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hương thức cấu tạo từ xưng hô 
gia đình trong tiếng Việt và tiếng 
Hán có sự khác nhau khá lớn. Từ 

xưng hô gia đình được phân làm hai loại 
chính: xưng hô đơn dùng xưng gọi riêng một 
hoặc nhiều thành viên trong gia đình như: 
ông, ông nội,v.v…, và xưng hô gộp hay còn 
gọi xưng hô kép gồm hai xưng hô đẳng lập 
trở lên, dùng để gọi chung nhiều thành viên 
như: ông bà, cô bác,v.v... Trong phạm vi bài 
viết, chúng tôi chủ yếu nghiên cứu phương 
thức cấu tạo từ xưng hô đơn. 

Từ xưng hô trong tiếng Việt về cơ bản 
không phân biệt xưng hô văn phong và xưng 
hô khẩu ngữ, chủ yếu là xưng hô đơn âm tiết, 
đặc biệt trong cách dùng “xưng” và “gọi” 
thường dùng đơn âm tiết, trường hợp tha 
xưng hoặc trường hợp cần giải thích rõ về 
giới tính, nội ngoại, huyết thống, thân sơ, 

bàng hệ, người Việt mới thêm các từ tố phân 
biệt giới tính, nội ngoại, huyết thống, thân sơ, 
cấu tạo nên từ xưng hô chính phụ, trung tâm 
đứng trước yếu tố phụ đứng sau và chỉ có 
những từ không phân biệt giới tính, nội 
ngoại, thân sơ mới có chức năng này. Nhưng 
trong tiếng Hán hiện đại, từ xưng hô gia đình 
có xu hướng chủ yếu song âm tiết, phân biệt 
rõ xưng hô văn phong và xưng hô khẩu ngữ, 
phân biệt rõ giới tính, nội ngoại, tông tộc, 
thân sơ, huyết thống. Ở đây, chúng tôi chỉ so 
sánh cấu tạo từ xưng hô gia đình trong tiếng 
Việt và xưng hô văn phong trong tiếng Hán, 
qua đó thấy được sự khác nhau giữa hai nền 
văn hóa Việt và Hán. 

 Xưng hô văn phong trong tiếng Hán 
thường được cấu tạo từ hai âm tiết trở lên. 
Cách cấu tạo từ chủ yếu dựa vào xưng hô 
gốc (từ căn), kết hợp với các từ tố xưng hô 
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khác, mở rộng về trái hoặc về phải để cấu 
tạo nên từ. Thông thường, cấu tạo về bên trái 
để biểu thị giới tính, cấu tạo về phía phải để 
phân biệt tông tộc, nội ngoại, thân sơ, huyết 
thống. Khác với tiếng Việt, những từ xưng 
hô gốc vốn mang ý nghĩa phân biệt giới tính, 
nội ngoại, thân sơ, huyết thống không kết 
hợp được với các từ tố phân biệt giới tính, 
nội ngoại, thân sơ huyết thống, nhưng trong 
tiếng Hán, những từ xưng hô gốc này lại vẫn 
kết hợp với những từ tố trên tạo nên từ xưng 
hô. Mặt khác, những từ xưng hô gốc trong 
tiếng Việt đồng thời là các từ xưng hô; 
những từ xưng hô chính phụ đối xứng nhau 
về giới tính, nội ngoại. Cách cấu tạo của các 
từ xưng hô nữ giới và xưng hô bên ngoại 
không lấy các từ xưng hô gốc nam giới và 
xưng hô bên nội để phát triển thành từ xưng 
hô. Trong khi đó, những từ xưng hô trong 
tiếng Hán hiện đại không đứng độc lập được 
mà phải kết hợp với các từ xưng hô khác. 
Phương thức cấu tạo từ chủ yếu lấy các từ 
xưng hô gốc nam giới và xưng hô bên nội làm 
gốc, kết hợp với các từ tố phân biệt giới tính, 
nội ngoại, tông tộc, huyết thống, thân sơ, mở 
rộng sang phải và trái. Hai cách cấu tạo từ này 
phản ánh sự khác biệt về văn hóa, xã hội của 
hai nước Việt Nam và Trung Quốc. 

1. Phương thức cấu tạo từ xưng hô 
trong tiếng Việt và tiêng Hán 

1.1. Phương thức cấu tạo từ xưng hô 
trong tiếng Việt 

Số lượng từ xưng hô tiếng Việt khá ít, 
biến thể ít, một từ xưng hô có thể xưng gọi 
nhiều thành viên trong gia đình. Theo Hoàng 

Anh Thi, xưng hô gia đình gồm 26 từ xưng 
hô cơ bản, còn theo Trương Thị Diễm thì có 
25 từ xưng hô cơ bản (không có từ xưng hô 
“chít”).(1)  

Khảo sát 26 từ xưng hô gốc cho thấy, 
chúng đều có thể đứng độc lập thành từ xưng 
hô, nhất là trong trường hợp “xưng” và “gọi”. 
Trong trường hợp tha xưng hoặc cần giải 
thích, những từ xưng hô này có thể chia làm 
hai loại chính: Những từ xưng hô vốn mang 
ý nghĩa phân biệt giới tính, nội ngoại, thân 
sơ, huyết thống, thường không kết hợp được 
với những từ tố chỉ giới tính, nội ngoại, thân 
sơ, huyết thống như: ông, bà, trai, gái, dâu, rể, 
nội, ngoại, ruột, họ… Ví dụ, chúng ta không 
thể nói “chú trai, chú nội, cậu ngoại, bố họ, 
con họ, ông trai, bà gái… Những từ xưng hô 
gốc này luôn ở dạng đơn âm tiết, không có khả 
năng cấu thành từ xưng hô chính phụ. Những 
từ không mang ý nghĩa phân biệt giới tính, nội 
ngoại, thân sơ, huyết thống, có thể kết hợp 
được với các yếu tố trên(2), tạo thành các từ 
xưng hô chính phụ, trung tâm đứng trước, 
thành tố phụ đứng sau.  

Xét về góc độ giới tính, 26 từ xưng hô 
gốc này có 17 từ xưng hô phân biệt giới tính 
và 9 từ không phân biệt giới tính. Những từ 
phân biệt giới tính không kết hợp được với 
các từ phân biệt giới tính. Những từ không 
phân biệt giới tính có thể kết hợp với 6 từ tố 
(ông, bà, trai, gái, dâu, rể) dùng để phân biệt 
giới tính. Trong đó, “ông”, “bà” chỉ kết hợp 
được với hai từ “cụ, kỵ” để phân biệt giới 
tính. “Trai, gái, dâu, rể” ngoài chức năng 
phân biệt giới tính, còn có chức năng phân 
biệt huyết thống và phi huyết thống; “trai, 
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gái” biểu thị huyết thống, “dâu, rể” biểu thị 
hôn nhân. 

Trong 17 từ xưng hô phân biệt giới tính, 
ngoài hai từ “anh, chị” ra, 13 từ còn lại 
không kết hợp được với các từ phân biệt giới 
tính, đó là “ông, bà, cha, mẹ, chú, cô, cậu, dì, 
thím, mợ, dượng, dâu, rể, vợ, chồng”. Trong 
số đó, một số từ kết hợp được, nhưng ngữ 
nghĩa thay đổi, như: chú rể, cô dâu, cô gái… 
Sở dĩ hai từ “anh, chị” có thể kết hợp được 
với các từ “trai, gái, dâu, rể”, tạo thành “anh 
trai, chị gái, anh rể, chị dâu”, không phải để 
phân biệt giới tính, mà để phân biệt thân sơ, 
huyết thống. Riêng hai từ “thím, mợ” khi 
dùng làm tha xưng cũng có thể kết hợp với 
“dâu”, thành “mợ dâu, thím dâu” để nhấn 
mạnh đây là xưng hô do hôn nhân đem lại.  

9 từ xưng hô còn lại không phân biệt giới: 
“kỵ, cụ, bác, con, em, cháu, chắt, chút, 
chít”(3), trong đó “kỵ, cụ” chỉ kết hợp với hai 
từ “ông, bà”, 7 từ còn lại kết hợp với “trai, 
gái, dâu, rể” tạo nên các từ xưng hô đối xứng 
nhau về giới tính, vừa phân biệt huyết thống:  

“Kỵ ông – kỵ bà; cụ ông – cụ bà (không 
có “cụ trai, cụ gái, kỵ dâu, kỵ rể…”). 

“Bác trai – bác gái; bác dâu – bác rể; con 
trai – con gái; con dâu – con rể; em trai – em 
gái; em dâu – em rể; cháu trai – cháu gái; 
cháu dâu – cháu rể; chắt trai – chắt gái, chắt 
dâu – chắt rể; chút trai – chút gái; chút dâu – 
chút rể; chít trai – chít gái; chít dâu - chít rể”. 

Về góc độ phân biệt nội ngoại, 26 từ 
xưng hô này, có 18 từ không kết hợp được 
với hai từ “nội, ngoại” vì bản thân những từ 
này hoặc có sự phân biệt nội ngoại như “chú, 
cô, cậu, thím, mợ, dì, dượng”, hoặc chỉ quan 

hệ hạt nhân như “cha, mẹ, con, anh, chị, em”, 
hoặc chỉ quan hệ hôn nhân như “dâu, rể, vợ, 
chồng”. Riêng từ “bác” tương đối đặc biệt, 
không có sự phân biệt nội ngoại, nhưng lại 
không kết hợp được với hai từ “nội, ngoại”. 
Từ “bác” là từ được mượn từ tiếng Hán chỉ 
người anh của bố, mang ý nghĩa nam giới, 
xưng hô bên nội, tông tộc, huyết thống, bề 
trên, bàng hệ. Khi được mượn sang tiếng 
Việt, do ảnh hưởng văn hóa Việt không có sự 
phân biệt rõ ràng về giới tính, nội ngoại, nên 
từ “bác” mất đi ý nghĩa nam giới, xưng hô 
bên nội, tông tộc, nhưng vẫn không kết hợp 
được với hai từ phân biệt nội ngoại này 
giống như từ “chú”.  

8 từ không có sự phân biệt nội ngoại: cụ, 
kỵ, ông, bà, cháu, chắt, chút, chít, có thể kết 
hợp với các từ “nội, ngoại” tạo nên sự đối 
xứng trong xưng hô nội ngoại: “Kỵ nội – kỵ 
ngoại; cụ nội – cụ ngoại; ông nội – ông 
ngoại; bà nội – bà ngoại; cháu nội – cháu 
ngoại; chắt nội – chắt ngoại; chút nội – chút 
ngoại; chít nội – chít ngoại”. 

Để phân biệt thân sơ, người Việt còn 
dùng hai từ “ruột, họ” để phân biệt, ngoài 
những từ xưng hô “thân” nhất như “cha, mẹ, 
con” và nhưng từ mang nghĩa gốc “sơ” chỉ 
quan hệ hôn nhân như “thím, mợ, dượng, 
dâu, rể”, không kết hợp được với hai từ này, 
những từ xưng hô khác đều có thể dùng hai 
từ này để phân biệt thân sơ, so sánh: “chú 
ruột - chú họ; bác ruột - bác họ, cháu ruột - 
cháu họ…”. 

Tất cả những từ xưng hô gốc (từ căn) 
trong tiếng Việt đều có thể đứng độc lập cấu 
tạo nên từ xưng hô, xưng hô nam giới và nữ 
giới không phụ thuộc nhau, bình đẳng. Hơn 
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nữa, ngoài những từ xưng hô độc lập, những 
từ xưng hô tha xưng, tỷ lệ xưng nam nữ, nội 
ngoại cũng luôn cân bằng, đối xưng nhau, 
thể hiện sự bình đẳng nam nữ, bình đẳng 
trong quan hệ nội ngoại. 

1.2. Phương thức cấu tạo từ xưng hô 
trong tiếng Hán 

 Xưng hô gia đình trong tiếng Hán số 
lượng nhiều, biến thể nhiều. Theo Hồ Sĩ Vân 
khảo sát hơn 1900 từ xưng hô, khoảng 90% 
là xưng hô chính phụ(4). Khác với tiếng Việt, 
hơn 1900 từ xưng hô này đều có sự phân biệt 
rõ ràng về giới tính, nội ngoại và tông tộc. 

Theo khảo sát của chúng tôi, xưng hô 
chính phụ được cấu tạo từ xưng hô gốc, mở 
rộng bên phải phân biệt giới tính, mở rộng 
sang bên trái để phân biệt nội ngoại, thân sơ, 
tông tộc.  

Khác với tiếng Việt, bản thân những từ 
xưng hô gốc trong tiếng Hán đều có phân 
biệt nam nữ, nội ngoại, tông tộc. Trong 22 từ 
xưng hô gốc gồm có 祖(tổ), 孙 (tôn), 父 
(phụ), 子  (tử), 母  (mẫu), 女  (nữ), 兄 
(huynh), 弟 (đệ), 姐 (thư), 妹 (muội), 伯 
(bá), 叔  (thúc), 姑  (cô), 舅  (cữu: cậu), 
姨 (di: dì), 侄 (điệt: cháu), 甥 (sanh: cháu 
ngoại), 夫  (phu), 妻  (thê), 嫂  (tẩu: chị 
dâu), 岳(nhạc), 婿 (tế: rể)(5), trong đó giới 
tính có 13 từ chỉ nam giới (tổ, tôn, phụ, 
huynh, đệ, bá, thúc, cữu, điệt, sanh, phu), 8 
từ chỉ nữ giới (mẫu, nữ, thư, muội, cô, di, thê, 
tẩu), 1 từ không phân biệt giới tính (nhạc); 
nội ngoại có 3 từ bên ngoại (mẫu, cữu, di), 4 
từ chỉ hôn nhân (phu, thê, nhạc, tế) không có 
sự phân biệt nội ngoại, còn lại xưng hô bên 
nội; tông tộc có 9 từ nội tộc, 13 từ ngoại tộc, 
có sự mất cân đối nghiêm trọng giữa nam và 

nữ, giữa nội và ngoại. Nhưng chúng không 
đứng độc lập mà kết hợp với những từ chỉ 
giới tính, nội ngoại, bàng hệ, câu tạo nên từ 
xưng hô. 

Về góc độ giới tính, đa số các từ xưng hô 
huyết thống được cấu tạo bằng cách lấy từ 
xưng hô gốc nam giới rồi mở rộng sang bên 
phải tạo nên từ xưng hô nam giới và nữ giới. 
Đây là sự biểu hiện trọng nam khinh nữ, lấy 
nam giới làm trung tâm. Sự phát triển các từ 
xưng hô theo quá trình sau: 

Xưng hô gốc nam giới → xưng hô nam 
giới → xưng hô nữ giới 

Ví dụ: Tổ → tổ phụ → tổ mẫu 
Kết cấu của nó thường là:  

Từ gốc mang ý nghĩa nam giới + từ chỉ 
giới tính nam hoặc nữ  

Thông thường tham gia công thức trên 
gồm có các xưng hô bề trên và xưng hô bề 
dưới, xưng hô bên nội, so sánh: 

祖父 (tổ phụ: ông nội) - 祖母 (tổ mẫu: 
bà nội); 曾祖父 (tằng tổ phụ: cụ ông nội) - 
曾祖母 (tằng tổ mẫu: cụ bà nội); 高祖父 
(cao tổ phụ: kỵ ông nội) - 高祖母 (cao tổ 
mẫu: kỵ bà nội); 伯父 (bá phụ: anh của cha) 
- 伯母 (bá mẫu: vợ anh trai của cha); 叔父 
(thúc phụ: em trai của cha) - 叔母 (thúc mủ: 
vợ em trai của cha); 舅父 (cữu phụ: anh, 
em trai của mẹ) - 舅母 (cữu mẫu: vợ anh 
em trai của mẹ); 孙子(tôn tử: cháu trai nội) 
- 孙女 (tôn nữ: cháu gái nội); 侄子 (điệt 
tử: cháu trai con của anh, em trai) - 侄女 
(điệt nữ: cháu gái con của anh, em trai)… 

Tất cả các xưng hô chính phụ trong tiếng 
Hán có thể nhận biết bằng một số dấu hiệu 
sau: 
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 Thứ nhất, hầu hết các xưng hô nữ, được 
cấu tạo từ bộ thủ 女 (nữ), hoặc từ tố nữ như: 
嫂子 (tẩu tử: chị dâu), 姐姐 (thư thư: chị 
gái), 妹妹 (muội muội: em gái), 孙女 (tôn 
nữ: cháu gái), 侄女  (điệt nữ: cháu gái), 
v.v…, nhưng xưng hô nam giới lại không 
được cấu tạo bởi bộ “nam” hoặc từ tố “nam”, 
ví dụ: 兄 (huynh: anh trai), 哥哥 (ca ca: 
anh trai), 弟弟 (đệ đệ: em trai), 孙子 (tôn 
tử: cháu trai), 侄子 (điệt tử: cháu gái)(6).  

Thứ hai, về ngữ nghĩa, chúng ta có thể 
căn cứ vào từ tố cuối cùng để xác định nam 
hay nữ. Xưng hô bề trên với nam giới, hậu 
tiết tố là “phụ”, xưng hô bề trên nữ giới hậu 
tiết tố là “mẫu”, xưng hô ngang bậc thường 
căn cứ vào từ xưng hô gốc (khẩu ngữ thường 
ở dạng lặp) như huynh, ca, đệ, thư, muội. 
Xưng hô bề dưới, xưng hô nam giới bên nội 
thường được kết cấu bằng từ tố “tử” như 
“tôn tử, điệt tử”, xưng hô nữ giới bề dưới 
bên nội thường kết hợp với từ tố “nữ”, như 
“tôn nữ, điệt nữ”. Chỉ có một bộ phận nhỏ 
xưng hô gốc nữ giới được cấu tạo từ chính 
xưng hô gốc, đó là “mẫu”, “tẩu”, “thư”, 
“muội”, “nữ”, “cô”, “di”, thành các xưng hô 
chỉ nữ giới là “mẫu thân”, “tẩu tử” (chị dâu), 
“muội muội”, “nữ tử” , “cô mẫu’, “di mẫu” 
và 5 từ gốc “thư”, “muội”, “nữ”, “cô”, “di” 
làm từ căn cấu tạo nên 5 từ xưng hô nam 
giới do quan hệ hôn nhân mang lại và không 
cấu tạo nên được những từ xưng nam giới 

huyết thống. Đây là dấu tích coi trọng huyết 
thống hơn phi huyết thống. So sánh sự phát 
triển xưng hô: 

Di→ di mẫu→ di phụ; cô → cô mẫu → 

cô phụ; thư → thư thư → thư phụ; muội 
→ muội muội → thư muội; nữ → nữ tử 
→ nữ tế (chồng con gái).  

Như vậy, đại đa số các từ xưng hô trong 
tiếng Hán được cấu tạo, phát triển xuất phát 
từ xưng hô gốc nam giới, phản ánh tư tưởng 
lấy nam giới làm trung tâm, nữ giới phụ 
thuộc vào nam giới, thể hiện sự bất bình 
đẳng trong gia đình, đồng thời cũng cho thấy 
tư tưởng trọng huyết thống hơn phi huyết 
thống của người Trung Quốc. 

Về sự phân biệt nội ngoại, cấu tạo từ 
xưng hô tiếng Hán theo phương thức nhị 
phân, phân thành nội tộc và ngoại tộc, nội 
tộc thân hơn ngoại tộc. Những người thân 
trong gia đình có cùng họ gọi là nội tộc, còn 
họ hàng bên ngoại và họ hàng bên nội không 
cùng họ đều gọi là ngoại tộc. Về cách cấu 
tạo từ, xưng hô nội tộc được cấu tạo từ xưng 
hô gốc nội tộc. Đại đa số các từ xưng hô 
ngoại tộc được được cấu tạo từ xưng hô nội 
tộc kết hợp với các từ tố ngoại tộc như 
“ngoại” (bên ngoài), “biểu” (bề ngoài). 
Ngược lại, những từ xưng hô ngoại tộc 
không có chức năng cấu tạo nên từ xưng hô 
nội tộc. Ví dụ: 

tổ
(bên nội, nam giới)

Tổ phụ (ông nộii) Ngoại  tổ phụ (ông ngoạii) 

Tổ mẫu (bà nội) Ngoại  tổ mẫu (bà ngoại)

Tằng tổ phụ (cụ ông nội) Ngoại tằng tổ phụ (cụ ông ngoại

Cao tổ phụ (kỵ ông nội) Ngoại  cao tổ phụ (kỵ ông ngoại)

Cao tổ mẫu (kỵ bà nội)               cao tổ mẫu (kỵ bà ngoại)Ngoại

  tằng tổ mẫu (cụ bà ngoại)Ngoại Tằng tổ mẫu (cụ bà nội)
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Đệ (nam giới, bên nội) → biểu đệ (nam 
giới, bên ngoại, bàng hệ) (con của anh, chị 
em của mẹ) 

Ngay cùng xưng hô bên nội, xưng hô 
nam giới và nữ giới cũng khác nhau. Nữ giới 
khi lấy chồng thuộc về dòng họ khác, nên 
con cháu của họ không thuộc nội tộc. Con 
của chị em gái và con của con gái mình cũng 
chịu số phận như bên ngoại, so sánh: 

 Con của anh em trai gọi là “điệt nam” 
(cháu nội trai), “điệt nữ” (cháu nội gái), 
nhưng con của chị em gái lại gọi là “ngoại 
sinh” (cháu ngoại trai), “ngoại sinh nữ” 
(cháu ngoại gái). Con của con trai mình gọi 
là “tôn tử” (cháu trai), “tôn nữ” cháu gái, con 
của con gái mình gọi là “ngoại tôn” (cháu 
ngoại trai), “ngoại tôn nữ” (cháu ngoại gái). 

Ngoài ra, trong cấu tạo xưng hô bàng hệ 
(sơ), tiếng Việt chỉ dùng từ “họ”, không phân 
biệt nội ngoại, nhưng trong tiếng Hán, dùng 
khá nhiều từ xưng hô (đường, tòng, tái tòng, 
tộc, biểu) đều phân biệt nội ngoại rõ ràng, 

trong đó chỉ có “biểu” thuộc bên ngoại, còn 
lại thuộc bên nội. Công thức xưng hô bàng 
hệ như sau: 

Xưng hô bàng hệ bên nội = Từ biểu 
bàng hệ bên nội + xưng hô bên nội 

Xưng hô bàng hệ bên ngoại = Từ biểu 
bàng hệ bên ngoại + xưng hô bên nội 

Cấu tạo xưng hô bàng hệ bậc 1, bên nội 
có “đường, tòng” (nghĩa là trong nhà, nội), 
xưng hô bên ngoại dùng “biểu”. Xưng hô 
bên nội còn có các từ để phân biệt bậc 2, bậc 
3, bậc 4 như “tái tòng”, “tộc”, nhưng xưng 
hô bên ngoại lại không có sự phân chia chi 
tiết như vậy, chỉ vì bên ngoại “sơ” quá, nên 
không cần có xưng hô, gây ra sự khuyết 
thiếu xưng hô bên ngoại. Điều này tạo nên 
số lượng từ xưng hô bên nội khổng lồ, còn 
số lượng từ xưng hô bên ngoại lại quá ít, dẫn 
đến sự mất cân bằng nghiêm trọng trong 
xưng hô hai bên nội ngoại. Hơn nữa tất cả 
những từ xưng hô bàng hệ đều được cấu tạo 
từ xưng hô bên nội, là sự biểu hiện của thái 
độ trọng nội khinh ngoại. Ví dụ: 

Xưng hô gốc Xưng hô bên nội Xưng hô bên ngoại 
Đường huynh Biểu huynh 
Tòng huynh ? 
Tái tòng huynh ? 

 
Huynh (bên nội, nam 

giới) 
Tộc huynh ? 
Đường thư Biểu thư 
Tòng thư ? 
Tái tòng thư ? 

 
Thư (bên nội, nữ giới) 

Tộc thư ? 
 
Như vậy, cách cấu tạo từ xưng hô bên nội 

và xưng hô bên ngoại tạo nên sự mất cân đối 
về số lượng từ xưng hô, xưng hô bên nội 
được lấy làm trung tâm, xưng hô bên ngoại 

phụ thuộc vào xưng hô bên nội, nói đúng 
hơn được phái sinh từ xưng hô bên nội. Thực 
chất đây là sự biểu hiện tư tưởng trọng nội 
khinh ngoại, thân nội hơn thân ngoại, suy 
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cho cùng chính là biểu hiện của tư tưởng 
trọng nam khinh nữ. 

2. Sự khác nhau trong phương thức 
cấu tạo từ xưng hô tiếng Việt, tiếng Hán 
và sự khác nhau về văn hóa hai nước 

Ngôn ngữ là tấm gương phản ánh xã hội. 
Xưng hô gia đình phản ánh chế độ hôn nhân, 
xưng hô gia đình người Việt phản ánh tâm lý 
trọng tình, sự bình đẳng của các thành viên 
trong gia đình. 

 Cách cấu tạo từ xưng hô gia đình trong 
tiếng Việt và tiếng Hán có sự khác nhau về 
cơ bản. Xưng hô tiếng Việt hiện đại có một 
lượng lớn từ xưng hô thuần Việt không phân 
biệt giới tính, nội ngoại, thân sơ, biến hai 
chủ thể nam nữ khác nhau về mặt sinh học, 
tâm lý, vai trò xã hội làm một. Hơn nữa, 
những từ xưng hô chính phụ, mối quan hệ 
chính phụ tương đối lỏng lẻo, nó chỉ được sử 
dụng trong trường hợp tha xưng và cần giải 
thích kỹ mối quan hệ. Khi cấu tạo nên từ có 
sự đối xứng giữa xưng hô nam và xưng hô 
nữ, xưng hô bên nội và xưng hô bên ngoại, 
xưng hô “thân”, xưng hô “sơ”. Xưng hô nam 
nữ độc lập, đối xứng, không phụ thuộc nhau; 
xưng hô nội ngoại cũng độc lập, đối xứng, 
không phụ thuộc nhau. Qua cách cấu tạo, ta 
cũng thấy nhận thức, tư duy của người Việt 
tương đối rõ ràng, bản thân những từ gốc 
mang ý nghĩa giới tính, nội ngoại, thân sơ 
không thể kết hợp được những từ để chỉ rõ 
quan hệ đó. Thực chất, đây là sản phẩm của 
văn hóa trọng tình và tư tưởng bình đẳng giới, 
là nét tiên tiến đáng tự hào của người Việt.  

 Trong tiếng Hán, bản thân từ xưng hô 
gốc đã có sự phân biệt nam nữ, nội ngoại, 
tông tộc. Cách cấu tạo từ xưng hô gia đình 

lấy từ xưng hô gốc nam giới, xưng hô bên 
nội làm trung tâm, rồi phát triển thành xưng 
hô nữ giới và xưng hô bên ngoại. Cách cấu 
tạo cũng không mạch lạc, những từ xưng hô 
gốc vốn mang trong mình hàm nghĩa nam, 
nữ, nội, ngoại, tông tộc, nhưng vẫn kết hợp 
với những từ tố phân biệt giới tính, nội ngoại, 
tông tộc. Cách cấu tạo từ xưng hô trong 
tiếng Hán gây ra sự mất cân đối về số lượng 
xưng hô nam và nữ, nội và ngoại. Số lượng 
xưng hô nam giới nhiều, xưng hô nữ giới ít, 
xưng hô bên nội nhiền, xưng hô bên ngoại ít. 
Về hình thức, xưng hô nữ giới thường có dấu 
hiệu nhận biết là nữ hoặc bộ nữ, xưng hô nữ 
giới thường nhiều âm tiết hơn nam giới, 
xưng hô bên ngoại thường có từ tố “ngoại” 
(trong khi đó bên nội lại không cần), âm tiết 
thường nhiều hơn bên nội. Về ngữ nghĩa, 
xưng hô bên nội nam giới là nội tộc, xưng hô 
bên ngoại và xưng hô nữ giới bên nội là 
ngoại tộc. Đây thực chất là sự phản ánh tư 
tưởng, trọng nam khinh nữ, trọng nội khinh 
ngoại, phản ánh quan niệm luân lý về xã hội 
truyền thống của Trung Quốc. Kết cấu xã hội 
và kết cấu gia đình đều lấy nam quyền làm 
trung tâm, làm chủ thể. Gia tộc chỉ bao gồm 
họ hàng bên cha, họ hàng bên mẹ coi là 
“ngoại” (bên ngoài), phản ánh sâu sắc quan 
niệm tông pháp. Họ hàng bên cha, những 
người có cùng họ là người hương khói, kế 
thừa tài sản, là nội tộc, họ hàng bên ngoại và 
con cháu của chị em gái đều là ngoại tộc. 
Chính vì điều này nên người Trung Quốc rất 
coi trọng họ, người ta gọi nhau bằng họ ghép 
với tên hoặc chức vụ nghề nghiệp mà ít khi 
gọi bằng tên. Chế độ tông pháp dựa trên cơ 
sở quan hệ huyết thống phụ hệ, cùng một tổ 
tiên, duy trì sự thân mật, trong nội tộc phân 
trên dưới, tôn ty, quy định rõ quyền lợi, 
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nghĩa vụ, mức độ thân sơ và địa vị của các 
thành viên, họ hàng ngoại tộc không được 
coi trọng. Điều đó được phản ánh vào hệ 
thống xưng hô gia đình, có sự phân chia rõ 
ràng nội ngoại, hệ thống xưng hô nghiêng 
lệch về xưng hô phụ hệ nội tộc. 

Cũng giống nhiều ngôn ngữ trên thế giới, 
trong cách cấu tạo từ của tiếng Hán có sự 
phân biệt nam nữ rõ rệt. Trong tiếng Anh, 
nhiều từ xưng hô nữ được phát triển từ xưng 
hô nam giới, phản ánh thân phận phụ thuộc 
của họ, ví dụ: actor (nam diễn viên), actress 
(nữ diễn viên), host (nam chủ nhân), hostess 
(nữ chủ nhân), hero (nam anh hùng), heroine 
(nữ anh hùng)… Trong tiếng Pháp cũng vậy, 
ví dụ: chanteur (nam ca sĩ), chanteuse (nữ ca 
sĩ), étidiant (nam sinh viên), étidiante (nữ 
sinh viên)… Trong tiếng Nga cũng tương tự, 
nhiều từ giống cái được cấu tạo từ giống đực, 
ví dụ друг (bạn trai), другa(bạn gái), он 
(anh ấy, ông ấy…), она (cô ấy, bà ấy, chị 
ấy…)… Đây chính là biểu hiện của sự kỳ thị 
giới tính, mà thực chất là kỳ thị nữ giới. 
Chính vì vậy, từ những năm 60 thế kỷ 20, 
phong trào nữ giới đòi quyền bình đẳng phát 
triển mạnh mẽ, đề ra nhiều phương hướng 
cải cách ngôn ngữ, như ở Pháp xuất hiện 
nhiều từ có cách cấu tạo có lợi cho nữ giới 
như: conductrice (nữ lái xe), ministress (nữ 
bộ trưởng), madame la directrice (nữ giám 
đốc)… Qua đây có thể thấy, cách cấu tạo 
xưng hô và văn hóa Việt Nam là một nét 
riêng tiên tiến ít thấy trên thế giới, đáng 
được trân trọng và tự hào! 
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“nam” lại rất ít và không có nghĩa xấu. (Trần Nhữ 
Đông “Lý luận học ngôn ngữ”, NXB Bắc Kinh, 
2001, trang 45-48. 陈汝东.语言伦理学[M].北京:
北京出版社,2001.45-48.) 



  Ph−¬ng thøc cÊu t¹o tõ x−ng h« gia ®×nh… 
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