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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra một cách mạnh mẽ 

trên thế giới như hiện nay, hoạt động thông tin nói chung và báo chí 

nói riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. 

Báo chí lấy ngôn ngữ làm thông điệp chính và có tác dụng trực tiếp, 

quyết định đến hiệu quả của thông tin báo chí. Tuy nhiên, bên cạnh 

ngôn ngữ văn hóa chuẩn mực thì báo chí còn cho phép cá nhân nhà 

báo sáng tạo để làm mới bài viết của chính mình trên nhiều phương 

diện trong đó có việc vận dụng các thành ngữ. Có lẽ, do xuất phát từ 

tính thời sự của báo chí mà một số lượng lớn thành ngữ vốn được 

dùng trong giao tiếp hàng ngày được sử dụng phổ biến trên báo, tạo 

cảm giác gần gũi với người đọc, phản ánh một cách chân thực cuộc 

sống của người dân. Hơn một thập kỷ trở lại đây có thể thấy các 

phương tiện truyền thông nói chung và báo chí nói riêng đang có sự 

phát triển rất nhanh cả về số lượng và chất lượng. Báo chí không chỉ 

là phương tiện thông tin như buổi đầu hình thành mà đến nay đã trở 

thành phương tiện hữu hiệu trong việc phổ biến các quan điểm, 

đường lối của một tổ chức chính trị, xã hội, trong việc góp phần nâng 

cao tri thức và tác động giáo dục đối với đông đảo công chúng. Với 

mục đích giao tiếp như vậy, hướng đến một đối tượng đa dạng không 

đồng nhất về tuổi tác, giới tính, trình độ…, báo chí đã sử dụng kênh 

ngôn ngữ như một hệ đa chức năng không chỉ để thông tin mà còn 

nhằm tác động đến mọi đối tượng, trong mọi lĩnh vực, giúp chúng ta 
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bày tỏ chính kiến, bộc lộ công khai và chính thức các quan điểm, thái 

độ chính trị của mình đối với các vấn đề đang diễn ra quanh ta. 

Để đạt được mục đích này, ngôn ngữ trên báo chí luôn chứa 

đựng những thông tin mới lạ, hấp dẫn, được tổ chức ngắn gọn, dễ 

hiểu, rõ ràng, nhiều tác phẩm báo chí vận dụng khá tốt các thành 

ngữ, tục ngữ, ca dao trong cách diễn đạt. Mặt khác, báo chí là một 

phương thức giao tiếp khá đặc biệt, ở đó người tạo ngôn (tức tác giả) 

và người thụ ngôn (tức độc giả) không đồng thời có mặt, không có 

các hành vi giao tiếp kèm lời, cũng không có ngữ cảnh giao tiếp. Mọi 

thông tin, hay nói cách khác là hoạt động giao tiếp đều thể hiện qua 

các văn bản trên báo. Vì thế ngôn ngữ báo chí có những yêu cầu 

nghiêm ngặt, được xem là một ngôn ngữ chuẩn mực để người thụ 

ngôn hiểu và hiểu đúng thông tin. 

Trong các ấn phẩm báo chí nói chung và báo An ninh Thế 

giới nói riêng, thành ngữ được sử dụng khá nhiều, tuy nhiên các công 

trình nghiên cứu về thành ngữ trên báo chí chưa thực sự nhiều. Vì 

muốn đi sâu vào nghiên cứu việc sử dụng các thành ngữ trên báo chí 

nên chúng tôi chọn đề tài: Khảo sát thành ngữ trên báo An ninh 

Thế giới từ năm 2010 đến nay. Chúng tôi muốn góp phần tìm hiểu 

một cách cặn kẽ và thấu đáo hơn về việc vận dụng thành ngữ trên 

báo chí nói chung và báo An ninh Thế giới nói riêng. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Công trình nghiên cứu thành ngữ, tục ngữ đầu tiên trong 

tiếng Việt là “Về tục ngữ và ca dao” của Phạm Quỳnh được công bố 

năm 1921. Tuy nhiên, đến những năm 1960 của thế kỷ XX, việc 
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nghiên cứu thành ngữ mới có được cơ sở khoa học nghiêm túc. Cái 

mốc quan trọng đánh dấu việc nghiên cứu thành ngữ học Việt Nam 

là việc xuất bản cuốn từ điển “Thành ngữ tiếng Việt” (1976) của 

Nguyễn Lực và Lương Văn Đang. Công trình này tuy còn chưa bao 

quát được hết tất cả các thành ngữ tiếng Việt nhưng nó đã cung cấp 

cho các nhà ngôn ngữ học và những ai quan tâm đến vấn đề này một 

tài liệu bổ ích, có giá trị to lớn.  

Năm 1989 xuất bản cuốn “Từ điển thành ngữ và tục ngữ 

Việt Nam” của Nguyễn Lân và “Kể chuyện về thành ngữ tục ngữ” 

(1988-1990) do Hoàng Văn Hành chủ biên. Các công trình khác sau 

đó đều đi sâu vào nghiên cứu với mục đích tìm ra sự khác biệt giữa 

thành ngữ với các đơn vị khác có liên quan tức là khu biệt giữa thành 

ngữ và tục ngữ, giữa thành ngữ với ngữ định danh, giữa thành ngữ 

với cụm từ tự do.  

Ngoài ra có thể kể đến các công trình như“Góp ý kiến về 

phân biệt tục ngữ và thành ngữ” (1973) của Cù Đình Tú, “Từ và vốn 

từ tiếng Việt hiện đại” (1976) của Nguyễn Văn Tu, “Vấn đề cấu tạo 

từ của tiếng Việt hiện đại” (1976) của Hồ Lê, “Tục ngữ Việt Nam” 

(1975) của Chu Xuân Diên, Lương Văn Đang, Phương Tri và gần 

đây nhất là “Phân biệt thành ngữ và tục ngữ bằng mô hình cấu trúc” 

(2006) của Triều Nguyên… 

Bài viết “Cách sử dụng thành ngữ mới trong một số ấn phẩm 

báo chí” của Bùi Thanh Lương đăng trên tạp chí “Ngôn ngữ và đời 

sống” số 9/2006. Sau khi khảo sát bốn loại báo: Đại đoàn kết; Thể 

thao-Văn hóa, Sài Gòn giải phóng; Hà Nội mới, tác giả đã nhận ra 
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được ba cách để tạo thành thành ngữ mới trên báo chí: Cải biến các 

thành ngữ quen thuộc nhưng nghĩa không thay đổi bằng cách thay 

thế từ đồng nghĩa hoặc chen từ; cải biến bằng cách sử dụng các mô 

hình đã có và xây dựng thành ngữ mới. Từ đó tác giả đã đưa ra kết 

luận “Sáng tạo trong cách sử dụng thành ngữ mới góp phần làm cho 

tiếng Việt ngày càng phong phú, giàu đẹp”, đây là bài viết có vị trí 

vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nghiên cứu ngôn ngữ báo chí. 

Ngoài ra còn có một loạt những luận văn thạc sĩ, những khóa 

luận tốt nghiệp cũng như nhiều báo cáo khoa học nghiên cứu thành 

ngữ ở khía cạnh nghệ thuật sử dụng thành ngữ của các nhà văn, nhà 

thơ, những tác giả lớn, nhiều bài viết đăng trên các tạp chí về vấn đề 

sử dụng thành ngữ của những tên tuổi lớn như chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Nguyên Hồng, Tản Đà, Tô Hoài, Nam Cao… xuất hiện trong thời 

gian gần đây. Các luận văn, báo cáo khoa học, bài viết, của các tác 

giả về việc sử dụng thành ngữ đều quan tâm đến giá trị biểu đạt cũng 

như các vận dụng thành ngữ một cách sáng tạo của các phóng viên, 

nhà báo. Đó là những gợi dẫn cho người viết trong quá trình thực 

hiện đề tài. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Báo An ninh Thế giới từ năm 2010 

đến nay. Trong quá trình xem xét luận văn cũng sử dụng một số cứ 

liệu thành ngữ trên các ấn phẩm khác của báo An ninh Thế giới như 

báo An ninh Thế giới giữa tháng, An ninh Thế giới cuối tháng… 

nhằm mục đích đối chiếu để làm rõ hơn những vấn đề nêu ra có liên 

quan. 
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Phạm vi nghiên cứu: Luận văn chủ yếu nghiên cứu đặc điểm 

của thành ngữ, cách thức sử dụng và các giá trị biểu đạt trên các văn 

bản như tin tức, bình luận văn hóa, ký, phóng sự điều tra, phỏng vấn, 

chân dung nhân vật, bài viết quốc tế … Riêng với thể loại quảng cáo, 

rao vặt dù chiếm một số trang đáng kể trên các báo hiện nay nhưng 

vì nó có những đặc thù riêng (về đối tượng, mục đích) nên nó không 

được coi là đối tượng khảo sát. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong 

luận văn: 

- Phương pháp phân loại, thống kê 

- Phương pháp so sánh, đối chiếu 

- Phương pháp cú pháp – ngữ nghĩa 

- Phương pháp mô hình hóa 

Trong quá trình nghiên cứu, các thủ pháp, phương pháp 

được vận dụng kết hợp, có khi tùy vào từng nọi dung nghiên cứu, tùy 

vào từng đối tượng cụ thể mà sử dụng chủ yếu một phương pháp 

thích hợp. 

5. Bố cục đề tài: 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham 

khảo, phần chính của luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận nghiên cứu 

Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ trên báo An 

ninh Thế giới (từ năm 2010 đến nay) 

Chương 3: Các giá trị biểu đạt 
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6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu. 

Trước hết, chúng tôi thu thập các tài liệu có liên quan đến đề 

tài, đọc các công trình có liên quan đó để rút ra những vấn đề cần 

thiết. Để đảm bảo tính chính xác, chúng tôi thống kê, phân loại các 

thành ngữ khảo sát được từ báo An ninh Thế giới. Do đặc thù của đề 

tài “Khảo sát thành ngữ trên báo An ninh Thế giới” từ năm 2010 đến 

nay nên chúng tôi chỉ nghiên cứu ở những phạm vi nhất định đó là 

phóng sự điều tra, ký, bình luận văn hóa, phỏng vấn, chân dung nhân 

vật, bài viết quốc tế…  

Trong luận văn này, chúng tôi quan tâm đến các thành ngữ 

được sử dụng trên phương diện ngôn ngữ học. Đặc biệt, chúng tôi đã 

chỉ ra được giá trị sử dụng khi vận dụng những thành ngữ này vào 

các thể loại phóng sự, tùy bút, ký, phỏng vấn hay bình luận văn hóa, 

chân dung nhân vật của báo An ninh Thế giới. 

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU 
 

1. 1. THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ, CỤM TỪ TỰ DO 

 1.1.1. Thành ngữ 

Theo cách hiểu thông thường, thành ngữ là một loại tổ hợp 

từ cố định, bền vững về hình thái, cấu trúc, hoàn chỉnh, bóng bẩy về 

ý nghĩa, được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày. Về mặt 

ngữ nghĩa, chúng có thể tương ứng với một từ hay cụm từ tự do; về 

mặt cầu trúc, thành ngữ có diện mạo giống như cụm từ nhưng là cụm 

từ đặc biệt, bởi thành ngữ phải bao gồm ít nhất từ hai từ trở lên, có tổ 

chức, cấu trúc nghiêm ngặt, thường không được tự do thêm bớt hoặc 
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thay đổi trật tự từ trong kết cấu. Thành ngữ có những đặc tính như có 

tính cố định cao, có tính biểu trưng, có nghĩa tổng thể và thường 

được dùng như những đơn vị có sẵn trong ngôn ngữ, chủ yếu là ngôn 

ngữ hội thoại thường nhật hoặc ngôn ngữ hội thoại của các nhân vật 

trong các tác phẩm văn học, báo chí… đồng thời có tính biểu cảm 

cao. 

Có hàng trăm định nghĩa khác nhau về thành ngữ ở các thứ 

tiếng khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, đã là thành ngữ thì phải 

thỏa mãn hầu hết các tiêu chí dưới đây: 

- Những thành ngữ thực sự là những thành ngữ có nghĩa tổng 

thể hoặc gần như tổng thể, hoặc biểu trưng, nghĩa là, các từ thành 

phần có mối liên hệ nghĩa gần như hòa quyện vào nhau và làm mất 

đi những nét nghĩa riêng của từng từ nếu chúng đứng độc lập trong 

bối cảnh khác. 

- Những thành ngữ được coi là thành ngữ thực sự có thể có 

một cấu trúc chệch ra khỏi mô hình cấu trúc bình thường trong ngôn 

ngữ. Nhưng không phải tất cả những kết cấu “chệch hướng” đó đều 

là thành ngữ. 

1.1.2. Tục ngữ 

Theo học giả Dương Quảng Hàm trong “Việt Nam văn học 

sử yếu”: “Tục ngữ (tục: thói quen đã có lâu đời, ngữ: lời nói) là 

những câu nói gọn ghẽ và có ý nghĩa lưu hành từ đời xưa, rồi do cửa 

miệng của người đời truyền đi”. Đây là một trong những khái niệm 

về tục ngữ đã xuất hiện sớm. Tuy chưa thật sự đầy đủ các đặc trưng 

nhưng cũng đã nêu được một số đặc điểm cơ bản của tục ngữ.  
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Tuy nhiên, các khái niệm nêu trên còn chưa chú ý đến chức 

năng cũng như mục đích của tục ngữ. Tục ngữ còn có chức năng 

thông báo. Thông báo một nội dung tri thức và nhằm để đạt được 

một mục đích nào đó trong quá trình giao tiếp của con người như: 

Truyền đạt kinh nghiệm; giáo huấn một điều tốt, răn đe, hạn chế cái 

xấu; bày tỏ thái độ, quan niệm, chính kiến trước một hiện tượng nào 

đó; tăng tính lập luận khi trình bày một vấn đề, một sự việc, một sự 

biện giải mà không cần giải thích, biện luận nhiều lời… 

Từ những vấn đề đã nêu trên, ta có thể đi đến một khái niệm về 

tục ngữ như sau: Tục ngữ là những câu nói gọn chắc, xuôi tai, diễn 

đạt những kinh nghiệm lâu đời của nhân dân về thiên nhiên và lao 

động sản xuất, về con người và xã hội: nó thường được nhân dân vận 

dụng trong suy nghĩ, trong nói năng, và trong những hoạt động thực 

tiễn của mình (như làm ăn, giao tiếp, ứng xử…). 

Việc phân biệt thành ngữ với tục ngữ trước những năm 1940 

chưa thấy có sách nào đề cập đến. Từ năm 1943, với cuốn “Việt Nam 

văn học sử yếu” lần đầu tiên Dương Quảng Hàm đặt vấn đề phân biệt 

thành ngữ với tục ngữ. Có thể coi đây là ý kiến đầu tiên được chú ý 

đến trong quá trình đi tìm sự khác nhau giữa tục ngữ và thành ngữ. 

Ông cho rằng “Một câu tục ngữ tự nó phải có một ý nghĩa đầy đủ 

hoặc khuyên răn, hoặc chỉ bảo điều gì, còn thành ngữ chỉ là những 

lời nói có sẵn để ta tiện dùng mà diễn đạt một ý gì hoặc tả một trạng 

thái gì cho có màu mè”. Quan niệm này đã bộc lộ xu hướng coi tục 

ngữ như là một hiện tượng ngôn ngữ, nhưng ở đây chưa đề ra được 

những tiêu chí cụ thể cho sự phân biệt tục ngữ với thành ngữ, cho 
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nên một số người đã cố gắng nghiên cứu tìm tòi để xác định một số 

tiêu chí cụ thể. 

1.1.3. Cụm từ tự do 

Cả thành ngữ và cụm từ tự do đều là những tổ hợp do từ cấu 

tạo nên và hoạt động với tư cách là những bộ phận cấu thành câu. 

Thành ngữ biểu thị một khái niệm tồn tại bên ngoài chuỗi lời nói. 

Thành ngữ được tạo ra như những đơn vị ngôn ngữ sẵn có chứ không 

được tạo ra trong quá trình giao tiếp. Còn cụm từ tự do là sự thống 

nhất về mặt ngữ pháp và ngữ nghĩa của hai từ thực trở lên trên cơ sở 

mối liên kết phụ thuộc và những mối quan hệ ngữ nghĩa xác định. 

Cụm từ xác định tính duy nhất, không phân chia và cụ thể. Giữa các 

thành tố của cụm từ hình thành những mối liên hết cú pháp làm cho 

cụm từ gần như câu. 

1.1.4. Phân loại thành ngữ trong tiếng Việt hiện đại  

Trong “Thành ngữ tiếng Việt” (2009) Nguyễn Lực xác định 

ba đặc tính cơ bản của thành ngữ tiếng Việt gồm: 

 - Về mặt kết cấu hình thái, thành ngữ tiếng Việt phổ biến 

thuộc loại cụm từ cố định, cũng có thể có thành ngữ tính cố định cao, 

kết cấu vững chắc, đạt mức một ngữ cú cố định. 

- Ngoài kết cấu hình thái, còn cần phải xem về mặt biểu hiện 

nghĩa của thành ngữ. Có người xem nghĩa của thành ngữ có tính chất 

biểu trưng. 

- Xem xét quá trình vận động và sử dụng của thành ngữ tiếng 

Việt cũng là một vấn đề phức tạp (…) 
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Trong giáo trình “Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt”, Đỗ Hữu 

Châu lại đưa ra khái niệm thành ngữ như sau “Do sự cố định hoá, do 

tính chất chặt chẽ mà các ngữ cố định ít hay nhiều đều có tính thành 

ngữ. Tính thành ngữ được định nghĩa như sau: cho một tổ hợp có ý 

nghĩa S do các đơn vị A, B, C … mang ý nghĩa lần lượt s1, s2, s3,… 

tạo nên; nếu như ý nghĩa s1, s2, s3 thì tổ hợp A, B, C có tính thành 

ngữ. 

Như đã nói ở trên, có nhiều định nghĩa khác nhau về thành 

ngữ. Mỗi định nghĩa lại chú trọng đến một khía cạnh nhất định của 

thành ngữ. Trong luận văn này chúng tôi quan niệm “Thành ngữ là 

những cụm từ cố định về hình thái cấu trúc, có tính hoàn chỉnh về 

nghĩa và mang sắc thái biểu cảm cao”. 

1.2. BÁO CHÍ VÀ NGÔN NGỮ BÁO CHÍ 

Bằng việc đăng tải các bài viết, tin tức thuộc nhiều lĩnh vực 

xã hội trong và ngoài nước, báo chí không chỉ tuyên truyền quan 

điểm đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước, mà còn góp phần 

nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đời sống tinh 

thần của nhân dân. Các bài viết trên báo An ninh Thế giới cũng như 

các ấn phẩm liên quan (An ninh Thế giới giữa tháng, An ninh Thế 

giới cuối tháng) luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của độc giả 

và ngày càng đa dạng về chất lượng. Đặc biệt, trong nhiều bài viết, 

các tác giả đã khéo léo vận dụng các thành ngữ vào trong bài viết. 

Đó là những lời nói ngắn gọn, hàm súc, giàu hình ảnh, là sự kết tinh 

kinh nghiệm, lối sống và tinh hoa văn hóa của dân tộc. Qua khảo sát 

cách sử dụng thành ngữ trên báo An ninh Thế giới và các ấn phẩm 
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liên quan từ năm 2010 đến nay với hơn 430 số báo trong hơn 3 năm, 

chúng tôi xét ở 2 bình diện hình thức và nội dung. 

1.3. BÁO AN NINH THẾ GIỚI 

 Trải qua 15 năm thành lập và phát triển, báo An ninh Thế 

giới đã khẳng định được uy tín, tạo được lòng tin với đông đảo bạn 

đọc trong và ngoài nước. Ngay từ những năm đầu thành lập, An ninh 

Thế giới đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời 

sống của nhân dân và nhanh chóng trở thành một hiện tượng báo chí. 

 Với các tiêu chí “Nhân văn-Tin cậy-Kịp thời”, “Kỹ sâu-Mới 

lạ-Hấp dẫn” mà không được phép rẻ tiền, chi tiết, li kỳ nhưng phải 

giầu tính nhân văn. Từ đó, một phong cách mới, một hướng đi mới 

hình thành trên An Ninh thế giới. Qua các vụ án, chiến công của lực 

lượng Công an được đề cập một cách sinh động, đa chiều, hình ảnh 

của những chiến sĩ công an đã vượt qua được vết xe cũ của những vụ 

đấu súng, đọ dao để tập trung miêu tả hình tượng các chiến sĩ Công 

an trong chiều sâu nội tâm và các mối quan hệ xã hội, gia đình chằng 

chịt đan cài. Ngoài việc ca ngợi công việc thầm lặng của người chiến 

sĩ Công an, nhiều bài báo trên An ninh Thế giới đã báo động một số 

mặt trái của xã hội, đã cảnh báo về sự gặm mòn giá trị đạo đức và 

đưa đến những kiến tạo về đạo đức xã hội. Với những sự kiện nóng 

trong nước cũng như trên thế giới, An ninh Thế giới đều có phóng 

viên có mặt tại nơi xảy ra sự kiện để ghi nhận, nắm bắt tình hình thể 

hiện bản lĩnh, táo bạo và quyết liệt đấu tranh cho cái thiện của ban 

biên tập báo, nhờ đó mà có được một loạt những phóng sự nóng hổi, 

mởi mẻ. Chính nhờ những điều này đã tạo một bước nhảy vọt của An 
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ninh Thế giới, đưa An ninh Thế giới thực sự trở thành món ăn tinh 

thần không thể thiếu của độc giả cả nước và số lượng phát hành tăng 

đến con số 720.000 bản/kỳ khiến An ninh Thế giới trở thành một 

hiện tượng trong làng báo chí và là con số đáng mơ ước phát hành 

của nhiều tờ báo trong cả nước. 

Tiểu kết 

Thành ngữ là một bộ phận quan trọng trong vốn từ vựng của 

mỗi ngôn ngữ nói chung, của tiếng Việt nói riêng. Cùng với sự phát 

triển của tiếng nói dân tộc, thành ngữ dần hình thành và được người 

dân sử dụng như là một công cụ giao tiếp chung. 

Về mặt lý luận, khảo sát việc vận dụng thành ngữ trong báo 

An ninh Thế giới và các ấn phẩm liên quan không thể tách rời việc 

khảo sát cấu trúc ngữ nghĩa của chúng bởi cấu trúc ngữ nghĩa luôn là 

đầu mối của sự liên tưởng đến hiện thực khách quan thường trực 

trong ký ức của chủ thể nói. Từ đây thông qua nghĩa liên hội và sự 

lựa chọn của chủ thể nói, chúng ta sẽ xác định được nghĩa thực của 

thành ngữ được dùng trong giao tiếp cũng như trong trong văn bản 

báo chí. 

Về mặt tu từ, thành ngữ góp phần làm giàu, làm đẹp hơn cho 

ngôn ngữ tiếng Việt. Do được hình thành và phát triển trong lịch sử 

lâu dài của dân tộc, hơn nữa, thành ngữ lại là những cụm từ hay ngữ 

cố định, có nội dung ngữ nghĩa sâu rộng nên chúng vẫn giữ được 

nhiều khái niệm thuộc về truyền thống. Vì vậy, kho tàng thành ngữ 

của tiếng Việt luôn phản ánh được nhiều mặt tri thức về giới tự 

nhiên, đời sống xã hội cũng như văn hóa của dân tộc. 
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CHƯƠNG 2 

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA THÀNH NGỮ  

TRÊN BÁO AN NINH THẾ GIỚI 

 (Từ năm 2010 đến nay) 

2.1. SỬ DỤNG THÀNH NGỮ TRÊN BÁO CHÍ 

Đề tài đã thống kê được 812 đơn vị thành ngữ (bao gồm cả 

các thành ngữ nguyên dạng và các thành ngữ được cải biến) trên 430 

số báo An ninh Thế giới, An ninh Thế giới cuối tháng, An ninh Thế 

giới giữa tháng. Việc thống kê này dựa trên cơ sở ngôn ngữ học và 

motip thành ngữ Việt Nam. Chúng tôi tiến hành phân loại hệ thống 

các thành ngữ thống kê được theo cấu trúc cú pháp trong mối quan 

hệ với từ loại. Trong đó, thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng được sử dụng 

356/812 thành ngữ, chiếm 43,84%, còn lại là các đơn vị thành ngữ 

phi đối xứng bao gồm thành ngữ so sánh và thành ngữ miêu tả 

456/812 thành ngữ, chiếm 56,16%, trong đó thành ngữ so sánh là 

349/456 thành ngữ. Mặc dù số thành ngữ miêu tả được các phóng 

viên sử dụng tương đối ít, chỉ có 107/456 đơn vị thành ngữ nhưng 

mỗi người viết vẫn tạo được những phong cách riêng trong việc sử 

dụng thành ngữ, từ đó tạo được nét đặc trưng của báo An ninh Thế 

giới nói riêng và trên báo chí nói chung. 

2.2. CÁC TIÊU CHÍ KHẢO SÁT 

Thành ngữ là một yếu tố có số lượng cũng như phạm vi sử 

dụng hạn chế hơn các yếu tố khác của ngôn ngữ. Tuy nhiên, thành 

ngữ lại là một trong những yếu tố hết sức đặc biệt của ngôn ngữ dân 

tộc. Bằng việc chọn hướng tiếp cận của ngôn ngữ học, trên cơ sở 

khảo sát và thống kê, chúng tôi đi vào tìm hiểu những đặc trưng loại 
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hình cũng như đặc trưng ngữ pháp các đơn vị thành ngữ xuất hiện 

trên báo An ninh Thế giới cũng như các ấn phẩm liên quan. Trong 

quá trình khảo sát, cùng với phân loại các đơn vị thành ngữ như ở 

trên chúng tôi còn quan tâm đến cơ chế, cấu tạo của thành ngữ dưới 

các dạng so sánh, miêu tả; nguồn gốc của thành ngữ dưới dạng vận 

dụng nguyên dạng, cải biến mô phỏng, vận dụng thành ngữ gốc Hán 

hay sáng tạo thêm những cụm từ mới trên cơ sở nâng cấp của các 

cụm từ cố định đã xuất hiện, hoặc mượn ý của các thành ngữ để diễn 

đạt điều mình muốn nói …  

2.3. ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA THÀNH NGỮ TRÊN BÁO 

AN NINH THẾ GIỚI 

2.3.1. Thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng 

Khảo sát 356 đơn vị thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng, chúng tôi 

nhận thấy loại thành ngữ bốn yếu tố có tới 283/356, chiếm 79,49%, 

số còn lại là các thành ngữ đối xứng có 6,8 yếu tố.  

a. Thành ngữ ẩn dụ hoá đối xứng bốn yếu tố 

Đây là loại thành ngữ có đặc điểm quan trọng và nổi bật nhất 

là tính cặp đôi và đối ngẫu (tương ứng) trong cấu trúc từ vựng - ngữ 

pháp, ngữ nghĩa và đặc biệt là về mặt ngữ âm. Thông thường, trên cơ 

sở khảo sát những quan hệ ngữ pháp giữa các yếu tố trong thành ngữ 

kết cấu hai vế đối xứng, các nhà nghiên cứu phân thành ngữ này 

thành bốn loại: 

- Thành ngữ hai vế cân xứng, mỗi vế là một thành tố: Loại 

thành ngữ này có 46/283 chiếm 16,25%. 
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- Thành ngữ hai vế cân xứng, mỗi vế là một kết cấu chủ vị: 

Loại thành ngữu này có 223 thành ngữ, chiếm 78,80%. 

- Thành ngữ hai vế cân xứng, mỗi vế là một kết cấu đề 

thuyết: Riêng ở trường hợp này chúng tôi chỉ bắt gặp một thành ngữ. 

- Thành ngữ hai vế cân xứng, mỗi vế là một kết cấu chính 

phụ: Trong quá trình khảo sát chúng tôi chỉ gặp 13/283 thành ngữ 

(chiếm 4,59%). 

b. Thành ngữ ẩn dụ hoá đối xứng 6, 8 yếu tố 

Dù các thành ngữ được cấu tạo gồm 4 yếu tố hay 6, 8 yếu tố 

thì phép đối xứng luôn được xây dựng qua hai bậc: Bậc đối ý và bậc 

đối lời. Đối ý là bậc đối xứng giữa hai vế của thành ngữ với nhau về 

ý. Quan hệ đối xứng về ý có được và thể hiện ra được là nhờ có các 

quan hệ đối xứng giữa các yếu tố của hai vế của thành ngữ. Đó là 

quan hệ đối lời. Kết quả khảo sát cho thấy loại thành ngữ này chỉ có 

73/356 thành ngữ, chiếm 20,51%. Tuy nhiên, số thành ngữ ẩn dụ hóa 

đối xứng 6 yếu tố được sử dụng ít hơn 8 yếu tố. 

2.3.2. Thành ngữ phi đối xứng 

Thành ngữ ẩn dụ hóa phi đối xứng được kết cấu theo hai 

kiểu kết cấu ngữ pháp phổ biến là kết cấu ngữ pháp có một trung tâm 

và kết cấu ngữ pháp có hai trung tâm. Những kết cấu ngữ pháp có 

một trung tâm là những kết cấu danh ngữ, động ngữ và tính ngữ. Kết 

cấu ngữ pháp có hai trung tâm chính là những kết cấu chủ - vị. 

a. Thành ngữ so sánh 

Chúng tôi khảo sát được 349 thành ngữ so sánh và được cụ 

thể hóa theo các mô hình sau: 
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* X như Y: (X là vị trí, Y là vị từ) 

* Mô hình có “như” ở đầu.  

* X như XA ( X là vị từ, ngữ vị từ; XA là cụm động từ) 

* X như A: X là vị từ, A là danh từ, ngữ danh từ. 

* X như CVB: vị từ, động từ có thể khuyết B. 

* A như Y/B: Trong đó A là danh từ, Y là vị từ, B là danh từ 

b. Thành ngữ miêu tả 

Để phân tích thành ngữ miêu tả chúng tôi xin đi sâu vào ba 

mô hình chính dưới đây: 

- Mô hình là ngữ vị từ. 

- Mô hình là ngữ danh từ. 

- Mô hình là kết cấu CVB. 

Tiểu kết 

Việc sử dụng thành ngữ trong các bài viết trên báo An ninh 

Thế giới và các ấn phẩm liên quan đã tạo nên một nét đặc trưng riêng 

của báo An ninh Thế giới. Với 812 thành ngữ thống kê được từ 430 

số báo, có thể thấy thành ngữ được vận dụng khá đa dạng và phổ 

biến. Có 356/812 thành ngữ đối xứng, chiếm 43,84%, trong đó các 

thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng 4 yếu tố là nổi bật nhatas ở tính cặp 

đôi và đối ngẫu trong cấu trúc từ vựng-ngữ pháp, ngữ nghĩa, đặc biệt 

là về mặt ngữ âm. Số thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng 6,8 yếu tố tuy ít 

hơn nhưng được xây dựng qua hai bậc đối ý và đối lời. Đối ý là bậc 

đối xứng giữa hai vế của thành ngữ với nhau về ý. Quan hệ đối xứng 

về ý có được và thể hiện qua được là nhờ các quan hệ đối xứng giữa 

các yếu tố của hai vế thành ngữ, đó là quan hệ đối lời. Qua kết quả 
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khảo sát thì số thành ngữ này được sử dụng ít hơn so với thành ngữ 

ẩn dụ hóa đối xứng 4 yếu tố. 

Thành ngữ phi đối xứng chiếm 456/812 thành ngữ, chủ yếu 

được kết cấu theo hai kiểu kết cấu ngữ pháp phổ biến là kết cấu ngữ 

pháp có một trung tâm và kết cấu ngữ pháp có hai trung tâm. Kết cấu 

ngữ pháp có một trung tâm là những kết cấu danh ngữ, động ngữ và 

tính ngữ. Kết cấu ngữ pháp có hai trung tâm chính là những kết cấu 

chủ vị.  

Dưới ngòi bút của các phóng viên, các thành ngữ vốn là 

những đơn vị có giá trị biểu cảm và mang tính cố định càng trở nên dễ 

hiệu và đạt hiệu quả cao nhất là trong việc thể hiện quan điểm của 

mình trong mỗi bài viết. Chính điều này tạo nên nét riêng của tờ báo, 

làm phong phú thêm cho tờ báo nhờ các kiểu cấu tạo linh hoạt trên 

những yếu tố có sẵn là chính, có sự vay mượn, sáng tạo ra những cách 

dùng thành ngữ mới mang sắc thái biểu cảm cao nhằm thể hiện tốt 

nhất hiệu quả của lời nói mà một thành ngữ điển hình luôn hướng tới.  

CHƯƠNG 3 

CÁC GIÁ TRỊ BIỂU ĐẠT 

3.1. VẬN DỤNG THÀNH NGỮ GỐC HÁN 

Theo tư liệu khảo sát, số thành ngữ gốc Hán được các nhà 

báo sử dụng trong các bài viết tương đối ít, chỉ có 46/812 thành ngữ, 

chiếm 5,66%.  Đa số các thành ngữ gốc Hán này đều được các phóng 

viên, nhà báo sử dụng dưới dạng nguyên bản, tức là sử dụng nguyên 

dạng các thành ngữ gốc Hán chứ không sử dụng những thành ngữ 

dịch tương ứng. 
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3.2. NHỮNG SÁNG TẠO TRONG SỬ DỤNG THÀNH NGỮ

 3.2.1. Vận dụng nguyên dạng 

Tại nhiều bài viết, phóng viên vận dụng thành ngữ nguyên 

dạng như một tiền đề chân lý. Nó thường được người viết đặt ở đầu 

câu hoặc đầu đoạn văn, cũng có khi nó được dùng để đặt tên cho một 

cái tittle chính hoặc là tittle phụ trong bài. 

Bảng 3.1. Khả năng đảm nhận cú pháp của thành ngữ 

trong câu trong các chuyên mục trên báo An ninh Thế giới 

Tên 

chuyên 

mục Đứng 

thành 

câu biệt 

lập 

Làm thành phần 

chính trong câu 

Làm 

thành 

phần 

phụ 

trong 

câu 

(Trạng 

từ) 

Làm thành phần 

phụ trong cụm từ 
Tổng số 

thành 

ngữ Chủ 

ngữ 
Vị ngữ Bổ ngữ 

Định 

ngữ 

Bút ký 7 3 45 5 12 3 75 

Phóng 

sự 5 0 78 12 48 7 150 

Bình 

luận 

văn hóa 
10 4 98 15 84 39 250 

Chân 

dung 

nhân 

vật 

3 0 54 18 45 24 144 

Phỏng 

vấn 
0 0 23 14 76 18 131 

Bài 

Quốc tế 2 0 5 8 23 20 58 

Tỷ lệ 

27/808 

3,34% 

7/808 

0,87% 

303/808 

37,5% 

72/808 

8,91% 

288/808 

35,64% 

111/808 

13,74% 

808/812 

99,51% 
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Qua bảng 3.1 số thành ngữ đứng độc lập với tư cách là một 

câu độc lập rất hạn chế trong hơn 430 số báo được khảo sát. Còn lại 

đa số những trường hợp khác thành ngữ đều tham gia làm thành phần 

cấu tạo câu. Trong câu, thành ngữ thường làm thành phần chính là vị 

ngữ, có 303 câu chiếm 37,5%, ngoài ra, nó có thể làm bổ ngữ chiếm 

35,64%, định ngữ (thành phần phụ của cụm từ) chiếm 13,74%, trạng 

ngữ (thành phần phụ của câu) chiếm 8,91%. Thành ngữ có khả năng 

làm chủ ngữ nhưng rất hạn chế, chỉ có 0,87%.  Do thành ngữ thực 

hiện chức năng định danh nên khi được sử dụng nguyên dạng, nó chủ 

yếu đóng vai trò làm thành phần câu. Việc vận dụng thành ngữ của 

nhiều nhà báo trong những trường hợp này cũng khá đa dạng 

3.2.2. Vận dụng cải biến, mô phỏng  

Bên cạnh những thành ngữ được sử dụng ở dạng nguyên 

dạng, nhiều nhà báo còn sử dụng những thành ngữ ở dạng cải biến.  

a. Cải biến về ngữ âm 

Thành phần ngữ âm được cải biến chủ yếu là theo cách phát 

âm của phương ngữ vùng miền. Những biến thể ngữ âm này thường 

diễn ra ở bộ phận âm chính và thường là hiện tượng rút ngắn độ mở 

của nguyên âm. Tuy nhiên, cũng có thể bắt gặp một số thành ngữ ở 

dạng biến thể ngữ âm theo phương ngữ ở các dạng: 

- Biến thể phụ âm đầu 

- Biến thể phụ âm chính 

b. Cải biến về từ vựng 

Việc cải biến về từ vựng giúp phóng viên, nhà báo làm mới 

những thành ngữ nguyên mẫu đã có trước đó để nó phù hợp với nội 
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dung mà người nói đang muốn diễn đạt. Nó được thực hiện bằng 

cách lược bớt hoặc thêm một số từ vào thành ngữ gốc dưới dạng: 

- Lược từ. 

- Thêm từ 

- Thay từ 

3.2.3. Cải biến cấu trúc 

Để cải biến cấu trúc, nhiều nhà báo đã sử dụng cách thay đổi 

trật tự hai vế, đảo cấu trúc hai vế cũng như hoán chuyển những thành 

tố đối xứng của mỗi vế cho nhau. Cách thức cải biến cấu trúc thành 

ngữ đối xứng của các nhà báo chủ yếu dựa trên cơ tạo của các mô 

hình ngữ pháp: XY-X’Y’, XA-X’A’, DX-D’X’, DA-D’A’, XD-

X’D’, AX-A’X’, AB-A’B’. 

Nếu gọi “1-2 + 3-4” là cấu trúc cơ sở của loại thành ngữ đối 

xứng gồm 2 vế, 4 yếu tố. Trong đó 1-2 và 3-4 là hai vế của thành 

ngữ; yếu tố 1 và 3, 2 và 4 là hai cặp đối xứng nhau về từ vựng, ngữ 

nghĩa, cùng trường nghĩa hẹp. Ngoài ra, hai yếu tố 1 và 3 cũng có thể 

đồng nhất với nhau. 

- Phương thức thay đổi trật tự hai vế thành ngữ. 

- Phương thức đảo cấu trúc hai vế thành ngữ 

- Phương thức hoán chuyển thành tố giữa hai vế thành ngữ. 

3.3. MƯỢN Ý CỦA THÀNH NGỮ GỐC 

Trường hợp này xuất hiện khá nhiều, tuy nhiên ở dạng cải 

biến này các phóng viên không vận dụng khuôn hình của thành ngữ 

nguyên dạng mà chỉ mượn ý của nó và triển khai theo phong cách 
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khẩu ngữ của người sử dụng. Mượn ý thành ngữ gốc được thể hiện ở 

hai hình thức: mượn ý thuận chiều và mượn ý nghịch chiều.  

3.4. SỬ DỤNG LIÊN THÀNH NGỮ 

 Đây là một nét riêng trong cách sử dụng thành ngữ của các 

nhà báo. Việc sử dụng liên thành ngữ không chỉ nhấn mạnh nội dung 

của đoạn văn, câu văn mà quan trọng hơn nó tạo cho người đọc cảm 

giác dễ đọc, dễ hiểu.   

Tiểu kết 

 Việc vận dụng thành ngữ trên báo chí nói chung, báo An 

ninh Thế giới và những ấn phẩm liên quan nói riêng tự làm phong 

phú cho tờ báo nhờ các kiểu cấu tạo linh hoạt trên những yếu tố có 

sẵn là chính, có sự vay mượn, sáng tạo ra những cụm từ mang tính 

thành ngữ mới hoặc những cách dùng mới mang sắc thái biểu cảm 

cao nhằm thể hiện tốt nhất hiệu quả của lời nói mà một thành ngữ 

điển hình luôn hướng tới. 

 Thành ngữ đã trở thành một trong những yếu tố tạo cho các 

bài báo thêm phần hấp dẫn, thú vị. Cách vận dụng thành ngữ của các 

tác giả cũng rất linh hoạt, hợp lý, không gò bó với nhiều hình thức 

khác nhau. Các nhà báo không chỉ vận dụng thành ngữ ở dạng 

nguyên mẫu mà còn cải biến chúng trên nhiều phương diện ngữ âm, 

từ vựng, cấu trúc… Bên cạnh đó, sự đan xen hài hòa giữa việc sử 

dụng thành ngữ thuần Việt và thành ngữ gốc Hán cũng góp phần 

giúp cho các bài báo gần gũi với người đọc. 
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KẾT LUẬN 

Khảo sát thành ngữ trên báo An ninh Thế giới và các ấn 

phẩm liên quan từ năm 2010 đến nay, chúng tôi căn cứ vào ba loại 

báo được phát hành để khảo sát đó là An ninh Thế giới, An ninh Thế 

giới giữa tháng và An ninh Thế giới cuối tháng. Đồng thời, chúng tôi 

cũng căn cứ vào cuốn Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt nam của Vũ 

Dung, Vũ Thúy Anh, Vũ Quang Hào, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1993 

để làm cơ sở đối chiếu, so sánh. 

Trong luận văn này chúng tôi quan niệm “Thành ngữ là 

những cụm từ cố định về hình thái cấu trúc, có tính hoàn chỉnh về 

nghĩa và mang sắc thái biểu cảm cao”. Khi xem xét giá trị, nội dung 

biểu hiện của thành ngữ trong quá trình khảo sát báo An ninh Thế 

giới và các ấn phẩm liên quan từ năm 2010 đến nay, chúng tôi nhận 

thấy thành ngữ tiếng Việt nói chung được chia thành hai loại lớn là 

thành ngữ đối xứng và thành ngữ phi đối xứng hay còn được gọi là 

thành ngữ ẩn dụ hóa đối xứng và thành ngữ ẩn dụ hóa phi đối xứng. 

Trong mỗi loại này lại chia thành nhiều dạng nhỏ hơn, chủ yếu được 

phân chia theo đặc trưng ngữ pháp đặc biệt là các mô hình ngữ pháp. 

Xét về mặt hình thức, các thành ngữ xuất hiện trên báo chí 

chủ yếu ở hai dạng thức là giữ nguyên dạng thành ngữ gốc hoặc 

được sáng tạo (cải biên). Các thành ngữ được cải biên trong các bài 

báo thường xuất hiện ở các dạng: Hoán đổi vị trí các yếu tố, cải biên 

các yếu tố như mở rộng cấu trúc, thay yếu tố cũ bằng yếu tố mới, 

thêm yếu tố mới và lược bớt các yếu tố. 
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Ở khía cạnh nội dung, việc vận dụng các thành ngữ trong bài 

viết sao cho phù hợp lại phụ thuộc vào cách nhìn nhận, sử dụng ngôn 

từ của các nhà báo. 

Thông qua việc vận dụng các thành ngữ, nhiều phóng viên, 

nhà báo có khả năng tác động đến ý thức, suy nghĩ của người đọc rất 

lớn. Những hàm ý này dường như là một lời cảnh báo trước sự suy 

đồi về đạo đức, xuống cấp của một bộ phận người trong cuộc sống 

thường nhật, nó như một hồi chuông nhắc nhở con người cần nhìn 

nhận lại một cách nghiêm túc để mang lại những bình yên trong  

cuộc sống. 

Qua khảo sát 430 số báo với 812 thành ngữ được sử dụng 

trên báo An ninh Thế giới và các ấn phẩm liên quan từ 2010 đến nay 

chúng tôi nhận thấy việc vận dụng thành ngữ trong các bài viết đang 

là xu hướng của báo chí hiện nay. Sử dụng thành ngữ một cách sáng 

tạo qua việc cải biên về mặt nào đó đã góp phần làm tăng tính hiệu 

quả khi giao tiếp. Hiệu quả này chỉ có được khi phóng viên, nhà báo 

biết vận dụng thành ngữ một cách linh hoạt, tức là phải biết lựa chọn 

một cách thông minh để có thể vận dụng thành ngữ vào quá trình 

sáng tạo tác phẩm báo chí. Những biến thể của các thành ngữ được 

dùng trên báo không đơn giản là kết quả của sự dí dỏm, hài hước mà 

còn chứa đựng những giá trị riêng. Bằng cách vận dụng thành ngữ 

như vậy, mỗi bài báo có thêm sức nặng và trở nên gần gũi với người 

đọc, chúng có khả năng biến những câu văn bình thường trở nên sinh 

động hơn, đồng thời nhờ khả năng khái quát cao của thành ngữ mà 

những thông tin trong tác phẩm báo chí nói chung thường được 
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chuyển tải một cách nhanh nhất, sâu sắc nhất, giàu giá trị biểu đạt và 

cũng ngắn gọn, giản dị dễ nhớ nhất. Chính những ưu thế này của 

thành ngữ, mà báo chí hiện đại nói chung và báo An ninh Thế giới 

cùng các ấn phẩm liên quan nói riêng đã trau dồi tư duy phê phán ở 

bạn đọc về những thói hư tật xấu trong xã hội, đồng thời góp phần 

tích cực vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

 

 

 

 

 

 

 


