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TÓM TẮT
Việc sử dụng nghi thức lời nói phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp của một ngôn ngữ là tiêu chí
quan trọng để đánh giá năng lực giao tiếp của người học ngoại ngữ. Bài viết trình bày đặc điểm
hành chức của các nghi thức lời nói tiếng Việt trong các sách tiếng Việt dành cho người nước
ngoài để góp phần tạo cơ sở trong việc đánh giá nội dung biên soạn của các sách theo quan điểm
hình thành năng lực giao tiếp cho người học.
Từ khóa: nghi thức lời nói, đặc điểm hành chức, tiếng Việt cho người nước ngoài.
ABSTRACT
Functional characteristics of speech etiquette in
a number of Vietnamese for foreigners textbooks
The use of speech etiquette in accordance with communicative contexts of a language is one
of the important criteria for evaluating the communicative competence of foreign language
learners. The article will present some functioning characteristics of Vietnamese speech etiquettes
in a number of Vietnamese for foreigner textbooks in order to create the basis for evaluating the
content of composing textbooks in view of constituting communicative competence for learners.
Keywords: speech etiquette, functioning characteristics, Vietnamese for foreigners.

1.

Mở đầu
Thuộc phạm vi nghiên cứu của phân
ngành ngữ dụng học, nghi thức lời nói
(NTLN) thực chất là những hành động
ngôn từ1 mang tính khuôn mẫu khi hiện
1

Hành động ngôn từ (speech act), còn gọi là hành vi ngôn
ngữ (Nguyễn Đức Dân, 2001), do J. L. Austin (1962) đề
xuất. Tác giả cho rằng, trong thực tế, có những phát ngôn
không hướng đến mục đích miêu tả hay nêu nhận định mà
để thực hiện một hành động nào đó ngay tại thời điểm
nói; bản thân chúng không chứa đựng những giá trị chân
– ngụy, ta chỉ có thể xem xét chúng ở khía cạnh [± chân
thành], [± lịch sự]… Những hành động này mang bản
chất ngôn ngữ; phát ngôn biểu thị chúng được gọi là phát
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thực hóa căn cứ vào đặc trưng ngôn ngữ,
văn hóa của từng dân tộc. Với chức năng
điều hòa mối quan hệ giữa các vai giao
tiếp, NTLN là những tri thức mà người học
ngoại ngữ cần trang bị để việc giao tiếp
bằng ngôn ngữ đích (target language) diễn
ra thuận lợi (Richards & Schmidt, 2010). Do
đó, việc khảo sát NTLN trong các
sách/giáo trình tiếng Việt cho người nước
ngoài là điều cần thiết, cho thấy những đơn
ngôn ngôn hành hay phát ngôn ngữ vi (Thái Duy
Bảo,1988), (Nguyễn Đức Dân, 2001).
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vị kiến thức, kĩ năng liên quan đến NTLN
đã được biên soạn, tổ chức như thế nào
trong chương trình dạy – học. Trong phạm
vi tư liệu khảo sát (31 sách/giáo trình dạy
tiếng Việt cho người nước ngoài), chúng
tôi đã xác định được một số đặc điểm của
NTLN tiếng Việt trên phương diện hành
chức, trong quan hệ với hai yếu tố: hoàn
cảnh giao tiếp và quan hệ liên nhân.
2.
Nghi thức lời nói trong sách dạy
tiếng Việt cho người nước ngoài
2.1 Nghi thức lời nói
Về khái niệm này, N. I.
Phơrơmanốpxcaia (1987) cho rằng: “Nghi
thức lời nói với nghĩa hẹp là những quy tắc
ứng xử lời nói đặc trưng của từng dân tộc
được dùng trong các tình huống có những
người đối thoại đang tiếp xúc và giao tiếp
với giọng điệu được chọn phù hợp với
hoàn cảnh giao tiếp, với các dấu hiệu xã
hội của những người đối thoại, với tính
chất của các mối quan hệ giữa họ với nhau
và được biến thành các động hình giao
tiếp” (tr.7). Điều đáng lưu ý là những động
hình giao tiếp này phải được thiết lập phù
hợp với các nhân tố: hoàn cảnh giao tiếp,
quan hệ giữa các vai giao tiếp, chủ đề đối
thoại, thói quen giao tiếp của một dân tộc.
Bàn về vai trò của NTLN trong giao
tiếp, Nguyễn Đức Dân (2001) cho rằng:
“[...] Những nghi thức sẽ giữ gìn và tạo ra
sự cân bằng trong quá trình giao tiếp nên
mỗi bên đối thoại phải thường xuyên duy
trì trong suốt hội thoại” (tr.120). Ông cũng
nói thêm rằng: “[...] ở mở thoại và kết
thoại, thường có những nghi thức, thói
quen chung” (tr.120). Có thể thấy, NTLN
được đặc trưng bởi những dấu hiệu hình
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thức về mặt ngôn ngữ lẫn cận ngôn ngữ;
chức năng của nó là điều tiết mối quan hệ
giữa các vai giao tiếp. Ngoài ra, NTLN còn
giữ vai trò như một phương tiện biểu thị
đặc trưng văn hóa giao tiếp của từng dân
tộc. Thái Duy Bảo (1988) từng khẳng định:
“Nghi thức lời nói của một dân tộc xét đến
cùng, chính là tổng thể những hành vi ngôn
ngữ chuẩn mực trong xã hội, […] được
củng cố bởi những truyền thống ngôn ngữ
và văn hóa dân tộc, là sự ứng xử ngôn ngữ
thích hợp trong những bối cảnh giao tiếp
khác nhau” (tr.16). Với cách hiểu này, các
hành động ngôn từ: chào hỏi, giới thiệu,
yêu cầu, cảm ơn, xin lỗi, chúc, mời, khen,
chia buồn... trong mọi ngôn ngữ đều là
những ứng xử mang tính nghi thức.
2.2. Số lượng nghi thức lời nói được
cung cấp trong sách dạy tiếng Việt cho
người nước ngoài
Theo cách triển khai của N. I.
Phơrơmanốpxcaia (1987), các NTLN sẽ
được định danh dựa vào hành động ngôn từ
do chính nghi thức đó biểu hiện. Tuy
nhiên, mục này sẽ xem xét NTLN trong sự
tương tác giữa những lượt lời trao – đáp
của các nhân vật giao tiếp, thay vì xem xét
chúng như những phát ngôn riêng lẻ. Căn
cứ vào kết quả khảo sát từ 31 sách/giáo
trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
(trình độ cơ bản), chúng tôi nhận thấy có
12 NTLN được đưa vào nội dung dạy –
học tiếng Việt như một ngoại ngữ, gồm: (i)
NTLN chào hỏi – đáp lời chào hỏi, (ii)
NTLN giới thiệu – đáp lời giới thiệu, (iii)
NTLN yêu cầu/đề nghị - đáp lời yêu cầu/đề
nghị, (iv) NTLN hỏi (tìm thông tin), (v)
NTLN cảm ơn – đáp lời cảm ơn, (vi)
85
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NTLN xin lỗi – đáp lời xin lỗi, (vii) NTLN
mời – đáp lời mời, (viii) NTLN chúc – đáp
lời chúc, (ix) NTLN khuyên bảo/nhắc nhở
- đáp lời khuyên bảo/nhắc nhở, (x) NTLN
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đáp lời khen, (xi) NTLN nói chuyện điện
thoại, (xii) NTLN chia buồn. Tỉ lệ xuất
hiện của từng NTLN được biểu thị ở Biểu
đồ 1 bên dưới:

Biểu đồ 1. Tỉ lệ phần trăm của các nghi thức lời nói tiếng Việt
xuất hiện trong sách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

Trong số các NTLN kể trên, chỉ có
nghi thức nói chuyện điện thoại được định
danh theo tiêu chí hoàn cảnh giao tiếp, do
tính chất [- trực tiếp] của hoàn cảnh diễn ra
nghi thức này đã trở thành đặc trưng quan
trọng của hoạt động giao tiếp. Những
NTLN còn lại (11/12 NTLN) đều được
định danh bởi hành động ngôn từ mà chúng
biểu thị. Bên cạnh đó, nếu xét theo tiêu chí
tương tác lượt lời, NTLN hỏi (tìm thông
tin)2, NTLN đáp lời khen và NTLN chia

buồn là ba trường hợp nằm ngoài sự quy
ước này. Nhưng thực tế giao tiếp cho thấy,
chỉ có những phát ngôn hỏi (tìm thông tin),
phát ngôn đáp lời khen là được thực thi
theo những khuôn mẫu nhất định, còn
những phát ngôn tạo tiền đề hay phản hồi
cho chúng đều không theo những cấu trúc
ngôn ngữ mang tính ổn định. Bên cạnh đó,
chia buồn là NTLN có tỉ lệ xuất hiện rất
thấp (0,3%), chỉ xuất hiện trong S5 và S27;
vả lại, vai trò của NTLN này cũng không
thực sự quan yếu so với trình độ tiếng Việt

2

Phạm vi khảo sát của NTLN hỏi (tìm thông tin) trong
sách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài được hạn định
trong những tình huống, mục đích giao tiếp: hỏi đường,
hỏi thông tin cá nhân của một ai đó…, tức những thông
tin thường được trao đổi trong sinh hoạt hằng ngày tại nơi
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công cộng, với những người không có quan hệ thân hữu;
do đó, phạm vi tác động của NTLN hỏi (tìm thông tin)
không tương ứng với toàn bộ tình huống thực thi hành
động ngôn từ hỏi.
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cơ bản, do đó, NTLN chia buồn sẽ được
loại trừ khỏi những nội dung phân tích kế
tiếp.
3.
Đặc điểm hành chức của nghi thức
lời nói trong sách dạy tiếng Việt cho
người nước ngoài theo hoàn cảnh giao
tiếp
Từ 1246 đoạn hội thoại được thống
kê, có thể phân loại hoàn cảnh giao tiếp
thành ba nhóm: (i) công sở, (ii) nơi công
cộng, (iii) gia đình. Trong ba nhóm hội
thoại trên thì sự phân định giữa nhóm (iii)
gia đình với hai nhóm còn lại gồm (i), (ii)
là hoàn toàn rõ nét bởi sự ưu tiên của tính
chất [± thân mật] có nhiều khác biệt. Tuy
nhiên, mức độ khu biệt giữa hai nhóm (i)
công sở và (ii) nơi công cộng trên thực tế
lại khá nhập nhằng do cấu trúc của các
NTLN được sử dụng trong hai hoàn cảnh
giao tiếp này là khá giống nhau. Do đó,
cũng có thể kết luận rằng hai loại hoàn
cảnh (i) và (ii) về cơ bản là không có chức
năng khu biệt phạm vi hành chức của các
phát ngôn biểu thị NTLN. Vì vậy, mục kế
tiếp sẽ xem xét đặc điểm của NTLN tiếng
Việt tập trung ở hai nhóm hoàn cảnh: trong
gia đình và ngoài gia đình (công sở, nơi
công cộng), tức hai nhóm hoàn cảnh được
đặc trưng bởi tính chất [± thân mật].
3.1. Đặc điểm hành chức của nghi thức
lời nói trong sách dạy tiếng Việt cho
người nước ngoài theo hoàn cảnh giao
tiếp trong gia đình
Theo kết quả khảo sát, chỉ có hai
NTLN tiếng Việt xuất hiện trong bối cảnh
giao tiếp gia đình là NTLN chào hỏi – đáp
lời chào hỏi, NTLN giới thiệu – đáp lời
giới thiệu. Điều này cũng phần nào chứng
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tỏ, môi trường gia đình không phải là hoàn
cảnh thích hợp cho việc nảy sinh các tình
huống giao tiếp cần sử dụng NTLN, hay
nói đúng hơn, tính chất khuôn mẫu không
phải là đặc trưng của hoạt động giao tiếp
trong môi trường này.
Các phát ngôn thể hiện NTLN chào
hỏi – đáp lời chào hỏi dùng trong phạm vi
gia đình chủ yếu là những phát ngôn hỏi
lâm thời đảm nhiệm chức năng chào, tức
phương thức chào gián tiếp. Cách chào
trực tiếp với cấu trúc đầy đủ thành phần
hầu như không xuất hiện trong các hội
thoại thuộc ngữ cảnh này, kể cả trường hợp
[- ngang hàng] về quan hệ liên nhân (Sp1 ≠
Sp2). Vả lại, qua các tình huống giao tiếp
đã khảo sát, hoàn cảnh giao tiếp này chỉ
ứng với duy nhất một tình huống phát sinh
nhu cầu sử dụng NTLN chào hỏi là tình
huống có khách đến thăm nhà. Trong khi
số lượng tình huống đặt ra nhu cầu sử dụng
NTLN này ở môi trường công sở và nơi
công cộng lại tương đối phong phú. Theo
đó, NTLN giới thiệu, cũng diễn ra tương
tự, nhu cầu giới thiệu lẫn nhau giữa các vai
giao tiếp chỉ phát sinh trong hai tình
huống: (i) Sp1(chủ ngôn) lần đầu ghé thăm
nhà một ai đó, (ii) Sp1 đưa bạn về nhà chơi
và giới thiệu anh ấy/cô ấy với các thành
viên khác.
Qua sự phân tích trên, có thể thấy
biểu hiện của cả hai NTLN chào hỏi và
giới thiệu trong hoàn cảnh giao tiếp gia
đình đều không đủ thuyết phục để xác định
đây là hoàn cảnh giao tiếp đòi hỏi có sự
tuân thủ về NTLN. Theo chúng tôi, tính
chất [+ thân mật] trong mối quan hệ liên
nhân giữa các vai giao tiếp (vốn là thành
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viên của một gia đình) là nhân tố dẫn đến
sự vắng mặt của đa số NTLN, gồm NTLN
yêu cầu/đề nghị - đáp lời yêu cầu/đề nghị,
NTLN hỏi (tìm thông tin), NTLN cảm ơn –
đáp lời cảm ơn, NTLN xin lỗi – đáp lời xin
lỗi, bởi những nguyên tắc duy trì lịch sự,
tôn vinh thể diện về căn bản là không quan
yếu trong hoàn cảnh này.
3.2. Đặc điểm hành chức của nghi thức
lời nói trong sách tiếng Việt cho người
nước ngoài theo hoàn cảnh giao tiếp
ngoài gia đình
Đặc trưng của hoàn cảnh giao tiếp
này về cơ bản là sự hạn chế của tính chất
[+ thân mật]. Kết quả khảo sát cho biết có
37 tình huống giao tiếp phổ biến được cung
cấp trong các sách, ứng với 7 NTLN thuộc
phạm vi khảo sát của mục này. Điều này
chứng tỏ những hoàn cảnh giao tiếp ngoài
phạm vi gia đình cần phải tuân thủ NTLN,
đặc biệt là trong môi trường công việc,
càng đòi hỏi cao về mức độ nguyên tắc.
Trong số đó, những tình huống giao tiếp
phát sinh NTLN yêu cầu/đề nghị - đáp lời
yêu cầu/đề nghị chiếm số lượng nhiều nhất
(12/37 tình huống). Điều này giải thích vì
sao cấu trúc ngôn ngữ biểu hiện NTLN này
cũng có số lượng phát ngôn nhiều nhất khi
hiện thực hóa trong ngữ cảnh. Tuy nhiên,
không chỉ NTLN này mà hầu hết các
NTLN xuất hiện trong hoàn cảnh giao tiếp
[- thân mật] đều tuân thủ chặt chẽ đặc điểm
cấu trúc của chúng; chẳng hạn NTLN hỏi
(tìm thông tin), NTLN yêu cầu/đề nghị
luôn được dùng ở phương thức gián tiếp;
các NTLN còn lại (chào hỏi, giới thiệu,
cám ơn, xin lỗi, mời) chủ yếu dùng ở dạng
trực tiếp (phát ngôn có chứa động từ ngôn
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hành hiển ngôn), đảm bảo sự tôn trọng lãnh
địa cho người đối diện. Ngoài ra, chào hỏi
là trường hợp duy nhất cho thấy dấu hiệu
của sự khu biệt về cách thức sử dụng
NTLN này ở môi trường công sở và nơi
công cộng; theo kết quả khảo sát, trong
những tình huống chào nhau ở nơi công
cộng, vẫn có xuất hiện kiểu chào theo cách
hỏi han thân mật, nhưng theo chúng tôi,
kiểu chào này chủ yếu được quyết định bởi
tính chất của mối quan hệ liên nhân giữa
các vai giao tiếp.
Tóm lại, hầu hết các sách khi thiết kế
nội dung dạy – học liên quan đến NTLN,
đều ý thức đặt chúng trong những hoàn
cảnh thường xuyên diễn ra sự tương tác với
các nhân tố xã hội. Điều này sẽ góp phần
vào việc dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ
theo hướng hình thành năng lực dụng ngôn
(pragmatic competence), để người học có
thể nhận thức và sử dụng NTLN phù hợp
với hoàn cảnh giao tiếp (Troike, 2006).
4.
Đặc điểm hành chức của nghi thức
lời nói trong sách dạy tiếng Việt cho
người nước ngoài theo quan hệ liên nhân
Theo Nguyễn Đức Dân (2001), quan
hệ liên nhân là yếu tố có tầm quan trọng
đặc biệt trong tương tác hội thoại, có thể
chi phối việc sử dụng những hành động
ngôn từ phương hại đến thể diện của người
tiếp nhận, phá vỡ nguyên tắc lịch sự trong
giao tiếp. Trong phần này, luận văn sẽ trình
bày một số đặc điểm của NTLN trong
tương quan với hai kiểu quan hệ liên nhân:
(i) quan hệ thân cận (quan hệ ngang), (ii)
quan hệ vị thế xã hội (quan hệ dọc). Từ kết
quả khảo sát, hai kiểu quan hệ này được
chủ yếu được định hình từ 13 cặp vai giao
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tiếp được hiện thực hóa trong nhiều tình
huống hội thoại của các sách dạy tiếng Việt
cho người nước ngoài. Nếu dựa theo tiêu
chí [± ngang hàng] trong quan hệ giữa các
vai, có thể phân loại 13 cặp vai này thành
hai nhóm:
Nhóm Sp1 = Sp2 (ngang hàng theo
trục thân cận hoặc vị thế xã hội) gồm
5 cặp: (1) bạn bè  bạn bè, (2) hàng
xóm  hàng xóm, (3) đồng nghiệp
 đồng nghiệp, (4) khác hàng 
nhân viên/người bán, (5) người đi
đường  người đi đường.
Nhóm Sp1≠ Sp2 (không ngang hàng
theo trục thân cận hoặc vị thế xã hội)
gồm 8 cặp: (1) cháu 
ông/bà/cô/chú/bác, (2) con 
cha/mẹ, (3) em  anh/chị, (4) sinh
viên  giáo viên, (5) nhân viên 
cấp trên, (6) bệnh nhân  bác sĩ, (7)
phóng viên  nhân vật công chúng,
(8) nhân viên cơ quan chức năng 
công dân. Cũng xin lưu ý rằng, cặp
(1) và (3) được căn cứ vào cách xưng
hô “thân tộc hóa” giữa các vai giao
tiếp (theo quan hệ thân cận), chứ
không nhằm mục đích phản ánh quan
hệ huyết thống, thân tộc của các nhân
vật giao tiếp.
Cùng với hai loại quan hệ liên nhân,
các cặp vai giao tiếp trên được chọn làm cơ
sở để đưa ra những nhận xét về đặc điểm
hành chức của NTLN trong các sách tiếng
Việt cho người nước ngoài.
4.1. Đặc điểm hành chức của nghi thức
lời nói trong sách dạy tiếng Việt cho
người nước ngoài theo quan hệ thân cận
Đây là loại quan hệ được đặc trưng

Lương Ngọc Khánh Phương
bởi tính chất gần gũi hay xa cách về
“khoảng cách” giữa các vai giao tiếp.
Trong giao tiếp thực tế, quan hệ này có thể
thay đổi và điều chỉnh trong quá trình hội
thoại, dấu hiệu hình thức để nhận diện sự
vận động này là sự thay đổi đại từ nhân
xưng của các nhân vật. Tuy nhiên, hội
thoại trong các sách tiếng Việt cho người
nước ngoài chỉ là những đoạn đối thoại đã
được giả định sẵn các vai giao tiếp, do đó,
tính chất, mức độ thân cận giữa các cặp vai
thuộc loại quan hệ này luôn là ổn định và
bất biến.
Theo kết quả khảo sát, có 10/30
trường hợp 3 cho thấy sự vắng mặt NTLN
trong hội thoại của các cặp vai giao tiếp
(Sp1 là chủ ngôn; Sp2 là tiếp ngôn), cụ thể
như sau:
(i) Vắng mặt NTLN giới thiệu –
đáp lời giới thiệu trong trường
hợp: Sp1 = Sp2; Sp1 < Sp2; Sp1
> Sp2;
(ii) Vắng mặt NTLN yêu cầu, đề
nghị - đáp lời yêu cầu, đề nghị
trong trường hợp: Sp1 < Sp2;
Sp1 > Sp2;
(iii) Vắng mặt NTLN hỏi (tìm thông
tin) trong trường hợp: Sp1 <
Sp2; Sp1 > Sp2;
(iv) Vắng mặt NTLN xin lỗi – đáp
lời xin lỗi trong trường hợp: Sp1
> Sp2;
(v) Vắng mặt NTLN đáp lời khen
3

“Trường hợp” ở đây được hiểu là sự tương ứng của 10
NTLN được khảo sát với 3 kiểu quan hệ của vai giao tiếp
Sp1 và Sp2 gồm: (1) Sp1 = Sp2, (2) Sp1 < Sp2, (3) Sp1 >
Sp2. Theo đó, 3 kiểu quan hệ x 10 NTLN = 30 trường
hợp.

89

TẠP CHÍ KHOA HỌC - Trường ĐHSP TPHCM

trong trường hợp: Sp1 > Sp2;
(vi) Vắng mặt NTLN khuyên bảo,
nhắc nhở - đáp lời khuyên bảo,
nhắc nhở trong trường hợp: Sp1
< Sp2;
Có thể lí giải các hiện tượng vắng
mặt NTLN trên như sau: (i) NTLN giới
thiệu – đáp lời giới thiệu vắng mặt bởi tính
chất [+ thân mật] của mối quan hệ này cho
thấy các vai giao tiếp đã có sẵn sự hiểu biết
về nhau, do đó mà tình huống hội thoại đều
loại trừ NTLN này. Với (ii) và (iii), sự
vắng mặt của NTLN yêu cầu, đề nghị và
NTLN hỏi (tìm thông tin) ở đây cũng
tương tự như sự vắng mặt của chúng trong
hoàn cảnh giao tiếp gia đình, do đặc trưng
của bối cảnh và quan hệ giao tiếp này là
phi quan phương nên hai loại NTLN này
khó có cơ hội xuất hiện. Với hai trường
hợp (iv), (v), dù là quan hệ thân hữu nhưng
tính chất [- ngang hàng] trong trường hợp
Sp1> Sp2 nên vai Sp1 không cần thiết phải
thực hiện những hành động ngôn từ thể
hiện thái độ khiêm nhường (NTLN đáp lời
khen) và đe dọa thể diện của chính mình
(NTLN xin lỗi). Trường hợp (vi), khuyên
bảo, nhắc nhở vốn là hành động ngôn từ
mà sự hiện thực hóa của nó chỉ có hiệu lực
khi chủ ngôn (Sp1) ở vị thế giao tiếp cao
hơn tiếp ngôn (Sp2), do đó mà trường hợp
ngược lại (Sp1 < Sp2) sẽ phá vỡ nguyên
tắc lịch sự, thậm chí là lễ phép nếu NTLN
khuyên bảo, nhắc nhở được thực hiện.
4.2. Đặc điểm hành chức của nghi thức
lời nói trong sách dạy tiếng Việt cho
người nước ngoài theo quan hệ vị thế xã
hội
Ngược lại với quan hệ thân cận,
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trong các tình huống hội thoại mà mối
quan hệ giữa các vai giao tiếp được đặc
trưng bởi yếu tố quyền lực, luôn có sự xuất
hiện của các NTLN. Kết quả khảo sát cho
thấy khi các vai giao tiếp bị chi phối bởi
các yếu tố chức vụ, nghề nghiệp, tuổi tác,
thì dù là kiểu quan hệ nào, [+ ngang hàng]
hay [- ngang hàng], đều vẫn tuân thủ việc
sử dụng NTLN. Liên hệ với hoàn cảnh
giao tiếp, có thể thấy, tình huống đối thoại
giữa các vai giao tiếp này thường diễn ra ở
môi trường công sở, nơi công cộng.
Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng cho
biết chỉ có 4/30 trường hợp không xuất
hiện NTLN:
(i) NTLN xin lỗi – đáp lời xin lỗi
trong trường hợp Sp1 > Sp2;
(ii) NTLN đáp lời khen trong trường
hợp Sp1 > Sp2;
(iii) NTLN khuyên bảo, nhắc nhở đáp lời khuyên bảo, nhắc nhở
trong trường hợp Sp1 = Sp2;
(iv) NTLN khuyên bảo, nhắc nhở đáp lời khuyên bảo, nhắc nhở
trong trường hợp Sp1 < Sp2;
Có thể giải thích bốn trường hợp tiêu
biểu cho sự vắng mặt của các NTLN như
sau: ở (i), (ii) tồn tại một quy ước ngầm, đó
là các vai giao tiếp có vị thế cao hơn về
tuổi tác, chức vụ thường không chịu sự
ràng buộc bởi “nghĩa vụ” thực hiện hành
động xin lỗi và đáp lời khen (theo dạng
phát ngôn: Sp2 + (đã) + quá khen; Sp2 +
đừng khen + Sp1 + quá). Hai trường hợp
còn lại (iii), (iv), do hành động ngôn từ
khuyên bảo, nhắc nhở được mặc định bởi
vai giao tiếp chiếm vị thế cao nhất trong
cuộc đối thoại, theo đó, vai giao tiếp thấp
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hơn sẽ nhận lấy trách nhiệm thực hiện phát
ngôn phản hồi cho phát ngôn khuyên bảo,
nhắc nhở.
Qua sự phân tích trên, có thể thấy,
tính chất của mối quan hệ liên nhân giữa
các vai giao tiếp trong quá trình hội thoại
sẽ quyết định sự hiện hữu hay vắng mặt
của NTLN, cũng như cho phép sự không
tuân thủ NTLN mà vẫn không vi phạm
nguyên tắc lịch sự.
5.
Kết luận
Kết quả khảo sát đặc điểm hành chức
của NTLN tiếng Việt trong các sách dạy
tiếng Việt cho người nước ngoài góp phần
vào nguồn tài liệu tham khảo cho những ai
quan tâm đến vấn đề biên soạn nội dung
dạy – học NTLN tiếng Việt cho người
nước ngoài.

Lương Ngọc Khánh Phương
Nhìn chung, sự xuất hiện của NTLN
tiếng Việt trong phần hội thoại của các
sách chủ yếu tập trung vào những ngữ cảnh
có tính chất [- thân mật]. Điều này cũng
phù hợp với phạm vi hành chức, đặc điểm
ngữ dụng của NTLN trong hầu hết các
ngôn ngữ. Bên cạnh đó, đa số sách đều có
ý thức thiết lập những yếu tố ngữ cảnh
(hoàn cảnh giao tiếp, quan hệ liên nhân)
phù hợp với các đoạn đối thoại nảy sinh
nhu cầu sử dụng NTLN tiếng Việt. Điều
này sẽ giúp người học định hình được điều
kiện sử dụng các cấu trúc ngôn ngữ của
NTLN tiếng Việt mà mình đang tiếp cận,
vì hành động ngôn từ phải được thực thi
đúng cách thì mới mang lại hiệu lực như
mong muốn.
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