào lớp để không ảnh hưởng
đến giờ học, cứ tự nhiên đi nhẹ nhàng ra thôi, không cần phải xin phép. Nên
em ra ngoài một tí, cô cho em xin lỗi.
Trong những tình huống trên, ta thấy trong giao tiếp, (10) Khi muốn
mượn bút của học trò, thầy cô thường không dùng lời rào đón mà trực tiếp hỏi
thẳng vấn đề là mượn bút của sinh viên. Hay trong ví dụ (11), (12) khi sinh
viên mắc lỗi, thầy cô cũng thẳng thừng khiển trách, hỏi thẳng trực tiếp mà
không cần phải nhắc khéo hay hỏi khéo sinh viên.
Bên cạnh đó, trong những tình huống giao tiếp thông thường, ở những
cuộc nói chuyện phiếm không nhằm mục đích tạo lập quan hệ thì cũng không
xuất hiện lời rào đón trong giao tiếp của giảng viên.
- Những trường hợp có hiện tượng rào đón trong giao tiếp của
giảng viên vùng Tây Bắc
Rào đón là một hiện tượng mang đậm dấu ấn tâm lí, bản sắc văn hóa
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dân tộc của người Việt. Đặc biệt, từ kết quả khảo sát tổng quan tình hình rào
đón của giảng viên vùng Tây Bắc trong giao tiếp qua ghi âm thực tế, chúng ta
có thể thấy được rào đón chiếm tỉ lệ (49,1 /100%). Xét trên ba phương diện :
phạm vi hoạt động giao tiếp trên giảng đường giữa giảng viên với sinh viên,
giảng viên giao tiếp với giảng viên và trong giao tiếp đời thường.
Trong giao tiếp, ở nhiều hành động như mệnh lệnh, cầu khiến, gợi ý,
nhắc nhở, v.v.. có nguy cơ đe dọa thể diện âm tính của người nghe và những
hành động như phê bình, phản bác, từ chối có nguy cơ đe dọa thể diện dương
tính của người nghe thì lời rào đón với các phương tiện biểu đạt đa dạng, là
một công cụ hữu ích để giảm thiểu tối đa việc làm tổn hại tới thể diện của
người nghe, đạt được hiệu quả giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ liên nhân thân
thiện và thể hiện văn hóa ứng xử trong cộng đồng.
Ví dụ:
13. Gv: Lớp toàn các bạn xinh gái, đẹp trai, sạch sẽ thế này mà có mỗi
cái giẻ lau bảng hình như cũng quên giặt hay sao ý nhỉ?
Sv: Ối, chúng em xin lỗi ạ.
Hành vi ở tình huống trên chính là hành vi phê bình. Phê bình là một
hành vi đe dọa thể diện của người nghe. Khi nghe những lời phê bình này, sẽ
khiến cho người nghe cảm thấy xấu hổ. Trong một số trường hợp, việc sử
dụng những lối rào đón này giúp cho người nghe cảm thấy đỡ mất mặt hơn và
nhanh chóng nhận ra lỗi đó để sửa. Có thể thấy, lời rào đón được sử dụng để
ngăn ngừa trước sự hiểu lầm hoặc những phản ứng không hay về lời nói của
chủ ngôn. Yếu tố rào đón khiến cho cuộc thoại trở nên uyển chuyển hơn, liên
tục hơn góp phần duy trì và nâng cao hiệu quả giao tiếp khi hỏi trực tiếp
những vấn đề nhạy cảm thuộc về loại đe dọa thể diện âm tính của người nghe,
như: khuyên bảo quá mức, chỉ bảo quá mực, hỏi sâu vào chuyện đời tư, ngắt
lời, chen ngang nói chen ngang,.. (hành động bằng lời); vi phạm không gian,

41

thời gian,.. (bằng hành động phi lời). Tuy nhiên, để có thể giảm thiểu mức độ
mất thể diện đã hoặc sẽ xảy ra trong hoạt động giao tiếp của giảng viên, thông
qua lời rào đón sẽ làm tăng tính lịch sự, tạo hiệu quả tốt cho giao tiếp. Chính
vì vậy giao tiếp được thực hiện kèm theo lời rào đón.
Khi giao tiếp với đồng nghiệp, với những người lớn tuổi hơn hay khi
nói về những vấn đề nhạy cảm, có thể gây đe dọa tới thể diện, thì giảng viên
cũng thường dùng tới lời rào đón.
Khi tâm sự, muốn đưa ra những lời khuyên chân thành, hữu ích tới sinh
viên, nhằm đạt được hiệu quả giao tiếp cao nhất, hay khi muốn làm giảm
thiểu mức độ áp lực cho sinh viên trong giao tiếp, giảng viên cũng sử dụng
những lời rào đón.
Đôi khi, trong một số trường hợp giảng viên không muốn thực hiện
theo nguyện vọng, yêu cầu của người khác với mình mà muốn từ chối những
yêu cầu, thỉnh cầu, nhờ vả đó để không làm tổn thương hay đe dọa thể diện
của người thực hiện hành vi yêu cầu, thỉnh cầu đó, đồng thời cũng là để tránh
cho bản thân không bị họ phản ứng lại một cách tiêu cực, thì lời rào đón lúc
này là phương tiện hữu hiệu nhất giúp giảng viên thực hiện điều đó. Chẳng
hạn trong trường hợp:
14. SV: Thầy ơi, thầy có thể giới hạn câu hỏi thi cho bọn em kỹ hơn
được không? Cả bộ đề thi tới 30 câu dài như thế này bọn em trượt hết mất.
GV: Khó nhỉ, năm nay vẫn như năm ngoái, đều thi theo bộ đề. Nên
không giới hạn được phạm vi câu hỏi đâu. Thầy cũng không biết chắc chắn là
sẽ vào câu nào, bởi cái này là do nhà trường chọn ngẫu nhiên trên máy. Nếu
không thi bộ đề thì thầy còn rút ngắn được một số vấn đề, nhưng thế này thì
chịu. Các em cố mà học cẩn thận vào, đừng học tủ không lệch tủ là chết ngay.
Trong hội thoại trên, thầy giáo đã rào đón bằng “Thầy cũng không biết
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chắc chắn là sẽ vào câu nào”, để có thể rút ngắn câu hỏi ôn tập lại cho sinh
viên. Đó cũng chính là cách thầy thể hiện sự chân thành khi từ chối thỉnh cầu
đó của sinh viên trong lớp mà không khiến các bạn sinh viên cảm thấy bất
mãn được và dù không xin giới hạn phạm vi câu hỏi ôn tập được thì cũng
không giận được thầy.
Một nguyên nhân nữa khiến cho người nghe từ chối lời nhờ vả của
người hỏi chính là vì theo đánh giá chủ quan, người nghe biết là người hỏi có
năng lực làm tốt được điều muốn nhờ vả. Cách tốt nhất để từ chối là để người
nghe thấy họ có thể làm được mà không cần phải thay thế hay nhờ vả ai khác
giúp, từ đó sẽ trở thành một luận cứ ngầm ẩn để người hỏi tự suy ra được hàm
ý từ chối mà cố gắng thoải mái đảm nhiệm công việc đó. Ví dụ (15) cho thấy
điều ấy :
15. SV: Thưa cô, em xin từ chức. Em không làm được lớp trưởng nữa
đâu. Cô giúp em chọn bạn khác lên thay em có được không cô?
GV: Sao mà không được? Các bạn cũng tín nhiệm bầu em lên rồi, sao
giờ lại xin thôi? Cô vẫn tin chắc rằng em có thể đảm nhiệm tốt được vị trí này mà.
Khi cô giáo đã rào đón bằng cách động viên khuyến khích khả năng
lãnh đạo, làm việc của lớp trưởng, đưa ra sự tín nhiệm của các bạn trong lớp
với lớp trưởng, qua lời rào đón : “Các bạn cũng tín nhiệm bầu em lên rồi, sao
giờ lại xin thôi? Cô vẫn tin chắc rằng em có thể đảm nhiệm tốt được vị trí này
mà.” khiến cho lớp trưởng cảm thấy mình có năng lực và sẽ làm tốt được
chức vụ đang giữ.
Rào đón là một lối nói không thể thiếu trong giao tiếp của người Việt
ta. Dù là con người sống ở đâu, thuộc vùng miền nào trên tổ quốc hay ở
cương vị xã hội nào, tùy từng ngữ cảnh mà đều có những cách rào đón khác
nhau, giúp đem lại hiệu quả trong giao tiếp cao nhất. Đặc biệt trong giao tiếp của
giảng viên vùng Tây Bắc, rào đón là một hiện tượng ngôn ngữ thực sự cần thiết.
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2.2 CÁC BIỂU THỨC RÀO ĐÓN TRONG GIAO TIẾP CỦA GIẢNG
VIÊN VÙNG TÂY BẮC
2.2.1 Các biểu thức rào đón trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc
về mặt hình thức
Theo ngữ liệu khảo sát của chúng tôi, xét về mặt hình thức, biểu thức rào
đón trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc có thể được chia thành các
kiểu dạng sau đây:
- BTRĐ được cấu tạo bằng một từ
- BTRĐ được cấu tạo bằng một cụm từ
- BTRĐ có cấu tạo tương đương một câu.
2.2.1.1 Biểu thức rào đón được cấu tạo bằng một từ
Trong luận văn “Rào đón trong giao tiếp của giảng viên và sinh viên
vùng Tây Bắc”, chúng tôi sẽ căn cứ vào đặc điểm ngữ pháp của từ được sử
dụng để miêu tả và phân loại kiểu BTRĐ này.
Tư liệu thu thập được của chúng tôi cho thấy, BTRĐ có thể được cấu
tạo bằng một từ đơn, hoặc một từ ghép hay từ láy.
+ BTRĐ được cấu tạo bằng một từ đơn
Ví dụ:
16. Gv : Khái niệm đoạn văn. Thế nào được gọi là đoạn văn. Hiền nào ?
Hiền : Em thưa cô là theo em hiểu thì 1 đoạn văn là chứa từ hai câu
trở lên, đoạn văn sẽ gửi gắm nội dung có sự liên kết với nhau.
Gv : À, cô cảm ơn! Bạn Hiền nói là gì ? đoạn văn là có từ hai câu
trở lên, các câu thì có sự liên kết với nhau để tạo thành 1 mạnh chỉnh tề. Có
bạn nào có ý kiến khác không ? Rồi. Hạnh nào ?
17. Sv : Cô ơi, chiều nay cô có ở nhà không cô ?
Gv : Hôm nay khoảng 8h tối cô mới có nhà.
18. Thầy : - Kìa, xem đi! Các bạn nữ còn nhảy được tốt thế mà mấy
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anh con trai cao to sao cứ đùn đẩy nhau thế ? Thua cả các bạn nữ à ?
Trò : Đâu, thầy cứ đùa bọn em. Đấy là bọn em nhường các bạn ấy
nhảy
trước ý chứ đùn đẩy gì đâu, lady first mà thầy.
Các rào đón “à”,” rồi”,“kìa”, “khoảng”, “đâu” là từ đơn.
+ BTRĐ được cấu tạo bằng một từ ghép
Từ ghép được dùng để làm BTRĐ có thể là từ ghép đẳng lập như “nhân
tiện”, “ đại khái”, “thành thật”,…
19. Giờ em lên văn phòng khoa chứ gì? Nhân tiện em lên văn phòng
khoa, gặp thầy Hùng thì bảo thầy đưa cho cô bản kế hoạch với là thầy khắc
biết.
20. Chả giấu gì các bạn chứ, thành thật mà nói giờ các bạn đi học được
sung sướng đầy đủ hơn thời chúng tôi học nhiều, đâu có được như bây giờ chỉ
có mỗi lo ăn với học cho tốt thôi mà cũng còn không xong nổi thì không còn
gì để nói nữa đâu.
Từ ghép được dùng để làm BTRĐ còn có thể là từ ghép chính phụ: làm
ơn, thật lòng, nói dóc,...
21. Tôi thật lòng chẳng mong muốn các em phải đến thăm quà cáp hay
bất cứ gì cả mà tôi chỉ mong các em học tập sao cho tốt, đạt được kết quả cao
nhất thôi.
22. Ngày trường Tây Bắc mình còn ở trên Thuận Châu, những năm 80
ban đầu thành lập gọi là trường sư phạm cấp II Tây Bắc đó. Ngày ấy chúng
tôi theo học những khóa gần như đầu tiên, phải nói là vô cùng khó khăn,
trường chỉ là những nhà gỗ ghép chứ không được khang trang như bây giờ
các em học đâu. Không phải nói dóc chứ ngày đấy chúng tôi cả thầy trò vừa
học vừa lo tăng gia sản xuất hết. Đói mà, không trồng rau, nuôi gà thêm mà
chỉ chờ vào bao cấp thì đủ sống làm sao được.
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+BTRĐ được cấu tạo bằng một từ láy/ dạng láy: nhắc đi nhắc lại, nói
đi nói lại.Trong một số trường hợp như sau:
23. Em đã hứa lên hứa xuống trước lớp bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ tái
phạm. Ở đây, có cô và bạn bè trong lớp luôn cho em cơ hội mà em cứ như thế
này không biết tôi sẽ còn bao che được cho em nữa không?
24. Tôi đã nói đi nói lại bao lần rồi, các cô các cậu cứ vô tư quá, cứ chú
tâm vào chơi, vào yêu thì học tập kém cũng phải thôi. Lên lớp thì không chịu
khó nghe giảng, ghi chép bài tích lũy kiến thức, đến lúc thi mới ba chân bốn
cẳng cuống quýt lên đọc đọc, lúc đấy có kịp hiểu được mình đang học cái gì đâu.
Trong tư liệu của chúng tôi không thấy các BTRĐ là danh từ, đại từ, số từ.
+ Các từ tiếng Việt xuất hiện được dùng làm BTRĐ trong giao tiếp của
giảng viên vùng Tây Bắc thuộc về lớp động từ như: làm phiền làm ơn ,nói dóc…
+ Các từ tiếng Việt xuất hiện được dùng để làm BTRĐ trong giao tiếp
của giảng viên vùng Tây Bắc thuộc về lớp tình thái từ như: hình như, chắc
chắn, có lẽ, đoán chừng…
+ BTRĐ có thể là một phó từ đi với các động từ ngữ vi để bổ sung ý
nghĩa cho các hành vi ở lời do động từ đó biểu thị như: thật lòng, chân thành,
chân tình, thật tình,thành thật,…
2.2.1.2 Biểu thức rào đón được cấu tạo bằng một cụm từ
Tùy theo mối quan hệ giữa các thành tố trong cụm từ, có thể chia BTRĐ
được cấu tạo bằng một cụm từ thành các nhóm khác nhau. Căn cứ vào sự kết
hợp chặt chẽ (cố định) hay lỏng lẻo (không cố định) của các thành tố trong cụm
từ để có thể chia cụm từ thành hai nhóm là cụm từ tự do và cụm từ cố định.
Các cụm từ cố định được sử dụng để rào đón trong giao tiếp của giảng
viên vùng Tây Bắc là những cụm từ có chứa động từ “nói” hoặc những từ
ngữ có liên quan đến hành động nói năng như: nói/ hỏi khí không phải, chả
giấu gì, nói đừng cười, nói đừng giận/ đừng tự ái/ đừng trách/ đừng để bụng;
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nói gần nói xa chẳng qua nói thật, có thông cảm mới nói, nói khí dài dòng,
nói vui mồm vui miệng, nói một cách ngắn gọn, nói một cách đơn giản, nói
trộm vía, nói của đáng tội, nói tóm lại…
25. Chẳng giấu gì các bạn, tôi cũng hơn 10 năm trong nghề rồi tôi còn
lạ gì mấy cái tiểu xảo để bùng tiết của các bạn.
26. Về bất cứ nhà kiệt xuất nào tìm hiểu về con người họ thì ai cũng có
góc này góc nọ, riêng tài năng thì không phải bàn cãi nhiều rồi còn những
chuyện đời tư thì chúng ta chỉ nên biết là thế. Ở đây nói vui mồm vui miệng
với nhau thế này thôi nhé chứ các em đừng có bô bô đi kể ra bên ngoài lại
không hay.
27. Em nói chị đừng giận chứ nhìn màu tóc chị mới nhuộm này hơi
sáng quá thì phải, mình tuổi này thì nhuộm trầm trầm xuống một tí thì sẽ hợp
hơn nhiều ấy.
28. Tính từ sở hữu (Posseessives) là những từ để chỉ rằng cái gì đó là
thuộc về cái kia. Chẳng hạn, Peter’s book là quyển sách của Peter. Nói tóm
lại, mối quan hệ giữa tính từ sở hữu và danh từ là quan hệ sở hữu.
29. Nói một cách ngắn gọn nhất thì học mà không đi đôi với hành cũng
chỉ là sáo rỗng cả. Như em sau này sẽ trở thành một cô giáo tương lai, mà
trong quá trình học thời gian có rất nhiều. Những lúc sau giờ học chính khóa
em có thể lên trường tự tập giảng, càng thực hành nhiều thì càng giảng tốt chứ sao.
Bên cạnh đó, trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc còn xuất
hiện các cụm từ chỉ mức độ tin cậy của thông tin như: Nghe nói, nghe đâu,
nghe đồn, nghe phong thanh, người ta đồn, mọi người đều nghĩ/ bảo/ nói/,
thiên hạ đồn, tôi cho rằng, tôi nghe đâu đó người ta nói là, theo những điều
người ta kề, tôi được nghe kể lại…
30. Nghe phong thanh là tiết mục đơn ca văn nghệ lớp mình sẽ được
chọn để đi thi cho khoa đó các em.
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31. Nghe đâu lớp Văn - Giáo dục cũng đi thực tế cùng lớp mình đợt này
luôn đấy.
32. Tôi nghe nói trong lớp mình gần đây có xảy ra hiện tượng một vài
cá nhân đi kể ra bên ngoài chuyện tài chính của lớp. Bạn nào có thắc mắc cứ
mạnh dạn hỏi bạn lớp phó đời sống chi tiết, còn lăn tăn ở đâu thì hỏi chứ sao
lại cứ đem chuyện đi nói lung tung tạo dư luận xấu cho lớp. Là phải ai thì các
bạn nên suy nghĩ xem lại hành động đó của mình.
33. Người ta bảo rằng nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Nhưng tôi nghĩ
là giờ để mà nói cho đúng nhất thì phải là nhất trò, nhì ma thì mới đúng hơn.
Các em học sinh, sinh viên giờ quá là nghịch ngợm, cao thủ hơn học trò thời
xưa nhiều.
34. Mọi người đều nghĩ con trai lớp toán là khô khan, nhưng thực tế tôi
thấy rất nhiều người chuyên toán mà văn thơ lại cực hay nhé. Như tôi nhớ mãi
ngày tôi mới ra trường, trong trường có thầy S bên khoa toán ấy hay làm thơ
lắm, thỉnh thoảng có dịp là thầy lại đọc cho mọi người nghe giọng thơ rất
mượt mà luôn.
Ngoài ra, còn có các cụm từ chỉ mức độ như: ở điểm này, ở một góc độ
nào đấy, nhìn chung, gì đó, gì đấy, trên dưới, khoảng độ…
35. Từ ngày vào dạy cái lớp này đến giờ tôi thấy trên dưới chục lần cậu
Trường đi học muộn rồi đấy.
36. Ở điểm này, tôi đồng ý với ý kiến của em.
Hay những cụm từ có chức năng nối kết, chuyển tiếp: như chúng ta đã
biết, như trên đã nói, như đã chuẩn bị trước…
37. Như chúng ta đã biết, Ramayana đã song hành cùng lịch sử dân tộc
Ấn Độ dẫu qua nhiều gọt giũa của các thi sĩ vô danh, qua nhiều lời kể của các
nghệ nhân dân gian, song vẫn là tiếng ca bất hủ về lòng hướng thiện, tư tưởng
yêu hòa bình, với những triết lí mang tầm nhân loại có giá trị cho muôn đời,
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đúng như Valmiki đã nói: “chừng nào sông chưa cạn, đá chưa mòn thì anh
hùng ca Ramayana còn làm say mê lòng người và giải thoát họ ra khỏi vòng
tội lỗi”.
38. Như trên tôi đã nói, những ai hăng hái tham gia các phong trào,
hoạt động trong tháng thanh niên này, sẽ được cộng điểm vào điểm rèn luyện
tích lũy cho mình.
Trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc thường xuất hiện BTRĐ
được cấu tạo bằng một giới ngữ với từ “về”, “nếu”, “không phải” đứng đầu.
- BTRĐ có cấu tạo là một tổ hợp từ tự do chứa giới từ “về” đứng đầu
thường biểu thị điều nêu ra trong BTRĐ là phạm vi hạn định v.v… của sự vật
hay sự việc sắp được nói tới sau đó.
39. Về tổ chức, tôi giao cho bạn lớp trưởng và bí thư sẽ đứng ra phân
công cụ thể công việc cho từng thành viên tham gia, ai được giao việc gì thì
cứ thế mà làm.
40. Về thời đại của Nguyễn Du, cuối thế kỉ 18- đầu thế kỉ 19, là thời
đại mà chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng. Đời sống nhân
dân bần cùng, xã hội loạn lạc, đen tối. Là thời đại bùng nổ nhiều cao trào nông
dân khởi nghĩa, đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đánh tan tập đoàn phong
kiến thống trị, đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh bảo vệ độc lập dân tộc.
41. Về mặt học tập, cô thấy em là người có chí tiến thủ, cũng chăm chỉ
học tập, học giỏi. Nhưng về mặt hoạt động cô thấy vẫn còn trầm lắm, chưa
thấy tham gia vào phong trào nào của lớp. Như thế thì đến lúc xét điểm rèn
luyện, tự em sẽ khiến em thiệt thòi rất nhiều so với những bạn khác khi kết
quả học tập mà bằng nhau thì điểm rèn luyện sẽ ảnh thưởng tới việc xét học
bổng đấy.
- BTRĐ được cấu tạo bằng một giới ngữ với từ “nếu” đứng đầu: Nếu
có thể được, nếu B có thể, nếu B muốn, nếu B cho phép… Các biểu thức rào
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đón này tạo ra tiền giả định là hành động sẽ chỉ được thực hiện trong điều
kiện thuận lợi nhất định và lối thoát cho người nghe cũng được để ngỏ. Vì nếu
thực tế không đúng như điều kiện nêu ra (chẳng hạn người nghe thấy không
thể, không muốn…) thì người nghe hoàn toàn có thể từ chối lời đề nghị của
người nói.
42. Nếu trưa này về viết xong báo cáo, em mang sang cho cô đọc và
duyệt lại luôn còn nộp lên khoa.
43. Nếu có thể được, em chủ động liên hệ với các cô phòng hành chính
mượn một phòng học to cho lớp mình họp lớp rồi còn liên hoan cho thoải mái hơn.
44. Nếu tí nữa anh mới về, cho em quá giang một đoạn về nhà với nhé!
Các BTRĐ: Nếu tôi nhớ chính xác thì, Nếu tôi đoán không sai, Nếu tôi nhớ
không nhầm… tạo ra sự che chắn về tính chính xác của thông tin được truyền
tải sau đó.
45. Nếu tôi nhớ không nhầm trước tết tôi có giao cho các bạn về viết
một bài luận lấy điểm trình cho môn này.
46. Nếu tôi nhớ không sai thì nhà cô G ở ngay trong khu dân cư mới, đi
thẳng vào ngõ thứ 2 rẽ trái, nhà đầu tiên màu xanh đó. Em cứ đến là sẽ thấy ngay.
- BTRĐ được cấu tạo bằng một giới ngữ với từ “không phải” đứng đầu
như: Không phải nịnh, không phải khen, không phải chê, không phải nói dối/
phét/ khoác… Các biểu thức rào đón này thường xuất hiện trước các hành vi
chủ hướng như xác tín, khen, chê, khuyên bảo… nhằm ngăn chặn sự hiểu
nhầm của người nghe.
47. Không phải khen đâu, trông thầy hôm nay sơ vin đóng thùng phong
độ, lịch lãm thật đấy, khác hẳn ngày thường cứ bộ thể thao nhìn không ra.
- BTRĐ có cấu tạo là những tổ hợp từ tự do khác. Trong những tình
huống giao tiếp cụ thể, giảng viên có thể sáng tạo ra rất nhiều các cụm từ
mang hàm ý rào đón.
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48. Bài thành phần trước các em làm rất yếu rồi. Có thương các em,
muốn cho các em gỡ điểm vào bài kiểm tra trình lần này để không bị thấp
quá, tôi mới cho các em làm thêm bài này. Cố gắng còn lại là ở các em thôi.
2.2.1.3 Biểu thức rào đón có cấu tạo tương đương câu
“Đơn vị ngôn ngữ lớn nhất được gắn kết với nhau bởi những quy luật
ngữ pháp chặt chẽ chính là câu”. [20, tr.84] Căn cứ vào cấu trúc nội tại của
“câu” được sử dụng để cấu tạo biểu thức rào đón, có thể chia biểu thức rào
đón này thành 3 kiểu nhỏ là BTRĐ có cấu tạo tương đương một câu đơn,
BTRĐ có cấu tạo tương đương một câu phức và BTRĐ có cấu tạo tương
đương một câu ghép.
49. Tôi không dọa các bạn đâu. Kỳ học này chương trình học gần như
là nặng nhất trong khóa học của các bạn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì, các bạn
sẽ học đến 11 môn hay sao đó.
50. Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi vẫn không thay đổi, vẫn suốt ngày
quay ngang quay ngửa cười đùa trong lớp, phải chăng em không nhớ được
lời tôi nhắc nhở.
51. Những gì tôi đã nói ra thì tôi nhớ chứ, tôi chắc chắn là như vậy.
Ngay từ buổi học đầu tiên tôi đã cho các bạn tên những đầu sách có liên quan
đến môn học rồi, các bạn kiểm tra lại xem.
Từ những tư liệu thu thập được qua ghi âm thực tế giao tiếp của giảng
viên vùng Tây Bắc với sinh viên và với đồng nghiệp, tiến hành phân loại các
biểu thức trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc về mặt hình thức có
BTRĐ được cấu tạo bằng một cụm từ chiếm số lượng nhiều nhất là 179/368,
tiếp đến là BTRĐ có cấu tạo tương đương một câu là 116/368 và chiếm số
lượng thấp nhất là 73/368 BTRĐ được cấu tạo bằng một từ.
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Bảng 2.2: Thống kê phân loại các biểu thức rào đón trong giao tiếp của
giảng viên vùng Tây Bắc về mặt hình thức
BTRĐ
(N)

368

BTRĐ được cấu

BTRĐ được cấu tạo

tạo bằng một từ

bằng một cụm từ

BTRĐ có cấu tạo
tương đương một
câu

N

%

N

%

N

%

73

19,84%

179

48,64%

116

31,52%

2.2.2 Các biểu thức rào đón trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc
về mặt chức năng
Trong giao tiếp của giảng viên, dù đó là những cuộc trò chuyện ngẫu
hứng đời thường hay trong một giờ học, không phải cứ là giảng viên - người
có vai giao tiếp cao hơn so với sinh viên thì sẽ hoàn toàn tự do muốn nói gì,
nói theo cách nào thì nói… như trên đã nói, trong hội thoại, người nói phải
xây dựng được hình ảnh tinh thần của người nghe - hình dung được người
nghe về các mặt: năng lực, trạng thái tâm lí, tình cảm, sở thích… theo đích
giao tiếp của mình để rồi căn cứ vào hình ảnh tinh thần đó mà định ra kế
hoạch hay chiến lược giao tiếp. Và để cuộc giao tiếp được thuận lợi thì giảng
viên cũng vi phạm các phương châm hội thoại và phương châm lịch sự.
2.2.2.1 Rào đón về các phương châm hội thoại trong giao tiếp của giảng viên
a. Rào đón liên quan đến phương châm về lượng
Các rào đón nhằm đảm bảo phương châm về lượng thường dùng để rào
đón về lượng tin mà mình cung cấp.Trong một tình huống giao tiếp không
phải nói chuyện phiếm nhằm mục đích tạo lập quan hệ thì thông thường
người ta sẽ không nói những điều mà người nghe của mình đã biết. Nhìn
chung, những điều người nghe chờ đợi là thông tin mới mình chưa biết.
Nguyên tắc có lượng tin cần và đủ trong một tình huống giao tiếp cụ
thể, không nêu tin dư thừa là sự thể hiện phương châm về lượng đã được nêu
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trong nguyên tắc cộng tác của Grice. Nguyên tắc này hoạt động trong sự giả
định của người nói về người nghe. Sự giả định ở đây không phải là giả định
về tất cả những kiến thức bách khoa của người nghe mà là giả định về những
thông tin, kí ức mà người nghe huy động ở thời điểm hiện tại trong cuộc hội
thoại với mình. Tuy nhiên, các cuộc hội thoại luôn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm
quy tắc. Có những điều không cần nói ra đôi khi vẫn phải nói ra, hoặc ngược
lại, có những điều cần nói nhưng lại không nói, có khi phải dùng đến cách nói
không thật lòng để che giấu một điều gì đó hay thể hiện một hàm ý nào đó.
Trong những trường hợp như thế, người nói buộc phải rào đón về lượng
tin mà mình cung cấp.
- Rào đón khi nói lại một tin cũ
Khi giao tiếp người ta không nói những gì người nghe đã biết, nếu nói
sẽ là thừa. Nhưng đôi khi điều đó lại quan yếu với đích của cuộc thoại hoặc
cần thiết để nối kết các tin, cho nên dù người nói biết rằng lượng tin mà mình
đưa ra là điều mà người nghe đã biết, người nói vẫn cứ nhắc lại. Và như vậy
người nói phải cần đến các lời rào đón để duy trì sự cộng tác.
Trong trường hợp rào đón về lượng tin mà người nghe đã biết nhằm
thanh minh, nhấn mạnh hay minh họa thì thường xuất hiện các BTRĐ như:
Tôi đã nói/ bảo B bao nhiêu lần rồi, lẽ ra tôi không cần nói điều này, tôi
nhắc lại một lần nữa, B biết rồi đấy, A xin nhắc lại, A đã nói/ bảo với B rồi, B
còn lại gì, A không nói thì B cũng đã biết,…
Một số BTRĐ là các quán ngữ như: Như trên đã nói, như chúng ta đã
biết, như đã nêu trên, mọi người đều nói/bảo/biết…
Hoặc một số kiểu rào đón bằng các kết cấu do chính giảng viên sáng
tạo ra trong những ngữ cảnh cụ thể:
Ví dụ:
52. Tôi xin nhắc lại những em nào hôm nay chưa làm bài tập tôi giao,
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đứng lên tôi xem nào.
Quán ngữ A bảo cho B biết ( A : đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, B: đại
từ nhân xưng ngôi thứ hai)
Quán ngữ A bảo cho B biết ( A bảo cho mà biết) rào đón lượng tin mà
A sẽ cung cấp. Lượng tin đó là mới đối với B. Quán ngữ này mang sắc thái đe
dọa. Những thông tin đưa ra sau đó được dùng để thanh minh, cảnh báo.
Chẳng hạn:
53. Tôi bảo cho các anh các chị biết, năm cuối rồi tập trung vào học đi,
yêu đương ít ít thôi không lại không ra nổi trường bây giờ.
54. Cô không nói thì các em cũng biết, về trường hợp của bạn Hưng vi
phạm quy chế thi lần này, cứ theo quy định của lớp mà thực hiện thôi. Các em
tương lai đều là những thầy giáo, cô giáo mà thi cử lại gian lận quay cóp như
thế, liệu sau này còn dạy nổi ai?
55. Như đã nêu trên, việc đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng nhằm thuyết
phục người nghe đồng ý với ý kiến của mình thì người ta gọi đó là lập luận.
56. Em đã bảo anh rồi là hôm nay em dạy hai tiết cuối ở lớp văn đấy thôi.
57. Văn học Việt Nam giai đoạn 1930 -1945, như đã nói, nó có sự kế
thừa và phát huy trên tinh thần dân chủ sâu sắc những truyền thống tư tưởng
lớn của nền văn học lâu đời của dân tộc. Ấy là chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa
nhân đạo và chủ nghĩa anh hùng.
58. Các em biết rồi đấy, sang tuần nhà trường có lịch nghỉ 30/4, 1/5
nhưng để các em có một kì nghỉ liền thì tuần này cả trưởng có lịch học bù
ngày thứ 2 vào chiều mai, cô nhắc lại để cả lớp nhớ đi học đầy đủ đấy.
59. Như chúng ta đã biết, tâm lý là tất cả những hiện tượng tinh thần
nảy sinh trong đầu óc con người, gắn liền và điều hành mọi hành động, hoạt
động của con người. Vậy, tâm lý học là gì?
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60. Mọi người đều biết là bạn T lớp ta vừa không may bị tai nạn tối
qua, bố mẹ bạn ấy ở xa cũng chưa kịp thời lên để chăm sóc bạn ấy được. Vậy
nên lớp mình bàn bạc rồi phân công 1, 2 bạn lên trông bạn T dưới viện 6 nhé.
Cứ tan học thì xuống thăm bạn, có gì thì còn giúp đỡ bạn.
Trong những ngữ cảnh cụ thể trên, người nói sử dụng biểu thức rào đón
để nhắc lại tin mà người nghe đã biết, nhằm nhấn mạnh lại nội dung thông tin
được nói tới đó bằng các BTRĐ kiểu như: Tôi xin nhắc lại, cô không nói thì
các em cũng biết, như chúng ta đã biết, các em biết rồi đấy,… Yếu tố tạo nên
hiệu lực nhấn mạnh ở đây là các phụ từ: đã, rồi, đều.
Ở các BTRĐ : như đã nêu trên, em đã bảo anh rồi, như đã nói, tôi bảo
cho các anh các chị biết,… Đã làm rõ hơn cho ta thấy tính chất khẳng định
của điều được nói đến trong phát ngôn. Ở những biểu thức này, người nói
nhắc lại một hành vi ngôn ngữ (nói, bảo,…) mà mình đã thực hiện, nên lượng
tin được nhắc lại thực sự là cũ với cả người nói lẫn người nghe. Chẳng hạn,
biểu thức em đã bảo anh rồi ở ví dụ (56), người nói nhắc lại hành vi mà mình
đã thực hiện trước đó (bảo với anh) để nhấn mạnh hành vi nhắc nhở được nói
tới trong phát ngôn: hôm nay em dạy hai tiết cuối ở lớp văn đấy thôi. Thường
thì những BTRĐ kiểu: A đã nói/bảo với B rồi được sử dụng trong những
trường hợp đối ngôn tỏ ý không tin, hoặc quên về điều mà người nói đã thông
báo. Khi sử dụng những BTRĐ này, giảng viên phải nhắc lại để tái khẳng
định nhận định đó cho đến thời điểm nói này vẫn còn nguyên giá trị nhằm tạo
sự tin tưởng và đôi khi BTRĐ kiểu A đã nói/ bảo/ dặn bao nhiêu lần… còn hàm ý
trách móc: đã nói rồi mà còn không tin/ không nghe, mà còn để mắc sai lầm…
Các BTRĐ còn có tác dụng nối kết các tin với nhau. Lượng tin được
nhắc lại trong phát ngôn là cơ sở, điều kiện để người nói cung cấp một tin
khác hoặc để lí giải một hành động ngôn từ nào đó. Chẳng hạn ở ví dụ (59):
Trong tiết dạy của mình, giảng viên khi giảng bài nhắc lại tin mà sinh viên đã
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biết về lí thuyết khái niệm tâm lý là tất cả những hiện tượng tinh thần nảy
sinh trong đầu óc con người, gắn liền và điều hành mọi hành động, hoạt động
của con người. làm điều kiện để hỏi về tâm lý học là gì?.
Các BTRĐ là những quán ngữ như: như đã nêu trên, như chúng ta đã
biết, .. thường được giảng viên sử dụng trong diễn giảng, đồng thời có hàm ý
muốn thông báo thông tin nêu lại này không phải là sự trùng lặp ngẫu nhiên,
mà là sự nhắc lại có chủ ý.
Cũng cần nói thêm rằng các BTRĐ kiểu như: Mọi người đều biết, B
còn lại gì, B biết rồi đấy còn được sử dụng trong trường hợp người nói dự
đoán người nghe chưa thực sự biết về lượng tin mà mình cung cấp. Bên cạnh
đó những lời rào đón này còn có thể đóng vai trò nhằm lôi kéo người nghe
vào việc xác định tình chân thực của phát ngôn bằng cách cho rằng người
nghe cũng coi như là vậy hay cho rằng nhiều người coi là như vậy.
- Rào đón về lượng tin ít hơn so với đòi hỏi
Trong giao tiếp, vì những lí do chủ quan hay khách quan mà giảng
viên, tức người nói không thể cung cấp lượng tin đầy đủ như đòi hỏi. Để tránh
sự vi phạm nguyên tắc cộng tác, người nói đã sử dụng các biểu thức rào đón
kiểu như: Tất cả những điều tôi biết là, Tôi không muốn nói gì hơn nữa, miễn
bình luận, ở một góc độ nào đấy, ở một khía cạnh nào đấy, nhìn chung mà
nói, đại loại, nói thế là các em đủ hiểu rồi chứ…
Các BTRĐ kiểu này còn có thể là một số từ hoặc quán ngữ: Đại loại,
nhìn chung, khoảng độ,… có tác dụng tránh phải nói quá cụ thể và chi tiết về
một vấn đề nào đó. Trong khi các biểu thức kiểu như: Ở một khía cạnh nào
đấy, ở một phương diện nào đấy,.. được người nói sử dụng để chỉ ra giới hạn
của điều được nói đến trong phát ngôn.
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Ví dụ:
61. Thầy nói thế là các em đủ hiểu rồi chứ, mình không tập trung chú ý
vào bài học thì sao mà hiểu ra cái cốt lõi bên trong của vấn đề chứ?
62. Những yêu cầu của tôi với các bạn khi học tôi, tôi chỉ nói duy nhất
một lần thôi. Sau này đừng bao giờ hỏi tôi những vấn đề đại loại như thế.
63. Nhìn chung mà nói, bạn Hạnh đã trả lời câu hỏi cho giải thích là gì
tương đối chính xác, nhưng vẫn còn thiếu. Bạn nào có thể bổ sung thêm cho
câu trả lời của bạn không?
64. Tất cả những gì tôi biết là sắp tới cô Lê sẽ dạy tiếp các bạn học
phần này thay cho tôi, có vấn đề nào còn thắc mắc về những gì đã học, còn
lăn tăn ở đâu thì các bạn liên hệ sớm với tôi hoặc trực tiếp hỏi tôi luôn hôm
nay, tôi sẽ giải đáp hết.
65. Tôi không thể nói gì nhiều hơn nữa, các bạn khiến tôi thất vọng quá.
66. Chúng ta học tới khoảng độ 30 phút nữa là nghỉ, bởi tôi còn phải
họp trên văn phòng khoa, thời gian còn lại các bạn ngồi trong lớp làm bài
kiểm tra trình cho tôi.
67. Xét về mặt tổng thể em cũng thấy rồi đấy, nhìn chung lớp chị lớp
văn chủ yếu là sinh viên nữ chân yếu tay mềm. Đâu như lớp thể chất hay lớp
toán, đặc thù lúc nào cũng nhiều nam nên lần lao động này em xem sắp xếp
thế nào phù hợp chứ như lần trước, vất vả cho các em ấy quá.
Những BTRĐ trên cung cấp một lượng tin từ người nói ít hơn so với
đòi hỏi của người nghe. Tuy nhiên, cũng cần phải nhận thấy rằng cùng là các
BTRĐ về lượng tin ít hơn so với đòi hỏi của cuộc hội thoại, nhưng giữa các
BTRĐ có sự khác biệt. Trong số các BTRĐ là quán ngữ nêu trên, những biểu
thức kiểu như: Đại loại, đại thể, đại khái, nhìn chung, khoảng độ, trên dưới,...
có tác dụng tránh phải nói quá cụ thể và chi tiết về một vấn đề nào đó. Như ở
ví dụ (62), đó là lời của giảng viên khi nhắc nhở sinh viên về việc muốn sinh
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viên ghi nhớ những nguyên tắc của mình đã đề ra, có tính chất giải thích cho
phong cách làm việc của mình. “Những yêu cầu của tôi với các bạn khi học
tôi, tôi chỉ nói duy nhất một lần thôi. Sau này đừng bao giờ hỏi tôi...” Hành vi
này được rào đón bằng biểu thức đại loại như. BTRĐ này cho thấy giảng viên
không muốn sinh viên hỏi lại mình về những yêu cầu mình đưa ra mà cứ thế
nghiêm túc học tập,chấp hành quy định ngầm đó. Những vấn đề khác không
liên quan tới môn học, thì không đề cập tới thêm hay hỏi lại nữa.
Ngược lại, các biểu thức kiểu như: ở một khía cạnh nào đấy, ở một
phương diện nào đấy… lại được người nói sử dụng để chỉ ra giới hạn của điều
được nói đến trong phát ngôn. Tức là những gì được nói đến chỉ là một phần,
một yếu tố trong một cấu trúc chỉnh thể nào đó. Các BTRĐ thuộc loại này
thường sử dụng để rào đón cho hành vi đánh giá trong phát ngôn. Chẳng hạn
ở ví dụ (67) BTRĐ xét về mặt tổng thể cho thấy giới hạn, phạm vi của hành vi
đánh giá được nêu trong phát ngôn là đặc thù của lớp văn chủ yếu là sinh viên
nữ chân yếu tay mềm.
Các BTRĐ kiểu như: A không thể nói gì nhiều, A không được phép nói,
miễn bình luận… là giới hạn mang tính chủ quan của lượng tin - giảng viên có
thể biết nhiều hơn những gì được nói ra. Nói cách khác, các BTRĐ này có
chứa đựng hàm ý của giảng viên khi nói cụ thể như trong ví dụ (65). Khác với
BTRĐ: Tất cả những gì A biết, A không biết gì hơn... chỉ nói lên giới hạn
mang tính khách quan về lượng tin - giảng viên chỉ biết đến mức độ ấy nên
chỉ có thể cung cấp một lượng tin như thế như trong ví dụ (64).
- Rào đón về lượng tin lớn hơn đòi hỏi
Đôi khi để nói về một vấn đề nào đó cho thật sáng tỏ, chặt chẽ... người
nói phải cung cấp một lượng tin lớn hơn đòi hỏi của cuộc hội thoại. Tuy
nhiên, điều này vi phạm nguyên tắc về lượng của Grice vì bất kể thế nào thì
sự quá thừa thãi về thông tin có thể làm lệch hướng cuộc hội thoại. Trong
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những trường hợp này, người nói sử dụng rào đón để chứng tỏ sự vi phạm
nguyên tắc của mình là có chủ ý và hợp pháp, đồng thời cũng là để ngăn chặn
sự hiểu lầm ở người nghe bằng các BTRĐ như: A nói hơi dài dòng một chút,
A nói hơi lan man một chút, A không muốn B phải biết điều này nhưng…, A
không muốn B phải nghe điều này nhưng, A không muốn làm mất thì giờ của
B nhưng…
BTRĐ là quán ngữ như: Nói tóm lại, tóm lại…
Ví dụ:
68. Cô biết là tiết cuối rồi ai cũng đói, cũng mệt. Cô cũng không muốn
lấn làm mất thì giờ của các em nhiều nhưng còn một vấn đề quan trọng nữa
cô muốn điểm nốt gọn trong tiết này để kết thúc bài học của chúng ta luôn
hôm nay, nên các em cố gắng thêm một vài phút nữa nhé!
69. Tóm lại, “Vang bóng một thời” chính là một chặng quan trọng trong
hành trình đi tìm cái đẹp của nhà văn. Việc chúng ta đi tìm hiểu quan niệm về
cái đẹp của Nguyễn Tuân trong “Vang bóng một thời” là một công việc vừa
thú vị vừa đòi hỏi nhiều công phu vì nó trực tiếp liên quan đến một hiện
tượng văn học vô cùng độc đáo và phức tạp của văn học nước nhà.
70. Nói tóm lại, là khi ta rơi vào tình huống khó khăn khi vào đời, bạn
nghĩ đến ai đầu tiên?
Qua kết quả khảo sát này, chúng tôi thấy rằng việc sử dụng các hành vi
rào đón liên quan đến phương châm về lượng của giảng viên vùng Tây Bắc
rào đón nhiều nhất khi phải nói lại một thông tin cũ (chiếm 59,5 % /100%) ,
rồi đến BTRĐ về việc lượng tin ít hơn đòi hỏi (24,3%/100%) và thấp nhất là
BTRĐ về việc lượng tin nhiều hơn đòi hỏi (16,2%/100%)
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Bảng 2.3 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm về lượng
trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc
BTRĐ phương

BTRĐ về việc

châm về lượng

nhắc lại tin cũ

Số lượng

BTRĐ về việc

BTRĐ về việc

lượng tin ít hơn lượng tin nhiều
đòi hỏi

hơn đòi hỏi

44

18

12

Tổng số

74

74

74

Tỷ lệ (%)

59,5%

24,3%

16,2%

Trong giao tiếp, giảng viên đã khéo léo sử dụng linh hoạt các BTRĐ để
một mặt vừa thông báo giới hạn lượng tin, mặt khác vừa định hướng việc lĩnh
hội thông tin cho người nghe, ngăn ngừa sự hiểu lầm có thể xảy ra. Do đó sử
dụng kiểu rào đón này tránh nguy cơ vi phạm phương châm về lượng. Người
nói truyền đạt được điều muốn nói và người nghe tiếp nhận đủ thông tin.
b. Rào đón liên quan đến phương châm về chất
Cuộc hội thoại muốn đảm bảo phương châm về chất thì người nói phải
đưa ra những thông tin mà mình tin là đúng và thông tin đó phải có đủ bằng
chứng. Các hành vi rào đón đảm bảo phương châm về chất có khi để nhấn
mạnh độ tin cậy của thông tin nếu người nói tin tưởng vào độ chính xác của
điều mình nói, có khi để giảm nhẹ độ tin cậy của thông tin nếu người nói chưa
chắc chắn về điều mình nói. Đây là một nhân tố quan trọng để duy trì sự cộng
tác của người nói và người nghe trong giao tiếp. Nghiên cứu điền dã giao tiếp
của giảng viên, chúng ta có thể phân ra trong rào đón liên quan đến phương
châm về chất có hai dạng: biểu thức rào đón nhấn mạnh độ tin cậy của thông
tin và biểu thức rào đón giảm nhẹ độ tin cậy của thông tin. Các BTRĐ về độ
tin cậy của thông tin cũng có hiệu lực rào đón về trách nhiệm của người nói
đối với nội dung mệnh đề.
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- BTRĐ nhấn mạnh độ tin cậy của thông tin
Để nhấn mạnh độ tin cậy của thông tin, người nói có thể sử dụng những
biểu thức như: theo nguồn tin đáng tin cậy, hiển nhiên, cố nhiên, tất nhiên, dĩ
nhiên, chắc chắn, rõ ràng là, căn cứ vào, bằng chứng cho thấy, đảm bảo là, mọi
người nói, tôi hoàn hoàn có thể nói rằng, tôi có thể nói chắc chắn, sự thật là…
Tuy nhiên, hiệu lực rào đón của các BTRĐ này không phải hoàn toàn
giống nhau. BTRĐ chắc chắn, hoàn toàn biểu thị sự tin tưởng mang tính chủ
quan, người nói quả quyết về điều mà mình nói ra là đúng.
71. Tôi chắc chắn em không hề có sự chuẩn bị trước bài từ ở nhà.
72. Tôi hoàn toàn toàn cho rằng để đạt được thành công thì phải dựa
vào khả năng và sự nỗ lực từ chính bản thân mình chứ không phải chỉ dựa vào
may mắn.
73. Sv: Sau bao năm ra trường em thay đổi nhiều vậy rồi thầy có còn
nhận ra em không?
Gv: Em thì chắc chắn là tôi nhận ra rồi.
Các BTRĐ như: hiển nhiên, dĩ nhiên, cố nhiên, tất nhiên… thể hiện ở
mức độ cao sự tin cậy tuyệt đối của người nói với sự việc được nêu ở ý nghĩa
mệnh đề và sự tin tưởng này không phải xuất phát từ chủ quan của người nói
mà dựa trên lẽ thường xưa nay hoặc theo lẽ tự nhiên là vậy không thể khác đi
đâu được.
74. Kinh tế thị trường không đối lập với chủ nghĩa xã hội, nó tồn tại
khách quan trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội và cả trong chủ nghĩa xã
hội. Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường không phải là phát triển tư bản
chủ nghĩa hoặc đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Tất nhiên việc xây dựng
kinh tế xã hội chủ nghĩa cũng không dẫn đến phủ định kinh tế thị trường là
chắc chắn rồi.
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75. Hiển nhiên là có học thì phải có thi chứ sao nữa. Không có các bài
kiểm tra thường xuyên, và bài thi kết thúc học phần thì sao chúng tôi đánh giá
và phân loại được năng lực học của các em.
76. Sự thật là các bạn hiện nay quá là lười, quá là chủ quan. Đi học cứ
ung dung như đại biểu đi dự hội nghị hết cả. Đấy, xem đi bài vở có chịu ghi
chép đâu. Tôi không biết ở nhà các bạn có bao nhiêu phần trăm hay xem lại
bài hay là tất cả đều học xong về là để đấy. Nhưng tôi dám khẳng định một
điều rằng không ít người trong số các bạn ngồi đây vẫn còn có tư tưởng bình
thường thì cứ chơi, nhưng đến lúc thi lại nước đến chân mới nhảy.
Những BTRĐ này cũng thường hay xuất hiện trong lời nói của giảng
viên vùng Tây Bắc. Giảng viên khi muốn để cho người nghe nhận biết là
mình chỉ nói sự thật, có chứng cớ xác đáng để khiến cho người nghe có thể tin
tưởng vào những điều được nói đến trong phát ngôn. Chẳng hạn, trong ví dụ
(76), BTRĐ sự thật là biểu thị điều được nêu ra trong phát ngôn của giảng
viên là có thật trong thực tế về việc các bạn sinh viện hiện nay quá lười, quá
chủ quan trong học tập. Bằng việc đưa ra dẫn chứng ngồi trong lớp ung dung
không ghi chép bài, nên BTRĐ ấy đã nhấn mạnh tính đúng đắn trong điều
được nói ra, làm tăng tính thuyết phục trong khẳng định của giảng viên.
Trong tiền giả định bách khoa của người Việt, những gì đã được tập
thể, số đông xác nhận thường là đúng đắn. Do vậy, những biểu thức như: ai
cũng nghĩ rằng, ai cũng nói, ai cũng bảo, mọi người nói… có tác dụng nhấn
mạnh nội dung xác tín.
Ví dụ:
77. Các thầy cô bộ môn khác ai cũng nói rằng lớp ta có hai bạn nữ hay
ngồi ở dãy bên phía ngoài cửa ra vào, trong lớp chuyên nghịch điện thoại rồi
lại nói chuyện riêng với nhau. Dãy bên đấy là thuộc về tổ 3, 4 rồi, vậy đây là
hai bạn nào đây tổ trưởng tổ 3, 4?
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Nhiều khi để khẳng định mức độ tin cậy của nội dung mình muốn nói
trong phát ngôn, người nói còn có thể sử dụng những BTRĐ ràng buộc trách
nhiệm của mình với nội dung đó. Phần này thường tồn tại ở dạng thề bồi với
các mức độ khác nhau là các biểu thức như: A nói điêu A bé bằng con kiến, A
nói sai A chết…
Ví dụ:
78. Chính tôi vừa thấy cậu chạy ra ngoài xong mà giờ lại cứ cãi em
ngồi im trong lớp. Ở đây tôi mà nói điêu cho cậu tôi bé bằng con kiến.
- BTRĐ nhằm giảm nhẹ trách nhiệm của người nói
Khi không có chứng cớ rõ ràng về điều mà mình nói ra thì người nói tỏ
rõ rằng những thông tin ấy là những thông tin thứ cấp bằng cách dùng những
BTRĐ giảm thiểu như: nghe đâu, nghe nói, nghe phong thanh, A nghe đâu đó
người ta nói là, có người kể/ nói/ bảo với A là, nghe đồn, người ta đồn/ bảo/ nói…
79. Nghe đâu tuần này nhà trường phát tiền trợ cấp cho sinh viên, lớp
trưởng hỏi xem chính xác ngày nào nhà trường phát để thông báo cho các bạn
trong diện được trợ cấp biết.
80. SV: Thưa cô là tiết trước em có đi học mà, nhưng sao trên sổ đầu
bài lại có tên em nghỉ học giờ đấy ạ cô?
GV: Danh sách đấy là do bạn Hương báo lại với tôi, dựa trên cơ sở
đó tôi ghi chứ có chính xác là em đi từ tiết trước không?
SV: Em khẳng định em có ngồi trong lớp mà cô, cô cứ hỏi các bạn
tổ em thì biết ạ.
81. Nhiều người cho rằng cả Xuân Diệu, Xuân Quỳnh đều giống nhau
ở giọng thơ nồng nàn, da diết và đều có chung tâm trạng lo lắng, cuống quýt
trong tình yêu.
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82. Người ta vẫn hay nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy
lại. Khi em có lỗi và biết nhận lỗi, sửa sai thì ai cũng sẽ tha thứ cho em thôi.
83. Nghe phong thanh Sơn La sắp xây dựng quảng trường đấy, các em
chắc cũng nghe biết hết tin tức rồi nhỉ.
Với các BTRĐ này thường đi kèm với các phát ngôn (xác tín, đánh giá,
hỏi…) để rào đón tính chính xác của thông tin, đồng thời rào đón trách nhiệm
của người nói về lượng tin mà họ nêu ra trong phát ngôn. BTRĐ này nói lên
rằng người nói chỉ nhắc lại cái tin đó mà không có những bằng chứng cụ thể,
có thể tin đó không hoàn toàn chính xác và nhất là nó không phải là ý kiến
riêng của người nói. Người nói không phải là chủ ngôn nên không phải chịu
trách nhiệm về tính đúng/ sai của nó.
Còn các BTRĐ như: hình như, dường như, có lẽ… diễn đạt độ tin cậy
thấp từ phía người nói đối với sự việc được nói đến trong mệnh đề.
84. Có lẽ thầy sẽ không tiếp tục chủ nhiệm lớp mình được nữa. Sắp tới
chưa biết nhà trường phân công sắp xếp ai xuống chủ nhiệm thay thầy, là thầy
cô nào đi chăng nữa thầy cũng mong các em luôn ủng hộ các thầy cô.
85. Dường như cái mới mẻ của văn học nửa đầu thế kỉ XX là sự loại bỏ
cái lỗi thời, bù lấp cái thiếu trong văn chương trung đại để hướng theo tân trào
thế giới.
86. Hình như những gì tôi nói em đều bỏ ngoài tai thì phải.
Ngoài những BTRĐ trên,các BTRĐ có dạng: không biết B thế nào/
nghĩ về việc ấy thế nào/ còn A thì/ cho là…, A nhớ không chính xác/ không rõ
cho lắm là ý kiến riêng của giảng viên khi nói, nói điều mà mình tin là đúng
nhưng nó có thể chưa chính xác, thiếu bằng cớ. Hay để tránh sự tranh cái có
thể xảy ra về nội dung thông tin của phát ngôn, thì giảng viên cũng thường sử
dụng các BTRĐ giảm thiểu độ tin cậy như: theo ý riêng của A, theo A nghĩ, A
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cho là, A thấy là, A đoán là, theo chỗ A biết…
87. Cô cho rằng ý kiến của bạn Tuấn cũng là một phương án hay, còn
các em thấy sao?
88. Trên thư viện trường mình rất nhiều đầu sách hay đấy. Tôi không
nhớ rõ cho lắm, nhưng đại khái là giáo trình thì có đủ còn những sách tham
khảo thêm thì không biết có đủ hết không.
89. Tôi nghĩ là với đề bài dễ thế này các em phải làm ngon ơ, đạt điểm
tối đa hết mà đến khi chấm xong mới thấy không phải các em không làm
được tốt mà do ẩu quá. Chỉ có duy nhất bạn Lê Dung là làm được trọn vẹn và
được điểm tối đa.
Từ những tư liệu thu thập được, chúng tôi thấy rào đón phương châm
về chất xuất hiện khá thường xuyên trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây
Bắc. Có tổng số 137 biểu thức rào đón phương châm về chất trong tổng số
368 ngữ liệu được được khảo sát. Trong đó, số tư liệu chứa biểu thức rào đón
nhấn mạnh độ tin cậy của thông tin là 45, số tư liệu chứa biểu thức rào đón
giảm nhẹ độ tin cậy là 92. Trong giao tiếp của giảng viên, khi giảng viên chưa
nắm rõ về thông tin hoặc có thể nắm rõ nhưng vì một số lí do nào đó họ đã sử
dụng những lời nói rào đón để giảm nhẹ sự tin cậy chắc chắn của thông tin.
Những lời rào đón này có hiệu lực cao trong các phát ngôn mà người nói chỉ
cung cấp một lượng tin chưa đảm bảo độ chính xác. Theo nguyên tắc cộng tác
của Grice thì cung cấp một lượng thông tin chưa chính xác, chưa cụ thể là vi
phạm phương châm về chất. Song sự tài tình ở đây là việc sử dụng rào đón để
báo trước với người nghe rằng mình sẽ cung cấp một nội dung thông tin chưa
chính xác vì một lí do nào đó, chứ không phải là người nói không ý thức được
chỗ vi phạm phương châm. Đối với các trường hợp này, người nghe sử dụng
rào đón như một điều lí giải cho sự vi phạm hợp lệ của mình.

65

Bảng 2.4 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm
về chất trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc
BTRĐ giảm nhẹ độ

BTRĐ phương châm

BTRĐ nhấn mạnh độ tin

về chất

cậy của thông tin

Số lượng

45

92

Tổng số

137

137

Tỷ lệ (%)

32,8 %

67,2 %

tin cậy (trách nhiệm
của người nói)

Trong giao tiếp hàng ngày, giảng viên rất có ý thức tôn trọng phương
châm về chất để duy trì sự cộng tác trong giao tiếp. Đặc biệt, số lượng các
biểu thức rào đón nhằm giảm nhẹ độ tin cậy của thông tin - giảm nhẹ trách
nhiệm của giảng viên khi phát ngôn xuất hiện nhiều gấp đôi các biểu thức rào
đón nhấn mạnh độ tin cậy của thông tin cho thấy trong cách nói năng của
giảng viên vùng Tây Bắc thể hiện tâm lí tránh cọ xát, giảm thiểu tính trách
nhiệm đối với thông tin mà mình đưa ra và tăng tính thân thiện, hòa đồng.
c. Rào đón liên quan đến phương châm quan yếu
Sự liên quan của các phát ngôn trong một cuộc hội thoại có vai trò quan
trọng đối với diễn biến của câu chuyện và tới đích của cuộc hội thoại. Khi cần
phải chuyển sang vấn đề mới không liên quan đến vấn đề đang được đề cập,
người nói phải sử dụng tới lời rào đón. Trong những tư liệu thu thập được,
chúng tôi thu được các biểu thức rào đón chia thành ba nhóm nhỏ đó là
BTRĐ nhấn mạnh tính quan yếu của đích ở lời, BTRĐ về tính quan yếu của
thông tin hồi đáp và BTRĐ về việc chuyển đề tài.
- Biểu thức rào đón tính quan yếu của đích ở lời
Để khẳng định tính quan yếu của đích ở lời hành vi ngôn ngữ, người
nói đã sử dụng cách nói điều kiện như: nếu B muốn, B thấy thế nào, có phải
thế không B…
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90. Nếu em muốn đăng kí thi cải thiện thì hình như sẽ phải lên phòng
đào tạo đăng ký học thêm trong hè, sau đó mới thì mới được thi.
91. Nếu các bạn muốn về sớm vậy cứ nghiêm túc học đi rồi sẽ được về
nhanh.
92. Tôi xin nhấn mạnh với các bạn rằng những ai còn đang làm việc
riêng trong lớp hay không muốn học thì cứ đi ra ngoài, không phải con sâu
làm rầu nồi canh ảnh hưởng tới những bạn còn lại đâu.
- Biểu thức rào đón tính quan yếu của thông tin hồi đáp
Khi đáp lại một câu hỏi nào đó, để khẳng định những điều mình nói là
quan yếu, chúng tôi thấy xuất hiện những kiểu rào đón như: Bởi vì, do… (B
đã hỏi / đã quan tâm) nên…
93. Sv: Thầy ơi thầy, thầy đã lấy vợ chưa? Em nghe các bạn nói thầy có
vợ rồi nhưng không thấy thầy đeo nhẫn ấy thầy?
Gv: Đúng là các em chỉ giỏi đồn bậy đồn bạ. Em đã quan tâm thì
tôi cũng xin nói thế này là tôi chưa lấy.
- Biểu thức rào đón cho sự chuyển đổi đề tài
Để không phá vỡ tính liên kết giữa các thông tin trong cuộc giao tiếp,
khi chuyển đổi đề tài người nói sử dụng các BTRĐ như: Bây giờ tôi nói điều
này, cuối cùng tôi muốn nói, tiện đây, nhân thể, nhân tiện, à, à này, à mà này,
tôi vừa chợt nhớ ra, suýt nữa thì quên, à quên mất, à quên.
94. Suýt nữa tôi quên, em nhắc bạn bí thư sau tiết 3 của ngày thứ 6 lên
văn phòng đoàn họp chi đoàn nha.
95. À, tín hiệu là một sự vật hoặc một thuộc tính vật chất, một hiện
tượng kích thích vào giác quan của con người, làm cho con người ta tri giác
được và lí giải, suy diễn tới một cái gì đó nằm ngoài sự vật ấy. Vậy tiện đây,
tôi hỏi thêm em một câu này, bản chất tín hiệu của ngôn ngữ là gì?
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96. À này, lát nữa em lấy sổ đầu bài về đây để cô ký cho không ngày
mai cô không lên trường, cuối tuần rồi lại hông tổng hợp được chữ ký của
thầy cô thì chết.
97. À quên, thế mấy giờ lớp em bắt đầu đại hội đây.
Ở các biểu thức rào đón trên, người nói đã báo trước thông tin được nêu
ra trong phát ngôn có thể không thích hợp với đề tài cuộc hội thoại nhưng nó
cần thiết cho việc tiếp nhận thông tin của người nghe nên người nói vẫn phải
cung cấp. Các biểu thức rào đón này tạo ra tính mạch lạc, ngăn ngừa sự hiểu
lầm của người nghe.
Các BTRĐ à, à này, à mà này, à quên, suýt nữa tôi quên thường được
sử dụng khi một người đang nói chợt liên tưởng tới một điều gì khác tuy
không liên quan đến chủ đề đang nói, nhưng lại muốn thông báo, hỏi người
nghe.Những biểu thức nay hông chỉ xuất hiện ở đầu câu - phát ngôn mà còn
thường xuất hiện ở chỉnh thể câu. Trong số những BTRĐ mà chúng tôi thu
thập được, biểu thức có cấu tạo là tiểu từ “à” là một kiểu rào đón rất phổ biến
về việc chuyển đổi đề tài.
98. Bây giờ cô mới hỏi thật, em có biết được thông tin gì về bạn K
không và lí do tại sao đột ngột bạn bỏ học nữa.
99. Để nói một cách ngắn gọn, ta có thể coi toàn bộ đời sống thẩm mỹ
và nghệ thuật là đối tượng nghiên cứu của mỹ học… Ở đây cần hết sức tránh
nhầm lẫn hai khái niệm thẩm mỹ và thẩm mỹ học. Cũng như sự khác biệt giữa
lịch sử và sử học, văn chương và văn học. Thẩm mỹ hoàn toàn không phải là
mỹ học. Rồi, bây giờ là một vấn đề khác cũng rất quan trọng, đó là quan hệ
thẩm mĩ.
Theo thống kê, trong 368 ngữ liệu khảo sát có 33 ngữ liệu chứa BTRĐ
liên quan đến phương châm quan yếu trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây
Bắc. Trong đó, tỉ lệ như sau:
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Bảng 2.5 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm quan yếu
trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc
BTRĐ nhấn

BTRĐ về
phương châm
quan yếu

BTRĐ về tính

mạnh tính
quan yếu của
đích ở lời

quan yếu của
thông tin hồi đáp

BTRĐ về việc
chuyển đề tài

Số lượng

9

4

20

Tổng số

33

33

33

Tỷ lệ (%)

27,3 %

12,1%

60,6 %

Có thể nói BTRĐ về việc giảng viên khẳng định những điều mình nói
là quan yếu, giúp cho phát ngôn có độ tin cậy cao. Giúp người nghe tin tưởng
điều được nói là chân thực, lượng tin được cung cấp vừa hợp với đòi hỏi
người nghe, không hề lan man ngoài đề, do đó giúp cho cuộc hội thoại phát
triển đúng hướng. Những đoạn hội thoại mà giảng viên sử dụng các biểu thức
rào đón này thường đi kèm với các phát ngôn có hành vi đáp lại câu hỏi, lời
để nghị đem lại hiệu lực rào đón cao.
d. Rào đón liên quan đến phương châm về cách thức
Phương châm cách thức đòi hỏi trong giao tiếp người tham gia hội
thoại phải nói cho rõ ràng. Các biểu thức rào đón liên quan đến phương châm
này có vai trò nhấn mạnh việc người nói tuân thủ các yêu cầu nói rõ nghĩa,
ngắn gọn, và có trật tự.
- BTRĐ về sự vi phạm phương châm cách thức
Khi vì một lí do nào đấy phải vi phạm một trong số các tiểu phương
châm trên, Từ tư liệu thu thập được chúng tôi thấy có những biểu thức rào
đón như: đại khái là, tôi cũng không nhớ rõ lắm, ...
100. Tôi cũng không nhớ rõ lắm năm Sơn La có trận lũ lịch sử ấy,
không nhầm thì hình như là năm 1991 thì phải.
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101. Đại khái là các em về xem lại những câu hỏi cô đã cho, làm dề
cương cho tốt vào. Còn thắc mắc nào cần giải đáp thì hỏi luôn cô.
Ở những ví dụ trên người nói cung cấp thông tin rất khó nói, hoặc
thông tin còn mơ hồ khó hiểu, người nghe cần biết điều này để tiếp nhận
thông tin. Lời rào đón này giống như bằng chứng thép cho phép người nói vi
phạm phương châm cách thức. Đồng thời cũng là tín hiệu để người nghe hạn
chế cách phản ứng trước vấn đề được nói ra.
Nhìn chung, trong giao tiếp giảng viên thường vi phạm phương châm
cách thức. Nhưng nhờ sự có mặt của biểu thức rào đón mà người nghe hiểu
được người nói không tôn trọng phương châm cách thức là có một lí do nào
đó. Cách rào đón này thể hiện sự khéo léo trong các phát ngôn, chứng tỏ
người nói vi phạm phương châm cách thức nhưng vẫn hợp lệ, vẫn đảm bảo
được tính lịch sự trong phát ngôn.
- BTRĐ nhấn mạnh sự tôn trọng phương châm cách thức
Để thể hiện sự tôn trọng phương châm cách thức, xuất hiện các BTRĐ
nhấn mạnh như : Rõ ràng là, cụ thể là, nói một cách đơn giản, nói tóm lại.
102. Rõ ràng là tôi đã cho câu hỏi để các em về chuẩn bị trước sao
hôm nay cả lớp lúng túng thế này?
103. Vừa rồi tôi đã nói rất kỹ về vấn đề này rồi, giờ hỏi không trình
bày lại được, thế này là rõ ràng cậu không để ý nghe giảng tí nào rồi.
Biểu thức rào đón “rõ ràng là” nhấn mạnh tính chất rành mạch, sáng tỏ
của phát ngôn. Trong những câu trên, người nói tin tưởng vào trí nhớ của
mình, “rõ ràng” mở đầu phát ngôn biểu thị những điều người nói ra là sáng
tỏ, cụ thể.
104. Nói tóm lại khi rơi vào tình huống khó khăn nhất trong đời, các
bạn nghĩ đến ai đầu tiên?
Ở những ví dụ trên, người nói đã sử dụng những hiện tượng ngôn ngữ
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rào đón để thể hiện minh đang tôn trọng phương châm cách thức, thuyết phục
đối ngôn, đem lại hiệu quả cho giao tiếp. Một phát ngôn được người nói trình
bày rõ ràng, rành mạch, gắn gọn, có trật tự… sẽ rất thuận lợi cho người nghe
lĩnh hội được thông tin. Có thể nói đó là những yêu cầu cơ bản nhất đảm bảo
cho phát ngôn đạt được đích mong muốn.
- BTRĐ để duy trì sự liên tục cuộc thoại
Để duy trì sự liên tục của cuộc thoại, người nghe thường sử dụng các
biểu thức có nội dung đưa đẩy, tỏ ý ngạc nhiên, hiểu, tán đồng hoặc hỏi lại
tính chân thực của điều người đang nói, kiểu như : thế à, Có đúng thế không,
có thật thế không, thật á.
105. Ô, thế có thật là em là con cô H ở dưới Mộc Châu không? Trời ạ,
nhanh thật. Mới ngày nào em còn bé tí mà giờ đã thành sinh viên đại học rồi.
- BTRĐ để kiểm tra mức độ lắng nghe, mức độ hiểu của đối ngôn
Khi muốn biết hay muốn kiểm tra người nghe có chú ý lắng nghe mình
nói hay không, có thực sự hiểu ý của mình hay không và hiểu đến mức độ
nào… người nói đã sử dụng các biểu thức có nội dung đưa đẩy giống như
người nghe bằng các biểu thức hỏi như: hiểu không, rõ không, đồng ý không,
thấy thế nào, được chứ…
106. Giờ sinh viên cao đẳng, đại học, thậm chí là thạc sỹ ra trường còn
thất nghiệp đầy nữa là… các em có công nhận không?
107. Em đang tính để lớp em và lớp chị cùng dàn dựng chung một tiết
mục văn nghệ thì ý chị thế nào? Chị có đồng ý không?
BTRĐ phương châm về chất đã thể hiện mình đang tôn trọng phương
châm cách thức, thuyết phục đối ngôn, đem lại hiệu quả cho giao tiếp. Một
phát ngôn được người nói trình bày rõ ràng, rành mạch, gắn gọn, có trật tự…
sẽ rất thuận lợi cho người nghe lĩnh hội được thông tin. Có thể nói đó là
những yêu cầu cơ bản nhất đảm bảo cho phát ngôn đạt được đích mong muốn.
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Qua ngữ liệu đã thu thập, chúng tôi thấy có tổng số 26 biểu thức rào
đón phương châm về cách thức trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc
trong tổng số 368 ngữ liệu được khảo sát. Trong đó:
Bảng 2.6 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm
về cách thức trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc

BTRĐ

BTRĐ để tỏ ý
BTRĐ về việc BTRĐ nhấn
lắng nghe, tán
người nói vi
mạnh sự tôn
đồng hoặc để
phạm phương trọng phương
tỏ ý nghi ngờ
châm cách
châm cách
ý kiến của
thức
thức
đối ngôn

BTRĐ để
kiểm tra
mức độ
lắng nghe,
mức độ
hiểu của
đối ngôn

Số lượng

4

7

7

8

Tổng số

26

26

26

26

Tỷ lệ (%)

15,4 %

26,9 %

26,9 %

30,8 %

Trong giao tiếp còn có vấn đề quan hệ liên cá nhân. Khi đưa ra một
lượng tin nào đấy, người nói phải tính đến tác động của nó đối với phép lịch
sự, thể diện của người nghe và mình. Do đó, trong hội thoại, ngoài các BTRĐ
về phương châm cộng tác của Grice còn có BTRĐ vì tính chất lịch sự.
2.2.2.2 Rào đón theo phương châm lịch sự
Lịch sự là một nhân tố quan trọng có vai trò điều hòa các mối quan hệ
liên nhân. Nói một cách ngắn gọn, các nguyên tắc, chiến lược lịch sự đều
nhằm mục đích một mặt đề cao thể diện của đối tác, mặt khác làm giảm nhẹ
hoặc không thực hiện các hành động ngôn ngữ có tính đe dọa thể diện của họ.
Các biện pháp lịch sự trong chiến lược lịch sự mà Brown và Levinson
đã nêu ra nhằm giảm thiểu những hành vi đe dọa thể diện (FTA), tăng cường
những hành vi tôn vinh thể diện (FFA) cũng chính là những cách thức rào đón
hiệu lực của hành vi ở lời đối với thể diện của người nghe. Trong giao tiếp
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của giảng viên, có thể xem các biện pháp lịch sự này là BTRĐ vì tính chất
lịch sự. (Nói cách khác, các hành vi rào đón thực hiện phép lịch sự tích cực và
phép lịch sự tiêu cực đều là hành vi rào đón vì phép lịch sự).
a. BTRĐ vì phép lịch sự tích cực
Phép lịch sự tích cực chủ yếu tạo ra những hành vi có tính chất phản
đe dọa thể diện như khen, tán đồng, cảm ơn... Rào đón về phép lịch sự tích
cực là việc sử dụng các biểu thức nhằm tăng cường sự tôn vinh thể diện của
người nghe. Trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc, các BTRĐ phép
lịch sự tích cực có một số kiểu như sau:
108. Em xinh đẹp lại hát hay nữa thế là một trong những yếu tố rất tốt
giúp em sau này ra trường công tác nhiều lắm. Giờ ở đâu, làm gì thì có ngoại
hình cũng chiếm được thiện cảm mà.
109. Chị nhiều tuổi hơn em mà da dẻ chị đẹp thật đấy. Căng mịn mà
không có tí nám nào, em đây mới ngoài 30 mà đang lấm chấm rồi, chán lắm
chị ơi, có bí quyết gì chị chia sẻ em đi.
Hành vi trao tặng tự bản thân đã là hành vi lịch sự tôn vinh thể diện
của người nhận. Tuy nhiên, nếu nó bị lạm dụng, bị lợi dụng thì lại gần với
hành động nịnh nọt, hối lộ, vi phạm thể diện của cả người tặng và người được
tặng. Để tránh sự hiểu lầm này, khi thực hiện hành vi trao tặng, người tặng
thường sử dụng yếu tố rào đón nêu lí do trao tặng, tăng cường sự tôn vinh thể
diện dương tính của người nhận.
110. Lần trước thấy chị khen giò bê đặc sản quên em ngon mãi, Hôm
vừa rồi vợ chồng em về quê mấy ngày, về vợ chồng tha bao đồ rồi con nhỏ
lên vẫn không quên xách theo cân giò bê gọi là có chút quà quê biếu chị…
Bằng sự rào đón này người nói muốn thể hiện sự quan tâm chân thành
của mình với người được nhận, khiến cho người nhận thấy thể diện dương
tính của mình được coi trọng.
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Hay khi thực hiện hành vi mời, người nói thường sử dụng các biểu
thức như: kính, trân trọng, vinh dự, hân hạnh...
111. Giới thiệu với các em đến với lớp ta hôm nay rất vinh dự có thầy
Nguyễn Văn M - phó hiệu trưởng nhà trường, xin trân trọng kính mời thầy lên
có đôi lời phát biểu với lớp, kính mời thầy!
112. Xin kính mời các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo an tọa,
mời toàn thể các em ngồi xuống!
Biểu thức “vinh dự”,“trân trọng kính mời”,“kính mời” thể hiện thái
độ đề cao người nghe của người nói.
Các BTRĐ thể hiện sự đồng tình, thích thú, cảm tình tích cực của
người nói đối với người nghe bằng những dấu hiệu tăng cường như: hết ý,
tuyệt vời, rất chi là, vô cùng, xuất sắc...
113. Bài viết của Thảo lần này cô thấy rất chi là ngắn gọn, xúc tích
mà vẫn nêu rõ được đặc điểm của từng đối tượng nghiên cứu. Cô đánh giá cao
bài lần này của em.
114. Em có giọng hát tuyệt vời thật đấy, cô nghe còn thấy hay hết ý
hơn ca sỹ hiện giờ bao nhiêu lần luôn.
b. BTRĐ vì phép lịch sự tiêu cực
Người Việt Nam trong giao tiếp thường theo phương châm “dĩ hòa vi
quý”, coi sự hòa thuận, êm ấm là quý, tránh xung đột, cố gắng tạo ra sự hòa
đồng giữa mọi người. Cho nên khi phải thực hiện những hành vi ngôn ngữ đe
dọa, thậm chí xúc phạm mạnh đến thể diện tích cực của người nghe (ví dụ:
phê phán, chê bai, khuyên bảo,...) người nói thường sử dụng một số BTRĐ để
giảm thiểu ít nhiều tính đe dọa thể diện trong các phát ngôn đó.
Khi bày tỏ quan điểm hoặc nêu ra sự bất đồng quan điểm của mình đối
với người nghe, người nói có thể sử dụng các BTRĐ nhằm làm cho quan
điểm hay sự bất đồng ấy mờ đi cũng có nghĩa là giảm thiểu sự đe dọa thể diện
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đối với người nghe. Các BTRĐ thường thấy là: kiểu như, kiểu như là, đại loại là...
115. Bài giảng của em về nội dung đại loại là đủ kiến thức cơ bản rồi
nhưng vẫn còn đôi số chỗ em chưa đề cập đến…
Để báo trước cho người nghe chuẩn bị tiếp nhận một hành vi ngôn ngữ
nào đó có hiệu lực đe dọa thể diện, khiến họ đỡ bất ngờ và “giảm xóc” cho
hành vi ấy, người nói sử dụng những BTRĐ như: A nói/ hỏi khí không phải,
nói B bỏ ngoài tai/ bỏ quá đi cho, đừng tự ái/ đừng suy nghĩ quá... Hoặc: B
hiểu cho, B thông cảm, A không muốn làm B thất vọng... nhưng
Chẳng hạn như:
116. Tôi nói em đừng tự ái chứ con gái mà xuề xòa quá thì cũng nên
phải thay đổi đấy.
117. Nói em đừng buồn chứ giờ giảng của em hôm nay không đạt, phải
giảng lại chứ như này tôi không xếp loại được.
118. Tôi không muốn phải cho em điểm thấp nhưng bài điều kiện này
em vẫn làm yếu quá, không thấy khả quan hơn nên tôi đành lấy điểm bài này
vào sổ.
Các BTRĐ nói em đừng tự ái, nói em đừng buồn, nói các bạn bỏ quá
trong các ví dụ trên thể hiện rằng những thông tin sắp được nói ra trong phát
ngôn là tế nhị, lẽ ra không nên nói thẳng vì như thế sẽ làm người nghe mất thể
diện, mất lòng, tự ái hay giận dữ… Các BTRĐ này có giá trị như một lời xin
lỗi trước, tạo sự cảm thông, thân hữu giữa người nói và người nghe, ngăn
chặn những phản ứng tiêu cực có thể có ở người nghe khi tiếp nhận những
thông tin đó.
Ngoài ra, để giảm bớt sự thiệt hại mà người nghe phải chịu từ những
hành vi đe dọa thể diện trong phát ngôn, người nói có thể sử dụng một số
BTRĐ kiểu như: A coi B như người ruột thịt (con, cháu, anh, chị em, cô,
chú...)/ như bạn bè... thì A mới nói/ bảo/ hỏi.
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119. Tôi quý các em, thương các em như con cái trong nhà tôi mới nói
để các em hiểu, chứ các em giữ cách sống ích kỷ, không vì tập thể như này
làm gì cũng chỉ sợ thiệt thân thì sau này cũng không tốt đâu.
Trước khi thực hiện một số hành vi ngôn ngữ đe dọa thể diện như nhờ
vả, đề nghị, khuyên, hỏi, chê... người nói còn có thể rào đón bằng lời khen,
bằng cách nói “vuốt ve” - chỉ ra những mặt ưu điểm, những thành tích... của
người nghe để giảm thiểu hiệu lực đe dọa thể diện của hành vi ngôn ngữ trong
phát ngôn.
120. Tôi thấy em luôn là một sinh viên năng động, hăng hái tham gia
mọi hoạt động của lớp nhưng đến năm nay thấy em thay đổi hẳn, trầm đi hẳn
không còn sôi nổi như trước nữa.
121. Em vốn thông minh lại hoạt ngôn, lại có duyên ăn nói nữa nên cô
nghĩ lần này giao cho em làm MC, cô hoàn toàn yên tâm.
Bên cạnh đó, người nói còn có thể sử dụng các biểu thức có chứa các
hành động xin lỗi, thanh minh hoặc dùng các yếu tố tối thiểu hóa như: Xin lỗi,
cảm phiền, làm hộ, làm giúp, một chút, một lát…
122. Phiền em mang giúp em vở bài tập của lớp mình lên văn phòng
khoa, để lên bàn làm việc của cô giúp cô một chút nhé.
Từ kết quả trên cho ta thấy thể diện là động lực để người tham gia hội
thoại sử dụng các BTRĐ vì phép lịch sự. Theo thống kê của chúng tôi, có
98/368 BTRĐ vì phép lịch sự trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc.
Trong đó, có 13/98 BTRĐ cho phép lịch sự tích cực chiếm tỷ lệ 13,3% và
85/98 BTRĐ cho phép lịch sự tiêu cực chiếm tỷ lệ 86,7%.
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Bảng 2.7 : Nhóm biểu thức rào đón về phép lịch sự trong giao tiếp
của giảng viên vùng Tây Bắc
BTRĐ vì chiến lược lịch sự
BTRĐ về phép lịch sự

BTRĐ vì phép lịch sự
tích cực

BTRĐ vì phép lịch sự
tiêu cực

Số lượng

13

85

Tổng số

98

98

Tỷ lệ (%)

13,3%

86,7%

Có thể thấy BTRĐ vì phép lịch sự tích cực ít hơn rất nhiều so với BTRĐ
vì phép lịch sự tiêu cực. Đó là do tác động của văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp
của người Việt vì lịch sự nói chung, và của con người vùng Tây Bắc nói riêng,
luôn chân thành, mộc mạc và cởi mở. Yếu tố tiên quyết của lịch sự trong giao
tiếp là chân thành, nếu “thiếu sự chân thành thì một phát ngôn lịch sự sẽ trở nên
khách sáo hoặc giả dối”. [14, tr.60] Song song với đó, quá chú ý tới lời khen,
hay khen tặng không đúng nơi đúng chỗ, không đúng với sự thật sẽ trở thành giả
dối, khiếm nhã, nịnh bợ và tất nhiên không thể coi là lịch sự.
BTRĐ vì phép lịch sự tiêu cực chiếm đa số cho thấy phương châm ứng
xử khéo léo là chiến lược quan trọng trong giao tiếp của con người.
Qua việc hệ thống các BTRĐ về phương châm hội thoại của Grice và
các BTRĐ vì phép lịch sự trong giao tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc, ta
thấy BTRĐ các phương châm hội thoại này rất phong phú chứng tỏ cả người
nói lẫn người nghe sử dụng rất thông thạo các phương châm trong nguyên tắc
cộng tác của Grice, chỉ có điều bản thân họ không ý thức được điều đó. Nói
như C. K. Orecchioni, đấy là những nguyên tắc được thụ đắc từ thủa nhỏ và
được vận dụng một cách tự phát. ở mỗi cá nhân lại có một sự vận dụng khác
nhau phụ thuộc vào trình độ, tính cách và thói quen nói năng của từng người.
Mặt khác, có thể thấy tần số xuất hiện của các BTRĐ trong giao tiếp của
giảng viên vùng Tây Bắc về mặt chức năng có sự khác biệt tương đối rõ rệt.
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Bảng 2.8: Thống kê phân loại các biểu thức rào đón trong giao tiếp
của giảng viên vùng Tây Bắc về mặt chức năng
Phân loại
BTRĐ trong
giao tiếp của
giảng viên
vùng
Tây Bắc

BTRĐ về
phương
châm
lượng

BTRĐ về
phương
châm
chất

BTRĐ về
phương
châm
quan yếu

BTRĐ về
phương
châm
cách thức

BTRĐ
về phép
lịch sự

Số lượng

74

137

33

26

98

Tổng số

368

368

368

368

368

Tỷ lệ (%)

20,1 %

37,2 %

9%

7,1 %

26,6 %

Tỉ lệ thống kê chứng tỏ ý kiến của Grice cho rằng phương châm về chất
quan trọng là có cơ sở, chứng tỏ rằng giảng viên vùng Tây Bắc rất có ý thức
tôn trọng phương châm về chất để duy trì sự cộng tác trong giao tiếp. Bên
cạnh đó, rào đón vì phép lịch sự cũng thực sự được chú trọng.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
Trong chương này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu tình
hình rào đón trong giao tiếp của giảng viên Vùng Tây Bắc thông qua việc ghi
âm các tư liệu thực tế giao tiếp của giảng viên trong phạm vi giảng đường và
ngoài giảng đường. Qua những kết quả thu được, có thể rút ra một số nhận
định sau:
Rào đón xuất hiện trong giao tiếp của giảng viên khá linh hoạt, đa dạng
và phong phú. Đôi khi, trong một số trường hợp nhất định, những lời rào đón
xuất hiện trong phát ngôn của giảng viên chỉ đơn thuần là do thói quen, do vô
thức mà nói ra những lời rào đón chứ không hoàn là do có chủ ý từ trước. Với
mỗi phương châm trong nguyên tắc cộng tác của Grice có một số kiểu BTRĐ
chuyên biệt. Tuy nhiên, do danh giới giữa các phương châm không thật rõ
ràng nên có trường hợp một BTRĐ có hiệu lực rào đón cho nhiều phương
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châm. Cụ thể, qua khảo sát 368/700 ngữ liệu có chứa BTRĐ trong giao tiếp
của giảng viên vùng Tây Bắc, ta dễ dàng nhận thấy BTRĐ phương châm về
chất chiếm số lượng nhiều nhất là 137/368 tư liệu, và có số lượng ít nhất là
BTRĐ phương châm về cách thức 26/368 tư liệu.
Như ta đã biết, đặc điểm văn hóa và giao tiếp tác động mạnh mẽ đến sự
hình thành và lí giải hiện tượng rào đón. Người Việt nói chung trọng danh dự,
đối với người Việt, lời nói đi liền với thể diện “miệng người nên bia” với
trách nhiệm “vạ tay không bằng vạ miệng”… Vì vậy người Việt nói chung,
đặc biệt giảng viên vùng Tây Bắc nói riêng phải rào đón nhiều về tính chân
xác của nội dung thông tin và trách nhiệm của mình trước nội dung thông tin
đó, để tạo dựng và giữ vững được uy tín, danh dự cũng như thể hiện được
năng lực chuyên môn, trình độ văn hóa, của mình trên cương vị là một nhà
giáo thực thụ.
Lịch sự được thể hiện qua cấu trúc câu nói, lời văn , âm điệu, âm lượng,
giọng điệu của mỗi người khi giao tiếp. Nói đúng, nói đủ là cần thiết nhưng
nói sao cho hợp lẽ, khéo léo, đúng mực lại là cả một nghi thức mang tính văn
hóa. Lời nói có sức mạnh lạ lùng. Nói đúng cách lịch sự có thể giúp một mối
quan hệ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Trong tổng số 368 tư liệu thu thập
được, có 98/368 BTRĐ vì phép lịch sự trong giao tiếp của giảng viên cùng
Tây Bắc, chiếm tỉ lệ cao thứ 2 (26,6%/ 100%), chỉ đứng sau các BTRĐ liên
quan đến phương châm về chất (37,2%/ 100%)
Rào đón vì phép lịch sự chính là sự rào đón hiệu quả ngoài lời của phát
ngôn. Khi người nói thấy có nguy cơ người nghe hiểu lầm là mình áp đặt ý
kiến của mình đối với người nghe thì người nói phải có rào đón.
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Chương 3: RÀO ĐÓN TRONG GIAO TIẾP
CỦA SINH VIÊN VÙNG TÂY BẮC
3.1 NHẬN XÉT CHUNG
Để tìm hiểu thực trạng sử dụng biểu thức rào đón trong giao tiếp của
sinh viên vùng Tây Bắc (cụ thể là ở trường Đại học Tây Bắc và Cao đẳng Sơn
La), ở chương này chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu điền dã các hội thoại
giao tiếp của sinh viên trên giảng đường cũng như trong cuộc sống đời
thường. Nguồn tư liệu thu được có độ tin cậy cao vì đây đều là những cuộc
hội thoại diễn ra rất tự nhiên, được ghi âm kín đáo không để ảnh hưởng tới
tính tự nhiên trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc.
Theo tư liệu thu thập được của chúng tôi, có 427/900 tư liệu không
chứa biểu thức đón chiếm tỷ lệ 47,4% /100% và có 473/900 tư liệu có chứa
biểu thức rào đón trong giao tiếp của sinh viên, chiếm tỷ lệ 52,6% / 100%.
Bảng 3.1 : Thống kê tình hình rào đón trong giao tiếp của sinh viên
vùng Tây Bắc qua ghi âm thực tế
Có biểu thức rào đón

N
900

Không có biểu thức rào đón

N

%

N

%

473

52,6

427

47,4

- Những trường hợp không có hiện tượng rào đón trong giao tiếp
của sinh viên vùng Tây Bắc
Trong giao tiếp, không phải lúc nào chúng ta cũng cần dùng đến những
lời rào đón. Dựa vào cơ sở lí luận đã nêu ở chương I (mục 1.1). Chúng tôi xét
thấy những trường hợp không có hiện tượng rào đón trong giao tiếp của sinh
viên thường rơi vào những trường hợp có vai giao tiếp bằng nhau (tức những
sinh viên có cùng độ tuổi, hay cùng một khối lớp). Trong quan hệ vai, mỗi cá
nhân có một số ngôn ngữ cá nhân tương ứng với từng quan hệ vai. Thực tế
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giao tiếp của sinh viên khi cùng vai phải lứa, nhất là khi đã thân quen, có mối
quan hệ thân thiết với nhau, khoảng cách giữa sinh viên với sinh viên được
rút ngắn, ngôn ngữ của sinh viên lúc này thường ít chuẩn mực, mà sinh động,
tự nhiên và không sử dụng đến hành vi rào đón nữa. Lúc này, lối nói của họ
sẽ suồng xã hơn, xưng hô với nhau thân mật hơn bằng các từ như: mày - tao,
tôi - ông/ bà,… và trong giao tiếp, khi cần nhờ vả hay chê bai, thường không
xuất hiện những lời rào đón. Chẳng hạn:
123. A: Tí đi ra chợ chọn quần áo với tao đi mày ơi.
B: Ờ. Tí đi thì gọi tao.
124. A: Ai tư vấn cho mày làm kiểu tóc này ấy? Trông như bà già, xấu
đếch chịu được.
B: Mày đúng chả biết mốt là gì cả. Xấu đâu mà xấu, nhìn lâu quen khắc
đẹp ngay.
125. A: Lát nữa chị có rảnh không? Em đang định tí đi mua quần
áo,mà ngại đi một mình quá, chị đi với em nhé!
126. Tao đang hết tiền, trưa nay nấu cơm tao luôn với.
Cùng thực hiện một hành vi rủ đi mua sắm, (123) ở những sinh viên có
vai giao tiếp bằng nhau, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhau thì chúng
ta thấy, người nói cứ thẳng tưng mà nói rủ người nghe đi cùng mình, mà
không cần phải khách sáo rào đón gì hết như phải viện đến cách nói gián tiếp
như (125) “Lát nữa chị có rảnh không? Em đang định tí đi mua quần áo, mà
ngại đi một mình quá, chị đi với em nhé!
Còn (124) trong hội thoại đó, qua cách xưng hô của nhân vật trong giao
tiếp ta thấy được rằng họ có cùng vai giao tiếp bằng việc xưng hô với nhau là
“mày- tao”. Song, bên cạnh đó, người nói khi thực hiện hành vi chê cũng
không ngại bạn mình sẽ mất thể diện, hay sợ rạn nứt tình cảm vốn có mà
thẳng thắn mở lời chê, và không sử dụng tới rào đón vào trong lời chê của mình.
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Giao tiếp của người Việt thì từng vùng miền có kỹ năng và tập quán
khác nhau. Có nơi giao tiếp rất tự nhiên, có nơi giao tiếp rất ý tứ. Đối với sinh
viên vùng Tây Bắc, do đặc thù là tỉnh miền núi, có nhiều dân tộc anh em sinh
sống, cùng với việc sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày khác nhau,
và chịu ảnh hưởng của văn hóa dân tộc vào trong giao tiếp, tác động không
nhỏ tới khả năng giao tiếp của sinh viên người dân tộc. Nên trong giao tiếp
của sinh viên vùng Tây Bắc có nét sinh động, tự nhiên, thoải mái, không quá
câu nệ rào trước đón sau.
Nghiên cứu về tình hình rào đón trong giao tiếp của sinh viên nói
chung, vùng Tây Bắc nói riêng, ta còn thấy nổi lên một vấn đề đó là hiện
tượng nói tục, chửi bậy, sử dụng ngôn từ thiếu trong sáng trong giao tiếp. Đây
cũng là vẫn đề nhức nhối nổi cộm lên trong văn hóa giao tiếp của sinh viên
ngày nay. Không khó để thấy, ngoài đời thường khi giao tiếp, sinh viên có sử
dụng hệ thống ngôn từ biến hóa rất đa dạng tùy vào ngữ cảnh giao tiếp. Bên
cạnh lối giao tiếp ứng xử lịch sự, văn minh, vẫn còn xuất hiện hiện tượng nói
tục, chửi bậy diễn ra khá thường xuyên, thường là ở những nơi công cộng như
tại quán ăn, quán cafe, sân thể thao, trong xóm trọ v.v… Những lời nói tục
thường xuất hiện trong những câu chuyện tán dóc, những câu chuyện vô
thưởng vô phạt như một thói quen của một bộ phận sinh viên. Chưa hết, cuộc
sống con người phức tạp vốn nhiều mối quan hệ nên hay có va chạm xung
đột. Nhất là ở lứa tuổi sinh viên, đang ở độ tuổi cái “tôi” cá nhân cao, thích
thể hiện mình. Nên không tránh khỏi xung đột. Mà đã có xung đột thì cần giải
quyết. Ngoài có thể hòa giải bằng “đối thoại”, song không ít trường hợp sử
dụng đối đầu. Mà đối đầu hiền lành nhất là đấu võ mồm, tức chửi nhau, là sử
dụng các từ ngữ chỉ bộ phận sinh dục, bài tiết, quan hệ tình dục,.. mà ném vào
mặt nhau. Gán cho nhau là họ hàng của các loài vật mà theo họ có những đặc
tính xấu, bị xã hội chỉ trích như: chó, bò , lợn, rắn, rết, giòi, bọ… Ở mức độ
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nhẹ hơn, thì chỉ hạ thấp đối phương một cách tương đối. Như ví người nghe
với những thứ như: giả nhân, quỷ quái... Hay nêu những khiếm khuyết hoặc
gắn ghép cho người nghe những khiếm khuyết vật chất, tinh thần, xã hội, ví
dụ: đồ, con, quân.. lũ, bọn; què, mù; ngu ngốc, điên, khùng; đểu cáng, ác độc,
khốn nạn… Để đạt được mục đích làm cho đối phương mất mặt trước cộng
đồng và hả cơn giận trong lòng. Hay khi không cần tế nhị, lịch sự , không cần
giữ thể diện cho bản thân mình và người nghe, khi muốn phê phán, chê bai,
mỉa mai chế giễu làm mất mặt người khác. Thì người nói cũng không sử dụng
lời rào đón, mà trong lời nói thường sẽ xuất hiện thêm những từ ngữ không
chuẩn mực.
Nói tóm lại, trong giao tiếp của sinh viên, khi giao tiếp với những vai
ngang hàng, có mối quan hệ thân thiết vơi nhau, thường không sử dụng lời
rào đón. Và khi không có thiện cảm với một ai, hay có cảm xúc ghét người
đó, thì thường trong lời nói không có những lời rào đón với nhau mà sẵn sàng
dùng những từ ngữ không lịch sự vì không lo sợ người nghe mất thể diện.
Bên cạnh đó, khi tán dóc chuyện phiếm với nhau không nhằm mục đích nào
hết, thì sinh viên cũng không sử dụng những lời rào đón vào trong giao tiếp.
- Những trường hợp có hiện tượng rào đón trong giao tiếp của sinh
viên vùng Tây Bắc
Tây Bắc là vùng đất nghèo khó bậc nhất của cả nước. Bao gồm các tỉnh
Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình. Theo thống kê sinh
viên theo học tại trường Đại học Tây Bắc và trường Cao Đẳng Sơn La đa phần
là đồng bào các dân tộc vùng cao, đến từ nhiều vùng đất thuộc nhiều dân tộc
khác nhau: Kinh, Thái, Sán chỉ, Sán Dìu, Dáy, Mông, Xinh Mun, La Ha, Hà
Nhì, Nùng, Tày, Mường, Kháng v.v... Bởi phần lớn sinh viên theo học là
người dân tộc cho nên trong giao tiếp của sinh viên vẫn chịu ảnh hưởng của
văn hóa và ngôn ngữ dân tộc. Do sự chi phối của tính cộng đồng và tính trọng
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tình, việc tạo lập và thắt chặt mối quan hệ giữa các nhân vật giao tiếp đã tạo cơ
sở cho việc hình thành nên hiện tượng rào đón trong giao tiếp của sinh viên.
Ví dụ trong một số trường hợp sau:
127. Ngọc: Không biết bây giờ là mấy giờ mà thấy chị Tâm xóm tớ lại
hò khóa cổng Cường nhỉ?
Cường: Thôi, mình về đã Ngọc nhé!
128. Hình như hạn cuối đóng tiền quỹ lớp là ngày mai thì phải? Tổ
mình các bạn xem còn ai chưa nộp thì mai nhớ đem nộp cho lớp phó đời sống
đi đấy, nó nhắc tôi suốt. Thấy bảo còn hai người thôi.
(127) và (128) cho thấy: ở (127) là cách mà Ngọc nhắc khéo Cường vì
Cường sang phòng chơi đã lâu, mà chưa thấy có ý định về. Vì vậy mà qua
việc thấy chị Tâm hò khóa cổng, tuy là một câu hỏi về thời gian là “Không
biết bây giờ là mấy giờ..?”, nhưng thực chất là gián tiếp đánh tiếng để nhắc
khéo Cường về đi không muộn rồi. Còn ở (128) câu hỏi của tổ trưởng “hình
như” hạn cuối đóng tiền quỹ lớp là ngày mai thì phải? không phải để hỏi hạn
cuối nộp tiền quỹ lớp, mà để nhắc những thành viên nào trong tổ còn chưa
nộp thì mai mang tiền đi nộp ngay.
Kết quả khảo sát cho thấy đa số sinh viên vùng Tây Bắc hiện nay trong
giao tiếp đời thường sử dụng hiện tượng rào đón khá linh hoạt, phần lớn khi
giao tiếp với những đối tượng có vai giao tiếp lớn hơn như với thầy cô, hay
sinh viên lớp trên, thì rào đón trong giao tiếp của sinh viên diễn ra dày đặc và
thường xuyên hơn nhất là trong những trường hợp khi trình bày những nhận
định của cá nhân, khi nhờ vả, thỉnh cầu, rủ rê hay nhằm tăng tính tế nhị, lịch
sự, giảm thiểu mức độ áp lực với người khác để đạt được mục đích giao tiếp
cao nhất. Ở những sinh viên có mối quan hệ xã giao bình thường, tuy có thể
ngang bằng về tuổi tác nhưng lại không quá thân thiết với nhau, thì trong giao
tiếp cũng xuất hiện lời rào đón hoặc khi có những điều nói ra có thể đe dọa tới
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thể diện của người nghe, thì người nói cũng sử dụng tới rào đón.
3.2 CÁC BIỂU THỨC RÀO ĐÓN TRONG GIAO TIẾP CỦA SINH
VIÊN VÙNG TÂY BẮC
3.2.1 Các biểu thức rào đón trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc về
mặt hình thức
3.2.1.1 Biểu thức rào đón được cấu tạo bằng một từ
Trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc có một số trường hợp
BTRĐ được cấu tạo bằng một từ đơn, một từ ghép, hoặc một từ láy/ dạng láy
như sau:
129. Ê!Từ từ đã, đợi em một lát em mua cái này tí.
130. A: Mày đoán xem tao làm quả đầu này hết bao nhiêu? Vừa ép trên
đỉnh, xong ở giữa dập xù rồi mới uốn xoăn đấy!
B: Ờ, làm nhiều thế thì cũng khoảng 800.000đ là cùng.
131. Này, con kia! Mang USB sang ngay cho tao còn đem đi in bài nào.
132. Chị nói thật lòng nhé, em còn ít tuổi mà nói xẵng thế với anh chị
trong xóm là không nên đâu. Các anh chị đều hơn em mấy tuổi, đi làm hết cả
rồi, bình thường trêu đùa nhau vui không sao nhưng lúc nào em cũng vậy chị
nghe cũng không lọt tai.
133. A: Em ơi, anh ở bên công ty gas Thanh Thắng. Bên anh đang có
chương trình khuyến mãi nhiều khi mua bếp gas và cả gọi nước. Chi tiết có ở
trong tờ rơi này rồi, em xem rồi cần gì thì ủng hộ cho bọn anh nhé.
B: Ô, lại có khuyền mãi nữa à anh?
A: Bên anh luôn nhiều khuyến mãi mà em! Mà làm phiền em cho anh
dán nhờ cái áp phích công ty anh lên cửa phòng em nhé em gái xinh đẹp ơi!
134. Thật bụng mà nói chữ em ngoáy loằng ngoằng còn hơn cả chữ anh
rồi chứ đùa đâu.
135. Cả ngày nghe chồng mở nhạc ráp mà vợ nhức hết cả đầu. Chồng
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làm ơn tắt nhạc đi hộ vợ cái.
136. Tao đã nhắc đi nhắc lại mày bao lần rồi, tắm xong thì đừng có vứt
quần áo một đống lại trong nhà tắm thế đi, cứ để nguyên trong ấy có ngày mất
lại ầm ĩ ra!
137. A: Anh độ này đang đói, chả biết xoay đâu. Thôi thì chú đưa anh
quả tháng trước chú hẹn trả anh luôn hôm nay đi.
B: Để mai em trả anh được không anh ?
A: Sặc, anh chán chú quá! Chú cứ lom dom, suốt ngày khất lần khất
lữa anh đến bây giờ là lần thứ bao nhiêu rồi? Thế này đi, bây giờ chú cho anh
cái hẹn chính xác hôm nào chú đưa được tiền cho anh chứ cứ như thế này mất
thời gian của nhau lắm!
Các BTRĐ là danh từ, đại từ, số từ không thấy xuất hiện trong tư liệu
của chúng tôi.
3.2.1.2 Biểu thức rào đón được cấu tạo bằng một cụm từ
Trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc, BTRĐ được cấu tạo bằng
một cụm từ có thể là cụm từ cố định và cụm từ tự do.
138. Thế nói tóm lại là bao giờ mày có tiền trả cho anh đây Sơn?
139. Người ta hỏi khí không phải chứ tại sao đằng ấy với em Trang lại
chia tay nhau thế? Thấy hai người đẹp đôi lắm mà.
140. Nói dại mồm dại miệng chứ thằng Tuấn nó sĩ như thế, đi cứ suốt
ngày rồ ga lạng lách, uốn éo đánh võng, rồi có ngày ngã dập mặt lúc ấy lại
kêu tại số.
141. Úi, nói trộm vía thằng Tôm con cái Tâm xóm dưới kháu lắm, mắt
to tròn, miệng xinh, toàn chọn được nét đẹp của bố mẹ nó thôi. Sau này thắng
bé lớn lên, đẹp giai gái theo phải biết.
142. Em thưa cô, từ ghép đẳng lập là từ ghép có hai tiếng trở lên, mà
các tiếng đó ý nghĩa ngang bằng nhau, không có tiếng chính, tiếng phụ. Nói
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cách khác, từ ghép đẳng lập là từ được ghép từ những tiếng bình đẳng với
nhau cả về ngữ pháp lẫn ngữ nghĩa ạ.
143. Chị mà có ý gì với anh Kiên thì chị chết toi chết tiệt luôn. Nói
không phải quá chứ thanh niên mới hai chục tuổi đầu mà đã hói thì sau này về
già cứ gọi là phải biết.
144. Em thề với anh ban nãy em ở nhà thật. Em mà dối anh thì trời vật
chết em.
145. Nghe đâu k53 vừa ra có 2 người được giữ lại trường làm luôn đấy
chúng mày.
146. Tao nghe bọn nó đồn xóm trọ nhà bà H có lắm ma lắm, trọ ở đấy
rẻ thì rẻ thật nhưng chả có ai ở được quá nửa năm.
147. Ngoài kia người ta xì xầm bàn tán căng lắm cái vụ em Lan bị đánh
ghen ấy, chị đã nghe chưa? Em còn thấy bảo do cặp bồ gì gì ấy với chồng cái
bà nào trên thành phố xong bà ấy điên lên bà ấy xuống đánh cho không kịp
chạy trốn.
148. Nhìn chung tớ chả thấy con gái thể chất xinh gì hết, ai trông cũng
cứ thô thô thế nào đó, được mỗi cái cao thôi.
149. Ở một góc độ nào đấy, em thấy sự láu cá của cái Yến cũng có thể
cho là thông minh, nhưng lắm khi cũng dở hơi bỏ bố đi được.
150. Nếu thầy cho phép, em mới dám nói tiếp.
151. Nếu có thể được thì anh qua đón em sớm sớm đi sinh nhật bạn
nha, không lại đến muộn quá chúng nó chờ lâu rồi chửi em chết. Nhóm có 4
người nên sinh nhật ai cũng không thể vắng mặt ai được.
152. Nếu em nhớ không nhầm thì tiết trước chúng ta học đến mục III
rồi cô
153. Không phải nói phét chứ tao mà đã ra tay tán, không quá 2 tuần
em Linh cute đổ tao ngay và luôn.
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154. Không phải tao giận dỗi gì mày mà tao đòi về sớm, nhưng nhà người
yêu tao làm giỗ, bảo tao lên nấu cơm. Giờ về là tao chờ lão đón rồi lên mà.
155. Chỗ anh em thân thiết với nhau, mày với anh còn hơn cả ruột thịt
rồi mà mày còn định giấu anh qua lại với hội thằng Trọc à? Đến lúc dây vào
rồi lại chẳng rút ra được thì biết mặt chứ đếch mà rút êm xuôi ngon đâu.
3.2.1.3 Biểu thức rào đón có cấu tạo tương đương câu
Căn cứ vào cấu trúc nội tại của câu được sử dụng để cấu tạo biểu thức
rào đón trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc, có thể nhận thấy rằng các
biểu thức rào đón này có thể có cấu tạo là một câu đơn, một câu phức hay một
câu ghép.
156. Tôi có bao giờ lừa ông đâu. Em máy này tôi mới mua chưa được
tháng, giờ lại máu em khác rồi thì bán rẻ cho ông chứ thích đem ra quán bán
vẫn ok chán.
157. Cô cũng biết cách làm việc của em rồi mà. Em làm gì cũng luôn
cẩn thận, ghi chép lại đàng hoàng. Vậy mà đợt vừa rồi em giao sách cho các
bạn, bạn nào nhận quyển nào em cũng ghi lại hết cả, đến hôm nay thiếu 1
quyển bạn Hà mượn mà nhất quyết bạn không nhận bạn có cầm làm em giờ
cũng chả biết phải làm sao.
158. Mình cứ so sánh vở mình với của người ta đi. Tất cả người ta chỉ
viết lại theo những gì cô giáo đọc cho ghi, cùng lắm thỉnh thoảng có vài đoạn
không viết kịp nên người ta cứ ghi bừa lại vậy, không biết có đúng hết nội
dung không.
Một số kiểu kết cấu ghép thường gặp trong các biểu thức rào đón của
sinh viên vùng Tây Bắc là: Có thể B cho A là nhiều chuyện/ lắm lời/ tọc
mạch… nhưng A vẫn phải nói/ hỏi/ góp ý với B, A biết B không thích/ B sẽ
giận/ B sẽ ghét nhưng A vẫn phải nói…
159. Em biết nói ra điều này anh có thể sẽ khó chịu thậm chí anh có thể
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ghét em nhưng em vẫn phải nói anh càng lúc càng chả khác điên là bao cả, từ
ăn nói cho đến hành động. Em thật không hiểu anh đang bị làm sao nữa.
160. Có thể cậu cho là tớ tọc mạch nhưng tớ vẫn muốn hỏi là đoàn cậu
đi thực tập đóng góp chi tiêu có abc xyz gì không?
Tư liệu của chúng tôi cho thấy BTRĐ cũng có thể có cấu tạo tương
đương một câu ghép chính - phụ, trong đó các vế có quan hệ nguyên nhân hệ quả hoặc điều kiện/ giả thiết - hệ quả.
161. Thề có trời chứng giám anh mãi mãi yêu em không bao giờ lừa dối
gì em, nếu anh thay đổi thì ra đường ô tô đâm anh chết.
162. Tao hứa với mày là tao sẽ bỏ được nó mà, nếu không bỏ được nó
tao không làm người luôn.
Trong ngữ liệu thống kê của chúng tôi, phân loại các BTRĐ trong giao
tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc về mặt hình thức chiếm đa số là BTRĐ có
cấu tạo bằng một cụm từ là 201, xếp thứ hai là BTRĐ có cấu tạo bằng một
câu là 165 và chiếm ít nhất là 107 BTRĐ được cấu tạo bằng một từ,
Bảng 3.2: Thống kê phân loại các biểu thức rào đón trong giao tiếp của
sinh viên vùng Tây Bắc về mặt hình thức
BTRĐ được cấu
BTRĐ (N)

473

tạo bằng một từ

BTRĐ được cấu

BTRĐ có cấu tạo

tạo bằng một

tương đương

cụm từ

một câu

N

%

N

%

N

%

107

22,6 %

201

42,5 %

165

34,9 %

3.2.2 Các biểu thức rào đón trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc về
mặt chức năng
Cũng như giảng viên, sinh viên luôn cũng có những dự kiến cho rằng
người nghe muốn cộng tác với mình hoặc cho rằng những điều mình đóng
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góp vào cuộc hội thoại theo nguyên tắc cộng tác là những điều mà người
nghe chấp nhận. Tuy nhiên, cũng như những khảo sát đối với giảng viên, để
cuộc giao tiếp được suôn sẻ thì sinh viên cũng vi phạm các phương châm hội
thoại và phương châm lịch sự.
3.2.2.1 Rào đón về các phương châm hội thoại trong giao tiếp của sinh viên
a. Rào đón liên quan đến phương châm về lượng
Trong mỗi cuộc hội thoại, người nói thường cung cấp một lượng thông
tin cần thiết và thường nói những điều người nghe chưa biết. Bởi khi nói lại
một vấn đề mà người nghe đã biết sẽ gây sự nhàm chán, thậm chí mất thời
gian của người nghe. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp để đạt được mục
đích giao tiếp nhất định, người nói vẫn phải nhắc lại một thông tin cũ. Những
trường hợp đấy, người nói thường tìm đến các biểu thức rào đón như:
- Rào đón khi nói lại một tin cũ
Lượng tin cũ không quan trọng, không cần thiết cho cuộc hội thoại thì
người nói sẽ không nhắc lại một cách dư thừa, mất thời gian mà rào đón khi
nói lại một tin cũ được nhắc lại làm cơ sở khẳng định cho rõ ràng chính xác
một vấn đề cần quan tâm của cả người nói và người nghe.
163. Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, thằng ấy lăng nhăng có tiếng
mà mày cứ đâm đầu vào yêu.
164. Em đã bảo anh rồi, anh cứ dễ tính cho nó mượn xe như thế nó quen.
165. Tôi đã nói với ông là sang tuần tôi mới về được cơ mà.
Ở đây, người nói đã dùng cách rào đón : Tao đã bảo mày bao nhiêu lần
rồi, tôi đã nói với ông, em đã bảo anh rồi… để khẳng định điều mình nói ra
là hoàn toàn đúng đắn. Khi nói ra một điều gì đó có cơ sở và đảm bảo được
tính đúng đắn, muốn khẳng định lại một lần nữa. Người nói có thể nhắc lại
điều đó ở các cuộc hội thoại khác có liên quan bằng việc sử dụng những biểu
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thức rào đón như trên. Ngoài ra sử dụng các biểu thức rào đón này còn giúp
người nói tạo ra hàm ý trách móc về vấn một vấn đề mà cứ phải nhắc lại
nhiều lần.
166. Nga : Em biết rồi đấy, ở cùng nhau bao nhiêu lâu cái Hoa là người
thế nào em còn không rõ à? Nó không phải cái loại chuyên đi nói xấu người
này, người kia kiếm chuyện làm quà đâu. Cũng không ai nói bảo em lấy cả,
nhưng hôm đấy ban đầu chỉ có em với chị ở nhà, không em thì là ai lấy của
chị đây?
Linh : Em cũng biết tính nó thế, nhưng thật sự em không lấy trộm tiền
của chị. Em nói điêu cả nhà em chết luôn. Em cũng đâu thiếu thốn gì mà lấy
của chị thế!
167. Như các bạn đã biết, làm cán sự lớp cũng không sung sướng gì,
mà còn phải liên lạc với thầy cô rồi các bạn trong lớp mỗi khi có thông báo
gấp nữa. Nên chúng tớ thống nhất sẽ trích từ tiền quỹ lớp một phần hàng
tháng là tiền điện thoại liên lạc để hỗ trợ thêm cho các bạn ấy. Mọi người có
đồng ý không?
168. Nhắc lại một lần nữa nhé, tớ không biết gì hết về chuyện của hội
nó đâu. Cậu hỏi người khác xem.
169. Mọi người đều biết lịch học của bọn mình và thời gian vào học rồi
mà sao các bạn vẫn hay đi muộn vậy?
170. Chắc Loan cũng thừa hiểu tình cảm của mình đối với Loan thật
lòng, chỉ mong Loan đồng ý cho mình một cơ hội.
Trong những trường hợp trên, các BTRĐ kiểu như: Em biết rồi đấy, em
cũng biết tính nó thế, như các bạn đã biết, nhắc lại một lần nữa nhé mọi
người đều biết, tôi đã nói, chắc B cũng thừa hiểu… được dùng trong trường
hợp người nói dự đoán người nghe thực sự biết về lượng tin mà mình cung
cấp, nhưng người nói e ngại sẽ làm tổn hại đến thể diện của người nghe khi
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mình nói ra nên dùng chiến lược tôn vinh thể diện của người nghe bằng cách
sử dụng các BTRĐ kiểu này. Điều này thường xảy ra khi người nói nhắc đến
một tin nào đó là hiển nhiên, thuộc kiến thức sơ đẳng, hoặc tin đó có thể có
ảnh hưởng đến đời sống của họ. Như vậy, mục đích của việc sử dụng các
BTRĐ kiểu này là để giữ thể diện cho người nghe, và cũng có thể các lời rào
đón này đóng vai trò nhằm lôi kéo người nghe vào việc xác định tính chân
thực của phát ngôn bằng cách cho rằng người nghe cũng coi là như vậy hay
cho rằng mọi người cũng đều cho là vậy.
Tóm lại, với việc sử dụng các BTRĐ rào đón khi nói lại một tin cũ có
tác dụng nhấn mạnh, khẳng định độ tin cậy trong nội dung phát ngôn được
nói tới, tăng tính thuyết phục cho người nghe. Ngoài ra, việc sử dụng các biểu
thức rào đón này còn có tác dụng là cầu nối giữa lượng tin đã được cung cấp
và lượng tin sắp nói tới. Nhờ đó cuộc giao tiếp sẽ được phát triển hợp logic,
duy trì sự cộng tác.
- Rào đón về lượng tin ít hơn so với đòi hỏi
Trong nhiều trường hợp, để duy trì sự cộng tác hay để quan yếu với
đích cuộc giao tiếp thì người nói cũng sử dụng cách thức cung cấp một lượng
tin ít hơn đòi hỏi của cuộc giao tiếp. Ý thức được cung cấp lượng tin ít hơn
đòi hỏi của cuộc thoại là vi phạm phương châm về lượng nên người nói đã sử
dụng rào đón.
171. Tao nói thế là mày đủ hiểu rồi chứ. Mày cứ suy nghĩ thêm đi, đã là
bản chất rồi thì thay đổi thế vẹo nào được, đã đểu thì mãi đểu thôi.
172. Em không biết gì hơn ngoài việc sáng nay bạn ấy gọi điện thoại
cho em báo là hôm nay bạn có việc gia đình gấp, không thể đi học được.
173. Tất cả những gì tớ biết tớ đều chỉ cho cậu cả rồi đấy. Nói chung là
để nói tốt được tiếng anh thì cứ phải cơ bản nắm được từ vựng đã, rồi chú ý
đến ngữ pháp sau
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174. Em thực sự không biết tí gì hơn về chuyện của bạn Trang đâu ạ.
175. Chị cũng chẳng nhớ giáo trình ấy chị vứt chỗ nào nữa. Nhưng
chắc là ở đâu đó quanh quanh đây thôi, chị thấy chị đưa cho.
176. Nhìn chung mà nói đóng bảo hiểm thân thể này cũng là tốt cho các
bạn thôi. Bảo hiểm y tế là bắt buộc rồi, còn bảo hiểm thân thể là tự nguyện, ai
mua thì đăng kí với mình.
177. Nói chung là còn nhiều chuyện lắm mà ở trên lớp thì mình không
tiện nói hết ra, đây đông người tai vách mạch rừng, có gì đồn ra mai kia
chúng nó lại đổ cho mình bảo này nọ thì khốn nạn. Thôi để về rồi nói tiếp.
178. Anh Bình vốn nổi tiếng chơi đẹp với anh em lắm, sống cũng
thoáng. Nhưng về góc độ tình cảm thì chẳng ra đâu vào đâu.
179. Mỗi người có một cách đánh giá, nhìn nhận khác nhau về một con
người, nói chung cũng bao la lắm. Ai muốn hiểu đến đâu thì hiểu thôi. Đại
loại là không thể áp đặt suy nghĩ của ai cho ai, cũng như anh không bắt em
phải tin anh là người tốt. Cứ để tiếp xúc lâu rồi em khắc tự biết về anh.
180. Kỳ này mình học cũng phải trên dưới chục môn đấy, mày biết chưa?
181. A: Hôm nay có áo mới đẹp thế, mua ở đâu? Bao nhiêu đây mày ơi?
B: Xùy, tao có mua đâu, lão người yêu được lương mua tặng chắc
ở đâu đó gần chỗ lão làm. Áo này tầm khoảng 400.000đ là cùng thôi.
Các BTRĐ trong các ví dụ trên biểu thị giới hạn của lượng tin được nói
đến trong phát ngôn. Khi tiếp nhận những lời rào đón kiểu này, các đối ngôn
phải nhận biết rằng lượng tin mà mình đòi hỏi trong cuộc thoại không được
đáp ứng ở mức tối ưu.
- Rào đón về lượng tin lớn hơn đòi hỏi
Trong giao tiếp thông thường, sinh viên có thể sáng tạo ra các kiểu biểu
thức rào đón khác khi cung cấp một lượng tin nhiều hơn đòi hỏi. Những lời
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rào đón này có kiểu kết cấu là một ngữ hoặc một câu, xuất hiện sau những
thông tin mà đã được sinh viên cung cấp. Chẳng hạn như:
182. Vừa rồi em có trình bày hơi dài dòng một chút về con người cũng
như sự nghiệp sáng tác thơ văn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng như vậy
mới giúp chúng ta thấy được một cách đầy đủ và toàn diện nhất về vị lãnh tụ
vĩ đại của dân tộc ta.
183. Em vốn không muốn anh phải nghe em nói nhiều nhưng em càng
không nói anh lại càng lúc càng quá đáng, thiếu tôn trọng em rồi đấy.
184. Chị biết là em đang vội, chị cũng không muốn làm mất thời gian
của em thêm nhưng em nghe chị nói nốt đã, không rồi chị em mình lại cứ hiểu
lầm nhau.
185. Lịch cưới của tôi mấy nàng biết rồi nhá. Nói tóm lại, hôm đấy mấy
nàng cố gắng đến sớm sớm còn trang điểm bê lễ giúp tôi nha.
Tất cả những ví dụ trên, phần trả lời có sử dụng rào đón đều thừa với
lượng tin mà người nghe muốn biết. Nhưng lại được người nghe mặc nhiên
chấp nhận, vì nó đem lại những thông tin mới mẻ mà người nghe cũng cần
biết mà không cần phải hỏi nhiều.
Trong 473 tư liệu được khảo sát, có 87 BTRĐ liên quan đến phương
châm về lượng. Trong đó có tỉ lệ như sau:
Bảng 3.3 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm
về lượng trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc
BTRĐ phương
châm về lượng

BTRĐ về việc
nhắc lại tin cũ

BTRĐ về việc
lượng tin ít hơn
đòi hỏi

BTRĐ về việc
lượng tin nhiều
hơn đòi hỏi

Số lượng

52

24

11

Tổng số

87

87

87

Tỷ lệ (%)

59,8 (%)

27,6 (%)

12,6 (%)
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Như vậy, trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc thường rào đón
nhiều nhất khi phải nói lại một thông tin cũ. Điều này cho thấy đối với một
cuộc giao tiếp, điều quan trọng là phải cung cấp được một nội dung thông tin
nào đó mới mẻ với người nghe. Người nói sử dụng rào đón như một công cụ
đắc lực để không vi phạm các phương châm hội thoại của Grice, việc rào đón
này có tác dụng tích cực để tăng sự tin tưởng chắc chắn và tuyệt đối với
những điều mà người nói nói ra.
b. Rào đón liên quan đến phương châm về chất
Trong hội thoại, mức độ chân thực của thông tin là yếu tố tiên quyết
cho việc lĩnh hội nội dung phát ngôn. Bằng những cách thức khác nhau,
người nói sẽ báo hiệu mức độ chân xác của nội dung thông tin để thuyết
phục người nghe. Đó là nguyên nhân để người nói phải tìm đến các hành vi
rào đón phương châm về chất.
- Biểu thức rào đón nhấn mạnh độ tin cậy của thông tin
Để đạt được hiệu quả giao tiếp người nói cần phải tôn trọng phương
châm về chất để giúp người nghe có độ tin cậy chắc chắn vào tính đúng đắn
của thông tin mà người nói đã nói ra.
186. A: Chịu, ai mà biết được chúng nó. Biết đâu lần này là thật thì sao.
Nhiều đứa vào bình luận hỏi han lắm, cả rõ ràng tao thấy trên bình
luận cái Xuân còi hỏi, nó còn trả lời chia tay thằng Huy rồi mà.
B : Thôi, kệ chúng nó đi. Nói tóm lại là quan tâm lắm làm gì cho mệt.
A : Mày thì lúc nào chả không quan tâm.
Ngoài ra để khẳng định chắc chắn độ tin cậy của thông tin thì sinh viên
cũng có thể nói dựa vào kinh nghiệm của bản thân hay của cộng đồng đã được
đúc kết.
187. Mọi người ai cũng nói quán này làm đồ ăn ngon lắm.
188. Tớ đảm bảo lúc nãy tớ thấy anh Dũng đi vào khu dân cư mới mà.
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Khi có chuyện gấp, hay có lí do để vi phạm một điều gì đó muốn thể
hiện để cho người khác tin rằng điều mình sắp nói ra chắc chắn là sự thật, sinh
viên cũng sử dụng các biểu thức thề độc để khẳng định tuyệt đối mình không
nói sai:
189. Gv : Có thật là xe em bị hỏng không ?
Sv: Thật mà cô. Em xin thề đây là sự thật ạ, xe em bị hỏng là thật mà cô.
Gv: Rồi,em về chỗ ngay đi. Cả lớp tiếp tục bài học nào.
Những lời rào đón ở dạng “cam đoan” và “thề độc” như trên mang
tính chất cường điệu, nói quá. Bằng cách nói này, người nói đã thể hiện trách
nhiệm tuyệt đối của mình đối với những điều được nói ra. Dám đem tất cả
những gì thuộc trách nhiệm bản thân, thậm chí cả tính mạng của mình để
đảm bảo cho lời mình nói khiến người nghe tin tưởng tuyệt đối vào độ chính
xác của nội dung thông tin mà người nói đã cung cấp.
190. Một điều chắc chắn rằng khi mày đăng kí làm khóa luận thì sẽ
không phải thi ba môn tốt nghiệp nữa đâu.
191. Em chắc chắn là đã nghe thấy tiếng bé Vân gọi lúc ban trưa mà.
Khi sử dụng các biểu thức rào đón khẳng định độ tin cậy chắc chắn
của thông tin, người nói muốn nhấn mạnh về độ chính xác của thông tin. Từ
đó, thuyết phục người nghe rằng họ đã rất tôn trọng phương châm về chất
trong khi nói năng.
Có nhiều cách nói khác nhau để khẳng định thông tin được nói ra là
đúng, song sử dụng những lời rào đón sẽ đem lại hiệu quả cao hơn cả. Do
đó, rào đón về mức độ chân thực của thông tin được xuất hiện khá phổ biến
trong các cuộc hội thoại của sinh viên. Có những trường hợp, để người nghe
hoàn toàn tin tưởng, người nói đã rào đón bằng việc ràng buộc cả trách
nhiệm của mình với điều được nói ra để tăng hiệu lực rào đón, tác động trực
tiếp đến thái độ, nhận thức của người nghe, tạo được niềm tin vững chắc
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cho mối quan hệ giữa người nói với người nghe, góp phần thúc đẩy cho
cuộc thoại phát triển và đạt kết quả như mong muốn.
- Rào đón nhằm giảm nhẹ trách nhiệm của người nói
Trong giao tiếp của sinh viên, về cơ bản thì sinh viên luôn tôn trọng
phương châm về chất. Tuy nhiên, trên thực tế không phải lúc nào người ta
cũng chỉ nói ra những điều mà người ta tin chắc chắn đúng. Có những khi,
người nói buộc phải nói những thông tin mà chính bản thân họ cũng chưa
nắm rõ được độ chính xác. Trong hoàn cảnh giao tiếp ấy, người nói thường
dùng cách rào đón giảm nhẹ độ tin cậy chắc chắn của thông tin.
192. Em không chắc là có đúng không nhưng liệu sinh viên thực tập
như chúng mình có thể ký sổ đầu bài những tiết mình dạy không nhỉ?
193. Theo như em hiểu thì chỉ cần mang thẻ thư viện đến đấy đăng kí
rồi ghi tên đầu sách cần mượn ra, là có thể mượn sách về đúng không ạ?
194. Theo em, không cần mang quá nhiều đồ gì hết cho vất vả ra. Chỉ
cần ít tư trang cần thiết là đủ rồi.
Kiểu BTRĐ này bày tỏ sự thật là người hỏi chưa có gì để đảm bảo tính
chân thực của phát ngôn, đồng nghĩa với việc người nói “rũ bỏ”được trách
nhiệm đối với phát ngôn mình đưa ra và làm cho người nghe không thể bắt bẻ
về tính chân thực của các thông tin trong phát ngôn. Khi sử dụng TPRĐ kiểu
“theo như tôi biết”, người hỏi lại muốn nhấn mạnh tính chủ quan xuất phát từ
lập trường quan điểm của người nói hoặc muốn nhận trách nhiệm thông tin
phát ngôn là “thuộc về mình”. Nói cách khác, những BTRĐ này giúp người
nói ngầm cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm với điều mình hỏi, người hỏi
không mong muốn áp đặt người nghe và để ngỏ cơ hội để người nghe có
quyền lựa chọn tin hoặc không tin; thực hiện hoặc không thực hiện mong
muốn của người hỏi.
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195. Hình như đêm nay có mưa sao băng hay sao ấy, tớ thấy trên mạng
chúng nó share tin này nhiều lắm.
196. A: Mày vào Facebook cái Vân chưa? Tao thấy từ hôm qua đến
giờ nó đăng nhiều status tâm trạng lên ác, hình như nó chia tay thằng Huy
thật rồi hay sao ấy.
B: Ờ, tao cũng thấy rồi. Nhưng tao đoán là cái Vân với thằng Huy chỉ
đang giận nhau thôi. Gớm, nó yêu thằng ấy bỏ mẹ ra ấy bỏ thế nào được. Mà
nghe nói hết năm nay ra trường là chúng nó cưới cơ mà, nên mày cứ xem đi,
vài ngày nữa là lại vợ vợ chồng chồng ngay đấy.
197. Thấy cái Ngọc bị ngất, có lẽ do sáng nó chưa ăn gì xong ra sân tập
thể dục luôn nên mới bị hạ đường huyết rồi ngất.
Các BTRĐ như: hình như, có lẽ, dường như… diễn đạt độ tin cậy thấp
từ phía người nói đối với sự việc được nói tới trong nội dung mệnh đề. Song
nếu phân tích sâu hơn ta có thể thấy rằng ý nghĩa biểu đạt của BTRĐ “có lẽ”
có phần khác với những BTRĐ còn lại. Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê
[28] giải thích: “Có lẽ” biểu thị ý phỏng đoán hoặc khẳng định một cách dè
dặt về điều nghĩ rằng có lí do để có thể như vậy, còn “hình như”, “dường
như” biểu thị ý phỏng đoán một cách dè dặt dựa trên những gì trực tiếp cảm
thấy được.
198. Mọi người ai cũng bảo dưới Mai Sơn có bà bói chuẩn lắm, xem
được hết trước đây mình thế nào rồi cả tương lai nữa mà.
199. Tớ nghe bí thư nói rằng ai mà tham gia giải bóng chuyền lần này
là được cộng liền 7 điểm vào điểm rèn luyện ấy chứ không phải 3 điểm như
bình thường đâu, vì nghe bảo đây là tham gia cấp trường mà nên được cao.
200. Nghe đồn lớp hóa có đứa tự tự vì tình đấy, không biết có phải
không mà tao nghe người ta đồn ầm lên bảo nó bị người yêu bỏ xong định lên
tầng 4 nhảy lầu mà phát hiện kịp. Không cũng chết toi rồi.
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201. Nghe đâu cái Thanh được bầu làm lớp trưởng lớp cao đẳng mầm
non đúng không?
Với các BTRĐ như: nghe đâu, nghe đồn, người ta đồn ầm lên ở những
ví dụ (200), (201) người nói báo trước cho người nghe biết thông tin được nói
đến trong phát ngôn có độ tin cậy thấp, nó không có chứng cớ, nó có thể đúng
hoặc sai. BTRĐ Tớ nghe bí thư nói rằng ở ví dụ (199) rào đón trách nhiệm
của người nói. Tức là người nói chỉ là người nhắc lại thông tin đó chứ không
phải chủ ngôn nên cũng không chịu trách nhiệm về tính đúng sai của nó.
Theo ngữ liệu thu được của chúng tôi, có 170 ngữ liệu chứa biểu thức
rào đón liên quan đến phương châm về chất trong tổng 473 ngữ liệu thu được
có chứa thành phần rào đón trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc.
Bảng 3.4 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm về chất
trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc
BTRĐ phương châm
về chất

BTRĐ nhấn mạnh độ
tin cậy của thông tin

BTRĐ giảm nhẹ độ tin
cậy (trách nhiệm của
người nói)

Số lượng

73

97

Tổng số

170

170

Tỷ lệ (%)

42,9%

57,1%

Có thể nói sử dụng biểu thức rào đón để giảm nhẹ độ tin cậy chắc
chắn của thông tin là một trong những cách nói thể hiện sự khéo léo của
người đối thoại. Trong giao tiếp, do người nói chưa nắm rõ về thông tin
hoặc có thể đã nắm rõ về thông tin nhưng vì một lí do nào đó như vì lịch
sự, vì khiêm tốn… Tất nhiên, chúng tôi cũng không loại trừ trường hợp
người nói không có ý thức, nhưng vẫn sử dụng thành thạo các BTRĐ vào
trong giao tiếp.
c. Rào đón liên quan đến phương châm quan yếu
Rào đón về phương châm quan yếu cần để duy trì cuộc hội thoại và
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đảm bảo lợi ích của người nói, người nghe.
- Biểu thức rào đón tính quan yếu của đích ở lời
Trong giao tiếp để không vi phạm phương châm thì người nói còn có
thể sử dụng biểu thức:
- Nếu B có thể, nếu có thể được, nếu B muốn, nếu không có gì bí mật,
nếu thấy cần thiết
- Nếu B không phiền lòng, nếu B cho phép, nếu B thực sự thoải mái,
nếu được phép...
Các biểu thức rào đón này nêu ra tiền đề là hành động sẽ chỉ được thực
hiện trong điều kiện thuận lợi nhất định và lối thoát cho người nghe cũng
được để ngỏ. Vì nếu thực tế không đúng như điều kiện nêu ra (chẳng hạn,
người nghe thấy không thể, không muốn, thấy phiền...) thì người nghe hoàn
toàn có thể từ chối lời đề nghị của người nói. Trong một số trường hợp chúng
ta thấy xuất hiện các BTRĐ như:
202. Nếu thực sự thoải mái thì hẵng kể cho tớ nghe lý do vì làm sao mà
mấy hôm nay tớ thấy cậu không vui, rồi như đang lo lắng chuyện nào đó nữa.
203. Nếu cô cho phép em mới nói các bạn bàn tán những gì sau buổi
họp lớp ạ.
204. Anh đang mệt mỏi lắm nếu em cứ muốn biết tâm trạng của anh
hiện giờ.
205. Nếu anh còn muốn tiếp tục với em nữa thì anh phải thay đổi đi.
- Biểu thức rào đón tính quan yếu của thông tin hồi đáp
Để khẳng định những điều mình nói là quan yếu khi đáp lại một câu hỏi
nào đó, người nói có thể dùng những lời rào đón vào trong giao tiếp. Chẳng
hạn như:
206. A: Tao định hỏi mày điều này lâu rồi nhưng sợ mày ngại rồi nghĩ
linh tinh lại ghét tao. Hôm nay tao hỏi thật mày có gì cũng đừng giận nhé:
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Tao nghe nói mày hay đi tụ tập với hội Trung Lơ, Long Tây lắm, mà mày
cũng biết thừa ở khu này chúng nó chuyên bảo kê, bốc họ các kiểu rồi. Bọn nó
đồn mày ầm lên kìa, thế có đúng không?
B: Mày nghe ở đâu thế? Ai bảo mày nữa? Vớ vẩn. Bọn nó đồn bố láo
bố toét linh tinh hết. Mày hỏi thế tao cũng mới biết, chắc chúng nó nhìn nhầm
ai thế nào chứ tao nói thẳng luôn tao có chơi cùng hội đấy bao giờ đâu. Tao
mà chơi cùng cả nhà tao chết.
207. Gv: Ở đây chỉ có mấy cô trò mình, cô muốn hỏi riêng em điều
này. Cô có nghe một số bạn lớp mình kể qua về gia cảnh của em, cô cũng biết
gia đình em cũng khó khăn em phải đi làm thêm, nhưng lại làm ở quán hát
karaoke. Em có biết môi trường quán hát phức tạp thế nào không mà mình lại
là con gái nữa?
Sv: Dạ… Thưa cô, cô đã biết chuyện thì em cũng chẳng dám giấu. Thú
thật với cô là em có đi làm thêm ở quán Karaoke thật nhưng công việc là thu
ngân kiêm chạy bàn thôi chứ em không làm gì linh tinh để tai tiếng ra đâu cô
ạ. Các bạn chắc thấy em làm ở quán thì sợ bị cám dỗ nhưng em thề với cô em
làm thêm để trang trải cuộc sống, đảm bảo sẽ không sa ngã đâu cô.
- Biểu thức rào đón cho sự chuyển đổi đề tài
Trong các cuộc nói chuyện bất cộng tác, thì người nói vi phạm phương
châm quan yếu là phổ biến. Sự không tôn trọng phương châm đó thể hiện ở
việc người nói nói lảng tránh, không nói đúng trọng tâm vấn đề cần nói.
Nghĩa là nói những điều chưa quan yếu. Nguyên tắc quan yếu đòi hỏi phải có
sự liên kết giữa các thông tin trong cuộc giao tiếp. Để không phá vỡ tính liên
kết đó người nói thường sử dụng các biểu thức rào đón như: À, à này, xuýt
nữa quên, Tôi quên béng đi mất, Bây giờ em mới nói chuyện này, Này chị nhớ
giúp em, nhân tiện, tiện thể…
208. Mày vào lớp trước nếu thầy phát hiện ra tao chưa vào thì nhắn tin

101

bảo tao liền nhá. À này, còn nữa nếu thầy hỏi thì nhớ bảo tao đi vệ sinh hay gì
gì đấy tùy mày nhưng phải nói lí do hợp lí vào đấy.
209. À tí thì quên, đề cương của cậu tớ gửi ngay ở quán photo rồi tan
học về thì cứ rẽ vào lấy luôn, tớ cũng dặn anh chủ quán rồi.
210. À mà này, anh quên anh bảo là không bao giờ nhờ vả tôi gì nữa
mà. Giờ lại ton ton đi nhờ là sao thế.
211. Tiện thể em đang cầm sào rồi thì rút hộ cho chị bộ quần áo luôn
với, phơi từ hôm qua đến giờ cũng khô cong rồi ấy.
212. Ui, tí lại quên. Em vừa nhớ ra chuyện này, chiều nay có chị Thúy
gửi đồ cho chị, lúc chị ấy đến chị không có nhà nên chị bảo em cầm hộ bao
giờ chị về thì đưa chị ngay.
213. À quên, ngày mai đi học phải mặc trang phục truyền thống rồi đấy.
214. Ối, nhân tiện cho tao nói chen ngang một phát, đứa nào tuần này
mà trốn tập thì đừng trách tao ác.
215. Ngày trước Tuấn cũng học sư phạm đấy, làm thầy giáo thể dục.
Xong học được năm đầu chán quá, bố mẹ cũng không thích cho làm giáo
viên. Thế lại nghỉ. Cuối cùng, giờ học kế toán đây. Thành sinh viên già gần
nhất lớp luôn,
Những BTRĐ trên có tác dụng thông báo với người nghe điều sắp được
nói đến trong phát ngôn không thật quan yếu trong cuộc hội thoại.
Trong giao tiếp của sinh viên, những cuộc hội thoại theo đúng nguyên
tắc và phương châm hội thoại là rất nhỏ. Phần lớn các cuộc hội thoại là bất
cộng tác. Trong những cuộc hội thoại bất cộng tác đó, thì người nói vi phạm
phương châm quan yếu là điều hiển nhiên. Sự không tôn trọng phương châm
thể hiện ở việc người nói lảng tránh, không nêu rõ trọng tâm vấn đề cần nói,
nghĩa là nói vấn đề chưa quan yếu.
Qua ngữ liệu thu thập được, chúng tôi thấy các hiện tượng rào đón về
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phương châm quan yếu xuất hiện không thường xuyên trong giao tiếp của
sinh viên vùng Tây Bắc. Có tổng số 33 BTRĐ về phương châm quan yếu
trong tổng số 473 ngữ liệu được khảo sát.
Bảng 3.5 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm quan yếu
trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc
BTRĐ về
phương châm
quan yếu
Số lượng
Tổng số
Tỷ lệ (%)

BTRĐ nhấn
mạnh tính
quan yếu của
đích ở lời
7
33
21,2 %

BTRĐ về tính
quan yếu của
thông tin hồi đáp

BTRĐ về việc
chuyển đề tài

3
33
9,1%

23
33
69,7%

BTRĐ về phương châm quan yếu trong giao tiếp của sinh viên vùng
Tây Bắc đã báo trước thông tin được nêu ra trong phát ngôn có thể không
thích hợp với đề tài cuộc hội thoại nhưng nó cần thiết cho việc tiếp nhận
thông tin và tạo ra tính mạch lạc, ngăn ngừa sự hiểu lầm của người nghe. Có
thể thấy trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc ít khi nhấn mạnh tính
quan yếu trong khi nói hay trả lời mà chủ yếu coi trọng việc chuyển đổi đề tài.
Sự xuất hiện nhiều các BTRĐ về sự chuyển đổi đề tài cho thấy cách thức giao
tiếp của sinh viên thường không đi thẳng vào nội dung giao tiếp mà chọn cách
nói vòng (nói gần, nói xa rồi mới ra nói thật) mục đích là để tránh gây sốc, tạo
ra sự hoà đồng, tăng tính thuyết phục đối với người nghe.
d. Rào đón liên quan đến phương châm về cách thức
Để đạt được mục đích của cuộc hội thoại, người nói không chỉ lựa chọn
nội dung thông tin mà còn phải có cách thức truyền đạt theo đúng nguyên tắc
cộng tác. Từ từ liệu nghiên cứu được ta thấy phương châm này có nhiều điểm
trùng với phương châm lượng, các biểu thức rào đón về phương châm cách
thức cũng rào đón về phương châm lượng. Theo P. Grice, phương châm về
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cách thức có bốn yêu cầu đó là: tránh nói tối nghĩa, tránh nói mập mờ, ngắn
gọn và có trật tự. Phương châm này có nhiều điểm trùng với phương châm
lượng. Các BTRĐ về phương châm cách thức cũng rào đón về phương châm
lượng, hay nói khác đi vì phương châm lượng mà phải rào đón về cách thức.
- BTRĐ về sự vi phạm phương châm cách thức
Khi vì một lí do nào đấy phải vi phạm một trong số các tiểu phương
châm trên, để đạt hiệu quả giao tiếp, người nói phải thực hiện các BTRĐ như:
Nói khí dài dòng, nói khí không phải,nói con cà con kê một chút, nói hơi lộn
xộn, nói hơi lòng vòng một chút, nói đại khái là...hoặc một số BTRĐ như: nếu
như anh biết tôi đã phải xoay xở như thế nào…
Ví dụ:
216. Nói khí không phải chứ em thấy anh mặc nguyên bộ này liên tiếp
ba ngày rồi đấy, cẩn thận áo sang hết màu cháo lòng không đỡ được nữa này.
217. Tớ không nhớ rõ lắm nhưng hình như bài này chỉ có thể giải theo
cách của tớ bảo thôi, còn làm như cậu không tìm ra nghiệm được đâu.
218. Em cũng không biết nên nói thế nào cho cô dễ hiểu ý mà em đang
muốn trình bày.
219. Chúng nó nói, tao không nhớ rõ lắm, đại khái là bảo mày dạo này
lạ lắm, không giống trước.
- BTRĐ nhấn mạnh sự tôn trọng phương châm cách thức
Khi người nói có ý thức tuân thủ quy tắc nói ngắn gọn thì có thể dùng
BTRĐ: Nói vắn tắt, nói tóm lại, nói cho gọn,… Chẳng hạn như:
220. A: Chẳng phải nàng vẫn đang ở xóm ấy sao tự dưng lại chuyển thế?
B: Thì đấy, đang yên đang lành có ai muốn chuyển đâu. Tại ông
chủ đúng càng giàu càng tham. Lại đòi tăng tiền trọ trong khi tháng nào thu
tiền điện, nước, an ninh vệ sinh cũng tính kê lên hết rồi. Nói tóm lại, không ở
được nữa nên em chuyển thôi
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Còn các BTRĐ nói một cách đơn giản, nói cho rõ chứng tỏ người nói
có ý thức rõ về quy tắc tránh mơ hồ của phương châm cách thức. Ví dụ:
221. Nói một cách đơn giản thì để giải được phương trình này chúng ta
sử dụng phương pháp bình phương liên tiếp nhằm biến đổi phương trình về
dạng không còn chứa căn thức. Tuy nhiên, khi bình phương hai vế của
phương trình phải đặt điều kiện cho hai vế cùng dấu.
222. Nói cho rõ là như này: Tối nay anh làm cơm ra mắt vợ anh với đội
mình. Ăn xong chương trình một đến chương trình hai có thích hát hò gì thêm
thì dưa góp nhau sau. Tóm lại thì chỉ có mấy anh em mình thôi, không có
người ngoài.
- BTRĐ để duy trì sự liên tục cuộc thoại
Để duy trì sự liên tục của cuộc thoại, người nghe thường sử dụng các
biểu thức có nội dung đưa đẩy tỏ ý ngạc nhiên, bất ngờ, hiểu hay tán đồng
hoặc hỏi lại tính chân thực của điều đang nói. Có một số kiểu BTRĐ như sau:
223. A: Cậu có nhìn thấy đứa áo xanh ngồi bàn trong thứ ba từ trên
xuống không?
B: À, à. Có thấy. Nhưng sao cơ? Mình quen nó không?
A: Ơ, mắt cậu bị làm sao thế? Không nhận ra nó à? Là cái Hằng đen
trước học cấp 2 cùng bọn mình còn gì.
B : Đùa. Lạ nhỉ ? Sao giờ nhìn nó khác thế ? Không nhầm đấy chứ , tớ
nhớ trước nó đen sì sì mà béo nữa cơ mà, có thấy giống gì đâu.
224. A : Này. Ông làm rồi ký hộ tôi tên tôi vào phiếu cam đoan cô phát
cho mình hôm qua nhá,
B : Cái gì ? Có trêu nhau không đấy ? Đã nhờ làm rồi còn nhờ ký tên
luôn cho á, bà vừa phải thôi chứ ! Đến lúc làm sao tội vạ lại đổ lên đầu tôi.
Ở đây có những kiểu BTRĐ như : lạ nhỉ, ghê nhỉ, thế à… hoặc: thật à,
thật thế à, không đùa đấy chứ, có trêu nhau không đấy… nhằm rào đón hay
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báo hiệu ngầm cho người nói biết không phải là mình thờ ơ với thông tin đang
được trình bày mà trái lại, rất quan tâm và hứng thú đối với những tin ấy.
- BTRĐ để kiểm tra mức độ lắng nghe, mức độ hiểu của đối ngôn
225. Tớ thấy đề cương câu 2 này khó quá, tìm trong giáo trình cũng
không thấy câu cả. Cậu có công nhận không?
226.Theo em, trong đoạn trích “cảnh ngày xuân” xuất hiện bốn từ láy
đó là: tà tà, thanh thanh, nao nao, nho nhỏ. Em tìm được vậy có đúng không ạ?
227. Tao bán hàng online cho chị tao mấy tháng mới rút được ra kinh
nghiệm, muốn bán được hàng ngoài nhiều bạn bè ra thì phải biết cách quảng cáo,
thỉnh thoảng cũng phải làm cái mini game tặng hàng với sale off nữa. Chứ không
cũng chậm hàng lắm. Mày thấy thế nào? Tao nói thế mày có hiểu không?
Khi gặp những BTRĐ kiểu như: được chứ, thấy thế nào, công nhận
không, đồng ý không, rõ không, hiểu không, đúng không… khiến người nghe
buộc phải có sự hồi đáp bằng lời nói hoặc cử chỉ… Từ đó giúp người nói
phần nào kiểm tra được mức độ lắng nghe, cũng như mức độ hiểu của đối
ngôn về thông tin mà mình cung cấp.
Trong tổng số 473 ngữ liệu khảo sát, có 45 BTRĐ về phương châm
cách thức. Trong đó tỉ lệ như sau:
Bảng 3.6 : Nhóm biểu thức rào đón liên quan đến phương châm về cách
thức trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc
BTRĐ về việc
người nói vi
BTRĐ

phạm phương
châm cách
thức

BTRĐ nhấn

BTRĐ để tỏ ý

BTRĐ để

mạnh sự tôn

lắng nghe, tán

kiểm tra

trọng

đồng hoặc để

mức độ lắng

phương

tỏ ý nghi ngờ

nghe, mức

châm cách

ý kiến của đối

độ hiểu của

thức

ngôn

đối ngôn

Số lượng

7

12

11

15

Tổng số

45

45

45

45

Tỷ lệ (%)

15,6 %

26,7%

24,4 %

33,3%
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3.2.2.2 Rào đón theo phương châm lịch sự
Lịch sự là yếu tố rất được coi trọng trong quan hệ giao tiếp ngôn ngữ,
có vị trí hàng đầu mang tính quyết định đối với hiệu quả giao tiếp. Khi đưa ra
một lượng tin nào đấy, người nói phải tính đến tác động của nó đối với phép
lịch sự, thể diện của người và mình. Vì thế, bên cạnh những hành vi rào đón
các phương châm hội thoại của Grice, còn có các hành vi rào đón vì phép lịch sự.
a. BTRĐ vì phép lịch sự tích cực
228. Ủ ôi, hôm nay nhìn nàng sao mà xinh gái thế.
229. Chị nấu món này ngon tuyệt cú mèo luôn í.
Ở những ví dụ trên tuy không có biểu thức rào đón cố định nhưng ta
đều thấy rõ trong các phát ngôn của người nói đều sử dụng rào đón với hành
động khen, tạo tình cảm tích cực cho người nghe, tôn vinh được thể diện của
người nghe. Là chiến lược để duy trì mối quan hệ tốt đẹp của người nói với
người nghe giúp cho cuộc hội thoại diễn ra trong tâm lí thoải mái, cởi mở.
230. Trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị A lên có đôi lời góp ý với lớp.
Em xin mời cô!
231. Dạ! thưa thầy cho phép em hỏi chiều nay thầy có ở văn phòng
khoa không ạ?
Việc đưa vào trong lời hỏi của mình những biểu thức Dạ!thưa thầy cho
phép em hỏi ở ví dụ (231) giúp người hỏi rút ngắn khoảng cách xã giao với
người nghe, làm cho người nghe cảm thấy mình được tôn trọng, mình đóng
một vai trò quan trọng trong mối quan hệ với người nói và như vậy khi tiếp
nhận câu hỏi, người nghe sẽ giảm bớt sự khó chịu, không cảm thấy bị xúc
phạm quá đáng.
232. Sự góp mặt của thầy là niềm vinh dự đối với chúng em.
233. Chị có cho phép em mới dám nói, anh Nam có bồ đấy. Nhiều
người nói lắm, bảo chị hiền quá nên mới bị anh ấy qua mặt thôi.
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234. Cậu vốn ngoan ngoãn, lành tính. Nhưng mình hỏi thật cậu, sao
mấy thằng lớp bên hôm qua lại chặn đánh cậu thế?
235. Em hay được đi đây đi đó liên tục, sắp tới này vào Huế, em xem
có tìm mua được giúp chị mấy loại thuộc gia truyền trị nám được không??
Cũng với mục đích đề cao người tham gia giao tiếp, còn có kiểu TPRĐ
với mục đích bày tỏ tình cảm của người nói với người nghe :
236. Chị coi em như chỗ người nhà thân thiết, chị hỏi thật, em đang
cần gấp nhiều tiền thế để làm gì vậy?
Rào đón về phép lịch sự chính là sự rào đón hiệu quả ngoài lời nói.
Trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc, khi người nói nghĩ người nghe có
khả năng hiểu nhầm lời nói của mình thì phải sư dụng lời rào đón. Rào đón
theo phương châm lịch sự sẽ tránh được sự áp đặt của người nói với đối ngôn.
b. BTRĐ vì phép lịch sự tiêu cực
Phép lịch sự tiêu cực nhìn chung có tính chất né tránh hay bù đắp. Đó là
sự né tránh các phát ngôn đe dọa thể diện hoặc làm giảm nhẹ hiệu lực của các
phát ngôn đe dọa thể diện khi không thể không dùng chúng. Chẳng hạn:
237. Cô làm ơn cho cháu hỏi, đường lên bưu điện thành phố đi hướng
nào với ạ?
238. Nói cậu đừng buồn chứ giờ học tài thi phận, chấp nhận thôi.
239. Mình hỏi khí không phải chứ, giờ cậu định bỏ học thật đấy á?
240. Nói cậu đừng tự ái chứ cậu hát bài này hôm nay dở tệ.
241. Nói khí không phải chứ, mày bị thế này lâu chưa? Thỉnh thoảng
cứ thấy mày đơ ra gọi thì chẳng trả lời, hài thật.
242. Chị nói em đừng giận nhé, em dại lắm, cứ yêu thằng Trung không
chịu bỏ nó đi, cuối cùng rồi chỉ có em khổ thôi.
243. Mình nói cậu đừng để bụng nhé, bài giảng hôm nay của cậu chán lắm.
244. Em đừng giận anh mới nói, hôm qua anh có đi uống rượu với hội
thằng Tùng thật, nhưng toàn mấy thằng đực với nhau thôi, không có gái đâu.
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Ngoài ra để giảm thiếu các hành động ngôn ngữ đe dọa thể diện người
nói còn có thể sử dụng các biểu thức có chứa các hành động xin lỗi, thanh
minh hoặc dùng các yếu tố tối thiểu hóa: Xin lỗi, cảm phiền, một chút, một
lát… Ví dụ:
245. Cậu thông cảm chứ tớ không cho cậu chép bài trình này được, cô
phát hiện ra thì lại trừ điểm hết cả hai.
246. Em xin lỗi hỏi anh hơi vô duyên, nhưng anh có phải người Mông
không ạ? Em nhìn anh trông chả giống lắm mà mấy anh cứ nói nên em mới
hỏi anh thế.
247. Sv: Em thưa cô cho em vào lớp ạ!
Gv: Mấy giờ rồi? mà giờ này mới tới lớp
Sv: Em xin lỗi cô ạ! Tại hôm nay đang trên đường đi xe em bị
hỏng nên em mới tới muộn ạ, mong cô thông cảm cho em với.
Để làm tăng tính lịch sự và giảm thiểu mức độ áp đặt đối với người
nghe, trong các hội thoại có hành vi hỏi trực tiếp, thường xuất hiện nhóm biểu
rào đón như : có thể, có lẽ, rõ ràng, dường như, không thể, … được sử dụng
khá thường xuyên. Ví dụ:
248. Chị có thể cho em phép em hỏi chị một điều này được không? Có
phải cái cái Hoa là người nói với chị em lấy trộm tiền chị đúng không?
Trong ví dụ (248), mục đích của chủ thể phát ngôn là muốn được hỏi
người nghe một câu hỏi mà câu hỏi này có thể không phải là câu hỏi được
phép hỏi một cách bình thường, dễ dàng. Vì thế người hỏi đã sử dụng biểu
thức rào đón “chị có thể cho phép em” để tăng thêm tính lịch sự cho câu hỏi
khó, khiến cho người nghe không cảm thấy sự áp đặt của người hỏi, do đó dễ
dàng lựa chọn trả lời hoặc không. Ngoài ra, trong hội thoại trên, các nhân vật
tham gia giao tiếp còn sử dụng kết hợp linh hoạt các biểu thức rào đón về các
phương châm hội thoại để nhấn mạnh về độ tin cậy của thông tin trong phát
ngôn và để giảm nhẹ trách nhiệm của mình trong lời nói ra.
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Qua khảo sát 473 ngữ liệu, chúng tôi nhận thấy có 138 BTRĐ về phép
lịch sự. Trong đó có 17 BTRĐ vì phép lịch sự tích cực chiếm 12,3% và 121
BTRĐ vì phép lịch sự tiêu cực chiếm 87,7%.
Bảng 3.7 : Nhóm biểu thức rào đón về phép lịch sự trong giao tiếp
của sinh viên vùng Tây Bắc
BTRĐ về phép lịch sự

Số lượng
Tổng số
Tỷ lệ (%)

BTRĐ vì chiến lược lịch sự
BTRĐ vì phép
BTRĐ vì phép lịch
lịch sự tích cực
sự tiêu cực
17
121
138
138
12,3%
87,7%

Từ những ngữ liệu ghi âm tự nhiên giao tiếp của sinh viên vùng Tây
Bắc, cụ thể là sinh viên thuộc các trường : Đại học Tây Bắc và Cao đẳng Sơn
La, có thể thấy tần số xuất hiện của các BTRĐ ở các phương châm hội thoại
có sự khác biệt tương đối rõ rệt. Khi phân loại BTRĐ trong giao tiếp của sinh
viên ta thấy nhóm BTRĐ về phương châm chất chiếm số lượng cao nhất
(170/473); và chiếm số lượng ít nhất là nhóm BTRĐ liên quan đến phương
châm quan yếu (33/473).
Bảng 3.8 : Thống kê phân loại các biểu thức rào đón trong giao tiếp của
sinh viên vùng Tây Bắc về mặt chức năng
Phân loại
BTRĐ
BTRĐ về BTRĐ về
BTRĐ về
BTRĐ trong
về
phương
phương
phương
giao tiếp của
phương
châm
châm chất
châm
sinh viên vùng
châm
lượng
cách thức
Tây Bắc
quan yếu
Số lượng
Tổng số
Tỷ lệ (%)

87
473
18,4%

170
473
35,9%
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33
473
7%

45
473
9,5%

BTRĐ
về phép
lịch sự
138
473
29,2%

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
Trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc, chủ yếu chỉ quan tâm rào
đón về nội dung thông tin của phát ngôn và rào đón vì phép lịch sự để định ra
hướng tiếp nhận thông tin cho người nghe khi người nói biết rằng nội dung
nói ra tác động đến thể diện tích cực hay tiêu cực của người nghe vì thế mà
phải rào đón.
Lối giao tiếp ưa tế nhị khiến người Việt Nam có thói quen giao tiếp
“vòng vo tam quốc”, nói tránh, nói mập mờ “người khôn ăn nói nửa chừng.
Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo”, nói xa xôi bóng gió “nói Sơn Tây, chết cây
Hà Nội” ... Bởi vì, trong quan niệm của người Việt, người nghe có một trách
nhiệm lớn trong việc tiếp nhận và hiểu được ý nghĩa chuyển tải qua phát
ngôn. Sự vi phạm các phương châm cộng tác này khá phổ biến, được cộng
đồng chấp nhận và ít gây ra hiểu lầm hay phá vỡ sự cộng tác nên người nói
không phải sử dụng các BTRĐ một cách thường xuyên.
Năng lực giao tiếp ngôn ngữ của mỗi cá nhân là khác nhau. Dẫn tới
việc sử dụng rào đón trong giao tiếp cũng khác nhau. Việc sử dụng thuần thục
các biểu thức rào đón là một thang đo quan trọng trong đánh gia năng lực giao
tiếp của mỗi sinh viên. Trong nguyên tắc cộng tác của Grice có một số BTRĐ
chuyên biệt. Tuy nhiên do ranh giới giữa các phương châm không thật rõ ràng
nên có trường hợp BTRĐ có hiệu lực rào đón cho nhiều phương châm. Sinh
viên khi giao tiếp sử dụng rất thông thạo các biểu thức rào đón trong lời ăn
tiếng nói của mình, chỉ có điều bản thân sinh viên không ý thức được điều đó,
nên việc vận dụng rào đón vào trong giao tiếp là tự phát và mỗi cá nhân lại có
một sự vận dụng khác nhau phụ thuộc vào trình độ, tính cách và thói quen nói
năng của từng người, tạo nên sự phong phú và đa dạng của rào đón trong giao
tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc.
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Qua ngữ liệu khảo sát của chúng tôi về mặt hình thức và chức năng thu
được kết quả như sau:
- Phân loại BTRĐ trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc về mặt
hình thức có BTRĐ được cấu tạo bằng một từ chiếm tỉ lệ thấp nhất là
22,6%/100% và chiếm tỉ lệ cao gần gấp đôi là BTRĐ được cấu tạo bằng một
cụm từ chiếm 42,5% /100%.
- Phân loại BTRĐ trong giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc về mặt
chức năng có BTRĐ phương châm về chất chiếm tỉ lệ cao nhất là
35,9%/100% và chiếm tỉ lệ thấp nhất là BTRĐ về phương châm quan yếu là
7%/100%.
Rào đón có mối quan hệ mật thiết với ngữ cảnh. Ngữ cảnh đã quyết
định hoặc ảnh hưởng đến việc giải thích của phát ngôn. Muốn biết một câu
nói ra phản ánh sự tình cụ thể nào, có đúng hay không phải biết sở chỉ của các
thành tố của nó, do vậy việc xác định được ngữ cảnh có ảnh hưởng to lớn tới
việc có hay không sử dụng lời rào đón. Đặt trong từng bối cảnh khác nhau, có
những cách rào đón khác nhau.
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KẾT LUẬN
Từ kết quả nghiên cứu của các chương, chúng tôi rút ra những kết luận
như sau:
1.Từ bao đời nay, trong cách giao tiếp hàng ngày, để tránh nói ra những
điều không hay có thể làm phật lòng người nghe hay không phải tự chịu trách
nhiệm trước những điều mình nói, đồng thời thể hiện sự khiêm nhường người
ta không quên sử dụng cách nói lịch sự, là cách nói “rào trước đón sau”. Rào
đón có thể được hiểu là các từ, cụm từ mà người nói sử dụng trong phát ngôn
nhằm giúp người nói giảm nhẹ tác động không mong muốn đối với người
nghe, làm cho thông điệp trở nên lịch sự hoặc lịch sự hơn.
2. Nghiên cứu điền dã giao tiếp của giảng viên và sinh viên vùng Tây
Bắc, chúng tôi thấy rằng hiện tượng rào đón diễn ra khá phổ biến và được thể
hiện rất đa dạng, phong phú, không kém phần ý nghĩa, sâu sắc. Cụ thể, có 368
BTRĐ xuất hiện trong giao tiếp của giảng viên và 473 BTRĐ xuất hiện trong
giao tiếp của sinh viên vùng Tây Bắc. Tất cả những biểu thức rào đón được
thể hiện khác nhau qua cách dùng ngôn từ của mỗi người đều có mục đích, ý
nghĩa riêng. Nhìn chung, đích đến của tất cả các hành động rào đón trong giao
tiếp của giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc suy cho cùng đều là chiến lược
của người nói nhằm ngăn ngừa những tác hại nhất định do lời nói thẳng của
mình gây ra. Đối với người nói khi sử dụng rào đón trong giao tiếp thì mục
đích chủ yếu, trọng tâm nhất là ngăn ngừa sự phương hại từ những thông tin
có tính chất “nhạy cảm”, “trái chiều.” Hơn thế nữa, việc người nói trong quá
trình giao tiếp có thể hiểu và sử dụng thành thạo các BTRĐ để làm mềm hóa
phát ngôn là một yếu tố rất quan trọng nâng cao hiệu quả giao tiếp. Trong quá
trình giao tiếp, giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc sử dụng BTRĐ theo
những chuẩn mực văn hóa gốc của mình, mang đậm đặc trưng văn hóa giao
tiếp của con người miền núi, trong khi văn hóa ở mỗi khu vực khác nhau lại
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một khác, nên trong một số trường hợp khi giao tiếp với con người vùng miền
khác, họ lại bị cho là dè dặt.
3. Qua nghiên cứu điền dã, phân loại BTRĐ trong giao tiếp của giảng
viên và sinh viên vùng Tây Bắc về mặt hình thức và chức năng cho kết quả
như sau:
- BTRĐ trong giao tiếp của giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc về
mặt hình thức có thể có cấu tạo là một từ, một cụm từ hay một câu. Đối với
các sự tình luôn cần phải có sự rào đón thường xuyên, lặp đi lặp lại, trở thành
yếu tố văn hóa trong giao tiếp thì hàm ý rào đón thường được từ ngữ hóa để
tiện dụng. Khi đó BTRĐ có cấu tạo ngữ pháp chỉ gồm một từ hoặc là cụm từ.
Đây thường là các BTRĐ cho các phương châm hội thoại và rào đón vì tính
chất lịch sự. Các dạng BTRĐ có cấu tạo là câu thường ít xuất hiện hơn và chỉ
được người nói sáng tạo ra để sử dụng trong những trường hợp cụ thể, mang
tính cá biệt. Cụ thể, phân loại các BTRĐ của giảng viên trong giao tiếp về mặt
hình thức có nhiều nhất là BTRĐ được cấu tạo bằng một cụm từ là 179/368,
tiếp đến là BTRĐ có cấu tạo tương đương một câu là 116/368 và ít nhất là
73/368 BTRĐ được cấu tạo bằng một từ. Phân loại BTRĐ trong giao tiếp của
sinh viên có 107/473 BTRĐ cấu tạo bằng một từ chiếm 22,6%, rồi đến BTRĐ
có cấu tạo tương đương một câu là 165/473 chiếm 34,9% và cuối cùng là
BTRĐ được cấu tạo bằng một cụm từ có 201/473 chiếm 42,5%. Cho thấy
trong giao tiếp của giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc đều sử dụng BTRĐ
có cấu tạo là một cụm từ xuất hiện nhiều nhất.
- Sự xuất hiện của BTRĐ trong phát ngôn là cách thức người nói khẳng
định sự tôn trọng đối với một phương châm nào đó trong nguyên tắc cộng tác
hội thoại (chẳng hạn nhấn mạnh độ tin cậy của thông tin.. ) hoặc là bằng
chứng cho phép người nói vi phạm một nguyên tắc nào đó (đưa lại tin cũ, đưa
thiếu hoặc dư thừa lượng tin so với đòi hỏi, để chuyển đề tài trong cuộc hôi
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thoại…). Các BTRĐ cũng là những tín hiệu để người nghe nói chế cách giải
thích của mình, hiểu đúng được ý đồ của người đối thoại. Vì các phương
châm hội thoại có quan hệ với nhau trong việc tuân thủ các quy tắc hội thoại
(nhấn mạnh phương châm) hoặc báo trước sự vi phạm các quy tắc hội thoại là
có thật, cho dù không phải ai cũng nhận biết được chúng từ góc độ ngôn ngữ
học mà chỉ sử dụng chúng theo cảm thức ngôn ngữ. Phân loại BTRĐ trong
giao tiếp của giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc về mặt chức năng (theo
phương châm hội thoại của Grice và vì phép lịch sự) cho thấy: Trong giao
tiếp của giảng viên vùng Tây Bắc có BTRĐ liên quan đến phương châm về
chất chiếm tỉ lệ nhiều nhất 37,2%/100% cao gấp hơn 5 lần BTRĐ về phương
châm cách thức chiếm thấp nhất 7,1%/ 100%. Còn trong giao tiếp của sinh
viên BRTĐ liên quan đến phương châm về chất cũng chiếm tỉ lệ cao nhất là
35,9% nhưng thấp nhất lại là BTRĐ về phương châm quan yếu có số lượng
33/473 và chỉ chiếm 7%.
Trong giao tiếp của giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc, các BTRĐ
phương châm hội thoại rất phong phú và chiếm số lượng nhiều nhất trong số
các BTRĐ. Điều đó cho thấy nội dung thông tin (tính chân xác) và cách thức
tiếp nhận thông tin vẫn được xem là hàng đầu.
4. Luận văn là kết quả nghiên cứu với nhiều nỗ lực của chúng tôi. Với
những kết quả ngiên cứu khảo sát đã làm được, chúng tôi hi vọng đã góp một
phần nhỏ bé vào công việc nghiên cứu ngôn ngữ học nói chung và mảng
nghiên cứu về đề tài nói riêng.
5. Tuy nhiên, luận văn mới chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu về biểu
thức rào đón trong giao tiếp của giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc và mới
chỉ dừng lại ở việc nhận diện, miêu tả và phân loại các kiểu BTRĐ xuất hiện
trong giao tiếp của giảng viên và sinh viên.
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Ngôn ngữ dân tộc và văn hóa vùng miền có quan hệ mật thiết, phát
triển trong sự tác động qua lại lẫn nhau. Trong giao tiếp đều có dấu ấn của văn
hóa. Mức độ, cách tư duy và diễn đạt ngôn ngữ cũng phụ thuộc nhiều vào sự
hiểu biết và vốn kiến thức văn hóa. Chính vì vậy nếu nghiên cứu được những
yếu tố văn hóa đã tác động tới cách sử dụng BTRĐ của giảng viên và sinh viên
vùng Tây Bắc như thế nào sẽ góp phần tạo nên bức tranh hoàn chỉnh về cách sử
dụng BTRĐ trong giao tiếp của giảng viên và sinh viên vùng Tây Bắc.
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