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Trật tự thành phần câu là một trong những phương thức ngữ pháp quan trọng nhất của tiếng Hán hiện đại. 

Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng hệ thống ngữ pháp của tiếng Hán hiện đại và lí thuyết ba bình diện để 

nghiên cứu về chức năng ngữ dụng của trật tự thành phần câu tiếng Hán hiện đại. Qua nghiên cứu, chúng tôi 

nhận thấy chức năng ngữ dụng của trật tự thành phần câu trong tiếng Hán hiện đại chủ yếu thể qua ba phương 

diện: thể hiện cấu trúc đề - thuyết của câu, làm nổi bật tiêu điểm thông tin trong câu, thể hiện sắc thái tình cảm 

của người nói. Các chức năng ngữ dụng này được thực hiện bởi sự thay đổi vị trí thành phần câu tuân theo 

những quy tắc ngữ pháp nhất định. Ví dụ, khi chủ thể mà người nói muốn thuyết minh là tân ngữ, người nói có 

thể đưa tân ngữ lên đầu câu, chủ thể hóa tân ngữ, hay khi thông tin mà người nói muốn nhấn mạnh nằm ở 

thành phần trạng ngữ miêu tả, người nói có thể đảo vị trí của thành phần này lên đầu câu, tạo ra một sự bất 

thường có quy tắc trong trật tự thành phần câu để thông tin được biểu đạt qua thành phần này trở thành tiêu 

điểm của câu… Có thể kết luận rằng trong thực tiễn giao tiếp, trật tự thành phần câu tiếng Hán tương đối linh 

hoạt: với cùng một nội dung biểu đạt, có thể sử dụng các trật tự thành phần câu khác nhau; khi thay đổi vị trí 

thành phần câu, có thể không ảnh hưởng đến ngữ nghĩa của câu, nhưng sẽ tạo ra sự khác biệt trên bình diện 

ngữ dụng. 
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Constituent order is one of the most important grammatical methods of modern Chinese. In this paper, we use 

the system of modern Chinese grammar and the theory of three aspects to study pragmatic functions of 

sentence component order in modern Chinese. We realize that pragmatic functions of sentence component 

order in modern Chinese are shown in three aspects: expressing the Theme-Rheme structure, highlighting 

information focus in the sentence, and expressing speaker’s emotion. These pragmatic functions are performed 

by the position change in sentence constituents according to certain rules. In most cases, the part of the 

sentence that is to be emphasized will be moved to the beginning of that sentence. The research findings 

recommend that Chinese constituent order is very flexible. The same meaning can be expressed by different 

constituent orders. Changing the position of components of the sentence can not affect the semantic meaning 

of the sentence, but will make a difference on the pragmatic meaning. 
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