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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Con ngƣời trong lịch sử hình thành và phát triển đã sáng tạo ra vô
vàn sản phẩm vật chất cũng nhƣ tinh thần nhằm phục vụ cuộc sống của mình.
Một trong những sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đó là việc sáng tạo
ra ngôn ngữ (Langguage). Ngôn ngữ là sản phẩm tƣ duy của con ngƣời, là
công cụ chủ yếu của hoạt động giao tiếp, không một xã hội nào có thể tồn tại
nếu không có giao tiếp.
1.2. Các hành động ngôn ngữ gắn liền với hoạt động giao tiếp, hành
động ngôn ngữ là sản phẩm của mỗi cá nhân, do đó nó luôn biến đổi, chịu sự
chi phối của nhiều yếu tố: hoàn cảnh giao tiếp, quan hệ vị thế, khoảng cách xã
hội giữa các nhân vật giao tiếp…Vì vậy, khi nghiên cứu hành động ngôn ngữ,
chúng ta phải đặt hành động ngôn ngữ trong hội thoại.
1.3. Nghiên cứu về các hành động ngôn ngữ không những là nhiệm vụ
của ngôn ngữ học mà bản thân mỗi cá nhân khi giao tiếp bằng ngôn ngữ cũng
phải lý giải các hành động ngôn ngữ của ngƣời đối thoại với mình để có hành
động hồi đáp thích hợp phù hợp với vị thế và khoảng cách xã hội giữa giữa
các thoại nhân với nhau. Muốn giao tiếp đạt hiệu quả, điều cơ bản là ngƣời
nói phải xác định đƣợc mối quan hệ so sánh về vị thế, khoảng cách xã hội,
tuổi tác, giới tính, hiểu biết…giữa ngƣời nói với ngƣời đối thoại. Các mối
quan hệ đó sẽ chi phối các yếu tố ngôn ngữ trong phát ngôn, trong diễn ngôn
của mỗi cá nhân trong tƣơng tác. Chính vì những lý do trên nên, chúng tôi lựa
chọn đề tài luận văn: "Quan hệ liên nhân chi phối các yếu tố ngôn ngữ của
hành động hứa trong truyện Việt Nam hiện đại".
2. Lịch sử vấn đề
Năm 1993, hành động (hành vi) ngôn ngữ đã đƣợc Đỗ Hữu Châu nghiên
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cứu và trình bày rõ ràng, hoàn chỉnh trong cuốn Đại cương ngôn ngữ học, tập
2. Trong cuốn sách đó, Đỗ Hữu Châu đã phân biệt hành vi ngôn ngữ với biểu
thức ngữ vi, phát ngôn ngữ vi và nêu một số dấu hiệu ngữ dụng đánh dấu lực
tại lời của các hành vi ngôn ngữ.
Năm 1998, trong cuốn Ngữ dụng học, tập 1, Nguyễn Đức Dân với cơ sở
lý thuyết khá căn bản về dụng học cũng đề cập đến lý thuyết về hành vi ngôn
ngữ.
Vận dụng lý thuyết về hành động ngôn ngữ, nhiều luận văn thạc sĩ, luận
án tiến sĩ đã nghiên cứu về những vấn đề cụ thể thuộc hành động ngôn ngữ,
và hành động ngôn ngữ có mối quan hệ nhƣ thế nào với lịch sự trong giao tiếp
tiếng Việt.
Cho đến những năm gần đây, vấn đề nghiên cứu về các hành động ngôn
ngữ mới đƣợc nghiên cứu một cách cụ thể hơn, sâu sắc hơn với nhiều phƣơng
diện khác nhau dƣới góc nhìn của lí thuyết dụng học. Gần đây, đã có một số
công trình nghiên cứu đề cập nhiều tới quan hệ liên nhân chi phối với việc sử
dụng các yếu tố ngôn ngữ trong các hành động ngôn ngữ hoặc các sự kiện lời
nói nhƣ hỏi, mời chào, bác bỏ, từ chối, khuyên, khen…Và nhƣ vậy, chúng tôi
lựa chọn đề tài luận văn: "Quan hệ liên nhân chi phối các yếu tố ngôn ngữ
của hành động hứa trong truyện Việt Nam hiện đại" là một nghiên cứu tiếp
nối theo hƣớng các nghiên cứu trên.
Quan hệ liên nhân gắn với vai giao tiếp giữa các thoại nhân với nhau
thƣờng đƣợc phân loại nhƣ sau:
+ Quan hệ ngang vai
+ Quan hệ vai hàng dƣới với hàng trên (quan hệ trên vai)
+ Quan hệ vai hàng trên với hàng dƣới (quan hệ dƣới vai) và quan hệ vai
giao tiếp sẽ chi phối đến việc lựa chọn các yếu tố ngôn ngữ trong hoạt động
giao tiếp nói chung.
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Khoảng cách xã hội, tức quan hệ thân - sơ cũng tác động tới việc lựa
chọn các yếu tố ngôn ngữ trong một ngữ huống giao tiếp cụ thể.
Chú ý: Hoàn cảnh giao tiếp (quy thức, phi quy thức và thân tình) cũng
chi phối việc sử dụng các yếu tố ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp. Luận
văn chƣa có điều kiện đặt vấn đề nghiên cứu và làm rõ nội dung này.
Trên cơ sở thừa nhận và tiếp nối những thành quả nghiên cứu của các tác
giả trƣớc đây, chúng tôi cho rằng nghiên cứu các hành động ngôn ngữ phải
đƣợc đặt trong hội thoại, trong sự cấu trúc giữa các lƣợt lời của những ngƣời
tham gia hội thoại, phải nghiên cứu hành động ngôn ngữ gắn với các điều
kiện và quan hệ giữa các nhân vật giao tiếp trong một ngữ huống cụ thể. Đây
là yêu cầu bức thiết đối với những ngƣời nghiên cứu dụng học.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu trực tiếp của đề tài luận văn là hành động hứa
trong tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam.
Quan hệ liên nhân chi phối nhƣ thế nào tới các yếu tố ngôn ngữ trong
hành động hứa và nó có gắn với phép lịch sự không?
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Do đặc điểm của một luận văn thạc sĩ không có nhiều thời gian thu thập
tƣ liệu trên sách vở cũng nhƣ trên thực tế điều tra thực địa nghiên cứu, nên
luận văn chỉ giới hạn trong phạm vi nghiên cứu về quan hệ liên nhân đƣợc thể
hiện qua quan hệ quyền lực (vai hàng trên, vai hàng ngang, vai hàng dƣới) và
quan hệ khoảng cách (quan hệ thân sơ) sẽ tác động nhƣ thế nào đến việc lựa
chọn, sử dụng các yếu tố ngôn ngữ trong hành động hứa của các thoại nhân
trong một số tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại.
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Mục đích
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Trên cơ sở nền tảng lý thuyết của ngữ dụng học: lý thuyết hành động
ngôn ngữ, lý thuyết hội thoại, lý thuyết lịch sự, đề tài luận văn hƣớng tới mục
đích là: Hiểu đƣợc quan hệ liên nhân tác động nhƣ thế nào tới việc sử dụng
các yếu tố ngôn ngữ của hành động hứa trong giao tiếp của ngƣời Việt và tính
lịch sự của hành động hứa trong giao tiếp tiếng Việt.
4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Từ mục đích nghiên cứu đã xác định nhƣ trên, luận văn hƣớng tới các
nhiệm vụ sau:
- Tìm hiểu lí luận về quan hệ liên cá nhân dựa trên những kết quả nghiên
cứu khoa học đáng tin cậy đã đƣợc thừa nhận và công bố trƣớc đây.
- Xây dựng các mô thức tiêu biểu về hành động hứa trong giao tiếp tiếng
Việt.
- Chỉ ra sự tác động của quan hệ liên nhân đến việc sử dụng các yếu tố
ngôn ngữ của các thoại nhân trong một số tác phẩn văn học Việt Nam hiện
đại.
- Phân tích đƣợc các yếu tố ngôn ngữ thể hiện tính lịch sự của hành động
hứa trong hoạt động giao tiếp tiếng Việt.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu và nguồn ngữ liệu
5.1. Phương pháp nghiên cứu
Để đạt đƣợc mục đích luận văn đề ra, chúng tôi sử dụng một số phƣơng
pháp nghiên cứu sau:
5.1.1. Phương pháp thống kê phân loại
Do điều kiện thời gian có hạn nên việc thống kê hành động hứa chỉ dừng
lại ở một số tác phẩn văn học, và có thể khảo sát thêm hành động hứa trên các
phƣơng tiện thông tin đại chúng: đài, báo, phim ảnh…để làm sáng tỏ một số
vấn đề lí luận mà luận văn quan tâm. Chúng tôi tiến hành sƣu tầm nguồn ngữ
liệu phù hợp với nội dung, mục đích của đề tài luận văn; sau đó là công việc
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phân loại ngữ liệu để tiện dùng cho quá trình triển khai đề tài luận văn.
5.1.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp
Chúng tôi sử dụng phƣơng pháp phân tích trong quá trình tìm hiểu
nghiên cứu nguồn ngữ liệu thu thập đƣợc để thấy rõ đƣợc những biểu hiện
của quan hệ liên nhân chi phối các yếu tố ngôn ngữ của hành động hứa trong
tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại.
5.1.3. Phương pháp phân tích diễn ngôn
Chúng tôi sử dụng phƣơng pháp phân tích diễn ngôn để phân tích các
phát ngôn, diễn ngôn hứa thu thập đƣợc. Với phƣơng pháp này, ta có thể nhận
thấy đƣợc quan hệ liên nhân chi phối nhƣ thế nào tới việc sử dụng các yếu tố
ngôn ngữ trong hành động hứa.
5.1.4. Phương pháp miêu tả
Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để khi phân tích các phát ngôn, diễn
ngôn phải đặt trong các ngữ huống cụ thể và nhƣ vậy việc giải mã ý nghĩa của
phát ngôn mới chính xác và có căn cứ.
5.2. Nguồn ngữ liệu
Nguồn ngữ liệu chủ yếu đề tài quan tâm thu thập nghiên cứu là các lời
hứa trong một số tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại của các tác giả nhƣ:
Nam Cao, Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam, Vũ Trọng
Phụng… Tác giả đã thống kê đƣợc tổng số 124 phát ngôn có chứa hành động
hứa trong 5 tác phẩm văn học đã nêu. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng thêm
các hành động hứa trong giao tiếp đời thƣờng để so sánh, đối chiếu và làm rõ
đƣợc đặc trƣng của hành động hứa trong giao tiếp tiếng Việt.
6. Ý nghĩa của đề tài luận văn
6.1. Ý nghĩa lí luận
Đề tài luận văn phân tích một cách có hệ thống các nhân tố chi phối đến
việc lựa chọn các yếu tố ngôn ngữ trong phát ngôn của hoạt động giao tiếp
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tiếng Việt. Trên cơ sở đó, luận văn xác định đƣợc một cách có căn cứ quan hệ
quyền lực và khoảng cách xã hội sẽ chi phối đến việc lựa chọn các yếu tố
ngôn ngữ của hành động hứa trong giao tiếp tiếng Việt.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn
Nếu kết quả nghiên cứu có tính khả chấp, đề tài luận văn sẽ góp một
tiếng nói hữu ích trong việc học và giảng dạy Ngữ dụng học trong nhà trƣờng.
Kết quả nghiên cứu giúp cho mỗi ngƣời có cách ứng xử bằng ngôn ngữ khéo
léo, tinh tế, lịch sự thể hiện mình là ngƣời có văn hóa, góp phần giúp họ thành
công nhƣ mong đợi trong mỗi cuộc giao tiếp.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, cấu
trúc của luận văn gồm ba chƣơng, cụ thể:
Chƣơng 1: Cơ sở lí thuyết
Chƣơng 2: Quan hệ quyền lực chi phối đến đến việc lựa chọn các yếu tố
ngôn ngữ của hành động hứa
Chƣơng 3: Quan hệ khoảng cách xã hội chi phối đến việc lựa chọn các
yếu tố ngôn ngữ trong hành động hứa
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CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Hoạt động giao tiếp và văn hóa ứng xử của ngƣời Việt trong hoạt
động giao tiếp
1.1.1. Hoạt động giao tiếp
1.1.1.1. Giao tiếp là hoạt động liên nhân nhằm trao đổi tƣ tƣởng, tình
cảm, nhận thức và thể hiện thái độ, tâm trạng giữa ngƣời này với ngƣời khác.
Nó là “một hoạt động diễn ra khi ít nhất có hai nhân vật cùng luân phiên sử
dụng cùng một hệ thống tín hiệu ngôn ngữ để trao đổi với nhau những nhận
thức, những tình cảm và những ý muốn của mình nhằm đạt đến một mục đích
nào đó” [37]. Tâm lí học cũng định nghĩa, giao tiếp là “sự tiếp xúc tâm lý giữa
ngƣời với ngƣời, thông qua đó con ngƣời trao đổi thông tin, biểu cảm, kích
thích hành động và định hƣớng giá trị” [37]. Nói cách khác, giao tiếp là quá
trình xác lập mối quan hệ ngƣời - ngƣời, hiện thực hóa các quan hệ xã hội
giữa chủ thể này với chủ thể khác.
Hoạt động giao tiếp có thể đƣợc tiến hành bằng nhiều phƣơng tiện khác
nhau nhƣ: ngôn ngữ, nét mặt, dáng điệu, cử chỉ…trong đó, giao tiếp bằng
ngôn ngữ là phổ biến và tiện lợi hơn cả. Không chỉ thế, ngôn ngữ còn là
phƣơng tiện giao tiếp có hiệu quả, nó giúp cho con ngƣời bộc lộ và truyền đạt
đƣợc mọi điều trong khi các phƣơng tiện giao tiếp khác có sự hạn chế hơn.
Giao tiếp mang tính chất xã hội. Nó đƣợc thể hiện ở việc hình thành và
phát triển trong xã hội và đƣợc sử dụng các phƣơng tiện do con ngƣời làm ra,
đƣợc truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngoài ra, giao tiếp còn mang tính
cá nhân. Tính cá nhân thể hiện ở nội dung, phạm vi, nhu cầu, phong cách, kỹ
năng,…giao tiếp của mỗi ngƣời là khác nhau.
Giao tiếp có chức năng trao đổi, truyền đạt tri thức, kinh nghiệm với
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nhau. Giao tiếp là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống con ngƣời bởi vì
không ai có thể sống cô độc, lẻ loi mà không cần giao tiếp với ngƣời khác.
Mỗi cá nhân vừa là nguồn phát thông tin vừa là nơi tiếp nhận thông tin. Giao
tiếp không chỉ bộc lộ cảm xúc mà còn tạo ra những ấn tƣợng, những cảm xúc
mới giữa các chủ thể. Trong giao tiếp, mỗi chủ thể tự bộc lộ quan điểm, tƣ
tƣởng, thái độ, thói quen,…của mình, do đó các chủ thể có thể nhận thức
đƣợc về nhau làm cơ sở đánh gía lẫn nhau. Nó còn có chức năng điều hành
hành vi, giúp nhận thức lẫn nhau, đánh giá lẫn nhau và tự đánh giá đƣợc bản
thân trong giao tiếp. Cuối cùng nó có chức năng phối hợp hoạt động. Nhờ có
quá trình giao tiếp, con ngƣời có thể phối hợp hoạt động để cùng nhau giải
quyết nhiệm vụ nào đó nhằm đạt tới mục tiêu chung.
1.1.1.2. Nội dung giao tiếp là hiện thực, thực tế khách quan, thế giới bên
ngoài đƣợc các nhân vật giao tiếp đƣa vào cuộc giao tiếp, hay có thể là những
sản phẩm tinh thần của tƣ duy con ngƣời, có thể là cả những tình cảm, cảm
xúc và thái độ của con ngƣời đối với điều đƣợc nói đến. Xem xét một phát
ngôn diễn ngôn là đúng hay sai, có nghĩa hay vô nghĩa là phụ thuộc vào thế
giới khả hữu mà diễn ngôn đƣợc quy chiếu vào. Theo Đỗ Hữu Châu thì “về
nội dung, diễn ngôn có hai thành tố: nội dung thông tin, bị quyết định bởi
tính đúng - sai logic, cũng là nội dung trí tuệ, hình thành do quan hệ giữa
diễn ngôn và hiện thực đƣợc nói tới. Thứ hai là nội dung liên cá nhân bao
gồm tất cả các nội dung của diễn ngôn không bị quy định bởi tính đúng sai logic. Hai thành tố nội dung này có thể hiện diện một cách tƣờng minh
trong diễn ngôn, qua câu chữ của diễn ngôn, nó cũng có thể tồn tại một
cách hàm ẩn, những ngƣời giao tiếp phải suy từ nội dung tƣờng minh của
diễn ngôn mới nắm bắt đƣợc nó” [12; tr 37].
1.1.1.3. Phƣơng tiện và kênh giao tiếp
Phƣơng tiện giao tiếp và kênh giao tiếp là tất cả những yếu tố mà chúng
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ta dùng để thể hiện thái độ, tình cảm, mối quan hệ và những tâm lý khác của
mình trong một cuộc giao tiếp. Ngôn ngữ là phƣơng tiện giao tiếp chủ yếu của
con ngƣời, bằng ngôn ngữ con ngƣời có thể truyền đi bất cứ một loại thông
tin nào, nhƣ diễn tả tình cảm, ám chỉ, miêu tả sự vật. Ngoài ra còn có yếu tố
phi ngôn ngữ nhƣ: nét mặt giúp biểu lộ thái độ cảm xúc của con ngƣời; nụ
cƣời để biểu lộ tình cảm, thái độ của mình. Con ngƣời có bao nhiêu kiểu cƣời
thì có bấy nhiêu cá tính; ánh mắt giúp phản ánh trạng thái cảm xúc, bộc lộ
tình cảm, tâm trạng và ƣớc nguyện của con ngƣời. Trong giao tiếp, nó phụ
thuộc vào vị trí xã hội của mỗi bên.
1.1.2. Văn hóa ứng xử trong tương tác của người Việt
1.1.2.1. Khái niệm văn hóa, văn hóa ứng xử
a, Khái niệm văn hóa
Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con ngƣời sáng
tạo ra bằng lao động và hoạt động thực tiễn trong quá trình lịch sử của mình,
biểu hiện trình độ phát triển xã hội trong từng thời kỳ lịch sử nhất định.
Khi nghiên cứu quy luật vận động và phát triển của xã hội loài ngƣời,
C.Mác và Ph.Ăngghen đã khái quát các hoạt động của xã hội thành hai loại
hình hoạt động cơ bản là "sản xuất vật chất" và "sản xuất tinh thần". Do đó,
văn hóa bao gồm cả văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Văn hóa vật chất là
năng lực sáng tạo của con ngƣời đƣợc thể hiện và kết tinh trong sản phẩm vật
chất. Văn hóa tinh thần là tổng thể các tƣ tƣởng, lý luận và giá trị đƣợc sáng
tạo ra trong đời sống tinh thần và hoạt động tinh thần của con ngƣời.
Nhƣ vậy, nói văn hóa là nói tới con ngƣời, nói tới việc phát huy những
năng lực thuộc bản chất của con ngƣời nhằm hoàn thiện con ngƣời. Do đó,
văn hóa có mặt trong mọi hoạt động của con ngƣời, trên mọi lĩnh vực hoạt
động thực tiễn và sinh hoạt tinh thần của xã hội.
b, Khái niệm văn hóa ứng xử
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Văn hóa ứng xử là hành vi giao tiếp và đối nhân xử thế ở đời. Nó thể
hiện mức độ học vấn và nhận thức cá nhân, suy rộng ra là của một cộng đồng
dân tộc. Hành vi ứng xử của con ngƣời hình thành do thói quen hằng ngày,
đƣợc quyết định bởi luật pháp và phong tục, có nghĩa là sự giao thoa giữa
hiện tại (luật pháp xã hội họ đang sống) và quá khứ (phong tục, tập quán).
Văn hóa ứng xử là sản phẩm của xã hội và môi trƣờng chính trị, bao gồm
yếu tố lịch sử và hiện tại. Nói cách khác, thông qua văn hóa ứng xử, ngƣời ta
có thể biết đƣợc lịch sử và văn hóa dân tộc, cho nên nó là những gì tinh túy
nhất của con ngƣời vậy.
1.1.2.2. Các đặc trương trong văn hoá ứng xử của người Việt
Thứ nhất: Đặc điểm trọng tình nghĩa ghi dấu trong văn hoá giao tiếp
của ngƣời Việt. Xét về quan hệ giao tiếp, văn hóa nông nghiệp với đặc điểm
trọng tình đã dẫn ngƣời Việt Nam tới chỗ lấy tình cảm làm nguyên tắc ứng
xử: “Yêu nhau yêu cả đường đi/ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng”
Thứ hai: Với đối tƣợng giao tiếp, ngƣời Việt Nam có thể quen ƣa tìm
hiểu, quan sát, đánh giá…Tuổi tác, quê quán, trình độ học vấn, địa vị xã hội,
tình trạng gia đình (bố mẹ còn hay mất, đã có vợ/ chồng chƣa, có con chƣa,
mấy trai mấy gái..) là những vấn đề ngƣời Việt Nam thƣờng quan tâm. Thói
quen ƣa tìm hiểu này khiến cho ngƣời nƣớc ngoài có nhận xét là ngƣời Việt
Nam hay “ tò mò”. Đặc tính này - dù gọi bằng tên gì đi nữa - chẳng qua cũng
chỉ là một sản phẩm của tính cộng đồng làng xã mà ra.
Thứ ba: Tính cộng đồng trong văn hoá giao tiếp của ngƣời Việt
Tính cộng đồng còn khiến ngƣời Việt Nam, dƣới góc độ chủ thể giao
tiếp, có đặc điểm là trọng danh dự: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Danh dự
gắn với năng lực giao tiếp: Lời hay nói ra để lại dấu vết, tạo thành tiếng tăm;
lời dở truyền đến tai nhiều ngƣời, tạo nên tai tiếng.
Thứ tƣ: Về cách thức giao tiếp, ngƣời Việt Nam ƣa sự tế nhị, ý tứ và
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trọng sự hòa thuận
Lối giao tiếp ƣa tế nhị, ý tứ là sản phẩm của lối sống trọng tình và lối tƣ
duy trong các mối quan hệ. Nó tạo nên thói quen đắn đo cân nhắc kỹ càng khi
nói năng: Ăn có nhai, nói có nghĩ; Chó ba quanh mới nằm, người ba năm mới
nói; Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe …Chính sự đắn đo cân
nhắc này khiến cho ngƣời Việt Nam có nhƣợc điểm là thiếu tính quyết đoán,
nhƣng đồng thời giữ đƣợc sự hòa thuận, không làm mất lòng ai.
Ngƣời Việt Nam rất hay cƣời, nụ cƣời là một bộ phận quan trọng
trong thói quen giao tiếp của người Việt; ngƣời ta có thể gặp nụ cƣời Việt
Nam vào cả lúc ít chờ đợi nhất. Tâm lý ƣa hòa thuận khiến ngƣời Việt Nam
luôn chủ trƣơng nhƣờng nhịn: Một sự nhịn là chín sự lành…
Thứ năm: Ngƣời Việt có hệ thống nghi thức lời nói rất phong phú
Trƣớc hết, đó là sự phong phú của hệ thống xƣng hô: trong khi các ngôn
ngữ phƣơng Tây chỉ sử dụng các đại từ nhân xƣng thì tiếng Việt còn sử dụng
một số lƣợng lớn các danh từ chỉ quan hệ họ hàng để xƣng hô, và những danh
từ thân tộc này có xu hƣớng lấn át các đại từ nhân xƣng. Hệ thống xƣng hô
này có các đặc điểm:
- Có tính chất thân mật hóa (trọng tình cảm), coi mọi ngƣời trong cộng
đồng nhƣ bà con họ hàng trong một gia đình.
- Có tính chất cộng đồng hóa cao - trong hệ thống này không có những
từ xƣng hô chung mà phụ thuộc vào tuổi tác, địa vị xã hội, thời gian, không
gian giao tiếp cụ thể: chú khi ni, mi khi khác. Cùng là hai ngƣời, cách xƣng
hô có kkhi thể hiện đƣợc hai quan hệ khác nhau: chú - con, ông - con, bác em, anh - tôi…Lối gọi nhau bằng tên con, tên cháu, tên chồng; bằng thứ tự
sinh (Cả, Hai, Ba, Tƣ…)
- Thể hiện tính tôn ti kỹ kƣỡng: ngƣời Việt Nam xƣng và hô theo nguyên
tắc xƣng khiêm hô tôn (gọi mình thì khiêm nhƣờng, còn gọi đối tƣợng giao
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tiếp thì tôn kính).
Nghi thức trong cách nói lịch sự cũng rất phong phú. Do truyền thống
tình cảm và linh hoạt nên ngƣời Việt Nam không có một từ cảm ơn, xin lỗi
chung chung cho mọi trƣờng hợp nhƣ phƣơng Tây. Với mỗi trƣờng hợp có
thể có một cách cảm ơn, xin lỗi khác nhau: Con xin chú (cảm ơn khi nhận
quà), Chị chu đáo quá (cảm ơn khi đƣợc quan tâm), Bác bày v quá (cảm ơn
khi đƣợc đón tiếp), Quý hóa quá (cảm ơn khi khách đến thăm), Anh quá khen
(cảm ơn khi đƣợc khen), Cháu được như hôm nay là nhờ cô đấy (cảm ơn khi
đƣợc giúp đỡ)…
1.2. Lý thuyết hành động ngôn ngữ
1.2.1. Khái niệm hành động ngôn ngữ
Khi chúng ta nói năng tức là chúng ta hành động, chúng ta thực hiện một
hành động đặc biệt mà phƣơng tiện ngôn ngữ. Đó là hành động ngôn ngữ.
Nhƣ chúng ta đã biết nói năng là hành động. Hành động nói là hành động
đƣợc thực hiện bằng lời nói khi nói. Khi gặp một ngƣời quen, ta nói: chào
anh, chào chị, tức là chúng ta thực hiện hành động chào. Khi ta cảm ơn, xin
lỗi, sai khiến là chúng thực hiện hành động cảm ơn, xin lỗi, sai khiến... Trong
đời sống giao tiếp, chúng ta có thể nói (hoặc viết) nhằm những đích nhất định:
khuyên, hỏi, trần thuật, sai khiến, xin, hứa, mời, chào, xin lỗi, cảm ơn, giải
thích, phàn nàn...
Ví dụ (1):
+ Cháu nhà bác đã lập gia đình rồi chứ ?(để hỏi)
+ Tôi xin lỗi vì hôm qua không qua chỗ anh được. (để xin lỗi)
+ Phải giục con đi ngủ đi chứ mai còn đi học. (để điều khiển)
1.2.2. Các hành động ngôn ngữ
J.L.Austin cho rằng có ba loại hành động ngôn ngữ lớn: hành động tạo
lời (Locutinonary act), hành động tại lời (Illocutionary act) và hành động
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mƣợn lời (Perlocutionary act).
1.2.2.1. Hành động tạo lời
Hiểu một cách đơn giản, hành động tạo ra lời nói bằng những âm (hay
con chữ) theo những quy tắc ngữ pháp của một ngôn ngữ đƣợc gọi là hành
động tạo lời. Nói một cách rõ hơn, hành động tạo lời là hành động sử dụng
các yếu tố ngôn ngữ nhƣ ngữ âm, từ, các kiểu kết hợp từ theo một quan hệ cú
pháp thích hợp thành các câu... để tạo ra một phát ngôn có nghĩa phù hợp về
hình thức và nội dung của một cộng đồng ngôn ngữ nào đó. Nhƣ vậy, với
hành động tạo lời, chúng ta hình thành nên các biểu thức ngôn ngữ có nghĩa.
Hiểu theo hƣớng này, nếu gặp khó khăn trong việc phát âm các từ ngữ nào đó
(chẳng hạn ngƣời nói là ngƣời nƣớc ngoài hoặc ngƣời nói bị ngắn lƣỡi) hoặc
không tìm ra từ thích hợp, hoặc không nắm vững các quan hệ cú pháp để tổ
hợp từ ngữ thành câu mà nói rộng ra là tạo thành văn bản, thành diễn ngôn thì
ngƣời nói không hoàn thành hành động tạo lời, không tạo ra các biểu thức có
nghĩa để phục vụ cho hoạt động giao tiếp mà ngƣời nói có ý định đặt ra. Ví
dụ, có một ngƣời nƣớc ngoài nói tiếng Việt:
Ví dụ (2): Xin chao cac đông chi.
thì nhƣ vậy chƣa đƣợc coi là là hành động tạo lời (vì phát âm không đúng hệ
thống ngữ âm tiêu chuẩn tiếng Việt) mà ngƣời nói hoàn thành hành động tạo
lời phải nói là:
Ví dụ (3): Xin chào các đồng chí.
1.2.2.2. Hành động mượn lời
Khi nói về nội dung của diễn ngôn, chúng ta đã nói đến đích tác động
của hoạt động giao tiếp. Hành động ngôn ngữ liên quan tới đích tác động của
diễn ngôn là hành động mƣợn lời (hành động xuyên ngôn). Hành động mƣợn
lời là những hành động mƣợn phƣơng tiện ngôn ngữ, nói đúng hơn là mƣợn
các phát ngôn để gây ra một hiệu quả ngoài ngôn ngữ nào đó nhƣ biến đổi
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trong nhận thức, trong tâm lí, trong hành động vật lí có thể quan sát đƣợc ở
ngƣời nghe, ngƣời nhận hoặc ở chính ngƣời nói.
Ví dụ (4): Sp1: Mở cửa ra!
Sp2: Đứng dậy đóng cửa, khó chịu, bực tức, càu nhàu, gắt gỏng.
Chức năng hành động của giao tiếp đƣợc thực hiện nhờ các hiệu quả
mƣợn lời của phát ngôn. Có những hiệu quả mƣợn lời là đích cuả một hành
động tại lời. Hành động vật lí: Mở cửa ra! là hiệu quả mƣợn lời của hành
động tại lời mệnh lệnh: Mở cửa ra! nhƣng có những hiệu quả không thuộc
đích của hành động tại lời nhƣ khó chịu, bực tức, càu nhàu, gắt gỏng khi nghe
mệnh lệnh. Đây cũng là hiệu quả thuộc về hành động mƣợn lời.
Cũng vậy, một bản tin báo bão trên TV cũng có thể tạo ra những phản
ứng khác nhau trong tâm lí của khán giả xem truyền hình. Những cƣ dân ở
khu vực mà bão đổ bộ vào sẽ rất lo lắng phòng chống bão; còn nhiều cƣ dân ở
ngoài khu vực bão không đổ bộ vào, thƣờng có thái độ thờ ơ với bản tin báo
bão. Hiệu quả của hành động mƣợn lời phụ thuộc tâm lí, điều kiện hoàn cảnh
sống của ngƣời tiếp nhận, không có những quy tắc chung để nhận biết.
1.2.2.3. Hành động tại lời
Hành động tại lời (hành động ngôn trung) là hành động mà đích của nó
nằm ngay trong việc tạo nên phát ngôn đƣợc nói (viết) ra. Chính cái đích này
phân biệt các hành động tại lời với nhau. Đó là những hành động ngƣời nói
thực hiện ngay khi nói năng. Hành động tại lời đƣợc thực hiện nhờ hiệu lực
giao tiếp của phát ngôn. Hiệu quả của chúng là những hiệu quả thuộc ngôn
ngữ, có nghĩa là chúng gây ra một phản ứng ngôn ngữ tƣơng ứng với chúng ở
ngƣời nhận. Chẳng hạn, khi ta hỏi có đích là bày tỏ mong muốn đƣợc giải đáp
điều mà ta chƣa biết hoặc còn hoài nghi và mong đƣợc ngƣời nghe trả lời; khi
ta chào thì ngƣời nghe sẽ có hành động tƣơng ứng là chào... Thông thƣờng,
nó lập thành một cặp thoại tƣơng ứng: Chào - chào, hỏi - trả lời, cầu khiến 14

chấp thuận (hoặc từ chối)... Còn khi ngƣời nói cam kết với ai một điều gì đó
tức là ngƣời nói đã tự ràng buộc mình vào một hành động sẽ đƣợc thực hiện
trong tƣơng lai.
Đích của hành động tại lời đƣợc gọi là đích tại lời và nếu đích đó đƣợc
thoả mãn thì ta có hiệu quả tại lời.
Dấu hiệu của hiệu quả tại lời là lời hồi đáp của ngƣời tiếp nhận hành
động tại lời, tức ngƣời nghe.
Ví dụ (5): Sp1: Cậu đã ăn cơm chưa chưa?
Sp2: Rồi.
Hiệu quả của hành động tại lời trong ví dụ (5) thể hiện ở phát ngôn trả
lời của Sp2: Rồi.
Đặc điểm của hành động tại lời nói là có ý định (đích), có tính quy ước,
có thể chế mặc dù quy ƣớc và thể chế không đƣợc diễn đạt hiển ngôn nhƣng
mọi ngƣời trong cộng đồng ngôn ngữ vẫn tuân thủ một cách không tự giác.
Chẳng hạn, ngƣời Việt hỏi là thể hiện sự quan tâm và dần dần một số câu hỏi
đƣợc ƣớc định trở thành lời chào giữa những ngƣời đã quen biết nhau. Ví nhƣ
khi ta gặp một ngƣời quen, ta biết họ đang trên đƣờng đi chợ về, mang theo
rau, thịt, cá..., ta vẫn hỏi:
Ví dụ (6): - Đi chợ về đấy à? hoặc: Mua nhiều đồ ăn vậy?
Hình thức các phát ngôn ở ví dụ (6) là câu hỏi nhƣng đích của các phát
ngôn (6) là lời chào. Tùy thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp, có một số lời mời
mang tính xã giao của ngƣời Việt nhƣng đích của các lời mời xã giao đó trong
một hoàn cảnh giao tiếp cụ thể có thể là lời chào. Chẳng hạn, ta đến nhà một
ngƣời bạn quen nào đó và gia đình họ đang ăn cơm, chủ nhà mời khách:
Ví dụ (7): Mời anh ăn cơm với gia đình.
thì đây chính là lời chào của chủ nhà khi có khách tới chơi. Việc nhận ra ý
định của ngƣời nói phụ thuộc vào từng tình huống giao tiếp, và có những tình
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huống giao tiếp "độc nhất vô nhị" thì còn phụ thuộc vào sự trải nghiệm sống,
sự nhạy cảm của những ngƣời tham gia giao tiếp nữa. Có thể minh chứng
thêm qua ví dụ sau:
Khi chúng ta nghe câu nói:
Ví dụ (8): Hôm qua tớ đến thăm anh bạn, được anh ấy cho ít cà phê.
Uống ngon lắm! hoặc là để tạo ra một phán đoán hoặc là để mời chào hoặc
là để giải thích hay vì một mục đích giao tiếp nào đó. Những ý định nhƣ vậy
chỉ có những ngƣời tham gia trực tiếp vào cuộc giao tiếp đó mới xác định
đƣợc một cách chính xác mà thôi.
Từ những phân tích nhƣ trên, chúng ta có thể suy ra rằng nắm đƣợc một
ngôn ngữ, không chỉ có nghĩa là nắm đƣợc âm, từ ngữ, câu... của ngôn ngữ đó
mà còn phải nắm đƣợc những quy tắc điều khiển các hành động tại lời của
ngôn ngữ đó. Chẳng hạn, chúng ta phải biết hỏi, biết yêu cầu, thỉnh cầu, biết
xin lỗi, cảm ơn... đúng lúc, đúng chỗ, phù hợp với ngữ cảnh, mới là biết sử
dụng ngôn ngữ đó.
1.2.2.4. Điều kiện của một hành động tại lời
Điều kiện sử dụng các hành động tại lời là những điều kiện mà các hành
động tại lời phải đáp ứng để nó có thể diễn ra thích hợp với ngữ cảnh của sự
phát ngôn ra nó. Nghĩa là, để cho các hành động tại lời đƣợc thực hiện thành
công phải nhờ đến các điều kiện thích hợp với chúng mà ngƣời ta gọi là
những điều kiện thích dụng, tức là những hoàn cảnh thích hợp để việc thực
hiện hành động tại lời đƣợc thừa nhận là đúng với dụng ý. J.L.Austin và
J.Searle đã dƣa ra những điều kiện sau đây:
Điều kiện chung đặt ra với những ngƣời tham gia giao tiếp chính là
muốn nói một điều gì đó thì cần có ngƣời nghe và hiểu điều mình nói. Tức là
những ngƣời tham gia giao tiếp phải hiểu ngôn ngữ họ đang sử dụng, họ
không đóng kịch hoặc nói chơi. Chẳng hạn, ngƣời nói muốn thực hiện một
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mệnh lệnh bằng tiếng Anh thì phải biết tiếng Anh, ngƣời nghe cũng phải biết
tiếng Anh và hiểu đƣợc mệnh lệnh đó.
a, Điều kiện nội dung mệnh đề
Điều kiện nội dung mệnh đề chỉ ra bản chất nội dung của hành đông. Nội
dung mệnh đề có thể là mệnh đề đơn giản hay một hàm mệnh đề. Gọi là hàm
mệnh đề vì phát ngôn ngôn hành tƣơng ứng với hành động hỏi đƣa ra hai khả
năng, ngƣời hỏi chọn lấy một mà trả lời. Nội dung mệnh đề có thể là một
hành động của ngƣời nói (nhƣ hứa, thề, cam kết) hay hoạt động của ngƣời
nghe (ra lệnh, yêu cầu, đề nghị) [21; tr. 91,92]. .
b, Điều kiện chuẩn bị
Điều kiện chuẩn bị liên quan đến những hiểu biết của ngƣời phát ngôn về
năng lực, tinh thần và vật chất, trách nhiệm, lợi ích ý định của ngƣời nghe về
các mối quan hệ giữa ngƣời nói và ngƣời nghe. Điều kiện chuẩn chị cũng có
quan hệ tới lợi ích, trách nhiệm, năng lực vật chất, tinh thần cũng nhƣ quyền
lực của ngƣời nói đối với hành động tại lời mà ngƣời nói đƣa ra. Đồng thời,
trong mối quan hệ giữa vị thế xã hội của ngƣời nói và ngƣời nghe thì thƣờng
có lợi cho ngƣời nói [21; tr. 92].
c, Điều kiện chân thành
Đây là điều kiện chỉ ra trạng thái tâm lí của ngƣời thực hiện hành động
tại lời tƣơng ứng với hành động tại lời mà ngƣời phát ngôn đƣa ra. Điều kiện
chân thành đòi hỏi ngƣời nói thật sự, chân thành mong đợi hiệu quả tại lời của
hành động tại lời mà mình thực hiện. Vời hành động khảo nghiệm, xác tín đòi
hỏi ngƣời nói phải tin vào điều mình khảo nghiệm, xác tín [21; tr. 92,92].
d, Điều kiện căn bản
Đây là điều kiện đƣa ra kiểu trách nhiệm mà ngƣời nói và ngƣời nghe bị
dàng buộc khi hành động tại lời nói đó đƣợc phát ra. Trách nhiệm đó có thể
rơi vào hành động sẽ đƣợc thực hiện (hứa, yêu cầu, ra lệnh) hoặc đối với tính
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chân thực của nội dung (một lời xác tín buộc ngƣời nói phải chịu trách nhiệm
về nội dung xác tín đó) [21; tr. 93]. .
1.3. Lý thuyết hội thoại
1.3.1. Hội thoại và một số khái niệm cơ bản
Giao tiếp là hành động tiếp xúc giữa con ngƣời với con ngƣời trong xã
hội thông qua một phƣơng tiện nhất định, trong đó ngôn ngữ là phƣơng tiện
quan trọng nhất. Hội thoại là hình thức giao tiếp thƣờng xuyên, căn bản phổ
biến của ngôn ngữ và cũng là hình thức cơ sở của mọi hoạt động ngôn ngữ
khác. Hội thoại là hình thức cơ sở của mọi hoạt động ngôn ngữ khác. Hội
thoại có thể diễn ra giữa hai, ba ngƣời hoặc giữa nhiều ngƣời. Còn gọi là
song thoại, tam thoại và đa thoại. Lý thuyết hội thoại chủ yếu là nghiên cứu
song thoại.
- Một số khái niệm liên quan:
+ “Lƣợt lời”: Chuỗi đơn vị ngôn ngữ đƣợc một nhân vật hội thoại nói ra,
kể từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc để cho nhân vật hội thoại kia nói chuỗi
của mình.
+ “Cặp kế cận”: Hai lƣợt lời kế cận nhau, đƣợc điều khiển bằng quy tắc
giữ sự cân bằng trong tƣơng tác nhƣ cặp chào/chào, hỏi/đáp…
+ “Cặp củng cố, sửa chữa”: Cặp lƣợt lời có chức năng chủ yếu là điều
hòa quan hệ tƣơng tác giữa các đối tác trong hội thoại.
- Ba vận động đặc trƣng của hội thoại, cụ thể:
+ Trao lời: Vận động mà ngƣời nói Sp1 nói lƣợt lời của mình ra và hƣớng
lƣợt lời của mình về phía Sp2 nhằm làm cho Sp2 biết đƣợc rằng lƣợt lời đƣợc nói
ra là dành cho Sp2.
+ Trao đáp: Vận động Sp2 hồi đáp lại lƣợt lời của Sp1 (có thể bằng lời
hoặc phi lời, hoặc kết hợp lời với các yếu tố phi lời).
+ Tƣơng tác: Vận động tác động qua lại lẫn nhau giữa các nhân vật hội
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thoại nhằm tạo nên sự điều hòa, nhịp nhàng của cuộc hội thoại, nhƣ sử dụng
các tín hiệu hòa phối về lƣợt lời, các cặp kế cận, các cặp củng cố, sửa chữa.
1.3.2. Các nguyên tắc hội thoại
Nói tới hội thoại, chính là chúng ta đề cập tới giao tiếp. Hoạt động giao
tiếp của con ngƣời bao giờ cũng diễn ra trong một xã hội nhất định. Cho nên
khi nghiên cứu hội thoại không thể bỏ qua những yếu tố liên quan đến con
ngƣời và xã hội nhƣ tâm lí, phong tục tập quán, văn hóa dân tộc...gắn với từng
giai đoạn lịch sử cụ thể. Các nhà nghiên cứu về hội thoại đã xây dựng một số
nguyên tắc hội thoại, rất hữu ích trong nghiên cứu hội thoại.
1.3.2.1. Nguyên tắc cộng tác hội thoại
Nguyên tắc cộng tác hội thoại đƣợc Grice nêu ra năm 1967:
Nguyên tắc này đƣợc phát biểu tổng quát: Hãy làm cho phần đóng góp
của anh (vào cuộc thoại) đúng nhƣ nó đƣợc đòi hỏi ở giai đoạn nào (của cuộc
hội thoại) mà nó xuất hiện phù hợp đích hay phƣơng hƣớng của cuộc hội
thoại mà anh đã chấp nhận tham gia vào. Nguyên tắc này đƣợc Grice chia làm
bốn phƣơng châm hội thoại gồm:
a. Phương châm về lượng: phƣơng châm này chia làm 2 vế:
a1: Hãy làm cho đóng góp của anh có lƣợng tin đủ nhƣ đòi hỏi của đích
cuộc hội thoại;
a2: Đừng làm cho lƣợng tin của anh lớn hơn yêu cầu mà nó đƣợc đòi hỏi.
b. Phương châm về chất: phƣơng châm này đƣợc phát triển tổng quát
nhƣ sau: hãy cố gắng làm cho phần đóng góp của anh là đúng, đặc biệt là:
b1: Đừng nói điều gì mà anh tin là không đúng;
b2: Đừng nói điều gì mà anh không có đủ bẳng chứng.
c. Phương châm quan hệ (phương châm quan yếu): Hãy làm cho phần
đóng góp của anh quan yếu, tức là dính líu đến câu chuyện đang diễn ra.
d. Phương châm cách thức: Hãy nói cho rõ, đặc biệt là:
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Hãy tránh lối nói tối nghĩa
Hãy tránh lối nói mập mờ, mơ hồ về nghĩa
Hãy nói ngắn gọn
Hãy nói có trật tự.
1.3.2.2. Nguyên tắc luân phiên lượt lời
- Do bản chất tuyến tính nên sự giao tiếp bằng lời đòi hỏi phải giảm thiểu
đến mức thấp nhất sự dẫm đạp lên lời của nhau. Vì thế, khi hai ngƣời hội
thoại, ngƣời kia phải nói khi ngƣời này nhƣờng lời theo cách lời ngƣời này kế
tiếp lời ngƣời kia.
- Ta có những dấu hiệu nhất định, báo một cách tự động cho ngƣời kia
biết rằng họ có thể nói. Đó là những dấu hiệu nhƣ sự trọn vẹn về ý nghĩa, sự
trọn vẹn về cú pháp, ngữ điệu, các câu hỏi, các hƣ từ….
1.3.2.3. Nguyên tắc tôn trọng thể diện của những người tham gia hội thoại
Ông cha ta thƣờng nói: “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho
vừa lòng nhau” hay “nói ngọt lọt đên xƣơng”. Khi nói năng hành động phải
cân nhắc lựa chọn cho phù hợp “ uốn lƣỡi bảy lần trƣớc khi nói”, đặc biệt
phải chú ý đến ngôi thứ, địa vị của ngƣời đối thoại để xƣng hô cho phù hợp.
1.3.2.4. Nguyên tắc khiêm tốn
Trong hội thoại tránh tự khen mình. Tục ngữ Pháp có câu: "Cái tôi là cái
đáng ghét". Trong hội thoại, ngƣời nào bộc lộ cái tôi mạnh mẽ cái tôi sẽ gây khó
chịu cho những ngƣời tham gia hội thoại. Bởi vậy, trong hội thoại, cái "tôi" phải
nằm trong cái "chúng tôi" mới đƣợc những ngƣời tham gia hội thoại dễ dàng
chấp thuận. Khiêm tốn trong giao tiếp của cả ngƣời phƣơng Đông và phƣơng
Tây đều đƣợc đánh giá là lịch sự.
Tóm lại, các quy tắc nêu trên mang tính phổ quát. Bên cạnh quy tắc phổ
quát đó, mỗi địa phƣơng, mỗi dân tộc sẽ có những quy tắc riêng của mình bắt
nguồn từ truyền thống ứng xử văn hoá riêng của mỗi dân tộc.
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1.4. Quan hệ liên nhân
1.4.1. Các nhân tố chi phối đến hoạt động giao tiếp
Hoạt động giao tiếp chịu sự chi phối, tác động của những nhân tố nhất
định mà Đỗ Hữu Châu gọi là nhân tố giao tiếp. Khi giao tiếp với một ngƣời
nào đó, ta thƣờng nảy sinh những câu hỏi nhƣ: Ngƣời giao tiếp với mình nói
cái gì? Họ nói nhƣ thế nào? Tại sao lại nói nhƣ vậy mà không nói khác đi?…
luôn đặt ra trong những suy nghĩ của ta. Đây là những vấn đề thuộc về nhân
tố giao tiếp mà ngữ dụng học quan tâm và tìm cách giải quyết. Nó đƣợc xem
là một trong ba khái niệm nền tảng của ngữ dụng học… Chúng luôn có mặt
trong các cuộc giao tiếp và chi phối cuộc giao tiếp đó về nội dung và hình
thức. Cuộc giao tiếp thành công hay thất bại tùy thuộc ngƣời giao tiếp có
ứng xử phù hợp với các nhân tố có mặt trong cuộc giao tiếp ấy không.
Cũng nhƣ khi xem xét một phát ngôn nào đó ta cũng cần phải biết đƣợc
phát ngôn đó do ai nói, nói trong hoàn cảnh nào, nói cái gì và nói để làm
gì. Nếu trả lời đƣợc những câu hỏi trên là ta đã có thể hiểu đƣợc điều mà
ngƣời phát ngôn muốn nói. Các nhân tố giao tiếp đƣợc hiểu là các nhân tố
có mặt trong một cuộc giao tiếp, chi phối cuộc giao tiếp đó và chi phối diễn
ngôn về hình thức cũng nhƣ nội dung. Có thể thấy điều này trong các công
trình nghiên cứu về ngữ dụng học của Đỗ Hữu Châu và Nguyễn Đức Dân
và một số nhà nghiên cứu khác. Các tác giả đều xem ngữ cảnh là một trong
những khái niệm nền tảng không thể thiếu chi phối trong một cuộc giao tiếp.
Nhân tố số một của giao tiếp chính là ngữ cảnh. Ngữ cảnh bao gồm:
1.4.1.1. Hiện thực ngoài diễn ngôn
Hiện thực ngoài diễn ngôn là tất cả những yếu tố vật chất, xã hội, văn
hóa… có tính cảm tính và những nội dung tinh thần tƣơng ứng không đƣợc
nói đến trong diễn ngôn của một cuộc giao tiếp.
Những yếu tố vật chất, tinh thần ngoài diễn ngôn đƣợc nhân vật giao tiếp
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ý thức và trở thành hiểu biết của ngƣời giao tiếp (và của những ngƣời sử dụng
ngôn ngữ) thì hiện thực ngoài diễn ngôn trở thành tiền giả định bách khoa hay
tiền giả định giao tiếp của diễn ngôn. Nhân tố hiện thực ngoài diễn ngôn gồm
4 bộ phận:
a. Hiện thực - đề tài của diễn ngôn
Đề tài của diễn ngôn là một mảng trong hiện thực ngoài diễn ngôn đƣợc
các nhân vật giao tiếp thỏa thuận lấy làm đối tƣợng để trao đổi trong một cuộc
giao tiếp. Hiện thực đƣợc làm đề tài có thể là quá trình thỏa thuận giữa Sp 1 và
Sp2. Đó là thế giới thực tại hay không thực tại do con ngƣời nhận thức đƣợc.
Nhƣ vậy, hiện thực - đề tài của diễn ngôn trƣớc hết là cái tồn tại, diễn
tiến trong hiện thực ngoài ngôn ngữ và ngoài diễn ngôn. Bên cạnh đó, còn có
thể kể đến cả những cảm xúc, tƣ tƣởng, ý định, nguyện vọng v.v… của con
ngƣời và bản thân ngôn ngữ. Điều quan trọng là phải đƣợc các nhân vật giao
tiếp nhận thức, thỏa thuận và đƣa vào làm nội dung giao tiếp.
b) Hoàn cảnh giao tiếp
Hoàn cảnh giao tiếp (trƣớc đây thƣờng hiểu là hoàn cảnh giao tiếp theo
nghĩa rộng) là toàn bộ những đặc điểm tự nhiên (địa lí, lãnh thổ, khí hậu…),
toàn bộ những đặc điểm của hoàn cảnh xã hội (chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn
giáo), hoàn cảnh lịch sử (tập thể, quốc gia, dân tộc…). Toàn bộ những hiểu
biết của các nhân vật giao tiếp về những yếu tố vật chất, tinh thần ngoài diễn
ngôn và đƣợc các nhân vật giao tiếp ý thức là điều kiện để cuộc giao tiếp diễn
ra bình thƣờng, quyết định sự liên kết, tính mạch lạc giữa các phát ngôn.
c) Thoại trƣờng
Thoại trƣờng (trƣớc đây thƣờng hiểu là hoàn cảnh giao tiếp theo nghĩa
rộng) là đặc điểm về không gian, thời gian cụ thể khi hoạt động giao tiếp diễn
ra. Không gian - thời gian thoại trƣờng có những đặc điểm chung, đòi hỏi
ngƣời ta phải xử sự nói năng theo những cách thức ít nhiều cũng chung cho
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nhiều lần xuất hiện. Ví dụ, cùng không gian lớp học nhƣng thời gian trong giờ
học và thời gian giải lao cách nói năng xử sự của những ngƣời tham gia giao
tiếp cũng khác nhau.
d) Ngữ huống giao tiếp
Quan hệ liên cá nhân, các tiền giả định bách khoa, thoại trƣờng của cuộc
giao tiếp không phải nhất thành bất biến đối với một cuộc giao tiếp mà nó
biến đổi liên tục trong cuộc giao tiếp. Tác động tổng hợp của các yếu tố tạo
nên ngữ cảnh ở từng thời điểm của một cuộc giao tiếp là các ngữ huống của
một cuộc giao tiếp.
Tóm lại, không nắm đƣợc ngữ cảnh sẽ không hiểu đƣợc phát ngôn, tức
là muốn hiểu phát ngôn thì cần phải đặt phát ngôn trong một ngữ cảnh cụ thể.
Cái gì muốn trở thành ngữ cảnh phải đƣợc các nhân vật giao tiếp ý thức, phải
thành hiểu biết của nhân vật giao tiếp.
1.4.1.2. Nhân vật giao tiếp (bao gồm vai giao tiếp và quan hệ liên nhân)
Nhân vật giao tiếp là nhân tố đóng vai trò chủ động, tích cực trong hoạt
động giao tiếp. Đỗ Hữu Châu đã định nghĩa về nhân vật giao tiếp nhƣ sau:
“Nhân vật giao tiếp là ngƣời tham gia vào một cuộc giao tiếp bằng ngôn ngữ,
dùng ngôn ngữ để tạo ra các lời nói, các diễn ngôn qua đó mà tác động vào
nhau. Đó là tƣơng tác bằng ngôn ngữ” [12;15]. Giữa các nhân vật giao tiếp có
mối quan hệ vai giao tiếp và quan hệ liên nhân.
a) Vai giao tiếp
Quan hệ vai giao tiếp là sự phân vai trong cuộc giao tiếp đối với chính sự
phát hay nhận tin. Trong hội thoại các nhân vật cùng có mặt và thƣờng
xuyên chuyển đổi vai cho nhau: mỗi ngƣời lúc đóng vai ngƣời nói (viết),
lúc đóng vai ngƣời nghe (đọc). Nó thƣờng phân thành “vai phát ngôn – Sp1
(nói/viết) và vai nhận ngôn – Sp1 (nghe/đọc)” [34]. Vai phát ngôn là vai mà
nhiệm vụ các nhân vật phải làm là sử dụng ngôn ngữ (ở hai dạng nói và
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viết) để truyền tin gọi là ngƣời nói. Vai nhận ngôn có nhiệm vụ sử dụng
ngôn ngữ để tiếp nhận các thông tin đƣợc truyền đến qua diễn ngôn. Khi
tham gia giao tiếp, các vai giao tiếp đều có ý định hay còn gọi là đích giao
tiếp và niềm tin (tin điều mình nói ra là đúng, tin điều mình nói ra ngƣời
nghe chƣa biết, tin ngƣời nghe sẵn sàng nghe lời mình,...). Trong một cuộc
giao tiếp hội thoại, hai vai phát tin và nhận tin sẽ có sự chuyển đổi vai theo
một quy tắc nhất định để duy trì cuộc hội thoại.
Các nhân vật giao tiếp thƣờng đƣợc chia làm hai vai, vai ngƣời phát và
vai ngƣời nhận: Vai ngƣời phát (tức là vai ngƣời nói/viết) kí hiệu là Sp 1, vai
ngƣời nhận (vai ngƣời nghe) kí hiệu là Sp2 (viết tắt từ Speaker trong tiếng
Anh). Trong một cuộc giao tiếp trực tiếp, vai phát và vai nhận có thể luân
phiên thay đổi, tức là Sp1 sau khi nói xong chuyển thành vai nghe Sp 2 và
ngƣợc lại. Ví dụ (Toàn nói với Mai):
Ví dụ (9): Toàn: - Mang ngay cho mình quyển sách. (Sp1- vai phát)
Mai: - Sách gì cơ? (Sp2 lúc này trở thành vai phát Sp1)
Số lƣợng ngƣời nhận (một và nhiều) có ảnh hƣởng, chi phối tới việc tạo
lập diễn ngôn. Nếu số lƣợng nhiều thì cần có sự phân biệt ngƣời nhận đích
thực và ngƣời nhận không đích thực.
Ngƣời nhận có mặt và ngƣời nhận không có mặt cũng cần có sự phân
biệt. Ngƣời nhận có mặt lại phân biệt có mặt tích cực (thay đổi vai giao tiếp)
và ngƣời nhận có mặt không tích cực (luôn giữ vai trò nhận trong giao tiếp).
Ví dụ sinh viên nghe giảng theo phƣơng pháp thuyết trình là ngƣời nhận
không tích cực và có một số ngƣời nhận không đích thực (làm việc riêng,
không chú ý nghe giảng).
b) Quan hệ liên nhân
Trong cuộc sống giao tiếp, các nhân vật giao tiếp ngoài quan hệ vai giao
tiếp ra còn có một quan hệ khác cũng không kém phần quan trọng là quan hệ
24

liên nhân. Quan hệ này sẽ tác động làm cho cuộc giao tiếp tiến hành thuận lợi
theo chiều hƣớng tốt hay xấu, thậm chí thất bại. Quan hệ liên nhân là quan hệ
so sánh xét trong tƣơng quan về vị thế xã hội, hiểu biết, tình cảm giữa các
nhân vật giao tiếp với nhau.
Theo Brown và Gilman, quan hệ giữa ngƣời nói và ngƣời nghe đƣợc xét
theo hai trục: trục tung (quan hệ dọc) và trục hoành (quan hệ ngang). Trục tung
là trục quyền lực; còn trục hoành là trục thân hữu (quan hệ khoảng cách). Trong
quá trình giao tiếp quan hệ theo trục thân hữu có thể thay đổi, trục quyền lực thì
không. Theo trục thân hữu, các nhân vật giao tiếp có thể gần gũi nhau mà cũng
có thể xa cách nhau. Thông thƣờng qua giao tiếp ngƣời ta hiểu nhau và rút ngắn
khoảng cách (trừ trƣờng hợp từ chối cộng tác, từ chối sự thay đổi khoảng cách).
Trên trục quyền lực thì những ngƣời giao tiếp khi đã xác định đƣợc vị thế xã hội
(cái địa vị có thể do tuổi tác, chức quyền, nghề nghiệp… mà có) thì sẽ giữ
nguyên trong quá trình giao tiếp, và không thể thay đổi qua thƣơng lƣợng.
Giữa trục quyền lực và trục thân hữu thƣờng có sự tƣơng ứng. Khoảng
cách, địa vị xã hội càng lớn thì con ngƣời ta khó gần nhau hơn. Tuy nhiên,
không phải lúc nào cũng vậy. Chẳng hạn, một ông giám đốc và công nhân rất
khó gần nhau, nhƣng lại có thể rất “cánh hẩu” với một anh bảo vệ.
Vị thế xã hội và mức độ thân hữu cũng là những yếu tố thuộc hình ảnh
tinh thần mà những ngƣời tham gia giao tiếp xây dựng về nhau. Những hiểu
biết nhƣ vậy sẽ làm cho cuộc giao tiếp thuận lợi hơn. Những ngƣời chƣa từng
quen biết nhau khi nói chuyện thông thƣờng có sự thăm dò để xác định vị thế
xã hội của nhau. Bên cạnh việc xác định tuổi tác, những dấu hiệu về ăn mặc,
cách nói năng, hiểu biết, hứng thú v.v… là rất cần thiết giúp đối với ngƣời
tham gia giao tiếp. Những hiểu biết nhƣ vậy cùng với những giới thiệu có tính
chất sơ giao sẽ làm cho cuộc giao tiếp thuận lợi hơn.
Quan hệ liên nhân còn chi phối cả tiến trình, nội dung và hình thức của
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diễn ngôn. Ví dụ, trong tiếng Việt, xƣng hô chịu áp lực mạnh của quan hệ liên
nhân. Xƣng hô có thể thay đổi khi quan hệ liên nhân thay đổi, ngƣời Việt có
câu: “ Sáng chú, chiều anh, tối chúng mình” là cách nói hình ảnh về sự thay
đổi trong xƣn hô nhƣ quan hệ liên nhân thay đổi. Xƣng hô nhƣ vậy nghiêng
về tính chiến lƣợc của mỗi cá nhân trong mỗi cuộc tƣơng tác. Xƣng hô vừa là
chuẩn mực, vừa là chiến lƣợc của cá nhân trong hội thoại.
Bên cạnh vị thế xã hội còn có khái niệm vị thế giao tiếp. Ngƣời nào
trong giao tiếp nắm quyền chủ động về đề tài diễn ngôn, lái cuộc thoại theo ý
mình thì ngƣời đó có vị thế giao tiếp mạnh. Trong một cuộc thoại, vị thế giao
tiếp có thể thay đổi tùy theo đề tài - chủ đề cuộc thoại. Có những cuộc thoại
trong đó chủ trò là một nhân viên nào đó chứ không phải là lãnh đạo (mặc dù
lãnh đạo cũng có mặt), và ngƣời đó do có tài diễn thuyết có thể lái hoặc thay
đổi đề tài cuộc thoại theo ý mình.
1.4.2. Quan hệ liên nhân chi phối đến việc lựa chọn, sử dụng các yếu tố
ngôn ngữ trong giao tiếp
Theo Đinh Trọng Lạc, ta đặc biệt coi trọng vai và quan hệ vai của những
ngƣời tham gia giao tiếp, ông xem nó là nhân tố quan trọng nhất có tác dụng
quyết định đến việc lựa chọn các yếu tố ngôn ngữ trong giao tiếp. Ngoài ra
Đinh Trọng Lạc còn xem xét hoàn cảnh theo nghi thức và hoàn cảnh không
theo nghi thức trong mối quan hệ với nhân tố vừa nêu trên (vai và quan hệ
vai). Tác giả cho rằng quan hệ cùng vai có cả hoàn cảnh theo nghi thức và
hoàn cảnh không theo nghi thức và đây là nhân tố thứ hai có ảnh hƣởng nhiều
đến việc lựa chọn ngôn ngữ trong giao tiếp. Sau cùng là mục đích thực tiễn
trong giao tiếp. Đây là những nhân tố quyết định có tác dụng tốt trong việc
rèn luyện sử dụng ngôn ngữ theo phong cách. Mỗi ngƣời trong những trƣờng
hợp giao tiếp khác nhau phải luôn luôn tự hỏi mình: Nói, viết đây là với tƣ
cách gì, trong quan hệ thế nào với ai, giao tiếp theo nghi thức hay không theo
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nghi thức, nhằm mục đích gì (Dẫn theo [1]).
Quả thực, quan hệ liên nhân của ngƣời phát ngôn luôn chi phối và để lại
dấu ấn trong ngôn ngữ giao tiếp. Giao tiếp chịu sự chi phối rất lớn của quan
hệ liên nhân, đặc biệt là trong tiếng Việt. Quan hệ liên nhân chi phối về nhiều
mặt nhƣ: tiến trình giao tiếp, nội dung và hình thức của diễn ngôn. Việc lựa
chọn các yếu tố ngôn ngữ cho phù hợp với quan hệ liên nhân sẽ góp phần
thành công trong mỗi cuộc giao tiếp. Qua giao tiếp, ngƣời nghe nhận biết
đƣợc ngƣời nói đã xác định quan hệ vị thế và quan hệ thân cận giữa hai ngƣời
nhƣ thế nào. Việc phát ngôn đòi hỏi hai yêu cầu là lời nói phải đúng vai xã
hội (tức cƣơng vị của một ngƣời, những yêu cầu, những mong đợi của xã hội
đối với cƣơng vị đó) và lời nói phải phù hợp với trình độ của ngƣời nghe. Đây
là hai yêu cầu cần thiết trong giao tiếp. Chính bởi quan hệ liên nhân chi phối
mạnh cách thức giao tiếp cho nên các nhân vật giao tiếp cũng thƣờng thay đổi
cách thức hội thoại để thử nghiệm hoặc bày tỏ ý muốn thay đổi quan hệ liên
nhân.
Khi giao tiếp, các nhân vật giao tiếp sẽ xác lập vị thế giao tiếp cao
thấp khác nhau tùy vào địa vị xã hội. Địa vị xã hội có thể do nhiều yếu tố
xác định nhƣ: tuổi tác, chức quyền, nghề nghiệp, trình độ hiểu biết, kinh
nghiệm sống, giai cấp, đồng hoặc khác cảnh ngộ, giàu hoặc nghèo, xa hay
gần, thân hoặc sơ…
Để giao tiếp có hiểu qủa thì các nhân vật giao tiếp phải hiểu biết lẫn
nhau về các mặt sau:
- Hiểu biết về vị thế: vị thế ở đây đƣợc hiểu là vị thế xã hội và vị thế giao
tiếp. Nói đến vị thế xã hội là nói các nhân vật giao tiếp ở vị trí nào trong xã
hội. Cao hay thấp? Trên hay dƣới? Bình đẳng hay không bình đẳng? Vị thế
xã hội đƣợc quy định bằng tuổi tác, chức vụ, nghề nghiệp, hiểu biết, uy
tín…Nói đến vị thế giao tiếp của các nhân vật giao tiếp tức là xem các nhân
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vật giao tiếp ở vào thế chủ động hay bị động trong điều hành hoạt động
giao tiếp. Nhìn chung vị thế xã hội và vị thế giao tiếp không phải lúc nào
cũng độc nhất, không phải cứ ngƣời ở vị thế cao là nắm quyền chủ động
trong giao tiếp và ngƣợc lại.
- Hiểu biết về mức độ thân cận (quan hệ thân hữu): Mức độ thân cận có
thể tỉ lệ thuận với mức độ hiểu biết về nhau của những ngƣời tham gia giao
tiếp nhƣng không nhất thiết là đã hiểu nhau thì thân nhau (có khi kẻ thù lại
hiểu nhau rất kĩ). Trong tiến trình giao tiếp, mức độ thân sơ có thể thay đổi
(kéo gần lại hay căng giãn xa hơn). Mức độ gần gũi hay khoảng cách trong
giao tiếp bao gồm hai khía cạnh: một, về phƣơng diện vật lí, ở nhiều nơi gặp
nhau, ngƣời ta thƣờng ôm nhau và hôn má nhau (hoặc hai hoặc bốn cái, tùy
vào nền văn hóa); hai, về phƣơng vật lí nó đƣợc thể hiện rõ nhất qua cách
xƣng hô với việc dùng hay không dùng danh xƣng và việc gọi tên hoặc gọi họ
của ngƣời mình đang đối thoại. Hai khía cạnh này không phải lúc nào cũng
song hành với nhau. Ví dụ, so với nhiều ngƣời phƣơng Tây khác, ngƣời Úc
lúc nào cũng giữ khoảng cách vật lí khi gặp gỡ (ít ôm và hôn má nhau), nhƣng
lại rất gần gũi nhau trong cách xƣng hô (ngay cả giới lãnh đạo cao nhất nƣớc
cũng đề nghị ngƣời khác gọi mình bằng tên thay vì tên họ).
- Hiểu biết về trình độ tri thức: (tri thức cuộc sống và tri thức khoa học)
trong một cuộc giao tiếp, các nhân vật tham gia giao tiếp phải xây dựng các
hình ảnh tinh thần nhƣ đặc điểm, trạng thái năng lực, vị thế, tri thức, quan hệ
thân sơ… những yếu tố thuộc về quan hệ liên nhân này chi phối nhiều đến
việc lựa chọn đề tài, nội dung giao tiếp, phƣơng tiện giao tiếp. Theo Brownvà
Gilman, quan hệ liên nhân đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau [33]:
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Brown (quyền lực)
Solidarity (Thân hữu)

Distance (khoảng cách)

Ở sơ đồ trên, ta thấy quan hệ liên nhân bao gồm quan hệ theo chiều
ngang và quan hệ theo chiều dọc giữa các nhân vật giao tiếp. Đỗ Hữu Châu
gọi mối quan hệ theo chiều ngang là trục khoảng cách hay trục thân cận và
mối quan hệ theo chiều dọc là trục quyền uy hay trục vị thế xã hội.
- Trục quyền lực: khi giao tiếp các nhân vật giao tiếp sẽ xác lập vị thế
giao tiếp cao thấp khác nhau tùy vào địa vị xã hội. Mà địa vị xã hội có thể do
chức quyền, tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ hiểu biết, kinh nghiệm sống…mà
có. Ngƣời ở vị thế giao tiếp cao có quyền quyết định nội dung giao tiếp.
Chẳng hạn một cô giáo trẻ khi dạy cho lớp bồi dƣỡng, mặc dù học trò là
những ngƣời lớn tuổi hơn nhƣng cô vẫn có vị thế giao tiếp cao hơn. Vị thế đó
là do trình độ hiểu biết và sự phân công của xã hội mà có đƣợc.
- Trục khoảng cách: trục này có hai cực là thân tình và xa lạ với những mức
độ khác nhau. Khi giao tiếp, các nhân vật giao tiếp có thể gần gũi mà cũng có thể
xa cách nhau. Và khoảng cách đó có thể đƣợc rút ngắn hay kéo ra xa trong quá
trình giao tiếp. Vì hai cực trên trục thân cận đối xứng nhau nên thông thƣờng
trong quá trình giao tiếp nếu ngƣời nói dịch gần lại ngƣời nghe thì ngƣời nghe
cũng dịch lại gần ngƣời nói (trừ trƣờng hợp có ngƣời không hợp tác) và ngƣợc lại.
Giao tiếp của ngƣời Việt thƣờng tăng cƣờng các mối quan hệ liên nhân.
Xƣng hô có thể đƣợc coi là một yếu tố để đánh giá khả năng ứng xử và trình
hiện qua việc ngƣời Việt bao giờ cũng chú trọng đến cách xƣng hô. Song bên
cạnh đó, quan hệ liên nhân trong giao tiếp của ngƣời Việt cũng làm cho xƣng
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hô phải làm sao đảm bảo đƣợc tính tự nhiên, chân thành, lịch sự và có văn
hóa. Có thể nói, trong sự tƣơng tác, qua cách xƣng hô dựa trên quan hệ thân
tộc hay chức vụ, chức danh, ngƣời Việt Nam vừa gần gũi lại vừa xa cách.
Thông qua cách xƣng hô mà tình cảm và mối quan hệ của những ngƣời tham
gia giao tiếp đƣợc thể hiện khá rõ nét.
Cho nên quan hệ liên nhân chính là mối quan hệ so sánh về vị thế xã hội
(quyền lực), tuổi tác, giới tính, hiểu biết…quan hệ tình cảm (khoảng cách)
giữa ngƣời nói với ngƣời nghe.
1.5. Lí thuyết lịch sự
Lịch sự là khái niệm ngày càng trở nên phổ biến ở hầu hết các dân tộc
trên thế giới. Lịch sự là nhu cầu của xã hội đặc biệt là trong các xã hội văn
minh, trong đó nổi bật lên là tính lịch sự trong giao tiếp bằng ngôn từ. Ngày
nay, lịch sự đã và đang nhận đƣợc nhiều sự quan tâm lớn và thƣờng xuyên
của các nhà nghiên cứu về ngữ dụng học trên thế giới.
Vấn đề lịch sự đã đƣợc bàn đến trong nhiều cuộc hội thảo, nhiều công
trình nghiên cứu khoa học cả ở trong nƣớc và ngoài nƣớc. Trong khuôn khổ
của luận văn này, các quan điểm về lý thuyết lịch sự đƣợc trình bày là những
quan điểm tƣơng đối hoàn chỉnh về lịch sự thƣờng đƣợc nhắc đến và có
những dấu ấn nhất định đối với việc nghiên cứu lịch sự nói chung. Đó là
quan điểm R.Lakoff, của G.NLeech, của P.Brown và S.Levivson, quan điểm
lịch sự của các nhà nghiên cứu từ dữ liệu của các nền văn hóa phƣơng Đông,
cùng với một số quan điểm nghiên cứu về lịch sự khác có tác dụng chi phối
rất nhiều tới việc phân tích phép lịch sự trong hoạt động giao tiếp của tiếng
Việt.
1.5.1. Quan điểm lịch sự của R. Lakoff và G.N. Leech
a, Quan điểm lịch sự của R. Lakoff
Lakoff đã đề xuất hai quy tắc dụng ngôn là: 1) Quy tắc rõ ràng; 2) Quy tắc
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lịch sự. Quy tắc rõ rang là quy tắc của cộng tác hội thoại. Còn quy tắc lịch sự
thì bao gồm ba quy tắc nhánh sau đây:
+ Quy tắc 1: Không áp đặt
Đó là quy tắc thích hợp với những ngữ cảnh mà trong đó giữa những
ngƣời tham gia tƣơng tác có những khác biệt đƣợc nhận biết về quyền lực và
cƣơng vị. Ngƣời nói theo quy tắc này sẽ tránh, làm dịu bớt, hoặc xin lỗi, xin
phép khi buộc ngƣời đối thoại phải làm điều mà họ không muốn làm.
Đặc biệt quy tắc này buộc chúng ta tránh những lời nói tục tằn, thô lỗ,
tiếng lóng, thổ ngữ, thậm chí tránh những ngôn ngữ cảm xúc và những đề tài
có tính kiêng kị, vì chúng mang tính riêng tƣ, tế nhị.
+ Quy tắc 2: Để ngỏ sự lựa chọn
Quy tắc này mang tính phi quy thức hơn. Đó là quy tắc thích hợp với
những ngữ cảnh mà trong đó ngƣời tham gia có quyền lực, cƣơng vị gần
tƣơng đƣơng với nhau nhƣng không gần gũi về quan hệ xã hội. Dành cho
ngƣời đối thoại sự lựa chọn có nghĩa là bày tỏ ý kiến, thỉnh cầu sao cho ý kiến
hay lời thỉnh cầu của mình phải do ngƣời đối thoại tự suy ra và nhƣ vậy ngƣời
nói sẽ không có nguy cơ bị đối thoại phản bác hay từ chối.
+ Quy tắc 3: Tăng cƣờng tình cảm bằng hữu
Đó là quy tắc khuyến khích tình cảm bạn bè. Quy tắc này thích hợp với
những bạn bè gần gũi hay thực sự thân mật với nhau. Trong phép lịch sự thân
tình, hầu nhƣ tất cả các đề tài đều có thể đem ra để trò chuyện, có nghĩa là
trong quy tắc này ngƣời ta không phải “uốn lƣỡi” và không cần gì phải giấu
giếm nhau.
b, Quan điểm lịch sự của G.N. Leech
G.N. Leech xây dựng các quy tắc về lịch sự gắn với khái niệm tổn thất
(cost) và lợi ích (benefit) gồm một siêu nguyên tắc và các phƣơng châm.
Theo siêu nguyên tắc và các phƣơng châm của ông thì hãy giảm thiểu
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biểu hiện của những niềm tin không lịch sự; tăng tối đa biểu hiện của niềm tin
lịch sự trong các bối cảnh giao tiếp. Siêu nguyên tắc bao gồm sáu phƣơng
châm lịch sự [12, tr. 586]:
+ Phƣơng châm khéo léo: Giảm thiểu tổn thất, tăng tối đa lợi ích cho
ngƣời nghe.
+ Phƣơng châm rộng rãi: Giảm thiểu lợi ích cho ta, tăng tối đa tổn thất
cho ta trong những phát ngôn cầu khiến hay cam kết.
+ Phƣơng châm tán thƣởng: Giảm thiểu sự chê bai đối với ngƣời và tăng
tối đa sự khen ngợi.
+ Phƣơng châm khiêm tốn: Giảm thiểu khen ngợi mình và tăng tối đa sự
chê bai.
+ Phƣơng châm tán đồng: Giảm thiểu sự bất đồng giữa ta và ngƣời. Tăng
tối đa sự đồng ý giữa hai ngƣời.
+ Phƣơng châm thiện cảm: Giảm thiểu ác cảm, tăng tối đa thiện cảm
giữa ta và ngƣời.
Những phƣơng châm này có tính chuyên dụng đối với những HVƠL
nhất định. Phƣơng châm khéo léo và phƣơng châm rộng rãi chuyên dụng
trong những phát ngôn cầu khiến hay cam kết.
1.5.2. Phép lịch sự của P. Brown và S. Levinson
Phép lịch sự của hai tác giả này đƣợc xây dựng dựa trên khái niệm thể
diện (face) của Goffman. Thể diện đƣợc Brown và Levinson định nghĩa là:
hình ảnh về ta công cộng mà mỗi thành viên trong xã hội muốn mình có đƣợc
– (Face the public self – image that every member wants to claim for himself)
Thể diện lại gồm hai phƣơng diện: thể diện âm tính và thể diện dương
tính (hay còn gọi là thể diện tích cực và thể diện tiêu cực).
+ Thể diện âm tính đƣợc Brown và Levinson định nghĩa “là sự tự do
hành động” mà thực chất đó là “mong muốn của mọi thành viên trƣởng thành
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và có năng lực hiểu biết rằng hành động của mình không bị ngƣời khác ép
buộc.”
+ Thể diện dƣơng tính đƣợc Brown và Livinson xác định nhƣ là sự
mong muốn thân hữu 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 số
ngƣời khác”.
Hai loại thể diện âm tính và thể diện dƣơng tính là hai mặt bổ sung cho
nhau chứ không phải tách biệt nhau.
Trong hội thoại, các hành động nói luôn tiềm ẩn sự đe doạ thể diện (face
threatening Acts) viết tắt là FTA gồm 4 phạm trù:
+ Hành vi đe doạ thể diện âm tính của ngƣời thực hiện thƣờng có trong
các hành vi tặng biếu, hứa hẹn, cam kết, ...
+ Hành vi đe doạ thể diện dƣơng tính của ngƣời thực hiện thƣờng có
trong các hành vi thú nhận, cám ơn, xin lỗi, phê bình, …
+ Đe doạ thể diện âm tính của ngƣời tiếp nhận. Đó là những hành vi phi
lời hay trong những hành vi khuyên nhủ, dặn dò, chỉ vẽ quá mức cho phép,…
+ Đe doạ thể diện dƣơng tính của ngƣời tiếp nhận nhƣ phê bình, chê bai,
chửi bới,…
Chính vì hội thoại là thực hiện các hành vi ở lời vốn tiềm ẩn khả năng đe
doạ thể diện. Trong hội thoại, các đối tác đều thể hiện mong muốn đƣợc giữ
thể diện. Nhƣ vậy, tập hợp các hành động nói đƣợc chia làm hai nhóm lớn:
nhóm có hiệu quả tích cực và nhóm có hiệu quả tiêu cực.
1.5.3. Về mô hình lịch sự trong tiếng Việt
Một số nhà nghiên cứu căn cứ vào những dữ liệu dân gian Việt Nam
trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao để tìm những biểu hiện của lịch sự trong
tiếng Việt nhằm khẳng định thêm những kết quả khảo cứu hiện nay về lịch sự.
Đây là một hƣớng tiếp cận mới hoàn toàn có tính khả chấp về mặt khoa học.
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Thực ra có một số thành ngữ, một số câu tục ngữ, ca dao có chứa đựng những
tri thức ứng xử, trong đó có ứng xử bằng ngôn ngữ của ngƣời xƣa mà đến
hôm nay chƣa hẳn đã hợp thời. Nhƣng cũng có tri thức, những kinh nghiệm
ứng xử chứa đựng trong thành ngữ tục ngữ ca dao của ngƣời xƣa đến ngày
hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Việc tìm hiểu những giá trị đã qua để làm rõ
những giá trị hôm nay, thiết nghĩ vẫn là một việc làm cần thiết có ý nghĩa về
mặt khoa học.
Vũ Tiến Dũng với luận án tiến sĩ (2003) có nhan đề: "Lịch sự trong tiếng
Việt và giới tính (qua một số hành động nói)" đã khẳng định: Trong số những
câu ca dao tục ngữ thành ngữ trong kho tàng văn hóa dân gian của ngƣời Việt
Nam có một số bộ phận đáng kể nói về lời ăn, tiếng nói, cách ứng xử, góp
phần tạo nên dáng vẻ riêng của văn hóa Việt Nam [19].
Mô hình lịch sự theo kết quả khảo sát của tác giả đƣợc trình bày cụ với
các nội dung sau:
a. Lễ phép
Trong gia đình và trong xã hội Việt Nam, tính tôn ti trong quan hệ đƣợc
thể hiện rất rõ. Ngƣời Việt trong giao tiếp xã hội rất nhạy cảm với các thuộc
tính quan hệ nhƣ vị thế, tuổi tác, giới tính, uy tín xã hội của cá nhân...Thái độ
ứng xử đối với ngƣời bề trên trong gia đình và trong xã hội, ngay trong truyền
thống phải đạt đến tiêu chuẩn của sự lễ phép, tức là thể hiện lòng tôn kính của
mình đối với ngƣời bề trên. Để đạt đƣợc lễ phép trong giao tiếp ngôn ngữ thì
mọi ngƣời cần phải học ngay từ tuổi ấu thơ.
Theo Vũ Tiến Dũng, ứng xử nói chung và ứng xử bằng ngôn ngữ nói
riêng của ngƣời bậc dƣới với ngƣời bậc trên phải tuân theo chuẩn mực của sự
lễ phép mới phù hợp với tập tục, với cách nhìn nhận có tính chất truyền thống
từ lâu đời của ngƣời Việt Nam, mà cách đánh giá, nhìn nhận này cho đến
ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Nếu ai đó ứng xử không lễ phép, thể hiện
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qua việc không tôn kính ngƣời bậc trên, thì bị xã hội coi là hỗn láo, vô lễ hay
xấc xƣợc.
Tuy nhiên, trong ứng xử, lễ phép cần phải phân biệt với xum xoe, nịnh
bợ. Cả hai biểu hiện có tính chất cực đoan nhƣ là vô lễ, hỗn láo hay xum xoe,
nịnh bợ đều không phù hợp với thái độ lễ phép của phạm trù lịch sự.
b. Đúng mực
Vũ Tiến Dũng cho rằng: "Ngƣời bậc dƣới đối với ngƣời bậc trên phải lễ
phép, ngƣời bậc trên phải có thái độ đúng mực với ngƣời bậc dƣới, nhƣ là một
sự có đi có lại và nhƣ thế thì mới toại lòng nhau. Dù là ngƣời bậc trên, nhƣng
nếu không đúng mực với ngƣời bậc dƣới thì cũng không đƣợc thừa nhận nhƣ
ngƣời biết giữ lễ, không xứng đáng với danh nghĩa bậc đàn anh" [19 tr.69].
Tác giả cũng khẳng định cái đức "đúng mực" lớn nhất của ngƣời bậc trên
đối với ngƣời bậc dƣới là độ lƣợng. Ứng xử đúng mực thƣờng đƣợc ghi nhận
là cách ứng xử của ngƣời bậc trên đối với ngƣời dƣới hoặc những ngƣời
ngang vai nhau trong xã hội. Đó chính là thái độ khoan dung, độ lƣợng trong
hoạt động giao tiếp theo phƣơng châm: chin bỏ làm mười.
c. Khiêm nhường
Lịch sự, đúng mực trong quan niệm của ngƣời Việt còn gắn với tiêu
chuẩn khiêm nhƣờng. "Khiêm" là thái độ ứng xử không đánh giá mình cao,
thật tâm coi mình là còn non kém, sẵn lòng học hỏi mọi ngƣời trong hoạt
động giao tiếp. "Nhƣờng" là không giành lấy cái hay, cái lợi về cho mình mà
sẵn sàng dành nó cho ngƣời khác. Khiêm nhƣờng gần với phƣơng châm: tăng
lợi cho ngƣời nhận giảm hại cho ngƣời nhận theo quan niệm của Leech. Nhƣ
vậy, khiêm nhƣờng có thuộc tính của lịch sự chiến lƣợc.
Khiêm nhƣờng trong giao tiếp là văn hóa ứng xử tìm cách giảm bớt sự
gay cấn, xung đột, tránh đối đầu trong những cuộc thoại giữa những ngƣời
trong một phe nhóm để giữ hòa khí, giữ các mối quan hệ liên nhân. Khiêm
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nhƣờng là một trong những cơ sở tạo nên sự hòa thuận
d. Khéo léo (và tế nhị).
Đúng mực, lễ phép không chỉ thể hiện ra trong phƣơng châm xử thế
khiêm nhƣờng mà còn thể hiện ra theo cách khéo léo, tế nhị thì mới đạt đƣợc
tính lịch sự mong muốn. Lối giao tiếp khéo léo ƣa tế nhị theo Trần Ngọc
Thêm là sản phẩm của lối sống trọng tình và lối tƣ duy coi trọng các mối quan
hệ. Nhƣ vậy, khéo léo là chiến lƣợc cụ thể, hiện thực hóa lối sống và kiểu tƣ
duy ấy.
Nếu đúng mực và lễ phép thuộc về lịch sự chuẩn mực, còn khéo léo tế
nhị thuộc về lịch sự chiến lƣợc thì lịch sự chiến lƣợc là phƣơng tiện để thực
hiện lịch sự chuẩn mực.
Thực tế khó có thể giải thích đƣợc cụ thể nói nhƣ thế nào là nói khéo léo
kiểu Việt Nam. Nếu có định nghĩa thì đó cũng chỉ là một cách cảm nhận khá
mơ hồ: "Nói khéo là không không làm mất lòng ngƣời nghe" và đƣợc diễn đạt
bằng cách nói:
Lời nói chẳng mất tiền mua
Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau. [19]
Các nội dung của lịch sự nhƣ lễ phép, đúng mực, khiêm nhƣờng, khéo
léo (tế nhị) chỉ có ý nghĩa thực sự khi đƣợc ứng xử với một thái độ chân thành
trong tƣơng tác. Nếu không có một thái độ chân thành thì các nội dung trong
ứng xử lịch sự sẽ không có ý nghĩa, thậm chi là giả dối, nghĩa là bất lịch sự.
Qua kết quả phân tích ca dao, tục ngữ, thành ngữ, tác giả đã cho chúng ta
thấy lịch sự trong truyền thống của ngƣời Việt Nam bao gồm hai bình diện:
Lịch sự chiến lƣợc và lịch sự chuẩn mực, hai bình diện này có sự kết hợp hài
hòa với nhau và có thể hình dung tính lịch sự trong tiếng Việt với các yếu tố
bên trong của nó nhƣ sau:
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Lịch sự

lịch sử chuẩn mực

lễ phép

lịch sử chiến lƣợc

đúng mực

khiêm nhƣờng

khéo léo

Hình 1.2: Tính lịch sự trong tiếng Việt qua các yếu tố của nó qua ca dao,
tục ngữ, thành ngữ (Nguồn: Vũ Tiến Dũng, Lịch sự trong tiếng Việt và giới
tính-2003)
1.6. Hứa và hành động hứa
1.6.1. Khái niệm hứa
Theo từ điển tiếng Việt hành động hứa đƣợc định nghĩa là “nhận lời với
ai đó một cách chắc chắn là sẽ làm việc gì đó” hay “Nói với ai với ý thức tự
ràng buộc mình là sẽ làm điều gì mà ngƣời ấy đang quan tâm”. Nhìn từ góc
độ dụng học, hành động hứa là hành động ngôn ngữ tồn tại trong môi trƣờng
của một cuộc thoại hứa, ở đó cần hội đủ các nhân tố nhƣ: ngƣời nói, ngƣời
nghe, động từ có chức năng ở lời (ở đây là động từ: hứa), hành động A nào đó
mà ngƣời nói đề xuất và cam kết sẽ thực hiện trong tƣơng lai. Đồng thời,
trong đó mỗi nhân tố sẽ đảm nhiệm tối thiểu một vai trò nhất định nhƣ: ngƣời
nói (ngƣời hứa hẹn – Sp1) hứa với ngƣời nghe (ngƣời đƣợc hứa hẹn – Sp2) là
mình sẽ thực hiện một hành vi (A) nào đó trong tƣơng lai để hƣớng tới một
một mục đích giao tiếp nhất định, ngƣời nghe (ngƣời tiếp nhận hành động
hứa) sẽ chờ đợi hành vi A đƣợc thực hiện.
Chẳng hạn nhƣ: Anh hứa với em đúng một năm sau ra bờ Nốm Mơ, trên
tảng đá đẹp nhất, anh s trở về với tin thắng trận.
Đây là một phát ngôn hứa đã hội đủ các nhân tố nhƣ đã trình bày ở trên.
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Gồm có ngƣời nói (anh), ngƣời nghe (em), động từ ngôn hành (hứa), hành
động A (trở về với tin thắng trận). Những điều trình bày trên đây cho thấy:
hành động hứa là một hành vi ngôn ngữ trong đó ngƣời nói (chủ thể của hành
vi hứa) là ngƣời trực tiếp đề xuất hành vi hứa hƣớng đến ngƣời nghe (ngƣời
tiếp nhận hành động hứa) để nhằm đạt tới hai mục đích cụ thể:
1. Sẽ thực hiện một hành động A nào đó trong tƣơng lai (hành động A
có thể đƣợc thực hiện trực tiếp bởi ngƣời nói).
2. Thể hiện phép lịch sự trong giao tiếp.
1.6.2. Hành động hứa
Hành động hứa trong tiếng Việt đƣợc biểu đạt bằng nhiều cách khác
nhau dù chỉ mang cùng một nội dung. Ví dụ: “Anh hứa ngày mai anh sẽ đƣa
em đi thăm thầy”; “Chắc chắn ngày mai bọn mình sẽ đi thăm thầy”; “Em yên
tâm đi/em cứ yên tâm mai chúng ta sẽ đến thăm thầy”…Tƣơng ứng với từng
loại ngữ cảnh giao tiếp sẽ hình thành nên những kiểu kết cấu biểu đạt hành
động hứa khác nhau. Trên cơ sở khảo sát thực tế giao tiếp và các nguồn cứ
liệu, chúng tôi nhận thấy hành động hứa thƣờng mang những đặc trƣng:
+ Đặc trƣng thứ nhất đƣợc thể hiện ở các từ ngữ chuyên dùng trong các
kiểu kết cấu hứa hẹn, nhƣ: hứa, nguyện sẽ; (Cho) dẫu/ dù thế nào đi chăng
nữa ... cũng sẽ/ sẽ không ...; (Cứ) yên tâm đi; đảm bảo (rằng); chắc chắn; nhất
định sẽ (không) v.v…
+ Đặc trƣng thứ hai là quan hệ giữa các thành tố trong cấu trúc vị từ tham thể tạo nên nội dung mệnh đề trong kết cấu của hành động hứa. Quan hệ
giữa động từ ngôn hành “hứa” với Sp1 và Sp2 đƣợc thể hiện ở sự chi phối, sự
ảnh hƣởng qua lại của hai yếu tố này. Khi ta hứa với ai một điều gì, ngay lúc
hứa ta đã bị ràng buộc vào trách nhiệm thực hiện cho đƣợc lời hứa và ngƣời
nghe có quyền lợi chờ đợi, đƣợc hƣởng kết quả của lời hứa đó.
+ Đặc trƣng thứ ba đƣợc thể hiện ở một thành tố quan trọng nằm trong
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kết cấu của hành động hứa, đó là động từ ngôn hành. Động từ mang chức
năng của hành động hứa là động từ: “hứa”, “thề”, “cam đoan”, “cam kết”...
Sự có mặt của các động từ này quyết định tới bản chất tƣờng minh hay không
tƣờng minh của biểu thức ngôn hành “hứa”.
Ngoài ra, sự hành chức của hành động hứa hẹn trong thực tế hội thoại
cũng rất linh hoạt. Đó là do sự chi phối sâu sắc của nhiều nhân tố trong hội
thoại nhƣ: đối tƣợng giao tiếp, tâm lí các đối ngôn, nội dung giao tiếp, hoàn
cảnh tồn tại hành động hứa hẹn…Vì vậy, hình thức thể hiện của hành động
hứa hết sức đa dạng, có khi là hứa hẹn trực tiếp, khi lại là hứa hẹn gián tiếp.
Trực tiếp là cách ngƣời nói đƣa ra lời hứa mà không cần viện dẫn một hành
động ngôn ngữ phụ trợ nào khác. Ngƣợc lại, gián tiếp là cách ngƣời nói đƣa
ra lời hứa thông qua một hành động ngôn ngữ trung gian.
1.6.3. Điều kiện để nhận diện hành động hứa
Hành động hứa đƣợc nhận diện, theo Searle, cần phải thỏa mãn các
điều kiện sau:
* Điều kiện thứ nhất: Cả ngƣời nói và ngƣời nghe đều có điều kiện nhập
ngôn và xuất ngôn bình thƣờng, có thể diễn đạt đúng và hiểu đúng có nghĩa là
có thể nói một cách rõ ràng và không khó khăn gì điều cần nói. Cả ngƣời nói
lẫn ngƣời nghe đều thông thạo thứ tiếng đang nói, không ai bị các yếu tố tâm
lí cản trở giao tiếp. Đó là các yếu tố nhƣ ngọng, hỏng thanh quản, lãng tai,
điếc, đóng kịch hoặc nói giỡn, trêu chọc …
* Điều kiện thứ hai: Tách riêng nội dung mệnh đề với phần còn lại để
phân tích.
* Điều kiện thứ ba: A chỉ hứa với B sẽ thực hiện một điều C nào đó nếu
A nghĩ rằng: Thực hiện điều C sẽ có ích cho B mà B lại không tự thực hiện
đƣợc việc C, đồng thời B muốn A thực hiện việc đó giúp B. Đây là điều kiện
ban đầu củahành động hứa. Khi nghe B nói “Ai nhờ mà anh hứa giúp?” hoặc
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“Tôi tự làm đƣợc việc này mà!” hoặc “Làm vậy có ích gì cho tôi đâu!”. Khi
đó, điều kiện ban đầu cho hành vi hứa hẹn đã không đƣợc đáp ứng. Hứa hẹn
khác với doạ nạt ở chỗ, lời doạ nạt là báo trƣớc sẽ thực hiện một điều không
có ích, trái lại, có hại cho ngƣời bị doạ.
* Điều kiện thứ tƣ: Khi A hứa là sẽ thực hiện C thì C chƣa xảy ra. C
cũng không phải là một điều đƣơng nhiên sẽ xảy ra, kiểu nhƣ “trăng đến rằm
thì trăng tròn”, “mặt trời mọc ở đằng đông”. Một khi A đã và đang thực hiện
điều C mà A lại hứa với B rằng “Tôi sẽ thực hiện việc C” thì lời hứa này trở
nên vô nghĩa, thậm chí còn không bình thƣờng. Chẳng hạn, một cặp vợ chồng
đang sống hạnh phúc, ngƣời vợ sẽ nghĩ thế nào nếu tự nhiên ngƣời chồng hứa
“Anh hứa với em là tuần sau anh sẽ không chạy theo cô gái khác”. Bởi vậy, A
chỉ hứa với B rằng sẽ thực hiện C nếu điều C mà A sẽ thực hiện không phải là
đƣơng nhiên, tất yếu sẽ xảy ra. Nhƣ vậy, tuy những điều kiện ban đầu không
mang đặc trƣng cơ bản của một hành động tại lời, nhƣng chúng là những điều
kiện cần cho hành vi đó, thiếu chúng không đƣợc. Có thể hiểu, điều kiện ban
đầu liên quan đến hai ngƣời - nói và nghe, tới những ý nguyện, lợi ích của
ngƣời nghe.
* Điều kiện thứ năm: Khi A hứa sẽ thực hiện C thì A phải chân thành,
phải hứa thực, nghĩa là “A phải có ý định sẽ thực hiện việc C và tin rằng mình
có khả năng thực hiện đƣợc việc C”. Đây là điều kiện chân thực của hành
động hứa hẹn. Trong cuộc sống, chúng ta thƣờng nghe câu “Tôi sẽ cố gắng
giúp anh, nhƣng tôi không dám hứa chắc chắn sẽ làm đƣợc việc mà anh nhờ”.
Nói nhƣ vậy là thành thực ít nhất cũng báo cho ngƣời nghe biết rằng việc
đƣợc hứa có khả năng sẽ không thực hiện đƣợc. Điều này khác với những lời
hứa hão, hứa cuội, hứa cho xong chuyện, hứa cho đƣợc việc, không muốn làm
cũng hứa, biết không làm đƣợc cũng hứa, hứa để lừa ngƣời khác, hứa để khỏi
bị quấy rầy. Điều kiện chân thành nói về những trạng thái tâm lí của hành vi
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mà ngƣời nói thực hiện.
* Điều kiện thứ sáu: Hứa là ghi nhận trách nhiệm. Khi A hứa với B sẽ
thực hiện việc C là A đã ghi nhận trách nhiệm với B rằng “Sự thực hiện việc
C đã trở thành một trách nhiệm, một nghĩa vụ tinh thần của A”. Đã hứa là
làm. Đã đƣa ra lời hứa thì không thể “thất tín” càng không thể “bội tín”, vì
“Một lần thất tín, vạn lần bất tin”. Đây là điều kiện thiết yếu. Điều kiện thiết
yếu nói về trách nhiệm, về sự ràng buộc với ngƣời nói hoặc ngƣời nghe một
khi hành vi đã đƣợc thực hiện.
* Điều kiện thứ bảy: Điều kiện nội dung mệnh đề là điều kiện chỉ ra bản
chất của hành động. Nội dung mệnh đề có thể là một mệnh đề đơn giản hay
một hàm mệnh đề, có thể là một hành động của ngƣời nói hay một hành động
của ngƣời nghe. Điều kiện nội dung mệnh đề của hành vi hứa hẹn là “ngƣời
nói (chủ thể của hành vi hứa hẹn) sẽ thực hiện một hành động A nào đó trong
tƣơng lai (hành động A có thể đƣợc thực hiện trực tiếp bởi ngƣời nói hoặc
đƣợc thực hiện bởi ngƣời thứ ba”.
* Điều kiện thứ tám: Ngƣời nghe mong muốn ngƣời nói sẽ thực hiện
hành động tƣơng lai hơn là không thực hiện. Ngƣời nói phải tin, phải biết và
hiểu điều đang nói.
* Điều kiện thứ chín: là tập hợp của tất cả các điều kiện trên, hoặc hành I
hứa hẹn chỉ xuất hiện khi có đủ các điều kiện đã nêu trên.
1.6.4. Hành động hứa trực tiếp và hứa gián tiếp
1.6.4.1. Hành động hứa trực tiếp
Có mặt thƣờng xuyên trong đời sống giao tiếp của con ngƣời, hành động
hứa giữ vai trò cần yếu trong chức năng biểu hiện thông tin giao tiếp của cộng
đồng. Theo cách phân loại của J. Austin (1962), hành động hứa thuộc lớp cam
kết là một hành vi hết sức thông dụng, ngoài cái ý nghĩa đƣợc biểu đạt trực
tiếp nhờ các yếu tố ngôn ngữ (âm, từ, kết cấu cú pháp…) hay ý nghĩa tƣờng
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minh, còn có ý nghĩa đƣợc biểu hiện gián tiếp, phải viện đến thao tác suy ý
(reference) dựa vào ngữ cảnh, vào các quy tắc điều khiển hành vi ngôn ngữ.
Hành động hứa trực tiếp là hình thức hứa biểu hiện bằng những phát ngôn
ngữ vi có kết cấu là một biểu thức ngữ vi và động từ ngữ vi “hứa” hoặc các tổ
hợp từ, tổ hợp phụ từ biểu đạt hành động hứa. Những động từ ngữ vi tƣờng
minh hoá hành vi hứa gồm hứa, bảo đảm, nguyện, tuyên thệ, thề,...Và các tổ
hợp từ chắc chắn; nhất định sẽ,…Những cấu trúc này đƣợc thể hiện thông qua
các phƣơng thức ngôn ngữ đặc thù.
* Những dấu hiệu ngôn ngữ đặc thù của hành động hứa trực tiếp
1. Các kết cấu hứa hẹn chuyên dùng những từ ngữ, đó là hứa, bảo đảm,
nguyện, chắc chắn, nhất định, sẽ, (cho) dẫu/ dù thế nào cũng...
2. Hành động hứa phải đƣợc thực hiện trong một cuộc thoại có ngƣời nói
và ngƣời nghe, nếu ngƣời nghe không có mặt trực tiếp thì cũng phải hƣớng
đến ngƣời nghe.
3. Hành động đƣợc nêu trong lời hứa phải là hành động trong tƣơng lai
và có lợi cho ngƣời nghe. Điều này khác hẳn với hành động đe dọa hay phản
bác, đó là hành động tƣơng lai thƣờng không có lợi cho ngƣời nghe.
4. Ngƣời nói có thái độ chân thành và có ý định thực sự sẽ thực hiện
hành động tƣơng lai. Ngƣợc với hành động khuyên thƣờng thì ngƣời nghe sẽ
thực hiện hành động tƣơng lai.
5. Ngƣời nghe mong muốn ngƣời nói thực hiện hành động hứa hơn là
không thực hiện. Đƣơng nhiên, nhƣ đã nêu ở trên, ngƣời nghe hoàn toàn
không muốn ngƣời nói sẽ thực hiện hành động tƣơng lai, đặc biệt là với hành
động đe dọa.
* Các phƣơng thức ngôn ngữ biểu đạt hành động hứa trực tiếp
1. Phƣơng thức biểu hiện lời hứa sử dụng động từ ngôn trung: Hứa
“Hứa” mang tính cam kết, ràng buộc ngƣời nói vào một chuỗi những
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hành động nhất định: hứa hẹn, bày tỏ lòng mong muốn, giao ƣớc, bảo đảm,
thề nguyền. Hứa hẹn chỉ có thể thực hiện bằng lời, tức là thực hiện nhƣ một
hành vi ở lời với đích ở lời là trách nhiệm phải thực hiện hành động tƣơng lai
mà Sp1 bị ràng buộc.
Ví dụ (10): Anh hứa một ngày không xa sẽ đƣa em về thăm con suối
thần tiên ấy.
Ví dụ (11): Mùa hè năm nay anh sẽ đƣa em đi Sidney. Xin hứa lời hứa
của O’Nin.
Trong các phát ngôn này, ngƣời nói hứa hẹn trực tiếp bằng cách sử dụng
động từ ngữ vi “hứa”. Các phát ngôn có kết cấu là các biểu thức ngôn hành
tƣờng minh hứa. Đồng thời với việc phát âm chúng cùng với biểu thức ngân
hành, ngƣời nói thực hiện luôn cái hành vi ở lời do chúng biểu thị. Có nghĩa
là, khi đƣa ra phát ngôn, ngƣời nói thực hiện luôn hành vi “hứa hẹn” do động
từ ngôn trung “hứa” biểu hiện.
2. Phƣơng thức biểu hiện lời hứa sử dụng các động từ và các tổ hợp từ:
(Xin) bảo đảm; chắc chắn; nhất định
Hành động hứa có những quy ƣớc nhất định buộc ngƣời hứa và ngƣời
đƣợc hứa phải tuân thủ.
Những phát ngôn có chứa những động từ ngôn hành, và chính sự hiện
diện của các động từ này ở dạng trực thuyết, thì hiện tại đơn giản, chủ ngữ
ngôi thứ nhất sẽ chỉ rõ bản chất của hành động ngôn từ đƣợc thực hiện khi câu
đó đƣợc nói ra để hứa [31, tr. 250]. Đồng thời, ngƣời nói khẳng định hay ràng
buộc trách nhiệm của mình với hành vi mà mình vừa đề cập tới.
Ví dụ (12): Nếu cậu chứng tỏ đƣợc mình ở mục này trong vòng sáu
tháng, tôi đảm bảo cậu sẽ đƣợc kí hợp đồng.
Trong thực tế, một số lƣợng khá lớn các động từ ngôn hành cả trong
tiếng Việt, tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác phụ thuộc vào văn hóa của
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từng quốc gia. “Đảm bảo” khác gì so với “cam đoan”, “cam kết” hay “hứa”,
“thề” còn dựa trên thiết chế của việc thề bồi đã đƣợc xác lập theo văn hóa.
3. Phƣơng thức biểu hiện lời hứa sử dụng các cụm từ: Thề danh dự/ tuyệt
đối/ độc/ có trời đất/ có Chúa/ có quỷ thần chứng giám/ bằng tất cả những gì
thiêng liêng; nguyện; tuyên thệ; di chúc
Thề, nguyện, tuyên thệ, di chúc, ... là những hành vi thuộc nhóm Cam
kết . Những hành vi này ràng buộc ngƣời nói vào một chuỗi những hành động
nhất định,… thề nguyền, thông qua các quy ƣớc, tham gia một phe nhóm.
Hành vi thề, tuyên thệ, nguyện thƣờng xuất hiện trong bối cảnh trang trọng,
thiêng liêng mang tính tâm linh. Lời thề, nguyện, tuyên thệ chứa đựng trong
đó trách nhiệm, tính ràng buộc cao. Thề, nguyền, thề độc là ngƣời phát ngôn
buộc mình phải tuân theo, không gì thay đổi đƣợc.
1.6.4.2. Hành động hứa gián tiếp
Thực tế giao tiếp, thƣờng xảy ra nhiều tình huống, một phát ngôn có thể
không phải chỉ có một đích ở lời, mà “đại bộ phận các phát ngôn đƣợc xem là
thực hiện đồng thời một số hành vi… Hội thoại không phải là một chuỗi các
phát ngôn kế tiếp, mà là ma trận của các phát ngôn và các hành động (actions)
gắn bó với nhau trong một mạng những hiểu biết và phản ứng… Trong hội
thoại, những ngƣời tham gia sử dụng ngôn ngữ để thuyết giải cho nhau ý
nghĩa của các sự kiện hiện hữu hay tiềm ẩn vây bọc chung quanh họ, từ đó rút
ra những hệ quả cho những hành động đã qua hay sẽ tới ” [11, tr. 492]. Hiện
tƣợng ngƣời giao tiếp sử dụng trên bề mặt hành vi ở lời này nhƣng lại nhằm
hiệu quả ở một hành vi ở lời khác đƣợc gọi là hiện tƣợng sử dụng hành vi
ngôn ngữ theo lối gián tiếp. Một hành vi đƣợc sử dụng gián tiếp là một hành
vi trong đó ngƣời nói thực hiện hành vi ở lời này nhƣng lại nhằm làm cho
ngƣời nghe dựa vào những hiểu biết ngôn ngữ và ngoài ngôn ngữ chung cho
cả hai ngƣời, suy ra hiệu lực ở lời của một hành động khác.
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Mọi hành động ngôn ngữ khi hành chức đều tiềm ẩn tính đe doạ thể diện
của những ngƣời tham gia tƣơng tác xã hội. Nằm trong hệ thống các hành
động ngôn ngữ nói chung, hành động hứa không phải là một ngoại lệ. Mặc dù
bản thân hành động hứa có xu hƣớng nghiêng về sự tôn vinh thể diện của các
đối ngôn trong giao tiếp, nhƣng trong những cảnh huống giao tiếp nhất định
nó vẫn có thể làm ảnh hƣởng tới thể diện của ngƣời thực hiện hành động hứa
và ngƣời tiếp nhận. Do đó, cần có những chiến lƣợc giao tiếp cụ thể và áp
dụng các chiến lƣợc này trên các bình diện giao tiếp khác nhau. J. Thomas đã
từng nhấn mạnh vấn đề này khi giải thích định nghĩa về lịch sự của Brown &
Levinson: “… cái hình ảnh này có thể bị tổn hại, đƣợc giữ gìn hay đƣợc đề
cao trong tƣơng tác.” [11, tr. 264]
Vậy, làm gì để bảo toàn đƣợc yếu tố thể diện của hai phía nói – nghe?
Trả lời cho câu hỏi này chính là phát ngôn có kế hoạch, chiến lƣợc hợp lí của
ngƣời nói trong từng cảnh huống giao tiếp khác nhau.
Để đạt hiệu quả giao tiếp cao, Sp1 có thể sử dụng đồng thời nhiều loại
hành vi ngôn ngữ - một hành động ngôn ngữ trung tâm và một số hành vi
ngôn ngữ bổ trợ. Có nhiều phƣơng thức biểu đạt hành vi hứa hẹn gián tiếp,
tuy nhiên, ý nghĩa hứa hẹn chỉ hiểu đƣợc trong ngữ cảnh cụ thể theo quy ƣớc
của cộng đồng sử dụng ngôn ngữ đó. Qua khảo cứu thực tế, hành vi hứa hẹn
gián tiếp thƣờng đƣợc biểu đạt bằng các phƣơng thức:
a, Phƣơng thức hứa hẹn gián tiếp thông qua các phƣơng tiện từ ngữ
Có thể nhận thấy cách thức hứa hẹn gián tiếp hay hình thức cấu trúc của
hành động hứa gián tiếp là hết sức đa dạng, phong phú. Nghiên cứu đặc điểm
cấu trúc của hành động hứa gián tiếp không chỉ dừng lại ở việc mô tả đặc
điểm của đoạn thoại ứng với từng cảnh huống giao tiếp, trên cơ sở khảo sát
các phƣơng thức biểu hiện nó giúp chúng ta có phƣơng pháp giao tiếp hiệu
quả hơn. Trên cơ sở khảo sát hội thoại có chứa hành động hứa và phân tích tƣ
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liệu đề tài, chúng tôi nhận thấy các đối ngôn thƣờng sử dụng một số loại tác
tử ngôn ngữ làm gia tăng hiệu quả giao tiếp và tạo tính lịch sự: sử dụng trợ từ,
hành vi ngôn ngữ phụ trợ, dấu hiệu từ vựng – tình thái đặc thù, từ ngữ xƣng
hô, kính ngữ ...
b, Phƣơng thức biểu hiện lời hứa sử dụng các cụm từ: Dẫu/dẫu rằng; dù
bất kể thế nào/cho dù/ dẫu; dù
Cùng là một hành vi ngôn ngữ nhƣng trong những ngôn cảnh khác
nhau nó sẽ đảm nhiệm mục đích khác nhau. Do vậy, đích tại lời của hành
động hứa rất đa dạng. Trong thực tế giao tiếp, phát ngôn có thể gồm một hành
vi ngôn ngữ trung tâm và một số hành vi ngôn ngữ bổ trợ, hay các hành vi
rào đón nhằm làm tăng hiệu quả giao tiếp. Tính tế nhị, lịch sự là yếu tố tác
động tới các hiện tƣợng, quy luật và cấu trúc ngôn ngữ. Nó ảnh hƣởng rất
mạnh đến các phát ngôn. Phép lịch sự có hiệu lực giải thích các phát ngôn,
các cách thức nói năng và giải thích cái mà ngữ dụng học thƣờng đề cập tới.
Việc Sp1 sử dụng những cụm từ nhƣ: Dẫu/ dẫu rằng; dù bất kể thế nào/ cho
dù/dẫu; dù ... đi chăng nữa ... sẽ/ sẽ không bao giờ nhằm nhấn mạnh tính chắc
chắn, sự ràng buộc: Hứa là ghi nhận trách nhiệm.
c, Phƣơng thức biểu hiện lời hứa sử dụng các cụm từ: (Cứ) yên tâm đi/tin
đi/ vô tƣ đi; bằng mọi giá phải.
Theo điều kiện chân thực của hành động hứa thì khi A hứa sẽ thực hiện
C, A phải chân thành, phải hứa thực, nghĩa là “A phải có ý định sẽ thực hiện
việc C và tin rằng mình có khả năng thực hiện đƣợc việc C”. Trong cuộc
sống, chúng ta thƣờng nghe câu “Tôi sẽ cố gắng giúp anh, nhƣng tôi không
dám hứa chắc chắn sẽ làm đƣợc việc mà anh nhờ”, hay “cứ yên tâm đi”. Nói
nhƣ vậy là thành thực ít nhất cũng ở phƣơng diện báo cho ngƣời nghe biết
rằng lời hứa có khả năng sẽ không thực hiện đƣợc. Điều này khác với những
lời hứa hão, hứa cuội, hứa cho xong chuyện, hứa cho đƣợc việc, không muốn
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làm cũng hứa, biết không làm đƣợc cũng hứa, hứa để lừa, hứa để khỏi bị quấy
rầy.
d, Một số phƣơng thức biểu hiện lời hứa gián tiếp thông thƣờng.
Hành động hứa đƣợc biểu đạt hết sức đa dạng, phong phú, tuỳ thuộc vào
từng ngữ cảnh giao tiếp, mục đích giao tiếp, các quan hệ liên nhân. Mỗi dân
tộc, mỗi ngôn ngữ lại có phƣơng thức ngôn ngữ chuyên dụng khác nhau.
Theo R. Jakobson, các hành vi ngôn ngữ về cơ bản đƣợc biểu hiện giống nhau
qua giao tiếp trong các ngôn ngữ. Chúng đƣợc biểu hiện qua các phƣơng thức
ngữ pháp cụ thể. Song, do tính cần thiết hoặc không cần thiết biểu đạt ý mà
chúng đƣợc biểu đạt ở ngôn ngữ này, nhƣng ngôn ngữ khác lại không. Dƣới
đây là những mô tả hết sức sơ đẳng chúng tôi khảo cứu đƣợc từ nhiều nguồn
tƣ liệu. Tuy nhiên, việc mô tả những cấu trúc này chỉ dựa trên những kiến
thức ngôn ngữ còn rất khiêm tốn.
Ở một hƣớng nhìn khác Đỗ Hữu Châu cho rằng hành động hứa có sử
dụng động từ ngôn hành “hứa” đƣợc một số nhà nghiên cứa gọi là hành động
hứa tƣờng minh. Hành động hứa không sử dụng động từ ngôn hành “hứa”
trong cấu trúc của phát ngôn gọi là hành động hứa nguyên cấp.
TIỂU KẾT CHƢƠNG 1
Nhƣ phần lý thuyết đã trình bày ở trên, luận văn đã tham khảo và sử
dụng tƣ tƣởng của các nhà khoa học có ý nghĩa định hƣớng, tạo tiền đề cho
việc làm rõ quan hệ liên nhân chi phối các yếu tố ngôn ngữ của hành động
hứa trong hoạt động giao tiếp.
Luận văn khẳng định lí thuyết của hành động ngôn ngữ của Austin, của
Searle có ý nghĩa lí luận nền tảng làm cơ sở trong quá trình nghiên cứu đề tài
luận văn. Luận văn đã trình bày một số nguyên tắc hội thoại trong giao tiếp và
các vận động trong hội thoại với ba vận động chủ yếu: trao lời, trao đáp và
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tƣơng tác với các đơn vị hội thoại khác nhau. Và trong tƣơng tác, quan hệ liên
nhân chi phối đến việc lựa chọn, sử dụng các yếu tố ngôn ngữ trong phát
ngôn, diễn ngôn.
Quan hệ liên nhân là quan hệ so sánh về địa vị, thứ bậc, tuổi tác, uy tín,
khoảng cách xã hội...giữa ngƣời nói và ngƣời nghevà có gắn với phép lịch sự
trong tƣơng tác. Dù ngƣời nói có ý thức hay không có ý thức thì quan hệ liên
nhân vẫn tác động đến các yếu tố ngôn ngữ nhƣ từ ngữ, cấu trúc cú pháp và
giọng điệu trong quá trình tƣơng tác.
Hành động hứa là loại hành động ngôn ngữ đƣợc ngƣời nói sử dụng
nhằm hứa hẹn ngƣời nghe thực hiện hành động theo chủ ý của ngƣời nói.
Hành động hứa đƣợc xác định theo hai cách hiểu rộng hẹp hác nhau. Hành
động hứa còn đƣợc biểu hiện ở những dạng ngữ pháp khác nhau, gắn với
những ngữ cảnh khác nhau. Do đó để nhận diện hành động hứa một cách có
căn cứ, luận văn đã trình bày những điều kiện để nhận biết theo lí thuyết của
Searle.
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CHƢƠNG 2
QUAN HỆ QUYỀN LỰC CHI PHỐI ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN
CÁC YẾU TỐ NGÔN NGỮ CỦA HÀNH ĐỘNG HỨA
2.1. Khái quát chung về quyền lực
Quyền lực, đƣợc miêu tả theo khía cạnh khoa học xã hội, một mặt là khả
năng gây ảnh hƣởng của một ngƣời hoặc một nhóm ngƣời đến hành vi và suy
nghĩ của các cá nhân, các nhóm ngƣời khác với ý nghĩa là "quyền lực"; mặt
khác, nó đại diện cho một vị trí của cá nhân hoặc nhóm ngƣời, là khả năng đạt
đƣợc mục tiêu xác định một cách đơn phƣơng, không chịu sự kiểm soát, áp
đặt, hay phải đáp ứng các điều kiện và đòi hỏi của các cá nhân hoặc nhóm
ngƣời khác (ví dụ: quyền con ngƣời). Vế sau đƣợc hiểu theo tính pháp lý với
ý nghĩa là "thẩm quyền", "quyền lợi" của các cá nhân và nhóm ngƣời tham
gia vào một hệ thống xã hội đƣợc bảo trợ bởi một nền tảng pháp luật đã đƣợc
xây dựng và đƣa ra dựa theo các tiêu chí cụ thể, đặc biệt là dựa trên các thỏa
thuận và cam kết của những chủ thể tham gia trong xã hội (khế ƣớc xã hội).
Quyền lực xác định phạm vi, giới hạn của các "khả năng hành động, gây
ảnh hƣởng" cả về thể chất lẫn tinh thần của một ngƣời hoặc một nhóm ngƣời.
Việc sử dụng thứ sức mạnh này để gây ảnh hƣởng đến cá nhân, nhóm ngƣời
khác, có thể mang theo những ý nghĩa tích cực cũng nhƣ tiêu cực, dựa trên
mục đích, nguyên tắc, cách thức sử dụng chúng. Cần phân biệt việc "lạm
quyền" và việc "vi phạm giới hạn quyền lực". Lạm dụng quyền lực là việc sử
dụng quyền lực mà không tuân theo những mục đích quy định cho sự tồn tại
của quyền lực. Việc vƣợt quá phạm vi giới hạn quyền lực là việc không tuân
theo những nguyên tắc, cách thức đƣợc quy định sẵn trong quá trình sử dụng
quyền lực.
Với cách hiểu ý nghĩa của từ quyền lực trong bối cảnh của xã hội loài
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ngƣời trong giai đoạn phát triển mang tính cộng đồng và có nhiều thay đổi bởi
sự phân công lao động diễn ra mạnh mẽ ta có thể truy dẫn nguồn gốc của
quyền lực dƣới các nguồn sau:
1. Từ góc độ sự phối hợp lao động của tập thể ngƣời, có thể hiểu nguồn
gốc của quyền lực đến từ sự phân chia các nhóm ngƣời trong xã hội bởi sự
phân công lao động mà ngƣời này và ngƣời kia không thể làm việc một cách
đơn lẻ nên cần có sự phối hợp giữa các các thể đơn lẻ. Tuy vậy, việc phân
công ra một ngƣời đặc biệt có "công việc" riêng là quản lý ngƣời khác và phối
hợp hành động của những ngƣời khác là hiện tƣợng phổ biến trong tự nhiên
nhƣng ở xã hội ngƣời hành vi này mang những tính chất riêng biệt. Cụ thể
ngƣời đƣợc phân công làm việc quản lý ngƣời khác phải có "quyền lực" tức
khả năng thao túng nhóm ngƣời hoặc cá thể ngƣời thực hiện một công việc
theo ý chí của mình, từ đây quyền lực đƣợc ra đời.
2. Từ góc độ pháp luật, chính trị, có thể hiểu bản thân con ngƣời có
những lợi ích khác nhau. Ngƣời nông dân cần đất đai để trồng trọt, ngƣời
thƣơng gia cần những mối hàng quen thuộc để bán hàng hóa của mình... Cứ
tiếp diễn nhƣ vậy, xã hội phân chia thành những giai cấp có lợi ích khác nhau.
Tuy vậy có những giai đoạn những nhóm giai cấp trên có lợi ích mâu thuẫn
nhau, đối lập nhau, điều này dẫn đến một tình trạng căn thẳng tột độ trong
lòng xã hội mà cần có bên thứ ba đứng ra giải quyết. Và theo đó, các nhóm
mâu thuẫn trao quyền lực tức công cụ để giải quyết bất đồng giữa họ cho bên
thứ ba. Bên thứ ba ấy chính là nhà nƣớc mà theo khế ƣớc xã hội họ tự nhƣờng
một số quyền của mình để nhà nƣớc thực hiện thay.
3.Từ góc độ đám đông, ta có thể hiểu quyền lực phát sinh từ tâm lý
ngƣời do quá trình phản ánh thế giới hiện thực dẫn đến đám ngƣời này có
cùng một cảm giác đối với một cá nhân do năng lực của chính cá nhân đó hay
sự lầm tƣởng của đám đông. Điều này có thể lý giải bởi sự thông tin không
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cân xứng theo đó ngƣời có quyền lực là ngƣời nắm giữ thông tin.
Với cách hiểu nguồn gốc quyền lực từ góc độ pháp luật, chính trị có thể
phân loại quyền lực thành 4 nhóm:
1. Quyền lực kinh tế
2. Quyền lực chính trị
3. Quyền lực tƣ tƣởng
4. Quyền lực tri thức
2.2. Quan hệ quyền lực chi phối đến việc sử dụng từ ngữ, cấu trúc cú
pháp, cách thức và nội dung hứa
2.2.1. Thế nào là quan hệ quyền lực
Quan hệ quyền lực trong quan hệ giao tiếp khác nhau tùy thuộc vào địa
vị, tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ hiểu biết, uy tín…mà các nhân vật tham gia
giao tiếp có. Mỗi nền văn hóa có hệ thống giá trị văn hóa riêng để quyết định
quyền lực. Biểu hiện quyền lực thể hiện ở chỗ trong giao tiếp, ngƣời có vị thế
xã hội cao khiến ngƣời có vị thế xã hội thấp tôn trọng, kính nể hoặc có thể tác
động kiềm chế đƣợc ngƣời có vị thế thấp khiến họ thay đổi về suy nghĩ, tâm
lí, hành động…
Biểu hiện quyền lực, quyền uy trong nội dung giao tiếp là sự xác định vị
trí bề trên, làm ngƣời đối thoại nể trọng. Hoặc đó là sự huy động các nguồn
lực ngôn từ của các chủ thể giao tiếp nhằm tạo những ảnh hƣởng đến đối
tƣợng giao tiếp, cụ thể là gây ra sự tác động, thay đổi, biến chuyển, chỉ đạo…
hành động hay thài độ của đối tƣợng giao tiếp nhằm thiết lập một tƣơng quan
quyền lực phù hợp với vị trí của mình. Ngƣời tham gia hội thoại phải tiến
hành lựa chọn các thành phần của lời nói thích hợp để xây dựng chiến lƣợc
giao tiếp, hƣớng tới một mục tiêu giao tiếp nhất định.
Quan hệ quyền lực trong giao tiếp đƣợc hiểu là ngƣời trên quyền có
khả năng chi phối trực tiếp đến việc kiềm chế hành vi của ngƣời dƣới quyền.
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Điều này đã đƣợc cha ông ta tổng kết qua câu tục ngữ "Miệng nhà quan có
gang có thép". Nhờ có vị trí quyền lực của mình, ngƣời có vị trí cao trong xã
hội có thể điều khiển đƣợc hành vi, thái độ của ngƣời dƣới quyền, khiến cho
ngƣời dƣới quyền dù trong những hoàn cảnh giao tiếp cụ thể không hài lòng
và thậm chí bực tức, khó chịu nhƣng không dám bộc lộ thái độ đó ra đối với
những ngƣời trên quyền. Trong văn hóa ứng xử của ngƣời Việt, trong nhiều
trƣờng hợp, ngƣời dƣới quyền cho rằng phải nhẫn nhịn ngƣời trên quyền nhƣ
là một phƣơng châm ứng xử "Tránh voi chẳng xấu mặt nào".
Quan hệ quyền lực ở Việt Nam thƣờng đƣợc biểu hiện ở một số phƣơng
diện nhƣ: quan hệ về giới, quan hệ về địa vị, thứ bậc, quan hệ tuổi tác, trình
độ hiểu biết... tác động hoặc cũng có thể tìm hiểu các phƣơng diện của quan
hệ quyền lực trong giao tiếp gia đình và giao tiếp xã hội:
Quan hệ về giới: Dù rằng xã hội đang khuyến khích sự bình đẳng giới
song xã hội Việt Nam cũng nhƣ nhiều nƣớc khác vẫn tồn tại quan niệm trọng
nam khinh nữ. Tuy nhiên, hiện nay những ngƣời phụ nữ có tài vẫn đƣợc Nhà
nƣớc trọng dụng và cho nắm giữ quyền lực, nhƣng tƣ tƣởng nam tôn, nữ ti
vẫn còn tồn tại trong ý thức của rất nhiều ngƣời Việt Nam.
Quan hệ về địa vị thứ bậc: Địa vị, thứ bậc trong xã hộ cũng là phƣơng
diện của quyền lực những ngƣời ở địa vị cao chắc chắn có quyền lực cao hơn.
Những ngƣời này thƣờng giữ chức vụ cao hơn có thể là lãnh đạo của ngƣời
đối thoại hoặc họ cũng có thể có đời sống vật chất giàu có hơn. Ngay cả việc
học hành cũng ảnh hƣởng đến địa vị, ngƣời có học hàm, học vị cao thƣờng
đƣợc kính nể hơn. Trong gia đình, thứ bậc thể hiện ở sự sắp xếp tôn ti, trật tự
trong dòng họ, trong gia đình. Một ngƣời đã già nhƣng theo thứ bậc vẫn là
cháu họ của một đứa bé thì vẫn phải có thái độ tôn trọng đứa bé.
Quan hệ tuổi tác: Nếu các mặt trên đều bình đẳng thì ta hay xét tới tuổi
tác để quyết định việc xƣng hô và thái độ ứng xử. Những ngƣời tuổi cao sẽ
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đƣợc kính trọng hơn. Ngƣời lớn tuổi hơn đƣơng nhiên sẽ phải có cách cƣ xử
chững chạc, bao dung, biết bảo vệ, dạy bảo ngƣời ít tuổi hơn. Ngƣời ít tuổi sẽ
thể hiện sự kính trọng bằng cách ăn nói lễ phép có sự thƣa gửi, sự nhún
nhƣờng. Đây chính là tƣ tƣởng kính trọng các bậc cao niên của ngƣời Việt “
kính lão đắc thọ” hoặc “kính già, già để tuổi cho”.
Ta cũng có thể tìm hiểu quan hệ quyền lực ở phƣơng diện gia đình và
xã hội:
Về phƣơng diện gia đình: Sự phân chia thứ bậc quyền lực trong gia
đình chủ yếu căn cứ vào nguồn gốc của quyền lực, vị trí của nhân vật trong tổ
chức gia đình và họ tộc nhƣ giao tiếp với ngƣời trên quyền (con với bố,mẹ ;
cháu với ông, bà, chú, bác); giao tiếp với ngƣời bình quyền (vợ với chồng;
anh, chị em với nhau); giao tiếp với ngƣời dƣới quyền (bố, mẹ với con; ông,
bà với cháu; cô chú, bác với con, cháu …)
Về phƣơng diện xã hội: Trong xã hội, sự phân chia quyền lực bao gồm
trong công việc (nhân viên với lãnh đạo, thầy cô giáo với học sinh, sinh viên,
người làm với ông chủ, bà chủ…); quan hệ tuổi tác (người già với người trẻ);
quan hệ vật chất (người giàu với người nghèo). Xét theo mối quan hệ xã hội
cũng xuất hiện giao tiếp giữa ngƣời dƣới quyền với ngƣời trên quyền nhƣ
giữa nhân viên với lãnh đạo, ngƣời làm với ông chủ; ngƣời dân với quan lại
(trong xã hội xƣa) giao tiếp với ngƣời dƣới quyền (lãnh đạo với nhân viên,
ông bà chủ với người làm thuê )…
Quan hệ quyền lực trong giao tiếp của ngƣời Việt mang đặc trƣng
ứng xử theo tôn ti. Nó tạo thành các lễ tiết, nghi thức giao tiếp trong gia
đình và xã hội, nhất là trong gia đình xƣa, lễ giáo đƣợc xem nhƣ một nghi
thức truyền thống. Ngƣời ta coi đó là nét đẹp ứng xử. Nhƣ khi ăn, thƣờng
thì ngƣời vai dƣới phải mời ngƣời vai trên theo nghi thức từ cao xuống
thấp. Đó là một nét văn hóa biểu hiện tính tôn ti, trật tự, phép tắc của gia
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đình. Kính trọng ngƣời cao tuổi cũng là một nép đẹp văn háo ửng xử của
ngƣời Việt. Ngƣời trẻ gặp ngƣời già phải chào hỏi trƣớc, có thái độ kính
cẩn, nhún nhƣờng trƣớc ngƣời lớn tuổi hơn. Chính vì thế, nếp sống của các
gia đình xƣa chuẩn mực, có quy tắc, con cái phải biết vâng lời cha mẹ.
Ngƣời ít tuổi phải lễ độ, khiêm tốn tự hạ mình trong ứng xử nói năng với
ngƣời nhiều tuổi hơn. Ngoài ra, trong một số trƣờng hợp đặc biệt cũng có
thể nhận ra một số biểu hiện khác về quyền ƣu tiên này trong ứng xử của
ngƣời biệt đãi dành cho những đối tƣợng đặc biệt nhƣ: “nhất con dâu, nhì
bầu bụng” (nghĩa là ƣu tiên cho ngƣời có địa vị xã hội hoặc mang thai).
2.2.2. Ngữ liệu và phương pháp
2.2.2.1. Ngữ liệu
Nguồn ngữ liệu hành động hứa mà luận văn thống kê, khảo sát dựa vào
năm ấn phẩm của năm tác giả nổi tiếng thuộc dòng văn học hiện thực phê
phán giai đoạn 1930 - 1945 do Nhà xuất bản Văn học tuyển chọn và giới
thiệu:
Tuyển tập Nam Cao;
Tuyển tập Nguyễn Tuân;
Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan
Tuyển tập Vũ Trọng Phụng;
Tuyển tập Thạch Lam.
2.2.2.2. Phương pháp
Tác giả luận văn đã khảo sát tất cả các cuộc thoại trong các ấn phẩm trên
và thống kê các cuộc thoại có hành động hứa và phân loại các hành động hứa
dựa trên quan hệ liên nhân (mối quan hệ quyền lực) giữa các nhân vật giao
tiếp. Đó là quan hệ với vai hàng trên, quan hệ với vai hàng ngang và quan hệ
với vai hàng dƣới. Trên cơ sở đó, tác giả luận văn sẽ phân tích yếu tố quyền
lực đã chi phối, tác động nhƣ thế nào đến các yếu tố ngôn ngữ trong hành
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động hứa của các vai trong hoạt động giao tiếp. Tổng số hành động hứa đã
khảo sát là 124, trg đó hành động hứa có quan hệ với vai hàng trên là 43
chiếm 34,7%; hành động hứa có quan hệ với vai hàng ngang là 55 chiếm
44,4%; hành động hứa có quan hệ với vai hàng dƣới là 26 chiếm 20,9% . Điều
này đƣợc cụ thể hóa dƣới bẳng sau:
Bảng 2.1. Quan hệ quyền lực chi phối, tác động đến hành động hứa
Hành động hứa

Số lƣợng

Tỉ lệ (%)

Quan hệ với vai hàng trên

43

34,7%

Quan hệ với vai hàng ngang

55

44,4%

Quan hệ với vai hàng dƣới

26

20,9%

Tổng

124

100

Quan hệ quyền lực

2.2.3. Quan hệ quyền lực chi phối đến việc sử dụng từ ngữ, cấu trúc cú
pháp, cách thức và nội dung hứa
Quan hệ quyền lực là quan hệ giao tiếp khác nhau tùy thuộc vào địa vị,
tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ hiểu biết, uy tín… mà các nhân vật tham gia
giao tiếp có. Mỗi nền văn hóa có hệ thống giá trị văn hóa riêng để quyết định
quyền lực. Biểu hiện quyền lực thể hiện ở chỗ trong giao tiếp, ngƣời có vị thế
xã hội cao khiến ngƣời có vị thế xã hội thấp tôn trọng, kính nể hoặc có thể tác
động kiềm chế đƣợc ngƣời có vị thế thấp khiến họ thay đổi về suy nghĩ, tâm
lí, hành động, nói năng…
Trong thực tế, việc nhận diện lời hứa không mấy khó khăn. Tuy nhiên,
hứa nhƣ thế nào cho phù hợp với vị thế giao tiếp và nội dung giao tiếp
không phải ai cũng biết và làm đƣợc. Đối với từng vị thế khác nhau, mức
độ quyền lực khác nhau cũng sẽ chi phối tới cuộc giao tiếp. Chúng ta cùng
xét ở ba mức quan hệ sau:
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2.2.3.1. Quan hệ với vai hàng trên
Quan hệ của ngƣời vai dƣới đối với ngƣời vai trên trong truyện Việt
Nam hiện đại, chúng ta thƣờng gặp đó là quan hệ con cháu đối với ông bà,
cha mẹ, chú bác, em với anh chị ở phƣơng diện gia đình. Ngƣời làm thuê,
ngƣời ở đối với ông, bà chủ; ngƣời dân với hệ thống quan lại đƣơng thời (giai
đoạn từ 1930 đến 1945), nhân viên với lãnh đạo…ở phƣơng diện xã hội.
Vị thế xã hội chênh lệch có ảnh hƣởng, tác động nhất định, khiến ngƣời
vai hàng dƣới phải biết lựa chọn các yếu tố ngôn ngữ trong hành động hứa khi
giao tiếp với ngƣời vai hàng trên, cụ thể nhƣ:
a. Chi phối việc dùng từ ngữ
Bản chất hành động hứa là dù trong bối cảnh giao tiếp nào thì hành
động hứa cũng hàm chứa trong nó sự ràng buộc trách nhiệm của ngƣời nói
với ngƣời nghe, hiểu một cách khác là ẩn chứa bên trong phát ngôn hứa hẹn
đã có sự giúp đỡ, ít nhất về tinh thần của ngƣời nói dành cho ngƣời nghe.
Ngƣời có vị thế thấp hơn tức là ngƣời dƣới quyền. Khi hứa với ngƣời
trên quyền, ngƣời dƣới quyền cũng phải rất khéo léo dùng những cử chỉ,
ngôn từ và hành động lễ phép và lịch sự,tức là phải khiêm với mình và bày
tỏ thái độ tôn trọng, tôn kính của mình đối với ngƣời ở vai hàng trên.
Ví dụ (13): (Thông xạ đến đòi tiền thuê nhà của ông lão)
Thông Xạ - Thôi không phải dài dòng văn tự. Nhà ở đã ba tháng rồi, mà
mới trả được có một, còn sáu đồng bạc có định trả hay không cứ việc nói phắt
ra.
Ông lão - Ông rộng lượng cho đến sáng mai là chu tất, chúng tôi quyết
định không dám sai hẹn với ông nữa.
[53, tr. 68]
Ở trƣờng hợp nêu trên là lời của ông lão (ngƣời thuê nhà ở) nói với thầy
Thông Xạ (ngƣời cho thuê nhà) muốn xin khất nợ tiền nhà, ông lão đã sử
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dụng những từ ngữ rất mềm mỏng, khiêm nhƣờng nhƣ lời thinh cầu: Ông
rộng lượng cho và tiếp theo là lời hứa không dám sai hẹn với ông nữa để cầu
mong thầy Thông Xạ thông cảm và thuận theo ý mình. Rõ ràng, khi hứa với
ngƣời vai hàng trên, ngƣời vai hàng dƣới luôn phải dùng những từ ngữ khiêm
nhƣờng thể hiện sự tôn kính của mình đối với ngƣời ở vai hàng trên. Cách
thức xƣng hô của ông lão cũng khiêm nhƣờng, tự xƣng là “chúng tôi” và gọi
thầy Thông Xạ là “ông” để bày tỏ sự tôn quý của mình với thầy Thông Xạ.
Ví dụ (14):
- Bẩm quan, con đã cắt được một đoạn dây ở chỗ khác để thay thế vào
đây rồi. Chậm lắm thì cũng chỉ nửa giờ nữa là xe chạy được.
Lời ông chủ:
- Ông cho chúng mày một giờ nữa!
Ở ví dụ trên, lời hứa của ngƣời lái xe với viên quan (ông chủ của lái xe)
“chậm lắm thì cũng chỉ nửa giờ nữa là xe chạy được” là lời hứa nguyên cấp.
Trƣớc đó, ngƣời lái xe đã bẩm báo lí do có thể sửa chữa đƣợc xe. Lời hứa một
cách rất tự tin “chậm lắm chỉ nửa giờ nữa..” của ngƣời lái xe với ông chủ làm
cho ông chủ rất phấn khởi, vì sự cố gắng của ngƣời lái xe đã tạo dựng một
niềm tin chắc chắn cho ông chủ. Chính vì vậy, ông ta rất phấn khởi, hào
phóng cho phép anh: “Ông cho chúng mày một giờ nữa”. Ngƣời lãi xe là
ngƣời dƣới quyền nên đã sử dụng từ ngữ rất đúng mực “bẩm quan” thể hiện
thái độ lễ phép và cung kính với ông chủ của mình.
Từ ngữ xƣng hô là một yếu tố quan trọng, trợ giúp đắc lực cho việc tạo
lực ngôn trung của hành động hứa, thể hiện đặc trƣng văn hoá ứng xử lịch sự
của ngƣời Việt. Vì vậy, việc dùng đúng từ xƣng hô thể hiện vốn văn hoá, tính
lịch thiệp, sự tôn trọng đối với ngƣời nghe. Có thể nói hệ thống các từ xƣng
hô trong tiếng Việt vô cùng phong phú. Tùy từng bình diện quan hệ, từng ngữ
cảnh, vị trí thứ bậc giao tiếp các đối ngôn sử dụng linh hoạt các từ ngữ xƣng
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hô cho phù hợp. Ngƣời vai hàng dƣới có vị thế xã hội thấp hơn ngƣời vai
hàng trên vì vậy khi giao tiếp (hứa) cũng đƣợc bộc lộ rất rõ trong cách xƣng
hô để xác lập vị trí cao thấp khác nhau, điều này đƣợc thể hiện khá rõ trong
các cặp từ xƣng hô.
Ví dụ (15): (Thông Xạ đến đòi tiền nhà và khi chị Thuận con dâu ông lão
về)
Thông Xạ - Không cần nhiều. Đây chỉ cần gỡ lại đồng bạc xe hôm nay
thôi...
Chị Cả - Thưa ông, thế thì ông để đến mai nhà cháu đem đến hầu ông
tận sở vậy chứ bây giờ cháu không có.
[53, tr. 71]
Đây là lời của chị cả Thuận con dâu ông lão hứa với thầy Thông Xạ,
(ngƣời đến đòi nợ tiền thuê nhà) ngày mai sẽ mang tiền đến tận nhà để trả, chị
Thuận đã sử dụng cặp từ xƣng hô rất khiêm tốn đó là “ông - nhà cháu”.
Xƣng hô với ngƣời vai hàng trên nhƣ vậy, chị cả Thuận biết mình ở vai dƣới
đã thể hiện thái độ cung kính, tôn trọng của mình đối với thầy Thông Xạ
ngƣời vai hàng trên. Cách thức xƣng khiêm nhƣờng “nhà cháu, cháu” và hô
gọi tôn kính “ông” đã góp phần tích cực làm giảm đi cơn giận của thầy
Thông Xạ, từ đó đạt đƣợc mục đích giao tiếp của mình.
Ví dụ (16):
Thôi, cõi chết đã đến. Nó bật khóc, khóc rất to mà nó không ngờ. Chân
tay nó run lẩy bẩy. Nó ngã khụy xuống trước mặt quan dự thẩm.
- Lạy quan lớn. Quan lớn tha cho con! Con chừa rồi. Con thề rằng con
không làm bậy nữa. Quan lớn không cần giam con đâu.
Những câu van xin của nó có kết quả ngay. Quan dự thẩm thét:
- Lôi nó đi.
[50, tr. 172]
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Trƣờng hợp trên là lời của thằng bé (kẻ phạm tội) khẩn cầu quan lớn tha
tội, hứa rằng: “Con thề rằng con không làm bậy nữa” và cách thức xƣng hô
con với quan lớn, ngƣời đang có đầy quyền uy đối với nó. Xƣng hô với ngƣời
vai hàng trên nhƣ vậy, thằng bé đã thể hiện thái độ cung kính, lễ phép của
mình đối với vị "quan lớn" kia nhằm đạt mục đích giao tiếp của mình.
b. Chi phối cấu trúc cú pháp
Cấu trúc cú pháp trong phát ngôn, diễn ngôn của ngƣời Việt trong
những ngữ huống nhất định cũng thể hiện thái độ của ngƣời nói đối với ngƣời
nghe. Ngƣời vai hàng dƣới thƣờng sử dụng hành động hứa bằng cách dùng
kiểu câu đủ thành phần, hợp chuẩn, bộc lộ thái độ kính trọng, lễ phép của
ngƣời vai hàng dƣới đối với ngƣời ở vai hàng trên trong hành động hứa.
Ví dụ (17): ( khi Long đƣợc Tú Anh nhờ cậy)
- Thế ông có tận tâm giúp được tôi trong công cuộc này không? Ông nên
biết tôi tin cậy ở ông lắm, và tôi hiểu cái lòng lương thiện của ông lắm. Long
đứng ngay ngăn ngắn mà rằng:
- Thưa ông, tôi cũng lấy làm vinh dự mà được làm công cho một người
như ông. Tôi

xin cố hết sức.

CN

VN
[53, tr. 251]
Ở ví dụ này là lời hứa của Long với Tú Anh khi đƣợc nhờ việc. Đó là lời
hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc mà Tú Anh giao, ở vị trí vai
hàng dƣới, Long sử dụng câu hứa đầy đủ thành phần chủ ngữ và vị ngữ, dùng
lời nói khiêm tốn (xin cố) bộc lộ đƣợc thái độ lễ phép, tôn trọng của mình đối
với ngƣời vai hàng trên.
Ví dụ (18): Chân tay nó run lẩy bẩy. Nó ngã khuỵu xuống trước mặt
quan dự thẩm:
- Lạy quan lớn. Quan lớn tha cho con! Con chừa rồi. Con thề rằng
CN
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con không làm bậy nữa. Quan lớn không cần giam con đâu.
VN
[57, tr.172]
Đây là lời của thằng bé (kẻ phạm tội) khẩn cầu quan lớn ngƣời đang có
đầy quyền uy đối với nó. Thằng bé cũng sử dụng câu hứa có đầy đủ thành
phần chủ ngữ, vị ngữ xƣng hô lễ phép đã thể hiện thái độ cung kính đối với
của mình đối với vị "quan lớn" kia.
Ví dụ (19): (khi qian huyện đang xét hỏi)
- Thôi đi! Nếu nó nói chuyện thế với ông được thì nó đã đáp lời cho tòa
dành mạch được. Lời khai của ông là khai man.
- Bẩm quan lớn,
Phần gọi đáp

chúng tôi

không dám khai man đâu

CN

VN

ạ.
PTT

[53, tr. 267]
Ở ví vụ này, ngƣời hứa đã sử dụng cấu trúc ngữ pháp hợp chuẩn (câu
có đủ thành phần CN và VN) và có thêm các lời thƣa gửi “Bẩm quan lớn”
(phần gọi đáp) và phần tình thái “ạ” thể hiện thái độ cung kính của ngƣời dƣới
(ngƣời dân) đối với quan lại đầy quyền uy lúc bấy giờ. Rõ ràng, vị thế xã hội
đã chi phối mạnh mẽ đến cấu trúc cú pháp của phát ngôn trong lời hứa của
ngƣời ở vai hàng dƣới đối với ngƣời ở vai hàng trên.
c. Chi phối đến cách thức hứa và nội dung hứa
Ngƣời có vị thế xã hội thấp cũng ý thức rất rõ đƣợc vị trí xã hội của
mình trong mối quan hệ với ngƣời đối thoại ở vai hàng trên nên hành động
hứa của ngƣời có vị thế xã hội thấp thƣờng mang tính khẩn cầu, thậm chí là
xin,... để mong đƣợc ngƣời ở vị thế xã hội cao hơn mình chấp nhận nội dung
hứa. Có thể nhận ra điều này qua ví dụ sau:
Ví dụ (20):
- Mày khất đến bao giờ? Sao hơn trăm phu mà mày lại gọi có ba chục?
A, quân bay giỏi nhé? Ông lại cách cổ mày đi bây giờ!
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...........
- Bẩm quan lớn, chúng con chưa kịp sức cho dân gian, chỉ đến mai là
cùng, thể nào cũng phải cố sống cố chết để đúng lệnh quan lớn!
[53, tr. 52,53]
Ở ví dụ này, khi bị quan quát nạt “Ông lại cách cổ mày đi bây giờ” phó
tổng xám mặt, chân tay run lẩy bẩy lo sợ cho chức quan nhỏ bé của mình.
Phó tổng với vị thế thấp hơn đã sử dụng những từ ngữ xƣng hô bẩm quan lớn
– chúng con, lời hứa mang tính chắc chắn, không dám sai hẹn với quan lớn
“chỉ đến mai là cùng, thể nào cũng phải cố sống cố chết để đúng lệnh quan
lớn” thể hiện thái độ kính trọng quan trên mong muốn quan lớn chấp nhận lời
hứa của mình. Nội dung hứa và cách thức hứa của ngƣời dƣới quyền với
ngƣời trên quyền là rất khẳng định, chắc chắn sẽ làm đƣợc không dám sai lời.
2.2.3.2. Quan hệ với vai hàng ngang
Quan hệ với vai hàng ngang thể hiện giữa các nhân vật giao tiếp bình
đẳng, ngang hàng nhau về quyền khi giao tiếp. Quan hệ với vai hàng ngang
trong gia đình thể hiện ở mối quan hệ ông đối với bà, chồng đối với vợ, anh
chị em trong gia đình…; quan hệ vai hàng ngang thể hiện trong xã hội nhƣ
quan hệ giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, học sinh đối với học sinh, bạn bè
đối với nhau, quan hệ đôi lứa… Quan hệ giữa những ngƣời ngang vai cũng
chi phối đến từ ngữ, đặc biệt là từ xƣng hô; chi phối đến cấu trúc câu và ngữ
điệu trong hành động hứa.
a. Chi phối việc dùng từ ngữ
Trong truyện, khi xem xét yếu tố từ ngữ trong hành động hứa chúng tôi
nhận thấy các nhân vật trong truyện của mỗi tác giả có cách thức sử dụng từ
ngữ khác nhau, có những dấu ấn, phong cách riêng nhƣng đều thể hiện sự
tƣơng đồng về cách dùng từ dƣới ảnh hƣởng của quan hệ quyền lực. Khi các
nhân vật giao tiếp ngang vai nhau, họ thƣờng biểu thị sự tôn trọng lẫn nhau
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hoặc thái độ thân mật, thậm chí là suồng sã mà vẫn giữ đƣợc phép lịch sự và
đảm bảo cuộc hội thoại không bị ảnh hƣởng xấu đi. Và ở cƣơng vị bình
quyền các nhân vật không bị định kiến hay gò bó về cách xƣng hô mà sẽ
đƣợc xƣng hộ một cách thoải mái và không bị phân biệt cao thấp trong vai
giao tiếp, không phải thƣa bẩm hay khúm núm trƣớc đối tác, hơn nữa, cuộc
giao tiếp giữa các nhân vật luôn đƣợc duy trì và phát triển nếu đôi bên đảm
bảo đƣợc cách xƣng hô lịch sự.
Ví dụ (21): (cuộc nói chuyện của Nhu và Nhƣợng)
- Thôi chị lạy em! Em chịu khó làm đi kẻo về mẹ chửi, chị làm xong phần
chị, chị làm giúp em một nửa.
Nhượng bật cười:
- Thật nhá! Vậy chị làm xong đấy thì làm thêm chỗ này hộ tôi... Tôi chạy
ra ngoài đường một lát rồi về làm với chị. Chị đừng lo! Thế nào cũng kịp. Tôi
về ngay đấy!
- Ừ! Mày phải về ngay đấy! Nếu không về tao mặc kệ!
- Được rồi! Tôi về ngay đấy mà.
[49, tr. 217]
Ở ví dụ số (21) này là cuộc trò chuyện của hai chị em Nhu và Nhƣợng.
Nhu với tƣ cách là ngƣời chị đã hứa với Nhƣợng “chị làm giúp em một nửa”
một lời hứa giản dị và đầy tính trách nhiệm sẵn sang giúp đỡ em. Chính vì
vậy, Nhƣợng với tƣ cách là ngƣời em cũng hứa một cách bình dị với ngƣời
chị “tôi về ngay đấy mà” tạo nên cảm giác gần gũi, thân thƣơng giữa chị em
với nhau.
b. Chi phối cấu trúc cú pháp
Cấu trúc cú pháp trong phát ngôn, diễn ngôn của ngƣời Việt trong những
ngữ huống nhất định cũng thể hiện thái độ của ngƣời nói đối với ngƣời nghe.
Khi các nhân vật giao tiếp ngang vai nhau, họ vẫn thƣờng sử dụng những câu
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hứa có đủ thành phần, câu từ nhẹ nhàng, dễ nghe tạo đƣợc sự tôn trọng lẫn
nhau trong các cuộc giao tiếp, khiến cho cuộc giao tiếp trở lên gần gũi, thân
thiết hơn.
Ví dụ (22): ( phú nói với ông lí trƣởng)
- Thế cậu định để cái chết cho tôi hay sao! Việc là việc hữu ích chung
chứ phải tôi tư túi gì? Đấy, cậu xem, vụ thuế vừa rồi tôi đã phải sạt nghiệp vì
cả làng đấy!
Phú cười khanh khách:
- Ông đừng lo! Tôi

không để cái chết cho ông đâu.

CN

VN
[53, tr. 26]

Ở ví dụ này khi ông lí trƣởng đến bắt ngƣời đi phu, đến lƣợt Phú thì anh
không vay đƣợc tiền để thuê ngƣời đi thay mình, ông lí trƣởng đã gợi ý anh đi
vay ông Mận nhƣng anh không chịu. Ông lí trƣởng bắt đầu lo “Thế cậu định
để cái chết cho tôi hay sao” sợ sẽ liên lụy đến mình. Nhƣng Phú đã làm giảm
lỗi lo của ông lí trƣởng bằng lời hứa “Tôi không để cái chết cho ông đâu”. Ở
đây anh Phú đã sử dụng lời hứa có cấu trúc cú pháp hợp chuẩn, cách xƣng hô
đầy giản dị tôi – ông lời nói không câu lệ, tạo sự gần gũi và thân thiết hơn.
c. Chi phối đến cách thức hứa và nội dung hứa
Ví dụ (23): Trong Giông Tố, có đoạn:
- Từ rày tôi không dám giấu bác điều gì nữa đấy!
- Như thế là biết điều lắm!
- Thế huynh biết cả y lý nữa đấy à?”
[53, tr.287]
Câu chuyện giữa nghị Hách và cụ già trong tác phẩm của Vũ Trọng
Phụng cũng một lần nữa cho thấy giữa hai nhân vật xƣng hô tôi - huynh rất
linh động, lúc thì cụ già xƣng nhƣ vậy lúc thì đổi lƣợt xƣng hô tôi - huynh
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sang nghị Hách. Ở đây, cụ già đã vạch trần đƣợc viên thuốc mà nghị Hách đã
khiến cho mƣời một cô nàng hầu từ xƣa đến nay không thể chửa đẻ đƣợc.
Nghị Hách ngẩn ngƣời ra mà thán phục cụ già đoán số và nói rằng từ sau
không dám múa rìu qua mắt thợ nữa (Từ rày tôi không dám giấu bác điều gì
nữa đấy). Trong ví dụ này, hai nhân vật vẫn giữ đƣợc thể diện cho nhau và
giúp cho cuộc giao tiếp đƣợc phát triển. Sau đó ông già và nghị Hách vẫn tiếp
tục câu chuyện tƣớng số, đoán tƣơng lai.
Có thể nói, giữa những ngƣời tham gia giao tiếp, nếu đã là bạn bè bình
quyền với nhau thì nội dung lời hứa và cả cách thức hứa có thể sẽ rất tự do, tất
cả đề tài đều có thể đem ra để trò chuyện, nghĩa là ta không phải “uốn lƣỡi”
hoặc giấu giếm điều gì.Với phƣơng châm rộng rãi chuyên dụng trong những
phát ngôn hứa hẹn trong quan hệ bình quyền đƣợc thể hiện đa dạng trên bình
diện không mang tính hình thức, tôn ti thứ bậc và không quá ràng buộc. Nội
dung lời hứa có thể đƣợc thực hiện hoặc không.
2.2.3.3. Quan hệ với vai hàng dưới
Đây là trƣờng hợp ngƣời giao tiếp ở vai hàng trên tham gia tƣơng tác với
ngƣời có vị thế xã hội thấp hơn. Chẳng hạn nhƣ quan hệ giữa bố mẹ, ông bà
đối với con cháu, quan hệ giữa quan lại với ngƣời dân (trong giai đoạn 1930 1945), quan hệ giữa lãnh đạo với nhân viên, quan hệ giữa thầy cô giáo với
học sinh, sinh viên... Theo một số nhà nghiên cứu, trong truyền thống của
ngƣời Việt, ngƣời ở vai hàng trên phải cƣ xử đúng mực với vai hàng dƣới mới
đƣợc đánh giá cao, mới đƣợc nhìn nhận là lịch lãm. Yếu tố lịch sự đó cũng sẽ
tác động đến lời ăn tiếng nói của ngƣời ở vai hàng trên. Quan hệ khác vai này
cũng sẽ chi phối đến việc sử dụng từ ngữ, đặc biệt là từ xƣng hô; chi phối đến
cấu trúc câu và ngữ điệu của ngƣời thực hiện lời hứa.
a. Chi phối cách sử dụng từ ngữ
Nhƣ chúng ta đã tìm hiểu bản chất hành động hứa là dù trong bối cảnh
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giao tiếp nào thì hành động hứa cũng hàm chứa trong nó sự ràng buộc trách
nhiệm của ngƣời nói với ngƣời nghe, hiểu một cách khác là ẩn chứa bên trong
phát ngôn hứa hẹn đã có sự giúp đỡ, ít nhất về tinh thần của ngƣời nói dành
cho ngƣời nghe.
Ngƣời có vị thế cao hơn tức là ngƣời trên quyền. Khi hứa hẹn với ngƣời
dƣới quyền, ngƣời trên quyền khi hứa cũng đã sử dụng những từ ngữ xƣng hô
hết sức khéo léo thích hợp thể hiện đƣợc thành ý của mình đối với ngƣời
dƣới, đồng thời càng nâng cao đƣợc quyền hạn cũng nhƣ thể hiện đƣợc vị thế
của mình.
Ví dụ (24):
- Thưa quan, quan dùng hết cả gánh, hay độ bao nhiêu con tháo...
- À, con bán cho quan lớn một bên nhé! Tháo đi rồi quan cho tiền.
[53, tr. 177]
Ví dụ trên là lời hứa của quan lớn với cô bán rạ, quan là ngƣời trên
quyền nhƣng khi hứa đã sử dụng từ ngữ hết sức khéo léo “tháo đi rồi quan
cho tiền” tạo cho ngƣời nghe cảm giác không bị coi thƣờng mà vẫn giữ đúng
mực của một ngƣời trên quyền. Đồng th, điều đó cũng làm cho ngƣời dƣới
quyền càng kính trọng, ngƣỡng mộ và nể phục ngƣời trên quyền hơn.
Ví dụ (25):
- Thế con làm vất vả thế thì mỗi ngày được bao nhiêu?
- Bẩm mỗi ngày chỉ được sáu xu và hai bát gạo.
- Khổ nhỉ! Thế để quan cho năm đồng con may áo mặc tết nhé! Đây
này, năm cái giấy bạc một đồng đấy, con đem về mà mua nhiêu, mua xã cho
chồng.
[53, tr. 178]
Ở ví vụ này là cuộc trò chuyện của quan và ngƣời bán rạ. Quan đã sử
dụng từ ngữ xƣng hô quan - con tạo cho ngƣời nghe thấy gần gũi, không bị
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coi thƣờng. Ngƣời vai hàng trên có vị thế xã hội cao hơn ngƣời vai hàng dƣới
nhƣng khi giao tiếp (hứa) đã sử dụng những từ ngữ xƣng hô cũng rất gần gũi
tạo cảm giá thân mật, gần gũi cho ngƣời đƣợc hứa.
b. Chi phối cấu trúc cú pháp
Ngƣời hứa trên quyền, với địa vị của mình lời hứa có khi thì đầy đủ
thành phần câu nhƣng cũng có khi thì lại sử dụng những câu hứa tỉnh lƣợc
không đủ các thành phần câu.
Ví dụ (26):
- Con im không được cưỡng..
- Giời ơi, lạy ông! Ông đừng làm hại một đời tôi!
- Im ngay!

Quan

sẽ cho nhiều tiền...

CN

VN

[53, tr. 173]
Ở ví dụ 26 khi quan hứa sẽ cho tiền cô bán rạ với thái độ rất nhẹ nhàng
có phần nịnh nọt để đạt đƣợc mục đích của mình, quan đã sử dụng lời hứa có
đủ thành phần chủ ngữ, vị ngữ pháp tạo đƣợc sự tôn trọng đối với ngƣời nghe;
từ đó nâng cao hiệu quả trong giao tiếp.
Có thể thấy lời hứa của ngƣời có vị trí, địa vị cao hơn có thể sử dụng câu
có cấu trúc cú pháp hợp chuẩn hoặc có thể không. Trong trƣờng hợp ngƣời có
vị thế xã hội cao dùng lời hứa có đầy đủ thành phần với ngƣời có vị thế xã hội
thấp hơn là biểu hiện sự tôn trọng ngƣời giao tiếp có vị thế xã hội cao đối với
gƣời có vị thế xã hội thấp. Trƣờng hợp ngƣợc lại, vai hàng trên sử dụng lời
hứa có thể không đầy đủ thành phần, từ ngữ ít lịch sự nhất với vai hàng dƣới
để thể hiện thái độ gay gắt. Cách nói nhƣ vậy thƣờng bị xã hội đánh giá là
thiếu lịch sự.
c. Chi phối đến cách thức hứa và nội dung hứa
Ngƣời có vị thế xã cao cũng ý thức rất rõ đƣợc vị trí xã hội của mình
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trong mối quan hệ với ngƣời đối thoại nên hành động hứa của ngƣời có vị thế
xã hội cao thƣờng mang tính ra lệnh, dọa nạt... Có thể nhận ra điều này qua
ví dụ sau:
Ví dụ (27):
Trước hai vệt ánh sáng của đèn pha thấy hiện ra một người áo tây cộc,
mũ khách bịt kín tai, giày trắng đế cao su, đứng giữa đường giơ hai tay ra
chặn xe, ra hiệu bắt dừng lại.
Anh xế ngừng đà xe, quay nhìn chủ.
Lão này điềm nhiên phán:
- Cứ mở hết máy, tội vạ đâu tao chịu!
[53, tr. 174]
Ở ví dụ trên, lời hứa của quan với anh tài xế “tội vạ đâu tao chịu”. Trong
lúc tức giận khi bị bắt dừng xe, ông đã sử dụng một lời hứa với từ xƣng hô
“tao” có tính cục cằn, không chuẩn mực nhƣng thể hiện giọng điệu đầy quyền
uy của một ông quan lớn.
Ví dụ (28):
- Con im không được cưỡng..
- Giời ơi, lạy ông! Ông đừng làm hại một đời tôi!
- Im ngay! Quan sẽ cho nhiều tiền...
[53, tr. 173]
Ở ví dụ này trƣớc lời hứa “quan s cho nhiều tiền” thì đằng trƣớc nó đã
có một câu dọa nạt “im ngay”. Nội dung hứa với ngƣời khác “Quan sẽ cho
tiền” thì cũng chỉ để đạt đƣợc mục đích của mình. Nhƣ vậy trong tƣ duy của
viên quan Nghị Hách tiền bạc là cao hơn tất cả, có thể mua bán đƣợc mọi thứ,
kể cả những thứ thuộc về phẩm giá của con ngƣời. Cách tƣ duy này trong xã
hội xƣa cũng nhƣ nay đang bị lên án mạnh mẽ.
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2.3. Sự biến đổi văn hoá ứng xử ngôn ngữ biểu hiện qua hành động hứa
Khi nói con ngƣời không chỉ thực hiện một hành động ngôn ngữ đơn
phƣơng. Giao tiếp là tham gia vào một hành động xã hội nghĩa là cùng cộng
tác với ít nhất một ngƣời thứ hai thực hiện hành động nào đó. Đó là sự phối
hợp, tác động, điều chỉnh lẫn nhau giữa các hành động đơn phƣơng để đạt
mục đích chung. Những ngƣời tham gia giao tiếp phải cộng tác, phối hợp theo
quy tắc hội thoại.
Nếu dựa trên những điều kiện của hành động hứa, chúng ta dễ dàng nhận
thấy, dù trong bối cảnh giao tiếp nào thì hành động hứa cũng hàm chứa trong
nó sự ràng buộc trách nhiệm của ngƣời nói với ngƣời nghe. Hiểu một cách
khác là, ẩn chứa bên trong phát ngôn hứa hẹn đã có sự giúp đỡ, ít nhất về tinh
thần của ngƣời nói dành cho ngƣời nghe
Hiện nay, chiến lƣợc lịch sự trong giao tiếp thƣờng đƣợc biểu hiện bằng
lời rào đón, lời ƣớm làm tăng hiệu quả giao tiếp, nhấn mạnh sự gần gũi,
nhƣợng bộ, hay giúp đỡ của hoạt động trong giao tiếp. Ngay cả khi hứa, tuy
biết trƣớc lời hứa không mấy hiệu lực, kết quả không đƣợc nhƣ mong muốn
của ngƣời đƣợc hứa, song ngƣời vẫn nói: “Tuy không mấy chắc chắn song
tôi/ mình sẽ cố gắng hết sức và sẽ trả lời cậu/ anh/ chị sớm/ ngay.”; “nếu cần
hãy, cứ gọi/ đến mình nhé”.
Trong xu thế hội nhập hiện nay, ngƣời Việt đã có xu hƣớng sử dụng các
lời hứa hẹn theo các phạm trù sau:
Các phát ngôn hứa mang tính chất giúp đỡ:
Ví dụ (29): Tôi bao giờ cũng sẵn lòng đưa cô đến dự tất cả các cuộc
khiêu vũ.
Ví dụ (30): Nếu có chuyện gì nhỏ nhặt nhất, đáng lo ngại thì anh chị s
báo tin cho em ngay tức khắc.
Ví dụ (31): Bài tập rất khó, nhưng anh s cố gắng hết sức để giải nó cho em.
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Các phát ngôn hứa hẹn mang tính nhƣợng bộ:
Ví dụ (32): Thôi, tao s giao cho chú công việc nhẹ nhàng nhất, chỉ việc
ăn với chơi.
Ví dụ (33): Thôi được. Ông cứ về đi. Chúng tôi s cố gắng hoàn thành
mọi giấy tờ cho ông.
Các hành vi hứa hẹn thuộc phạm trù mời chào:
Ví dụ (34): Nếu bạn là người nhắn tin nhanh nhất và sớm nhất bạn s
được sở hữu một chiếc điện thoại hoàn hảo và sành điệu nhất.
Ví dụ (35): Nếu em lấy anh, anh s mua cho em bất kì thứ gì em thích.
Tiền bạc với anh không thành vấn đề
Ví dụ (36): Bạn s là người chiến thắng nếu bạn là người đưa ra giá
thấp nhất và sớm nhất. Giải thưởng là một chiếc điện thoại di động thật là xịn
và còn nhiều thứ khác nữa.
Việt Nam hiện nay đã và đang thiết lập quan hệ kinh tế -văn hoá và
ngoại giao…với nhiều quốc gia trên thế giới. Chắc hẳn ngƣời Việt và tiếng
Việt cũng sẽ tiếp nhận những cách thức diễn đạt lịch sự của các dân tộc khác
và ngôn ngữ khác thích hợp với phong tục và tính cách của ngƣời Việt. Trên
cơ sở đó tất yếu sẽ có những biến động nhất định trong ý niệm về tính lịch sự
của ngƣời Việt Nam chắc hẳn sẽ có xu thế tăng trƣởng một cách đáng kể.
Điều này cũng không chệch ra khỏi quy luật chung: “…bởi vì sự tuân thủ quy
ƣớc trong giao tiếp luôn luôn đi kèm với sự phá vỡ quy ƣớc nhƣ hình với
bóng” [21, tr.154].
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 2
Trong hoạt động giao tiếp, lời hứa là một trong những hành động đƣợc
sử dụng với tần suất trung bình. Bản chất hành động hứa là dù trong bối cảnh
giao tiếp nào thì hành động hứa cũng hàm chứa trong nó sự ràng buộc trách
nhiệm của ngƣời nói với ngƣời nghe; hiểu một cách khác là ẩn chứa bên trong
phát ngôn hứa hẹn đã có sự giúp đỡ, ít nhất về tinh thần, vật chất của ngƣời
nói dành cho ngƣời nghe. Lời hứa trong tiếng Việt cũng rất phong phú và đa
dạng. Vì vậy, trƣớc khi hứa một điều gì ngƣời khác, ngƣời hứa luôn chú trọng
đến các phƣơng diện nhƣ về từ ngữ, về cấu trúc cú pháp, về nội dung cũng
nhƣ cách thức hứa.
Qua việc khảo sát hành động động hứa, chúng tôi nhận thấy trọng giao
tiếp cấu trúc cú pháp cũng bị quan hệ liên nhân chi phối. Trong giao tiếp, việc
lựa chọn các yếu tố ngôn ngữ của quan hệ với vai hàng trên, với vai hàng
ngang và với vai hàng dƣới, cũng không giống nhau. Cấu trúc cú pháp chia
thành hai loại là cấu trúc cú pháp hợp chuẩn và cấu trúc cú pháp không hợp
chuẩn. Tùy vào địa vị của mình mà ngƣời hứa sử dụng cấu trúc cúa pháp phù
hợp mà vẫn thể hiện đƣợc thái độ tôn trọng của mình với ngƣời đối thoại.
Trong chế độ thực dân nửa phong kiến, quan hệ quyền lực chi phối khá
mạnh mẽ đến thái độ ứng xử giữa các nhân vật giao tiếp với nhau. Ngƣời ở
vai hàng trên, trong nhiều trƣờng hợp thƣờng tự cho mình cái quyền ăn nói
nạt nộ, hách dịch đối với ngƣời ở vai hàng dƣới. Bởi vì trong xã hội đó,
những ngƣời có quyền lực đƣợc xã hội thừa nhận quyền uy của họ và bệnh
"gia trƣởng" vẫn đƣợc xã hội thừa nhận, hợp thức hóa nó. Ngƣời ở vai hàng
dƣới thƣờng phải nhẫn nhục, cam chịu thái độ quyền hành, hống hách của
ngƣời ở vai hàng trên.
Xét ở phƣơng diện lịch sự, ngƣời ở vai hàng trên nói năng thƣờng ít lịch
sự hơn so với ngƣời ở vai hàng dƣới. Còn những ngƣời ở vai hàng ngang, họ
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thƣờng ứng xử với nhau lịch sự hơn vì họ ít bị lệ thuộc vào nhau. Sự thuyết
phục và tính hiệu lực tại lời nhiều khi lệ thuộc vào sự khéo léo của ngƣời nói
mà hành động hứa là một biểu hiện khá rõ trong giao tiếp. Nhƣ vậy xét trong
tƣơng quan với lịch sự, trong hoạt động giao tiếp, ngƣời ít quyền lực hơn
trong xã hội cũ thƣờng ứng xử lich sự hơn so với ngƣời có quyền lực cao hơn.
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CHƢƠNG 3
QUAN HỆ KHOẢNG CÁCH XÃ HỘI CHI PHỐI ĐẾN VIỆC
LỰA CHỌN CÁC YẾU TỐ NGÔN NGỮ CỦA HÀNH ĐỘNG HỨA
3.1. Khái quát chung về quan hệ khoảng cách
Khái niệm khoảng cách (quan hệ ngang), khoảng cách xã hội (quan hệ
thân sơ) và quan hệ khoảng cách xã hội cũng có những cách hiểu khác nhau
trong nhận thức của mỗi ngƣời và kể cả giới nghiên cứu.
Quan hệ khoảng cách còn đƣợc gọi là quan hệ ngang hoặc là quan hệ
thân - sơ. Khi nói đến quan hệ này, có thể thấy ngay yếu tố “khoảng cách” là
yếu tố đặc trƣng và bản chất. Bản thân từ “khoảng cách” là một ẩn dụ không
gian tƣợng trƣng cho sự xa cách hay gần gũi trong quan hệ liên nhân. Một
cách nói thân mật, cởi mở, thậm chí suồng sã trái ngƣợc với cách nói khách
sáo, xã giao chính là những biểu hiện của loại quan hệ này. Khoảng cách xã
hội đƣợc hiểu nhƣ là sự thân tình hay xa lạ với những mức độ khác nhau giữa
các nhân vật giao tiếp trong một bối cảnh giao tiếp cụ thể.
Quan hệ khoảng cách xã hội là loại quan hệ dựa trên mức độ gần gũi
thân thiết của các nhân vật giao tiếp nên quan hệ khoảng cách cũng có sự thay
đổi trong một cuộc giao tiếp khi mà tình cảm giữa các nhân vật giao tiếp thay
đổi. Quan hệ này không giữ nguyên mà có thể đƣợc điều chỉnh trong quá trình
giao tiếp, theo hai chiều hƣớng: thân thiết lên hoặc xa cách đi. Thông thƣờng,
quan hệ này đối xứng, tức là nếu một phía giao tiếp thể hiện sự lạnh nhạt, xa
cách thì phía còn lại cũng thƣờng nhƣ vậy và ngƣợc lại, ngƣời nói muốn làm
quen hoặc cố gắng làm quen thì có thể đối tác cũng hƣởng ứng. Trong trƣờng
hợp đó, khoảng cách xã hội giữa các nhân vật giao tiếp sẽ đƣợc rút ngắn.
Những trƣờng hợp nhƣ vậy thƣờng diễn ra trong tƣơng tác xã hội. Tuy nhiên,
trong một số trƣờng hợp, có thể một bên cố gắng tỏ ra khách sáo để tạo ra
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“khoảng cách” nhƣng bên còn lại thì cố gắng gần gũi để xóa đi khoảng cách
ấy, điều này rất hay gặp trong các quan hệ tình cảm nam nữ, tình cảm lứa đôi.
Khi nói đến tác động của quan hệ khoảng cách đến hoạt động giao tiếp,
ngƣời ta thƣờng nhắc đến các dấu hiệu bằng lời mang sắc thái cá nhân rất rõ
nét. Qua quá trình giao tiếp có thể nhận thấy các đại từ, các từ nhân xƣng, từ
thƣa gửi, tiểu từ tình thái…phản ánh khá rõ quan hệ khoảng cách (thân - sơ,
trọng – khinh…). Bên cạnh đó, cách gọi tên một ngƣời cũng thể hiện mối
quan hệ này: gọi tên riêng, tên tục, tên đầy đủ, biệt danh…Và điều này có sự
khác nhau ở các đất nƣớc khác nhau, có những quốc gia việc gọi tên riêng thể
hiện sự gần gũi song cũng lại có những nơi, gọi tên riêng là xa cách, nếu gần
gũi thì phải gọi tên tục hay biệt danh. Có dân tộc lại xƣng hô theo hƣớng gọi
họ và chức danh hiện có của ngƣời đối thoại để thể hiện thái độ tôn trọng, tôn
kính của ngƣời nói, chẳng hạn nhƣ cách thức xƣng hô trang trọng của ngƣời
Trung Quốc biểu hiện rất rõ theo cách thức nhƣ trên.
Khoảng cách xã hội là sự thân tình hay xa lạ với những mức độ khác
nhau của các nhân vật giao tiếp. Nó đƣợc biểu hiện qua quan hệ thân – sơ.
Thân thiết là các nhân vật giao tiếp gần gũi nhau, sơ là xa cách. Các nhân vật
giao tiếp có thể gần gũi mà cũng có thể xa cách nhau. Và khoảng cách đó có
thể đƣợc rút ngắn hay kéo xa ra trong quá trình giao tiếp. Quan hệ này có thể
thay đổi trong khi các nhân vật tiến hành cuộc thoại từ cách xa tới thân mật
hoặc ngƣợc lại. Mức độ thân thiết sẽ kéo theo sự hiểu biết về nhau, sự thoải
mái trong giao tiếp và dùng ngôn từ, sự chân thật trong nội dung câu chuyện.
Sự xa cách sẽ tạo nên tính giao tiếp khuôn mẫu, lời nói thƣờng bâng quơ hoặc
mang tính lễ nghi. Trong nghiên cứu của Lê Thị Nguyệt [34], tác giả đã thống
kê các quan hệ theo khoảng cách xã hội từ thân cho tới sơ. Quan hệ có tỉ lệ
cao nhất là quan hệ thân hữu. Quan hệ có tỉ lệ ít nhất là quan hệ xa cách.
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Bảng thống kê các mối quan hệ thân cận
TT Quan hệ

Phát ngôn

Tỉ lệ (%)

1

Huyết thống

82

27,3

2

Cơ quan, đoàn thể, tổ chức

41

13,7

3

Vợ chồng

35

11,7

4

Bạn bè

32

10,6

5

Hàng xóm

31

10,3

6

Bác sĩ - Bệnh nhân, ngƣời nhà bệnh nhân

18

6,0

7

Ngƣời yêu

12

4,0

8

Chủ - Khách hàng

9

3,0

9

Lái xe - Hành khách

6

2,0

10 Cán bộ hòa giải, ngƣời đƣợc hòa giải

5

1,7

11 Nạn nhân - Công an

5

1,7

12 Nạn nhân - ân nhân

5

1,7

13 Công an, luật sƣ - tù nhân

5

1,7

14 Bạn bố mẹ - con

5

1,7

15 Chủ nhà - ngƣời ở trọ, ở thuê

4

1,3

16 Bố mẹ - bạn con

3

1,0

17 Nhà sƣ - tăng đồ

1

0,3

18 Đấu thủ

1

0,3

300

100

Tổng

( Nguồn: Lê Thị Nguyệt, 2009)
Nhƣ vậy, quan hệ gần gũi nhất là huyết thống trong gia đình: cha mẹ với con
cái, cháu chắt với ông bà,… Quan hệ ở cơ quan cũng là quan hệ gần gũi, nhất là
với cơ quan hành chính, làm việc bên nhau cả ngày. Vợ chồng là quan hệ mang
tính tình cảm, bên cạnh nghĩa vụ. Càng giàu tình cảm, họ càng gắn bó. Bạn bè và
hàng xóm là đối tƣợng chia sẻ, giúp đỡ nhau khi khó khăn nên cũng khá thân thiết.
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Bên cạnh đó, có một số quan hệ xa cách, thậm chí đối đầu nhau, nhƣ: quan hệ
giữa các đối thủ, công an - tù nhân,… Luận văn sẽ đi sâu vào một số mối quan hệ
tiêu biểu điển hình trong tƣơng tác xã hội.
a. Quan hệ huyết thống
Quan hệ cha mẹ và con cái: cha mẹ sinh ra con nên hiểu con từ nhỏ, về
đủ các mặt tính cách, học tập, mặt yếu, mặt tốt,…Cha mẹ có tình yêu thƣơng
tất yếu dành cho con. Quan tâm, săn sóc của cha mẹ dành cho con là hoàn
toàn không tƣ lợi và gần nhƣ suốt đời. Con cái cũng coi cha mẹ là chỗ dựa vật
chất và tinh thần không thể thiếu đƣợc trong cuộc sống. Không ai hƣớng về
nhiều con cái nhƣ cha mẹ. Dù con cái có gia đình riêng thì cha mẹ vẫn là đại
gia đình lớn của con.
Quan hệ anh (chị) và em: anh em cũng đƣợc sinh ra cùng một mái nhà,
đƣợc sống cùng nhau cả tuổi nhỏ nên có quan hệ gần gũi. Ngƣời anh thƣờng
có trách nhiệm chăm sóc, giúp đỡ, dạy bảo em. Em thì coi anh (chị) là chỗ
dựa giống nhƣ với cha mẹ, coi anh (chị) là ngƣời bạn lớn với sự tôn trọng.
b. Quan hệ giữa những ngƣời cùng cơ quan
Ngoài quan hệ gia đình, con ngƣời sống giữa các mối quan hệ xã hội, mà
trong đó, môi trƣờng làm việc tạo ra nhiều quan hệ xã hội hơn cả. Ở các cơ quan,
họ có thể có tính cách, hoàn cảnh khác nhau song đều gắn bó với công việc. Vì
ngày ngày gặp nhau, bị sự ràng buộc bởi trách nhiệm công việc nên giữa họ cũng
tạo nên tình thân. Thƣờng ở môi trƣờng cơ quan tốt, các đồng nghiệp sẽ cùng giúp
nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo nên tình cảm quý mến, tôn trọng nhau.
c. Quan hệ vợ - chồng
Đây là mối quan hệ đƣợc coi gần gũi hơn cả huyết thống, nếu nó chứa đựng
tình yêu và sự ăn ý với nhau. Còn trong trƣờng hợp không còn yêu thƣơng, quan
hệ này khá mờ nhạt, thậm chí thành thù địch. Vì thế, để xét thân – sơ trong từng
hoàn cảnh cụ thể, nó cũng khá phức tạp. Thƣờng vợ chồng sẽ cùng nhau thực hiện
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mục tiêu chăm sóc con cái, gia đình nội – ngoại chu toàn. Ngƣời vợ thƣờng chia
sẻ các niềm vui, nỗi buồn từ con cái, việc nhà, mong chồng cùng giúp đỡ. Đồng
thời, ngƣời vợ cũng quan tâm sâu sắc tới ăn uống, sinh hoạt,…của chồng. Chồng
lại cần vợ sự thông cảm, thấu hiểu cho những vất vả của mình. Tình cảm của
chồng thể hiện ở việc gánh vác những việc lớn trong gia đình, bảo đảm cho cuộc
sống của vợ con đƣợc an toàn, đầy đủ. Họ gắn bó nhờ sợi dây tình cảm là chính.
d. Quan hệ chủ tớ trong xã hội xƣa
Đây là quan hệ giữa ông chủ và ngƣời làm thuê (ngƣời đầy tớ). ở xã hội
xƣa mối quan hệ giữa chủ tớ thƣơng đối xa cách, họ chỉ thực hiện trách nhiệm
với nhau (ngƣời làm thuê hoàn thành nhiệm vụ còn ông chủ thì có trách
nhiệm trả tiền công cho ngƣời làm). Nhƣng cũng có trƣờng hợp chủ tớ rất
thân thiết, gần gũi với nhau không có ranh giới của ông chủ và ngƣời làm
thuê.
e. Quan hệ giữa giai cấp thống trị với ngƣời dân
Đây là hai tầng lớp khác nhau của xã hội. Giai cấp thống trị là ngƣời có
chức, giữ một trọng trách trong bộ máy chính quyền, là ngƣời có phẩm hàm,
có tƣ và có thể có tƣớc, ngƣời dân phải nghe theo mệnh lệnh của giai cấp này,
chính vì vậy mối quan hệ giữ hai giai cấp này không mấy tốt đẹp. giai cấp
thống trị hống hách, đàn áp ngƣời dân, ngƣời dân vì không có tiếng nói nên
thƣờng cam chịu và thiệt thòi.
Trong mối quan hệ thân hữu, ngƣời tham gia giao tiếp có nhiều cơ hội
bộc lộ, thể hiện quan điểm của mình rõ hơn (điều đó không lạ bởi vì nó phù
hợp với tâm lí ngƣời Việt). Trong giao tiếp, tùy theo mức độ thân hữu khác
nhau mà đối tƣợng tham gia giao tiếp có sự bộc lộ tình cảm tƣơng ứng khác
nhau. Vì thế, những phát ngôn cầu khiến cũng bộc lộ tình cảm với đối tƣợng
giao tiếp có quan hệ khoảng cách khác nhau nhƣ đối tƣợng vừa quen, lần đầu
tiên gặp mặt khác với bạn bè đã quen biết hoặc bạn bè tri âm, tri kỉ...
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3.2. Quan hệ khoảng cách xã hội chi phối đến việc sử dụng từ ngữ, cấu
trúc cú pháp trong hành động hứa
3.2.1. Ngữ liệu và phương pháp
3.2.1.1. Ngữ liệu
Nguồn ngữ liệu hành động hứa mà luận văn thống kê, khảo sát dựa vào
năm ấn phẩm của năm tác giả nổi tiếng thuộc dòng văn học hiện thực phê
phán giai đoạn 1930 - 1945 do Nhà xuất bản Văn học tuyển chọn và giới
thiệu:
Tuyển tập Nam Cao;
Tuyển tập Nguyễn Tuân;
Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan
Tuyển tập Vũ Trọng Phụng;
Tuyển tập Thạch Lam.
3.2.1.2. Phương pháp
Tác giả luận văn đã khảo sát, thống kê tất cả các cuộc thoại trong các ấn
phẩm trên và lựa chọn các cuộc thoại có hành động hứa và phân loại các hành
động hứa hẹn dựa trên quan hệ liên nhân giữa các nhân vật giao tiếp. Đó là
quan hệ thân hữu hoặc quan hệ khoảng cách (quan hệ đã quen biết nhau hoặc
mới quen biết hoặc lần đầu tiên gặp mặt...) giữa các nhân vật giao tiếp với
nhau. Trên cơ sở đó, tác giả luận văn sẽ phân tích yếu tố khoảng cách xã hội
đã chi phối, tác động nhƣ thế nào đến các yếu tố ngôn ngữ (bao gồm giọng
điệu, từ ngữ, trong đó chú ý nhiều hơn tới xƣng hô, cấu trúc cú pháp). Tổng
số hành động hứa đã khảo sát là 124, trong đó hành động hứa có quan hệ với
ngƣời mới quen biết là 37 chiếm 29,8%; hành động hứa có quan hệ với ngƣời
quen biết là 45 chiếm 36,3%; hành động hứa có quan hệ với ngƣời có quan hệ
thân hữu là 42 chiếm 33,9% . Điều này đƣợc cụ thể hóa dƣới bẳng sau:
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Bảng 3.1. Quan hệ khoảng cách xã hội chi phối, tác động đến
hành động hứa
Lời hứa

Số lƣợng

Tỉ lệ (%)

Quan hệ với ngƣời mới quen biết

37

29,8%

Quan hệ với ngƣời quen biết

45

36,3%

Quan hệ với ngƣời có quan hệ thân hữu

42

33,9%

Tổng

124

100

Quan hệ khoảng cách

3.2.2. Quan hệ khoảng cách xã hội chi phối đến việc sử dụng từ ngữ, cấu
trúc cú pháp trong hành động hứa
Quan hệ khoảng cách là quan hệ giao tiếp khác nhau tùy thuộc vào mức
độ gần gũi thân thiết của các nhân vật giao tiếp. Quan hệ này không giữ
nguyên mà có thể đƣợc điều chỉnh trong quá trình giao tiếp, theo hai chiều
hƣớng: thân hữu hoặc khoảng cách. Biểu hiện khoảng cách thể hiện ở chỗ
trong giao tiếp, ngƣời mới quen, ngƣời quen, ngƣời có quan hệ thân hữu khi
hứa sẽ có sự khác nhau nhất định trong cách sử dụng từ ngữ, kết cấu câu và
giọng điệu.
Trong thực tế, việc nhận diện lời hứa không mấy khó khăn. Tuy nhiên,
hứa nhƣ thế nào cho phù hợp với khoảng cách xã hội và nội dung giao tiếp
không phải ai cũng hiểu và thực hiện đƣợc. Từng mức độ khoảng cách xã
hội khác nhau cũng sẽ chi phối tới cách thức hứa khác nhau trong mỗi cuộc
giao tiếp. Chúng ta cùng xét ở ba mức quan hệ sau:
3.2.2.1. Quan hệ với người mới quen biết
Trong giao tiếp của ngƣời Việt, khi quan hệ của những ngƣời tham gia
giao tiếp là lần đầu gặp gỡ, hoặc quen biết trong khoảng thời gian không dài
chƣa đủ để hiểu nhau, cũng có thể quen biết đã lâu nhƣng họ không có điều
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kiện duy trì tình cảm thì những mối quan hệ ấy chỉ dừng lại mức nhƣ mới
quen biết. Điều đó ảnh hƣởng khá nhiều đến thái độ của những ngƣời tham
gia giao tiếp và nó tác động đến việc định liệu sử dụng ngôn ngữ trong phát
ngôn, diễn ngôn của những ngƣời tham gia giao tiếp. Mối quan hệ liên nhân
này sẽ chi phối đến từ ngữ, đặc biệt là từ xƣng hô; chi phối đến cấu trúc câu
và ngữ điệu của ngƣời hứa.
a. Chi phối việc dùng từ ngữ
Đối với ngƣời Việt quan hệ thân mật - xa cách, mối quan hệ khăng khít,
gần gũi, thân thiện thƣờng dễ nhận biết qua việc sử dụng từ xƣng hô trong lời
thoại, thể hiện thái độ, tình cảm khá rõ ràng nhƣ: tao, mày, hắn, nó, chúng
tao, chúng mày, chúng nó, chúng bay, bọn bay, tui, mi, tớ, cậu, bác trai, bác
gái… Kiểu xƣng hô này (thông qua việc lựa chọn các đại từ xƣng hô cụ thể)
của ngƣời nói chịu chi phối của các nhân tố nhƣ địa vị xã hội, tuổi tác, quan
hệ huyết thống, dòng tộc, bạn bè, giới tính,… Trong đó, các từ xƣng hô nhƣ:
bạn, tôi, ông, bà, anh, chị, cô, chú, bác… mang sắc thái trung hòa, lịch sự hơn
nếu trong hoàn cảnh giao tiếp ngoài xã hội hoặc thân mật trong hoàn cảnh
giao tiếp có huyết thống.
Đối với việc sử dụng từ ngữ trong hành động hứa, những ngƣời mới
quen biết nhau thƣờng sử dụng những từ ngữ khách sáo, ngoại trừ một số
quan lại chuyên quyền, hách dịch đã thành bản chất nịnh trên, nạt dƣới thì vấn
đề lại khác.
Ví dụ (37):
Các nhà chuyên trách khám xong, bước một chân lên ô tô, còn quay lại,
an ủi:
- Bà cứ yên tâm. Việc ai, chứ việc bà, thì chúng tôi xin cam đoan trong
một tuần s bắt được thủ phạm. Rồi bà muốn trị nó bao nhiêu năm quan tòa
cũng chiều ý.
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- Bà cảm ơn bằng một nụ cười héo hắt, xanh nhợt, hàm tiếu trên cặp môi
chưa kịp bôi sáp.
[50, tr.186]
Ví dụ (38): (cuộc nói chuyện của anh xe và bà khách)
Qua chợ Đồng Xuân, vòng về Hàng Cót lại r sang Cửa Đông, bà
khách bỗng hỏi:
- Anh xe có bằng lòng kéo tôi giờ nữa không?
- Vâng, nhưng bà có cho cháu hai hào thì cháu kéo hầu bà giờ nữa.
- Được
- À, anh có hào lẻ không, cho tôi vay mấy hào, chốc nữa tôi trả cả đồng
cho tiện.
[50, tr.55]
Ở ví dụ (37) là cuộc trò chuyện của bà chủ bị mất trộm và anh cảnh sát
đến làm nhiệm vụ của mình, anh cảnh sát hứa sẽ tìm thấy kẻ trộm cho bà và
sử dụng cụm từ xin cam đoan biểu thị một hành động cam đoan một cách
khẳng định, chính xác và chắc chắn. Anh cảnh sát sử dụng cặp từ xƣng hô bà
– chúng tôi, có thể thấy, trong mối quan hệ khoảng cách, khi các nhân vật mới
quen biết nhau thì từ ngữ đƣợc dùng trong phát ngôn luôn thể hiện sự tôn
trọng lẫn nhau. Điều này còn đƣợc thể hiện ở lời hứa của các nhà chuyên
trách với bà chủ mất trộm “Rồi bà muốn trị nó bao nhiêu năm quan tòa cũng
chiều ý. Cách thức xƣng hô khách sáo nhƣng cũng đầy lịch sự bà – quan tòa,
và lời an ủi, động viên của các nhà chức trách cũng khiến cho bà chủ mất
trộm vơi đi phần nào nỗi buồn của mình.
Ví dụ (38) thì lại là cuộc trao đổi của hai ngƣời khốn khổ trong đêm
giao thừa đang chuẩn bị đón năm mới. Cuộc giao tiếp rất nhẹ nhàng và từ tốn.
Trong quan hệ của những ngƣời mới quen nhau họ đã sủ dụng cặp từ xƣng hô
rất linh hoạt, lúc thì anh xe – tôi lúc lại là bà – cháu, anh - tôi, việc sử dụng
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cặp từ xƣng hô linh hoạt nhƣ vậy giúp cho cuộc giao tiếp thêm phần lịch sự
và thể hiện thái độ tôn trọng lẫn nhau.
Có thể thấy, trong mối quan hệ khoảng cách, khi các nhân vật mới quen
biết nhau thì từ ngữ đƣợc dùng trong phát ngôn cũng linh hoạt trong một cuộc
giao tiếp. Nhƣng đồng thời, những từ ngữ ấy phải đảm bảo giữ đƣợc thể diện
của hai bên và đảm bảo đƣợc tính lịch sự thì cuộc giao tiếp mới đƣợc duy trì
theo mong đợi.
b. Chi phối cấu trúc cú pháp
Cấu trúc cú pháp của câu gồm những từ ngữ của câu giữ những chức
năng cú pháp khác nhau trong câu, có quan hệ cấu trúc trực tiếp với nhau làm
thành câu. Cấu trúc cú pháp trong một chừng mực cụ thể cũng thể hiện thái độ
của ngƣời nói đối ngƣời nghe. Khi ngƣời nói và ngƣời nghe chƣa hoặc ít có
quan hệ trƣớc đó, tức mới quen biết nhau, các nhân vật giao tiếp thƣờng sử
dụng cấu trúc cú pháp hợp chuẩn mới đƣợc đánh giá là lịch sự.
Ví dụ (39): (Thông xạ đến đòi tiền thuê nhà của ông lão)
Thông Xạ - Thôi không phải dài dòng văn tự. Nhà ở đã ba tháng rồi, mà mới
trả được có một, còn sáu đồng bạc có định trả hay không cứ việc nói phắt ra.
Ông lão - Ông rộng lượng cho đến sáng mai
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là chu tất, chúng tôi
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không dám sai hẹn với ông nữa.
VN
[53, tr. 68]
Ví dụ (40): (Bác Lan đi bán con cho bà Nghị)
Bác Lan kể nỗi cơ cực, và ngỏ ý dạm bán đứa con.
Ông Nghị nhìn qua bác, nhìn qua đứa trẻ, rồi nói:
- Ừ để tôi nói chuyện với bà s hay. Chờ đây, tôi ra ngay
TN
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quyết

Nghe câu ấy, bác Lan tuy trong bụng lép kẹp, nhưng thấy như được no
một nửa vậy.
[50, tr.37]
Trong ví dụ 39 là lời của ông lão nói với thầy Thông Xạ muốn xin khất
nợ tiền nhà, ông lão đã sử dụng những từ ngữ rất mềm mỏng, khiêm nhƣờng
nhƣ Ông rộng lượng cho, không dám sai hẹn để cầu mong thầy Thông Xạ
thông cảm và thuận theo ý mình. Và cặp từ xƣng hô đƣợc ông sử dụng chúng
tôi – ông và lời hứa sử dụng câu thành phần câu đầy đủ thể hiện đƣợc thái độ
tôn trọng của ông lão với Thông Xạ.
Còn ở ví dụ 40 là cảnh ngƣời cha vì quá nghèo đói, khổ cực đã phải
mang bán chính đứa con ruột của mình. Hai ngƣời mới gặp nhau mặc dù ở hai
tầng lớp khác nhau nhƣng họ sử dụng cặp từ xƣng hô giản dị, gần gũi anh –
tôi và lời hứa sử dụng câu có đầy đủ thành phần, làm cho ngƣời đƣợc hứa
cũng thấy đƣợc tôn trọng và giảm áp lực cho cuộc trò truyện: “Nghe câu ấy,
bác Lan tuy trong bụng lép kẹp, nhưng thấy như được no một nửa vậy”. Rõ
ràng, khi hứa với ngƣời mới quen biết thƣờng dùng những từ ngữ khiêm
nhƣờng và cấu trúc ngữ pháp hợp chuẩn nhƣ ở ví dụ (39), (40) thể hiện sự tôn
trọng, gần gu của mình đối với ngƣời giao tiếp.
3.2.2.2. Quan hệ với người đã quen biết
Mối quan hệ quen biết thể hiện đa dạng và biểu hiện khá rõ và dễ nhận
biết qua xƣng hô, có thể cặp xƣng hô là tớ - cậu, tôi - cậu, chị - em, ông - tôi,
bác - cháu…dùng từ xƣng hô trong giao tiếp quy thức và phi quy thức thể
hiện sắc thái trung hòa, thân mật, không trọng thị. Thông qua vệc sử dụng từ
xƣng hô trong giao tiếp các yếu tố nhƣ vị thể tuổi tác, giới tính, khoảng cách
xã hội, bối cảnh giao tiếp giữa ngƣời nói và ngƣời nghe đƣợc bộc lộ rõ ràng.
Xƣng hô tôi - bạn, tôi - cậu không bộc lộ rõ giới tính trong xƣng hô nhƣng thể
hiện trung hòa về sắc thái biểu cảm, xƣng em với anh, chị bộc lộ tuổi tác, giới
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tính giữa ngƣời nói (ít tuổi, không rõ giới tính) với ngƣời nghe (hơn tuổi): anh
– giới tính nam, chị - giới tính nữ... Ngoài ra trong tiếng Việt có rất nhiều từ
xƣng hô thể hiện quan hệ ngang vai trong giao tiếp nhƣ: tớ - cậu, bạn - tớ,
ông - bà, tôi - ông… thể hiện sắc thái biểu cảm thân thiện, cởi mở, thoải mái.
Quan hệ với nguời quen biết thƣờng chi phối đến từ ngữ, đặc biệt là từ
xƣng hô; chi phối đến cấu trúc cú pháp câu và ngữ điệu của ngƣời hứa.
a. Chi phối việc dùng từ ngữ
Đối với việc sử dụng từ ngữ trong hành động hứa, những ngƣời quen
biết nhau thƣờng sử dụng những từ ngữ cũng khá linh hoạt, cách xƣng hô tôn
trọng ngƣời giao tiếp, giữ đƣợc phép lịch sự.
Ví dụ (41): (ông chủ rạp Kịch trƣờng đến mời anh Tƣ Bền diễn cho mình
một vở)
- Đó ông coi , vắng tôi sao đặng?
- Không cậu cứ nhận lời giúp tôi, tôi s sai người đến trông nom hộ cậu.
- Cậu cứ cố gắng giúp tôi đi. Cậu mà nhận lời, thì món tiền ấy cậu để
đến bao giờ cũng được. Còn tiền hỏa hồng khi diễn tấn “ Ông huyện ba
phải ” này, cậu cứ lấy cả để thuốc thang cho ông cụ.
[50, tr. 161,162]
Đây là trƣờng hợp ông chủ rạp Kịch trƣờng đến để thuyết phục anh Tƣ
Bền diễn cho mình vở hài kịch theo lối tuồng cổ. Để đạt đƣợc mục đích của
mình ông chủ đã dùng mọi lời lẽ, hứa hẹn để thuyết phục anh Tƣ Bền, và
chính những thành ý và những đề nghị đầy hấp dẫ đó ông chủ rạp kịch đã
thuyết phục đƣợc anh Tƣ Bền đồng ý. Từ ngữ xƣng hô ở đây đƣợc ông chủ
và anh Tƣ Bền dùng đó là ông - tôi, cậu - tôi. Tuy mối quan hệ giữa hai
nhân vật là kẻ trên trên ngƣời dƣới, nhƣng cả hai đều tôn trọng nhau trong
cuộc giao tiếp, vì vậy thể diện hai bên vẫn đƣợc giữ gìn.
Ví dụ (42):
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- Phải đi kện mới được, bắt nạt thế, ai chịu nổi!
- Cứ kiện đi, đã có tôi làm chứng. Nếu cứ để nó quen thói, thì nay nó
hiếp vợ anh, mai nó tha gì vợ tôi?
[50, tr. 44]
Ở ví dụ này, cuộc giao tiếp của ngƣời hàng xóm với anh Tam khi vợ anh
bị lính huyện hiếp. Đã quen biết với nhau, họ đã sủ dụng cặp từ xƣng hô anh tôi, giọng điệu dứt khoát sẽ là ngƣời làm chứng nếu anh Tam kiện lính huyện
ra tòa. Điều này đã làm gia tăng tình cảm yêu thƣơng đùm bọc lẫn nhau của
ngƣời dân làng quê thời xƣa.
b. Chi phối cấu trúc cú pháp
Những ngƣời quen biết nhau tùy theo bối cảnh giao tiếp và các mối
quan hệ xã hội, các nhân vật giao tiếp hứa hẹn sẽ lựa chọn một cấu trúc cú
pháp thích hợp để có thể đạt đƣợc mục đích của mình.
Ví dụ (43):
- Sao ông không gọi con? Rồi anh lấy chổi quét chỗ nước lênh láng đi,
đoạn nét mặt rầu rầu anh nói:
- Đó ông coi , vắng tôi sao đặng?
- Không cậu cứ nhận lời giúp tôi, tôi sẽ sai người đến trông nom hộ cậu.
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Đây là trƣờng hợp ông chủ rạp kịch đến mời anh Tƣ Bền diễn cho mình
vở hài kịch theo lối tuồng cổ. Hai ngƣời đã quen biết nhau lâu nhƣng để đạt
đƣợc mục dích của mình ông chủ rạp kịch đã cố gắng thuyết phục anh Tƣ Bền
bằng việc sử dụng câu từ rất từ tốn, nhẹ nhàng khuyên bảo, đặc biệt ông sử
dụng câu hứa có cấu chúc cú pháp rõ ràng, đầy đủ thành phần câu thể hiện
đƣợc lòng thành của mình với anh Tƣ Bền.
Ví dụ (44):
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- Ờ. Đấy là sứ Đồng Cồn phải không? Từ ta đây mà xuống dưới xứ Đồng
Cồn thì đi như thế nào nhỉ?
- Dạ như chúng tôi đi bộ thì mất trọn một ngày, nếu không nghỉ ở dọc
đường. Nhưng cụ có đi thì phải thuê cáng. Và đi cáng đòn ba thì tinh mơ đi,
độ quá giờ ngọ đã tới.
- Thôi đƣợc rồi, để hôm nào mát trời, tôi và cậu sẽ xuôi xuống Đồng Cồn.
TP chuyển tiếp
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[51, tr. 66]
Đây là cuộc nói chuyện giữa cậu Chiêu và cụ Hồ Viễn về mồ mả của
ông cha. Cụ Hồ Viễn là ngƣời bề trên nhƣng khi nói chuyện với cậu Chiêu
vẫn rất lịch sự, đặc biệt cụ đã sử dụng câu hứa đầy đủ thành phần, xƣng hô tôi
– cậu tỏ thái độ tôn trọng lẫn nhau.
Ví dụ (45):
Bà Nhì quay lại phía Trường, giọng nói dịu dàng:
- Thế này thì hay quá. Cậu về quê nghỉ lại ở nhà tôi thì tiện lắm. Tôi vẫn
ở nhà cũ bên cổng huyện, cái nhà ấy cậu đã biết rồi chứ gì.
Bà Phán ngắt lời cười nói:
- Làm gì chả biết. Lúc nhỏ hai anh em vẫn cứ vào phá vườn hồng của bà
thôi
Trường mỉm cười. Chàng nhìn bà khách vui vẻ nhận lời:
- Xin vâng. Có về quê, tôi
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[52, tr. 238]
Nhƣ vậy, cấu trúc cú pháp trong lời hứa đƣợc các nhân vật đã quen biết
sử dụng một cách khá chuẩn mực, đầy đủ các thành phần trong câu thể hiện
tính lịch sự và tôn trọng lẫn nhau trong các cuộc giao tiếp.
3.2.2.3. Quan hệ với người thân hữu
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Nói đến quan hệ thân hữu tức là nó đƣợc đặc trƣng bởi yếu tố không có
khoảng cách hay khoảng cách gần. Mối quan hệ giữa hai bên giao tiếp là mối
quan hệ gần gũi, gắn bó, thân thiết. Họ là những ngƣời tri âm, tri kỉ với nhau.
Với họ, mọi đề tài, chủ đề đều có thể đem ra trò chuyện và chia sẻ với nhau.
Nói gọn ý, nói gián tiếp thƣờng không thích hợp với mối quan hệ thân hữu.
Cách nói mang tính lịch sự xã giao đều không phù hợp ới mối quan hệ giữa
những ngƣời thân hữu. Các quan hệ đặc trƣng của quan hệ thân hữu phải kể
đến nhƣ quan hệ trong gia đình (cha mẹ/ con cái, vợ/ chồng, anh/ chị/ em,
cháu/ ông bà; cháu/ cô, dì, chú, bác), quan hệ giữa những ngƣời yêu nhau,
ngƣời tình, bạn bè thân thiết. Trong những trƣờng hợp này, do quan hệ gần
gũi chi phối, sự ứng xử thể hiện trong hành động hứa với tƣ cách lời trao
đƣợc thể hiện trong các yếu tố ngôn ngữ rất phong phú. Do văn hóa ứng xử
của ngƣời Việt Nam sống trọng tình, trọng các mối quan hệ cho nên quan hệ
thân hữu cũng chi phối đến các yếu tố ngôn ngữ nhƣ từ ngữ, đặc biệt là từ
xƣng hô; chi phối đến cấu trúc cú pháp câu và ngữ điệu của hành động hứa
trong những ngữ huống giao tiếp cụ thể.
Quan hệ trong gia đình, cũng nhƣ ở các không gian tồn tại khác trong gia
đình, các thành viên do sự khác biệt về độ tuổi, giới tính, tính cách,… nên có
những cách nghĩ, cách nhìn nhận khác nhau là rất bình thƣờng, và cũng vì
vậy, hành động hứa cũng thƣờng xuyên xuất hiện. Vì là quan hệ gia đình nên
hành động hứa xoay quanh các mối quan hệ tiêu biểu nhƣ: quan hệ cha mẹ
với con cái; quan hệ giữa cháu với ông bà, cô, dì, chú, bác; quan hệ vợ chồng;
quan hệ giữa các anh chị em ruột, quan hệ giữa những ngƣời yêu nhau v.v..
Quan hệ thân hữu thể hiện sự gắn bó, quen thân giữa những ngƣời tham
gia giao tiếp. Điều đó chi phối rất rõ trong việc lựa chọn các yếu tố ngôn ngữ .
a. Chi phối việc dùng từ ngữ
Từ ngữ đƣợc sử dụng trong quan hệ thân hữu, ngƣời tham gia giao tiếp
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thể hiện rõ tình cảm, thái độ mang tính chất riêng tƣ nhƣ việc sử dụng những
từ ngữ yêu thƣơng, thân mật, những từ ngữ xƣng hô thoải mái thể hiện đúng
mối quan hệ tình cảm gắn bó giữa họ với nhau.
Ví dụ (46):
- Cậu tính tôi mới có mười tám tuổi đầu, chồng con chưa có, mà chửa
hoang thì xấu còn gì bằng!
- Chà, việc gì mà xấu, sự xấu tốt .... Vả lại tôi hiếm hoi, lấy nhà tôi ngót
hai mươi năm trời, con cái chưa có thì mợ cứ yên lòng, sau khi ở nhà hộ
sinh ra, tôi sẽ thu xếp để mợ với tôi ăn đời ở kiếp.
Ở ví dụ trên là lời hứa của Phong với Nguyệt (ngƣời tình) khi Nguyệt
định uống thuốc thôi thai. Phong đã phân tích sự xấu tốt ở đời để thuyết phục
Nguyệt không uống thuốc thôi thai, để thuyết phục Nguyệt, Phong sử dụng
lời nói nhẹ nhàng, tình cảm, cặp từ xƣng hô tôi – mợ rất thân thiết giống nhƣ
ngƣời trong một nhà.
Ví dụ (47):
- Thôi, đi ngủ đi, Dần.
- Dần chưa buồn ngủ, Dần còn chờ cậu về.
- Khuya rồi, đi ngủ đi, lúc nào cậu về, thì mợ đánh thức Dần.
- Thế mợ khấn cậu đi nhé.
[50, tr. 67]
Đây là cuộc nói chuyện của hai mẹ con Dần, ngƣời mẹ đã sử dụng lời
hứa hẹn (lúc nào cậu về, thì mợ đánh thức Dần) để dỗ dành đứa con trai ngủ.
Cách xƣng hô thân mật mợ - Dần đã thể hiện đƣợc mối quan hệ thân mật, tình
cảm gắn bó của hai mẹ con. Có thể thấy lời hứa trong quan hệ thân hữu sử
dụng những từ ngữ rất tình cảm, thể hiện thái độ chân thành của mình với đối
phƣơng.
b. Chi phối cấu trúc cú pháp
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Khi hứa, các phát ngôn thể hiện rất rõ quan hệ quyền lực và khoảng cách
xã hội trong giao tiếp. Khi giữa ngƣời nói và ngƣời nghe có quan hệ thân hữu,
các cá nhân có thể sử dụng câu đầy đủ thành phần hoặc câu tỉnh lƣợc giao tiếp
với nhau. Nhƣ vậy trong quan hệ xã hội cũng nhƣ gia đình khi tình cảm thân
thiết ngƣời Việt thƣờng lựa chọn hành động hứa thƣờng biểu hiện ở dạng cấu
trúc cú pháp đầy đủ chỉ một số ít sử dụng cấu trúc cú pháp tỉnh lƣợc.
Ví dụ (48):
- Thầy nó nỡ bỏ mẹ con tôi chết đói hay sao? Khổ quá! Tôi biết trông
cậy vào ai được? Thầy nó đừng đi! ...
- U nó cứ yên lòng. Thế nào sáng mai tôi
cũng về. Nếu tôi không
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ra tay, rồi quân cướp cứ nhũng nhiễu mãi, vùng này còn ai làm ăn gì được!
[50, tr. 278]
Ở ví dụ này là khi chồng chị cu Bản đƣợc quan cắt đi bắt cƣớp rừng
Thông, điều đó làm anh chồng vui mừng phấn khởi vì nghĩ sẽ lập đƣợc công
và về lĩnh thƣởng, nhƣng chị vợ thì lại òa lên khóc vì chị thấy đƣợc mối nguy
hiểm sẽ đến với chồng mình “quan bắt vào chỗ chết mà cũng nghe à”. Thấy
vợ khóc lóc, van xin “thầy nó đừng đi” anh chồng dã an ủi vợ “u nó cứ yên
lòng” và lời hứa “Thế nào sáng mai tôi cũng về” cặp từ xƣng hô u nó – tôi rất
tình cảm,thân thƣơng và gần gũi. Sử dụng lời hứa đầy đủ thành phần và lời
nói an ủi, động viên nhẹ nhàng thể hiện đƣợc tình thƣơng yêu của ngƣời
chồng dành cho vợ.
Ví dụ (49):
ÔNG LÃO - Thầy đã nói đến thế mà nó cũng không nghe thì thầy cũng
chẳng còn biết làm thế nào cho được... Thôi đừng để lão Thông nó đợi mà rồi
nó mắng, con liệu đi lấy thẻ đi thôi.
CHỊ CẢ - Vâng, con
CN

đi
VN

rồi con
CN
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về ngay, thầy có đói để con
VN

mua thức gì thầy xơi nhé? Cả ngày nay có một lưng cháo thì chị sao được.
[53, tr. 117]
Cuộc trò truyện giữa chị cả và ông lão cho thấy chị cả là một ngƣời con
dâu hiếu thuận với bố chồng, lời nói lễ phép, ân cần “con mua thức gì thầy
xơi nhé”. Khi giao tiếp với ông lão chị đã sử dụng cặp từ xƣng hô con – thầy
sử dụng cấu trúc cú pháp đầy đủ thành phần thể hiện sự kính trọng của ngƣời
con dâu với bố chồng. Qua đây chúng ta cũng thấy đƣợc hình ảnh của ngƣời
vợ, ngƣời con dâu trong xã hội xƣa hết lòng vì gia đình chồng, luôn hiếu thảo,
chịu thƣơng chịu khó.
3.2.2.4. Chi phối cách thức hứa và nội dung hứa
Quan hệ khoảng cách xã hội phần nào cũng tác động đến cách thức hứa
và nội dung hứa nhƣ đã phân tích ở trên.
Với quan hệ mới quen biết, hành động hứa thƣờng sử dụng cách thức
hứa trực tiếp, nội dung hứa thƣờng sẽ đƣợc giải quyết ngay sau đó.
Ví dụ (50):
Các nhà chuyên trách khám xong, bước một chân lên ô tô, còn quay lại,
an ủi:
- Bà cứ yên tâm. Việc ai, chứ việc bà, thì chúng tôi xin cam đoan trong
một tuần s bắt được thủ phạm. Rồi bà muốn trị nó bao nhiêu năm quan tòa
cũng chiều ý.
Bà cảm ơn bằng một nụ cười héo hắt, xanh nhợt, hàm tiếu trên cặp môi
chưa kịp bôi sáp.
[50, tr.186]
Ở ví dụ này các nhà chuyên trách hứa“s bắt được thủ phạm” trong một
tuần cách hứa trực tiếp và chắc chắn giúp cho ngƣời đƣợc hứa cảm thấy yên
lòng và có niềm tin.
Ví dụ (51):
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- Chúng mày có ngửi thấy mùi gì không?
Một vài đứa nhanh nhảu, giơ tay đáp.
- Bẩm thầy mùi thối ạ.
Những đứa hiền lành chậm chạp, thưa:
- Bẩm thầy không ạ
- Ừ, được. Bây giờ chúng mày xem kĩ lại chân, đứa nào dính bẩn tao
cho về rửa.
[50, tr.213]
Ở đây khi phát hiện có mùi lại ở lớp, ông giáo quyết tìm cho ra và đã
mở một cuộc điều tra nhanh trong lớp. Với quan hệ thân thiết giữa thầy và trò
cuộc trò chuyện hết sức dí dỏm thể hiện đƣợc sự ngây thơ của những đứa học
trò “bẩm thầy mùi thối ạ”, nội dung hứa lời hứa hết sức giản dị, đời thƣờng
“đứa nào dính bẩn tao cho về rửa”không câu lệ, chau chuốt về từ ngữ.
Với quan hệ quen biết và quan hệ thân hữu cách thức hứa và nội dung
hứa đƣợc sử dụng rất linh hoạt, đời thƣờng nội dung hứa có thể về tình yêu,
hôn nhân, công việc gia đình...
3.3. Sự biến đổi văn hóa ứng xử biểu hiện trong ngôn ngữ
Khoảng cách xã hội là sự gần gũi hay xa cách của những ngƣời tham
gia vào giao tiếp. Khoảng cách ấy có thay đổi trong quá trình giao tiếp, có thể
gần gũi thân thiết hơn hoặc xa cách hơn tùy theo thái độ của những ngƣời
tham gia giao tiếp. Khoảng cách xã hội: mới quen biết, quen biết và thân hữu
đã chi phối đến việc lựa chọn các yếu tố ngôn ngữ trong hành động hứa nhƣ
ta đã phân tích. Tuy nhiên, qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy khoảng cách xã
hội chi phối đến phƣơng diện từ ngữ, đặc biệt là từ xƣng hô trong hành động
hứa khá rõ. Khoảng cách xã hội trong nguồn ngữ liệu không tạo nên sự khác
biệt trong cấu trúc câu.
Ngữ liệu khảo sát rất ít bắt gặp những câu hứa thiếu chủ ngữ. Xƣng hô
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trƣớc đây trong hành động hứa của quan hệ thân hữu thƣờng sử dụng các từ
chỉ quan hệ gia đình thân tộc nhƣ anh - em, chị - em, bố - con, ông bà cháu...Trái lại, trong xƣng hô giữa những ngƣời có quan hệ khoảng cách, nhất
là xƣng hô giữ ngƣời dân với quan lại bộc lộ tính phi đối đối xứng khá rõ.
Ngƣời dân luôn phải gọi quan lại là ông, cụ, quan, quan lớn...còn quan lại thì
luôn gọi ngƣời dân là: thằng, con, thằng này, thằng cha này, con kia, con mụ
kia...hoặc nó, hắn...Rõ ràng, trong xã hội xƣa, ngƣời dân luôn phải tôn kính
những ngƣời có quyền cao chức trọng và những ngƣời quyền cao chức trọng
sống rất xa dân (có khoảng cách lớn) với dân.
Xét ở phƣơng diện cấu trúc cú pháp câu, trong quan hệ giữa những
ngƣời có khoảng cách, hành động hứa trƣớc đây cũng nhƣ hiện nay thƣờng sử
dụng cấu trúc cú pháp câu có đủ thành hai thành phần chính: chủ ngữ và vị
ngữ. Một số khảo sát gần đây cho thấy trong quan hệ thân hữu, ngƣời hứa
thƣờng sử dụng câu thiếu chủ ngữ nhƣng với ngữ điệu nhẹ nhàng, tình cảm.
Ví dụ: (51):
- Mẹ ơi, chiều dẫn con đi công viên nhé.
- Chiều mẹ bận rồi. Để mai đi.
Từ thực tiễn sinh động của hoạt động giao tiếp, chúng ta có thể nhận
thấy rằng lời hứa hiện nay chiến lƣợc sử dụng lịch sự biểu hiện bằng lời rào
đón, ƣớm thử làm tăng hiệu lực ở lời, nhấn mạnh sự gần gũi, nhƣợng bộ, hay
giúp đỡ của hành vi hứa hẹn trong giao tiếp.
TIỂU KẾT CHƢƠNG 3
Khoảng cách xã hội hay còn gọi là quan hệ thân - sơ luôn luôn là một
yếu tố ảnh hƣởng, chi phối tâm lí của những ngƣời tham gia giao tiếp. Có thể
khẳng định rằng các yếu tố ngôn ngữ nhƣ từ ngữ mà nhiều hơn biểu hiện qua
xƣng hô, tình thái từ, cấu trúc cú pháp câu đều đƣợc sử dụng trong hành động
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hứa nhƣng các yếu tố đó bị chi phối bởi quan hệ khoảng cách xã hội. Tùy vào
vị thế xã hội, vai giao tiếp và tình cảm với ngƣời giao tiếp mà lựa chọn các
yếu tố ngôn ngữ phù hợp với khoảng cách xã hội để đạt đƣợc mục đích giao
tiếp của mình. Hành động hứa theo lí thuyết lịch sự phƣơng Tây thƣờng có
tác dụng tăng cƣờng tình thân hữu giữa các nhân vật giao tiếp.
Tƣơng tự, sự ảnh hƣởng của quan hệ khoảng cách chi phối các yếu tố
ngôn ngữ nhƣ từ ngữ nói chung và từ xƣng hô, tình thái từ nói riêng. Trong
hành động động hứa, cấu trúc cú pháp cũng bị quan hệ liên nhân chi phối đến
việc lựa chọn cấu trúc cú pháp đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ hay không đầy đủ.
Trong giao tiếp, việc lựa chọn các yếu tố ngôn ngữ của quan hệ thân hữu,
quan hệ mới quen biết nhau và những ngƣời xa lạ, tức là mới biết nhau giữa
những ngƣời tham gia hội thoại cũng không giống nhau. Khi giao tiếp hành
động hứa sử dụng cấu trúc cú pháp hợp chuẩn đối với quan hệ thân hữu có tỉ
lệ thấp hơn quan hệ giữa những ngƣời quen biết nhau và những ngƣời xa lạ.
Quan hệ thân hữu chủ yếu tồn tại ở quan hệ bằng hữu, anh em, bố mẹ với con
cái, vợ chồng và trong một chừng mực nhất định thƣờng bị quan hệ quyền lực
chi phối.

92

KẾT LUẬN
Qua tìm hiểu về quan hệ liên nhân chi phối các yếu tố ngôn ngữ trong
hành động hứa trong một số truyện Việt Nam hiện đại giai đoạn 1930 - 1945
của một số tác gia nhƣ Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng,
Nguyễn Tuân và Nam Cao, luận văn hƣớng tới một số kết luận sau:
1. Quan hệ liên nhân là quan hệ so sánh xét trong tƣơng quan xã hội,
hiểu biết, tình cảm giữa các nhân vật giao tiếp với nhau. Khi giao tiếp, các
nhân vật giao tiếp sẽ xác lập vị thế giao tiếp cao thấp khác nhau tùy vào địa vị
xã hội. Địa vị xã hội có thể do nhiều yếu tố quyết định nhƣ: tuổi tác, chức
quyền, nghề nghiệp, trình độ hiểu biết, kinh nghiệm sống, giai cấp, đồng hoặc
khác cảnh ngộ, giàu hoặc nghèo, xa hay gần, thân hoặc sơ,… Quan hệ liên
nhân tác động tới việc làm, lời nói, thể hiện nét đẹp trong giao tiếp, nó làm
con ngƣời ứng xử với nhau văn minh, lịch thiệp hơn, công bằng hơn trong
mọi quan hệ giao tiếp, trong làm ăn cũng nhƣ trong sinh hoạt hàng ngày.
Ngƣời xƣa đã kết luận: “Ngôn là ngƣời”. Ngôn ở đây không chỉ hiểu là giọng
nói mà còn là cách nói, kiểu nói, cung cách trò chuyện. Đó còn là sự ứng xử
tình huống, nghệ thuật giải quyết xung đột trong mỗi cuộc giao tiếp. Giao tiếp
chịu sự chi phối rất lớn của quan hệ liên nhân, đặc biệt là trong giao tiếp tiếng
Việt. Quan hệ liên nhân chi phối về nhiều mặt nhƣ: tiến trình giao tiếp, nội
dung và hình thức của diễn ngôn. Việc lựa chọn các yếu tố ngôn ngữ cho phù
hợp với quan hệ liên nhân sẽ góp phần thành công trong mỗi cuộc giao tiếp.
Qua giao tiếp, ngƣời nghe nhận biết đƣợc ngƣời nói đã xác định quan hệ vị
thế và quan hệ thân cận giữa hai ngƣời nhƣ thế nào. Việc phát ngôn đòi hỏi
hai yêu cầu là lời nói phải đúng vai xã hội (tức cƣơng vị của một ngƣời,
những yêu cầu, những mong đợi của xã hội đối với cƣơng vị đó) và lời nói
phải phù hợp với trình độ của ngƣời nghe. Đồng thời, khi ứng xử có chú ý tới
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quan hệ liên nhân, ngay bản thân ngƣời nói cũng cho thấy chính văn hóa
trong giao tiếp cùng sự thanh lịch đích thực của ngƣời đó.
2. Hành động hứa trong truyện Việt Nam hiện đại về cơ bản giống hành
động hứa trong giao tiếp tiếng Việt. Hứa là một trong những hành động ngôn
ngữ đƣợc sử dụng khá nhiều trong hoạt dộng giao tiếp hằng ngày của con
ngƣời. Bản chất hành động hứa là dù trong bối cảnh giao tiếp nào thì hành
động hứa cũng hàm chứa trong nó sự ràng buộc trách nhiệm của ngƣời nói
với ngƣời nghe, hiểu một cách khác là ẩn chứa bên trong phát ngôn hứa hẹn
đã có sự giúp đỡ, ít nhất về tinh thần của ngƣời nói dành cho ngƣời nghe.
Hành động hứa trong tiếng Việt nói chung và trong truyện Việt Nam hiện đại
nói riêng, biểu hiện một cách rõ rệt tính lịch sự chiến lƣợc nhằm thực hiện
nhiều mục đích khác nhau. Điều dễ nhận thấy là lời hứa có tác dụng tăng
cƣờng tình thân giữa ngƣời nói với ngƣời nghe. Song, tính lịch sự trong lời
hứa lại bị chi phối bởi nhiều yếu tố trong đó có mối quan hệ liên nhân. Tất cả
những điều này đều có ảnh hƣởng tới việc nhận diện một lời hứa lịch sự hay
không lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt.
3. Qua khảo sát một số tác phẩm truyện Việt Nam hiện đại của các nhà
văn Nam Cao, Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam, Nguễn Tuân, Vũ Trọng
Phụng, luận văn tiến hành phân tích các ví dụ cho thấy quan hệ quyền lực và
quan hệ khoảng cách xã hội chi phối các yếu tố ngôn ngữ trong hành động
hứa của ngƣời Việt nhƣ từ ngữ, (trong đó rõ hơn là xƣng hô, tình thái từ), cấu
trúc cú pháp, ngữ điệu và cách thức hứa.
4. Trong quan hệ quyền lực, những ngƣời có vị thế xã hội cao thƣờng
chủ động trong giao tiếp và khẳng định vị thế xã hội của mình qua việc lựa
chọn từ ngữ mà dễ nhận thấy qua từ xƣng hô, kiểu câu và giọng điệu phù hợp.
Trong hành động động hứa, cấu trúc cú pháp cũng bị quan hệ liên nhân chi
phối đến việc lựa chọn cấu trúc cú pháp đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ hay không
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đầy đủ. Ngƣời ở vai hàng dƣới khi có hành động hứa thƣờng sử dụng cấu trúc
cú pháp hợp chuẩn đối với quan hệ với vai hàng trên, thể hiện thái độ tôn
trọng của ngƣời vai dƣới đối với ngƣời vai trên. Còn ngƣời ở vai hàng trên
khi có hành động hứa với ngƣời ở vai hàng dƣới thì có thể sử dụng cấu trúc
cú pháp hợp chuẩn hoặc không. Còn những ngƣời ngang vai nhau (bình
quyền) khi hứa ngƣời nói thƣờng sử dụng những từ ngữ khách sáo cấu trúc cú
pháp hợp chuẩn để tỏ thái độ tôn trọng lẫn nhau.
5. Trong quan hệ khoảng cách, những ngƣời mới quen biết nhau
thƣờng sử dựng kiểu xƣng hô tôn trọng (xƣng khiêm hô tôn), sử dụng từ ngữ
kiểu cách mang tính xã giao. Phát ngôn hứa thƣờng đủ thành phần câu chủ
ngữ, vị ngữ, từ ngữ nhẹ nhàng thể hiện thái độ tôn trọng, gần gũi thân thiện,
cởi mở với ngƣời đối thoại. Với những ngƣời quen biết nhau, ngƣời có hành
động hứa thƣờng sử dụng những từ ngữ xƣng hô nói riêng và từ ngữ nói
chung một cách thân mật hoặc tôn trọng nhau, cấu trúc câu thƣờng có đủ hai
thành phần chính: chủ ngữ, vị ngữ và ngữ điệu nhẹ nhàng. Trong quan hệ thân
hữu, việc sử dụng từ ngữ, cách thức xƣng hô, cấu trúc cú pháp và ngữ điệu rất
linh hoạt trong lời hứa để đạt đƣợc mục đích giao tiếp trong từng ngữ huống
khác nhau.
6. Đề tài “Quan hệ liên nhân chi phối các yếu tố ngôn ngữ của hành
động hứa trong truyện Việt Nam hiện đại”, theo chúng tôi vẫn còn khá mới
mẻ, thú vị. Do năng lực cũng còn hạn chế nên đề tài luận văn không tránh
khỏi những thiếu sót. Hi vọng các công trình nghiên cứu tiếp theo về vấn đề
này có thể có những đóng góp mới, khắc phục đƣợc những hạn chế mà tác giả
luận văn hiện tại chƣa thể vƣợt qua.
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