
ẨN DỤ HÓA - MỘT TRONG NHỮNG CƠ CHẾ CẤU TẠO CÁC ĐƠN VỊ 
ĐỊNH DANH BẬC HAI 

   HOÀNG KIM NGỌC 

  

Tóm tắt 

Bài viết này có sự phân biệt rõ các khái niệm ẩn dụ hóa (cơ chế ẩn dụ hóa hay 
phép ẩn dụ) với ẩn dụ nói chung (và ẩn dụ tu từ nói riêng). Đồng thời làm rõ bản chất 
của ẩn dụ hóa (hay cơ chế ẩn dụ hóa) là cơ trình lâm thời chuyển nghĩa của từ ngữ dựa 
vào quan hệ liên tưởng tương đồng mà biến một từ ngữ thông thường, vốn biểu thị sự vật 
này, thành một ẩn dụ, tức là từ ngữ có giá trị như một hình ảnh ngôn từ cảm tính có khả 
năng gợi lên ở người đọc, người nghe biểu tượng về một sự vật khác. Có thể nói chuyển 
nghĩa là một trong những con đường quan trọng vào bậc nhất khiến cho ngôn ngữ có khả 
năng kì diệu trong việc phản ánh thế giới khách quan và biểu hiện được những tư tưởng 
tình cảm tinh tế nhất của con người. 

Chúng ta biết, ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt, là “phương tiện giao 
tiếp quan trọng nhất của con người” (V.I Lênin). Xét về mặt bản thể luận, ngôn ngữ là 
một hệ thống kí hiệu, mỗi kí hiệu ngôn ngữ bao giờ cũng gồm hai mặt: âm và nghĩa. Nói 
như F. de Sausure, đó là mặt “cái biểu đạt” (hình ảnh âm thanh) và mặt “cái được biểu 
đạt” (ý niệm). Hai mặt này gắn kết với nhau, không tách rời, có cái nọ thì phải có cái kia, 
tựa như “hai mặt của một tờ giấy” vậy. 

            Mối quan hệ giữa âm và nghĩa, tức giữa cái được biểu đạt và cái được biểu đạt, là 
mối quan hệ tự nhiên như nhiên, có tính võ đoán, không có nguyên do. Chúng ta không 
thể giải thích tại sao “nhà”  dùng để chỉ các công trình kiến trúc mà ta dùng để ở, tại 
sao “cây” lại là “cây”,“sông” lại là “sông”, “núi” lại là “núi”, v.v.. Nói một cách đơn 
giản, cái biểu đạt chính là mặt vật chất, còn cái được biểu đạt là mặt tinh thần, là nghĩa 
của nó. 

            Con đường phát triển của từ là chuyển nghĩa. Đây là con đường vừa tiện lợi, vừa 
tiết kiệm. Tiết kiệm là vì người ta dùng ngay cái vỏ ngữ âm của những từ đã có sẵn, tức 
là không phải tạo mới “cái biểu đạt”. Tiện lợi là vì con đường dựa vào các mối liên hệ 
vốn có trong thực tế để chuyển nghĩa, người ta tạo ra được những từ đa nghĩa, mở ra 
được cho kí hiệu ngôn ngữ cái khả năng kì diệu trong sự biểu hiện thế giới khách quan 
một cách hữu hiệu và tinh tế. Nhờ vậy mà quan hệ giữa âm và nghĩa, tức giữa cái biểu 
đạt và cái được biểu đạt không còn là quan hệ tương ứng một đối một [1,1] nữa. Quan hệ 
giữa cái biểu đạt (vỏ ngữ âm vốn có của từ) với cái được biểu đạt mới (nghĩa chuyển) trở 



thành mối quan hệ có nguyên do. Kí hiệu ngôn ngữ (từ) vốn là đơn nghĩa, trở thành đa 
nghĩa. Tính đa nghĩa của từ với tư cách kí hiệu ngôn ngữ là thuộc tính có giá trị bản thể 
luận, làm cho nó khác với bất kì kí hiệu nào trong các hệ thống kí hiệu khác mà ta đã 
từng biết đến. Hãy xét từ quế với tư cách là một kí hiệu ngôn ngữ để làm ví dụ. 

            Trong tiếng Việt, quế là một từ thuộc vốn từ cơ bản. Với nghĩa gốc, nó được dùng 
để chỉ một loại cây thân gỗ. Đồng thời với nghĩa phái sinh, quế được dùng để chỉ thứ 
dược liệu được lấy từ các bộ phận của cây quế. Khi nói “quế là một loại dược liệu quý”, 
hay là “trong đông y, quế được coi là một vị thuốc có thuộc tính nóng” v.v. người ta hiểu 
quế với nghĩa phái sinh:“Thứ dược liệu quý, chế từ vỏ cây quế, có vị cay, mùi thơm, với 
thuộc tính nóng,…”. Quan hệ giữa nghĩa phái sinh này với cái biểu đạt (vỏ ngữ âm) 
“quế” là quan hệ có nguyên do, vì nghĩa này được chuyển từ nghĩa gốc nhờ khả năng liên 
tưởng của người Việt dựa vào quan hệ tương cận giữa toàn thể với bộ phận, giữa sản vật 
với nguồn gốc của sản vật đó. Trong ngôn ngữ học, cách chuyển nghĩa này được gọi là 
phép hoán dụ. Hai nghĩa vừa nêu đã được cộng đồng người Việt chấp nhận và sử dụng 
thống nhất trong giao tiếp. Những nghĩa này đã ổn định và được coi là nghĩa từ điển 
(nghĩa được ghi nhận và phản ánh trong từ điển). Thế nhưng, trong bài ca dao sau đây thì 
mối quan hệ giữa cái biểu đạt “quế” với cái được nó biểu đạt trở nên phức tạp hơn rất 
nhiều: 

                        Đau đớn thay cho cây quế giữa rừng 

                        Để ác đen nó đậu đau lòng quế thay 

                        Ước gì con ác nó bay 

                        Tiên ngồi gốc quế, quế nay bằng lòng 

                                                                      [1, 965] 

            Dù là dạng biến thể hay hằng thể (cái mà không dễ gì xác định được và đã làm 
đau đầu không ít các nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian) thì ở đây rõ ràng là từ quế (hay 
cây quế) đã không hành chức với nghĩa gốc (nghĩa đen), mà đã được dùng nghĩa chuyển 
theo lối nhân hóa, vì quế ở đây không còn vô tri vô giác nữa, mà đã biết “đau lòng” hay 
biết “bằng lòng” rồi. 

            Dẫn ví dụ này, chúng tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng chuyển nghĩa là một 
trong những con đường quan trọng vào bậc nhất khiến cho ngôn ngữ có khả năng kì diệu 
trong việc phản ánh thế giới khách quan và biểu hiện được những tư tưởng tình cảm tinh 
tế nhất của con người. Cũng xin lưu ý thêm rằng chính  câu chuyện về sự chuyển nghĩa 
này liên quan trực tiếp đến vấn đề ẩn dụ và ẩn dụ hóa. Vì thế chúng ta còn phải trở lại với 
những ngữ liệu được dẫn liên quan đến những từ kiểu như từ quế ở trên. 



            Con đường tạo ra những từ ngữ mới có thể là dựa trên cơ sở các đơn vị gốc và có 
sẵn bằng cách vận dụng các cơ chế cấu tạo từ và các phương tiện có giá trị hình thái học. 
trong tiếng Việt, đó là cách tạo từ ghép, kiểu như: nhà + cửa = nhà cửa, non + 
sông = non sông, xe + máy = xe máy,  hoặc là cách cấu tạo từ láy như: (cười) chúm 
chím, đỏ - đỏ đắn, xanh - xanh xao,… 

            Những đặc điểm có tính chất bản thể luận của từ với tư cách là kí hiệu ngôn ngữ 
vừa được trình bày ở trên có tầm quan trọng đặc biệt, vì nó sẽ là cơ sở giúp chúng ta xem 
xét bản chất của cơ chế ẩn dụ hóa và hệ quả của nó. 

            Về bản chất, phép so sánh và phép ẩn dụ là một; chúng đều nằm trong một phạm 
trù khái niệm rộng hơn mà truyền thống ngữ văn học Việt Nam gọi là thể tỉ. Sự khác 
nhau giữa phép ẩn dụ và phép so sánh chỉ ở chỗ: Phép so sánh bao giờ cũng hiển ngôn 
toàn bộ các thành phần trong cấu trúc của mình, nghĩa là có mặt tất cả các yếu tố như từ 
ngữ biểu thị cái được so sánh (bao gồm cả thuộc tính, hay bình diện được so sánh), từ 
ngữ biểu thị quan hệ so sánh và từ ngữ biểu thị cái được dùng làm chuẩn để so sánh (nói 
gọn lại là cái so sánh), vì thế có người còn gọi là so sánh nổi, ví dụ: 

                                                Thân em như tấm lụa đào 

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. 

            Còn phép ẩn dụ là so sánh ngầm (so sánh chìm), không hiển ngôn, nghĩa là trong 
cấu trúc so sánh ở đây sẽ ẩn đi cái được so sánh (bao gồm cả thuộc tính hay bình diện 
được so sánh) và từ ngữ biểu thị quan hệ so sánh, ví dụ: 

                                                Tằm ơi say đắm nơi đâu 

                                    Mà tằm bỏ nghĩa cành dâu không nhìn? 

            Tằm và cành dâu ở đây là những ẩn dụ, là hệ quả của phép ẩn dụ hóa (so sánh 
ngầm). Nếu tạm kí hiệu phép so sánh nổi là “A t như B”, thì ở phép so sánh chìm chỉ 
còn tằm và cành dâu là hiển ngôn. Đó chính là vế B, còn A, t và từ so sánh đều bị ẩn đi. 
Như vậy là có một cơ trình chuyển hóa từ phép so sánh đến phép ẩn dụ, cơ trình chuyển 
hóa đó có tính quy tắc và có thể mô hình hóa như sau: 

                        A    t   như    B →  B   (≈ A) 

            Trong mô hình này, “A t như B” là mô hình của phép so sánh. Mũi tên → biểu thị 
quá trình chuyển hóa. “ B  (≈ A)” là mô hình của phép ẩn dụ. Hãy trở lại với từ tằm trong 
tư cách một kí hiệu ngôn ngữ, ở hai câu ca dao sau đây: 

(1)   Đôi ta như thể con tằm 

Cùng ăn một lá cùng nằm một nong 



(2)   Tằm ơi say đắm nơi đâu 

Mà tằm bỏ nghĩa cành dâu không nhìn? 

            Tằm trong ví dụ (1) là vế B, cái so sánh với đôi ta (A) tức đôi bạn tình, cái được 
so sánh, như thể là từ ngữ biểu thị quan hệ so sánh, còn “cùng chung một lá, cùng nằm 
một nong”là thành phần bổ sung. Tằm trong ví dụ (2) được dùng theo lối nhân hóa (một 
biến thể của ẩn dụ). Cành dâu cũng vậy. Ta nhận biết được điều đó là nhờ tằm và cành 
dâu được kết hợp với các từ ngữ biểu đạt hành vi và tâm trạng của con người, như say 
đắm, bỏ nghĩa, không nhìn và lời gọi “tằm ơi”. 

            Như vậy, tằm và cành dâu ở đây cũng được ngầm ví như hai người bạn tình. Mô 
hình của phép ẩn dụ “ B  (≈ A)” được hiểu như sau: B là từ ngữ được dùng để biểu thị 
một sự vật khác loại với sự vật  do A biểu thị, nhưng vì có một mặt, một thuộc tính tương 
đồng nào đó giữa A và B mà người ta liên tưởng đến, nên B được ngầm ví (kí hiệu là 
“≈”) với A, có tư cách  là tên gọi lâm thời biểu trưng cho A, được dùng hiển ngôn, còn A 
thì hàm ẩn trong B, nên A được đặt trong kí hiệu ngoặc đơn ( ). 

            Như vậy, cơ trình chuyển hóa từ phép so sánh sang phép ẩn dụ đã diễn ra theo ít 
nhất hai quy tắc sau đây: 

1) Phải đưa cái được so sánh và quan hệ so sánh vào trạng thái ngầm ẩn, không 
hiển ngôn; 

2) Phải tạo ra được những  điều kiện cần và đủ để cái so sánh (B)  có thể thay thế 
được cho cái được so sánh (A) tàng ẩn mà người đọc, người nghe vẫn hiểu một cách 
không mấy khó khăn. 

Cứ liệu trong ca dao cho thấy: nếu chỉ lược đi quan hệ so sánh, mà chỉ giữ lại hai 
vế gồm những từ ngữ biểu thị cái được so sánh và cái so sánh thì ta sẽ có  hiện tượng 
trung gian giữa phép so sánh và phép ẩn dụ như: 

-         Đàn ông nông nổi giếng khơi 

          Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu 

-         Gái thương chồng đương đông buổi chợ 

         Trai thương vợ nắng quái chiều hôm 

Đứng trước những hiện tượng trung gian này, có thể có hai cách giải khác nhau: 

Một là, coi đây là hiện tượng “so sánh trực tiếp” 

Hai là, coi đây là hiện tượng đã thuộc về cơ chế ẩn dụ hóa. 



Xem ra thì cả hai cách lí giải vừa nêu đều có thể chấp nhận được. Việc chấp nhận 
cách lí giải nào là tùy thuộc vào cách nhìn và định hướng của nhà nghiên cứu. Chúng tôi 
thiên về giải pháp coi là hiện tượng trung gian trên con đường chuyển hóa từ so sánh đến 
ẩn dụ. 

Ở đây cần có sự phân biệt rõ các khái niệm ẩn dụ hóa (cơ chế ẩn dụ hóa hay phép 
ẩn dụ) với ẩn dụ nói chung và ẩn dụ tu từ nói riêng. Trong các sách viết về ngữ văn ở 
nước ta, hiện nay, các thuật ngữ ẩn dụ hóa, phép ẩn dụ, cơ chế ẩn dụ hóa… thường được 
dùng như những đơn vị đồng nghĩa. Điều đó chẳng phương hại gì. Tuy nhiên, các thuật 
ngữ này vẫn có những khác biệt tinh tế trong cách sử dụng. Chẳng hạn như nói ẩn dụ 
hóa là muốn thiên về biểu thị cái quá trình biến những từ ngữ thông thường thành những 
ẩn dụ, nghĩa là những từ ngữ có nghĩa bóng, nghĩa biểu trưng. Khi dùng cơ chế ẩn dụ 
hóa là muốn nhấn mạnh rằng ẩn dụ hóa diễn ra theo một cơ trình với những qui tắc riêng 
của nó. Còn phép ẩn dụ là cách coi ẩn dụ  như một biện pháp tu từ, nhằm tạo ra những ẩn 
dụ trong tư cách là những mã của nghệ thuật ngôn từ. 

Để tiện dùng với sự đa dạng và uyển chuyển trong cách diễn đạt, trong bài này, 
chúng tôi chấp nhận những thuật ngữ vừa nêu như những thuật ngữ đồng nghĩa. Vấn đề 
then chốt là ở chỗ cần hiểu rõ bản chất của cái gọi là ẩn dụ hóa (hay cơ chế ẩn dụ hóa) là 
gì. 

Từ những điều đã được trình bày với sự phân tích các dẫn liệu ở trên, chúng ta có 
thể thấy về bản chất, ẩn dụ hóa là cơ trình chuyển nghĩa của từ ngữ, dựa vào quan hệ 
liên tưởng tương đồng mà biến một từ ngữ thông thường, vốn biểu thị sự vật này, thành 
một ẩn dụ, tức là từ ngữ có giá trị như một hình ảnh ngôn từ cảm tính có khả năng gợi 
lên ở người đọc, người nghe biểu tượng về một sự vật khác. 

Nếu như ẩn dụ hóa là một cơ trình, tức một quá trình diễn ra có tính quy tắc, giống 
như sự hành chức của một bộ máy, thì ẩn dụ là hệ quả, là sản phẩm của cơ trình đó. Vậy 
thì hệ quy tắc ẩn dụ hóa với tư cách là một trong những cơ chế cấu tạo đơn vị định danh 
bậc hai là gì? Có làm rõ điều này thì mới có thể xác định được rõ bản chất của ẩn dụ. 

Dựa vào sự phân tích các ví dụ đã dẫn ở trên về các từ ngữ 
như tằm, quế, lụa, đào,thuyền, bến… và các quá trình chuyển hóa từ so sánh đến ẩn dụ, 
quá trình chuyển nghĩa, v. v., chúng ta có thể rút ra hệ  quy tắc của cơ chế ẩn dụ hóa như 
sau: 

1)     B muốn so sánh ngầm được với A thì phải thỏa mãn được hai điều 

kiện: 

Một là, B và A phải là những từ ngữ (trong tư cách là kí hiệu ngôn ngữ) biểu thị 
những sự vật khác loài; 



Hai là, những sự vật do A và B biểu thị phải có sự giống nhau, tương đồng về một 
thuộc tính, một phương diện nào đó mà ta nhận biết được nhờ quan hệ liên tưởng; nghĩa 
là khi nói đến B người ta nghĩ đến A. 

2) Trong ngôn bản, từ ngữ biểu thị quan hệ so sánh và từ ngữ biểu thị cái được so 
sánh (tức A) về nguyên tắc là phải tàng ẩn, không hiển ngôn; chỉ có từ ngữ biểu thị cái so 
sánh ngầm (tức B) là hiển ngôn và thay thế cho từ biểu thị cái được so sánh (tức A). 

Trong bài này, chúng tôi chủ trương phân biệt hai sự kiện ngôn ngữ đó. Với nhận 
thức như thế, phép ẩn dụ hay cơ chế ẩn dụ hóa được hiểu là cơ trình lâm thời chuyển 
nghĩa của từ ngữ, dựa vào quan hệ liên tưởng và nét tương đồng giữa các sự vật được 
biểu thị để biến một từ ngữ thông thường vốn biểu thị sự vật này, thành một ẩn dụ tu từ, 
trong tư cách một tín hiệu ngôn ngữ, có giá trị gợi lên một hình ảnh cảm tính, hay một 
biểu tượng về một sự vật khác. 

Như vậy về bản chất, ẩn dụ tu từ là từ ngữ, trong tư cách là kí hiệu ngôn ngữ, 
không được dùng với nghĩa vốn có để biểu thị sự vật thuộc loại này, mà dựa vào mối 
quan hệ liên tưởng về nét nghĩa tương đồng, được dùng lâm thời với nghĩa chuyển, gợi 
lên một biểu tượng về một sự vật  thuộc loại khác. 

Do ẩn dụ tu từ là hiện tượng so sánh ngầm, có tính chất lâm thời và nghĩa của nó 
không phải là nghĩa biểu vật, hay biểu niệm mà thiên về biểu cảm (dưới dạng biểu tượng 
- một hình thái nhận thức tiền khái niệm) về  sự vật nên rất tinh tế, khó nắm bắt. Vì thế 
phải tìm ra những tiêu chí làm chỗ dựa để nhận diện ẩn dụ tu từ với nghĩa chuyển lâm 
thời của nó. Đó là điều cần bàn trong một bài viết khác. 
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