
Văn Hóa - nGHệ tHuật

Tháng 4 năm 2011, nhà xuất bản 
giáo dục Việt nam đã phát hành 
cuốn Phong cách học tiếng Việt 

hiện đại của pGS.tS nguyễn Hữu Đạt. 
Với 435 trang, cuốn sách không chỉ 
cung cấp những kiến thức phong phú 
về từng loại phong cách chức năng mà 
còn thể hiện tư duy khoa học qua những 
phân tích sắc sảo, miêu tả phong phú 
về các hiện tượng giao tiếp ngôn ngữ…
đồng thời cuốn sách còn là những gợi 
dẫn thú vị cho những người quan tâm 
đến ngôn ngữ  và văn chương. ngoài lời 

nói đầu, cuốn sách gồm 4 phần với các 
nội dung chính như sau:

phần 1: Lịch sử nghiên cứu và những 
khái niệm cơ bản của phong cách học 
tác giả không đi vào những giới thuyết 
có tính chất “dẫn luận” về phong cách 
học mà đi sâu vào hai nội dung lớn: 
Lịch sử nghiên cứu phong cách học và 
những khái niệm cơ bản trong nghiên 
cứu phong cách học. 

Với những lập luận chặt chẽ và minh 
chứng rõ ràng, ở nội dung đầu tiên, tác 

giả đã làm rõ lịch sử nghiên cứu phong 
cách học trên thế giới ở ba giai đoạn: 
Giai đoạn trước ch. Bally (thời cổ đại và 
thời trung đại, Giai đoạn ch. Bally, Giai 
đoạn sau ch. Bally. ở nội dung lớn thứ 
hai của phần 1, tác giả cung cấp cho 
độc giả 5 cặp khái niệm cơ bản nhất 
trong nghiên cứu phong cách học: 
phong cách và phong cách học; phong 
cách và chuẩn mực; chuẩn mực ngôn 
ngữ  và chuẩn mực phong cách; phong 
cách ngôn ngữ và phong cách lời nói; 
Màu sắc phong cách và màu sắc tu từ. 
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Điểm sáng tạo và mới mẻ của 
tác giả là vừa cung cấp khái 
niệm một cách hàm súc, đưa 
những ví dụ tiêu biểu vừa 
làm thao tác phân biệt giúp 
người nghiên cứu “tỉnh táo 
nhận diện” khi dùng những 
khái niệm dễ gây nhầm lẫn 
này thông qua phần lý giải 
và những câu hỏi ôn tập, vận 
dụng hợp lý. 

phần 2: Đối tượng, nhiệm vụ 
và các phương pháp nghiên 
cứu của phong cách học là 
những nội dung chính minh 
họa rõ cho sự khẳng định đó. 
Về đối tượng nghiên cứu, tác 
giả đã giới thiệu và lý giải 
những quan niệm khác nhau 
từ đó, đưa ra quan niệm của 
mình dựa trên ba yêu cầu (sự 
lựa chọn hiệu lực của sự sử 
dụng và phân loại, khái quát 
hóa): “phong cách học nghiên cứu toàn 
bộ những khả năng thực tế về việc sử 
dụng các phương tiện ngôn ngữ trong 
hoạt động giao tiếp của con người nhằm 
tạo ra sự thống nhất giữa cơ chế của 
người nói và người nghe về một lĩnh vực 
nhất định cũng như việc hệ thống hóa 
chúng thành những kiểu, dạng, những 
khuôn mẫu cụ thể. nói khái quát, đối 
tượng của phong cách học là văn bản và 
hoạt động của các loại văn bản”. trên 
cơ sở xác định đối tượng nghiên cứu, 
tác giả đã chỉ ra 4 nhiệm vụ cụ thể của 
phong cách học tiếng Việt hiện đại với 
tư cách là một bộ môn độc lập: nghiên 
cứu các thế đối lập trong ngôn ngữ và 
trong lời nói; nghiên cứu đặc điểm của 
các phong cách chức năng và tiến hành 
phân chia các phong cach chức năng; 
nghiên cứu sự hình thành và phát triển 
của mỗi loại phong cách chức năng 
trong lịch sử; Xác định nhiệm vụ nghiên 
cứu cho từng loại phong cách. phương 
pháp nghiên cứu lịch đại, đồng đại và 
so sánh loại hình là ba phương pháp 
chính được sử dụng khi nghiên cứu 
phong cách học từ những quan điểm 
khác nhau. 

phần 3, tác giả dành để nói về cơ sở, 
phương pháp phân chia các phong cách 

chức năng và hoạt động của các phong 
cách trong tiếng Việt. từ việc phân tích 
các quan điểm khác nhau, tác giả đã 
đưa ra ba cơ sở chung và quan trọng 
nhất trong việc phân chia các phong 
cách chức năng: chức năng giao tiếp; 
hình thức thể hiện và phạm vi giao tiếp. 
tiếp theo, tác giả cuốn sách đã chỉ ra 
một cách cụ thể kết quả phân chia các 
phong cách chức năng dựa theo nguyên 
tắc: có sự đối lập tương đối rõ giữa hai 
phong cách chức năng cùng ba cơ sở và 
phương pháp trên. 

nội dung trọng tâm của phần 3 đồng 
thời là nội dung chính của cuốn sách, 
tác giả giới thuyết kĩ càng về hoạt động 
của 6 phong cách chức năng trong 
tiếng Việt hiện đại: phong cách khẩu 
ngữ tự nhiên; phong cách hành chính – 
công vụ; phong cách khoa học, phong 
cách báo chí; phong cách chính luận 
và cuối cùng là phong cách nghệ thuật 
trên các bình diện như: định nghĩa, đặc 
điểm cơ bản, kết cấu, vấn đề sử dụng từ 
ngữ, khả năng chuyển hóa phong cách, 
vai trò, điểm nổi bật của một số yếu tố 
trong phong cách; các dạng thức tồn tại 
của từng phong cách chức năng…Mỗi 
phong cách chức năng đều được tác giả 
trình bày một cách khoa học, thuyết 
phục thông qua các ví dụ dễ hiểu, biểu 

đồ minh họa những diễn giải 
logic, lập luận chắc chắn. thông 
qua đó, bạn đọc có thể nắm 
được các kỹ thuật để tiến hành 
soạn thảo các loại văn bản như: 
hành chính, báo chí, khoa học, 
nghệ thuật…. cuối phần 3 là hệ 
thống câu hỏi, bài tập phù hợp, 
có tính ứng dụng cao.

phần 4, giá trị phong cách của 
một số đơn vị ngôn ngữ và biện 
pháp tu từ ngữ nghĩa trong tiếng 
Việt. Tác giả còn cho thấy tầm 
quan trọng và những ứng dụng 
tiêu biểu, cụ thể của phong cách 
học tiếng Việt trong hệ thống 
các phân môn ngôn ngữ khác. 
trước khi đi vào các biện pháp 
tu từ cụ thể trên các bình diện 
ngữ nghĩa, cú pháp, tác giả đã 
đi sâu làm rõ giá trị phong cách 
của một số đơn vị ngôn ngữ, 
kiểu kết hợp từ hay một số kiểu 

điệp từ, ngữ… trên cơ sở đó, tác giả đã 
trình bày một cách đầy đủ, sâu sắc về 4 
trong số các biện pháp tu từ độc đáo, 
thú vị của tiếng Việt. Đó là biện pháp 
nói vòng, biện pháp nói lái, lẩy Kiều và 
tập Kiều. 

có thể nói, mỗi trang của cuốn Phong 
cách học tiếng Việt hiện đại đều được 
viết ra bằng tâm huyết, sự trải nghiệm 
và tài năng của một nhà nghiên cứu 
ngôn ngữ, nhà văn, nhà báo, nhà biên 
kịch và đặc biệt là một chuyên gia có 
thâm niên trong giảng dạy phong cách 
học và ngôn ngữ văn học. Với lối viết 
giản dị, sâu sắc, những ví dụ tiêu biểu 
cùng khả năng lập luận chặt chẽ, thuyết 
phục, tác giả Hữu Đạt đã mang đến 
cho độc giả - những người quan tâm 
đến vấn đề phong cách học nói riêng, 
quan tâm đến ngôn ngữ, văn chương 
nói chung một món quà vô giá!
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