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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt, là phương tiện giao tiếp
quan trọng và kì diệu của con người, không thể có một công cụ nào tốt hơn
ngôn ngữ trong việc trao đổi nhận thức, tình cảm... giữa những con người
trong cộng đồng xã hội. Ngôn ngữ học trong mấy thập kỉ gần đây đã chuyển
sang nghiên cứu ngôn ngữ trong sử dụng, và môn khoa học nghiên cứu các
ngôn ngữ được gọi là Ngôn ngữ học.
Ngữ dụng học là một bộ môn khá mới của Ngôn ngữ học, xuất hiện từ
những năm 60 của thế kỉ XX, đến nay đã thâm nhập khá sâu vào trong các
lĩnh vực nghiên cứu của Việt ngữ học. Là một ngành khoa học chuyên nghiên
cứu cách sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, tức cách sử dụng ngôn ngữ trong
ngữ cảnh cụ thể, để đạt được những mục tiêu cụ thể, trong những năm gần
đây, Ngữ dụng học được các nhà ngôn ngữ đặc biệt quan tâm. Đây là một địa
hạt của ngôn ngữ học giúp chúng ta nhận biết các đơn vị - sản phẩm của ngôn
ngữ hình thành trong hoạt động giao tiếp, các đặc tính và quy tắc chi phối
chúng. Do vậy, nghiên cứu cách truyền đạt ngôn ngữ trong hoạt động giao
tiếp là một vấn đề có sức hấp dẫn, lí thú ở Việt Nam.
Hiện nay, ở trong nước việc dạy học ngôn ngữ theo quan điểm giao tiếp
đã và đang được thực hiện ở các cấp. Chương trình dạy học đã được đổi mới
nhiều về nội dung cũng như cách sắp xếp các kiến thức trong chương trình
học tập theo hướng giao tiếp. Bởi vậy, nghiên cứu lí thuyết giao tiếp - ngữ
dụng học là một vấn đề vô cùng thiết thực.
Truyện cười là thể loại tự sự dân gian, đóng vai trò quan trọng trong
đời sống tinh thần của nhân dân lao động. Trong bản tham luận đọc tại Đại
hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ ba, nhà văn Nguyễn Tuân nói “Tổ tiên ta thật
là những người nghệ sĩ tạo hình cho tiếng cười Việt Nam, tạo nên cho tiếng
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cười ta bao nhiêu là bóng dáng và có cả cái gì như là một biên chế đầy đủ
thang bậc về tiếng cười”
Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, truyện cười là thể loại
mang những nét đặc trưng độc đáo. Truyện thường rất ngắn. Dài cũng chỉ từ
15 đến 20 câu, ngắn thì 5, 7 câu, trung bình khoảng trên dưới 10 câu. Tuy rất
ngắn nhưng mỗi truyện đều có mở đầu, có diễn biến, có kết thúc. Nhân vật
trong truyện cười phần lớn là nhân vật độc đáo, có nét khó quên. Toàn bộ các
yếu tố thi pháp của truyện cười như kết cấu, nhân vật, ngôn ngữ kể chuyện,
đều phục vụ mục đích gây cười. Bên cạnh chức năng gây cười, truyện cười
còn mang chức năng giáo dục. Nó giúp con người mài sắc tư duy suy lí, nó
làm giàu óc phê phán, bồi dưỡng tinh thần lạc quan, giúp trau dồi khả năng
ngôn ngữ… Bởi vậy, đọc truyện cười để cười không khó, nhưng để có thể
hiểu được hết cái thâm thúy của tác giả dân gian thực không dễ.
Truyện cười dân gian Việt Nam là một bộ phận quan trọng của văn học Việt
Nam. Nó đã được đưa vào chương trình văn học ở các cấp học từ Phổ thông
đến Đại học. Hiện nay, tiếng cười đã được khai thác nhìn nhận ở các góc độ
ngữ dụng ngày càng được quan tâm. Vì vậy, nguyên nhân tiếng cười, phương
thức tạo ra tiếng cười…. Đó là vấn đề được chúng tôi thực sự quan tâm và
yêu thích.
Mặt khác, truyện cười lại được xây dựng trên nhiều thủ pháp nghệ
thuật, trong đó rất quan trọng và phổ biến là sự gây cười bằng vi phạm các
quy tắc chiếu vật - chỉ xuất, quy tắc lập luận và vi phạm các phương châm hội
thoại. Khám phá những thủ pháp gây cười này, sẽ giúp chúng ta tiếp nhận
truyện cười tốt hơn, đồng thời giúp chúng ta tự bồi dưỡng phẩm chất đạo đức
cho mình.
Trong quá trình học tập, nghiên cứu chúng tôi thực sự nhận thức được
vai trò quan trọng của ngữ dụng học trong hoạt động giao tiếp. Thực sự yêu
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thích truyện cười dân gian Việt Nam và đặc biệt thích thú với những phương
thức tạo ra tiếng cười của tác giả dân gian trên quan điểm ngữ dụng học.
Vì những lí do trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài: Các biện pháp gây
cười trong truyện cười dân gian Việt Nam (trên quan điểm Ngữ dụng học) .
Chúng tôi hi vọng kết quả nghiên cứu này sẽ giúp cho những người yêu thích
và quan tâm đến truyện cười có thêm tư liệu để tham khảo. Bên cạnh đó, hiểu
hơn về đời sống tài năng nghệ thuật độc đáo, tư duy sắc sảo của người nghệ sĩ
dân gian nhờ đó sống tốt hơn, sống lạc quan hơn.
2. Lịch sử vấn đề
Truyện cười dân gian Việt Nam, ra đời và phát triển cùng với quá trình
lao động sản xuất và đời sống nhân dân. Khi tư duy của con người tương đối
phát triển, họ ý thức được tầm quan trọng của truyện cười. Nó, không chỉ đem
lại tiếng cười mua vui cho mọi người để giải tỏa những mệt nhọc vất vả sau
một ngày lao động; truyện cười còn có tác dụng phê phán, châm biếm, mỉa
mai các thói hư, tật xấu của một bộ phận người trong xã hội. Bên cạnh đó,
truyện cười còn là vũ khí sắc bén để chống lại những bất công trong xã hội.
Thông qua tiếng cười trong truyện phản ánh sự thông minh, tư duy sâu sắc
của người Việt nói chung và những con người có trí tuệ, khả năng giao tiếp
nhanh nhạy nói riêng. Ở đó, có sự kết tinh của một quá trình chọn lọc, khái
quát và nó xứng đáng được xem là một tác phẩm hoàn chỉnh, một chỉnh thể
thống nhất và toàn vẹn.
Ở Việt Nam có rất nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến truyện cười
ở góc độ này hay góc độ khác. Có thể kể ra những công trình tiêu biểu (theo
hiểu biết của chúng tôi):
Hành trình và xứ sở cười, Nguyễn Đức Dân, Nxb Giáo dục, (1996).
Mấy vấn đề về phương pháp giảng dạy - Nghiên cứu văn học dân gian,
Hoàng Tiến Tựu (1997).
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Bình giảng truyện dân gian, Hoàng Tiến Tựu, Nxb Giáo dục, (1997).
Tổng tập văn học dân gian người Việt, Nguyễn Xuân Kính, Nxb Khoa
học Xã hội, (2002).
Truyện cười dân gian Việt Nam - truyện tiếu lâm và các Trạng, Lữ Huy
Nguyên, Nxb Văn học, (2003).
Nghệ thuật chơi chữ trong văn chương người Việt, Triều Nguyên, Nxb
Giáo dục, (2004).
Nghệ thuật chơi chữ trong văn chương người Việt, Triều Nguyên, Nxb
Giáo dục, (2004).
Như Văn học dân gian Việt Nam của Đinh Gia Khánh - Chu Xuân Diên
- Võ Quang của Nxb Giáo Dục, (2006).
Truyện cười xưa và nay, Thu Trinh, Nxb Hội nhà văn, (2006).
Truyện Tiếu lâm Việt Nam, Chí Vĩnh, Nxb Văn hóa thông tin, (2006).
Bình giảng thơ ca- truyện dân gian, Vũ Ngọc Khánh.
Công trình nghiên cứu của Trương Chính - Phong Châu và Nguyễn
Đức Dân, ngoài việc sưu tầm tuyển chọn các truyện cười đã bắt đầu nghiên
cứu truyện cười dưới góc độ ngôn ngữ học. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những
phát hiện và giới thiệu một vài thủ pháp ngôn ngữ, chưa đưa ra việc khảo sát
các biện pháp gây cười trong từng truyện cụ thể.
Ngoài những công trình nghiên cứu trên còn có các luận văn, luận án
nghiên cứu về truyện cười dân gian như:
“Hàm ý hội thoại như một thủ pháp gây cười dân gian Việt Nam” - Luận văn
Thạc sĩ của Nguyễn Thị Dung - Trường Đại học sư phạm Hà Nội năm 1993.
“Cái hay trong trong truyện cười dân gian”- Luận án Phó Tiến Sĩ khoa học
Ngữ văn của Nguyễn An Tiêm - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
“Hàm ý hội thoại trong một số truyện cười dân gian Việt Nam”- Luận văn
Thạc sĩ của Nguyễn Hoàng Yến- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2005.
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Những luận văn, luận án này đã nghiên cứu về truyện cười dân gian
theo hướng phân tích kết cấu, các thủ pháp sử dụng ngôn ngữ nhằm mục đích
gây cười.Việc nghiên cứu, các biện pháp gây cười trên quan điểm ngữ dụng
học một cách cụ thể và có tính hệ thống (về mặt lí luận) thì chưa thật rõ. Dựa
trên cơ sở đó, trong đề tài này chúng tôi muốn tìm hiểu những đặc trưng của
ngôn ngữ truyện cười qua sự phân tích ở một số truyện cười dân gian Việt
Nam trong “Tiếng cười dân gian Việt Nam” do Trương Chính - Phong Châu,
(sưu tầm, tuyển chọn, biên soạn và giới thiệu). Cụ thể là sự gây cười bằng vi
phạm quy tắc: chiếu vật - chỉ xuất, lập luận và phương châm hội thoại.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục đích nghiên cứu: Trong đề tài, người viết đề ra mục đích nghiên
cứu là phân tích chỉ ra các biểu hiện cụ thể và giá trị gây cười của việc phá vỡ
các quy tắc dụng học trong truyện cười dân gian Việt Nam.
- Nhiệm vụ nghiên cứu. Luận văn đặt ra hai nhiệm vụ cơ bản sau đây:
+ Thống kê những trường hợp bị vi phạm các quy tắc ngữ dụng.
+ Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của việc vi phạm các quy tắc sử dụng
ngôn ngữ trong truyện cười như: Vi phạm quy tắc chiếu vật, vi phạm quy tắc
lập luận, vi phạm các phương châm hội thoại.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các biện
pháp gây cười trên quan điểm ngữ dụng học, trong truyện cười dân gian
Việt Nam.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Cơ chế gây cười bằng sự vi phạm các quy tắc ngữ dụng.
+ Luận văn sử dụng nguồn tư liệu: “Tiếng cười dân gian Việt Nam” do
Trương Chính - Phong Châu, sưu tầm, tuyển chọn, biên soạn và giới thiệu.
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5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Trong luận văn này, chúng tôi sử dụng những phương pháp nghiên
cứu sau:
- Phương pháp thống kê: Thống kê các truyện cười dân gian Việt Nam,
các công trình nghiên cứu đi trước và những đánh giá nhận xét. Trên cơ sở đó
chúng tôi có một cái nhìn tổng thể, khách quan về vấn đề nghiên cứu.
- Phương pháp phân tích tổng hợp: Trên cơ sơ sở dữ liệu đã xác định,
người viết tiến hành phân tích (theo hướng phân tích diễn ngôn), sau đó tổng
hợp những nhận xét về từng vấn đề theo yêu cầu, nhiệm vụ của đề tài đặt ra.
Phương pháp này được coi là chủ đạo.
- Phương pháp hệ thống: Chúng tôi sử dụng phương pháp này bằng
cách đặt các câu nói vi phạm quy tắc ngữ dụng trong đối thoại với các thành
phần cấu trúc khác của truyện như lời dẫn, lời bình, lời giới thiệu...của tác giả.
Đặt truyện cười đó trong mối tương quan với những truyện cười khác, trong
cùng một hệ thống truyện cười dân gian. Ngoài ra, các thủ pháp, phương
pháp, diễn dịch, quy nạp, phân loại cũng được sử dụng trong đề tài.
6. Đóng góp của luận văn
- Về mặt lí luận: Trên cơ sở trình bày lí thuyết ngữ dụng học (qua học
tập và nghiên cứu tài liệu) ở phương diện chiếu vật - chỉ xuất, lập luận,
phương châm hội thoại, luận văn xác định rõ các quy tắc ngữ dụng học được
vận dụng và thể hiện cụ thể trong thực tiễn như thế nào.
- Về mặt thực tiễn: Khi luận văn có kết quả, đóng góp một phần vào
việc nâng cao chất lượng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hàng ngày, đồng
thời giúp cho việc học tập, giảng dạy truyện cười dân gian có thêm tài liệu
tham khảo.
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7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận. Nội dung của luận văn gồm
ba chương:
Chương 1: Cơ sở lí luận
Chương 2: Vi phạm quy tắc chiếu vật, lập luận trong truyện cười Dân gian
Việt Nam
Chương 3: Vi phạm các phương châm hội thoại trong Truyện cười Dân gian
Việt Nam
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1. Chiếu vật và chỉ xuất
1.1.1. Chiếu vật
1.1.1.1. Khái niệm về chiếu vật
Chiếu vật là một hiện tượng được dùng để miêu tả mối quan hệ giữa từ
ngữ trong một phát ngôn hay bản thân phát ngôn đó với khách thể của chúng
trong việc giao tiếp trong các tình huống hay thế giới đó.
Theo nhà ngôn ngữ học M.Green: “Thuật ngữ chiếu vật được dùng để
chỉ cách nhờ chúng mà người nói phát âm ra một biểu thức với hi vọng rằng
biểu thức đó sẽ giúp cho người nghe của anh ta suy ra được một cách đúng
đắn cái thực thể nào, đặc tính nào, sự kiện nào anh ta đang nói đến”. [8; 37]
(Dẫn theo Đỗ Hữu Châu). Hiểu một cách khái quát chiếu vật là một hành
động trong đó có một người nói, hay viết sử dụng các hình thức ngôn ngữ làm
cho người nghe hay người đọc có thể nhận diện được sự vật nói tới.
Ví dụ 1: Hôm qua tôi gặp anh Hùng. Dạo này anh ấy béo ra.
Trong ví dụ (1), biểu thức ngôn ngữ anh ấy là biểu thức chiếu vật để
chỉ một người đàn ông tên là Hùng đã được đề cập trong phát ngôn ở ví dụ
(1); mà người nói nghĩ rằng người nghe cũng đã biết tới người đàn ông tên là
Hùng này.
Để có căn cứ cho việc xác định nghĩa của đơn vị ngôn ngữ đang thực
hiện chức năng giao tiếp, người ta nhờ vào chiếu vật, bởi vì nhờ có chiếu vật
mà ngôn ngữ gắn với ngữ cảnh. Nếu không có các biểu thức chiếu vật, diễn
ngôn sẽ trở nên mơ hồ, mông lung, không biết dựa vào đâu để vị hóa (để
thuyết hóa) nó, để miêu tả, trần thuật hay bày tỏ thái độ về nó.
Trong ngôn ngữ tự nhiên, có rất nhiều câu cụ thể mà logic không thể
kết luận nội dung của chúng đúng hay sai nếu không được quy chiếu với sự
vật nào đang được nói tới trong hiện thực.
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Ví dụ 2: Cháu thích con ngựa màu xanh kia.
Phát ngôn này sai về mặt logic, vì trong thực tế không có con ngựa nào có
lông màu xanh. Còn nếu quy chiếu biểu thức chiếu vật: con ngựa màu xanh
kia với đồ chơi bằng nhựa của trẻ em thì phát ngôn (2) lại đúng bởi vì trong
đồ chơi của trẻ em có những con ngựa được sơn màu xanh.
Trong logic, chiếu vật là vấn đề đúng - sai. Các nhà logic thường chú ý
đến tính đúng - sai logic của câu và cố gắng đi tìm những căn cứ xác định một
câu thế nào là đúng, thế nào là sai logic. Điều đã được khẳng định tính đúng sai về logic của câu phụ thuộc vào nghĩa chiếu vật của nó, có nghĩa là nó còn
phụ thuộc ngữ cảnh.
Ví dụ:
(3) Nước sôi ở 100 độ.
(4) Trời đang nắng
(5) Cháu không khát nước.
Câu (3), mới nghe qua cứ tưởng luôn đúng, nhưng thực ra tính đúng sai của nó còn phụ thuộc vào nghĩa chiếu vật của nước (nước biển hay nước
nguyên chất, hay có tạp chất, điều kiện áp xuất của nó là bao nhiêu, độ cao
nơi đun nước so với mặt nước biển...). Câu này có thể sai khi ta nói trên đỉnh
Phan Xi Păng, vì trên đỉnh núi này nước sôi ở nhiệt độ 100 độ. Câu (4) có thể
đúng ở thành phố Sơn La, nhưng sai ở Mộc Châu vào lúc (4) giờ chiều và có
thể đúng ở thành phố Sơn La vào chiều ngày hôm nay nhưng chiều ngày mai
thì sai... Câu (5) đúng hay sai tùy thuộc nghĩa chiếu vật của biểu thức: cháu.
Rõ ràng, giá trị đúng - sai vào của chúng lệ thuộc vào ngữ cảnh. Tất cả những
câu mà chúng ta nói ra hoặc tiếp nhận được trong hoạt động giao tiếp đều có
một địa điểm chung “trái đất” nơi tất cả chúng ta đang sống.
Trong giao tiếp, người nói phải có đích, niềm tin và kế hoạch chiếu vật.
Đích chiếu vật là làm cho người nghe nhận biết được sự vật gì được nói tới
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trong diễn ngôn của mình. Niềm tin chiếu vật thể hiện khi người nói tin rằng
người nghe đã biết sự vật - nghĩa chiếu vật mà mình đã biểu thị bằng biểu
thức chiếu vật. Kế hoạch chiếu vật bao gồm những hành động để tạo ra biểu
thức chiếu vật làm sao cho người nghe qua biểu thức chiếu vật mà mình tạo ra
nhận biết được sự vật - nghĩa chiếu vật.
Như vậy, chiếu vật là dấu hiệu đầu tiên thể hiện quan hệ giữa ngữ cảnh
với diễn ngôn. Là khớp nối giữa người viết (người nói) và người đọc (người
nghe). Tuy nhiên, để chiếu vật thành công đòi hỏi nhất thiết phải có sự cộng
tác, phối hợp của cả người nói và người nghe như mọi hành động xã hội khác.
1.1.1.2. Phƣơng thức chiếu vật
Như chúng ta đã biết qua chiếu vật mà ngôn bản gắn với ngữ cảnh cho
nên chiếu vật là phương tiện đầu tiên của ngữ dụng. Trong ngôn ngữ chỉ có
cái chung, vậy làm thế nào mà ngôn bản có thể cho ta biết các đơn vị của nó
hay chính nó ứng với sự vật, hiện tượng nào, có nghĩa chiếu vật nào? Bàn đến
vấn đề này là bàn đến các phương thức chiếu vật trong ngôn bản.Theo nhà
nghiên cứu Đỗ Hữu Châu có 3 phương thức chiếu vật chính đó là: Dùng tên
riêng, dùng biểu thức miêu tả và dùng chỉ xuất.
a. Dùng tên riêng
Tên riêng là tên đặt cho từng người, từng cá thể sự vật, tức là để gọi tên
một cá thể duy nhất. Tên riêng là tên người, tên địa lý, tên một số động vật mà
người nuôi đặt tên cho vật nuôi đó.... Chẳng hạn, tên riêng của mỗi người Việt
Nam như: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Ngô Bảo Châu, Diệu
An, Bảo Minh, Trang Nhung, Bảo Ngọc..., Tên địa lý như: dãy Trường Sơn,
Cửu Long, Mêkong..., tên vật nuôi như: Ba Bớp (tên một con bò trong tác
phẩm Cỏ non của nhà văn Hồ Phương, con Milu, con Giôn, con Bi (tên con
chó, vật nuôi trong gia đình).....
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Chức năng cơ bản của tên riêng là: Chỉ cá thể sự vật đúng với phạm trù
của cá thể được gọi tên riêng đó. Chẳng hạn như tên riêng của cá thể người là
tên riêng của người đó, tên riêng của ngọn núi, con sông, dòng suối, quả đồi...
là tên của cá thể ngọn núi, con sông, dòng suối, quả đồi đó. Muốn cho người
nghe, người đọc nhận biết được sự vật, tức là nghĩa chiếu vật được nói tới thì
chỉ cần nói, viết đúng tên riêng của sự vật đó là đủ.
Tên riêng còn có chức năng nữa là dùng trong xưng hô. Người Việt
dùng tên riêng trong cả hành động xưng và hành động hô. Đây là một đặc
điểm riêng của tiếng Việt. Trong hầu hết các ngôn ngữ, tên riêng của người
chỉ được dùng cho hành động hô, chứ không được dùng cho hành động xưng
trong hoạt động giao tiếp. Nếu xét về phương diện giới thì nữ giới dùng tên
riêng tự xưng nhiều hơn nam giới; nếu xét ở phương diện nghề nghiệp thì các
ca sĩ, các nghệ sĩ thường dùng tên riêng tự xưng nhiều hơn so với các nghề
nghiệp khác. Đây là một vấn đề phải có nghiên cứu sâu hơn nữa mới có
những kết luận khách quan, khoa học.
b. Biểu thức miêu tả
Thực tế cho thấy khi chúng ta nói đến một người, một sự vật, một đơn
vị hành chính,... nào đó mà không biết tên riêng của người, sự vật đó, hoặc vì
lí do nào đó mà người nói không thích gọi tên ra để cho người nghe biết sự
vật - nghĩa chiếu vật được nói tới. Như vậy, thay vì dùng tên riêng làm biểu
thức chiếu vật người nói dùng phương thức miêu tả xác định.
J. Lyons định nghĩa miêu tả xác định như sau: Thuật ngữ miêu tả xác
định bắt nguồn từ chỗ người ta có thể nhận diện một nghĩa chiếu vật không
chỉ bằng cách gọi tên nó ra, mà còn bằng cách cung cấp cho người nghe và
người đọc một sự miêu tả đúng chi tiết, trong ngữ cảnh phát ngôn xác định,
giúp anh ta có thể tách nó ra khỏi những sự vật khác nhau trong thế giới diễn
ngôn. Thí dụ, biểu thức (người bé nhỏ kia) trong một ngữ cảnh phát ngôn đã
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cho có thể được xem là một miêu tả xác định, giúp nhận diện một cách không
mơ hồ một nghĩa chiếu vật nhất định [24; 147] (Dẫn theo Nguyễn Thái Hòa).
Như vậy, biện pháp miêu tả dùng để tạo ra các biểu thức miêu tả chiếu
vật nhằm giúp người nghe dễ dàng suy ra nghĩa chiếu vật cá thể của một biểu
thức chiếu vật không phải tên riêng nào đó. Biểu thức miêu tả là biểu thức
gồm một tên chung làm trung tâm và một hoặc vài yếu tố phụ làm định ngữ.
Yếu tố này nêu ra một hoặc vài đặc điểm của sự vật - nghĩa chiếu vật để
người nghe (người đọc) căn cứ vào đặc điểm đó mà nhận biết sự vật nghĩa
chiếu vật là sự vật nào.
Ví dụ 6: Cái bàn ăn nhà tôi đã bị hỏng.
Biểu thức miêu tả cái bàn ăn của nhà tôi bao gồm một tên chung là bàn
và các yếu tố phụ như là cái, ăn, của nhà tôi, nhờ các yếu tố phụ này mà cái
bàn đang nói tới được tách ra khỏi sự vật khác cùng loại.
1.1.2. Chỉ xuất
Chỉ xuất (deixis, indexicals) là một thuật ngữ chuyên môn dành cho
một trong số nhiều những cái cơ bản mà chúng ta làm khi tạo ra các phát
ngôn. Nó có nghĩa là “chỉ ra” thông qua ngôn ngữ. Bất cứ một hình thái ngôn
ngữ nào được dùng để thực hiện sự “chỉ ra” này đều được gọi là biểu thức chỉ
xuất. Như vậy, chỉ xuất là phương thức chiếu vật bằng ngôn ngữ dựa trên
hành động chỉ trỏ [7,72] (Dẫn theo Đỗ Hữu Châu).
Chiếu vật bằng chỉ xuất tức là để chỉ sự vật được nói đến để người nghe
nhận biết cơ chế định vị. Định vị là xác định sự vật - nghĩa chiếu vật so với
một điểm gốc mà người nói lựa chọn. Cơ sở ban đầu của chiếu vật bằng chỉ
xuất là chi trỏ. Quy tắc điều khiển chỉ trỏ phải thỏa mãn hai điều kiện: thứ
nhất là sự vật được nói tới phải ở gần mà người nói và người nghe đều có thể
nhìn thấy được; thứ hai là lấy cơ thể người nói làm điểm mốc định vị, hướng
của tay về phía sự vật được nói tới.
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Ví dụ 7: Anh chàng mặc áo đỏ ở đằng kia đẹp trai bạn nhỉ?
Trong ví dụ 7, thực thể được nói đến ở đằng kia là phía trước người nói
và người nghe; trong tầm mắt không quá xa giữa người nói và người nghe.
Có ba phạm trù chỉ xuất trong tất cả các ngôn ngữ, đó là: phạm trù chỉ
xuất xưng hô (phạm trù ngôi), phạm trù chỉ xuất không gian, phạm trù chỉ
xuất thời gian. Ngoài ra, còn có phạm trù chỉ xuất xã hội thường kèm với
phạm trù nhân xưng.
1.1.2.1. Phạm trù chỉ xuất xƣng hô (phạm trù ngôi)
Phạm trù xưng hô (hay phạm trù ngôi) bao gồm những phương tiện
chiếu vật, nhờ đó người nói tự quy chiếu, tức là tự đưa mình vào diễn ngôn
(tự xưng) và đưa người giao tiếp với mình (đối xưng) vào diễn ngôn. Như thế
phạm trù ngôi thuộc quan hệ vai giao tiếp ngay trong cuộc giao tiếp đang diễn
ra với điểm gốc là người nói. Khi vai trò người nói luân chuyển thì ngôi thứ
nhất, ngôi thứ hai cũng thay đổi theo: ở lời nói của Sp1 thì Sp1 là tôi (I), còn
Sp2 là anh (you). Đến khi Sp2 nói thì Sp2 sẽ là tôi (I), còn Sp1 là anh (you).
Trong chỉ xuất có sự phân biệt giữa nội chỉ (endophoric) và ngoại chỉ
(exophoric). Biểu thức chỉ xuất ngoại chỉ khi sự vật - nghĩa chiếu vật của nó
nằm ngoài diễn ngôn, trong thế giới thực tại. Biểu thức chiếu vật nội chỉ khi
sự vật - nghĩa chiếu vật của nó đã nằm trong diễn ngôn (tức đã nằm trong
nhận thức của người nói, người nghe). Các ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai luôn
luôn là ngoại chỉ. Còn ngôi thứ ba có thể là ngoại chỉ nhưng phần lớn là
nội chỉ.
Quan hệ vai giao tiếp là cốt lõi của việc xưng hô (bao gồm số ít và số
nhiều). Xưng hô bộc lộ quan hệ liên nhân, bị chi phối bởi ngữ vực nên có liên
quan mạnh đến phép lịch sự (politeness). Trong tiếng việt có các lớp từ xưng
hô như: đại từ, tên riêng, các danh từ chỉ quan hệ gia đình thân tộc, chỉ
chức nghiệp…
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Các nhân tố chi phối hành động xưng hô trong tiếng Việt.
Xưng hô thể hiện vai trò giao tiếp (vai nói, nghe).
Xưng hô thể hiện quan hệ quyền lực (power), tức vị thế xã hội mà mỗi
người tham gia giao tiếp hiện có.
Xưng hô phải thể hiện quan hệ thân cận, tức quan hệ thân hữu
(solidarity) hoặc khoảng cách (distance) xã hội.
Xưng hô phải phù hợp với thoại trường (setting).
Xưng hô phải phù hợp với ngữ vực (register): phù hợp, không cứng nhắc.
Xưng hô phải thể hiện thái độ tình cảm của người nói đối với người
nghe, tức là sự biến đổi tình cảm giữa người nói và người nghe trong một
cuộc giao tiếp.
Xưng hô lịch sự trong tiếng việt phải tuân thủ theo nguyên tắc: xưng
phải khiêm, hô phải tôn; xưng hô thường thay đổi theo lịch sử, biến động theo
thời gian.
1.1.2.2. Chỉ xuất thời gian, không gian
Chỉ xuất thời gian, không gian là phương thức chiếu vật bằng cách chỉ
ra sự vật (sự kiện) - nghĩa chiếu vật theo vị trí của nó trong thời gian, không
gian cụ thể. Muốn quy chiếu sự vật, sự kiện thì phải xác định (định vị) được
không gian và thời gian và lấy đó làm điểm mốc. Căn cứ vào sự khác nhau
của điểm mốc, chúng ta có thể phân chia chỉ xuất thời gian, không gian làm
hai loại: chỉ xuất không gian, thời gian chủ quan và chỉ xuất không gian, thời
gian khách quan.
a. Chỉ xuất không gian, thời gian chủ quan
Chỉ xuất không gian chủ quan được hiểu là phương thức chỉ xuất sự vật
- nghĩa chiếu vật bằng cách định vị nó theo vị trí không gian của nó ở hướng
nào, có khoảng cách bao nhiêu so với điểm mốc. Điểm mốc không gian chủ
quan là chỗ đứng, vị trí của người nói đang chiếu vật trong cuộc thoại. Vai nói

14

có thể chiếu vật bằng cách dùng một danh từ chung hoặc một cụm danh từ
miêu tả xác định kèm theo các từ chỉ xuất không gian như này, kia.... Định vị
không gian thường nằm trong cặp đối lập gần, xa. Gần là gần với vị trí vai trò
khi nói. Xa cũng là xa so với vị trí đó.
Chỉ xuất thời gian chủ quan là thời điểm trong cuộc hội thoại khi
người nói nói ra biểu thức chiếu vật thời gian. Biểu thức chỉ xuất thời gian
chủ quan khi điểm mốc là thời điểm cuộc giao tiếp đang diễn ra, nói chính xác
hơn là thời gian mà người nói nói lời của mình ra. Để định vị thời gian, chúng
ta dùng các chỉ xuất thời gian như: nay, qua, mai, ngày kia, hôm sau, tháng
sau, tuần sau.
b. Chỉ xuất không gian, thời gian khách quan
Các sự kiện, sự vật diễn tiến và tồn tại một cách khách quan, không phụ
thuộc vào người miêu tả, tường thuật lại. Chúng có thời gian và không gian
độc lập, khách quan so với thời gian hội thoại. Ví dụ: Công cuộc kháng chiến
chống Mỹ diễn ra từ 1956 đến năm 1975 ở Việt Nam. Thành phố Hồ Chí
Minh ở phía Nam của Việt Nam. Đó là thời gian, không gian khách quan. Khi
muốn chiếu vật một sự kiện, một sự vật nào đó, chúng ta phải định vị chúng
theo một mốc thời gian hay không gian nào đấy rút từ cấu trúc thời gian và
không gian khách quan của chúng. Ví dụ để xác định một con đường trong
thành phố Hà Nội, chúng ta có thể lấy Hồ Hoàn Kiếm làm gốc. Đó là một
định vị khách quan.
Như vậy, để chỉ xuất thời gian, chỉ xuất không gian, người chỉ xuất
(người định vị phải căn cứ vào tọa độ, địa điểm nói: đây; thời điểm nói: bây
giờ, người nói, người định vị thống hợp với nhau. Chỉ xuất thời gian cũng
phải có đích, niềm tin, kế hoạch và hành động ngôn ngữ. Tất cả đều phải có
sự cộng tác giữa người nói, người nghe, đặc biệt điểm mốc phải là điểm đã
biết đối với người nghe thì biểu thức chỉ xuất thời gian mới đạt hiệu quả trong
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hoạt động giao tiếp.
1.2. Lập luận
1.2.1. Khái niệm lập luận
Lập luận có một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con
người. Bởi vậy, ngay từ thời cổ đại thế kỷ V trước công nguyên nó đã được
chú ý nghiên cứu. Nửa sau thế kỷ XX, lý thuyết lập luận đã thực sự được
quan tâm ở châu Âu với nhiều nhà nghiên cứu tên tuổi như S.Toulmin, Grize,
J.Anscombre và O.Ducrot đã đưa ra nhiều kiến giải mới, căn bản và độc đáo
về lí thuyết lập luận (Theory of argumentation) trong Ngôn ngữ học.
“Lập luận là đưa ra những lí lẽ nhằm dẫn dắt người nghe đến một kết luận
hay chấp nhận một kết luận nào đấy mà người nói muốn đạt tới”. [18- 69]
(Theo Vũ Tiến Dũng - Nguyễn Hoàng Yến).
Ví dụ 8:
A: Đi xem phim với tớ đi?
B: Tớ không đi đâu. Trời đang mưa với lại tớ đang mệt.
B đưa ra kết luận: Tớ không đi đâu. Lí lẽ mà B đưa ra để biện hộ cho kết
luận đó là trời mưa và đang mệt. Các lí lẽ đưa ra được gọi là luận cứ. Luận cứ
có thể là một ý kiến, cũng có thể là một sự kiện, một nội dung miêu tả. Có thể
nói quan hệ lập luận là quan hệ giữa các luận cứ (một hay một số) với kết
luận. Chúng ta có công thức lập luận sau đây: P, q → r
Trong đó p và q là các luận cứ, r là kết luận. Và p, q, r có quan hệ lập
luận. Tổ hợp P, q → r được gọi là một lập luận.
Có rất nhiều vấn đề cần bàn xung quanh lí thuyết lập luận, tuy nhiên
trong luận văn này những vấn đề lí thuyết lập luận không được trình bày đầy
đủ, chỉ trình bày những nội dung liên quan đến biện pháp gây cười trong
truyện cười dân gian Việt Nam.
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1.2.2. Vị trí, sự hiện diện của luận cứ và kết luận
Trong một lập luận, kết luận có thể đứng trước, giữa hay đứng sau các
luận cứ. Trong ví dụ (8), kết luận r (mình không đi đâu) có thể đứng ở sau, ở
giữa luận cứ P, q. Lập luận này có thể phát biểu lại như sau:
Hoặc ví dụ 9: Trời đang mưa, với lại mình đang mệt, mình không đi
đâu (r đứng sau p, q).
Ví dụ 10: Trời đang mưa, mình không đi đâu với lại mình đang mệt (r
đứng giữa p, q).
Trong một lập luận các thành phần kết luận và cả luận cứ có thể tường
minh hoặc cũng có thể ngầm ẩn.
Trong các ví dụ (8), (9), (10) kết luận và cả luận cứ được trình bày một
cách tường minh. Tuy nhiên, không ít những trường hợp trong đó một luận cứ
hay kết luận, có thể hàm ẩn, người lập luận không nói ra, nhưng người nghe
có thể tự suy ra để biết, như ví dụ (8), B có thể nói ra luận cứ p.
- Trời đang mưa Hoặc luận cứ q - Mình đang mệt
Thì A cũng có thể rút ra kết luận mà B muốn nêu ra. Đây là trường hợp B
nêu ra lý do từ chối một kết luận hàm ẩn.
Khảo sát diễn ngôn sau đây, chúng ta lại nhận thấy có những luận cứ
gián tiếp:
Ví dụ 11: Đã bảy giờ rồi đấy. Vào lớp học đi, Hùng ơi!
Trong ví dụ (11), vào lớp học đi là một kết luận. Luận cứ: đã bảy giờ rồi đấy
không phải là một luận cứ trực tiếp. Luận cứ nói ra là gián tiếp, có ý nghĩa
hàm ẩn là: đã muộn rồi, cần phải khẩn trương lên.
Như vậy, luận cứ hàm ẩn là một hành động trình bày gián tiếp. Thực
tiễn giao tiếp đặt ra là kết luận hoặc luận cứ hàm ẩn nhưng người nghe căn cứ
vào ngữ cảnh giao tiếp có thể giải đoán được ý nghĩa hàm ẩn. Tuy nhiên,
thông thường người nghe giải đoán được ý nghĩa hàm ẩn ngoài việc căn cứ
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vào ngữ cảnh giao tiếp, còn phải dựa vào các lẽ thường.
1.2.3. Bản chất ngữ dụng của lập luận
1.2.3.1. Lập luận và logic
Khi nói đến lập luận, ta thường nói đến logic, đến lý luận đến các văn
bản nghị luận. Trong logic, trong văn nghị luận, nhưng thực ra lập luận có
mặt ở khắp nơi trong bất kì văn bản nào đặc biệt trong đời thường. Trong việc
mua bán, người bán lập luận để đi đến kết luận là giá trị món hàng mình đưa
ra là phải chăng; còn có người mua phải lập luận để hạ giá món hàng và biện
hộ cái giá mình trả mới là hợp lí.... Lập luận logic và lập luận đời thường khác
nhau ở một số điểm sau:
Lập luận logic: Tam đoạn luận là cấu trúc điển hình của lập luận logic.
Tính đúng sai của kết luận trong tam đoạn luận logic do tính đúng sai của các
tiền đề quyết định. Một kết luận logic chỉ có hai khả năng hoặc đúng hoặc sai.
Đúng hay sai không thể bác bỏ.
Lập luận đời thường: Lập luận đời thường cũng có cấu trúc của một
tam đoạn luận logic, nhưng đại tiền đề không phải là một chân lý khoa học
khách quan mà là những lẽ thường những kinh nghiệm sống được đúc kết lại
dưới dạng nguyên lý cho nên chúng không tất yếu đúng. Lập luận đời thường
còn có hiện tượng phản lập luận do lẽ thường này có thể trái ngược với lẽ
thường kia.
1.2.3.2. Lập luận và miêu tả
Trong các câu nói hoặc giao tiếp thường ngày ít khi người ta miêu tả chỉ
để phục vụ cho lợi ích miêu tả. Thường khi người ta đưa ra một nội dung
miêu tả là để dùng nó như là một luận cứ để đưa đến một kết luận nào đó. Nói
cách khác người ta miêu tả trong các quan hệ lập luận. Thường thì người ta
đưa ra một nội dung miêu tả vào một kết luận tường minh hoặc hàm ẩn nào
đó. Vì vậy Oswald Ducrot cho rằng ý nghĩa đích thực của nội dung miêu tả là

18

giá trị lập lập của nó. Có nghĩa là một nội dung miêu tả đó hướng tới kết luận
(+ r) hoặc (- r) nào đó.
Ví dụ 12: Các nội dung miêu tả như: Chị ấy là người nhanh nhẹn, Chị
ấy thường tận tụy với công việc, Chị ấy không bao giờ thất hứa với ai....
Thường dẫn đến kết luận đánh giá tốt về chị ấy. Giả định có kết luận như Nên
kết bạn và học tập như chị ấy thì các nội dung miêu tả trên nếu có thể làm
luận cứ để đi đến kết luận đó. Vì ý nghĩa đích thực của các nội dung miêu tả
dù người viết không đưa ra kết luận tường minh nhưng do cách chọn chi tiết,
cách dùng từ, cách đặt từ... người viết cố ý tìm cách dẫn người đọc đến một
kết luận nào đó (một hệ quả cảm xúc nào đó) đã định sẵn. Đây là một vấn đề
được chúng tôi quan tâm khi cảm thụ ý định nghệ thuật đích thực của một số
văn bản truyện cười.
1.2.4. Đặc tính của quan hệ lập luận
Chúng ta đã nói quan hệ lập luận là quan hệ giữa luận cứ p, q và kết
luận r. Giữa các luận cứ có quan hệ định hướng lập luận, có nghĩa là p, q đưa
ra hướng tới một kết luận r nào đấy, p và q có thể cùng đồng hướng lập luận,
khi cả hai cùng nhằm vào kết luận chung, ký hiệu: p → r
q→r
Ví dụ
13 (p): Chiếc xe này rẻ → mua đi.
14 (q): Chiếc xe này mới chạy 5.000 km → mua đi.
Khi người nói đưa luận cứ: chiếc xe này rẻ hoặc chiếc xe này mới chạy 5.000
km thì người nói muốn hướng người nghe tới kết luận: mua đi. Kết luận như
vậy hợp với lẽ thường (xe rẻ đương nhiên là nên mua; còn các phương tiện
như ô tô, xe máy khi mới chạy được 5.000 km thực ra còn rất mới, cũng
nên mua).
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P và q có thể nghịch hướng lập luận khi p hướng tới r, còn q hướng tới
–r (nên chú ý r và –r phải cùng một phạm trù, nói khác đi –r phải là phủ định
của r). nếu p hướng tới r, q hướng tới kết luận s thì chúng khác biệt về định
hướng lập luận. Kí hiệu: p → r
q → –r
Ví dụ
15 (p): Chiếc xe này rẻ → mua đi.
16 (q): Chiếc xe này quá cũ → đừng nên mua.
Lưu ý: tính chất của hiệu lực lập luận khác nhau không chỉ do nội dung luận
cứ mà còn do vị trí của chúng trong lập luận quyết định. Nội dung miêu tả của
luận cứ giống nhau nhưng hiệu lực lập luận của chúng lại khác nhau. Luận cứ
nào có vị trí ở gần kết luận thì luận cứ đó có hiệu lực lập luận mạnh hơn.
1.2.5. Chỉ dẫn lập luận
Là các dấu hiệu hình thức nhờ chúng mà người nghe (người đọc) nhận
ra được hướng lập luận và các đặc tính luận của các luận cứ trong quan hệ lập
luận. Chỉ dẫn lập luận bao gồm hai dạng lớn: Tác tử lập luận và kết tử lập luận.
1.2.5.1. Tác tử lập luận
Tác tử lập luận là một yếu tố khi được đưa vào một nội dung miêu tả
nào đấy sẽ làm thay đổi tiềm năng lập luận của nó, độc lập với thông tin miêu
tả vốn có của nó.
Ví dụ:
17: Bây giờ là 8 giờ.
18: Bây giờ đã 8 giờ rồi.
19: Bây giờ mới 8 giờ thôi.
Cả ba ví dụ trên (17), (18), (19) đều có thông tin miêu tả giống nhau: Bây giờ
8 giờ, nhưng tác dụng trong lập luận hoàn toàn khác nhau. Trong ví dụ (18)
hướng về kết luận khẩn trương lên còn ví dụ (19) hướng về kết luận cứ từ từ.
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Những yếu tố như: chỉ, những, là ít, là nhiều... là những tác tử đánh dấu
những luận cứ đối nghịch về lập luận.
Ví dụ:
20: Chỉ còn nửa chai rượu nữa thôi.
21: Còn những nửa chai rượu nữa kia.
So sánh (20) và (21) chúng ta sẽ thấy chỉ, nữa thôi hướng tới kết luận
cần bổ sung thêm rượu còn những, nữa kia hướng về kết luận còn nhiều rượu,
không cần mua thêm nữa.
Như vậy, tác tử lập luận là những yếu tố tác động vào một phát ngôn sẽ
tạo ra một định hướng nghĩa làm thay đổi tiềm năng lập luận của phát ngôn.
1.2.5.2. Kết tử lập luận
Kết tử lập luận là những yếu tố phối hợp một hoặc một số phát ngôn
thành một lập luận duy nhất, nhờ kết tử mà các phát ngôn đã trở thành luận cứ
hay kết luận của một lập luận.
GS. Nguyễn Đức Dân cho rằng: Kết tử lập luận là một yếu tố tác động
vào một hoặc nhiều phát ngôn để làm thành một lập luận. Kết tử liên kết luận
cứ với kết luận.
Ví dụ
22: Hôm nay, trời lạnh quá nên cháu không đi học.
23: Vì chưng bác mẹ tôi nghèo
Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai. (ca dao)
Trong ví dụ (22), (23) quan hệ từ nên là kết tử lập luận vì nó nối hai phát
ngôn luận cứ: hôm nay, trời lạnh quá chỉ nguyên nhân với kết luận: cháu
không đi học như là hệ quả. Cặp quan hệ từ: vì chưng… cho nên trong ví dụ
(23) nối luận cứ bác mẹ tôi nghèo với kết luận: tôi phải băm bèo thái khoai.
Đây cũng là một lập luận theo quan hệ nhân - quả.
Kết tử còn có thể chia thành kết tử đồng hướng và kết tử nghịch hướng.
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Các kết tử như: và, hơn nữa, lại còn, đã…lại, chẳng những…mà còn… là kết
tử đồng hướng. Các kết tử như: nhưng, tuy vậy, tuy nhiên, tuy…nhưng là kết
tử nghịch hướng.
1.2.6. Lẽ thƣờng cơ sở của lập luận
Lẽ thường là những chân lí thông thường có tính kinh nghiệm, không
có tính tất yếu, bắt buộc như các tiền đề logic, mang đặc thù địa phương hay
dân tộc, nhờ chúng mà chúng ta xây dựng được lập luận riêng [14,71]. Trong
các ví dụ (17), (18), (19) thì các lẽ thường làm cơ sở lập luận trên được diễn
đạt như sau: càng còn nhiều thì giờ thì người ta không phải vội vã và càng
không có thì giờ thì người ta càng phải vội vã. Chẳng hạn, Bây giờ là 8 giờ là
một phát ngôn miêu tả trung tính, không chứa tác tử lập luận. Do đó, tám giờ
có thể là không có thời gian nữa mà cũng có thể là còn thời gian. Bởi vậy,
Bây giờ là tám giờ có thể là lẽ thường cho lập luận bây giờ là tám giờ, cứ
chuẩn bị cho kĩ, không việc gì mà phải vội.
Các lẽ thường có tính chất là (được xem là) được mọi người chấp nhận.
Bởi vì, lập luận dựa trên lẽ thường, mà lẽ thường không phải bao giờ cũng là
chân lí khách quan, cho nên, ngay trong một dân tộc, có những lẽ thường trái
ngược nhau. Do đó, có những trường hợp nên vận dụng lẽ thường này, thì có
lập luận này, nếu vận dụng lẽ thường kia thì có lập luận kia.
Ví dụ:
24: Chiếc xe này rẻ, mua đi.
25: Chiếc xe này rẻ thế, đừng có mà mua.
Hai lập luận này trái ngược nhau (đi đến kết luận trái ngược nhau) vì
lập luận thứ nhất dựa vào lẽ thường “hàng hóa càng rẻ càng nên mua vì sẽ đỡ
tốn tiền”, còn lập luận thứ hai dựa vào lẽ thường “của rẻ là của ôi”....
Tính chung của lẽ thường thể hiện ở chỗ lẽ thường đó được mọi người
công nhận. Mọi người ở đây không nhất thiết là toàn nhân loại hoặc toàn thể
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nhân dân một nước, toàn thể thành viên của một dân tộc. Chúng ở đây là được
một cộng đồng một ngôn ngữ chấp nhận, cộng đồng này có thể lớn bé khác nhau.
Trên đây là những khái niệm và những vấn đề cơ sở của lập luận. Đây là
một lĩnh vực giúp chúng ta có thêm căn cứ để phân tích diễn ngôn trên quan
điểm ngữ dụng học. Nghiên cứu lập luận cùng với những biểu hiện vi phạm
quy tắc lập luận là một trong những vấn đề trọng tâm của luận văn.
1.3. Phƣơng châm hội thoại
Hội thoại là hình thức giao tiếp thường xuyên phổ biến của ngôn ngữ,
nó cũng là hình thức cơ sở của mọi hoạt động ngôn ngữ khác. 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. Mỗi cuộc thoại đều được diễn ra một lúc nào đó, ở đâu đó.
Nhân tố ngữ cảnh có vai trò to lớn trong việc tạo lập và lĩnh hội các phát ngôn
trong hội thoại. Tất cả các diễn ngôn như một bài nghị luận, một bài văn miêu
tả, một giấy đề nghị... tuy không có sự hiện diện đối mặt của người nói và
người nghe, tuy không gắn chặt vào tình huống cụ thể nào nhưng vẫn hàm ẩn
một cuộc trao đổi. Các hình thức hành chức khác của ngôn ngữ đều được giải
thích dựa vào hình thức hoạt động căn bản này.
Hội thoại diễn ra có thể chỉ hai người. Đó là song thoại (dialogue). Hội
thoại có thể ba người tham gia, đó là tam thoại (trilogue) hoặc khi hội thoại có
nhiều người tham gia, ta có đa thoại. Tuy nhiên, trong các cuộc hội thoại thì
song thoại là hình thức phổ biến nhất và lý thuyết hội thoại chủ yếu bàn về
song thoại vì song thoại là hình thức hội thoại nguyên mẫu (prototype) của
mọi cuộc hội thoại.
Các nhà dụng học đều khẳng định: Quy tắc hội thoại là có thực, các
cuộc thoại diễn ra theo những quy tắc nhất định.
Các quy tắc hội thoại được chia làm ba nhóm:
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- Quy tắc điều hành sự luân phiên lượt lời.
- Các phương châm hội thoại
- Thương lượng hội thoại
Có rất nhiều vấn đề cần bàn xung quanh lí thuyết hội thoại nhưng đề tài
của chúng tôi chỉ tập trung vào các phương châm hội thoại. Muốn cho một
cuộc thoại thành công, mỗi bên cần tuân thủ những nguyên tắc nhất định
trong hội thoại. Đó là nguyên tắc cộng tác và nguyên tắc lịch sự (còn gọi là
phép lịch sự), những nguyên lí này chi phối, tác động mạnh mẽ tới quá trình
hội thoại, cho phép giải thích cơ chế, biện pháp tạo nên tiếng cười trong mỗi
truyện cười cụ thể. Vì vậy, chúng tôi chú trọng tới hai nguyên tắc đó là:
Nguyên tắc cộng tác và nguyên tắc lịch sự trong phương châm hội thoại.
1.3.1. Nguyên tắc cộng tác
Nguyên tắc này do Grice nêu ra trong bài giảng của mình ở Trường Đại
học Tổng hợp Havard năm 1967. Đến năm 1975, nó được xuất bản thành một
cuốn sách với nhan đề logic and conversation (Logic và hội thoại). Từ năm
1978 đến 1981 Grice thuyết minh và bổ sung thêm nguyên tắc của mình trong
một số bài báo. Nguyên tắc này được phát biểu tổng quát như sau: Hãy làm
cho phần đóng góp của anh, chị (vào cuộc thoại) đúng như nó được đòi hỏi ở
giai đoạn (của cuộc thoại) mà nó xuất hiện phù hợp với đích hay phương
hướng của cuộc thoại mà anh chị đã chấp nhận tham gia [7,229].
Nguyên tắc này được Grice chia làm bốn phương châm nhỏ.
1.3.1.1. Phƣơng châm về lƣợng
Phương châm này được Grice diễn đạt bằng hai vế:
a. Hãy làm cho phần đóng góp của anh có lượng tin đúng như đòi hỏi
của đích cuộc thoại.
b. Đừng làm cho lượng tin của anh lớn hơn nhu cầu mà nó được đòi hỏi.
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1.3.1.2. Phƣơng châm về chất
Phương châm này được phát biểu tổng quát như sau: Hãy cố gắng làm
cho phần đóng góp của anh là đúng, đặc biệt là:
a. Đừng nói điều gì mà anh tin là không đúng.
b. Đừng nói điều gì mà anh không đủ bằng chứng.
1.3.1.3. Phƣơng châm quan hệ (Đỗ Hữu Châu gọi là phương châm quan yếu)
Hãy làm cho phần đóng góp của anh quan yếu (Berelevant) tức là hãy
nói vào đề, nói những điều có dính líu đến câu chuyện đang diễn ra.
1.3.1.4. Phƣơng châm cách thức
Dạng tổng quát của phương châm này là: Hãy nói cho rõ ràng, dễ hiểu,
đặc biệt là:
a. Tránh lối nói tối nghĩa.
b.Tránh lối nói mập mờ, (có thể hiểu nhiều nghĩa).
c. Hãy nói ngắn gọn (tránh nói dài dòng).
d. Hãy nói có trật tự.
Nguyên tắc cộng tác và phương châm của Grice đúng cho những cuộc
thoại chân thực, trong đó những cuộc thoại chân thực thực sự muốn làm cho
nó đạt hiệu quả một cách tường minh, trực tiếp.
Tuy nhiên, nguyên tắc và phương châm của Grice như chính tác giả thừa
nhận có nhiều điểm hạn chế; là chưa đề cập đến nội dung liên cá nhân của
diễn ngôn. Các phương châm nhiều khi còn chồng chéo. Ví dụ phương châm
về lượng “Đừng làm cho lượng tin lớn hơn yêu cầu mà nó được đòi hỏi” Có
phần trùng với phương châm quan yếu. Hay là vế thứ ba của phương châm
cách thức là hãy nói ngắn gọn cũng trùng với phương châm quan yếu và
phương châm về lượng.
Nhìn ở một khía cạnh khác, phương châm của Grice có tác dụng giải
thích được nhiều cuộc thoại khi người ta nói với nhau một cách hàm ẩn của
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cuộc thoại. Đây là một trong những vấn đề luận văn đặc biệt quan tâm - vận
dụng lí thuyết nguyên tắc hội thoại của Grice để thấy được những biện pháp
gây cười trong truyện cười dân gian Việt Nam.
1.3.2. Phép lịch sự
Muốn hội thoại thành công, bên cạnh những nguyên tắc cộng tác,
không thể bỏ qua nguyên tắc lịch sự. Nữ giáo sư người Pháp C.K.Orenchioni
định nghĩa: Khái niệm lịch sự bao trùm tất cả phương diện của diễn ngôn bị
chi phối bởi các quy tắc có chức năng giữ gìn tính chất hài hòa của quan hệ
liên cá nhân [8;82].
Chúng ta biết rằng quan hệ liên cá nhân có hai lĩnh vực. Thứ nhất là
quan hệ của lĩnh vực dọc và quan hệ ngang gồm những yếu tố ít nhiều cố
định, hình thành do tập tục ít nhiều có tính quy ước của xã hội. Thứ hai là lĩnh
vực của những quan hệ liên cá nhân hình thành ngay trong cuộc thoại, có thể
nó mất đi khi cuộc thoại chấm dứt, có khi để lại những dấu vết và những dấu
vết này tích lũy dần qua năm tháng đi vào giao tiếp để rồi đi vào lĩnh vực thứ
nhất, ứng với hai lĩnh vực đó của quan hệ liên cá nhân ta có phương diện lịch
sự: lịch sự quy ước của xã hội (lịch sự quy ước, lịch sự chuẩn mực) và lịch sự
trong giao tiếp (lịch sự chiến lược).
1.3.2.1. Lịch sự quy ƣớc (lịch sự chuẩn mực)
Đặc tính của lịch sự quy ước là có những phương tiện ít nhiều bắt buộc
khiến cho bất kì ai rơi vào một vị trí của trục quan hệ dọc hay trục quan hệ
ngang nào đó cũng phải sử dụng, nếu không sẽ là bất lịch sự hoặc vô lễ, hoặc
hỗn láo, lạnh lùng, vô tình, khách sáo....
Phép lịch sự quy ước lại chia thành hai nhóm theo quan hệ dọc và quan
hệ ngang.
Quan hệ dọc là trục quan hệ quyền thế được chia làm nhiều bậc khác nhau
từ cao xuống thấp. Chúng ta tạm gọi phép lịch sự trên trục dọc là lịch sự vị thế.
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Phép lịch sự vị thế thường dùng các phương tiện phi lời (như quần áo),
cách tổ chức không gian hội thoại (chủ tịch hội nghị ngồi phía trước...) tư thế
đứng, ngồi, cách nhìn, các phương tiện kèm lời như giọng nói, cử chỉ điệu bộ...
Quan hệ ngang là quan hệ thân cận, thân sơ cũng được chia thành
những cấp bậc khác nhau. Phép lịch sự theo trục ngang tạm gọi là lịch sự thân sơ.
Các phương tiện ngôn ngữ của phép lịch sự này là từ xưng hô như:
mình - ấy, cậu - tớ, mày - tao... anh - em, con - bố, ông - bà... các tên riêng để
tự xưng hô; các đề tài liên quan đến đời sống riêng tư, tình cảm gia đình, mơ
ước, nguyện vọng....
Lịch sự thân sơ cũng dùng những phương tiện phi lời nói như khoảng
cách hội thoại; càng thân nhau thì khoảng cách càng rút ngắn lại; động tác (vỗ
vai, cầm tay...), tư thế của cơ thể (nghiêng người, ngả người về phía thoại
nhân...); như cái nhìn và nụ cười, nháy mắt...; những phương tiện kèm lời
như: giọng nói, tốc độ nhanh - chậm của lời nói...
Hai trục quan hệ này tác động lẫn nhau. Quan hệ thân sơ có thể biến đổi
trong quá trình hội thoại, do đó phép lịch sự vị thế cũng có thể thay đổi theo
biến đổi của quan hệ thân - sơ. Tuy nhiên, ở Việt Nam, lịch sự vị thế là lịch sự
chi phối mạnh.
1.3.2.2. Lịch sự chiến lƣợc
Lịch sự chiến lược liên quan tới những cái xảy ra trong cuộc thoại chứ
không bị quy định bởi nguồn gốc xã hội như trong phép lịch sự quy ước.
Lịch sự chiến lược là sự liên quan tới sự sử dụng các hành động ở lời và
với những đề tài được đưa vào hội thoại. Lịch sự chiến lược như vậy có thể
hiểu là sự bao trùm tất cả các phương tiện của việc sử dụng các hành vi ở lời
nói và việc đề cập đến các đề tài sao cho có thể giữ gìn được tính hài hòa của
quan hệ liên cá nhân trong hội thoại.
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1.3.2.3. Thể diện
Trong ngôn ngữ học, Erving Goffman đặt ra khái niệm thể diện (face)
trong giao tiếp. Tác giả cho rằng thể diện là cái giá trị xã hội tích cực mà một
người muốn người khác nghĩ mình có được trong một tình huống cụ thể.
Trên cơ sở mượn khái niệm thể diện của Erving Goffman, Brown và
Levinson cho rằng thể diện là hình - ảnh - ta trước công chúng của một con
người.
Theo Brown và Levinson cho rằng có hai loại thể diện: thể diện dương
tính (positive face) và thể diện âm tính (negative face).
Thể diện dương tính được Brown và Levinson xác định như là sự mong
muốn thân hữu (solidiarity), tức là mong muốn của mỗi thành viên rằng
những mong muốn của mình đồng thời cũng là những mong muốn ít ra là của
một người khác, hay nói cách khác là mong muốn hình ảnh cái tôi được người
khác bênh vực, ủng hộ.
Thể diện âm tính được Brown và Levinson định nghĩa là sự tự do hành
động mà thực chất đó là mong muốn của mọi thành viên trưởng thành và có
năng lực hiểu biết rằng, hành động của mình không bị người khác ép buộc;
hay nói cách khác là mong muốn tôn trọng lãnh địa riêng tới quyền tự chủ,
quyền tự do hành động và chối từ. Thể diện âm tính tương đương với cái mà
Erving Goffman gọi là lãnh địa cái tôi bao gồm cả lãnh địa cơ thể, không
gian, thời gian, lãnh địa cá nhân và những tài sản vật chất tinh thần của cá
nhân mà không ai được đụng tới.
Căn cứ vào khái niệm thể diện với sự phân biệt thể diện dương tính và
thể diện âm tính, Brown và Levinson cho rằng trong tương tác có thể nhận ra
bốn kiểu thể diện:
Thể diện dương tính của người nói.
Thể diện âm tính của người nói.
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Thể diện dương tính của người nghe.
Thể diện âm tính của người nghe.
Cả bốn kiểu thể diện này đều được vào một cuộc giao tiếp và nó có
quan hệ theo kiểu cộng sinh (dẫn theo Đỗ Hữu Châu) với nhau. Trong tương
tác xã hội hàng ngày, người ta thường cư xử với mong muốn nhu cầu thể diện
(face wants) được tôn trọng. Hầu hết các hành động ngôn ngữ đều tiềm tàng
khả năng làm tổn hại đến thể diện của người nói và người nghe. Brown và
Levinson gọi đó là hành động đe dọa thể diện (face threatiening acts), viết tắt
là FTA. Các tác giả này đã phân loại các hành động đe dọa thể diện theo kiểu
loại như sau:
Đe dọa thể diện âm tính của người thực hiện hành động đó như là hành
động biếu, cam kết, hứa hẹn…
Đe dọa thể diện dương tính của người thực hiện hành động đó như là
hành động thú nhận, xin lỗi, cảm ơn, phê bình, phê phán….
Đe dọa thể diện âm tính của người tiếp nhận bao gồm những hành động
phi lời như: vi phạm không gian, thời gian, gây mất trật tự… và những hành
động bằng lời như khuyên nhủ, chỉ bảo quá mức, hỏi thóc mách vào đời tư
của người khác, nói leo, ngắt lời….
Đe dọa thể diện dương tính của người tiếp nhận như: phê phán, phê
bình, chê bai, mỉa mai, phàn nàn, chửi bới, chế giễu,….
Nguyên tắc tôn trọng thể diện đòi hỏi mỗi chúng ta trong hội thoại phải
khéo léo tránh được xúc phạm tàn nhẫn đến người khác, cũng như cố gắng
giữ thể diện cho chính mình. Đó là nguồn gốc của cách nói giảm, nói vòng,
nói tránh, không nói gì hoặc nói dối vì lịch sự. Trong hội thoại, nguyên tắc
này đòi hỏi chúng ta đừng xâm phạm đến lãnh địa hội thoại, đừng trả lời thay,
nói hớt, cướp lời người khác….
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1.4. Sự vi phạm quy tắc sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ xuất hiện thường xuyên, phổ biến
trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và ở bất kì lĩnh vực nào, hoạt
động nào cũng phải tuân theo các quy tắc sử dụng ngôn ngữ như đã nói ở phía
trên (quy tắc chiếu vật - chỉ xuất, quy tắc lập luận, quy tắc hội thoại...).
Tuy nhiên, như đã biết các quy tắc này nếu áp dụng một cách chuẩn
mực, chân thực thì chỉ cho ta những ý nghĩa tường minh cần thiết trong giao
tiếp. Muốn tạo ra nghĩa hàm ẩn: Người nói một mặt phải tôn trọng các quy tắc
này và giả định người nghe cũng biết tôn trọng chúng; mặt khắc lại cố ý vi
phạm chúng và giả định rằng người nghe cũng chỉ ý thức được chỗ vi phạm
đó của mình. [8, 377]
Thực tế cho thấy hoạt động giao tiếp, các quy tắc ngữ dụng thường
không được tuân thủ một cách máy móc triệt để. Sự tuân thủ này có thể do vi
phạm lỗi vô tình, nhưng nhiều hơn là một sự vi phạm cố ý. Đối với các tác
phẩm văn học, đặc biệt là Truyện cười Dân gian Việt Nam sự vi phạm các
quy tắc ngữ dụng là có chủ ý. Khi tác giả để cho nhân vật tham gia giao tiếp
vi phạm một hoặc một số quy tắc ngữ dụng nào là nhằm đến một ý đồ nghệ
thuật mà ở đây chủ yếu và góp phần tạo nên tiếng cười châm biếm.
Ví dụ 26: Truyện cười “Có con giun đất”
Quan tuần rậm râu, ngồi ăn cơm với quan án không râu. Có hạt cơm
dính vào râu quan tuần, anh lính hầu quan tuần vội bẩm:
- Bẩm cụ lớn, trong bộ râu cụ lớn có hòn ngọc minh châu.
Quan tuần thủng thẳng vuốt râu để cho hạt cơm rơi xuống.
Quan án về nhà, bảo anh lính hầu mình:
- Đấy mày xem! Lính bên quan tuần khôn ngoan thế đấy! Giá mày học
được như nó thì có phải tao cũng được mát mặt không?
Cách mấy hôm sau, quan tuần sang quan án ăn cơm. Có sợi bún dính ở
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mép quan án, anh lính hầu quan án trông thấy vội bẩm:
- Bẩm quan lớn, trên mép cụ lớn có con giun đất đấy ạ!. [42, 76 - 77]
Trong câu bẩm của anh lính hầu quan tuần (quan tuần cũng gọi là quan
tuần phủ, quan phủ - lớn hơn quan huyện), hòn ngọc minh châu được quy
chiếu đến “hạt cơm”, vì hạt cơm, hạt gạo ngày xưa vốn được gọi là “ngọc
thực”, cũng tức là xếp hạt cơm, hạt gạo vào loại quý hiếm và sang trọng. Như
vậy anh lính hầu quan tuần tỏ ra là người “hay chữ”, đồng thời là người biết
phép lịch sự, biết tôn trọng chủ nhân của mình bằng cách nói ngầm ẩn để chủ
nhân và quan án giải đoán được.
Anh lính hầu quan án (quan án là người coi việc pháp luật trong một
tỉnh, còn gọi là “án sát”), cũng học cách nói ngầm ẩn của bạn hầu sau lời dạy
của chủ nhân là quan án. Tuy nhiên, ý nghĩa ngầm ẩn của anh được thực hiện
bằng cách dùng con giun đất để quy chiếu đến “sợi bún” là một sai lầm không
thể cứu vãn được. Con giun đất là con vật bẩn thỉu, sống nơi bùn bẩn lại cho
nó nằm trên mép cụ lớn án sát thì thật chẳng còn ra sao nữa. Như vậy bài học
của quan án dạy cho anh lính hầu nhằm làm cho quan được “mát mặt”, nhưng
không hiểu vô tình hay cố ý mà anh lính hầu lại làm cho quan án “mất mặt”.
Truyện để lại tiếng cười chê đối với anh lính hầu không biết cách ăn nói
hợp lí và tất nhiên cũng không quên dành tiếng cười chê cho quan án, thích
học đòi làm sang cuối cùng nhận lại kết quả ngược lại.
Sự vi phạm như vậy là ý đồ nghệ thuật của người viết (người nói) nhằm
mục đích tạo nên tiếng cười trong truyện.
1.5. Tiểu kết chƣơng
Chiếu vật và chỉ xuất, lập luận, phương châm hội thoại là những kiến
thức cơ sở cơ bản cung cấp cho người đọc và người nghe có được nền tảng để
phục vụ cho việc tìm hiểu, phân tích và đặc biệt là sự vận dụng những lí
thuyết đó vào trong cuộc sống hiện tại của xã hội, tạo nên sự thành công trong
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giao tiếp của con người. Qua đó giúp cho người đọc, người nghe tránh được
sự vi phạm các quy tắc này trong giao tiếp, như việc tạo ra những hàm ngôn
lệch hướng cuộc thoại hay làm cho người tiếp nhận khó hiểu nội dung thông
tin của cuộc thoại.
Về chiếu vật - chỉ xuất: khi nghiên cứu lí thuyết về chiếu vật chỉ xuất
để làm sáng tỏa các biện pháp gây cười trong truyện cười dân gian Việt Nam,
không thể không đề cập đến khái niệm cơ bản chiếu vật - chỉ xuất, vai trò của
chiếu vật - chỉ xuất, các biểu thức miêu tả và định vị trong chỉ xuất. Đây là
những vấn đề lí thuyết giúp cho người viết soi vào truyện cười, chỉ ra biện
pháp gây cười thông qua quy chiếu.
Lí thuyết về lập luận bao gồm: khái niệm, vị trí, sự hiện diện của các
thành phần trong lập luận. Bên cạnh đó trong phần lí thuyết về lập luận còn đề
cập đến vấn đề bản chất ngữ dụng của lập luận với lập luận logic và lập luận
miêu tả, khái niệm chỉ dẫn lập luận và lẽ thường. Những kiến thức cơ bản về
lập luận là cơ sở trong việc áp dụng và tìm hiểu giá trị của lập luận trong việc
tạo nên tiếng cười thông qua các biện pháp gây cười.
Khi nghiên cứu về hội thoại, không thể không đề cập đến những khái
niệm cơ bản trong hội thoại, các quy tắc hội thoại, đặc biệt là nguyên tắc cộng
tác với bốn phương châm cơ bản: phương châm về lượng, phương châm về
chất, phương châm về quan hệ và phương châm về cách thức. Phép lịch sự
được đề cập đến với hai thuật ngữ khái quát “lịch sự chiến lược” để chỉ
khuynh hướng lí thuyết phương Tây và “lịch sự chuẩn mực” chỉ khuynh
hướng lí thuyết phương Đông. Khái niệm thể diện với bốn kiểu thể diện.
Như vậy, chúng tôi đã điểm qua những vấn đề cơ sở lí thuyết liên quan
đến đề tài. Những vấn đề được nêu ở chương này là cơ sở lí thuyết và có tác
dụng định hướng cho việc tìm hiểu, phân tích về các biện pháp gây cười trong
truyện cười dân gian Việt Nam.
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CHƢƠNG 2
VI PHẠM QUY TẮC CHIẾU VẬT - CHỈ XUẤT, LẬP LUẬN TRONG
TRUYỆN CƢỜI DÂN GIAN VIỆT NAM
2.1. Vi phạm quy tắc chiếu vật trong truyện cƣời dân gian Việt Nam
Như chúng ta đã biết trong hoạt động giao tiếp, người ta thông báo với
nhau nhiều hơn những điều được nói ra bằng lời và người ta đã phải xây dựng
nên kịch bản giao tiếp bao gồm ý định (đích), niềm tin, kế hoạch và hành
động thể hiện khi người nói thể hiện hàng động chiếu vật như thế nào.
Để chiếu vật thành công: thứ nhất, phải tồn tại sự vật, hiện tượng, quan
hệ, sự kiện, hành động, tính chất... được quy chiếu. Không có sự tồn tại của sự
vật, hiện tượng,... được quy chiếu thì không thể có hành vi chiếu vật. Thứ hai,
người nói và người nghe phải có niềm tin vào sự chiếu vật. Cụ thể, khi thực
hiện chiếu vật, người nói phải tin rằng người nghe có khả năng nhận biết được
những sự vật mà anh ta định nói tới qua biểu thức chiếu vật mà anh ta dùng.
Nếu qua những tín hiệu hồi đáp, người nói dự đoán rằng người nghe không
nhận biết được sự vật quy chiếu thì tự mình phải thay đổi biểu thức chiếu vật
hoặc điều chỉnh biểu thức chiếu vật ấy. Còn người nghe, kẻ hưởng thụ lợi ích
của sự chiếu vật cũng phải tin rằng người nói có ý định chiếu vật, từ đó dựa
vào ngữ cảnh suy ý mà xác định nghĩa chiếu vật thì người nghe có thể yêu cầu
để được cung cấp thêm những thông tin cần thiết cho sự suy ý.
Đây là điều kiện chuẩn để chiếu vật thành công, tuy nhiên trong quá
trình giao tiếp, cũng như trong Truyện cười Dân gian Việt Nam, người nói,
người tiếp nhận trong truyện đã cố tình không tuân thủ những điều kiện trên,
tạo nên sự quy chiếu lệch, trật khớp giữa những người giao tiếp, các nhân vật,
nhằm tạo nên tiếng cười, đạt được mục đích nghệ thuật. Theo tư liệu chúng
tôi khảo sát trong 215 truyện cười dân gian Việt Nam có 20 truyện vi phạm
quy tắc này thể hiện ở nhiều dạng khác nhau, trường hợp khá phổ biến là:
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Biện pháp gây cười do người nói vi phạm quy tắc sử dụng biểu thức chiếu vật
và biện pháp gây cười do người nhận vi phạm quy tắc giải nghĩa biểu thức
chiếu vật.
2.1.1. Biện pháp gây cƣời do ngƣời nói vi phạm quy tắc sử dụng biểu
thức chiếu vật
Trong quá trình chiếu vật, người nói thực hiện hành động chiếu vật là
vì người nghe, không phải vì chính mình, bởi vì người nói đã tự biết về ai, về
cái gì rồi. Tuy nhiên, trong quá trình chiếu vật người nói đôi khi không để ý
nghĩa chiếu vật của biểu thức chiếu vật mà mình nói ra, người nghe đã biết
hay chưa và đôi khi người nói cố tình vi phạm các quy tắc sử dụng biểu thức
chiếu vật, nhằm đạt được mục đích và ý đồ nghệ thuật của mình. Có rất nhiều
quy tắc sử dụng biểu thức chiếu vật, tuy nhiên khi tìm hiểu truyện cười dân
gian Việt Nam, chúng tôi chỉ tập trung vào các quy tắc sau: Gây cười do
người nói sử dụng biểu thức đa nghĩa, gây cười do người nói sử dụng biểu
thức đồng sở chỉ và gây cười do người nói sử dụng sai phương thức chiếu vật.
2.1.1.1. Biện pháp gây cƣời do ngƣời nói sử dụng biểu thức chiếu vật
đa nghĩa
Một nét đặc sắc điển hình của từ ngữ tiếng Việt là tính đa nghĩa, tức là
một từ, một ngữ hoặc một câu trong tiếng Việt có thể được hiểu theo nhiều
nghĩa khác nhau. Trong truyện cười dân gian Việt Nam tính đa nghĩa chiếu
vật được thể hiện khác nhau. Do đó, một biểu thức chiếu vật trong diễn ngôn
có thể hiểu theo nhiều nghĩa chiếu vật là một trong những biện pháp gây cười
của việc sử dụng biểu thức chiếu vật đa nghĩa. Dưới đây là một số truyện cười
tiêu biểu cho sự vi phạm này.
29. QUAN SẮP ĐÁNH BỐ [45,78 - 79]
Một anh lính lệ tính cương trực, thấy quan huyện làm nhiều điều trái
mắt, thường hay chế nhạo. Quan vẫn định bụng trị. Một hôm, có người đến vu
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oan cho anh ta ăn tiền ở ngoài chợ, quan mừng thầm có dịp báo thù, liền cho
đi bắt về.
Anh lính lệ về, dắt cả thằng con đi theo. Quan vừa trông thấy, đập bàn thét:
- Đánh! Đánh! Đánh cho nó chừa cái tội ăn hối lộ đi!
Anh lính lệ ngoảnh lại thủng thỉnh bảo con:
- Con đứng lui ra. Quan sắp đánh bố đấy!
Tình huống gây cười là anh lính lệ tính cương trực bị vu oan ăn tiền,
khi bị quan bắt về, anh ta dắt đứa con theo. Câu nói in đậm trong truyện, có
tiếng “bố”, do anh lính lệ nói, trước hết có thể hiểu là thuộc ngôi nhân xưng
thứ nhất, xét trong quan hệ với con, như là anh ta tự xưng với con anh ta. Thế
nhưng, người nghe câu này là tất cả những người có mặt ở đó, kể cả quan
huyện, cho nên tiếng bố xét trong quan hệ với quan huyện có thể hiểu là “bố
quan huyện”, do trong câu nói của anh lính lệ có tiếng quan đứng đầu.
Như vậy, trong câu nói của anh lính lệ, tiếng “quan”, chỉ ngôi xưng thứ
ba, tiếng “bố” chỉ ngôi xưng thứ tư (hay ngôi xưng xa).
Từ “bố” trong truyện đã được anh lính lệ sử dụng với nhiều nghĩa khác
nhau, vừa để chỉ anh là bố của con anh, nhưng đồng thời để chỉ anh là bố của
quan. Như vậy, từ “bố” trong truyện là một từ đa nghĩa được tác giả sử dụng
linh loạt, với dụng ý quan đánh anh tức là quan đánh bố của quan. Với dụng ý
này, làm cho người đọc có một tiếng cười sảng khoái khi đọc truyện.
Tiếng cười khen dành cho một anh lính lệ cương trực, thông minh, giỏi
ăn nói, tiếng cười chê dành cho quan huyện hay làm điều trái mắt.
55. VẮT CỔ CHÀY RA NƯỚC [45, 96]
Một hôm chủ nhà bảo đầy tớ về quê có việc, người đầy tớ xin mấy đồng
tiền uống nước dọc đường.
Chủ nhà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Thằng này đến là ngốc, hai bên đường thiếu gì ruộng ao, có khát thì
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xuống đấy thao hồ uống, tìm vào quán làm gì cho phiền phức.
- Thưa ông, độ này trời hạn, cạn khô cả.
- Thế thì tao cho mượn cái này!
Nói rồi, đưa cho người đầy tớ cái khố tải. Người này chưa hiểu ý ra
làm sao, thì chủ nhà đã bảo:
- Vận vào người khi khát, vắt ra mà uống.
Người đầy tớ liền nói:
- Trời này vận khố tải, ngốt lắm. Hay là ông cho tôi mượn cái chày giã
cua vậy!
- Để làm gì?
- Dạ, vắt cổ chày cũng ra nước.
Tình huống gây cười là câu chuyện giữa chủ nhà và đầy tớ về việc xin
tiền uống nước dọc đường, khi được chủ nhà sai về quê có việc. Sự việc và
tính cách của chủ nhà được thể hiện rõ dần theo sự phát triển của cuộc thoại.
Bản chất keo kiệt lộ rõ, mức độ keo kiệt ngày càng được tăng lên theo từng
tham thoại, dẫn đến câu kết luận cuối cùng của đầy tớ : “vắt cổ chày ra nước”
Ngay ở đoạn hội thoại đầu tiên, người đọc đã nhận ra sự keo kiệt của
tên chủ nhà “tìm vào quán nước làm gì cho phiền phức, trên đường đi thiếu gì
ao hồ, khát thì xuống đấy mà uống”. Có lẽ với một người bình thường (không
phải tên chủ nhà thì sự keo kiệt như vậy đã là quá mức, không thấy sự thể
hiện nào cao hơn thế nữa). Tuy nhiên, nếu dừng lại ở đây thì chưa thể hiện
được một cách đầy đủ, cụ thể tính cách keo kiệt của tên chủ nhà. Đoạn hội
thoại tiếp theo của tên chủ nhà và đầy tớ cũng chính là sự tăng tiến về mức độ
keo kiệt, lộ rõ bản chất của tên chủ nhà. Cách giải quết có một không hai: cho
đầy tớ mượn cái khố tải thấm nước khi khát vắt ra mà uống.
Biểu thức “vắt cổ chày ra nước” nghĩa cũ được hiểu là: Cái chày ngày
xưa thường dùng để giã gạo, bột, thuốc, tiêu, ớt..v.v. Người ta đẽo chày dài
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ngắn tùy theo cái cối lớn nhỏ và để đứng hay ngồi mà giã. Phần giữa thân
chày được làm nhỏ cho vừa tay nắm. việc giã thường khiến người giã tiết ra
nhiều mồ hôi (do làm việt cật lực) toàn thân, và mồ hôi tuôn ra từ tay ngấm
vào cổ chày.
Từ nghĩa cũ như vậy, anh đầy tớ đã khéo léo sử dụng biểu thức ngôn
ngữ “vắt cổ chày ra nước” để chỉ việc tận dụng một cách triệt để ám chỉ chủ
nhà keo kiệt, chuyên bóc lột sức lao động của người làm công, không chịu bỏ
ra một đồng nào cho người làm công.
Như vậy biểu thức ngôn ngữ “vắt cổ chày ra nước” là một biểu thức
ngôn ngữ đa nghĩa, mà ngày ngay cách nói này vẫn còn tồn tại để chỉ những
người có tính bủn xỉn, keo kiệt.
153. SỢ SÉT BÀ [45,183 - 184]
Xưa có một thầy đồ ngồi dạy học ở nhà một người đàn bà góa. Bữa nào
ăn cơm, bà cũng chỉ cho thầy ăn vừa sét bát thì thôi.
Một hôm, trời mưa sấm sét dữ lắm. Người đàn bà sợ run cầm cập, còn
thầy đồ thì thản nhiên như không.
Người đàn bà thấy vậy hỏi:
- Thầy không sợ sét ư?
Thầy đồ đáp:
- Tôi không sợ sét của trời, tôi chỉ sợ sét của bà thôi. Cứ mỗi ngày ba
sét ba lượt thì tôi cũng đến chết đói mất.
Tình huống gây cười của truyện là câu chuyện của thầy đồ dạy học
thường xuyên bị ăn đói và một người phụ nữ góa chồng, vào một hôm trời
mưa sấm sét.
Ở nghĩa thứ nhất “sét” là một danh từ: dùng để chỉ một lượng vừa đến
sát miệng của vật đựng. Như là sét bát cơm, sét bơ gạo. Với nghĩa thứ nhất
này, người đọc hiểu rằng mỗi một bữa ăn thầy đồ chỉ được ăn có sét bát cơm,
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có nghĩa là một lượng cơm vừa sát với chiếc bát, không được ăn thêm. Đối
với một người bình thường và với một người đàn ông, lượng cơm như vậy là
ít trong một bữa, chắc chắn sẽ làm cho thầy đồ bị đói. Ở nghĩa chiếu vật thứ
hai là một danh từ chỉ hiện tượng phóng điện giữa đám mây và mặt đất, gây
tiếng nổ to và đanh, có thể làm chết người, đổ cây, cháy nhà. “Sét đánh trúng
cột điện” hay “tin sét đánh”.
Trong truyện khi có trời mưa sấm sét, người phụ nữ góa chồng sợ sét
đánh, có nghĩa là bà đã dùng theo nghĩa thứ hai, tuy nhiên thầy đồ lại cố tình
hiểu theo cách hiểu thứ nhất. Ông đã khéo léo dẫn dắt người phụ nữ góa
chồng hiểu theo cách của mình, hiểu được nỗi khổ tâm khi mỗi bữa chỉ được
ăn có sét cơm. Như vậy chính cách nói đa nghĩa của người đàn ông đã đem lại
cho người đọc một tiếng cười sảng khoái và một lời nhắc khéo đến người phụ
kia nên quan tâm hơn nữa đến bữa ăn của thầy đồ.
Trong Tiếng Việt, từ nhiều nghĩa chiếm một số lượng lớn. Có thể coi
đây là một thuận lợi, để các tác giả trong truyện cười khai thác tối đa giá trị
nghĩa của từ nhằm gây cười. Tính đa nghĩa của biểu thức chiếu vật trong
Truyện cười Dân gian Việt Nam phần nào giúp chúng ta thấy được giá trị biểu
cảm của các từ ngữ tiếng Việt.
2.1.1.2. Biện pháp gây cƣời do ngƣời nói sử dụng các biểu thức chiếu vật
đồng sở chỉ
Như chúng ta đã biết, khái niệm đồng sở chỉ được hiểu là: cùng một
đối tượng, một sự vật, hiện tượng trong những ngữ cảnh khác nhau, nó lại
xuất hiện với tên gọi khác nhau. Chiếu vật đồng sở chỉ chính là phương thức
chiếu vật được sử dụng để chỉ cùng một đối tượng trong ngữ cảnh khác nhau.
Chiếu vật đồng sở chỉ là một bộ phận của chiếu vật, thể hiện mối quan hệ
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giữa ngữ cảnh với diễn ngôn. Trong truyện cười Dân gian Việt Nam, những
truyện sau đây được người nói sử dụng các biểu thức chiếu vật đồng sở chỉ.
49. SAO PHÍ QUÁ THẾ [45, 92]
Một người hà tiện chết xuống âm phủ. Diêm vương mắng:
- Mày ở trên trần, chỉ thích bo bo giữ của không chịu đỡ đần kẻ đói,
cứu giúp người nghèo. Tội mày không tha được, phải bỏ vạc dầu.
Lúc quỷ sứ đưa anh ta đến chỗ vạc dầu, anh ta nói:
- Ngần ấy dầu cơ à? Sao phí quá thế! Xin hãy đem dầu ấy bán lấy
tiền cho tôi, rồi bỏ vào vạc nước sôi cũng được.
Tình huống gây cười trong truyện là có lão hà tiện chết xuống âm phủ
bị Diêm vương mắng. Mày ở trên trần chỉ biết giữ của, không giúp đỡ kẻ đói,
cứu giúp người nghèo. Diêm vương sai quỷ sứ đi bỏ vạc dầu.
Ở hoàn cảnh, không gian thứ nhất đó là trên dương thế, anh hà tiện
được miêu tả là người hà tiện “chỉ thích bo bo giữ của không chịu đỡ đần kẻ
đói, cứu giúp người nghèo”. Biểu thức miêu tả trên đưa ra một kết luận anh là
người quá keo kiệt và khi xuống âm phủ thì phải “bỏ vạc dầu”.
Ở hoàn cảnh, không gian thứ hai là dưới âm phủ và khi đã bị đem đi bỏ
vạc dầu, thì lão keo kiệt không xin Diêm Vương tha tội mà lão còn nói với
quỷ sứ “ngần ấy dầu cơ à? Sao phí quá thế! Xin hãy đem dầu ấy bán lấy tiền
cho tôi, rồi bỏ vào vạc nước sôi cũng được”. Biểu thức miêu tả thứ hai đưa
đến cùng kết luận anh là người quá keo kiệt. Trong hoàn cảnh sắp chết, đem
bỏ vạc dầu, đáng lẽ lão keo kiệt phải xin Diêm Vương giảm bớt tội hoặc có
hành động xám hối. Nhưng lão lại nói với quỷ sứ một việc hoàn toàn khác xa
với hình thức bị phạm tội của mình.
Như vậy bản chất keo kiệt của lão dù ở trong hoàn cảnh nào cũng
không hề thay đổi, ngay cả cái chết liền kề. Người đọc vừa dành cho lão tiếng
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cười chê bai và không quên dành cho những ai có tính keo kiệt ngay cả với
bản thân mình một bài học luân lí “không nên coi của hơn người”.
80. KHIÊNG CHỮ [45, 121]
Một thầy nọ có tính hay kiêng, một hôm cùng một chú nhỏ theo hầu vào
kinh đi thi.
Chú này có chiếc khăn vắt vai, dọc đường gió thổi mạnh, chiếc khăn cứ
rơi xuống đất mãi. Chú cáu lắm, nói:
- Sao lại cứ rớt hoài như vậy!
Ông thầy nghe mới mắng:
- Đi thi chỉ sợ có một tiếng “rớt ” mà mày cứ nối “rớt ” mãi, thế thì bất
lợi quá!
Chú nhỏ làm thinh
Đi một lúc, chiếc khăn lại rơi xuống đất, lần này chú tức lắm, nhặt
buộc chặt lên đầu nói:
- Phen này tao chói chặt mày vào đây, có đi tới kinh cũng không “đậu”
nữa (vì chú kiêng chữ “rớt ”).
Tình huống gây cười trong truyện đó là một thầy nọ vào kinh đi thi và
một chú nhỏ có chiếc khăn vắt trên vai đi theo hầu.
Truyện miêu tả về việc chú nhỏ vắt trên vai chiếc khăn, tuy nhiên dọc
đường vì gió thổi mạnh nên chiếc khăn bị “rớt” xuống đất. Vì là một người có
tính hay kiêng, nên thầy nọ đã quy chiếu biểu thức ngôn ngữ rớt với sự việc
chuẩn bị thi thi. Rõ ràng qua sự quy chiếu người đọc nhận thấy thầy nọ là
người quá mê tín.
Trong phát ngôn thứ hai, chú nhỏ đã thay không dùng từ “rớt”, bằng từ
“không đậu” (vì lần này chú đã buộc chặt chiếc khăn trên đầu), nhưng chú
nhỏ vô tình hay cố ý không biết nghĩa của hai từ “rớt” và “không đậu” là
tương đương nhau. Hai từ cùng chỉ về một trạng thái bị rơi ra, không đứng
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yên một chỗ. Chính hai từ này làm cho chủ quy chiếu đến việc mình bị rơi ra
khỏi bảng vàng (theo cách gọi đậu trong thi cử ngày xưa).
Tác giả dành cho cả thầy và tớ tiếng cười chê, một dành cho thầy nọ và
một dành cho chú nhỏ. Tuy nhiên mức độ dành cho chú nhỏ nhẹ hơn, bởi dù
sao chú vẫn là kẻ hầu người hạ, trong xã hội xưa việc học hành chưa chắc
được đến nơi đến chốn. Tuy nhiên một người như thầy nọ chuẩn bị đi thi, một
người được học hành cẩn thận, lại tin vào những từ ngữ đời thường không cần
thiết thì thật đáng chê trách.
2.1.1.3. Biện pháp gây cƣời do ngƣời nói sử dụng sai phƣơng thức chiếu vật
“Phương thức chiếu vật là phương thức tổ chức, các kiểu biểu thức
chiếu vật nhờ chúng mà người nói thực hiện hành vi chiếu vật và người nghe
suy ra nghĩa chiếu vật”. Dù biểu thức chiếu vật có đầy đủ đến thế nào đi nữa
thì tự chúng cũng không thể báo cho người nghe, người đọc biết sự vật được
quy chiếu là gì. Qua biểu thức chiếu vật, người nói (người viết) thể hiện ý
định chiếu vật và người nghe (người đọc) suy ý để tìm ra nghĩa chiếu vật.
Trong truyện cười dân gian Việt Nam chúng tôi khảo sát một số truyện cười
đôi khi người nói (người viết) cố tình sử dụng sử dụng sai phương thức chiếu
vật để gọi tên, chỉ trỏ, miêu tả không đúng, không chính xác, không phù hợp
với các sự vật, hiện tượng được chiếu vật; để thể hiện ý định, mục đích của
truyện. Đây là những yếu tố tạo nên tiếng cười cho truyện cười dân gian
Việt Nam.
117. ĐẬU PHỤ CẮN [45, 152 - 153]
Sư cụ xơi thịt cầy vụng ở trong phòng. Chú tiểu biết, hỏi:
- Bạch cụ, cụ xơi gì trong đấy ạ?
Sư cụ đáp:
- Tao ăn đậu phụ.
Lúc ấy, có tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài cổng chùa. Sư cụ hỏi:
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- Cái gì ngoài cổng thế?
Chú tiểu đáp:
- Bạch cụ! Đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa đấy ạ!
Mở đầu truyện là cuộc đối thoại của chú tiểu và sư thầy về việc sư thầy
ăn vụng thịt cầy trong phòng. Ngay từ lời trao đáp thứ nhất, sư cụ đã nói dối
chú tiểu về hành động ăn vụng của mình. Để bao biện cho thói xấu ăn vụng
thịt cầy, sư cụ đã quy chiếu thịt cầy (một loại thức ăn được chế biến từ động
vật (nhân dân ta thường gọi là thịt chó), bị cấm với người đi tu) đến một loại
thức ăn khác là đậu phụ (loại thức ăn được chế biến từ thực vật, đó là cây đậu
nành, loại thức ăn dành cho người đi tu (loại thức ăn không bị cấm).
Rõ ràng, sư cụ đã sử dụng sai phương thức chiếu vật nhưng chú tiểu
một mặt công nhận, mặt khác cố tình trêu lại sư cụ và khi có tiếng chó sủa
ngoài cổng, chú tiểu ngay lập tức đã thưa “Bạch cụ! Đậu phụ làng cắn đậu
phụ chùa đấy ạ”. Đến đây thì chính sự bao biện của sư cụ đã đập trúng lưng
của sư cụ, xúc phạm thể diện của sư cụ. Tuy nhiên, sư cụ không thể phạt chú
tiểu bởi vì chú tiểu dùng ngay lời nói dối của sư cụ để đáp lại. Người đọc có
một trận cười sảng khoái.
Người đọc cười chê một sư cụ đi tu mà không trọn lòng theo phật, khen
chú tiểu thông minh, hoạt bát, giỏi ứng biến.
140. TỬU SẮC [45, 171 -172]
Một anh nọ nghe lỏm thấy người ta lúc ngồi ăn cứ hay nói đến chữ
“tửu sắc”. Anh ta biết “tửu” là rượu, còn sắc thì anh ta đoán là cơm, đã nói
đến rượu, thì phải nói đến cơm, chắc chả còn gì khác.
Một hôm, có người bạn mời ăn cỗ. Anh ta uống rượu đã ngà ngà, liền
lên mặt ta biết chữ, bảo bạn:
- Thôi cho sắc ra đây chứ!
Bạn ngờ là anh ta rượu say rồi, muốn đòi đi chơi gái, bèn:

42

- Vâng, cứ uống rượu đi đã... Rồi thế nào cũng có “sắc”.
Anh ta càng được thể khề khà:
- Bao giờ tôi cũng thế. Có “tửu” thì phải có “sắc” mới được. Không có
sắc thì tôi cồn cào không chịu được.
Bạn vừa cười vừa ép uống rượu nữa.
Anh ta đợi một chốc, không thấy cơm đưa ra, lại giục :
- Thôi, cho sắc ra đi. Tôi không chịu được nữa rồi. Thứ nhất, thì cho tôi
“sắc” nóng, thứ nhì thì cho tôi “sắc” nguội. Nhược bằng không có nữa, thì
cho tôi “sắc” sém cũng được.
Vừa lúc ấy, vợ bạn ở trong nhà bưng liễn cơm ra. Anh ta trông thấy,
mừng quýnh, một tay vỗ đùi, một tay trỏ liễn cơm, bảo:
- Có thế chứ lị! Bác còn hãm tôi mãi. Chẳng “sắc” là gì kia!
Bạn cho là anh ta muốn chòng ghẹo vợ mình, nỗi khùng lên vừa đánh
đuổi vừa mắng :
- À mày muốn “sắc” của ông à! Này “sắc” này! “sắc” này!
Tình huống gây cười là có một anh nghe lỏm mọi người ngồi ăn cơm,
cứ hay nói đến “tửu sắc”, anh ta đoán “tửu” là rượu, còn “sắc” anh ta đoán là
cơm. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh ta không được mời cơm và anh ta
cũng không ra oai, lên mặt biết chữ với bạn. Anh bạn liền nhầm tưởng là anh
ta muốn đi chơi gái, nên bèn nói rằng cứ uống rượu đi đã, rồi sẽ có gái. Câu
chuyện của hai anh cứ tiếp tục cho đến khi anh được mời cơm rượu đói quá,
cồn cào ruột gan, nên cứ đòi “sắc” theo ý hiểu của anh ta là cơm.
Trong truyện, anh chàng say rượu bị đánh đuổi không giản đơn là vì
không biết nghĩa của từ Hán Việt “sắc” (chỉ vẻ đẹp của người đàn bà, con
gái), mà lỗi trầm trọng của anh ta là quy chiếu nó đến với “liễn cơm”, đang ở
trên tay người vợ bạn. Nói đúng ra, do hiểu sai, nên quy chiếu nhầm, nhưng
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tai họa xảy ra là do “việc quy chiếu”, nếu việc hiểu sai cứ để trong lòng thì
đâu đến nỗi bị bạn mắng và đánh đuổi như anh trong truyện.
142. THỪA MỘT CON THÌ CÓ [45, 175]
Một anh ngốc ra chợ mua được một đàn bò sáu con, ngồi lên lưng con
đầu đàn rồi dắt cả đàn về. Giữa đường, Ngốc ta nhìn lại đàn bò đằng sau,
đếm, một, hai, ba... một, hai, ba, bốn... năm, đếm đi đếm lại năm, bảy lượt,
Ngốc ta vẫn thấy có năm con. Cuống lên Ngốc ta vặt đầu, vặt tai, nhưng
không biết làm thế nào cả.
Về đến nhà, thấy vợ đứng chờ ở cổng, Ngốc ta vẫn ngồi trên lưng bò
mếu máo nói:
- Chết mất thôi! Tôi đánh mất một con bò rồi!
Vợ hỏi:
- Mua mấy con mà để mất một con?
Ngốc ta chỉ đàn bò năm con theo sau:
- Sáu con, bây giờ chỉ còn năm.
Chị vợ vừa cười vừa nói:
- Thừa một con thì có.
Tình huống gây cười là một anh chàng ngốc, ra chợ mua được sáu con
bò, sau khi ngồi lên con đầu đàn, anh ta dắt cả đàn về. Giữa đường anh ta đếm
đi đếm lại kiểu gì cũng chỉ có năm con. Về đến nhà anh ta đã mếu máo với vợ
là mất một con.
Câu trả lời của người vợ in đậm trong truyện “Thừa một con thì có”. Dễ
dàng nhận thấy chị vợ đã dùng “một con” để quy chiếu đến anh chàng ngốc.
Nếu như hiểu theo lẽ tự nhiên thì việc anh chàng ngốc trình bày với vợ “Tôi
đánh mất một con bò”, thì hẳn câu nói chị vợ phải quy chiếu đến con bò bị
mất, nhưng chị ta lại quy chiếu đến anh chồng. Sự quy chiếu của chị vợ sai
phương thức chiếu vật nhằm ám chỉ “anh chồng ngốc như bò”, mới có chuyện
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là “thừa một con thì có”. Lời nói của chị vợ có thể ghi lại như sau: “Thừa một
con bò, con đó chính là anh: anh ngốc như bò”.
Truyện mang lại tiếng cười sảng khoái cho người đọc, bởi một sự quy
chiếu bất thường.
2.1.2. Biện pháp gây cƣời do ngƣời nhận vi phạm quy tắc giải nghĩa biểu
thức chiếu vật
Trong giao tiếp, người chịu trách nhiệm chính trong chiếu vật là người
nói (người viết). Người nói là người thực hiện hành vi chiếu vật. Nhưng, nói
như vậy, người nghe không hoàn toàn vô can, thụ động, không có vai trò gì
trong sự chiếu vật. Để xác định được một nghĩa chiếu vật, người nghe cần xác
định được hệ quy chiếu của diễn ngôn, sự vật nào được nói tới và tất nhiên
người nghe phải có niềm tin vào sự chiếu vật của người nói. Trong truyện
cười dân gian Việt Nam, tiếng cười đôi khi lại không đến từ phía người nói
(người viết), mà còn từ phía người nghe khi không quy chiếu đúng ý định của
người nói. Những biện pháp gây cười sau đây thường xuất hiện trong truyện
cười dân gian Việt Nam đó là: người nghe tách rời biểu thức chiếu vật với
hoàn cảnh giao tiếp, người nghe không quy chiếu đúng ý định của người nói.
2.1.2.1. Biện pháp gây cƣời do ngƣời nghe tách rời biểu thức chiếu vật
với hoàn cảnh giao tiếp
Chúng ta nhận thấy chiếu vật không phải là một hành vi đơn phương
mà là một hành vi cộng tác giữa các đối ngôn. Vì vậy, muốn xác định nghĩa
chiếu vật của các thành tố ngôn ngữ cũng như nghĩa chiếu vật của câu, ta phải
đặt câu vào tình huống khi nó phát ra. Hoàn cảnh giao tiếp đóng vai trò quan
trọng trong việc tìm hiểu phát ngôn. Nếu tách phát ngôn ra khỏi hoàn cảnh
giao tiếp của nó thì có thể ta sẽ hiểu sai về phát ngôn đó hoặc hoàn
toàn không biết phát ngôn đó đang đề cập vấn đề gì.
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Trong truyện cười Dân gian Việt Nam, người nghe (người đọc) đã tách
rời các biểu thức chiếu vật ra khỏi hoàn cảnh giao tiếp, điều này đã tạo nên
tiếng cười cho truyện. Một số truyện sau đây, thể hiện điều này.
154. THẾ THÌ KHÔNG MẤT [45, 184]
Cô chủ và con sen đi đò. Con sen ăn trầu thế nào nhỡ tay đánh rơi cái
ống vôi bạc của cô chủ xuống sông. Sợ cô chủ mắng, nó mới lập mưu hỏi:
- Thưa cô, cái gì mà mình biết nó ở đâu rồi thì có cho là mất được
không ạ?
Cô chủ vô tình trả lời:
- Sao lại hỏi lẩn thẩn thế? Đã biết nó đâu rồi còn gọi là mất thế nào được.
Con sen nhanh nhảu:
- Thế thì cái ống vôi của cô không mất. Con biết nó nằm dưới đáy
sông, con vừa đánh rơi xuống đấy.
Đọc truyện “thế thì không mất”, độc giả vừa buồn cười vừa có lời khen
cho một con sen nhanh nhẹ, thông minh, biết đưa ra những chiêu ứng phó để
nhằm không bị cô chủ mắng.
Câu nói “Thế thì cái ống vôi của cô không mất”, không phù hợp với
hoàn cảnh giao tiếp là cô vừa làm rơi cái ống vôi xuống đáy sông và không
bao giờ lấy lên được nữa. Với cách nói của con sen như vậy, cô chủ vừa bất
ngờ, vừa tức, nhưng đồng thời cũng không thể trách mắng, hay phạt gì được
con sen.
163. KHOE CỦA [45, 189 -190]
Có anh tính hay khoe của. Một hôm, may được cái áo mới, liền đem ra
mặc, rồi đứng hóng ở cửa đợi có ai qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến
chiều, chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm.
Đang lúc tức tối, chợt thấy một anh cũng hay khoe, tất tưởi chạy đến
hỏi to:
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- Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?
Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo:
- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua
đây cả.
Tình huống gây cười khi đọc truyện đó là có hai anh khoe của gặp
nhau, một anh thì khoe mình có áo mới, còn một anh thì khoe về con lợn cưới
của mình. Tuy nhiên cách hai anh khoe của thì không phù hợp với hoàn cảnh
giao tiếp.
Anh thứ nhất, muốn khoe một chiếc áo mới, nhưng đứng đợi ở cửa mãi
mà không có ai khen cả. Đúng lúc ấy một anh khoe lợn cưới chạy đến hỏi về
con lợn, thì anh khoe áo thay vì trả lời “tôi không thấy con lợn nào chạy qua
đây cả” thì anh ta lại trả lời là “từ khi tôi mặc cái áo mới này” còn anh đi tìm
lợn thay vì hỏi “bác có thấy con lợn nào chạy qua đây không” thì anh ta lại
hỏi con lợn cưới.
Như vậy, cả hai anh đều có dịp được khoe của của mình, tuy nhiên
hoàn cảnh để khoe của lại không phù hợp, chính vì thế đã làm cho độc giả
buồn cười, tất nhiên là tiếng cười chê dành cả cho hai anh và những người có
thói quen hay khoe của.
2.1.2.2. Biện pháp gây cƣời do ngƣời nghe không quy chiếu đúng ý định
của ngƣời nói.
Sau đây những truyện tiêu biểu mà người nói không quy chiếu đúng ý
định của người nói, tạo nên tiếng cười.
13. ĐÁNH QUÂN NGŨ SÁCH [45, 62 – 63]
Lính huyện đi tuần đêm, bắt được đám tổ tôm. Sáng hôm sau đem lên
công trường để tâng công.
Quan chưa biết việc gì, cứ bảo nọc ra đánh. Lính cầm roi hỏi:
- Bẩm quan đánh bao nhiêu ạ?
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Quan đang dở ngủ dở thức mơ màng đến quân bài đánh cho cụ thượng
ù lúc gà gáy, bảo:
- Đánh quân ngũ sách!
Truyện đề cập đến một mâu thuẫn trong xã hội cũ: quan cấm dân đánh
cờ bạc, nhưng chính quan lại là người đam mê và hay chơi cờ bạc. Cũng
chính vì bị cấm nên người dân hay chơi cờ bạc về đêm, và đây cũng là cơ sở
để cho lính huyện bắt được đám tổ tôm khi đi tuần đêm. Một điều thú vị là
cũng trong cái đêm ấy (lúc gà gáy) quan cũng chơi bài, trong số đó có cả cụ
thượng (là bậc quan trên). Như vậy từ quan trên cho đến quan dưới, từ quan
lớn cho đến quan bé, đều ham mê cờ bạc, bề ngoài thì ra lệnh cấm, bắt, nhưng
bên trong vẫn lén lút chơi.
Câu hỏi của anh lính trong truyện “Bẩm quan đánh bao nhiêu ạ?”,
nghĩa là anh lính quy chiếu tới việc phạt đám tổ tôm mới bắt được tối qua.
Nhưng do “dở ngủ, dở thức”, quan huyện quy chiếu đến việc đánh bạc với cụ
thượng. Vì vậy lời đáp của quan với anh lính lại quy chiếu vào quân bài đã
được sử dụng để tạo điều kiện cho quan thượng ù ván bài trong đêm qua.
Câu nói in đậm trong truyện “Đánh quân ngũ sách!” là câu nói do quan
huyện đã quy chiếu sai ý định của anh lính lệ. Cả hai quy chiếu đến những
thực thể quá xa nhau, tạo nên sự trật khớp, từ đó tạo nên tiếng cười. Độc giả
không chỉ cười ở sự sự quy chiếu lệch của quan và anh lính mà độc giả còn
buồn cười ở chính câu trả lời của quan là bằng chứng, chứng minh quan là
người ham mê cờ bạc, làm quan nhưng không hề gương mẫu, nói mà không
thực hiện. Bất cứ ai đọc truyện cũng dành cho một bộ phận tầng lớp trên trong
xã hội cũ một tiếng cười châm biếm mỉa mai.
149. MẤT RỒI [45, 181]
Một người sắp đi chơi xa, dặn con:
- Ở nhà có ai hỏi, thì bảo bố đi chơi vắng nhé!
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Sợ con mải chơi quên mất, lại cẩn thận lấy bút viết vào giấy rồi bảo:
Có ai hỏi, thì con cứ đưa cái giấy này.
Con cầm giấy bỏ vào túi áo. Cả ngày chẳng thấy ai hỏi. Tối đến, sẵn có
ngọn đèn, nó lấy giấy ra xem, chẳng may vô ý để giấy cháy mất.
Hôm sau, có người đến chơi, hỏi:
- Thầy cháu có nhà không?
Nó ngẩn ngơ hồi lâu, sực nhớ ra, sờ vào túi không thấy giấy, liền nói:
- Mất rồi!
Khách giật mình hỏi:
- Mất bao giờ?
- Tối hôm qua.
Sao mà mất?
- Cháy...
Tình huống của truyện đó là có một người sắp đi chơi xa, phòng khi có
người đến tìm, sợ con mãi chơi nên đã viết giấy để lại đưa cho con và dặn con
hễ có ai hỏi bố thì đưa tờ giấy này.
Truyện phát triển với việc người con chẳng may làm cháy mất tờ giấy,
và việc có người đến chơi và hỏi về bố của cậu. Câu chuyện của khách và đứa
con trong truyện cho thấy vật chiếu trong đầu người khách là “bố cậu bé”
trong khi đó cậu bé lại nghĩ đến “miếng giấy bố cậu viết”, chính vì sự không
quy chiếu đúng ý định của người nói nên cậu bé mới trả lời là “cháy”. Câu trả
lời của cậu bé, gây ra sự hiểu nhầm về việc bố cậu bé đi chơi, nhưng người
khách lại tưởng là đã chết. Tiếng cười thật sự thành công với dụng ý nghệ
thuật của người viết khi đã dùng biểu thức quy chiếu không đúng với ý định
của người nói.
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2.2. Vi phạm quy tắc lập luận trong truyện cƣời dân gian Việt Nam
Xuất hiện trong truyện cười dân gian Việt Nam, các quan hệ lập luận,
có thể không đầy đủ các thành phần tiền đề và kết luận. Tiếng cười được tạo
ra, có thể do thiếu phần luận cứ, tiền đề hay kết luận có thể để ngỏ. Nghiên
cứu biện pháp gây cười trong lập luận của truyện cười là tìm xem trong truyện
cười đó nếu có lập luận thì thành phần nào của lập luận tạo nên tiếng cười và
tiếng cười đó có dụng ý gì, vai trò gì trong truyện. Qua khảo sát truyện cười
dân gian việt Nam, chúng tôi nhận thấy có 26 truyện vi phạm quy tắc lập luận
trong tổng 125 truyện cười với những kiểu chính như sau:
- Gây cười bằng sự vi phạm quy tắc hiện diện của các thành phần trong
lập luận: Người nói bỏ trống luận cứ, người nói bỏ trống thành phần kết luận.
- Gây cười do vi phạm quy tắc vận dụng cơ sở lập luận. Dưới đây là
những biểu hiện cụ thể của các hiện tượng vi phạm này.
2.2.1. Biện pháp gây cƣời bằng sự vi phạm quy tắc hiện diện của các
thành phần trong lập luận
Một quan hệ lập luận ở dạng đầy đủ phải có hai phát ngôn, tức là phải
đảm bảo sự có mặt của hai thành phần luận cứ và kết luận. Trong giao tiếp,
nhiều khi người lập luận cố ý bỏ trống một trong hai thành phần này của quan
hệ lập luận để người nghe tự suy ra. Nói khác đi, luận cứ hoặc kết luận như
vậy được coi là những trường hợp phá vỡ quy tắc lập luận. Đây cũng chính là
một trong những biện pháp nghệ thuật của truyện cười.
2.2.1.1. Biện pháp gây cƣời do ngƣời nói bỏ trống luận cứ
Trong một lập luận, các thành phần luận cứ, kết luận có thể hiện diện
tường minh, tức có thể được nói rõ ra. Tuy nhiên không ít những trường hợp
trong truyện cười, trong đó luận cứ có thể bị bỏ trống hoặc hàm ẩn, người lập
luận không nói ra, người nghe phải tự mình suy ra mới biết.
12. HAI KIỂU ÁO [45, 62]
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Một ông quan lớn đến hiệu may may một cái áo thật sang để tiếp
khách. Biết quan xưa nay nổi tiếng luồn cuối quan trên, hách dịch với dân,
người thợ may hỏi:
- Xin quan lớn cho biết ngài may chiếc áo này để tiếp ai ạ?
Quan chạm lòng tự ái, cau mày lại:
- Nhà ngươi muốn biết để làm gì?
Người thợ may liền đáp:
- Thưa ngài, con hỏi để may cho vừa. Nếu ngài mặc hầu quan trên thì
vạt đằng trước phải ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì
vạt đằng sau phải may ngắn lại.
Quan ngẫm nghĩ một hồi, gật gù cho là chí lý, truyền:
- Thế thì nhà ngươi may cho ta cả hai kiểu.
Tình huống gây cười của truyện là cuộc nói chuyện của người thợ may
và quan lớn đến may một cái áo thật sang để tiếp khách, tại nhà thợ may.
Qua cuộc đối thoại của người thợ may và quan lớn, người đọc nhận
thấy có hai lời đáp chứa lập luận. Lời đáp của người thợ may gồm hai lập luận
trực tiếp mỗi lập luận có một tiền đề tường minh và một kết luận ngầm ẩn.
Tiền đề trong lập luận thứ nhất “nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng
trước phải may ngắn đi dăm tấc”, kết luận ngầm ẩn là “khi ngài cuối gập
người xuống thì nom sẽ vừa”. Tiền đề trong lập luận thứ hai là “nếu ngài mặc
để tiếp dân đen thì vạt đằng sau phải may ngắn lại”, kết luận ngầm ẩn là để
khi ngài “hách dịch” ngẩng đầu, ưỡn ngực thì vạt áo sẽ vừa.
Hai ý nghĩa ngầm ẩn trong câu trả lời của người thợ may đã được quan
giải đoán sau khi “ngẫm nghĩ một hồi, cho là chí lí”. Chính các kết luận vừa
phân tích “khi ngài cuối xuống thì sẽ vừa” và kết luận “khi ngài hách dịch,
ngẩng đầu ưỡn ngực thì vạt áo sẽ vừa” này lại trở thành tiền đề (luận cứ) để đi
đến kết luận tường minh của quan “Thế thì nhà ngươi may cho ta cả hai kiểu”.
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Như vậy chính những luận cứ bị bỏ trống trong truyện đã tạo nên tiếng
cười cho truyện. Đọc truyện người đọc không chỉ có một tiếng cười sảng
khoái, mà đằng sau đó là một sự cười chê ông quan lớn dốt nát, hay hách dịch
với dân, nhưng lúc nào cũng luồn cúi với bề trên. Độc giả khen anh thợ may
thông minh, hoạt bát nhưng vô cùng hóm hỉnh, không những đã may được hai
cái áo cho quan, mà còn cho quan một bài học.
31. NHƯNG NÓ PHẢI BẰNG HAI MÀY [45, 79 - 80]
Làng kia có một tên lý trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi.
Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện. Cải sợ
kém thế, lót trước cho thầy lý năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng.
Khi xử kiện, thầy lý nói:
- Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.
Cải vội xòe năm ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lý, khẽ bẩm:
- Xin thầy xét lại, lẽ phải về con mà!
Thầy lý cũng xòe năm ngón tay trái úp lên năm ngón tay mặt, nói:
- Tao biết mày phải...nhưng nó lại phải...bằng hai mày!
Mở đầu truyện tác giả giới thiệu với người đọc ở làng kia có thầy lý
“nổi tiếng xử kiện giỏi”, cách giới thiệu thú vị này thu hút sự chú ý của người
đọc vào tài xử kiện của thầy lý. Và sau vụ kiện người ta nhận ra rằng, cái tài
xử kiện của thầy là cái tài như thế nào, đó là: “tài ăn của đút từ cả hai bên mà
người mất của đành chấp nhận”, bởi lẽ “mày cũng phải, nhưng nó phải bằng
hai mày”.
Tài năng xử kiện của thầy lí được thể hiện trong câu đầu tiên của mình.
Thầy công nhận rằng cả hai bên đều có lỗi, nhưng Cải lỗi nặng hơn nên bị xử
phạt, chứ thầy không xóa án cho Ngô. Thầy đưa ra kết luận trong vụ xử kiện
một cách nhanh chóng và đầy uy lực “Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn,
phạt một chục roi”. Rồi cái cử chỉ rất nghệ thuật “thầy xòe năm ngón tay trái
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úp lên trên năm ngón tay mặt (tức tay phải) là sự xác nhận bằng hành động
với dụng ý rằng “năm ngón tay trái lấn át được năm ngón tay phải, và cũng
tức là “cái trái vẫn át được cái phải, nếu cái trái có giá trị gấp hai lần cái
phải”. Cho nên, thầy lí giải thích “Tao biết mày phải... nhưng nó lại
phải...bằng hai mày!”. Lập luận của thầy lý có thể “số hóa” thành mệnh đề:
“Cải phải 50%, còn Ngô phải 100%”, nên Ngô được phép đánh cải.
Trước kết luận Cải thua và Ngô thì thắng, độc giả nhận ra phần luận cứ,
tiền đề đã bị bỏ trống như đã phân tích ở trên đó là “Cải phải 50%” dẫn đến
kết luận “Cải thua” và tất nhiên luận cứ “Ngô phải 100%” sẽ dẫn đến kết luận
“Ngô thắng”.
Như vậy, phải nói rằng chính phần luận cứ (tiền đề) bị bỏ trống khi xử
kiện trong truyện đã tạo nên tiếng cười cho độc giả. Rõ ràng tiếng cười chê
bai, dè bỉu dành cho cho một thầy lý chuyên ăn đút lót trong xử kiện, mà
không xử theo công bằng lí lẽ. Tất nhiên độc giả cũng không quên gửi đến
anh Cải và anh Ngô trong truyện tiếng cười về sự đút lót quan trên về hành
động sai trái của mình.
2.2.1.2. Biện pháp gây cƣời do ngƣời nói bỏ trống kết luận.
Trong lập luận, truyện cười dân gian không những bỏ trống thành phần
luận cứ, mà người nói (người viết) cố tình bỏ trống phần kết luận nhằm đạt
được dụng ý của mình. Điều quan trọng là, dù kết luận có bị bỏ trống, hay
ngầm ẩn nhưng về nguyên tắc, người nói phải nói thế nào cho người nghe căn
cứ vào ngữ cảnh, vào ngôn cảnh, vào ngữ huống có thể tự mình suy ra mà
nắm bắt lấy kết luận.
6. BẨM TOÀN GẠO MUỐI [45, 57]
Một quan huyện ăn tiền rất bẫm, xử với dân rất tàn nhẫn. Có giấy đổi
quan đi nơi khác. Đợi mãi chẳng thấy ma nào lên tống tiễn cả, bà huyện gọi
nha lại vào trách.
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- Dân tình ở đây sao mà bạc thế! Quan phụ mẫu sắp đổi đi nơi khác mà
chẳng thấy đứa nào lên tiễn chân cả.
Nha lại thưa:
- Bẩm bà lớn, cả hàng huyện đã sắp sẵn đồ lễ tiễn quan rồi đấy ạ!
Bà huyện mừng rỡ hỏi:
- Họ lễ gì thế các thầy!
Nha lại ân cần thưa:
- Bẩm toàn gạo muối.
Truyện mở đầu bằng việc miêu tả về một ông quan huyện ăn tiền rất
bẫm, đối xử với dân rất tàn nhẫn, có giấy đổi quan đi nơi khác, nhưng đợi mãi
chẳng có ai đến tống tiễn.
Theo tục lệ của người Việt Nam, khi kết thúc một cuộc cúng tổ tiên, giỗ
chạp người ta thường rắc gạo trộn với muối khắp tứ phương để tống tiễn ma
quỷ. Như vậy, người hàng huyện đã xếp vị quan này vào hàng ma quỷ xét
theo câu trả lời của nha lại.
Trong lập luận của nha lại gồm hai tiền đề, tiền đề thứ nhất “Gạo, muối
người ta thường dùng để tống tiễn ma quỷ” theo tục lê, tiền đề thứ hai “Gạo,
muối được người hàng huyện dùng để tống tiễn quan”. Vậy theo phép loại
suy, kết luận sẽ là “Quan huyện nọ sẽ là ma quỷ”.
Rõ ràng kết luận không được nói ra, được người nói bỏ trống, nhưng
theo những gì mà nha lại đã lập luận và theo như tục lệ của người Việt Nam
từ xưa tới nay thì bất cứ ai khi đọc truyện cũng nhận ra được dụng ý này của
nha lại, và hiển nhiên cũng là dụng ý của người dân dành cho một vị quan ăn
bẫm, đối xử với người dân không ra gì.
76. ĐÃ CÓ THẦY GIỮ NHÀ HỘ [45, 117 - 118]
Có một thầy đồ rất nhát, ngồi dạy học ở nhà kia. Một đêm, thầy buồn đi
đồng, nhưng phần sợ ma phần sợ chó, thầy không dám mở cửa đi ra ngoài.
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Đến lúc mót quá, không tài nào nhịn được nữa thầy liền đánh liều đào một
cái hố ở kẽ vách rồi tương vào đấy.
Sáng hôm sau, biết không dấu được, thầy bèn gọi chủ nhà lại, chỉ vào
cái hố, nói:
- Đêm hôm qua, trộm nó đào ngạch nhà ta. Tôi biết, tôi đợi lúc nó thò
đầu định chui vào, tôi ỉa lên đầu nó một bãi. Nó sợ quá, bỏ chạy mất.
Chủ nhà biết tính thầy nhát, đoán ngay rằng thầy nói láo, đã ỉa bậy ra
nhà mà còn chực bịp mình, ông ta mới gọi cả nhà lại đông đủ mà bảo rằng:
- Nhà ta nuôi một đàn chó, rặt là đồ ăn hại. Đêm qua, trộm nó vào đào
ngạch, thế mà cả bầy chó không con nào biết. May có thầy, không thì khốn!
Thôi đem mà giết thịt cả đi. Từ giờ đã có thầy giữ nhà hộ.
Truyện kể về một thầy đồ nhút nhát, dạy học ở một nhà kia, một đêm
buồn đi đồng nhưng phần thì thầy sợ ma, phần thì thầy sợ chó, bởi vậy thầy
đã đánh liều ỉa bậy ra nhà thuê thầy dạy học.
Qua cuộc đối thoại của mình và chủ nhà, thầy đồ đã bao biện cho hành
vi của mình bằng việc đưa ra một thông tin không chính xác. Anh chủ nhà
biết “thầy đồ đã ỉa bậy ra nhà mà còn chực bịp mình”, nhưng lại làm ra vẻ
thừa nhận về điều này.
Phát ngôn của chủ nhà cuối truyện “Nhà ta nuôi một đàn chó, rặt là đồ
ăn hại. Đêm qua, trộm nó vào đào ngạch, thế mà cả bầy chó không con nào
biết. May có thầy, không thì khốn! Thôi đem mà giết thịt cả đi”, không chỉ là
một sự thừa nhận về những thông tin mà thầy đồ đưa ra, mà qua câu nói của
anh chủ nhà, người đọc còn nhận ra một sự cảm ơn đối với thầy đồ. Vì chính
thầy là người đã giúp gia đình anh đuổi tên trộm đi.
Chủ nhà đã thật sự khéo léo khi đẩy cuộc thoại đến cao trào với lập
luận chứa tiền đề (luận cứ) tường minh đó là “Từ giờ đã có thầy giữ nhà hộ”,
để rồi bất cứ ai khi đọc truyện vẫn có thể nhận ra một kết luận ngầm ẩn “thầy
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là chó”. Một kết luận bị bỏ trống nhưng lại hiện hữu với thầy đồ trong suốt
cuộc đời làm thầy của mình. Một bài học về đạo đức và nhân cách làm người.
Đã làm thầy chuyên dạy người khác về đạo đức, nhân cách, lối sống..., nhưng
chính thầy lại là người vi phạm vào những điều chuyên đi răn dạy người khác.
Truyện không chỉ là tiếng cười chê dành cho thầy đồ ngu dốt, truyện
còn là một bài học răn dạy tất cả chúng ta trong cuộc sống “trước khi học kiến
thức xã hội”, chúng ta nên học những bài học nhân cách làm người.
104. CHỈ CÓ MỘT CON MA [45, 141 - 142]
Con Diêm Vương ốm. Diêm vương sai quỷ sứ lên trần đón thầy lang
xuống chữa. Khi tên quỷ sứ đi, Diêm vương dặn:
- Tìm nhà thầy lang nào có ít ma đứng ở cửa nhất thì hãy vào.
Lên đến trần, tên quỷ sứ đi khắp nơi, không tìm được thầy lang nào
như thế cả. Nhà thầy nào xoàng ra cũng ba bốn chục con ma đứng ở cửa.
Đang định quay về thì bỗng thấy nhà một thầy lang nọ chỉ có mỗi một
con ma. Mừng quá, tên quỷ sứ bắt thầy lang đó xuống âm phủ. Xuống đến
nơi, liền dẫn thầy vào yết kiến Diêm vương.
Diêm vương đón được thầy giỏi mừng lắm, phán hỏi:
- Nhà ngươi làm thuốc đã bao năm nay mà khá như vậy?
Thầy lang thưa:
- Thưa tôi mới làm nghề thuốc này được mấy hôm nay, và cũng chỉ
mới chữa cho một người thôi ạ.
Truyện kể về việc Diêm vương sai quỷ sứ đón thầy lang xuống để chữa
bệnh cho con trai bị ốm. Ngay từ đầu truyện Diêm vương đã dặn dò quỷ sứ
“tìm nhà thầy lang nào có ít con ma đứng ở cửa nhất thì hãy vào”, có tư cách
của một tiền đề với một kết luận ngầm ẩn rằng “Một nhà thầy lang như thế
chứng tỏ thầy lang ấy giỏi” (chữa khỏi bệnh cho nhiều người, biến họ thành
“ma” ít nhất).
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Như vậy ngay từ tiền đề thứ nhất, với luận cứ Diêm vương đưa ra, mặc
dù không nói về kết luận của mình nhưng người đọc vẫn nhận ra được ý của
Diêm vương muốn tìm một thầy lang giỏi để chữa bệnh cho con trai mình.
Trước câu hỏi của Diêm vương “ Nhà ngươi làm thuốc đã bao năm nay
mà khá như vậy?”, câu trả lời thật thà của thầy lang “mới làm nghề thuốc này
được mấy hôm nay, và cũng chỉ mới chữa cho một người thôi”, tuy không nói
một cách ngầm ẩn, nhưng người nghe vẫn có thể coi đó là cơ sở (tiền đề) dẫn
đến một kết luận rằng “trình độ chữa bệnh của thầy quá thấp”. Mặc dù thầy
lang đã bỏ trống kết luận này, nhưng người đọc vẫn có thể hiểu kết luận rằng
“thầy là một thầy lang có trình độ thấp”. Qua việc bỏ trống kết luận của thầy
lang, đã tạo nên tiếng cười chê dành cho cả Diêm vương và thầy lang. Chê
Diêm vương một người được coi là có vị trí cao dưới âm phủ mà vẫn nhầm
lẫn, chê thầy lang với chuyên môn nghề thuốc thấp.
2.2.2. Biện pháp gây cƣời do ngƣời nói vi phạm quy tắc vận dụng cơ sở
lập luận
Có thể nói, lập luận và vận động lập luận là một chiến lược hội thoại
nhằm dẫn dắt người nghe, người đọc đến chỗ nắm bắt được cái kết luận mà
người lập luận muốn đi tới. Trong truyện cười dân gian Việt Nam, người nói
trong quá trình lập luận tạo tính thuyết phục cho người nghe, vô tình hoặc cố
ý đã vi phạm các quy tắc vận dụng cơ sở lập luận. Biện pháp gây cười bằng
sự vi phạm quy tắc vận dụng cơ sở lập luận trong truyện cười chính là cách
gây cười bởi các nhân vật giao tiếp phá vỡ quy tắc sử dụng lẽ thường - tức
những chân lý, kinh nghiệm để lập luận. Cụ thể là: Truyện sử dụng những
chân lí bất thường, ngược đời hoặc những chân lí mâu thuẫn, để tạo nên
tiếng cười.
2.2.2.1 Biện pháp gây cƣời do ngƣời nói vận dụng những chân lý bất
thƣờng, ngƣợc đời
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Trong truyện cười dân gian Việt Nam, những truyện do người nói vận
dụng chân lý bất thường, ngược đời, chiếm một số lượng không lớn, nhưng đã
đem lại một sự khác lạ, thú vị cho người cảm nhận.
101. LẠI CÕN TRÁCH TÔI [45, 140]
Một đứa trẻ sốt dữ lắm. Thầy lang cho uống thuốc, nó lăn ra chết. Bố
nó đến tận nhà bắt đền. Thầy không tin, đến xem lại, sờ thằng bé rồi bảo:
- Thế này mà lại còn trách tôi ư? Ông bảo tôi chữa cho nó khỏi nóng,
bây giờ người nó lạnh như thế này rồi chữa gì nữa.
Truyện đưa ra một lập luận tam đoạn luận rất dễ hiểu của một thầy lang
quá kém về tay nghề và cũng dễ gây cười: cười cho cách lập luận của thầy
lang thật sáng tỏ, đủ sức giúp thầy chống chế một cách vô lí, ngược đời và
cũng khó cãi được xét về mặt lập luận.
Vốn từ “sốt” được dùng theo hai nghĩa, một nghĩa là “tăng nhiệt độ cơ
thể lên quá mức bình thường, một nghĩa chỉ “nhiệt độ của vật thể”, như “nước
nóng”. Đối với người thầy thuốc, bệnh có hiện “nóng” ở con người được gọi
là “sốt” là theo nghĩa thứ nhất. Thế nhưng khi làm cho bệnh nhân chết thì thầy
lang lại dùng nghĩa thứ hai để chống chế. Như vậy, để bào chữa cho tay nghề
thấp kém của mình, thầy lang đã dùng chân lý có vẻ rất sắc sảo và phép “chơi
chữ” tài tình (đánh tráo hai nghĩa khác nhau của một từ). Tuy nhiên, chính lập
luận sắc sảo đó lại là chân lý ngược đời, nó đã bẻ gãy cái sĩ diện mà bấy lâu
nay thầy vẫn ngộ nhận.
Mặt khác, sâu xa hơn, tiếng cười nhằm vào lớp các thầy thuốc giả danh
mà thuở ấy người ta gọi là “lang băm”, những người chuyên kiếm tiền bằng
sự thiếu trung thực, có khi lừa đảo.
107. MÁNH KHÓE [45, 144]
Hai thầy lang ngồi nói chuyện với nhau. Thầy nọ hỏi thầy kia:
- Bác đi thăm bệnh, sao bất cứ bệnh nào bác cũng hỏi bệnh nhân thường
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ăn những gì, như vậy là nghĩa làm sao?
Thầy kia cười đáp:
- Có gì đâu, chẳng qua hỏi xem họ ăn uống có sang trọng hay không để
sau định tiền thuốc nhiều hay ít cho nó dễ!
Qua truyện người đọc dễ dàng “khôi phục” đoạn đối thoại giữa thầy
lang với các bệnh nhân của thầy như sau:
Thầy lang hai hỏi bệnh nhân: - Nhà ta thường ăn những gì?
Bệnh nhân đáp (một số giả định): - Thưa thầy, nhà chúng tôi thường ăn
các thứ A, B, C, v.v...Về phía bệnh nhân, chắc hẳn bệnh nhân nào cũng cho
rằng câu hỏi của thầy nhằm giúp cho việc “chuẩn đoán” bệnh càng đúng càng
tốt, cho nên không bệnh nhân nào lại công khai không đúng sự thật. Một lời
khai đúng sự thật đối với câu hỏi như thế này phải được xây dựng trên một
tiền giả định đúng với nội dung là các thức ăn thường được sử dụng. Trong
lúc đó, về phía thầy lang hai, như chính thầy cho biết, tùy theo A, B, C,
v.v...thầy sẽ biết được cái tin đưa ra trong tiền giả định là “giàu”, “trung bình”
hay “nghèo”, để định tiền thuốc “cho dễ”, hiểu là “có lợi nhất cho thầy”.
Như vậy, đích ngôn trung của câu hỏi của thầy lang hai là “tìm hiểu về
khả năng kinh tế của con bệnh”, nhưng ông đã không trực tiếp nêu đề tài này
để hỏi, mà kín đáo khai thác nó gián tiếp qua tiền giả định của bệnh nhân
trong câu trả lời mà người đó đưa ra. Nói một cách đúng nhất, thầy lang “giàu
kinh nghiệm” kia đã khai thác rất “điệu nghệ” thông tin về tài sản của bệnh
nhân qua tiền giả định đúng làm cơ sở cho câu trả lời của bệnh nhân đó.
Xét trong quan hệ với quy tắc lập luận, việc thầy lang hai đưa ra câu
hỏi “bệnh nhân thường ăn uống những gì?” là thầy lang đã đưa ra những chân
lý thừa vì câu hỏi này, theo chủ định của thầy lang, không nhằm vào đề tài
chữa trị cho bệnh nhân, nó mang dụng ý “nhà ta (bệnh nhân) giàu hay nghèo”.
Và trên thực tế, không bệnh nhân nào giải đoán nổi dụng ý này của thầy (tức
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là ai cũng “sập bẫy” của thầy), kể cả bạn đồng nghiệp của chính người nói là
thầy lang một, như được nêu trong truyện. Chính chân lý bất thường mà thầy
đưa ra tạo nên tiếng cười sảng khoái cho những ai đọc truyện.
2.2.2.2. Biện pháp gây cƣời do truyện chứa đựng các chân lý mâu thuẫn
Ngoài những truyện cười chứa đựng những chân lí bất thường, ngược
đời thì trong truyện cười dân gian Việt Nam, tác giả dân gian, người nói, còn
sử dụng những chân lí mâu thuẫn để tạo nên tiếng cười cho truyện. Có thể kể
đến những truyện sau đây:
102. SAO ĐÃ VỘI CHẾT [45, 140 - 141]
Một ông lang xưa nay vẫn khoe chữa bệnh giỏi, ngày nọ có một ông lão
đột ngột lại hỏi:
- Lão nghe thầy chữa bệnh thần lắm, thầy đã chữa khỏi được mấy đám rồi?
Ông lang quả quyết đáp:
- Bao nhiêu đám mà nghe lời tôi là chữa khỏi hết.
Ông lão cau mặt, nói:
- Thầy quên rồi à? Thầy bảo thằng cháu nhà tôi uống thuốc của thầy
một năm thì khỏi, sao nó mới uống được ba tháng đã chết?
Ông lang xua tay nói
- Rõ ràng tại cậu nhà không chịu nghe lời tôi. Tôi bảo uống thuốc
một năm, sao mới có ba tháng đã vội chết? Cứ uống thuốc đủ năm, xem có
khỏi không nào?
Truyện bắt đầu bằng sự định tính “Một ông lang xưa nay vẫn khoe chữa
bệnh giỏi”, để thu hút sự chú ý của người đọc về tài chữa bệnh của thầy.
Thầy lang đưa ra lập luận về tài chữa bệnh của mình thật là “chí lí”, nó
được xây dựng với tiền đề “bao nhiêu đám mà nghe lời ông đều chữa khỏi
hết”. Trên thực tế ông lang bảo cậu ấy uống thuốc một năm, điều này có hàm
ý “không nghe lời ông ấy”, vậy thì kết luận “không khỏi bệnh” là dễ hiểu.
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Rõ ràng ai cũng nhận thấy, thuốc đã được uống một phần tư (ba tháng
trên một năm) mà bệnh không thuyên giảm, làm cho người mất mạng, làm
sao có thể uống tiếp ba phần tư thời gian nữa. Rõ ràng những lí thuyết mà
thầy đưa ra để lập luận cho tài năng của mình là mâu thuẫn và vô lí. Người
đọc nhận ra sự vô lí này, và cũng chính sự vô lí này đã bẻ gãy lập luận kia,
cho nên truyện gây được tiếng cười nhằm vào thầy lang nọ.
171. CÓ NUÔI ĐƯỢC KHÔNG [45, 196]
Một anh, vợ có thai mới được bảy tháng đã đẻ ra đứa con trai. Anh ta
sợ nuôi không được, gặp ai cũng hỏi.
Một hôm, anh ta hỏi một người bạn, người bạn an ủi nói:
- Không can chi mà ngại. Bà tôi sinh ra bố tôi cũng đẻ non trước hai
tháng đấy.
Anh kia giật mình hỏi lại:
- Thế à! Rồi có nuôi được không?
Mở đầu truyện là cuộc đối thoại của anh vợ có thai mới bảy tháng đã đẻ
ra đứa con trai và một người bạn. Trước sự băn khoăn lo lắng của anh có vợ
đẻ non, anh bạn đã đưa ra một lập luận với tiền đề (luận cứ) tường minh
“Không can chi mà ngại. Bà tôi sinh ra bố tôi cũng đẻ non trước hai tháng
đấy”. Với tiền đề đã đưa ra, bất cứ ai khi đọc truyện cũng nhận ra kết luận
rằng “đẻ non vẫn nuôi được”.
Kết luận rất dễ dàng nhận ra, nhưng đối với anh có vợ đẻ non dường
như không nhận ra được hàm ẩn ở kết luận mà bạn mình đã đưa ra, bởi vậy
mới có câu hỏi “Thế à! Rồi có nuôi được không?”, đây có thể coi là những
chân lý mâu thuẫn, tạo nên tiếng cười cho truyện.
Độc giả buồn cười một anh có vợ đẻ non ngu dốt, từ kiến thức cơ bản
về cuộc sống gia đình, cho đến những lập luận, kiến thức xã hội. Người đọc
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bày tỏ sự nghi ngờ với khả năng vượt qua khó khăn trong cuộc sống đối với
người đàn ông vẫn được xem là trụ cột trong gia đình.
2.3. Tiểu kết chƣơng
Để tìm hiểu các biện pháp gây cười thông qua truyện cười dân gian
Việt Nam trong quan hệ với chiếu vật và lập luận, chúng tôi tiến hành phân
tích một số truyện cười tiêu biểu trong Truyện cười Dân gian Việt Nam do
Trương Chính và Phong Châu (sưu tầm, biên soạn). Có một số nhận xét như sau:
Chiếu vật - chỉ xuất là một trong những phương tiện đắc lực giúp cho
người đọc hiểu sâu sắc hơn nội dung của truyện cười. Để tạo nên các biện
pháp gây cười, trong truyện cười dân gian Việt Nam, người nói (người viết),
người nghe (người đọc) đã vi phạm quy tắc sử dụng biểu thức chiếu vật. Cụ
thể là người nói đã sử dụng biểu thức chiếu vật đa nghĩa, sử dụng biểu thức
đồng sở chỉ và người nói sử dụng sai phương thức chiếu vật. Bên cạnh đó để
tạo nên tiếng cười thì trong truyện cười người nghe còn vi phạm các quy tắc
giải nghĩa biểu thức chiếu vật với việc tách biểu thức chiếu vật với hoàn cảnh
giao tiếp hoặc người nghe không quy chiếu đúng ý định của người nói. Đặc
biệt chiếu vật là một trong những phương tiện đắc lực giúp cho việc tạo ra
tiếng cười bằng cách không gắn với phương châm về cách thức (nói mơ hồ)
hoặc phương châm về chất (nói không chân thực). Trong cả hai trường hợp,
chiếu vật đều trực tiếp hay gian tiếp tạo nên tiếng cười trong truyện cười dân
gian Việt Nam. Số lượng chứa hiện tượng chiếu vật được khai thác tuy không
nhiều, tuy nhiên trong quá trình khai thác giá trị của chiếu vật, phương thức
chiếu vật giúp hiểu sâu hơn, thú vị hơn nội dung của truyện.
Về lập luận, trong quá trình phân tích truyện cười tìm ra biện pháp gây
cười người viết nhận thấy trong truyện cười vi phạm quy tắc lập luận đó là:
Gây cười bằng sự vi phạm quy tắc hiện diện của các thành phần trong lập
luận, đó có thể là người nói bỏ trống thành phần luận cứ, hoặc bỏ trống thành
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phần kết luận. Biểu hiện thứ hai là gây cười do người nói vi phạm quy tắc vận
dụng cơ sở lập luận với việc người nói sử dụng chân lý bất thường, ngược đời
hay người nói sử dụng chân lý mâu thuẫn.
Tất cả những vi phạm này đều là đích của người nói (hay chính là của
tác giả truyện cười) để truyền đạt ý nghĩa hàm ẩn. Phát hiện được các nghĩa
hàm ẩn này, chính là phát hiện ra những điều thú vị mà người nói muốn
truyền đạt đến người nghe. Các lập luận được khảo sát cho thấy các truyện kể
dân gian sử dụng lập luận rất phong phú về hình thức, đây là cơ sở vững chắc
và hợp lí, trong cách suy nghĩ của các nhân vật tạo tiền đề cho những dụng ý
thâm thúy mà khi được tường minh hóa có tác dụng gây cười không cưỡng lại
được. Một trong những giá trị của việc sử dụng lập luận có tính chất mâu
thuẫn đó là cách lập luận của các nhân vật trong truyện có vẻ như “đúng đấy
mà sai đấy”, sai đến mức đáng chê cười, hoặc như “sai đấy mà đúng đấy”,
đúng đến mức phải thán phục. Các nhân vật dùng lí lẽ để lập luận không đúng
với lẽ thường, với việc sử dụng lí thuyết thừa hoặc mâu thuẫn nhằm tạo nên
tiếng cười.
Tóm lại, số lượng các truyện cười dân gian gắn với quan hệ chiếu vật chỉ xuất, lập luận không nhiều, việc phân tích truyện cười góp phần làm hiển
minh về tính chất thông minh, sắc sảo trong lời ăn tiếng nói của người Việt
Nam. Do đó phần đóng góp có giá trị của phân tích diễn ngôn đối với việc
phân tích và thẩm nhận các tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật này.
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CHƢƠNG 3
VI PHẠM CÁC PHƢƠNG CHÂM HỘI THOẠI TRONG
TRUYỆN CƢỜI DÂN GIAN VIỆT NAM
Các phương châm hội thoại của Grice bao gồm: Phương châm về
lượng, phương châm về chất, phương châm về cách thức, phương châm về
quan hệ. Ngoài ra để cuộc hội thoại thành công, các nhân vật tham gia vào hội
thoại phải chú ý đến phương châm lịch sự. Đó chính là việc sử dụng hành
động ngôn ngữ văn hóa, lịch sự, lễ độ... nhằm giữ thể diện và tránh đe dọa thể
diện của đối tác.
Tuy vậy, trong thực tế giao tiếp, không phải các phương châm đó lúc
nào cũng được tôn trọng tuyệt đối. Người nói có thể cố tình không tuân thủ
một phương châm nào đó nhằm thể diện một mục đích, một ý đồ riêng mà
người nói muốn đạt tới. Dựa vào “luật” giao tiếp, truyện cười đã xây dựng
tiếng cười bằng cách vi phạm các phương châm hội thoại để tạo ra những lời
văn không hợp với lẽ thường, phi logic, trái ngược với quy luật tự nhiên.
3.1. Biện pháp gây cƣời bằng sự vi phạm phƣơng châm về lƣợng
Phương châm về lượng yêu cầu phần đóng góp lượng tin của người nói
phải theo tiêu chuẩn cần và đủ để xét theo mục đích của cuộc thoại mà không
cung cấp lượng tin nhiều hơn. Trong Truyện cười Dân gian Việt Nam, do mục
đích tạo ra tiếng cười mang ý đồ nghệ thuật, nên phương châm về lượng
thường không được tuân thủ. Có 10 truyện cố ý vi phạm, không tuân thủ
phương châm về lượng và diễn ra theo hai hướng:
Một là, người nói cố ý cung cấp lượng tin ít hơn mức cần thiết (chưa đủ mức
như “nó được đòi hỏi”, chi tiết 1 trong phương châm về lượng).
Hai là, người nói cố ý cung cấp lượng tin nhiều hơn mức cần thiết (chi tiết 2
trong phương châm về lượng).
Để làm sáng tỏ biện pháp gây cười trong việc tạo nên tiếng cười, người
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viết chọn những truyện cười tiêu biểu trong Truyện cười Dân gian Việt Nam
để phân tích. Qua khảo sát truyện cười dân gian Việt Nam, người viết nhận
thấy có 9 truyện liên quan đến phương châm về lượng, sau đây là một số
truyện tiêu biểu.
3.1.1. Ngƣời nói cung cấp thiếu tin
Có 4 truyện vi phạm phương châm về lượng do người nói thiếu lượng
tin đó là truyện: Bức thư lạ , Tại ông không hỏi, May không đi giày và truyện
Bắt được sợi dây. Sau đây là những truyện tiêu biểu.
47. MAY KHÔNG ĐI GIÀY [45, 91]
Có ông tính hay hà tiện, một hôm đi chân không ra chợ. Giữa đường
vấp phải hòn đá, ngón chân chảy máu ròng ròng, thế mà không ta không
phàn nàn gì, lại còn nói.
- May cho mình thật!
Có người qua đường lấy làm lạ hỏi:
Ông vấp toạc chân, chảy máu ra như thế, mà còn bảo may là thế nào?
- Anh không rõ. May là vì tôi không đi giày! Chớ mà đi giày thì rách
mất mũi giày rồi còn gì!
Tình huống gây cười là việc vấp chảy máu chân do không đi giày
nhưng lại nói là may của ông hà tiện. Câu nói “May cho mình thật” in đậm
trong truyện là câu nói của ông hà tiện nói với chính mình. Cách nói thiếu
thông tin của ông hà tiện đã gây ra sự khó hiểu đối với người đọc.
Với tư cách người nghe (SP2), người đi đường ngạc nhiên về sự đối lập
giữa nội dung mệnh đề của câu nói (một điều may) và lẽ thường (vấp phải đá
chảy máu chân được coi là điều rủi). Câu nói của ông có tính hà tiện vì vậy đã
thúc đẩy cho hội thoại phát triển. Người nghe, người đọc chờ đợi một sự giải
thích để rồi ngạc nhiên, bất ngờ trước những thông tin được bổ sung ở câu nói
kết thúc truyện của ông ta: “may không bị rách mũi giày”.
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Tiếng cười phê phán không chỉ dành cho ông hà tiện trong truyện mà
tiếng cười phê phán còn dành cho tất cả những ai có tính “coi của hơn người”.
150. BẮT ĐƯỢC SỢI DÂY [45, 181- 182]
Một tên trộm bị bắt quả tang ăn trộm trâu. Người ta đóng gông giải lên
huyện. Giữa đường, có người hỏi:
- Anh mắc tội gì mà nặng thế?
Nó trả lời, vẻ tội nghiệp:
- Tôi đi đường bắt được sợi dây, thế mà bị đóng gông như thế này đấy!
Người kia ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng lẽ chỉ bắt được có sợi dây mà bị đóng gông giải huyện?
Tên ăn trộm nói:
- Bởi vì đầu sợi dây có buộc một con vật:
- Vật gì lạ vậy?
Nó nói:
- Con trâu.
Tình huống gây cười là một tên trộm bị bắt quả tang trộm trâu, khi bị
giải lên huyện, có người gặp và hỏi anh mắc tội gì nhưng anh ta nói bị đóng
gông chỉ vì bắt được một sợi dây.
Nếu như truyện chỉ dừng lại ở đây với sự cung cấp thiếu lượng tin, thì
hẳn độc giả sẽ không thể nào hiểu được sự vô lý khi chỉ bắt được một sợi dây
mà phải đóng gông giải lên huyện. Chính sự vô lý này khiến cho người nghe
chưa hiểu và thúc đẩy cuộc thoại phải tiếp tục. Phát ngôn kết thúc truyện đã
cung cấp lượng tin bổ sung quan trọng mà trong những phát ngôn trước người
nói cố ý bỏ qua “Bởi vì đầu sợi dây có buộc một con vật” và đó là “Con trâu”.
Yếu tố quyết định tiếng cười nằm ở chỗ lượng tin thiếu và bất ngờ này.
Độc giả vừa được một trận cười sảng khoái, nhưng cũng không quên
dành một tiếng cười phê phán nhẹ nhàng cho anh trộm trâu hài hước.
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3.1.2. Ngƣời nói cung cấp thừa tin
Có 6 truyện vi phạm phương châm này đó là những truyện: Rắm của
con, Tại ông không hỏi,Mánh khóe, Khoe của, Không phải thịt lợn sề, Ăn cỗ
với ai. Trong truyện cười người nói cung cấp tin thừa so với quy định tạo nên
tiếng cười cho truyện. Sau đây là những truyện tiêu biểu.
27. RẮM CỦA CON [45, 77 - 78]
Tình huống của câu chuyện là việc bà nọ vô tình “vãi rắm” khi đang trò
chuyện tại nhà chị em. Anh đầy tớ theo hầu “bưng miệng cười” làm cho bà
lớn càng thêm xấu hổ. Truyện viết như sau:
[...]
Về đến rinh, bà lớn mới gọi anh đầy tớ vào buồng, mắng một thôi một hồi:
Đồ ăn hại! Không ra thể thống gì cả! Như người ta thì mày nhận là của
mày, có được không! Đằng này mày lại nhe răng ra mà cười như con khỉ! Bà
lại đánh tuốt xác ra bây giờ!
Anh đầy tớ sợ mất vía, vội lui ra, rồi chạy một mạch đến nhà kia, thanh
minh với mọi người:
- Bẩm các bà! Cái rắm bà con đánh lúc nãy là rắm của con đấy ạ!
Phát ngôn của anh đầy tớ, in đậm là câu gây cười theo quan hệ phương
châm về lượng và thuộc dạng liên quan đến việc cung cấp tin nhiều hơn cần
thiết, tức là trong lời nói của mình, anh ta đã nói điều không cần thiết như đòi
hỏi của cuộc thoại, nó thừa thông tin.
Trong hoàn cảnh giao tiếp này, tại thời điểm nói anh ta chỉ cần nói:
“Bẩm các bà! Cái rắm lúc nãy là rắm của con đấy ạ!”. Thông tin “bà con
đánh” trở nên thừa, vì lúc nãy, ở đây chỉ có bà huyện “vãi rắm”. Sự hiển
nhiên, sự dư thừa đã lộ ra dụng ý: Bà lớn dạy như vậy.
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Ý đồ đổ cái xấu lên đầu kẻ dưới của bà lớn bị “tố cáo” qua câu nói chứa
thông tin thừa của anh đầy tớ. Tác phẩm là tiếng cười châm biếm dành
cho bà huyện.
175. KHÔNG PHẢI THỊT LỢN SỀ [45,198]
Một ông hàng thịt làm thịt lợn sề bán. Nhà có đứa con hay bép xép, ông
ta đã phải dặn trước:
- Mày đừng có nói là lợn sề đấy nhé!
Một lát, có người đến hỏi mua thịt. Đứa con mau mồm nói trước:
- Đây không phải thịt lợn sề đâu!
Người kia nghe nói sinh nghi, xem thì đúng là lợn sề thật, không mua nữa.
Ông hàng thịt giận quá, mắng con:
- Ai bảo mày nói để người ta sinh nghi!
Một lát nữa, lại có người đến xem thịt rồi hỏi:
- Sao bì nó dày thế này? Hay lại thịt lợn sề đây?
Ông hàng thịt chưa kịp trả lời thì thằng con hấp tấp bảo bố:
Đấy! Người ta nói trước, chứ không phải con đâu nhé!
Truyện “không phải thịt lợn sề”, tác giả dân gian muốn khai thác một
khía cạnh khác trong xã hội đó là sự lừa lọc, gian dối trong buôn bán của một
bộ phận người trong xã hội cũ. Tác giả dân gian lên án sự thiếu nhân cách và
đạo đức trong những con người này. Từ tình huống truyện anh hàng bán thịt
lợn sề, có đứa con hay bép xép và trước khi bán thịt lợn anh ta đã dặn con
mình “mày đừng có nói là lợn sề đấy nhé!; cho đến những chi tiết được coi là
thừa trong truyện là những câu nói của con trai anh “Đây không phải thịt lợn
sề đâu”, “Đấy! Người ta nói trước, chứ không phải con đâu nhé!”. Tất cả đều
là bằng chứng, chứng minh rằng anh ta không trung thực trong buôn bán.
Như vậy tác giả dân gian đã thực sự thành công khi sử dụng những chi
tiết được coi là thừa thông tin này để tạo nên một tiếng cười châm biếm xuất sắc.
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3.2. Biện pháp gây cƣời bằng sự vi phạm phƣơng châm về chất
Phương châm về chất yêu cầu phần đóng góp là chân thực: có thực
hoặc chứng minh được, đừng nói những điều mà mình tin là không đúng hay
không có bằng chứng xác thực.
Kết quả khảo sát tư liệu cho thấy trong truyện cười dân gian Việt Nam
có 44 truyện tạo nên tiếng cười thường có sự vi phạm yêu cầu của phương
châm này. Sự cố ý không tuân thủ, có điểm chung là người nói chủ ý nói cái
gì đó không đúng với thực tế và phát ngôn được thực hiện khi: Người nói tin
phát ngôn là sai, người nói chủ ý đánh lừa người nghe khi phát ngôn, trong
thực tế là sai. Trong Truyện cười Dân gian Việt Nam, người dẫn truyện (tác
giả) gọi các trường hợp như vậy là nói dối, nói khoác, nói láo, nói gạt.... Áp
dụng quan điểm trên, việc cố ý không tuân thủ phương châm về chất để tạo
nên tiếng cười trong truyện cười dân gian Việt Nam được gắn với hai cách
nói: nói dối và nói châm biếm. Sau đây là một số truyện tiêu biểu.
3.2.1. Biện pháp gây cƣời thông qua lời nói dối
Có 25 truyện vi phạm phương châm về chất gây cười thông qua lời nói
dối. Có thể kể đến những truyện như là: Uống thuốc độc không chết, Chốc
nữa tao sang, Cá gỗ….
39.UỐNG THUỐC ĐỘC KHÔNG CHẾT [45, 84 - 85]
Có một anh nhà giàu nghiện rượu, sợ đầy tớ uống vụng, nên cố chọn
nuôi một người lù khù. Anh ta có việc phải đi vắng, bảo người ở trông nhà:
- Mày ở nhà, phải trong coi lấy cái chân giò treo đó, với con gà sống
thiến trong chuồng, kẻo chó mèo nó tha đi, nghe. Và chỉ vào hai ve rượu:
- Còn hai ve này là thuốc độc để bẫy chuột. Uống chết đấy!
Anh ta đi rồi, người đầy tớ bắt con gà sống thiến làm thịt, luộc chân giò
lên ăn, lại lấy cả hai ve rượu uống hết, say mềm cả người. Khi anh ta về thấy
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người đầy tớ nằm sấp dưới đất, hơi men nồng nặc, liền đánh thức dậy hỏi gà,
đùi heo và hai ve kia đâu. Người đầy tớ khóc mà thưa rằng:
- Con vâng lời ông ở nhà coi nhà, rủi có con mèo và con chó chạy lại,
con mèo thì tha cái chân giò, con chó thì cắp con gà sống thiến chạy mất.
Con sợ ông mắng nên lấy hai ve thuốc độc uống cho chết, không ngờ vẫn
chưa chết
Mở đầu truyện người dẫn chuyện đưa ra tình huống truyện đối lập đó
là anh nhà giàu nghiện rượu, nhưng lại sợ đầy tớ uống vụng, nên cố chọn nuôi
một anh lù khù. Anh ta đi vắng nên bảo đầy tớ trông nhà “Mày ở nhà, phải
trông coi lấy cái chân giò treo đó, với con gà sống thiến trong chuồng, kẻo
chó mèo nó tha đi” và chỉ vào hai ve rượu rồi nói “Còn hai ve này là thuốc
độc để bẫy chuột. Uống chết đấy”.
Như vậy ngay từ đầu câu chuyện, ta thấy anh nhà giàu đã chủ động đưa
ra một thông tin không chính xác, quá xa sự thật về hai ve rượu. Tuy nhiên
câu chuyện tiếp tục phát triển vì anh đầy tớ có ý trêu chủ. Anh đầy tớ biết chủ
nói không đúng nhưng lại làm ra vẻ thừa nhận điều này. Trong phát ngôn in
đậm của anh nhà giàu là phát ngôn chứa những thông tin không chính xác, tức
là trong phát ngôn của mình anh đã không gắn với phương châm về chất. Anh
nhà giàu chủ ý đánh lừa người ở bằng câu nói mà anh ta biết đó là sai, và thực
tế đấy là rượu chứ không phải thuốc độc, vì anh ta nghiện rượu, sợ đầy tớ
uống trộm.
Tuy nhiên một mặt công nhận, mặt khác anh người ở cố tình gài bẫy
anh nhà giàu. Khi anh nhà giàu về nhà đã không được ăn thịt gà, chân giò,
không được uống rượu mà còn không trách mắng được anh người ở. Câu nói
của anh người ở đã không gắn với phương châm về chất, cụ thể nó chứa
những thông tin không chân thực (nói dối): “Con vâng lời ông ở nhà coi nhà,
rủi có con mèo và con chó chạy lại, con mèo thì tha cái chân giò, con chó thì
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cắp con gà sống thiến chạy mất. Con sợ ông mắng nên lấy hai ve thuốc độc
uống cho chết, không ngờ vẫn chưa chết” .
Như vậy, tiếng cười phê phán không chỉ dành cho anh nhà giàu nghiện
rượu, mà còn dành cho cả anh người ở, vốn là người lù khù, nhưng thiếu
trung thực như ông chủ của mình.
53. CÁ GỖ [45, 94- 95]
Một anh nhà giàu hà tiện vắt cổ chày ra nước, bữa cơm không dám
mua thức ăn. Anh ta treo một con cá bằng gỗ lơ lửng ở giữa nhà, dặn các con
khi ăn cơm thì nhìn lên cá gỗ, chép miệng một cái rồi hãy và, thế cũng coi
như được ăn cơm với cá rồi.
Đứa con út mới lên bốn tuổi, háu ăn, nhìn lên con cá gỗ chép miệng
luôn mấy cái mới và cơm. Thằng lên sáu trông thấy liền mách bố:
- Thằng này nó chép miệng mấy cái liền mới và cơm đấy bố ạ!
Anh ta mắng:
- Cứ để nó ăn mặn cho khát nước chết.
Tình huống truyện là một anh nhà giàu hà tiện, bữa cơm không dám
mua thức ăn, anh ta treo một con cá bằng gỗ giữa nhà dặn các con khi ăn cơm
nhìn lên cá gỗ, chép miệng một cái rồi hãy “và”, coi như được ăn cơm với cá rồi.
Anh nhà giàu đã chủ ý lừa các con bằng câu nói không đúng với thực
tế. Anh nhà giàu đã đánh đồng việc chiêm ngưỡng bằng mắt con cá gỗ với
việc ăn con cá thật trong các bữa ăn của con. Ý đồ của anh nhà giàu thật sự
thành công khi được sự chấp nhận của các con không biết vì lí do gì; có thể
các con anh, đứa lên sáu phần nào cũng cảm nhận được đâu là cá gỗ và đâu là
cá thật, nhưng có lẽ vì sợ bố nên chúng đã mặc nhiên thừa nhận con cá gỗ là
con cá thật.
Câu nói cuối cùng trong truyện “cứ để nó ăn mặn cho khát nước chết”
vừa chứa những thông tin thừa, vừa là câu nói dối hợp lý nhất mà người bố đã
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sử dụng để trả lời các con mình. Độc giả vừa buồn cười, vừa có ý chê trách
một người bố hà tiện ngay cả với những đứa con của mình.
3.2.2. Biện pháp gây cƣời thông qua lời nói châm biếm
Có 21 truyện vi phạm biện pháp gây cười thông qua lời nói châm biếm
có thể đến những truyện tiêu biểu như: Thế có ghê không, Để chúng khỏi lạc
đàn....
135. THẾ CÓ GHÊ KHÔNG [45, 168]
Cũng lại hai anh nói khoác gặp nhau. Một anh nói:
- Đời tớ gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm! Một lần tớ vào rừng gặp một
con hổ dữ, tay không, đánh nhau với nó hàng nửa ngày. Nhưng rồi cuối cùng
tớ bị con hổ xé ra từng mảnh nhỏ. Thế có ghê không?
Anh kia nói:
- Chưa hề bằng tớ! Một lần gặp con trăn. Nó đớp được hai chân tớ
nuốt gần hết, tớ gang thẳng hai cánh tay ra ngáng lại. Nhưng đến phút cuối
cùng, vừa đau vừa mỏi, tớ đành buông xuôi hai tay cho nó nuốt tụt vào bụng
rồi gọi người làng ra cứu.
Tình huống truyện là hai anh nói khoác gặp nhau, trong cuộc trò
chuyện hai anh đã kể lại những câu chuyện của mình cho bạn nghe. Anh thứ
nhất kể về chuyện gặp hổ dữ, còn anh thứ hai kể về chuyện gặp một con trăn.
Câu chuyện của anh thứ nhất vô cùng li kỳ, hấp dẫn. Anh kể về việc
gặp hổ dữ, đánh nhau với nó hàng nửa ngày, bị nó xé ra từng mảnh nhỏ. Qua
câu chuyện của anh người đọc nhận ra những thông tin thiếu chính xác, không
chân thực và trái với lẽ thường, lẽ thự nhiên. Anh có thể đánh nhau với hổ,
nhưng khi anh đã bị nó xé ra từng mảnh nhỏ, thì làm sao anh có cơ hội để kể
lại cho bạn anh nghe được nữa. Câu nói in đậm của anh trong truyện “thế có
ghê không” anh đã chủ ý lừa bạn, mong bạn tin và thán phục mình.
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Câu chuyện của anh thứ hai kể về việc gặp con trăn, cũng giống như
bạn mình anh đưa ra những thông tin thiếu chính xác về cuộc gặp của anh với
con trăn “Nó đớp được hai chân tớ nuốt gần hết, tớ gang thẳng hai cánh tay ra
ngáng lại. Nhưng đến phút cuối cùng, vừa đau vừa mỏi” và kết thúc câu
chuyện là “tớ đành buông xuôi hai tay cho nó nuốt tụt vào bụng rồi gọi người
làng ra cứu”. Mặc dù đã chấp nhận cho con trăn nuốt vào bụng mà vẫn gọi
được người làng ra cứu, anh thật là người có một phép lạ phi thường. Những
thông tin thiếu chính xác của hai anh đã không gắn với phương châm về chất.
Tất cả những điều hai anh nói đều là những điều nói dối. Rõ ràng hai anh có
thể làm bạn và nghe nhau kể những câu chuyện lạ, li kỳ như vậy chỉ có thể là
những người nói khoác như nhau.
Đằng sau câu chuyện là một tiếng cười châm biếm dành cho những con
người có tính khoác lác.
198. ĐỂ CHÖNG KHỎI LẠC ĐÀN [45, 215]
Hai người ngồi ăn cơm. Trong đĩa có năm con tôm, một người ăn hết
bốn con, rồi mới mời người kia:
- Ô kìa! Sao anh không xơi đi?
Người kia nói:
- Thôi mời anh xơi nốt, để chúng khỏi lạc đàn.
Truyện “Để chúng khỏi lạc đàn”, tác giả dân gian lại phê phán một thói
hư tật xấu khác trong xã hội đó là thói tham ăn. Người dẫn truyện đã thật khéo
léo khi xây dựng một tình huống truyện hài hước, đó là hai người cùng ăn
cơm với đĩa thức ăn có năm con tôm, một người ăn hết bốn con mới mời
người kia ăn.
Ngay trong lời dẫn truyện của tác giả, nhân vật tham ăn đã gây một
cảm giác khó chịu, mất cảm tình với độc giả. Sự ngạc nhiên và lời mời của
anh ta “Ô kìa! Sao anh không xơi đi?”, về con tôm cuối cùng trên đĩa chứng
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tỏ anh ta chưa nhận ra cái hành động trái bình thường, không hợp với cách
ứng xử “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” của người Việt. Anh kia đã khéo léo
nhắc nhở để thức tỉnh anh này qua câu nói “Thôi mời anh xơi nốt, để chúng
khỏi lạc đàn” (tôm thường đi có đàn, tôi ăn chỉ sợ con tôm này lạc mất đàn
của nó).
Như vậy, trong phát ngôn của người kia có chứa một điều phi lí: tôm đã
chín, để trên đĩa mà vẫn có thể theo “đàn” vào miệng của anh tham ăn. Người
nói đã không gắn với phương châm về chất (nói những điều không chân thực)
để biểu thị ý nghĩa ngầm ẩn của mình rằng: Anh là kẻ tham ăn. Một thái độ
chê bai, châm biếm của anh kia cũng như của độc giả dành cho anh tham ăn.
Ngày nay cách nói “để chúng khỏi lạc đàn” vẫn còn được sử dụng với ý
nghĩa tượng trưng như trong truyện dân gian trên.
Như vậy, trong Truyện cười Dân gian Việt Nam, khi một lời nói dối
hoặc lời nói châm biếm được thực hiện thì cũng đồng thời một tiếng cười gắn
với sự châm biếm hoặc chỉ trích nào đó cũng được tạo ra. Lời nói dối hoặc lời
nói châm biếm khi được người nghe nhận ra đã gây cười và tiếng cười thêm
sâu sắc khi dụng ý nghệ thuật được giải đoán.
3.3. Biện pháp gây cƣời bằng sự vi phạm phƣơng châm quan hệ
Phương châm quan hệ yêu cầu phần đóng góp phải là những gì trọng
yếu (hợp với việc sử dụng, không ra ngoài đề, ngoài mục đích). Cụ thể là khi
giao tiếp cần nói đúng vào đề tài, nói những điều có liên quan, có dính líu đến
câu chuyện đang diễn ra.
Trong truyện cười dân gian Việt Nam, có 19 truyện vi phạm phương
châm quan hệ, với hai hiện tượng vi phạm tiêu biểu là hiện tượng lạc đề và xa
đề. Một số truyện sau đây được coi là tiêu biểu.
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3.3.1. Biện pháp gây cƣời liên quan đến lạc đề
Trong 19 truyện vi phạm phương châm quan hệ, có 14 truyện gây cười
liên quan đến lạc đề. Có thể kể đến những truyện như là: Dạy con, Văn hay….
40. DẠY CON [45, 85]
Một lão nhà giàu có máu mê cờ bạc, nhưng cũng nghĩ đến tương lai
của các con, cho con đi học. Một hôm nhàn rỗi, lão ta hỏi con xem nó học
hành như thế nào. Nhưng lão ta chẳng nhớ gì ngoài mấy lá bài, mới hỏi:
- Mày bảo chữ “bất” là nghĩa thế nào?
- Thưa bố, bất là lên đĩa ạ!
Lão ta giận quá bèn quát:
- Thế thì mày viết chữ cửu cho tao xem?
Thằng bé hỏi lại:
- Thưa bố, cửu sừng hay là cửu vạn ạ?
Tình huống truyện là có lão nhà giàu mê cờ bạc, nhưng vẫn cho con đi
học, một hôm nhàn rỗi, lão muốn hỏi con xem học hành thế nào, nhưng lão ta
chẳng nhớ gì ngoài mấy lá bài.
Ở câu hỏi thứ nhất, lão hỏi con chữ “bất” là nghĩa thế nào, đứa con liền
trả lời bố “bất là lên đĩa ạ”. Như vậy, ngay trong câu trả lời đầu tiên đứa con
cố ý trả lời lạc đề, đưa ra nhưng thông tin không đúng với câu hỏi của bố.
Người bố hiểu được ý nghĩa ngầm ẩn trong câu trả lời của con, nhưng vẫn
tiếp tục hỏi “Thế thì mày viết chữ cửu cho tao xem”. Mặc dù ông bố có thái
độ bực tức trong câu hỏi thứ hai, nhưng thằng con không hề có ý sợ sệt, nó cố
tình hỏi trả lời bố bằng một câu hỏi. Câu hỏi “thưa bố cửu sừng hay cửu vạn
ạ” là câu trả lời không dính líu đến câu hỏi của bố, một câu trả lời lạc đề của
con để cố ý chê bai người bố ham mê cờ bạc, không quan tâm đến sự học
hành của con.
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Truyện là tiếng cười phê phán những người có máu mê ham mê cờ bạc,
không quan tâm đến cuộc sống gia đình.
82. VĂN HAY [45, 122- 123]
Một thầy đồ đang ngồi cặm cụi viết bài. Bà vợ đến bên cạnh nói:
- Ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không?
Thầy đồ lấy làm đắc chí, cho là vợ khen tài văn chương của mình, văn
tứ dồi dào, giấy khổ nhỏ không đủ chép, nhưng cũng hỏi lại:
- Bà nói vậy là như thế nào?
Bà vợ thong thả đáp:
- Ông chả biết tính toán gì cả, giấy khổ to bỏ đi còn gói hàng, chứ
giấy khổ nhỏ thì dùng làm gì được!
“Văn hay” là một truyện tiêu biểu trong Truyện cười Dân gian Việt
Nam mà những nhân vật giao tiếp trong truyện không hiểu nhau, một người
nói một đằng, nghĩ một nẻo, tạo ra sự trật khớp về đề tài hội thoại, những
lượng tin tưởng chừng như không trọng yếu.
Tình huống gây cười là câu chuyện của vợ chồng thầy đồ, khi thầy
đang cặm cụi viết bài trên giấy. Câu nói đầu tiên của bà vợ, nằm ngoài ước
đoán của thầy đồ. Thầy đinh ninh là lời khen của vợ về tài văn chương của
mình. Đây cũng là lí do đẩy cuộc thoại phát triển, cho đến khi bà đồ nói một
cách tường minh dụng ý của mình “chả biết tính toán gì cả, giấy khổ to bỏ đi
còn gói hàng, chứ giấy khổ nhỏ thì dùng làm gì được!”. Người đọc nhận ra ý
đồ thâm thúy trong câu nói đó: Bà không chê văn của ông một cách trực tiếp,
mà chê một cách gián tiếp, không nói ra cái điều bà nghĩ.
Như vậy, đề tài cuộc thoại nói về khả năng văn chương của thầy đồ, tuy
nhiên người vợ trong các câu nói lại trình bày về vấn đề sử dụng giấy gói
hàng. Người nói đã lạc đề, tức là cố ý không gắn với phương châm quan hệ
trong hội thoại. Cách diễn đạt không bình thường này đã làm cho thầy đồ phải
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chú ý đến mức hiểu nhầm, để rồi phải hỏi lại mới tìm ra ý của vợ mình: Ông
viết văn, cũng giống như người bôi bẩn tờ giấy để nó trở thành giấy loại.
Thông qua truyện người người đọc đã để lại tiếng cười chê bai cho
những người luôn mơ hồ, tự đại về tài văn chương của mình.
3.3.2. Biện pháp gây cƣời liên quan đến xa đề
Có 5 truyện vi phạm phương châm quan hệ gây cười liên quan đến xa
đề đó là những truyện: Kiện trời, Chỉ tiêu những chữ lẻ, Có nhẽ đâu thế, To
hơn cái nồi này, Người ta không bán nữa. Trong đó chúng tôi lựa chọn những
truyện sau để phân tích.
85. CHỈ TIÊU NHỮNG CHỮ LẺ [45, 125]
Có một ông thầy đồ dốt, nhưng lại muốn học trò đến đông nên hay xổ
chữ. Ai đến chơi ngồi nói chuyện là ông ta tìm cách nói sao cho được vài câu
chữ nho, tuôn ra hàng tràng những “chi hồ giả dã”, ra vẻ ta đây học thông,
lắm chữ.
Bà vợ ở trong nhà, nghe mãi, sốt ruột, một hôm ngồi ăn cơm, bảo
khẽ chồng:
- Ông ạ! Ông có một dúm chữ thì để làm lưng làm vốn, chứ gặp ai ông
cũng vung vãi ra như thế, còn gì nữa mà làm ăn!
Ông ta mắng vợ:
- Bà biết gì mà nói! Chữ của thánh hiền có phải như tiền bạc đâu,
cứ tiêu là hết. Với lại, đó là mấy chữ lẻ, còn vốn của tôi thì tôi xếp trong
bụng này kia mà! Tôi chỉ tiêu những chữ lẻ đấy chứ.
Tình huống truyện là cuộc nói chuyện của vợ chồng nhà thầy đồ dốt,
khi thầy đồ đang “xổ chữ” với khách.
Câu nói của bà vợ nhắc chồng có dụng ý khuyên chồng không nên ở
bất cứ đâu cũng “xổ chữ”, nói chuyện với bất cứ ai cũng tuôn ra hàng tràng
những “chi hồ giả dã”, ra vẻ ta đây học thông, lắm chữ. Bởi một lẽ không ai
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hiểu sự dốt nát của ông bằng chính bà vợ. Bà vợ ngầm ý chê chồng nhưng vô
tình hay hữu ý, chồng bà đã không nhận ra.
Trái ngược lại với kỳ vọng của vợ. Thầy đồ lại nói những điều ngoài
đề không liên quan, dính líu đến những điều vợ mình vừa nói. “Chữ của thánh
hiền có phải như tiền bạc đâu, cứ tiêu là hết. Với lại, đó là mấy chữ lẻ, còn
vốn của tôi thì tôi xếp trong bụng này kia mà! Tôi chỉ tiêu những chữ lẻ đấy chứ”.
Qua câu nói của thầy đồ càng thể hiện thầy là người dốt nát, văn
chương vừa dốt, lại còn tự cao tự đại. Người đọc đã dành cho ông một tiếng
cười chê bai.
200. NGƯỜI TA KHÔNG BÁN NỮA [45, 216]
Có anh chàng đã tham ăn lại ăn rất khỏe. Một hôm, có người mời đi ăn
cỗ. Sau khi nốc vài chén rượu, anh ta bắt đầu xới cơm.
Trong khi nhà chủ còn đang nhắm rượu, thì anh ta đã ăn gần hết liễn
cơm rồi, nhưng thấy chủ cứ mãi chuyện trò, không nhắc lấy thêm cơm gì cả,
anh ta bèn nghĩ ra một cách, nhân chủ nhà đang nói chuyện là muốn mua
nhà, anh ta bảo:
- Tôi biết có người có cái nhà muốn bán. Cái nhà này thì tốt lắm, cột to
bằng ngần này này!
Nói rồi lấy đũa gõ vào liễn cơm coong coong.
Chủ nhà thấy liễn hết cơm, vội gọi người nhà lấy thêm, rồi hỏi tiếp:
- Thế họ định bán bao nhiêu hả ông?
Anh ta thấy cơm lên vội vàng xới ăn và đáp:
- À! Trước kia họ thiếu ăn, họ định bán, nhưng bây giờ đủ ăn rồi, họ
không bán nữa.
Tình huống gây cười là tại một bữa cỗ, một anh chàng mải ăn gặp phải
anh chàng mải nói chuyện. Anh này nghĩ ra kế tham gia vào câu chuyện và
hướng sự chú ý của chủ nhà vào liễn cơm đã hết.
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Thực ra khi tham gia vào đề tài mua nhà, câu nói đầu tiên của anh đã có
dụng ý liên quan đến phần tin đưa thêm vào “cột to bằng cái này này” (kết
hợp hành động gõ vào liễn cơm). Cơm được lấy thêm vào liễn, nhưng câu hỏi
vẫn đặt ra “thế họ định bán bao nhiêu hả ông?” chứng tỏ ý đồ chưa được khai
thác và mỗi người nói một đằng, hiểu một nẻo. Để cho người nghe hiểu được,
dụng ý này đã được tăng cười bằng những tin phụ thêm trong câu hồi đáp và
tạo được một thế đối lập của phát ngôn như sau:
Thiếu ăn tức là liễn cơm hết - có chuyện bán nhà.
Đủ ăn tức là liễn đã có cơm - hết chuyện bán nhà.
Dễ nhận thấy nếu cuộc thoại dừng lại ở câu nói đầu tiên của anh tham
ăn bởi vì mục đích “lấy thêm cơm” đã đạt được thì phần tin đưa thêm sẽ là
thông tin thừa, không cần thiết. Nhưng nó lại rất quan trọng trong việc dẫn
người nghe, người đọc tìm ra một cái lí “cục bộ” để suy ra cách nhận biết
những thông tin dạng này ở câu nói tiếp theo. Do đó, khi truyện kết thúc, cũng
tức là ông chủ nhà đã tìm ra cái lí trong mối quan hệ của các thông tin để giải
đoán dụng ý trong câu nói này.
Thực ra, thông tin của anh ta đưa ra là không có thực. Anh ta tự bịa ra
thông tin về người có nhà muốn bán để hướng sự chú ý của chủ nhà về cái
liễn cơm đã hết. Câu nói in đậm trong truyện “À! Trước kia họ thiếu ăn, họ
định bán, nhưng bây giờ đủ ăn rồi, họ không bán nữa”. Anh mải ăn đã cố ý
đưa thêm những lượng tin không trọng yếu, tức không phải điều mà người nói
muốn quan tâm. Anh ta đã không tuân thủ triệt để yêu cầu của phương châm
quan hệ. Thông qua truyện, tác giả dân gian đã dành một tiếng cười chê dành
cho anh mải ăn trong truyện. Tiếng cười đó không chỉ dành riêng cho mình
anh mà còn dành cho tất cả những ai có thói ham ăn trong xã hội.
Hiện tượng “ông nói gà bà nói vịt” xuất hiện nhiều trong các truyện gây
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cười xét trong quan hệ với phương châm quan hệ. Một số truyện thông tin
trong lời thoại hồi đáp, nếu chỉ dừng ở đó sẽ thừa, không cần thiết, nhưng
cuộc thoại phát triển tiếp thì lại rất trọng yếu, giúp cho người nghe hiểu được
dụng ý trong đó, tạo nên những cách kết thúc truyện bất ngờ thú vị.
Những cuộc thoại có thực trong truyện cười dân gian Việt Nam, phát
ngôn chứa thông tin xa đề hoặc lạc đề đã chứa đựng ngầm ý của người nói.
Ngữ cảnh và tính logic giữa các thông tin giúp người nghe giải đoán thông tin
người nói muốn gửi gắm thông qua tiếng cười. Khi không giải đoán đúng,
người nói phải cung cấp thêm những điều kiện để người nghe suy luận, tìm ra
mối liên hệ với chủ đề, đề tài đang bàn đến.
Trong truyện cười khi người nói đưa thông tin lạc đề, xa đề vào trong
phát ngôn của mình một cách có chủ ý, tức là chấp nhận một cách nói bất
thường, kì quặc. Để bảo toàn thể diện, người ta thường phải nói điều không
đúng sự thật, tức là có sự “đụng độ” với phương châm về chất.
3.4. Biện pháp gây cƣời bằng sự vi phạm phƣơng châm cách thức
Phương châm cách thức yêu cầu phần đóng góp phải rõ ràng; cụ thể là
không tối nghĩa, không mơ hồ, phải ngắn gọn, phải có thứ tự.
Trong truyện cười Dân gian Việt Nam xuất hiện 18 truyện có cách nói
không đúng yêu cầu của phương châm cách thức để tạo nên tiếng cười và theo
các hướng sau:
Người nói sử dụng cách nói tối nghĩa (diễn đạt tối nghĩa, chi tiết 1
trong phương châm về cách thức).
Người nói sử dụng cách nói mơ hồ (diễn đạt mơ hồ, chi tiết 2 trong
phương châm về cách thức).
Người nói sử dụng cách nói vòng vo, dài dòng (chi tiết 3 trong phương
châm về cách thức).
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3.4.1. Biện pháp gây cƣời do không gắn với “tránh diễn đạt tối nghĩa”
Trong 18 truyện vi phạm phương châm cách thức, có 4 truyện gây cười
do không gắn với “tránh diễn đạt tối nghĩa” bao gồm những truyện: Tức cảnh
sinh tình, Phù thủy sợ ma, Vẽ mặt khi vay tiền, Chẳng phải tay ông. Những
truyện sau là những truyện tiêu biểu nhất.
113. PHÙ THỦY SỢ MA [45, 148- 149]
Vợ thầy phù thủy hỏi chồng:
- Nhà có bao giờ sợ ma không?
Thầy vênh mặt lên đáp:
- Hỏi thế mà cũng hỏi. Đã có phép trừ tà, tróc quỉ thì sao còn sợ ma nữa?
Một hôm, thầy đi cúng cho người ta về. Trời tối người vợ nấp trong
bụi, cầm bát than hồng hoa lên dọa chồng. Thầy vội bắt quyết và niệm thần
chú. Nhưng đốm lửa lại còn quay tròn trước mặt. Thầy hoảng quá, vứt cả đồ
lễ, vắt chân lên cổ chạy. Người vợ lượm cả lấy đem về. Hôm sau, chị ta dọn
những thứ ấy cho chồng ăn, thầy nhìn vào mâm, lẩm bẩm:
- Quái, thủ...giống thủ..., Xôi...giống xôi.
Vợ cười nói:
- Thủ chẳng giống thủ xôi chẳng giống xôi? Hay là giống con ma tối qua
Tác phẩm mở đầu bằng câu hỏi của vợ thầy phù thủy, nhằm giải tỏ sự
nghi ngờ về năng lực trừ ma diệt quỷ của chồng. Đáp lại sự nghi ngờ của vợ,
là sự khẳng định đầy uy lực về khả năng của mình “Đã có phép trừ tà, tróc quỉ
thì sao còn sợ ma nữa?”.
Vợ thầy phù thủy một mặt thừa nhận về tài năng của chồng, nhưng mặt
khác bà cố ý trêu chồng. Người vợ đã dựng lên một màn kịch, ở đó có sự xuất
hiện của những đốm lửa làm cho chồng bà sau khi bắt quyết và niệm thần chú
không thành phải “vứt cả đồ lễ, vắt chân lên cổ chạy”.
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Câu nói in đậm trong truyện “Quái, thủ...giống thủ..., Xôi...giống xôi”
là câu nói mà thầy phù thủy nói với chính mình, thể hiện sự băn khoăn, phân
vân về những thứ đồ ông đã đi cúng và được người nhà họ biếu. Vì là nói cho
mình nên độc giả không hiểu được ý của thầy phù thủy muốn nói. Câu nói của
thầy phù thủy diễn đạt một cách mơ hồ, tối nghĩa không tuân thủ triệt để
phương châm về cách thức.
Sự phân vân, băn khoăn của chính thầy đã được vợ giải đáp bằng một
câu trả lời “Thủ chẳng giống thủ xôi chẳng giống xôi? Hay là giống con ma
tối qua”. Đến đây thì sự nghi ngờ của người vợ đã được giải đoán về sự bắt
ma của chồng. Tiếng cười được bật ra, thể hiện sự chê cười thầy phù thủy,
nhưng lại sợ ma.
156. VẼ MẶT KHI VAY TIỀN [45, 185]
Một anh đi vay tiền bạn, đem giấy mực viết văn tự.
Anh bạn bảo rằng:
- Thôi! Đừng bày đặt văn tự, văn khế làm quái gì, anh đưa giấy đây, tôi
vẽ mặt anh là đủ.
Anh kia hỏi:
- Vẽ để làm gì?
- Sợ lúc tôi đòi nợ, mặt anh khác bây giờ chăng!
Truyện có tình huống thật hài hước. Một anh cho vay tiền, nhưng lại
không cần làm văn tự, khế ước mà chỉ cần vẽ mặt anh vay tiền. Quả là từ “cổ
chí kim” ta chưa bắt gặp một cuộc vay tiền kì lạ đến như vậy.
Lời đề nghị của anh cho vay tiền xuất hiện ngay đầu câu chuyện, không
rõ nghĩa và mang tính “thất thường” khiến cho anh bạn không thể hiểu nổi.
Lúc này hiểu biết chung và những yếu tố thuộc về ngữ cảnh chưa đủ cho anh
này có được một cơ sở nào đó trong việc hiểu ý anh kia. Để duy trì cộng tác,
anh đi vay đành hỏi lại “vẽ để làm gì?”. Thực ra, câu trả lời tiếp sau, câu in
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đậm có chứa nội dung ngầm ẩn đó là sự thay đổi trên nét mặt bạn mình
(người đi vay) ở hai thời điểm khác nhau: lúc đi vay và khi trả nợ. Bởi vậy,
anh ta (người cho vay) muốn vẽ mặt người vay tiền vì sợ lúc đòi nợ “mặt anh
khác bây giờ chăng”.
Cách lí giải của người cho vay giúp người nghe và độc giả nhận ra cái ý
tứ thật thâm thúy của người nói về một lẽ thường: khi vay tiền thì tươi tỉnh,
thậm chí xum xoe, còn lúc trả tiền thì bộ dạng và thái độ khác hẳn đi, nhiều
khi còn cáu kỉnh, khó chịu đến mức không muốn trả. Đó cũng là lẽ thường
trong cuộc sống chứ không phải của chỉ riêng anh đi vay tiền. Vì vậy thông
qua câu chuyện, tác giả gửi gắm một ý nghĩa “giáo dục” lớn hơn ý nghĩa
“tiếng cười”cho nhân tình thế thái.
Việc đề xuất hội họa (vẽ mặt) thay cho ngôn ngữ (văn tự) trong việc
vay mượn cũng đã buồn cười, nhưng khi giải đoán được dụng ý của truyện thì
mới có nụ cười. Cười khen cho cái tài viết truyện tự nhiên, cười chê cho một
thói thường đáng phê phán.
3.4.2. Biện pháp gây cƣời do không gắn với “tránh mơ hồ”
Có 10 truyện gây cười do không gắn với “tránh mơ hồ” trong đó có thể
kể tên như những truyện: Bẩm chó cả, Giàn hoa thiên lý sắp đổ….
5. BẨM CHÓ CẢ [45, 56- 57]
Nhà nho nọ thấy quan lại tham nhũng, trong lòng rất khinh. Một hôm,
các quan đến nhà chơi, trong số đó có mấy bạn đồng song thuở trước. Ông
ta bảo người nhà dọn rượu thết.
Người nhà bưng mâm lên, ông ta đứng dậy thưa:
- Chả mấy khi rồng đến nhà tôm, các ngài có bụng yêu nhà nho thanh
bạch đến chơi, có chén rượu nhạt xin các ngài chiếu cố cho.
Các quan cầm đũa, gắp mấy món. Các quan ăn thấy ngon miệng, liền
khề khà hỏi: đây đĩa gì, kia bát gì...
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Nhà nho thong thả nói:
- Đây là chó, kia cũng là chó, bẩm toàn chó cả.
Tình huống gây cười là một bữa cơm rượu được nhà nho tổ chức để
thết đãi một số vị quan khách của mình. Câu mở đầu truyện cho biết các vị
thực khách đều là những tham quan mà nhà nho “trong lòng rất khinh”.
Câu nói in đậm trong truyện “Đây là chó, kia cũng là chó, bẩm toàn chó
cả” được tạo ra do sự không tuân thủ phương châm về cách thức, tức là trong
phát ngôn của mình, nhà nho không gắn với phương châm về cách thức “tránh
mơ hồ” - ông nói tắt (cách nói tắt này cũng liên quan đến phương châm về
lượng: nói thiếu tin). Khi nghe phát ngôn này, người ta sẽ không rõ chó ở đây
là “thịt chó” mà các quan đang ăn hay “con chó” (ám chỉ các quan)?
Mặt khác, các đại từ chỉ định “đây”, “kia” có ý nghĩa chỉ xuất nơi chốn,
định vị vị trí không gian của các vật (các đĩa đựng thức ăn/ món ăn) hay là
“người” (các quan đang ngồi). Chính lối nói lấp lửng (mơ hồ) đã khiến người
nghe có thể hiểu câu nói của nhà nho theo cách (toàn thịt chó) và theo cách
hiểu (toàn là đồ chó). Nhờ cách hiểu thứ nhất mà nhà nho tránh được sự quở
phạt do đã sỉ nhục các quan “toàn là đồ chó cả”.
Câu nói cuối cùng của truyện, khiến cho độc giả hiểu được tâm tư của
nhà nho đó là “trong lòng rất khinh”, và cách nói mơ hồ của nhà nho cũng là
một cách kết truyện bất ngờ, các quan khách thì bàng hoàng, chết lặng khi bị
mắng “trực diện”, còn người đọc thì được trận cười sảng khoái.
28. GIÀN HOA THIÊN LÝ SẮP ĐỔ [45, 78]
Một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, khi đến công
đường, quan huyện thấy mới hỏi:
- Sao mặt thầy lại xây xát cả ra thế?
Thầy đề thưa:
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- Bẩm chiều hôm qua con ngồi chơi hóng mát, cái giàn hoa lý nó đổ
xuống, suýt nữa thì khốn.
Quan không tin hỏi lại:
- Thầy dối tôi. Chắc hôm qua vợ thầy lại cào cho thầy đấy chứ gì! Thầy
cứ nói thật đi, rồi tôi sai mấy tên lệ ra lôi cổ vào đây. Cái giống đàn bà phải
trị thẳng tay, không thì được đằng chân lân đằng đầu cho ma xem.
Không ngờ, quan bà đứng trong thư thất nghe thấy quan ông nói vậy giận
lắm, hầm hầm bước ra. Quan ông thấy bóng quan bà líu cả lưỡi lại, bảo thầy đề:
- Thôi...thầy...tạm lui...Giàn hoa thiên lý nhà tôi cũng sắp đổ!
Truyện “giàn hoa thiên lý sắp đổ”, tác giả dân gian lên án, phê phán
một bộ phận tầng lớp trên của xã hội, đó là thầy đề, thầy lý,quan.... Bề ngoài
thì ta đây hách dịch, ra oai, tự cao, tự đại...; tuy nhiên đều là những người có
tính hay sợ vợ, đội vợ lên đầu.
Ngay từ đầu cuộc đối thoại của quan huyện và thầy đề, câu hỏi của
quan huyện cho biết quan muốn vạch trần tật sợ vợ của thầy đề.
Về phần thầy đề, do đã hiểu được ngầm ý của quan huyện nên đã cố
tình trả lời sai sự thật về hành động sợ vợ của mình. Và hành động nói sai sự
thật của thầy đề đã bị quan bắt thóp, và có ý chê bai thầy đề.
Qua câu nói của quan huyện với thầy đề ta thấy, quan huyện một mặt
có ý chê bai thầy đề, một mặt muốn ra oai với thiên hạ. Tuy nhiên, sự ra oai
của quan huyện thật không đúng lúc, khi quan bà trong tư thất nghe thấy và
hầm hầm bước ra. Câu nói in đậm trong truyện “Thôi...thầy...tạm lui...Giàn
hoa thiên lý nhà tôi cũng sắp đổ!” do nói cho thầy đề nghe (người trong cuộc),
nên khiến cho độc giả không hiểu và cũng không có cơ sở để giải đoán được
dụng ý mà quan huyện muốn gửi gắm thông qua lối nói mơ hồ, lấp lửng của mình.
Với tư cách người nghe (sp2), sẽ cảm thấy đối lập giữa sự tuyên bố
hùng hồn của quan huyện “Cái giống đàn bà phải trị thẳng tay, không thì
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được đằng chân lân đằng đầu cho ma xem”. Người nghe, người đọc chờ đợi
một sự quyết liệt ở quan huyện, tuy nhiên người đọc lại buồn cười trước hành
động khi vợ quan bước từ tư thất ra. Như vậy quan huyện đã hiểu giàn hoa
thiên lý nhà thầy đề và cũng hiểu giàn hoa thiên lý nhà mình là như thế nào,
nên mới có chuyện “Thôi...thầy...tạm lui”. Tiếng cười mỉa mai dành cho cả
quan huyện và thầy đề.
3.4.3. Biện pháp gây cƣời do không gắn với phƣơng châm “phải ngắn gọn”
Có 5 truyện gây cười do không gắn với phương châm phải ngắn gọn.
Tiêu biểu có thể kể đến những truyện sau: Nói có đầu có đuôi, Tiếng đàn
bầu….
44. NÓI CÓ ĐẦU CÓ ĐUÔI [45, 88 - 89]
Một lão nhà giàu có anh đầy tớ tính rất bộp chộp, thấy gì nói ấy, gặp
đâu nói đó, chẳng có đầu có đuôi gì cả. Lão mới gọi anh ta bảo:
- Mày ăn nói chẳng có đầu có đuôi gì cả, người ta cười cả tao lẫn mày.
Từ rày nói cái gì thì phải nói cho có đầu có đuôi nghe không?
Anh đầy tớ vâng vâng dạ dạ.
Một hôm lão mặc quần áo sắp sửa đi chơi, đang ngồi hút thuốc thì thấy
anh đầy tớ đứng chắp tay trịnh trọng nói:
- Thưa ông, con tằm nó nhả tơ, người ta mang tơ bán cho người Tầu,
người Tầu đem dệt thành the rồi bán sang ta. Ông đi mua the về may thành
áo. Hôm nay ông mặc áo, ông hút thuốc. Tàn thuốc nó rơi vào áo ông, và áo
ông đang cháy.
Lão giật mình nhìn xuống thì áo đã cháy to bằng bàn tay rồi.
Tình huống truyện là câu chuyện giữa một lão nhà giàu và anh đầy tớ.
Đích của truyện là thông qua lời của đầy tớ, phê phán một anh đầy tớ không
biết cách ăn nói hợp lý và tất nhiên cũng không quên phê phán lão nhà giàu về
cách dạy người ăn kẻ ở của mình.
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Trong phát ngôn của anh đầy tớ, câu in đậm vi phạm phương châm
cách thức, tức là trong phát ngôn của mình, anh người ở không gắn với
phương châm “phần đóng góp phải ngắn gọn”. Anh ta nói “Thưa ông, con
tằm nó nhả tơ, người ta mang tơ bán cho người Tầu, người Tầu đem dệt thành
the rồi bán sang ta. Ông đi mua the về may thành áo. Hôm nay ông mặc áo,
ông hút thuốc. Tàn thuốc nó rơi vào áo ông, và áo ông đang cháy”.
Với hoàn cảnh “sắp sửa đi chơi” của ông chủ với bộ quần áo chỉnh tề,
khi bị tàn thuốc rơi vào thay vì nói như trên anh ta chỉ cần nói “Thưa ông, áo
ông đang cháy”, thì có lẽ áo ông chủ sẽ không cháy nhiều đến như thế .
Tuy nhiên, độc giả vẫn chưa tin về sự dài dòng của anh đầy tớ, bởi
ngay đầu tác phẩm người dẫn truyện lại miêu tả anh là người bộp chộp, thấy
gì nói nấy. Như vậy chỉ sau một lời dạy của chủ nhà lẽ nào anh ta lại sửa ngay
được tính cách của mình, hay đây là bài học mà anh dành cho lão nhà giàu.
Như vậy tiếng cười chê bai của độc giả không chỉ nhằm đến anh đầy tớ,
mà còn dành cho cả ông chủ.
176. TIẾNG ĐÀN BẦU [45,199 -200]
Tình huống gây cười gồm anh đánh đàn bầu và chị hàng xóm góa
chồng thường khóc khi nghe tiếng đàn bầu. Anh ta nghĩ chị này mê tiếng đàn
của mình nên có cuộc thoại giữa hai người. Truyện viết như sau:
[...]
Cho đến một hôm, anh ta chắc mẫm là “cá đã cắn câu”, bèn lân la
gợi chuyện:
Chẳng hay chị buồn phiền gì mà cứ mỗi gần tôi gãy đàn chị lại khóc
như vậy. Nếu tiếng đàn của tôi làm chị phiền lòng thì từ nay tôi không dám
gảy nữa.
Chị kia liền trả lời:
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- Vâng quả có như vậy. Cứ mỗi lần anh gảy đàn, tôi lại nhớ đến nhà tôi
lúc còn sống.
Anh này như mở cờ trong bụng, liền bảo:
Chắc ngày xưa anh ấy cũng là tay đàn bầu khá lắm đấy nhỉ?
Chị kia lắc đầu:
- Không, nhà tôi ngày xưa chỉ biết nghề bật bông thôi. Mỗi lần anh
đánh đàn tôi nhớ đến tiếng bật bông của chồng tôi nên tôi khóc.
Phần dẫn truyện cho biết, anh đánh đàn bầu đánh đàn rất dở, nhưng lại
“cứ tưởng mình hay”. Vì vậy, mới có chuyện hiểu nhầm và khấp khởi mừng
thầm qua các tham thoại hồi đáp và có ý nghĩa lấp lửng, vòng vo, thiếu rõ
ràng của người đàn bà góa.
Trước hết phải thấy rằng việc chị kia khóc có nguyên nhân từ tiếng đàn
bầu, gợi nhớ đến “tiếng bật bông” của chồng lúc còn sống. Xét ra, anh đánh
đàn bầu đã vô tình có tội vì gợi lại nỗi đau của người khác. Câu hỏi của anh ta
là một lời ướm (và cũng như một lời xin lỗi) khiến chị kia cũng không giữ thể
diện cho người nói. Đó là sự chuẩn bị cho một lối “nói vòng vo” được bắt đầu
bằng câu hồi đáp (...) “Cứ mỗi lần anh gảy đàn, tôi lại nhớ đến nhà tôi lúc sống”.
Câu nói trên có ngầm ẩn nhưng không được người nghe giải đoán
đúng, thực ra là anh tiếp tục nhầm vì cái điều nêu ra từ phần dẫn truyện “cứ
tưởng mình hay”. Ý nghĩa ngầm ẩn được trình bày trong câu giải thích tiếp
sau, câu in đậm giúp người nghe và người đọc hiểu rằng tiếng bật bông không
phải là nhạc, từ đó làm lộ ra nội dung ý ngầm ẩn: Anh đánh đàn rất dở (giống
như tiếng bật bông). Tiếng đàn ấy sao gọi là tiếng đàn theo đúng nghĩa của
nó. Tác phẩm để lại tiếng cười mỉa mai, giễu cợt đối với anh đánh đàn.
Các truyện dụng ý của người nói(người viết) gắn với phương châm
cách thức đề tài khá rộng. Nội dung tiếng cười hướng tới sự châm biếm và bài
học đối với con người ở những phương diện khác nhau. Cách phản ánh hiện
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thực khá mới mẻ, thú vị này làm tăng mức độ châm biếm, phê phán và khiến
cho mỗi bài học có được trong từng truyện thêm sâu sắc.
3.5. Biện pháp gây cƣời bằng sự vi phạm phƣơng châm lịch sự
Phương châm lịch sự yêu cầu người nói trong hội thoại cần chú ý tới
việc tôn trọng người đối thoại, thể hiện tính khiêm tốn, sự tế nhị; cố gắng tạo
ra mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.
Cũng như với phương châm hội thoại, phương châm lịch sự cũng có
hiện tượng không được người nói tuân thủ một cách có chủ ý để tạo nên ý
nghĩa hàm ẩn trong hội thoại. Trong truyện cười Dân gian Việt Nam, có 13
truyện có biện pháp gây cười liên quan đến phương châm lịch sự có hai dạng
chủ yếu sau:
Hiện tượng đe dọa thể diện đối tác và hiện tượng thiếu khiêm tốn.
Dưới đây là một số truyện được nhận diện và phân tích về phương
châm lịch sự tạo nên tiếng cười trong truyện cười.
3.5.1. Biện pháp gây cƣời bằng sự đe dọa thể diện
Có 9 truyện gây cười bằng sự đe dọa thể diện. Những truyện tiêu biểu
có thể kể đến là: Cây bất bể đông, Thầy quên mặt nhà con rồi hay sao,….
65. CÂY BẤT BỂ ĐÔNG [45, 106]
Có một ông thầy dốt, dạy học trò học Tam tự kinh đến câu: “Phàm
huấn mông” thầy không biết nghĩa là gì, cứ dạy rằng:
- Phàm là ông Phàm, Huấn là ông Huấn, Mong là ông Mông.
Trẻ cứ thế mà gào.
Đến bài khác, có chữ “Bôi” là cái chén, thầy cũng bí, thấy có chữ mộc
đứng bên chữ “bất” nên thầy mới dạy:
- Bất là cây bất.
Học trò hỏi:
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- Thưa thầy, cây bất nó như thế nào ạ!
Thầy nghe hỏi vội mắng át đi:
- Cây bất ở tận ngoài bể Đông, chúng bay biết thế nào được mà hỏi!
Ở cạnh trường, có người đàn bà biết chữ, nghe thầy dạy láo mới hát ru
con rằng”
Ai trồng cây bất bể Đông?
Hay là ông Huấn, ông Mông, ông Phàm!
Tình huống gây cười của truyện gồm thầy đồ dạy học ở trường học và
người đàn bà biết chữ ở gần trường nghe thấy thầy dạy Tam tự kinh. Câu mở
đầu truyện cho biết đây là một ông thầy dốt.
Trong việc dạy chữ Hán thời xưa, sách bậc Tam tự kinh có ba yếu tố
quan trọng là âm, chữ và nghĩa. Tức là phải biết đọc, biết viết và hiểu được
nghĩa của chữ đó, câu đó. Việc học này theo kiểu học thuộc lòng.
Từ việc hiểu không đúng nghĩa câu “phàm huấn mông” và từ “bôi” đủ
thấy trình độ học vấn của thầy đồ. Tuy nhiên lãnh địa tri thức “bí mật” của
thầy thuộc về “thể diện âm tính” thầy giấu đi không muốn ai biết điều này.
Việc thầy bịa liều “Phàm là ông Phàm”, “Huấn là ông Huấn”, “Mông là ông
Mông” và “bất là cây bất” cũng nhằm giấu đi tình trạng yếu kém của thầy,
thầy mắng át đi một cách vô lí càng thể hiện quyết tâm bảo vệ thể diện của
thầy. Có điều thầy không ngờ đến là: việc cố bảo vệ, che giấu cái riêng, cái
hạn chế của mình đã gây tác dụng ngược. Người đàn bà biết chữ ở gần trường
đã nghe thấy tất cả và chiếc “gậy” chống lưng của thầy đã đập chính vào lưng
thầy qua câu hát ru con in đậm cuối truyện.
Lời hát ru chứa tiền giả định là bể (biển) không thể trồng được cây, tức
là không có cây bất nào cả. Và không có cây bất thì sẽ không có người trồng.
Trên cơ sở đó các câu hỏi không chính danh nêu ra trong lời hát ru có giá trị
phủ định. Người nghe nhận ra nội dung hàm ý là ông thầy bịa đặt láo.
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Như vậy với phát ngôn của mình người đàn bà đã vi phạm phương
châm tôn trọng thể diện của ông thầy, không tế nhị che dấu cho ông, mà
ngược lại làm ông bị xúc phạm, bẽ mặt trước học trò.
177. THẦY QUÊN MẶT NHÀ CON RỒI HAY SAO [45, 200]
Có hai vợ chồng anh vẽ truyền hình làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm,
vợ chồng anh ta than thở thì họ bảo:
- Nếu không ai đến thuê thì anh vẽ ngay một bức chân dung anh và chị
rồi lồng kính mà treo lên. Thiên hạ thấy anh khéo tay, sẽ xô nhau tới, lo gì
không khấm khá!
Anh ta nghe lời, bảo vợ ngồi cho anh vẽ, rồi lại vẽ cả anh ngồi bên
cạnh, ngắm đi ngắm lại, rất lấy làm đắc ý.
Một hôm, bố vợ tơi chơi, hỏi:
- Vẽ hình chị nào treo đó?
Anh ta trả lời:
- Chết nỗi, thầy quên mất nhà con rồi hay sao?
Bố vợ nói tiếp:
- À! Ra vợ anh đấy, thế thì nó ngồi cạnh người nào mà trông tướng
mạo kỳ dị làm vậy!
Tình huống truyện là câu chuyện giữa vợ chồng anh thợ vẽ truyền hình
với bạn bè và bố vợ của anh ta. Tình huống gây cười gồm anh thợ vẽ và bố vợ
khi nhận dạng vợ anh ta qua bức vẽ truyền hình.
Phát ngôn của bố vợ, câu in đậm trong truyện là câu liên quan đến
phương châm lịch sự, thuộc về lịch sự chiến lược: trong phát ngôn của mình,
người nói đã không chú ý tới “lịch sự âm tính”, cụ thể là ông bố vợ đã không
tế nhị (thí dụ, nói vòng xa xôi) để tránh làm bẽ mặt (thể diện) con rể mà lại
thẳng thừng bốp chát về sự kém cỏi tay nghề của anh ta.
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Thực ra ngay từ phát ngôn đầu tiên “vẽ hình chị nào treo đó” đã có hàm
ẩn. Anh con rể không hiểu ngầm ý của ông nên anh ta đưa ra lời giải thích
“Thầy quên mất mặt nhà con rồi hay sao?”. Ông bố vợ đành phải nói rõ hơn
để anh con rể có thể hiểu được hàm ẩn này. Câu nói in đậm “ À! Ra vợ anh
đấy, thế thì nó ngồi cạnh người nào mà trông tướng mạo kỳ dị làm vậy!”, vế
đầu tiên gợi ý để người nghe suy ra một cách hiểu vế sau và cả câu: vợ anh tôi
còn thấy nó giống người, chứ còn hình của anh, thì chẳng những không giống
anh mà còn tệ hơn chẳng giống cả người bình thường nữa - tức là: anh vẽ xấu,
anh không có khả năng về hội họa.
Nếu giải đoán được dụng ý, anh con rể sẽ nhận ra sự thật và lí do vì sao
nghề của anh ta không thể là cái “cần câu cơm” cho cả gia đình.
Tác phẩm đem lại tiếng cười chế giễu, bài học về sự ngộ nhận “tài
năng” của mỗi con người cũng được khắc sâu thêm.
3.5.2. Biện pháp gây cƣời bằng sự thiếu khiêm tốn
Có 4 truyện gây cười bằng sự thiếu khiêm tốn đó là những truyện: Đến
hóc mà chết mất, Da mặt dày, Không phải thịt lợn sề, Giở miếng cọp vồ.
Truyện Đến hóc mà chết mất là một trong những truyện tiêu biểu nhất.
79. ĐẾN HÓC MÀ CHẾT MẤT [45, 120- 121]
Một ông đồ đi tìm nơi dạy học, ghé nghỉ chân nhà hàng nước ven
đường. Trông thấy thầy đồ lấm lét, có vẻ gian vặt, bà hàng nước phải xem
chừng trước, trong nhà có cái gì nom dễ đút túi thì vội cất giấu đi hết. Chỉ
còn có con dao rựa là phải để chẻ củi nấu cơm, nên không cất được mà thôi.
Thế mà thoáng một cái, lúc thầy đồ cơm nước xong, sắp khăn gói ra đi, thì bà
hàng không thấy con dao rựa đâu nữa. Bà hàng tức lắm, trong quán lúc bấy
giờ chỉ có thầy đồ, không còn ai vào đây nữa. Chẳng nể nang, bà ta bảo thầy
đồ cho khám khăn gối. Tìm mãi trong khăn gói không thấy, bỗng bà ta nhìn
mo cơm nắm, để bên chõng, sao mà lại dài ngoằng ngoẵng, bà ta liền cầm
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lên, thấy nặng trình trịch, mới mở ra xem, thì ra con dao rựa đã nằm lọt vào
giữa mo cơm.
Thầy xấu hổ quá, nhưng lại còn nói chữa:
- Chết thật! May bà nhìn thấy, chứ không thì khi ăn đến hóc mà
chết mất!...
Tình huống truyện là một thầy đồ tìm nơi dạy học, ghé nghỉ chân nhà
hàng nước ven đường. Mở đầu truyện, tác giả miêu tả về kinh nghiệm nhìn
người của bà hàng nước “Trông thấy thầy đồ lấm lét, có vẻ gian vặt”, bởi vậy
“bà hàng nước phải xem chừng trước, trong nhà có cái gì nom dễ đút túi thì
vội cất giấu đi hết “. Tuy nhiên, chỉ còn có con dao rựa là để chẻ củi nấu cơm,
thế mà cũng không cánh mà bay.
Câu nói in đậm trong tác phẩm là câu nói của thầy đồ nói chữa cho
hành động ăn cắp con dao của mình. Như vậy bà hàng nước đã không tôn
trọng thể diện của thầy đồ mà cho khám trực tiếp.
Câu nói của thầy đồ vi phạm phương châm lịch sự, cụ thể là sự thiếu
khiêm tốn, bao biện cho hành động của mình mà thầy đã nói chữa “Chết thật!
May bà nhìn thấy, chứ không thì khi ăn đến hóc mà chết mất!...”. Đến đây thì
độc giả phần nào đã biết được tài năng nhìn người của bà hàng nước, trong
câu mở đầu truyện “Trông thấy thầy đồ lấm lét, có vẻ gian vặt”.
Tiếng cười phê phán chế nhạo đối với một người thầy, đi dạy học trò về
chữ nghĩa, đạo đức, nhân cách làm người mà chính thầy lại là người vi phạm
vào nguyên tắc đấy.
Trong truyện cười Dân gian Việt Nam, ngoài những truyện trên đây
còn một số truyện tác giả dân gian đã cố tình vi phạm phương châm lịch sự để
tạo nên tiếng cười chê bai, phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.
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3.6. Tiểu kết chƣơng
Lí thuyết hội thoại hiện nay là một vấn đề mang tính thời sự. Một trong
những vấn đề gần đây nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà ngôn ngữ
học là quy tắc hội thoại - tức quy tắc điều khiển toàn bộ cấu trúc chức năng
của toàn bộ cuộc thoại. Việc tuân thủ nghiêm theo hệ thống quy tắc hội thoại
(trong đó có nguyên tắc cộng tác và phép lịch sự) sẽ có được những cuộc
thoại đích thực.
Sự xuất hiện của tiếng cười trong việc tạo ra các biện pháp gây cười
thường gắn với yếu tố bất ngờ, hoàn cảnh bất ngờ, hành động bất ngờ và lời
nói bất ngờ. Người nói thường cố ý không gắn bó đầy đủ với một phương
châm hội thoại nào đó. Vì vậy các biện pháp gây cười trong truyện cười được
phân tích ở chương này có quan hệ với các phương châm hội thoại của Griee
và phương châm lịch sự. Đó là phương châm về chất, phương châm về lượng,
phương châm quan hệ , phương châm cách thức và phép lịch sự.
Những quy tắc hội thoại không xa lạ với người Việt Nam. Bởi khi sử
dụng trong ngôn ngữ, mặc dù không ý thức, người Việt Nam vẫn vận dụng nó
một cách thành thạo. Điều này thể hiện rõ nét trong hoạt động giao tiếp. Tuy
nhiên trong thực tế, các quy tắc này thường xuyên bị vi phạm. Sự vi phạm này
có thể do vô tình hay cố ý. Riêng trong truyện cười dân gian Việt Nam, sự vi
phạm này là hoàn toàn không ngẫu nhiên. Các tác giả dân gian để các nhân
vật tham gia hội thoại mắc phải những sai lầm trong việc vận dụng các
phương châm hội thoại để hướng tới đích tạo nên những cuộc thoại “năng động”.
Do đặc điểm về mặt cấu trúc của truyện cười, hội thoại thường xuất
hiện ở phần tình huống kết thúc và giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra các
biện pháp gây cười. Vì vậy đa số ý nghĩa ngầm ẩn gắn với tình huống kết thúc
truyện. Các ý nghĩa ngầm ẩn xuất hiện ban đầu và phần dẫn truyện đóng vai
trò nguyên nhân, điều kiện để hiểu được ý nghĩa ngầm ẩn cuối cùng và tạo
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nên tiếng cười. Tiếng cười được tạo ra thêm sâu sắc, bài học luân lý mặc
nhiên cũng được rút ra một cách hàm ẩn.
Tìm hiểu các biện pháp gây cười bằng ngôn ngữ do không tuân thủ các
phương châm hội thoại trong truyện cười là một việc làm cần thiết để thấy
được sức mạnh biểu đạt của ngôn ngữ. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, sự
phân chia các biện pháp gây cười trong truyện cười dân gian do vi phạm các
phương châm hội thoại chỉ là tương đối vì có một số phương châm đụng độ
lẫn nhau (phương châm về chất và phương châm về cách thức).
Trong truyện cười dân gian Việt Nam, chính những người làm công tác
sưu tầm và tuyển chọn các truyện cười đã khẳng định “Trong văn học dân
gian có một bộ phận rất lớn lấy tiếng cười làm phương tiện” và khẳng định
“Đành rằng khi vui thì cười, nhưng cười không phải lúc nào cũng vui và để
cho vui. Từ cái cười sinh lí phải tiến đến cái cười tâm lí, có mục đích nhất
định, và có ý nghĩa xã hội”.
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KẾT LUẬN
Từ những nội dung tìm hiểu ở trên, chúng tôi đi đến những ý kiến đánh
giá, có tính chất khái quát, tổng kết như sau:
1. Truyện cười tồn tại với tư cách văn bản - một đối tượng nghiên cứu
của ngôn ngữ học, do đó xem xét truyện cười cần thiết phải nhìn ở cả góc độ
văn học và ngôn ngữ. Luận văn của chúng tôi vận dụng lí thuyết ngữ dụng
học để làm sáng tỏ các biện pháp gây cười trong truyện cười dân gian Việt
Nam. Qua việc khai thác truyện cười dưới góc độ này, người viết nhận thấy,
rất nhiều truyện cười người nói cố tình không tuân thủ quy tắc đã biết, người
nghe hiểu chủ ý của người nói và chấp nhận cộng tác. Cụ thể, trong các
truyện cười, tình huống hiện tại người nói giả định rằng: nói thừa/ thiếu thông
tin mà người nghe cần biết (lượng); nói điều không chân thực, không chứng
minh thỏa đáng được (chất), nói xa đề, lạc đề (quan hệ); nói tối nghĩa, dài
dòng, vắn tắt...(cách thức). Có những truyện cười vi phạm không chỉ một
phương châm, mà còn vi phạm hai đến ba phương châm hội thoại (truyện
May không đi giày, không những thiếu thông tin mà còn mơ hồ, khó hiểu,...).
2. Nhận diện và phân tích các biện pháp gây cười trong các văn bản
truyện cho thấy: Trong mỗi truyện cười được chọn đều tồn tại ít nhất một ý
nghĩa hàm ẩn. Ý nghĩa hàm ẩn xuất hiện trong phần tình huống kết thúc
truyện và chủ yếu nằm ở phần kết thúc truyện. Những ý nghĩa hàm ẩn ở phần
tình huống ban đầu với chức năng định hướng thường khó tồn tại vì không
được người nghe giải đoán (hoặc giải đoán sai). Ý nghĩa hàm ẩn tiếp tục được
diễn đạt bằng một câu nói khác phù hợp với khả năng nhận biết của người
nghe. Chính ý nghĩa hàm ẩn ở phần cuối truyện tạo ra tiếng cười cho truyện,
góp phần tăng thêm tính đối lập, bất ngờ.
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Qua việc vận dụng các cơ sở lí thuyết, tìm ra các biện pháp gây cười có
ý nghĩa quan trọng trong việc tìm ra tiếng cười và sự đánh giá kết thúc. Từ
tiếng cười trong truyện, những thói hư, tất xấu của các đối tượng trong xã hội
thể hiện ở nội dung của truyện, có những mức độ khác nhau với “bài học luân
lí khác nhau”.
3. Quá trình phân tích, tìm hiểu các biện pháp gây cười trong quan hệ
với chiếu vật - chỉ xuất, lập luận và phương châm hội thoại rút ra được một số
đặc điểm nổi bật sau: Vì mục đích giao tiếp truyện, người nói có lí do để
không gắn bó đầy đủ với một phương châm hội thoại, quy tắc chiếu vật, lập
luận nào đó, đây là dấu hiệu của sự cố ý thực hiện một ý định khác thường
trong khi nói. Đằng sau cách diễn đạt này là cách thực hiện dụng ý gây cười,
chế giễu, chê bai… Người nghe trong quan hệ cộng tác với người nói, thường
phải tìm cách nói này (thông thường là hỏi lại). Người nói cũng có trách
nhiệm tìm ra khả năng nhận biết dụng ý của người nghe. Nếu họ chưa hiểu thì
phải nói rõ hơn hoặc giải thích điều ngụ ý bằng lời lẽ hiển ngôn.
4. Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp quan trọng nhất của con người, nó có
sức biểu đạt vô cùng phong phú với những đặc trưng như tính hàm xúc, cô
đọng.... Sức biểu đạt tài tình của ngôn ngữ rõ ràng không chỉ ở sự tuân thủ
những quy tắc sử dụng ngôn ngữ đã định sẵn mà nằm ở chính vi phạm các
quy tắc ngữ dụng luôn song hành cùng nhau để tạo nên nghệ thuật nghệ thuật
sử dụng ngôn từ, cho những cuộc thoại đầy sáng tạo. Qua tìm hiểu truyện
cười dân gian Việt Nam chúng tôi nhận thấy giữa các quy tắc ngữ dụng và sự
vi phạm chỉ là cơ sở để tạo ra tiếng cười. Người nói cố ý vi phạm các quy tắc
sử dụng ngôn ngữ, tức là người nói muốn tạo hiệu quả tu từ cho lời nói của mình.
5. Trong đề tài, chúng tôi đặt ra nhiệm vụ là nghiên cứu các biện
pháp gây cười trong Truyện cười Dân gian Việt Nam trên quan điểm ngữ
dụng học, nhưng tập trung vào ba biện pháp cơ bản: Biện pháp gây cười bằng
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phương pháp chiếu vật - chỉ xuất; biện pháp gây cười bằng sự vi phạm các
quy tắc lập luận và Biện pháp gây cười bằng vi phạm các phương châm hội
thoại. Do điều kiện chưa cho phép nên còn một số biện pháp gây cười bằng
ngôn ngữ khác chúng tôi chưa đề cập tới hoặc mới chỉ nhắc qua như: Gây
cười bằng sự vi phạm quy tắc luân phiên lượt lời, gây cười bằng hành động ngôn
ngữ gián tiếp.
6. Các biện pháp gây cười trong truyện cười trên quan điểm ngữ dụng
học thuộc về vấn đề sử dụng ngôn ngữ. Nó in đậm nét văn hóa ứng xử của
mỗi người cũng như trong truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc. Vì vậy
nghiên cứu đề tài này theo chúng tôi là một điều thiết thực và thú vị. Người
viết đã cố gắng phân tích các biện pháp gây cười (trong từng truyện đã chọn)
dưới ánh sáng lí thuyết của lí thuyết ngữ dụng học. Hy vọng kết quả nghiên
cứu của đề tài này có thể góp phần nhỏ bé vào việc tìm hiểu tiếng cười trong
chương trình giảng dạy ở bậc Phổ thông
7. Do khả năng của người viết có hạn, khó khăn về tư liệu cũng như
thời gian eo hẹp,... chắc chắn luận văn có nhiều điểm chưa đáp ứng được yêu
cầu của ngữ dụng. Đề tài mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp,
nhằm làm cho đề tài hoàn thiện hơn.
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