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MỞ ĐẦU 

Trong phần mở đầu, chúng tôi trình bày những vấn đề sau:  

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thứ nhất, hiện nay tình thái và các phương tiện biểu thị tình thái 

(PTBTTT) đang trở thành đối tượng được giới ngôn ngữ học quan 

tâm, nghiên cứu khá nhiều theo hướng ngữ pháp chức năng, trên 

bình diện ngữ nghĩa, ngữ dụng, kết học. Trong tiếng Việt, các 

PTBTTTT rất đa dạng, hiện có rất ít công trình nghiên cứu về vấn đề 

này. Chính vì thế, đây sẽ là lĩnh vực nghiên cứu còn nhiều “khoảng 

trống” để khai thác.  

Thứ hai,hầu hết những công trình đã từng nghiên cứu về vấn đề 

này thường có xu hướng chọn nghiên cứu chung tất cả các PTBTTT 

hoặc chuyên sâu vào một, hay một nhóm các PTBTTT để khảo sát ở 

góc độ trong ngôn ngữ tự nhiên, hoặc trong một tác giả văn học, 

hoặc so sánh đối chiếu với ngôn ngữ khác, hoặc thuần về lý luận 

ngôn ngữ. Chúng tôi chọn nghiên cứu vấn đề các PTBTTT ở góc độ 

phong cách ngôn ngữ báo chí và cụ thể là ở thể loại phóng sự. Các 

PTBTTT là một trong những “thủ thuật” nếu biết vận dụng khéo léo 

vào phóng sự sẽ đạt được hiệu quả mong muốn là chuyển tải được 

thái độ chủ quan của người viết nhưng vẫn đảm bảo được tính chân 

thực, khách quan của báo chí.  

Chúng tôi lựa chọn các tác phẩm phóng sự của Vũ Trọng Phụng 

làm cứ liệu để khảo sát vì ông là một nhà văn, đồng thời cũng là một 

nhà báo, được mệnh danh là “ông vua phóng sự Bắc kỳ” với lối viết 

trào phúng.Chính vì thế, việc sử dụng các phương tiện nghệ thuật, 

trong đó có các PTBTTT trong các phóng sự của ông khá nhuần 

nhuyễn, xuất hiện với tần số dày, đều đặn nên rất thuận tiện cho công 

việc khảo sát, nghiên cứu của đề tài.  
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận văn mang ý nghĩa là sự kế thừa, tiếp tục các kiến thức, lý 

thuyết của những xu hướng nghiên cứu ngôn ngữ theo hướng ngữ 

pháp chức năng, ngữ pháp ngữ nghĩa, ngữ dụng trong tiếng Việt. 

Việc nghiên cứu các PTBTT trong ngôn ngữ đặt vào một tác giả cụ 

thể, với một thể loại cụ thể của phong cách báo chí sẽ giúp có những 

hình dung rõ ràng hơn về các PTBTTT, đưa chúng vượt ra khỏi 

khung miêu tả một nhóm từ vựng thông thường.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Trong khuôn khổ luận văn, chúng tôi xác định đối tượng, phạm 

vi, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài này gồm: 

Xác lập cơ sở lý luận cho việc miêu tả nội dung và đánh giá vai 

trò của các PTBTTTngôn ngữ nhân vật trong phóng sự VTP. Khảo 

sát và xác lập danh sách những PTBTTT có tấn số xuất hiện nhiều 

trong ngôn ngữ nhân vật ở phóng sựVũ Trọng Phụng.  

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tìm hiểu bình diện ngữ nghĩa, ngữ 

dụng, vai trò của PTBTTT khảo sát được trên cơ sở ngôn ngữ giao 

tiếp của tiếng Việt. Đồng thời cũng phân tích những đóng góp, tác 

động của các chúng trong ngôn ngữ phóng sự báo chí.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Là những phương pháp thường được dùng trong ngôn ngữ học 

như phân tích cú pháp, phân tích ngữ dụng, ngữ nghĩa, các thủ pháp 

như phân tích ngữ cảnh, .. 

5. Bố cục đề tài 

Luận văn có bố cục gồm phần mở đầu, nội dung và kết luận. 

Phần nội dung của luận văn gồm 3 chương. Cụ thể như sau:  

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN 

ĐỀ TÀI 
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Chương 2. TÌM HIỂU PTBTTT NGÔN NGỮ NHÂN VẬT 

TRONG PHÓNG SỰ VŨ TRỌNG PHỤNG 

Chương 3. Ý NGHĨA CỦA PTBTTT NGÔN NGỮ NHÂN VẬT 

TRONG PHÓNG SỰ VŨ TRỌNG PHỤNG 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Tư liệu mà chúng tôi sử dụng để làm cơ sở nghiên cứu, khảo sát 

là các phát ngôn của nhân vật có sử dụng PTBTTT được lấy trong 

các phóng sự của VTP như: “Cạm bẫy người” (1933). “Kỹ nghệ lấy 

Tây” (1934). “Cơm thầy cơm cô” (1936).“Lục xì” (1937).“Một 

huyện ăn Tết” (1938) 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 

Chương này sẽ tập trung vào 3 phần lý luận chính: Tình thái 

trong ngôn ngữ. Lý thuyết về ngữ dụng học. Những vấn đề liên quan 

đến tác giả VTP và phóng sự VTP. 

1.1. TÌNH THÁI TRONG NGÔN NGỮ 

1.1.1. Khái niệm tình thái.  

Phân biệt tình thái trong logic và tình thái trong ngôn ngữ: Tình 

thái trong logic là tình thái khách quan, phản ánh cái nhìn của logic 

học về nội dung của câu. Các phán đoán mà câu biểu thị được phân 

nhóm dựa trên 3 tiêu chí là tính khả năng, tính tất yếu và tính hiện 

thực Tình thái trong logic loại trừ vai trò của người nói.  

Tình thái trong ngôn ngữ là tình thái chủ quan, thể hiện vai trò 

của người nói đối với điều được nói ra trong câu. Về cơ bản tình thái 

trong ngôn ngữ cũng dựa trên 3 tiêu chí như của tình thái khách quan 

nhưng ở đây người nói hoặc trưng ra những bằng chứng, suy luận có 

tính cá nhân, làm cơ sở cho một cam kết nào đó đối với tính chân 

thực của điều được nói ra trong câu hoặc thể hiện thái độ của mình 

đối với hành động được đề cập đến trong câu.  

Trong ngôn ngữ học hiện nay, khái niệm tình thái được các nhà 

ngôn ngữ học định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Điểm chung lớn 

nhất giữa các quan niệm về tình thái là dùng để chỉ một phạm trù ngữ 

nghĩa rộng lớn, xoay quanh mối quan hệ tay ba giữa người nói, nội 

dung miêu tả trong phát ngôn và thực tế, trong đó, đề cao vai trò 

người nói.  

1.1.2. Tình thái trên bình diện nghĩa học.  

Tác giả Nguyễn Văn Hiệp trong “Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú 

pháp” đã đưa ra một số đối lập chủ yếu của tình thái trong ngôn ngữ 
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như sau:Đối lập giữa tình thái nhận thức và tình thái đạo nghĩa. Đối 

lập giữa tình thái nhận thức và tình thái căn bản. Đối lập giữa tình 

thái hướng tác thể và tình thái hướng người nói. Những đối lập tình 

thái mang tính “lập trường” thuộc chủ quan của người nói đối với 

những điều được nói trong câu như: đánh giá sự tình tích cực /tiêu 

cực; đánh giá về lượng nhiều/ít;về chủng loại phong phú/nghèo nàn; 

về thời điểm sớm/muộn;…Tất cả những nội dung tình thái kể trên 

đều được xem là tình thái thuộc phạm vi nghĩa học.  

1.1.3. Các phương tiện biểu thị ý nghĩa tình thái trong tiếng 

Việt. 

Trong tất cả các ngôn ngữ tự nhiên trên thế giới luôn tồn tại các 

PTBTTT chung và thường phân loại dựa trên 3 phương tiện chính 

sau: Phương tiện từ vựng.Phương tiện ngữ pháp. Phương tiện ngữ 

điệu. 

Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập nên các PTBTTT trong 

Tiếng Việtsẽ có các phương tiện đặc trưng khác. Tựu trung lại, trong 

tiếng Việt có những PTBTTT sau :  

1. Các phó từ làm thành phần phụ của ngữ vị từ: đã, sẽ, đang, 

từng, vừa, mới, cũng, đếch, luống, rất, ắt, bèn, bỗng, buồn, cam,đều, 

hẵng, hề, hơi,khắc, không, mí (với), mót, ứ, càng, chẳng, chưa, cùng, 

cứ, cũng chỉ, tiếp, cũng,lại, vẫn, ra , đi, lên,… 

 2. Các vị từ tình thái tính làm chính tố trong ngữ đoạn vị từ: 

toan, định, cố,muốn, đành, được, bị,bỏ,hãy, đừng, chớ, chớm, bắt 

đầu, ngưng, ngừng, bỏ, nghỉ, hết; hả, dứt, chợt, sực, bật, phát, đâm, 

đâm ra, sinh, sinh ra, cố tình, cố ý,giả,giả bộ, giả cách, giả vờ, dám, 

lỡ, nỡ, trót, thành ra, thèm muốn, mong, ước, ngại, lo, dự tính, dự 

định, định bụng, quyết, nhất định, thà, sắp, toan, suýt, chực, hòng, 

thôi, bèn,.. 
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3. Các vị từ chỉ thái độ mệnh đề trong cấu trúc chỉ thái độ mệnh 

đề: tôi e rằng, tôi sợ rằng, tôi nghĩ rằng,… 

4. Các quán ngữ tình thái: ai bảo, nói gì thì nói, ngó bộ, thảo 

nào, tội gì, đằng thằng ra, kể ra, làm như thể, hơi đâu ,may mà, may 

ra, nhỡ ra, thật ra, thì ra, nào ngờ, có mà, cấm bao giờ, dáng hẳn, có 

lẽ, ai lại đi, ai khiến, tội gì, việc gì, thì chết, mới được, cái đà này, thì 

dù có, vậy thì,… 

5. Các vị từ ngôn hành trong kiểu câu ngôn hành (với những 

điều kiện về ngôi, về chỉ tố thời): ra lệnh, van,xin, đề nghị, yêu cầu,.. 

6. Các thán từ: ôi, eo ôi, chao ôi, ồ,… 

7. Các tiểu từ tình thái cuối câu và các tổ hợp đặc ngữ tương 

đương: à, ư, nhỉ, nhé, thôi, chứ, đi, cũng nên, lại còn, thì chết; nghe, 

mất, thật, xem, đấy, đây, chắc, hẳn, nào, với, vậy, mà, ấy, đâu, thế, ạ, 

kia, chán, chăng, ru, phỏng, sao, hả,chắc, đi,xem, đã, nữa, này, thật 

đấy, cả đấy, cả, quá, a,kia,…  

8. Các vị từ đánh giá và tổ hợp có tính đánh giá: may (là), may 

một cái (là), đáng buồn (là), đáng mừng (là), đáng tiếc (là),… 

9. Các trợ từ: được,mất, những,mỗi; đã, mới, lại; đến,.. 

10. Các đại từ nghi vấn được dùng trong những câu phủ định-

bác bỏ: P làm gì ? P thế nào được ?; các liên từ dùng các câu hỏi: 

hay P ? Hay là P ?, 

11. Các từ ngữ chêm xen biểu thị tình thái: nó biết cóc gì,mua 

cha nó cho rồi, hỏi cái đếch gì,… 

12. Kiểu câu điều kiện, giả định: nếu…thì, giá….thì, cứ…thì,… 
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1.2. LÝ THUYẾT VỀ NGỮ DỤNG HỌC 

Đề cập đến lý thuyết về ngữ dụng học và tình thái trên bình diện 

dụng học, chúng tôi xin đề cập đến 2 lý thuyết chính trong ngữ dụng 

học, bao gồm: Lý thuyết về hành vi ngôn ngữ. Lý thuyết về hội 

thoại.  

1.2.1. Lý thuyết về hành vi ngôn ngữ  

 Lý thuyết về hành vi ngôn ngữ-nói nôm na là lý thuyết về sự 

hoạt động của ngôn ngữ, hay khía cạnh nghĩa liên nhân 

(interpersonal meaning) của câu nói.  

Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng tác phẩm 

“How to do things with words” (tạm dịch: Những hành động ngôn 

từ) của nhà triết học người Anh John L. Austin là công trình đặt nền 

móng cho lý thuyết hành vi ngôn ngữ. Đây là công trình nghiên cứu 

về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và lời nói, được xuất bản vào năm 

1962.  

Lý thuyết về hành động ngôn từ mà nhà triết học người Anh J.L. 

Austin xây dựng được tóm tắt trong câu “Nói là hành động”- tương 

ứng với một câu nói là những hành động nhằm tác động vào người 

nghe.Theo Austin, khi ta nói, ta không chỉ thực hiện một mà là thực 

hiện đồng thời ba hành động. Đó là hành động tại lời; hành động tạo 

lời và hành động mượn lời.  

Tại Việt Nam, Cao Xuân Hạo là một trong số những tác giả đầu 

tiên phân biệt giữa tình thái của hành động phát ngôn và tình thái của 

lời phát ngôn. Theo đó, tình thái của hành động phát ngôn thuộc bình 

diện dụng học. Còn tình thái của lời phát ngôn (còn gọi là tình thái 

tại lời) thuộc bình diện nghĩa học.  

Từ những cứ liệu trên, có thể nói tình thái của hành động phát 

ngôn bao gồm:(i): Tình thái tại lời (tình thái hành động tại lời), bao 
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gồm những kiểu mục đích phát ngôn được ngữ pháp hóa. (ii): Tình 

thái của lời được phát ngôn , thể hiện sự cam kết của người nói đối 

với hành động tại lời dưới hình thức những cam kết, đánh giá, thái độ 

của người nói đối với những gì mà anh ta nói ra.  

Hai kiểu ý nghĩa tình thái (i) và (ii) phản ánh bình diện chủ quan 

của ngôn ngữ, phản ánh hoàn cảnh giao tiếp và vì thế nó cũng là 

những kiểu ý nghĩa tình thái thuộc phạm vi dụng học.  

1.2.2. Lí thuyết về hội thoại 

Hội thoại là hình thức giao tiếp thường xuyên của ngôn ngữ. 

Trong một cuộc hội thoại bao giờ cũng có 3 vận động chính là:Sự 

trao lời. Sự trao đáp. Sự tương tác.  

Hội thoại diễn ra theo những quy tắc nhất định. Theo 

C.K.Orecchioni thì có thể chia các quy tắc hội thoại thành 3 nhóm 

sau: Các quy tắc điều hành sự luân phiên lượt lời. Các quy tắc chi 

phối cấu trúc của hội thoại. Các quy tắc chi phối quan hệ liên cá nhân 

trong hội thoại. GS-TS Đỗ Hữu Châu cho rằng ngoài 3 nhóm trên thì 

nên thêm nhóm nữa. Đó lànhóm quy tắc điều hành nội dung của hội 

thoại.  

1.3. VŨ TRỌNG PHỤNG VÀ PHÓNG SỰ VTP 

Phóng sự là một thể loại của phong cách báo chí, nằm giữa ranh 

giới giữa văn học và báo chí. Chính vì thế mà ngôn ngữ của phóng 

sự khá phong phú, đa dạng. Ở phóng sự có đầy đủ các nhân tố chính 

củahoạt động giao tiếp như người viết (tác giả), người đọc, nhân vật, 

hiện thực được phản ánh, bối cảnh giao tiếp, đích giao tiếp,… 

1.3.1. Vài nét về Vũ Trọng Phụng 

Từ nửa đầu TK XX, Vũ Trọng Phụng nổi lên trong văn đàn văn 

học Việt Namvới các truyện ngắn, tiểu thuyết trào phúng, ấn tượng 

nhất chính là phóng sự. Đọc qua những phóng sự của Vũ Trọng 
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Phụng , chúng ta nhận thấy ông đi sâu vào mô tả sự tha hóa, số phận 

của con người trên toàn diện xã hộivới những sự tầng lớp người khác 

nhau.  

“Vua phóng sự-Nhà tiểu thuyết tuyệt trác”- là những danh xưng 

mà người đời đã phong tặng cho Vũ Trọng Phụng . Chỉ có 27 năm 

ngắn ngủi trong đời sống, nhưng Vũ Trọng Phụng đã để lại gia tài 

nghệ thuật đồ sộ. Bên cạnh các tiểu thuyết nổi tiếng như Dứt tình, Số 

đỏ, Giông tố, Làm đĩ, Vỡ đê,..Vũ Trọng Phụng còn có hàng loạt 

truyện ngắn như: Cuộc vui ít có; Hai hộp xì gà; Sư cụ triết lý; Đi săn 

khỉ;…Các vở kịch nhưKhông một tiếng vang; Tài tử; Phân 

bua,..Dịch “Giết mẹ” từ vở kịch Lucrece Borgia của Victor Hugo.  

Về phóng sự, Vũ Trọng Phụng để lại những 9 phóng sự. Tuy 

nhiên, trong phạm vi luận văn này, chúng tôi xin lựa chọn 5 phóng 

sự tiêu biểu sau để khảo sát: 

-Cạm Bẫy Người (1933): Đây là thiên phóng sự đầu tiên của Vũ 

Trọng Phụng; đăng lần đầu trên Báo Nhật Tân từ số 2 (9.8.1933). 

Năm 1934 An Nam xuất bản cục đã in thành sách.  

-Kỹ Nghệ Lấy Tây (1934): Đăng trên Nhật Tân báo từ số 69 

(5.12.1934). NXB Phương Đông in thành sách vào năm 1936.  

- Cơm Thầy Cơm Cô (1936): Gồm 10 chương ngắn, đăng trên 

Hà Nội báo từ số 12 (25.3.1936). NXB Minh Phương in thành sách 

vào năm 1937.  

- Lục Xì (1937): Đây được đánh giá là một phóng sự có giá trị 

khoa học lớn, chính vì thế ở ngôn ngữ ở phóng sự này cũng xuất hiện 

nhiều thuật ngữ chuyên ngành, khoa học. So với 3 phóng sự nêu phía 

trên thì ở phóng sự này ngôn ngữ nhân vật không xuất hiện nhiều.  
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- Một Huyện Ăn Tết (1938): Tác phẩm phản ánh chuyện xoay 

tiền, bóc lột của dân nghèo để cống nạp cho quan trên và để cho các 

vị cai, có chút chức sắc có được cái Tết.  

1.3.2. Đặc điểm ngôn ngữ trong phóng sự VTP 

Đặc trưng chính trong ngôn ngữ của Vũ Trọng Phụng chính là 

giọng văn trào phúng. Và đây cũng chính là một trong nguyên nhân 

để Vũ Trọng Phụng “ưu ái” sử dụng các “tình thái từ” trong phóng 

sự để truyền tải nội dung, lẫn thể hiện thái độ của ông một cách 

khách quan, sâu sắc nhất đối với những vấn đề nóng bỏng của xã hội 

bấy giờ.  

Việc sử dụng những PTBTTT trong ngôn ngữ nhân vật và ngôn 

ngữ tác giả đã tạo ra giọng điệu, những tình huống trào phúng trong 

những thiên phóng sự tưởng chừng rất khô khan ấy. Các PTBTTT 

xuất hiện với mật độ khá dày đặc trong ngôn ngữ nhân vật khiến các 

phóng sự Vũ Trọng Phụng thể hiện tính chủ quan khá nhiều, làm nổi 

bật nghệ thuật trào phúng trong các phóng sự của ông.  

1.3.3. Ngôn ngữ tác giả và ngôn ngữ nhân vật trong phóng sự 

Vũ Trọng Phụng 

Ngôn ngữtrào phúng là ngôn ngữ chủ đạo của tác giả lẫn nhân 

vật trong các phóng sự Vũ Trọng Phụng. Tác giả đã sử dụng 

PTBTTT hiệu quả để tạo tính trào phúng, châm biếm trong ngôn 

ngữ. Nhưngđàngsaugiọngđiệunàylà“tiếng thở dài buồn bã về một xã 

hội thực dân tư sản thu nhỏ với tất cả sự xấu xa kệch cỡm, rởm đời, 

qua đó, Vũ Trọng Phụngcũng thể hiện khát vọng mãnh liệt của mình 

về một xã hội lành mạnh tiến bộ thực sự. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

Ở chương 1, chúng tôi đã đề cập đến những vấn đề lý luận liên 

quan đến đề tài “Phương tiện biểu thị tình thái ngôn ngữ nhân vật 

trong các phóng sự Vũ Trọng Phụng”. Trong chương này, chúng tôi 

chú trọng đến vấn đề tìm hiểu, phân tíchcác khái niệm về tình thái 

trong ngôn ngữ trên bình diện nghĩa học, ngữ dụng học. Tìm hiểu về 

các PTBTTT trong ngôn ngữ nói chung, các PTBTTT trong tiếng 

Việt nói riêng. Tất cả những vấn đề lý luận này chúng tôi tiếp thu, 

chọn lọc, tham khảo từ các công trình nghiên cứu, các lý thuyết về 

ngôn ngữ học của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.Ngoài ra, 

ở chương này, chúng tôi cũng giới thiệu về tác giả VTP, phong cách 

viết phóng sự của ông, đặc trưng ngôn ngữ nhân vật và ngôn ngữ tác 

giả trong phóng sự VTP. 
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CHƯƠNG 2 

TÌM HIỂU PTBTTT NGÔN NGỮ NHÂN VẬT TRONG 

PHÓNG SỰ VŨ TRỌNG PHỤNG 

 

Ở chương 1, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, tìm hiểu các 

PTBTTT ngôn ngữ nhân vật xuất hiện với tần suất dày đặc trong 

phóng sự Vũ Trọng Phụng trên bình diện kết học, nghĩa học và ngữ 

dụng học. Cụ thể là : Các tiểu từ tình thái cuối câu (TTTTCC) và tổ 

hợp đặc ngữ; các vị từ tình thái tính làm chính tố trong ngữ đoạn vị 

từ; các vị từ ngôn hành trong những kiểu câu ngôn hành; các quán 

ngữ tình thái; các phó từ làm thành phần phụ của ngữ vị từ trong 

ngôn ngữ nhân vật. 

2.1. CÁC CẤP ĐỘ CỦA PTBTTT NGÔN NGỮ NHÂN VẬT 

TRONG PHÓNG SỰVŨ TRỌNG PHỤNG  

Từ những khảo sát, thu thập về các PTBTTT ngôn ngữ nhân vật 

trong phóng sự Vũ Trọng Phụng, chúng tôi tạm thời đưa ra một bảng 

thống kê về các PTBTTT ngôn ngữ nhân vật xuất hiện nhiều trong 

phóng sự Vũ Trọng Phụng như sau: 

1. Các phó từ làm thành phần phụ của ngữ vị từ: Các phó từ này 

thường chỉ thời, thể, đứng trước hoặc sau vị từ trung tâm và đóng vai 

trò làm thành phần phụ cho ngữ vị từ. Đây là một trong PTBTTT 

điển hình trong tiếng Việt. 

2. Các vị từ tình thái tính làm chính tố trong ngữ đoạn vị 

từ:Chúng vừa là phương tiện từ vựng, vừa là phương tiện ngữ pháp 

biểu đạt tình thái. 

3. Các vị từ chỉ thái độ mệnh đề trong cấu trúc chỉ thái độ mệnh 

đề : Phương tiện này không xuất hiện nhiều trong ngôn ngữ nhân vật 



 13 

ở phóng sự VTP, chỉ thỉnh thoảng được nhân vật sử dụng để khẳng 

định thái độ, quan điểm của mình về sự tình được nhắc đến.  

4. Các quán ngữ tình thái:Là những quán ngữ được dùng trong 

chức năng dụng học. Nó xuất hiện khá nhiều ở ngôn ngữ nhân vật 

trong phóng sự VTP.  

5. Các vị từ ngôn hành trong kiểu câu ngôn hành với những điều 

kiện về ngôi, về chỉ tố thời: Nhóm PTBTTT này thỉnh thoảng xuất 

hiện ở ngôn ngữ nhân vật trong phóng sự VTP.  

6.Các thán từ : Thường đứng độc lập và bản thân thán từ khi 

đứng độc lập đã có thể biểu cảm. Nó là một PTBTTT có khả năng 

thể hiện thái độ của người nói một cách hiệu quả. 

7. Các TTTTCC và các tổ hợp đặc ngữ tương đương :Trong số 

các PTBTTT thuộc ngôn ngữ nhân vật trong phóng sự VTP, nhóm 

TTTT được sử dụng rộng rãi nhất và được dùng trong việc hình 

thành các mục đích ngôn trung của phát ngôn.  

8. Các vị từ đánh giá và tổ hợp có tính đánh giá: Nhóm PTBTTT 

này xuất hiện khá ít ở ngôn ngữ nhân vật trong VPT, là phương tiện 

để nhân vật bộc lộ sự đánh giá của mình về một sự tình,con người 

nào đó.  

9. Các trợ từ : Là những từcó chức năng như một PTBTTT. 

Trong ngôn ngữ nhân vật ở phóng sự VTP, các trợ từ đóng vai trò 

PTBTTT đắc lực trong việc thể hiện những đánh giá có tính mong 

muốn, hoặc không mong muốn của người nói đối với sự tình được 

nhắc đến. Thường thì các trợ từ đứng sau các phó từ làm thành phần 

phụ trong ngữ vị từ để nhấn mạnh thêm ý nghĩa tình thái của phó từ, 

cụm ngữ vị từ và cho cả phát ngôn.  
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2.2. THỬ NGHIỆM MIÊU TẢ CÁC PTBTTT NGÔN NGỮ 

NHÂN VẬT TRONG PHÓNG SỰ VŨ TRỌNG PHỤNG NHÌN 

TỪ BÌNH DIỆN NGHĨA HỌC VÀ NGỮ DỤNG HỌC 

 2.2.1. Thử nghiệm miêu tả các PTBTTT thuộc ngôn ngữ 

nhân vật trong phóng sự Vũ Trọng Phụng nhìn từ bình diện 

nghĩa học 

Qua khảo sát thực tế,chúng tôi nhận thấy có một số hiện tượng 

sau thuộc bình diện nghĩa học xuất hiện ở PTBTTT ngôn ngữ nhân 

vật trong các phóng sự Vũ Trọng Phụng. 

Thứ nhất:Hiện tượng một số tiểu từ tình thái (TTTT) được phái 

sinh từ các từ ngôn liệu. Đây là một hiện tượng thú vị trong tiếng 

Việt-một ngôn ngữ đơn lập. Theo khảo sát thực tế qua những phóng 

sự củaVũ Trọng Phụng thì các TTTT ngôn ngữ nhân vật chỉ thực sự 

có ý nghĩa và mang tầm quan trọng khi đặt vào lớp ngữ cảnh, nếu chỉ 

xuất phát từ những câu đơn lẻ, không chú ý đến các nhân tố ngữ 

dụng thì sẽ không xác định được nét nghĩa khái quát, cụ thể của các 

TTTT (nghĩa từ điển). Đâu là nét nghĩa mà TTTT có được trong câu 

nói, ngữ cảnh cụ thể.  

Thứ hai: Hiện tượng tác động lẫn nhau của các PTBTTT trong 

câu. Qua khảo sát thực tế hầu như bất kỳ một phát ngôn nhân vật nào 

chúng tôi khảo sát được cũng có ít nhất 2-3PTBTTT tham gia.  

Khảo sát thực tế từ các phóng sự của VTP, chúng tôi thấy hiện 

tượng tác động lẫn nhau giữa các PTBTTT ngôn ngữ nhân vật thể 

hiện ở một số PTBTTT cụ thể sau: 

(i): Sự tác động, tương chế lẫn nhau của các QNTT trong câu. 

Nghĩa là trong một câu có nhiều hơn một QNTT.  

(ii): Sự tác động, tương tác lẫn nhau giữa các QNTT với các 

TTTTCC hoặc các tổ hợp đặc ngữ tương đương. Sự tác động này thể 
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hiện ở trường hợp một câu vừa có QNTT, vừa có TTTTCC hoặc tổ 

hợp đặc ngữ tương đương. 

(iii): TTTT tác động, tương tác với các vị từ ngôn hành (VTNH) 

trong các kiểu câu ngôn hành với những điều kiện thỏa mãn về ngôi, 

về chỉ tố thời, các biểu thức chỉ nguyên nhân, cách thức,....Các động 

từ ngôn hành thường gặp như: cấm, van, xin, đề nghị, yêu cầu,.. đi 

cùng với các TTTT góp phần nhấn mạnh sắc thái tình thái của câu.  

(iv): Sự kết hợp giữa các TTTTCC với nhau. Sự kết hợp này 

thường theo cấu trúc kết hợp hai thành tố, kết hợp ba thành tố và mỗi 

TTTT trong kết hợp này có đóng góp riêng vào ngữ nghĩa chung của 

phát ngôn và có sự phân công chức năng giữa các thành tố, thể hiện 

ở tầm tác động của chúng đối với nội dung của mệnh đề, của phát 

ngôn và giữa các thành tố này với nhau. 

(Dẫn theo Nguyễn Văn Hiệp, Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú 

pháp, tr.173-174) 

2.2.2. Thử nghiệm miêu tả các PTBTTT ngôn ngữ nhân vật 

trong phóng sự Vũ Trọng Phụng nhìn từ bình diện ngữ dụng học 

Xét trên bình diện ngữ dụng học, các PTBTTT này thể hiện ở 

một số hiện tượng chính như sau:  

Thứ nhất: Các PTBTTT đánh dấu mục đích phát ngôn thể hiện ở 

ngôn ngữ nhân vật trong phóng sự Vũ Trọng Phụng . 

Thứ hai: Các PTBTTT có vai trò tạo hàm ngôn quy ước thể hiện 

ở ngôn ngữ nhân vật trong phóng sự Vũ Trọng Phụng.  

Thứ ba: Các vị từ tình thái tính trong việc biểu thị tình thái ngôn 

ngữ nhân vật trong phóng sự Vũ Trọng Phụng. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Ở chương 2, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, tìm hiểu các 

PTBTTT ngôn ngữ nhân vật trong phóng sự Vũ Trọng Phụng trên 

bình diện kết học, nghĩa học và ngữ dụng học. Nêu ra những phương 

tiện dùng để biểu thị tình thái trong ngôn ngữ nói chung và tiếng Việt 

nói riêng.  

Từ những khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy trong số các 

PTBTTT, Vũ Trọng Phụng sử dụng tần suất lớn các PTBTTT sau: 

Các TTTT cuối câu và tổ hợp đặc ngữ; các vị từ tình thái tính làm 

chính tố trong ngữ đoạn vị từ; các vị từ ngôn hành trong những kiểu 

câu ngôn hành; các quán ngữ tình thái; các phó từ làm thành phần 

phụ của ngữ vị từ trong ngôn ngữ nhân vật. chúng tôi đã nêu ra và 

xác lập nhóm các TTTTCC trong tiếng Việt, một loại đơn vị có vai 

trò rất quan trọng trong việc thực tại hoá câu nói, hình thành hiệu lực 

tại lời của phát ngôn. 
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CHƯƠNG 3 

Ý NGHĨA CỦA PTBTTT NGÔN NGỮ NHÂN VẬT TRONG 

CÁC PHÓNG SỰ VŨ TRỌNG PHỤNG 

Chương 3 của luận văn tập trung vào những nội dung sau: 

3.1. Ý NGHĨA CỦA PTBTTT NGÔN NGỮ NHÂN VẬT 

TRONG PHÓNG SỰ VŨ TRỌNG PHỤNG NHÌN TỪ BÌNH 

DIỆN NGHĨA HỌC  

3.1.1. Ý nghĩa của các TTTT đứng ở vị trí cuối câu và các tổ 

hợp đặc ngữ tương đương  

TTTTCC là một trong những trong PTBTTT đóng vai trò quan 

trọng trong ngôn ngữ nhân vật trong phóng sự Vũ Trọng Phụng.  

Khảo sát thực tế các TTTTCC ngôn ngữ nhân vật trong phóng 

sựVũ Trọng Phụng chúng tôi thấy chúng có hiện tượng đồng âm, đa 

nghĩa, đa chức năng. Cùng một TTTTCC, trong những ngữ cảnhvới 

các nhân tố ngữ dụng khác nhau thì một TTTTCC có thể biểu hiện 

những nội dung tình thái khác nhau, hoặc một nội dung tình thái có 

thể được biểu hiện bằng những TTTTCC khác nhau. 

3.1.2:Ý nghĩa của các quán ngữ tình thái  

Trên bình diện ngữ nghĩa, những QNTT được xem như 

PTBTTT ngôn ngữ nhân vật trong phóng sựVũ Trọng Phụngngầm 

chứa nhiều khả năng ngữ nghĩa mà người phát ngôn và người tiếp 

nhận đã thừa nhận như một thành tố nói năng không thể thiếu trong 

cuộc giao tiếp. QNTT có tầm quan trọng rất lớn trong việc tạo ngữ 

nghĩa tình thái cho phát ngôn của nhân vật.  
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3.2. Ý NGHĨA CỦA PTBTTT NGÔN NGỮ NHÂN VẬT 

TRONG PHÓNG SỰ VŨ TRỌNG PHỤNG NHÌN TỪ BÌNH 

DIỆN NGỮ DỤNG HỌC  

3.2.1. Các TTTTCC và các tổ hợp đặc ngữ tương đương: 

Qua khảo sát thực tế ở các phóng sự Vũ Trọng Phụng, chúng tôi 

nhận thấy phần lớn trong các trường hợp giao tiếp của nhân vật và 

tác giả, hoặc của nhân vật với nhân vật thì ngôn ngữ của nhân vật 

hầu như câu nào cũng có sự có mặt của TTTT. Có trường hợp, nhờ 

sự có mặt của TTTT mà thay vì phải dùng đến câu dài, nhiều câu thì 

nhân vật có thể chỉ dùng một câu ngắn gọn kết hợp vớiTTTT nhưng 

vẫn chuyển tải và nhấn mạnh được ý nghĩa mà nhân vật hướng đến. 

3.2.2. Các vị từ tình thái:  

Khi tìm hiểu về các vị từ tình thái tính làm chính tố trong ngữ 

đoạn vị từ trong tiếng Việt nói chung và trong phóng sựVTP nói 

riêng, cần phân biệt vị từ tình thái và vị từ tình thái tính.  

3.2.3. Các quán ngữ tình thái:  

Trên bình diện ngữ dụng học, những QNTT trong phóng sự Vũ 

Trọng Phụng đã biểu thị nhiều cung bậc tình thái khác nhau như bác 

bỏ, phỏng đoán, khẳng định, nghi vấn, hoài nghi. Điều đó cho thấy 

khả năng đa dạng trong việc tham gia biểu thị các ý nghĩa hàm ẩn 

của các QNTT và đó cũng chính là lý do mà các QNTT thường được 

sử dụng trong giao tiếp. 

3.2.4. Hiện tượng mơ hồ về tình thái 

 Trên bình diện ngữ dụng học, ở các PTBTTT ngôn ngữ nhân 

vật trong phóng sự Vũ Trọng Phụng mà chúng tôi khảo sát được có 

hiện tượng mơ hồ về tình thái mục đích phát ngôn. Sở dĩ có sự mơ hồ 



 19 

này, một phần xuất phát từ việc một số từ có thể vừa là PTBTTT này 

trong một ngữ cảnh nào đó, lại vừa là một PTBTTT khác ở một ngữ 

cảnh khác. Chúng tôi thường thấy các PTBTTT đóng nhiều vai trò 

khác nhautrong việc biểu đạt tình thái ở góc độ sử dụng các vị từ, 

TTTT để tạo ra sự đa dạng trong phát ngôn. 

3.3. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ PTBTTT NGÔN NGỮ NHÂN VẬT 

TRONG PHÓNG SỰ VŨ TRỌNG PHỤNG 

Trong phóng sự Vũ Trọng Phụng, các PTBTTT hiện diện khá 

đầy đủ và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo tình thái riêng biệt 

cho ngôn ngữ nhân vật, để từ đó khắc họa chân dung nhân vật trong 

các phóng sự Vũ Trọng Phụng. Và rộng hơn nữa, qua đó,góp phần 

làm rõ bút pháp trào lộng, châm biếm trong ngôn ngữ của phóng sự 

VTP. Vai trò của chúng thể hiện ở những điểm sau: 

 (i): Góp phần định hình phong cách chức năng khẩu ngữ trong 

phát ngôn của nhân vật, trong hội thoại giữa nhân vật với nhân vật, 

giữa nhân vật với tác giả (tức Vũ Trọng Phụng).  

(ii) : Góp phần định hình phong cách ngôn ngữ trong phóng sự 

Vũ Trọng Phụng với giọng điệu hài hước,châm biếm ,đả kích.  

 Ngôn ngữ nhân vật trong phóng sự Vũ Trọng Phụng hầu hết là 

ở ngôn ngữ đời thường- khẩu ngữ-và các PTBTTT chính là phương 

pháp đắc địa nhất để ngôn ngữ này phát huy hiệu quả, uyển chuyển, 

tạo cảm xúc.  
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Trong chương này, chúng tôi đã khảo sát ý nghĩa, đặc điểm ngữ 

nghĩa, ngữ dụng của các PTBTT ngôn ngữ nhân vật trong phóng sự 

Vũ Trọng Phụng. Tập trung phân tích các đặc trưng ngữ nghĩa của 

các TTTT cuối câu thuộc ngôn ngữ nhân vật trong phóng sự, đã miêu 

tả một cách khái quát nội dung ngữ nghĩa và quá trình hình thành, 

phái sinh các TTTT tham gia vào việc biểu đạt mục đích phát ngôn 

của thuộc ngôn ngữ nhân vật. 

Bên cạnh đó, cũng nêu ra những đánh giá về vai trò của 

PTBTTT ngôn ngữ nhân vật trong phóng sự Vũ Trọng Phụng. Trong 

đó, dễ nhận thấy nhất là việc PTBTTT đóng vai trò quan trọng trong 

việc tạo tình thái riêng biệt cho ngôn ngữ nhân vật, để từ đó khắc họa 

chân dung nhân vật trong các phóng sự Vũ Trọng Phụng. Và rộng 

hơn nữa, qua đó,góp phần làm rõ bút pháp trào lộng, châm biếm 

trong ngôn ngữ của phóng sự Vũ Trọng Phụng. 
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KẾT LUẬN 

Đãcó nhiều công trình nghiên cứu về các PTBTTT khá công 

phu. Tuy nhiên, hầu hết các tác giả vẫn dừng ở giới hạn miêu tả các 

phương tiện này như những từ loại mà ít chú trọng đến chúng trên 

bình diện ngữ nghĩa,ngữ dụng khác và vai trò của các PTBTTT trong 

việc hình thànhcác mục đích ngôn trung. Sở dĩ có những hạn chế 

trên, theo chúng tôi, có thể từ những nguyên nhân như:  

- Ảnh hưởng bởi lý thuyết ngôn ngữ F. Sausure, vạch ra ranh 

giới của sự đối lập giữa ngôn ngữ và lời nói. Vì thế, các PTBTTT 

không được nhìn nhận ở góc độ là một phương tiện để thực tại hoá 

câumà thường được nhìn nhận như một hiện tượng thuộc về lời nói. 

- Bản thân các PTBTTT trong ngôn ngữ nói chung, cũng như 

trong tiếng Việt rất đa dạng với nhiều tiểu loại. Thậm chí, trong quá 

trình khảo sát, chúng tôi thấy xuất hiện những từ vừa đóng vai trò là 

PTBTTT này, lại vừa đóng vai trò là PTBTTT khác trong ngữ cảnh 

khác, tình trạng đồng nghĩa, đa nghĩa đan xen khó tách bạch. 

- Mặt khác, lý thuyết hành vi ngôn ngữ , ngữ dụng học, những 

nghiên cứu về tình thái trong lô gic học và trong ngôn ngữ học cũng 

chỉ mới được các tác giả ởViệt Nam quan tâm trong thời gian gần 

đây. Vì thế, để xác lập một khung miêu tả rõ ràng, đầy đủ cho các 

PTBTTTT vì thế cũng không dễ dàng. ổn định.  

Trong phạm vi hiểu biết hạn hẹp và trong khuôn khổ của đề tài 

này, chúng tôi chọn một tác giả lớn của văn đàn Việt Nam-nhà văn-

nhà báo Vũ Trọng Phụng- để khảo sát và nghiên cứu việc sử dụng 

các PTBTTT thuộc ngôn ngữ nhân vật. Luận văn đã tiến hành xem 

xét vấn đề ở bình diện kết học, ngữ nghĩa học và ngữ dụng học hầu 

mong có một cách nhìn nhận tổng quát về vấn đề tình thái trong ngôn 
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ngữ nhân vật. Đồng thời, mong muốn góp phần nhỏ trong việc 

nghiên cứu sự kết hợp giữa phong cách khẩu ngữ và phong cách báo 

chí, đặc biệt là trong thể loại phóng sự để từ đó có thể có những cách 

viết sinh động, cách tiếp cận đề tài, khắc họa tính cách, số phận, chân 

dung nhân vật báo chí một cách đa dạng, phong phú hơn.  

Luận văn là công trình nghiên cứu các PTBTTT thuộc ngôn ngữ 

nhân vật trong phóng sự Vũ Trọng Phụng dưới góc độ ngữ nghĩa-

ngữ dụng. Qua quá trình khảo sát, xác lập, miêu tả,phân tích,đánh giá 

các PTBTTT được sử dụng trong ngôn ngữ nhân vật ở các phóng sự 

Vũ Trọng Phụng, chúng tôi hy vọng sẽ góp thêm một kết quả thiết 

thực cho việc nghiên cứu về lý thuyết tình thái-vốn là một địa hạt bắt 

đầu được giới nghiên cứu ngôn ngữ học quan tâm thời gian gần đây. 

Đồng thời bổ sung thêm những phương pháp, lý thuyếtđể viết phóng 

sự.  

Tóm lại, trong ngôn ngữ nhân vật, các PTBTTT góp phần thực 

hiện những chức năng sau:  

- Là phương tiện để bộc lộ thái độ, tình cảm của nhân vật. Qua 

đó góp phần khắc họa,xây dựng chân dung, tính cách, số phận của 

nhân vật.Xa hơn nữa, từ nhân vật,có thể nhận ra nhãn quan, thái 

độ,suy nghĩ của tác giả đối với những vấn đề, những số phận con 

người đặt ra trong phóng sự,góp phần thể hiện chân dung nhân vật và 

bộc lộ thái độ của tác giả, 

-Là phương tiện để phóng sự sinh động, duyên dáng, gần gũi với 

phong cách sinh hoạt hàng ngày chứ không quá khô khan,chuẩn 

mực.Nói cách khác, các PTBTTT thuộc ngôn ngữ nhân vật được Vũ 

Trọng Phụng sử dụng như một thủ pháp để tăng thêm sức hấp dẫn 

cho ngôn ngữ trong phóng sự của mình.  
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Có một điểm lưu ý thú vị mà chúng tôi nhận thấy khi nghiên cứu 

vấn đề này, đó là việc phóng sự thuộc phong cách báo chí thường sử 

dụng ngôn ngữ chính luận, mang chức năng giao tiếp lý trí và tác 

động. Vì vậy, ngôn ngữ thường chuẩn mực. Trong khi đó, nhiều 

PTBTTT như thán từ, tiểu từ tình thái thường sử dụng trong phong 

cách sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng lại được Vũ Trọng Phụng sử 

dụng khá nhiều và khá hiệu quả trong ngôn ngữ nhân vật. Điều ấy 

tăng thêm phong cách khẩu ngữ, tăng sự gần gũi, duyên dáng cho 

ngôn ngữ phóng sự, mặt khác cũng làm bật lên thủ pháp trào lộng, 

châm biếm trong ngôn ngữ phóng sự Vũ Trọng Phụng.  


