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LỜI NÓI ĐẦU
Học phần “Tiếng Việt 3” được soạn theo QĐ số 705/QĐ-ĐH-PVĐ ngày
07/9/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành chương
trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học. Bài giảng “Tiếng Việt 3”
được dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học
hệ Cao đẳng chính quy khi học tập học phần này và các học phần có liên quan.
Mục tiêu chung của học phần này: Học xong học phần này, sinh viên có được
các phẩm chất và năng lực sau:
Giúp sinh viên hiểu một số vấn đề về ngữ nghĩa và ngữ dụng trong Tiếng Việt:
Ngữ cảnh và việc phân tích. Câu và phát ngôn. Hàm ngôn trong giao tiếp. Mục tiêu
cuối cùng của Ngữ dụng học là người học sử dụng được ngôn ngữ một cách hiệu quả,
đạt được mục đích giao tiếp.

- Khái niệm, vị trí về từ Hán Việt, các kiểu từ Hán Việt, phương pháp giải nghĩa từ
Hán Việt.

- Những vấn đề cơ bản về từ Hán Việt trong SGK Tiếng Việt cấp Tiểu học.
- Bổ túc vốn từ Hán Việt qua bình giảng từ ngữ trong một số bài thơ văn chữ
Hán - góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Việt ở Tiểu học.

- Giải nghĩa được từ Hán Việt, biết lựa chọn và sử dụng tốt từ Hán Việt trong
hoạt động học tập, giao tiếp của mình.

- Có khả năng hướng dẫn học sinh Tiểu học bước đầu nhận diện, lựa chọn, sử
dụng từ Hán Việt đúng nghĩa, đúng văn cảnh. Giáo dục học sinh ý thức học tập, tiếp
thu từ Hán Việt góp phần phát triển tiếng nói của dân tộc.
- Có ý thức được tầm quan trọng của việc hiểu đúng, dùng đúng từ Hán Việt
trong giao tiếp, góp phần làm giàu đẹp thêm tiếng Việt, tăng hiệu quả giao tiếp ngôn
ngữ của người Việt.
Học phần “Tiếng Việt 3” có thời lượng 2 tín chỉ gồm 2 chương.
Chương 1. Một số vấn đề về ngữ nghĩa và ngữ dụng trong Tiếng Việt. (10 tiết)
Chương 2. Chuyên đề về từ Hán Việt. (20 tiết)
Chúng tôi đã tham khảo tài liệu của các tác giả, để soạn ra bài giảng này nhằm
cố gắng cho đơn giản và dễ hiểu hơn. Bài giảng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những
thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các thầy
cô và sinh viên trong nhà trường.
Xin chân thành cảm ơn.
 QUY ƯỚC VỀ VIẾT TẮT
- NDH: Ngữ dụng học
- GT: Giáo trình
- NNH: Ngôn ngữ học
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Chương 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGỮ NGHĨA
VÀ NGỮ DỤNG
1.1. Ngữ dụng học. Ngữ nghĩa, Ngữ dụng tiếng Việt
1.1.1. Vài nét về lịch sử ngữ dụng học (NDH)
Là một chuyên ngành mới của ngôn ngữ học miêu tả, NDH giúp chúng ta nhận
biết được các đơn vị sản phẩm của ngôn ngữ hình thành trong hoạt động giao tiếp bằng
ngôn ngữ, các đặc điểm và những qui tắc chi phối chúng. Đồng thời NDH còn giúp
chúng ta thấy hoạt động giao tiếp đã chi phối cấu trúc của ngôn ngữ như thế nào. NDH
là một cơ sở ngôn ngữ học mà nhiều quốc gia trên thế giới lấy làm căn cứ để tổ chức
việc dạy học và học bản ngữ cũng như tiếng nước ngoài (theo quan điểm giao tiếp) từ
bậc tiểu học đến trung học phổ thông.
Năm 1938 thường được coi là mốc ra đời của ngành NDH. Trong công trình “
Những cơ sở của lý thuyết ký hiệu”, nhà ký hiệu học Mỹ Charles William. Morris lần
đầu tiên đã phân biệt ký hiệu học thành 3 ngành: Kết học, Nghĩa học và Dụng học.
Ngôn ngữ là một hệ thống ký hiệu. Ngành dụng học trong ngôn ngữ học được gọi là
Ngữ dụng học.
+ Kết học: Là phương diện liên kết tín hiệu với tín hiệu trong một thông điệp, ta
biết rằng trong một hệ thống tín hiệu, không phải các tín hiệu liên kết với nhau theo
bất kỳ quy tắc nào cũng cho ta một thông điệp có thể lĩnh hội được.
VD: trong một hệ thống đèn đường với 3 tín hiệu “đỏ”, “xanh”, “vàng” và quy
tắc kết hợp đó là “đỏ”, “xanh”, “vàng” mới là quy tắc cho phép, nếu 3 tín hiệu trên kết
hợp theo một quy tắc khác: “đỏ”, “xanh” hoặc “vàng”, “xanh” thì chắc chắn sự giao
thông trên đường phố sẽ rối loạn và tai nạn giao thông sẽ xảy ra.
+ Nghĩa học: Là phương diện của những quan hệ giữa tín hiệu với hiện thực được
nói tới trong thông điệp.
Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta dùng rất nhiều tín hiệu: tiếng kẻng báo giờ
học, biển vẽ trên đường giao thông, ký hiệu toán học, hóa học… con người thường
dùng một cái gì đó làm tín hiệu thay thế cho một cái khác hoặc thay thế cho một khái
niệm trừu tượng.→ Tín hiệu là một yếu tố vật chất kích thích vào giác quan của con
người, làm cho người ta tri giác được và thông qua đó để biết về một cái gì đó. Tín
hiệu phải thỏa mãn các điều kiện sau:
* Phải là dạng vật chất (con người cảm nhận được bằng các giác quan)
* Phải gợi ra cái gì khác không phải nó.
* Một vật nào đó chỉ trở thành tín hiệu khi nó nằm trong hệ thống, nếu không,
không thể trở thành tín hiệu. VD: Đèn đỏ nằm trong hệ thống đèn đường. Đèn đỏ để
trang trí. (Tiếng Việt tập 1, tr: 17-NXB Giáo dục 1995)
Không nên đồng nhất nghĩa học của tín hiệu học với ngữ nghĩa học thông
thường. Trong khi đối tượng của ngữ nghĩa học- ngữ nghĩa được hiểu rộng rãi và khá
mơ hồ thì nghĩa học của tín hiệu học chỉ quan tâm đến những nội dung miêu tả nào
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đánh giá được theo tiêu chuẩn đúng-sai của logíc học
VD: ta có 2 câu

- Trời mưa. (1)
- Trời cứ mưa. (2)
thì nghĩa học (chỉ) quan tâm tới nội dung miêu tả của câu (2) vì chúng ta có thể
kết luận được nó đúng hay sai (nếu khi nói, ngoài trời đang mưa thì (2) đúng; trời đang
nắng thì (2) sai) mà không quan tâm tới tình trạng “mưa cứ tiếp tục bất chấp sự bực
dọc, khó chịu vì nó của người nói” do từ cứ diễn đạt. Ngữ nghĩa học trái lại không chỉ
nghiên cứu nghĩa miêu tả của (2) mà còn nghiên cứu cả ý nghĩa “tình thái” của từ cứ
nói trên.
+ Dụng học: Nghiên cứu quan hệ giữa tín hiệu với người lý giải chúng
Thời kỳ đầu của tín hiệu học, kết học, nghĩa học, dụng học tách rời nhau. Hiện
nay các nhà nghiên cứu nhận thấy trong thực tế chúng thống nhất với nhau, trong kết
học, nghĩa học có dụng học, cũng như trong nghĩa học có kết học, dụng học. Cũng vậy
trong dụng học có kết học, có nghĩa học. Một thông điệp nào đó, một câu chẳng hạn
cần được nghiên cứu cả ba phương diện: kết học, nghĩa học, dụng học. Nghĩa đích
thực của một thông điệp là sự thống nhất của ba lĩnh vực đó.

- Trên thế giới, trong gần 3 thập kỷ qua, nhất là từ những năm 70 của thế kỷ XX
trở lại đây NDH đã phát triển vô cùng mạnh mẽ và ngày càng có vị trí đặc biệt trong
ngôn ngữ học. Ngày nay không một công trình ngôn ngữ học nào lại không ít nhiều đề
cập đến NDH.
- Ở Việt Nam, từ năm 1989, môn NDH trở thành môn học bắt buộc đối với sinh
viên năm cuối và sinh viên ngành ngôn ngữ học các trường ĐHKHXH và NV, Đại học
sư phạm. Tuy vào Việt ngữ học chưa bao lâu nhưng từ 1990 đến nay, NDH từng bước
đã góp phần vào việc đổi mới chương trình Tiếng Việt và Ngữ văn Tiểu học, Trung
học cơ sở và Trung học phổ thông. Chương trình Tiếng Việt Tiểu học và Ngữ văn
Trung học cơ sở từ năm 2000 đều lấy việc 4 kỹ năng nghe, đọc, nói, viết cho học sinh
làm mục tiêu chủ yếu. Để thực hiện tốt mục tiêu đó, Giáo viên cần làm chủ ở một
chừng mực nhất định những tri thức và kỹ năng NDH. Tri thức và kỹ năng NDH cũng
hỗ trợ đắc lực cho việc lý giải tác phẩm văn học bởi vì theo một cách hiểu nào đấy, tác
phẩm văn học cũng là một loại sản phẩm của hoạt động giao tiếp đặc thù: giao tiếp văn
học.
1.1.2. Ngữ dụng học là gì?
VD1: Giả định ta có câu sau đây:
Tiến tặng Mai cuốn “Tắt đèn”.
Nghe câu nói đó, liệu chúng ta có dám đảm bảo rằng chúng ta đã hiểu đúng đắn
nó chưa? Có thể trả lời rằng chưa nếu chúng ta không nắm được ít ra là những hiểu
biết sau đây:

a) Câu nói này do ai nói ra? Nói ra trong hoàn cảnh nào? Vì sao lại nói nó ra?
Nói ra để nhằm mục đích gì?

b) Tiến, Mai là ai? Quan hệ Tiến - Mai như thế nào và quan hệ giữa người nói
câu nói đó với Tiến và Mai ra sao? Nếu câu nói đó do Tiến nói ra (trường hợp này thì
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Tiến là ngôi thứ nhất và ngôi đóng vai nói - là chủ ngữ) thì ý nghĩa của nó thế nào?
Nếu như nó do Mai nói ra (trường hợp này thì Mai là ngôi thứ nhất, ngôi đóng vai nói
nhưng về quan hệ cú pháp là bổ ngữ) thì ý nghĩa ra sao?

c) Câu nói này được nói ra để trả lời cho câu hỏi nào trong các câu hỏi sau:
- Tiến làm gì?

- Ai tặng Mai cuốn “Tắt đèn” ?
- Tiến tặng cho Mai cái gì ?
- Tiến tặng cho ai cuốn “Tắt đèn” ?
Khi câu nói đó được dùng để trả lời cho từng câu hỏi trên thì ý nghĩa của nó có
khác nhau không? Khác nhau như thế nào?

d)

So sánh câu nói trên với các câu sau:

- Chính Tiến tặng cho Mai cuốn “Tắt đèn”.
- Chính Mai được Tiến tặng cuốn “Tắt đèn”.
- Chính cuốn “Tắt đèn” được Tiến tặng cho Mai.
Thì giữa nó và các câu sau có gì đồng nhất? Có gì khác biệt về ý nghĩa?
VD 2: Giả định, ta có đoạn đối thoại sau đây:
A: - Anh đến chỗ tôi ngay bây giờ nhé !
B: - Dạ! Nhưng thưa anh, tôi phải ra ga cho kịp chuyến tàu Hải Phòng sáng ạ !
A: - Thế hả ? Vậy thứ 6 này thì thế nào?
Ngoài nghĩa trực tiếp, ta còn có thể suy ra :
1. Đây là đoạn đối thoại còn dang dở, chưa kết thúc (do kinh nghiệm giao tiếp, ta
thấy thiếu nghi thức mở đầu và kết thúc đối thoại).
2. A và B không ở một nơi mà cách xa nhau, nhưng không quá xa (vì “đến
ngay”) (có khả năng giữa A và B cùng ở một thành phố hoặc thị trấn ).
3. A yêu cầu đến ngay, nhưng B không trả lời trực tiếp yêu cầu đó mà ngầm ẩn
anh ta không thể thực hiện yêu cầu đó.
4. Cuộc nói chuyện vào buổi sáng. Khoảng 7h30’ - 8h30’ do giờ khởi hành của
tàu Hải Phòng (nếu địa điểm là Hà Nội).
5. Cuộc hội thoại không phải là thứ 5 (nếu thứ 5 thì ta sẽ dùng “ngày mai”).
6. Thời han cuộc hẹn là trong phạm vi một tuần (do cách dùng “thứ 6 này”).
Từ các ví dụ trên đây cho thấy: Trước đây, khi nghiên cứu về câu ta thường chú ý
về mặt tĩnh của câu, các dẫn liệu đưa ra thường là những câu độc lập, ít gắn với ngữ
cảnh. Những hạn chế của việc nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, đặc biệt là dạy cú
pháp theo quan điểm độc lập với ngữ cảnh, có nghĩa là dạy câu (câu đơn, câu ghép, cả
dạy văn bản nữa) không tính đến các điều kiện trong đó nó được tạo ra và được hiểu.
Kế thừa và phát triển những kết quả đã có, ngôn ngữ học hiện đại khi nghiên cứu
về câu, đã chú ý hơn về mặt động của câu, xem xét câu gắn với ngữ cảnh. Ngôn ngữ
hiểu theo nghĩa hiện nay, không chỉ bao gồm các quan hệ tĩnh tại giữa các yếu tố và
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các giá trị tĩnh tại của yếu tố mà còn bao gồm cả các hành động sản sinh ra các đơn vị
và chính các đơn vị trong giao tiếp, bao gồm cả các quy tắc tạo lập và các quy tắc
thuyết giải các đơn vị hình thành trong giao tiếp.
Có nhiều định nghĩa khác nhau về NDH. Tuy nhiên, cần thống nhất quan điểm:
NDH là những tri thức không thể bỏ qua khi miêu tả, lý giải các sự kiện ngôn ngữ cả
về hình thức, về cấu trúc và nội dung. Dĩ nhiên, đối tượng hàng đầu của NDH là hoạt
động giao tiếp, trước hết là hoạt động hội thoại. Không có NDH, chẳng những không
lý giải được hoạt động giao tiếp mà còn không lý giải được đầy đủ bản chất của yếu tố
trong hệ thống ngôn ngữ.

* Định nghĩa NDH
- NDH là một lĩnh vực nghiên cứu mới của NNH, nghiên cứu quan hệ giữa ngôn
ngữ và các sản phẩm của ngôn ngữ với ngữ cảnh, đặc biệt với nhân vật, với hoàn cảnh
giao tiếp và với các hoạt động giao tiếp, thực sự của ngôn ngữ trong xã hội (GT giản
yếu về NDH, Đỗ Hữu Châu, trang 12).

- NHD là chuyên ngành mới của NNH (ngôn ngữ học) nghiên cứu và miêu tả các
quy tắc, phương châm và hiệu quả của hành vi sử dụng ngôn ngữ, lấy đối thoại (hội
thoại) làm trọng tâm.
(GT phong cách học Tiếng Việt, Nguyễn Thái Hòa, sách Dự án Đào tạo
GVTHCS, NXB ĐHSP, H, 2005, trang 158).

- NDH là một phân ngành của NNH miêu tả đồng đại nghiên cứu quan hệ giữa
ngôn ngữ và các sản phẩm của ngôn ngữ với ngữ cảnh trong hoạt động giao tiếp bằng
lời. NDH nó không độc lập với ngôn ngữ mà thống nhất với ngôn ngữ, chi phối không
chỉ các sản phẩm của ngôn ngữ mà chi phối cả quan hệ, cấu trúc nội tại của ngôn ngữ.
(GT Ngữ dụng học, Đào tạo GVTHCS, Đỗ Hữu Châu B ĐHSP, 2007, trang 31).
Như vậy, Ngữ dụng học với các bộ môn quen thuộc (ngữ âm, từ vựng, ngữ nghĩa
nghĩa, ngữ pháp, văn bản ...) phải thống hợp với Ngữ dụng học vì trong các đơn vị của
từng bộ phận đó đã có sẵn các yếu tố ngữ dụng. Nói tổng quát, Ngữ dụng học nghiên
cứu khi nói năng, người nói đã xác định đích, xây dựng niềm tin, đặt kế hoạch và dự
định sử dụng các hành động ngôn ngữ gì để có thể nói ít mà người nghe có thể suy ý từ
lời nói theo câu chữ của mình ở ngoài câu chữ được nói ra trong phát ngôn, trong diễn
ngôn của mình.
1.1.3. Ngữ nghĩa, Ngữ dụng tiếng Việt

- Ngữ dụng học là một phân môn của ngôn ngữ học đồng đại nghiên cứu quan hệ
giữa ngôn ngữ và ngữ cảnh, cũng tức là nghiên cứu ngôn ngữ trong hoạt động thực
hiện chức năng giao tiếp. Mà đã nói đến giao tiếp là phải nói đến ngữ nghĩa. Không có
ngữ nghĩa thì không thể có giao tiếp.

- Theo định nghĩa Ngữ dụng học: các nhân tố Ngữ dụng là một bộ phận không
thể tách rời trong cấu trúc hình thức và nội dung hình vị, trong từ, trong các kiểu câu
và của các ngôn bản. Các nhân tố Ngữ dụng học có mặt khắp nơi trong ngôn ngữ và
trong hoạt động ngôn ngữ.
Ngữ dụng học có mặt trong ngôn ngữ, trong câu. Không có câu nào mà không
chịu sự chi phối của các yếu tố ngữ dụng.
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Tóm lại: Mục tiêu cuối cùng của Ngữ dụng học là muốn người ta sử dụng được
ngôn ngữ một cách hiệu quả, đạt được mục đích giao tiếp: xuất phát từ mục đích giao
tiếp, người nói căn cứ vào những đặc điểm của ngữ cảnh (đặc biệt là đặc điểm của đối
ngôn, của hoàn cảnh giao tiếp) để xác định nội dung, cách thức giao tiếp, xây dựng
nên chiến lược giao tiếp với những hành động ở lời cụ thể; diễn ngôn được tạo ra có
thể có nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn với những biểu thức chiếu vật phù hợp, có
lập luận chặt chẽ thuyết phục, phù hợp với các quy tắc hội thoại.
Ngữ dụng học tiếng Việt sẽ trình bày những vấn đề Ngữ dụng học cơ bản sau:
a. Nghĩa của từ (Sinh viên tự nghiên cứu trong giáo trình [10], tr: 5 đến tr:20).
b. Ngữ cảnh và việc phân tích ngữ nghĩa.
c. Câu và phát ngôn,
d. Hàm ngôn trong giao tiếp.
1.2. Ngữ cảnh và việc phân tích ngữ nghĩa
1.2.1. Khái niệm ngữ cảnh:
Trong hoạt động giao tiếp, từ được sử dụng trong những hoàn cảnh cụ thể nhất
định nhằm phục vụ cho những nhiệm vụ giao tiếp nhất định để đạt tới những hiệu quả
và mục đích giao tiếp nhất định.
VD: Bài “Hội nghị Diên Hồng” (TV3 - Tập 2) Trong đó hoạt động giao tiếp diễn
ra:
Nhân vật: Vua Nhân Tông - Các bô lão đời Trần.
Hoàn cảnh: Đất nước có giặc ngoại xâm.
Nội dung : Sách lược ứng phó với giặc Mông Cổ.
Mục đích: Tìm giải pháp: đánh giặc.
Như vậy, ta thấy hoạt động giao tiếp luôn luôn chịu sự tác động của các nhân tố
giao tiếp như: nhân vật giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp, nội dung giao tiếp, cùng với các
nhiệm vụ giao tiếp và mục đích giao tiếp nhất định.
Tất cả các nhân tố đó tạo nên ngữ cảnh của hoạt động giao tiếp. Trong văn bản,
một phần của ngữ cảnh được trình bày, được miêu tả hay kể lại thông qua lời của
người viết (Ví dụ: Vua Nhân Tông trịnh trọng hỏi các bô lão... Mọi người xôn xao
tranh nhau nói...).
Ngữ cảnh là gì?
Là toàn bộ những điều cho ta biết về các nhân tố của hoạt động giao tiếp như:
Nhân vật giao tiếp, nội dung giao tiếp (hiện thực được nói tới, vấn đề được đề cập
đến...), hoàn cảnh giao tiếp (rộng và hẹp) và cả mục đích giao tiếp.
Trong văn bản, ngữ cảnh được biểu hiện qua ngôn ngữ giao tiếp của nhân vật và
ngôn ngữ miêu tả hay kể lại của tác giả. Như thế ngữ cảnh vừa bao gồm các tình
huống giao tiếp trong hiện thực, vừa bao gồm các văn cảnh trong văn bản (các từ ngữ
và các câu văn hiện diện trong văn bản).
1.2.2. Vai trò của ngữ cảnh và việc phân tích ngữ nghĩa
1.2.2.1. Vai trò của ngữ cảnh: Sự hiện thực hoá nghĩa của từ trong ngữ cảnh (sự chiếu
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vật).
Từ ngữ trong hệ thống ngôn ngữ, khi chưa được sử dụng vào hoạt động giao tiếp,
tồn tại như một vật liệu để tạo nên các sản phẩm. Đồng thời chúng còn như một yếu tố
trừu tượng, chưa bộc lộ rõ các thuộc tính cụ thể. Lấy ví dụ từ cấy trong tiếng Việt. Ở
ngoài hoạt động giao tiếp cấy mới có nghĩa là “cắm cây giống xuống đất để cho nó
tiếp tục sinh trưởng và mang lại lợi ích cho con người”. Rõ ràng đó là hoạt động của
con người và là hoạt động thuộc phạm vi canh tác, trồng trọt. Nhưng từ cấy còn chưa
cho ta biết cụ thể về nhiều phương diện khác nữa của cái hoạt động đó, chẳng hạn như
hoạt động đó do ai thực hiện, thực hiện như thế nào, ở đâu, bao giờ, để làm gì… nhiều
thông tin xung quanh cái hoạt động cấy còn chưa được cung cấp. Chính vì thế nghĩa
của từ khi chưa được dùng trong hoạt động giao tiếp còn mang tính trừu tượng, khái
quát.
Cho nên khi được sử dụng vào hoạt động giao tiếp để tạo nên câu, tạo nên văn
bản, từ mới hiện thực hoá các thuộc tính của mình, trong đó có ý nghĩa (nghĩa của từ
dần dần được cụ thể hóa ở các mức độ khác nhau). Sự hiện thực hóa ý nghĩa như thế
của từ được gọi là sự quy chiếu hay sự chiếu vật. Nhờ thế nghĩa của từ không còn
chung chung, trừu tượng mà trở nên cụ thể, xác định.
+Trong ngôn ngữ có những từ đồng âm (âm thanh giống nhau nhưng ý nghĩa
khác nhau). Ở ngoài ngữ cảnh, ta khó phân biệt các từ đồng âm với nhau vì ý nghĩa là
yêu tố bên trong, chưa bộc lộ ra ngoài. Khi được dùng trong ngữ cảnh, nghĩa của từ
được hiện thực hoá, do đó người nghe (đọc) xác định rõ đó là từ nào trong số các từ
đồng âm.
VD : Từ “Hội nghị Diên Hồng”, có câu:
“Nên hòa hay nên đánh?
Ở ngoài ngữ cảnh, có 2 từ “hòa” đồng âm.
hòa 1:
- Làm tan ra trong chất lỏng (hoà mực)

- Lẫn vào nhau đến mức nhập làm một (mồ hôi hòa nước mắt).
hòa 2:

- Thôi không tiến hành chiến tranh chống nhau (hoà hay chiến).
- Đạt kết quả trận đấu không ai thắng, ai thua (hòa 1-1).
- Quan hệ không có xung đột nhau (làm hòa với nhau).
Trong ngữ cảnh nói trên, rõ ràng có sự hiện thực hóa của từ hòa 2 với nét nghĩa
thứ nhất, ngữ cảnh đó không thể cho phép sử dụng từ hòa 1 với bất kỳ ý nghĩa nào của
nó.
Đánh: có 27 nghĩa (Theo từ điển tiếng việt - GS Hoàng Phê). Trong ngữ cảnh
này, từ “đánh” được hiện thực hoá theo nghĩa thứ 2: “Làm cho (kẻ địch) phải chịu tác
động của vũ khí và nói chung của một sức mạnh vật chất bị huỷ diệt hoặc bị tổn thất”.
(Từ điển tiếng Việt, NXB KHXH, 1985, trang 306).
+ Có những trường hợp, từ được dùng trong ngữ cảnh với một nghĩa mới, còn các
nét nghĩa khác là cũ. Tuy chỉ có một nét nghĩa vốn có còn giữ lại, nhưng dựa vào đó,
người nghe hay người đọc vẫn lĩnh hội được điều người nói muốn biểu hiện.
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VD 1:
Với đôi cánh đẫm nắng trời
Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa.
Đẫm: thấm nhiều nước  hấp thụ nhiều (nắng trời). Sự hiện thực hoá về nghĩa
của từ “ Đẫm” ở đây diễn ra đồng thời với sự chuyển nghĩa.
VD 2: Ngoài thềm... rất mỏng... (Trần Đăng Khoa)
Mang đến những tình cảm mới mẻ, những tưởng tượng kỳ thú. Tạo khả năng
diễn đạt mới: thính giác  xúc giác.
+ Có nhiều trường hợp việc hiện thực hoá nghĩa của từ diễn ra đồng thời với sự
mở rộng hoặc thu hẹp nghĩa của từ.
VD 1:

- Hòn Đất nổi lên trên Hòn Me và Hòn Sóc

Ngữ cảnh này

- “Con voi của Trần Hưng Đạo”

thu hẹp nghĩa

VD 2:
-Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng loà (Đất nước - Nguyễn Đình Thi)
-Áo chàm đưa buổi phân li
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay (Tố Hữu)
Ngữ cảnh trên: Mở rộng nghĩa.
Như vậy, trong ngữ cảnh - nghĩa của từ được cụ thể hoá. Sự cụ thể hoá này cho ta
biết từ ứng với đối tượng cụ thể nào trong hiện thực khách quan, nghĩa là từ được quy
chiếu vào đối tượng nào. Đó là sự quy chiếu hoặc sự chiếu vật.
+ Có trường hợp từ được dùng không cần có yếu tố bổ sung ý nghĩa, nhưng dựa
vào ngữ cảnh ta vẫn hiểu từ chỉ đối tượng cụ thể nào.
VD: Bệ hạ, Vua (Hội nghị Diên Hồng) đều chỉ Trần Nhân Tông:
+ Có những trường hợp, muốn quy chiếu vào một đối tượng cụ thể trong hiện
thực khách quan, từ lại cần có yếu tố bổ sung ý nghĩa. Khi đó, các từ tạo thành cụm từ
và có chức năng chiếu vật.
VD: Chỉ trong vài hôm mà chim chóc ở khu rừng nằm dọc bên một cái hồ lớn đã
về đông đủ.
Như thế, sự chiếu vật thể hiện mối quan hệ của từ với ngữ cảnh. Ngữ cảnh hiện
thực hoá ý nghĩa cho từ, đồng thời từ thể hiện một nghĩa cụ thể trong ngữ cảnh.
1.2.2.2. Việc phân tích nghĩa của từ trong ngữ cảnh
- Xác định nghĩa của các từ đồng âm trong ngữ cảnh: Ngữ cảnh vừa làm nảy sinh
các nghĩa khác nhau của từ đồng âm, vừa giúp ta phân biệt các nghĩa này.
VD 1:

Bà già đi chợ Cầu Đông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
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Thầy bói xem quẻ nói rằng:
Lợi thì có lợi nhưng răng không còn.
(Ca dao)
Ta thấy từ lợi xuất hiện 3 lần, nhưng hiện thực hóa các nghĩa khác nhau.
Vd 2:

Còn trời, còn nước, còn non
Còn cô bán rượu anh còn say sưa.
Giàu đâu những kẻ ngủ trưa
Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày.
(Ca dao)

- Có thể trong ngữ cảnh, nghĩa gốc của từ được thu hẹp hoặc mở rộng. Nếu từ
vốn có nhiều nghĩa thì cần xác định trong ngữ cảnh, nghĩa nào được hiện thực hoá và
được hiện thực hoá cụ thể như thế nào.
Ví dụ: Trên mặt suối có những hòn đá nổi (Tài liệu 10, tr: 30)
- Khi được dùng trong ngữ cảnh với nghĩa chuyển, việc phân tích nghĩa của từ
phải thể hiện mối quan hệ với nghĩa gốc vừa chỉ ra những nét nghĩa mới nảy sinh do
ngữ cảnh và phủ hợp với ngữ cảnh.
Ví dụ: Nhà ai vừa chín quả đầu
Đã nghe xóm trước vườn sau thơm lừng (Tài liệu 10, tr: 31)
Trong ngữ cảnh: Cảm thấy rõ rệt mùi thơm lừng của sầu riêng đầu mùa tỏa ra
khắp mọi nơi  nghĩa chuyển đổi (từ khứu giác sang thính giác), tạo hiệu quả nghệ
thuật.
- Phân tích nghĩa còn bao gồm còn bao gồm cả việc phân tích nghĩa biểu cảm.
Ví dụ:
Trâu ăn cho no
Cỏ non ngọt xớt
Nước mương trong vắt
Mời trâu xuống đầm. (Tài liệu 10, tr: 32)
Các từ trên thể hiện tình cảm âu yếm, trìu mến của bé đối với trâu.
- Phân tích nghĩa còn là xem xét hiệu quả và giá trị sử dụng của từ. Điều này được
đánh giá bằng mức độ phù hợp với ngữ cảnh, của hoàn cảnh giao tiếp.
Ví dụ: Mía san sát như thành, cây nọ lấn cây kia mà mọc. Thế mía như nước vỡ
bờ, đuổi ra khỏi giang san của nó lúa, ngô, khoai, đậu, mọi giống cây trồng khác. Mía
bủa vây lấy những gốc cọ, dường như cọ sợ mía tấn công, ngọn cọ nào cũng cố vút lên
cao tít. Có khi đến hàng chục cây số, mía chen chúc nhau không một kẽ hở nào...
=> Tạo hiệu quả giao tiếp: Khắc họa khí thế mạnh mẽ, sức sống mãnh liệt của
đồng mía, của kinh tế Cu Ba.
1.2.3. Từ trong Từ điển và Từ trong ngữ cảnh
Chức năng cơ bản của từ điển là cung cấp thông tin, phục vụ giao tiếp, hướng
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dẫn-giáo dục ngôn ngữ, góp phần chuẩn hóa ngôn ngữ và phục vụ nghiên cứu. Từ điển
có những đặc điểm riêng, khác biệt với các loại sách khác, vừa là một sản phẩm khoa
học, lại vừa là một loại sách công cụ, từ điển phải đồng thời đảm bảo hai tính chất cơ
bản là tính khoa học và tính tiện dùng, ngoài ra còn có tính tư tưởng.
Trong thực tế, nghĩa của từ được hiện thực hoá trong ngữ cảnh. Bởi nghĩa trong
ngữ cảnh không hoàn toàn trùng với nghĩa của từ trong hệ thống ngôn ngữ (nghĩa được
trình bày trong từ điển).
1.2.3.1. Từ trong từ điển:
Nghĩa của từ trong từ điển thực chất là sự hiểu biết của ta về nghĩa của từ mà
thôi.
VD: Từ “Cây” - là một tín hiệu (2 mặt: Hình thức vật chất âm thanh và nội dung
ý nghĩa - gắn bó như hai mặt của một tờ giấy), nó phải “nói lên”, phải được sử dụng
quy chiếu về một cái gì đó.
1.2.3.2. Từ trong ngữ cảnh:
Khi dùng ngôn ngữ để giao tiếp, người ta nói ra những câu, những phát ngôn chứ
không phải là những từ rời rạc. Tại đó, các từ kết hợp với nhau theo những quy tắc và
chuẩn mực của ngôn ngữ. Cũng trong câu hoặc phát ngôn cụ thể, người ta mới biết
được rằng: tại trường hợp, hoàn cảnh cụ thể này, từ có nghĩa gì (tức là nó bộc lộ nghĩa
nào trong số các nghĩa của nó).
VD 1: Từ “chắc” chỉ một từ, không biết được nghĩa nào của từ này. Từng nghĩa
một của từ này sẽ xuất hiện rõ ràng trong từng phát ngôn cụ thể, như:
Lúa đã chắc hạt; nhà xây rất chắc: lời nói chắc như đinh đóng cột; ông này chắc
đã có con lớn; Anh làm thế, dễ người ta không biết đấy chắc...
VD 2:
Từ “chân” với tư cách là đơn vị của ngôn ngữ có 6 nghĩa khác nhau (Theo từ điển
Tiếng Việt, 1988), mang tính khái quát, như một tổng thể chung. Chỉ đi vào những
phát ngôn cụ thể.

- Mong cho chân cứng đá mềm... (ca dao)
- Chân đi chữ bát, mắt thì hướng thiên.
- Những bàn chân từ than bụi lầy bùn (Tố Hữu)
Thì 1 trong 6 nghĩa của từ này mới được bộc lộ, được cụ thể hoá và được xác
định.
Như vậy, khi đó vào hoạt động ngôn ngữ, khác khi nằm trong hệ thống ngôn ngữ,
nghĩa của từ được thực hiện hoá, cụ thể hoá và được xác định. Lúc đó, các thành phần
nghĩa trong cơ cấu nghĩa của từ sẽ giảm chất trừu tượng và khái quát đến mức tối thiểu
để đạt tới tính xác định, tính cụ thể ở mức tối đa.
1.3. Câu và phát ngôn
1.3.1. Khái quát về 3 bình diện của câu: Ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng
Mỗi tín hiệu có thể được xem xét từ 3 phương diện:
Kết học, Nghĩa học, Dụng học.
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Câu là sản phẩm được tạo ra từ các tín hiệu ngôn ngữ cũng cần được xem xét từ 3
bình diện đó:
Tương ứng với:

Kết học là bình diện Ngữ pháp
Nghĩa học là bình diện Ngữ nghĩa
Dụng học là bình diện Ngữ dụng

- Bình diện ngữ pháp
Bao gồm những cách thức và quy tắc kết hợp các từ ngữ để tạo câu, các đặc điểm
và chức năng của các thành phần câu, các kiểu cấu tạo với các mô hình cấu trúc của
chúng. Trong tiếng Việt, các vấn đề cần nghiên cứu ở bình diện này:

- Cụm từ (ngữ) và cấu tạo các loại cụm từ.
- Các thành phần chính (C, V) và thành phần phụ của câu.
- Các kiểu câu (Câu đơn, câu ghép, c. phức)
VD 1: (Tài liệu 10, tr:35)
Lúc đó. Học sinh lớp 5A // đang thi môn toán
Về ngữ pháp câu này có 5 thành phần sau)
TN chỉ thời gian (lúc đó), từ trung tâm trong chủ ngữ (học sinh), định ngữ (lớp
5A), từ trung tâm trong vị ngữ (thi), bổ ngữ cho động từ thi (môn toán - đi sau), đang đi trước)
VD 2:
Chiều nay, sinh viên lớp Văn // học thể dục.
Về bình diện kết học, câu trên được phân tích như sau:

- Chiều nay: Trạng ngữ chỉ thời gian
- Sinh viên: Từ trung tâm trong chủ ngữ
- lớp Văn: Định ngữ cho danh từ sinh viên
- học: Từ trung tâm trong vị ngữ
- thể dục: Bổ ngữ đối tượng của động từ học.
- Bình diện ngữ nghĩa
Là bình diện của các mối quan hệ giữa câu, các bộ phận của câu với hiện thực
được nổi tới trong câu. Mỗi câu thường tương ứng với một sự kiện, tham gia vào
sự kiện đó có thể có một hoặc một vài nhân tố (được gọi là các tham tố hoặc các
tham thể). Sự kiện được ghi bằng động từ hoặc tính từ, gọi chung là vị từ, tham tố
hoặc tham thể được gọi tên bằng danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ. Tất cả sự kiện
trong hiện thực đó tạo nên nghĩa sự vật hay nghĩa miêu tả của câu. Ngoài ra, nghĩa
của câu còn bao gồm nghĩa tình thái và nghĩa ngữ dụng.
Trong VD 1 ở trên, nghĩa sự vật của câu bao gồm các bộ phận sau:
+ sự kiện (hoạt động): thi
+ chủ thể của hoạt động: học sinh lớp 5A
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+ đối tượng (khách thể) của hoạt động: môn toán
+ thời gian hoạt động: lúc đó
Như vậy, ngữ nghĩa của câu (nghĩa sự vật) là sự phản ánh sự kiện trong hiện
thực. Các thành phần câu tương ứng với các nhân tố tham gia trong sự kiện đó.
- Bình diện ngữ dụng
Thể hiện qua mối quan hệ giữa câu với người sử dụng (cả người nói và người
nghe) với việc sử dụng câu trong một hoàn cảnh giao tiếp nhất định. Trong đó, người
nói không chỉ thể hiện rõ tình cảm, thái độ của mình đối với người nghe, sự kiện được
nói tới, mà còn thể hiện rõ mục đích. Nói về cái gì? Nói cái gì? Nhằm đạt mục đích gì?
Hoặc: qua câu đó hàm ý nói đến một điều gì khác?...
Ta cần quan tâm đến cấu trúc thông báo của câu:

- Phần đề: Là cái được nói đến trong câu (chủ đề của câu). Nó là điểm xuất phát
cho hoạt động thông báo ở trong câu.

- Phần thuyết: Là nội dung nói về phần đề (phần miêu tả, giải thích cho sự vật
nêu ở phần đề), chứa đựng trong tâm thông báo của câu. Câu không thể không có phần
thuyết, trong khi có thể không có phần đề.
Ví dụ:

Tuấn đang học toán ,

Cháy!

Đề

Thuyết

Thuyết

Nam ngồi học bài còn Tuấn

đi đá bóng

Đề

Thuyết

Thuyết

Đề

+ Trong câu đơn đặc biệt, không có đề ngữ thì không có phần đề, chỉ có phần thuyết.
Ví dụ: Toàn những gánh đạn (Nguyễn Đình Thi),
Thuyết
- Tiến lên.
Thuyết
+ Trong câu đơn hai thành phần (C-V), không có đề ngữ thì chủ ngữ là phần đề.
Ví dụ: Em trông ngày chiến thắng. (Trần Hữu Thung)
Đề
+ Trong câu đơn đặc biệt và câu đơn hai thành phần có đề ngữ thì đề ngữ làm phần đề.
Ví dụ: Nhà bà ấy có hàng dãy ở khắp các phố. (Nguyễn Công Hoan)
Đề
+ Trong những câu ghép chính phụ và những câu ghép khác hàm chứa chính phụ, vế
đi trước làm phần đề, vế đi sau làm phần thuyết.
Ví dụ: Vì trời mưa to nên tôi không đi xem.
Đề
+ Trong những câu ghép đẳng lập và câu ghép hàm chứa đẳng lập, mỗi vế có cấu trúc
đề - thuyết riêng của mình.
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Ví dụ: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Đề

thuyết

Đề

(Tục ngữ)

thuyết

Tóm lại: Trong ngôn ngữ học, người ta thấy câu cần được nghiên cứu cả 3 bình
diện trên. Tuy 3 bình diện này rành mạch về phương diện nghiên cứu nhưng trong thực
tiễn ngôn ngữ có thể hòa quyện vào nhau và được biểu hiện theo lối tích hợp trong một
biểu thức ngôn từ nào đó.
Trong nhiều trường hợp phần đề trùng với bộ phận CN của câu, phần thuyết
trùng với bộ phận VN.
VD:
+Về kết học:
+Về nghĩa học
+Về dụng học

Tuấn (đang)
C

học

toán

V

BN

TTCT (Tham thể chủ thể) Vị từ TTĐT (Tham thể đối tượng)
Đề

Thuyết

Sinh viên tham khảo: (Tài liệu 7, tr 128-133)
1.3.2. Sự hiện thực hoá của câu trong ngôn bản
Câu và phát ngôn là những tên gọi khác nhau của một đơn vị tồn tại trên 2 bình
diện: Ngôn ngữ và lời nói.

* Xác định câu với tư cách là đơn vị trong hệ thống NN. Câu là một khái niệm chỉ
cái mô hình cấu trúc trừu tượng. Nó mang tính khái quát và thuộc lĩnh vực NN. (Tài
liệu 10, tr: 42)

* Phát ngôn: Là sự hiện thực hoá cụ thể của một mô hình cấu trúc câu trong
những hoàn cảnh giao tiếp khác nhau.
VD 1:
Từ một mô hình cấu trúc câu (mà con người tích lũy được trong quá trình giao
tiếp) như: C - V - B, trong những hoàn cảnh giao tiếp cụ thể hoặc khác nhau, người ta
có thể tạo ra các sản phẩm là vô số các phát ngôn khác nhau (khác nhau về số lượng,
từ ngữ, ngữ nghĩa, mục đích giao tiếp, cấu trúc thông báo) như sau:

- Công nhân đang xây nhà chung cư.
- Học sinh lớp 5A đã làm xong bài toán
- Nông dân gặt lứa.
- Bác sĩ nha khoa đang khám răng cho trẻ em.
VD 2: Từ mô hình cấu trúc câu: TN, C - V , có thể sản sinh ra rất nhiều phát
ngôn:

- Ngày mai, học sinh đi tham quan biển Mỹ Khê.
- Ngoài sân, lũ trẻ đang nô đùa
- Mệt mỏi, cụ nói từng hơi một.
- Có trường hợp cùng một thành phần từ ngữ (cùng một số từ ngữ), cùng một sự
kiện của hiện thực được phản ánh (cùng nghĩa sự vật) nhưng người nói diễn đạt thành
các phát ngôn khác nhau (Tài liệu 10, tr. 43)
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VD: Từ mô hình cấu trúc câu: C-V-B
Có thể vận dụng để tạo nên các sản phẩm:

- Em vừa viết xong bức thư
- Em chưa viết xong bức thư

khẳng định
phủ định

- Em cần viết xong bức thư à?

hỏi

- Có trường hợp, các phát ngôn được hiện thực hoá từ cùng một mô hình cấu trúc
ngữ pháp, trên cơ sở của cùng một cấu trúc sự kiện (nghĩa sự vật), nhưng các phát
ngôn vẫn khác nhau về thành phần từ ngữ có mặt (hay vắng mặt) và về thứ tự sắp xếp
của chúng (Tài liệu 10, tr: 43)
Tóm lai: Từ một mô hình cấu trúc ngữ pháp của câu có thể hiện thực hoá thành nhiều
phát ngôn khác nhau. Các phát ngôn được tạo ra trong giao tiếp có thể hoàn toàn khác
nhau về tất cả các phương diện, nhưng cũng có thể giống nhau ở các mức độ nào đó
xét theo một trong 3 bình diện: Ngữ pháp, Ngữ nghĩa, Ngữ dụng.
Mỗi phát ngôn là một sản phẩm cụ thể được tạo ra trong một hoàn cảnh giao tiếp
cụ thể nhằm thực hiện một nhiệm vụ, một mục đích giao tiếp cụ thể.
1.3.3. Mục đích nói của câu và hành động ngôn ngữ
(Sinh viên nghiên cứu tài liệu 10, tr: 47)
1.3.3.1. Khi nói (và cả khi viết) một câu, người nói (viết) thực hiện một hoặc một vài
hành động ngôn ngữ (ngoài hành động tạo lập câu). Hơn nữa, mỗi hành động ngôn
ngữ như vậy gắn với một mục đích nhất định.
1.3.3.2. Câu thường được xem xét theo cấu tạo ngữ pháp và theo mục đích nói. Theo
mục đích nói người ta thường xác định bốn loại câu: Tường thuật, nghi vấn, cầu khiến,
câu cảm và mỗi loại câu như vậy thường được xác định theo mục đích khái quát và
những phương tiện hình thức để biểu hiện. Trong thực tế giao tiếp bằng lời nói có
nhiều biểu hiện đa dạng và phức tạp hơn. Thể hiện ở các trường hợp sau:
+ Có trường hợp cùng thuộc về một trong bốn loại câu trên, nhưng các câu thực
hiện những hành động cụ thể với các mục đích cụ thể khác nhau, tùy theo hoàn cảnh
giao tiếp nhất định.
+ Có những trường hợp, một câu thuộc một trong bốn loại kể trên nhưng đồng
thời thực hiện một vài hành động ngôn ngữ, nhằm vào một vài mục đích cụ thể khác
nhau.
VD: Anh đừng giễu tôi: Hành động đáp lời, phản đối, cũng nhằm mục đích ngăn
cấm sự mỉa mai của Thỏ với Rùa. (Tài liệu 10, tr 50)
+ Có trường hợp, một câu xét theo các phương diện hình thức (từ ngữ, ngữ điệu,
trật tự từ) thì thuộc về một trong bốn loại câu khái quát kể trên (tường thuật, nghi vấn,
cầu khiến, cảm thán) nhưng xét theo hành động và mục đích trong hoàn cảnh giao tiếp
cụ thể thì câu đó là nhằm một mục đích khác, không giống với hình thức bên ngoài.
VD: “Vợ chồng chúng mày liệu bảo nhau làm ăn. Rồi may ra ông giời cho khá...
Biết thế nào hở con, ai giàu ba họ, ai khó ba đời ?.. ” (Vợ nhặt- Kim Lân)
=> Hình thức: Câu hỏi -» thực chất: Khuyên nhủ, phủ định, động viên.
1.3.3.3. Đối với ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp, cần phân biệt
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- Hành động ngôn ngữ trực tiếp.
- Hành động ngôn ngữ gián tiếp.
+ Hành động và mục đích của hành động NN được trực tiếp bộc lộ trong câu, có
sự thống nhất với các phương tiện hình thức của câu. (Tài liệu 10, tr 52)
+ Trái lại, người nói không trực tiếp biểu hiện hành động NN và mục đích nói
của câu bằng hình thức tiêu biểu của nó. Có thể người ta dùng hình thức của loại câu
này để thực hiện hành động và mục đích thuộc loại câu khác.
VD: Dùng câu nghi vấn để bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên.
“Chao ôi! Chợ gì mà lạ lùng thế này? Một con ba ba to gần bằng cái nong (...)”
(Đoàn Giỏi)
1.3.4. Phát ngôn và lập luận trong ngôn bản
1.3.4.1.Khái niệm về lập luận
Trong cuộc sống, con người luôn luôn cần dùng tới lập luận. Dùng lập luận để
chứng minh một điều gì đó, để thanh minh, để giải thích điều gì đó. Để thuyết phục
người khác tin vào một sự kiện và cũng có thể lập luận để bác bẻ một ý kiến khác. (Tài
liệu 2, tr: 163)
VD 1: So sánh 2 cách nói sau đây:
1. Hà học rất chăm nên đậu tốt nghiệp loại xuất sắc.
2. - Hà rất chăm
- Hà đậu tốt nghiệp loại xuất sắc
Nhận xét: Giống: Về nội dung
Khác:

Cách nói (1) có 2 sự kiện có quan hệ nhân quả - kết quả.
Cách nói (2) 2 câu đơn, 2 sự kiện riêng biệt không quan hệ với nhau

=> Cách nói (1) là lập luận (sự kiện 1: luận cứ, sự kiện 2: Kết luận).
Khi giao tiếp, người nói (viết) thường biểu lộ ý kiến của mình. Những ý kiến đó
quy tụ thành kết luận về một số vấn đề nào đó. Quá trình người nói trình bày các ý
kiến để dần dần đi đến môt kết luận nhất định được gọi là lập luận.
VD 2: Nó ham chơi bóng đá quá nên thường không thuộc bài.
Trong lập luận thường có 2 phần:

* Phần trình bày các luận cứ (lý do, căn cứ, lí lẽ)
* Phần nêu kết luận.
VD: Trong một cuộc hội thoại có những lời như sau:
A- Đi Hà Nội với mình đi
B- Mình không đi đâu. Trời đang mưa với lại mình đang còn mệt.
B đã đưa ra kết luận: Mình không đi đâu. Lí lẽ mà B viện ra để biện hộ cho kết
luận đó là trời mưa và đang còn mệt. Các lí lẽ đưa ra được gọi là luận cứ
Vậy lập luận là việc đưa ra một hoặc một vài luận cứ nhằm dẫn dắt người nghe
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(đọc) đến một kết luận nào đấy mà người nói (viết) muốn đạt tới.
1.3.4.2. Lập luận là hành động NN, có thể nằm trong giới hạn của một câu (thường là
câu ghép), hoặc trong sự liên hệ của một vài câu trong đoạn hoặc có thể trong phạm vi
của cả một ngôn bản.
Một lập luận có thể có một luận cứ và một kết luận hoặc có một số luận cứ và
một số kết luận (Tài liệu 10, tr: 56,57)
1.3.4.3. Các kết luận có thể đứng ở trước các luận cứ, có thể đứng sau hay ở giữa các
luận cứ. (Lấy ví dụ trên để dẫn chứng)
- Các luận cứ trong lập luận có thể được biểu hiện một cách tường minh bằng
các từ ngữ trong câu (câu ghép) hoặc bằng các câu trong một đoạn văn. Cũng có khi
kết luận chỉ được hàm ý để người nghe tự rút ra.
VD : Trước lời rủ của A, B có thể chỉ nói:

- Trời đang mưa hoặc – Mình đang mệt.
là A tự rút ra kết luận mà B muốn nêu ra.
- Về mặt kiểu câu, luận cứ hay kết luận có thể là một trong bốn kiểu câu: Tường
thuật, nghi vấn, cầu khiến, cảm thán (Tài liệu 10, tr: 61, 62)
- Ở các luận cứ và kết luận thường được dùng các từ ngữ phục vụ cho lập luận.
Trong một câu dùng làm luận cứ, người nói hay viết thường dùng các từ để chuẩn bị
hướng tới một kết luận, các từ này không phục vụ cho trình bày nội dung miêu tả, ý
nghĩa sự vật của câu mà tạo ra tiềm năng lập luận của nó các từ đó gọi là tác tử. Chẳng
hạn như: chỉ, những, vả, vả lại, hơn nữa… (Tài liệu10, tr: 62, 63, 64)
1.3.4. 4. Xét về tính chất của các luận cứ và các mối quan hệ giữa các luận cứ trong
một lập luận, có thể thấy:
- Có những luận cứ đồng loại và các luận cứ khác loại:
+ Các luận cứ đồng loại: Nêu các nội dung thuộc cùng một lĩnh vực, một phạm
vi, thuộc cùng một phạm trù.
Ví dụ: Chiếc áo này vải tốt, giá lại rẻ mua đi.
Ta thấy lập luận này đưa ra 2 luận cứ: (chiếc áo này vải tốt, giá rẻ. Các luận cứ đó
đều đồng loại với nhau. Có nghĩa là cùng nêu ra những đặc điểm về chiếc áo do đó nó
đồng loại với việc mua áo)
+ Các luận cứ khác loại: Có nội dung không cùng lĩnh vực, phạm trù.
Ví dụ: Trong đoạn hội thoại, để rủ Bác Lê cùng đi ra nước ngoài, Bác Hồ đã nêu
các luận cứ khác nhau. Có luận cứ thuộc về mục đích (xem các nước thế nào, để trở về
giúp đồng bào), có luận cứ thuộc về các tình huống có thể xảy ra (ốm đau)
- Các luận cứ có hiệu lực lập luận khác nhau đối với kết luận. Khi trong lập luận
có nhiều luận cứ thì có thể có luận cứ có hiệu lực mạnh, có sức quyết định hơn để dẫn
đến kết luận, còn luận cứ khác có hiệu lực kém hơn. (VD, Tài liệu 1, tr: 67)
- Xét theo chiều hướng dẫn tới kết luận, có thể phân biệt: Các luận cứ đồng
hướng. Các luận cứ không đồng hướng.
Trong các luận cứ được nêu ra, có thể có luận cứ phục vụ cho việc rút ra kết luận.
Nhưng lại có những luận cứ hướng tới việc phủ định kết luận.
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Vi dụ: Chiếc áo này tuy cũ nhưng còn tốt mua được đấy.
Ta thấy, ở đây áo cũ nghịch hướng với còn tốt nhưng kết luận là tích cực: mua
được.
Tóm lại: Hiệu lực lập luận của các luận cứ phụ thuộc vào sự đánh giá, vào quan
niệm của người nói hoặc của chủ thể hành động trong từng hoàn cảnh giao tiếp cụ thể.
Đó chính là cơ sở, nguyên cớ của những tranh luận với những quan niệm và cách đánh
giá khác nhau đối với cùng một số sự kiện, quan hệ trong hiện thực.
Sinh viên tham khảo: (Tài liệu 1, tr: 79-118)
1.4. Hàm ngôn trong giao tiếp
1.4.1. Hàm ngôn và hiển ngôn. Khái niệm về tiền giả định và hàm ngôn
Trong hoạt động giao tiếp, nghĩa của câu thường được phân biệt thành hai
phương diện:
1.4.1.1. Nghĩa hiển ngôn (nghĩa tường minh)
Là phần nghĩa được biểu hiện bằng chính các từ ngữ và kết cấu ngữ pháp của
câu. Nghĩa này luôn có mặt và được cảm nhận một cách trực tiếp ngay cả khi câu độc
lập với ngữ cảnh.
Nghĩa hiển ngôn của câu lại được phân biệt thành hai phần nghĩa.
- Nghĩa sự vật (Nghĩa miêu tả, nghĩa biểu hiện): Là nghĩa phản ánh sự vật, hiện
tượng, trạng thái hay quan hệ…trong hiện thực. Nghĩa này của câu có cơ sở từ hiện
thực được phản ánh.
- Nghĩa tình thái:
Là thành tố nghĩa chỉ ý nghĩa (ý muốn, ý chí), thái độ, tình cảm của người nói đối
với điều được nói ra và đối với người nghe.
Nghĩa tình thái biểu hiện ở 2 phương diện.
+Tình thái của hành động ngôn ngữ: Là chủ định, cái đích của người nói (kể về
sự việc, trả lời, khẳng định, phủ định, hỏi, sai khiến, mời, chào, bộc lộ cảm xúc...).
+Tình thái của câu - phát ngôn: Là cách đánh giá, thái độ của người nói đối với
sự thể (vật liệu, hiện tượng) được nói đến trong phát ngôn, với người nghe.
VD 1: Anh Chí đi đâu đấy? (Chí Phèo - Nam Cao)
Chứa tình thái hỏi: Câu hỏi
Tình thái của phát ngôn: Hỏi với thái độ kẻ cả của Bá Kiến
VD 2: Rừng cây im lặng quá. (Đoàn Giỏi)
Nghĩa miêu tả: Phản ánh trạng thái im lìm, yên tĩnh của rừng cây.
Nghĩa tình thái:
+ Tình thái của hành động ngôn ngữ: Khẳng định một hiện thực
+ Tình thái của câu-phát ngôn: Từ quá nhấn mạnh cái yên tĩnh của rừng cây và
thể hiện tâm trạng vừa tò mò, vừa thích thú của người nói.
VD 3: Nào bác cháu ta lên đường.
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Nghĩa miêu tả: Chứa ý nghĩa về việc “Bác cháu... đường” và việc này chưa xảy
ra.
Nghĩa tình thái:
+ Tình thái của hành động ngôn ngữ: Chứa thái độ của người nói đối với sự
việc “lên đường” là sốt sắng, hồ hởi.
+ Tình thái của câu-phát ngôn: Thái độ thân tình, cởi mở của người nói qua
cách dùng cụm từ “bác cháu ta”
VD 4: Ông giáo hút thuốc đi (Lão Hạc - Nam Cao).
Nghĩa miêu tả: Chỉ sự việc: Lão Hạc mời ông giáo hút thuốc
Nghĩa tình thái: + Tình thái của hành động ngôn ngữ: Chứa tình thái mời: câu
cầu khiến.
+ Tình thái của câu-phát ngôn: Thái độ kính trọng và thân
tình của Lão Hạt đối với ông giáo.
1.4.1.2. Nghĩa hàm ngôn (hàm ẩn): Là nghĩa được suy ra từ nghĩa hiển ngôn của câu
và hoàn cảnh giao tiếp. Do đó, nghĩa này luôn luôn có mối quan hệ với hoàn cảnh giao
tiếp.
VD: (Tài liêu 10, tr: 80)
Nghĩa hàm ngôn của câu lại được phân biệt thành hai loại nghĩa.
- Nghĩa tiền giả định (TGĐ): Là toàn bộ những hiểu biết cần thiết được giả định
là đã có trước khi nói một câu. Người nói đã biết và giả định rằng người nghe cũng đã
biết điều đó nên không cần nói ra một cách tường minh.
+ Hàm ý: Là nghĩa không được biểu hiện trực tiếp mà được nói (viết) ngụ ý trong
câu, còn người nghe (đọc) suy ra từ nghĩa hiển ngôn và hoàn cảnh giao tiếp.
VD 1: Anh ấy đi mua thuốc cho con
Nghĩa tiền giả định của câu:
- Anh ấy là một người đàn ông đã có con
- Con của anh ấy không khoẻ, chắc là ốm
- Anh ấy đến nơi bán thuốc để mua
Hàm ý của câu:
-Anh ấy rất yêu thương và chăm lo cho con cái.
1.4.1.2.1. Các loại tiền giả định: (Tài liệu 10. Tr: 82)
Tiền giả định của câu có 2 loại:
- Những tiền giả định là các tri thức phổ thông, các tri thức chung có tính chất
“bách khoa” mà mỗi người đã tích luỹ được từ lúc ra đời, bằng con đường tiếp xúc xã
hội hoặc học hỏi trong nhà trường, sách vở.
VD1:

“Mùa lá rụng trong vườn” (Ma Văn Kháng) => Mùa thu

VD 2 : Khi nghe câu “Hôm nay, bà ấy đưa đứa con nhỏ đi bệnh viện”, trong
trường hợp thông thường ta cũng đã biết được một số điều mà câu không cần nói ra
như sau:
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- Bà ấy có nhiều con
- Con nhỏ bà ấy chắc đang ốm
- Đứa nhỏ ốm chưa lâu
- Bệnh viện là nơi khám và chữa bệnh.
- Những tiền giả định liên quan đến những hoàn cảnh giao tiếp.
VD: Một người ngồi trên xe bỗng nói câu:
- Dừng xe lại!
Câu này chỉ có thể “có lý”, có nghĩa hiểu được với điều kiện nó tiền giả định là:
+ Có một chiếc xe
+ Xe đang chạy
+ Câu nói đó nói với người có khả năng điều khiển xe, người này cũng ở
trên xe.
Các tiền giả định ở trên rõ ràng gắn với hoàn cảnh giao tiếp, nếu không ở trong
hoàn cảnh giao tiếp này thì câu đó cũng vô nghĩa.
1.4.1.2.2. Các đặc điểm của nghĩa tiền giả định
- Khi câu chuyển đổi mục đích phát ngôn, thì bộ phận nghĩa tình thái trong nghĩa
tường minh của câu thay đổi, nhưng nghĩa tiền giả định không thay đổi.
VD: -Dừng xe lại! (câu cầu khiến)
- Dừng xe lại à? (câu hỏi)
- Dừng xe lại rồi. (câu kể)
- Đừng dừng xe lại ! (câu cầu khiến, phủ định)
Các phát ngôn này khác nhau về mục đích giao tiếp nhưng có chung tiền giả
định:
- Có một chiếc xe
- Chiếc xe đó chạy
- Có người có khả năng điều khiển xe
- Tiền giả định tuy không trực tiếp nói ra trong câu, tuy không phải là mục đích
thông báo của câu nhưng nó phải có quan hệ với các yếu tố ngôn ngữ trong câu, phải
có dấu hiệu ngôn ngữ làm căn cứ.
VD: Hôm nay, bà ấy đưa đứa con nhỏ đi bệnh viện.
Căn cứ vào các dấu hiệu ngôn ngữ sau để biết các TGĐ:

- “Bà ấy, đứa con”

bà là phụ nữ đã có con

- “Đứa con nhỏ”

bà ấy không chỉ một con

- “Đưa... đi bệnh viện”
- “Hôm nay”

con nhỏ bà ấy bị ốm
con bà ấy ốm chưa lâu

Trong một ngôn bản, điều được nói một cách tường minh trong câu đi trước là
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TGĐ trong câu đi sau.
VD: Một bà mẹ mua mận (Tài liệu 10. Tr: 85)
- Thông thường, TGĐ là một điều đúng trong khi nghĩa tường minh của câu có
thể đúng hoặc không đúng.
VD: (Tài liệu 10, tr: 86)
1.4.1.2.3. Các đặc điểm của hàm ý (hàm ngôn, ẩn ý)
VD: (Tài liệu 10, tr: 86-87) để rút ra các đặc điểm.

- Hàm ý không được biểu hiện trực tiếp, không phải là nghĩa tường minh.
- Hàm ý được người nói (viết) ngụ ý trong câu, còn người nghe (đọc) suy ra từ
nghĩa tường minh và hoàn cảnh giao tiếp của câu (không kể những nghĩa mà người nói
không có ngụ ý, nhưng người nghe lại suy diễn ra)
- Hàm ý phụ thuộc rất sâu sắc vào hoàn cảnh giao tiếp.
* Khác với TGĐ:
- Hàm ý tuy không được biểu hiện trực tiếp, nhưng lại có giá trị thông báo, và
nhiều khi nó là mục đích quan trọng nhất của sự giao tiếp. Người nói không muốn biểu
hiện trực tiếp hàm ý có thể vì nhiều lý do khác nhau. Vì lịch sự, vì không tiện nói trực
tiếp, vì không muốn chịu trách nhiệm, vì muốn mỉa mai thâm thúy, vì muốn người
nghe thấm thía sâu sắc khi nhận ra hàm ý, vì muốn tạo ấn tượng mạnh mẽ...
- Về mặt biểu hiện ngôn ngữ:
+ Hàm ý không nhất thiết phải có dấu hiệu ngôn ngữ trong câu.
+ Hàm ý thay đổi khi câu và nghĩa tường minh của nó thay đổi từ khẳng định
sang phủ định, hoặc từ câu kể sang câu hỏi, câu mệnh lệnh... (VD, tài liệu10, tr: 89)
+ Hàm ý có thể được tường minh hoá bằng cách biểu hiện từ ngữ và nối vào ngay
trong cùng câu nói đó. Tất nhiên lúc đó, câu không còn hàm ý, hoặc mất một phần
hàm ý.
VD: Con voi của Trần Hưng Đạo (Tài liệu 10, tr: 90)

* Những căn cứ để nhận biết câu có hàm ý:
Hàm ý là nghĩa phụ thuộc rất sát sao vào hoàn cảnh giao tiếp. Để hình thành
nghĩa hàm ý cho câu thì một mặt người nói phải tôn trọng các quy tắc hội thoại (luân
phiên lượt lời, liên kết hội thoại, cộng tác, tôn trọng thể diện của người hội thoại,
nguyên tắc khiêm tốn – Tài liệu 1)… mặt khác lại phải cố ý vi phạm chúng và giả định
rằng người nghe cũng ý thức được chỗ vi phạm đó mà suy ra hàm ý.
VD:

A- Cậu có biết Thắng hiện giờ ở đâu không?
B- Có chiếc SH dựng trước nhà cái Thúy đấy.

Thay vì dùng hành động hỏi đáp trả lời cho câu hỏi, B lại dùng một câu xác tin
(miêu tả), B đã vi phạm một cách cố ý quy tắc hội thoại. Phát ngôn của B ngầm trả lời
cho A biết rằng Thắng hiện nay đang có mặt ở phòng của Thúy bởi vì cả A và B đều
biết Thắng có chiếc xe SH. Hàm ý là Thắng đang ở phòng của Thúy.
Một số trường hợp thường gặp:
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+ Nhiều khi người nói lại cố ý nói ra những điều tưởng chừng không có thông tin
gì mới, hay là những điều quá hiển nhiên, ai cũng biết rồi. Chính sự cố ý như vậy,
trong hoàn cảnh giao tiếp nhất định lại chứa hàm ý.
VD 1:

Tướng giặc (hỏi Yết Kiêu):

- Mi là ai?

Yết Kiêu (trả lời): Ta là Yết Kiêu, một chàng trai đất Việt
=> Thái độ cứng rắn, khẳng khái, tự hào, coi khinh địch.
VD 2: “Tiền bạc chỉ là tiền bạc”
=> Tiền bạc tuy quý nhưng không thay thế cho tình cảm, danh dự:
+ Có khi người ta cố ý nói trệch ra ngoài để tạo ra hàm ý của câu.
VD: Trong đoạn hội thoại giữa Bác Hồ và bác Lê. (Tài liệu 10, tr: 93)
+ Việc cố ý nói không đầy đủ là cơ sở để tạo ra hàm ý của câu.
VD 1: Câu chuyện giữa thuyền trưởng và thuyền phó. (Tài liệu 10, tr: 93)
VD 2: Những câu như “Trước đây, cô ấy làm việc ở đây…” hàm ý: nay cô ấy
không còn làm việc ở đây nữa.
+ Cả những cách nói lửng quen thuộc với việc dùng các từ huống chi, nữa là...
đều để cho người nghe tự rút ra hàm ý.
VD:

Anh nó còn chưa đủ tuổi, huống chi nó.

+ Những cách nói mỉa:
Thường dùng trong những hoàn cảnh mà người ta khó lòng chờ đợi một lời khen,
nó còn được nói với một ngữ điệu riêng, khác với ngữ điệu của lời khen thông thường
và có những tình thái từ kèm theo như: đấy nhỉ, lắm đấy, chưa, cơ, mà...
VD:
Đẹp mặt thật! Đem mà triển lãm được đấy!
+ Các câu thể hiện các hành động ngôn ngữ gián tiếp nói chung, đều có hàm ý.
VD: (Tài liệu 10, tr: 95)
Ông vui vẻ nói:

- A Cổ hả? Lớn tướng rồi nhỉ? Bố cháu có gửi pin đài lên cho ông không?
(chào)

(khen)

-Thưa ông, có ạ!
Sinh viên tham khảo: (Tài liệu 1, tr: 119-138)
1.4.4. Hàm ngôn và việc phân tích văn bản nghệ thuật
Các văn bản nghệ thuật có đặc điểm là không bộc lộ trực tiếp tư tưởng tình cảm.
Ngoài nghĩa tường minh, nhiều khi, nghĩa hàm ẩn (hàm ngôn) có vai trò quan trọng
hơn nhiều và là mục đích giao tiếp cuối cùng của văn bản.
1.4.4.1. Nghĩa hàm ẩn trong văn bản nghệ thuật, trong nhiều trường hợp được suy ra từ
các hình tượng nghệ thuật mà các từ ngữ dùng trong câu, trong văn bản tạo nên. Các
hình tượng này có tính chất cụ thể, nhưng dễ tạo nên những sự liên tưởng và tưởng
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tượng để người đọc suy ra nghĩa hàm ẩn.
VD: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”  ảnh hưởng của môi trường (tự nhiên
và xã hội)  nên lựa chọn môi trường sống, nên chọn người để kết bạn, để chung
sống.
1.4.4.2. Có trường hợp văn bản nghệ thuật không nói hết ý mà bỏ lửng, người đọc căn
cứ vào các từ ngữ, kết cấu ngữ pháp, vào nghĩa tường minh mà hiểu ra nghĩa hàm ẩn.
VD: “Bài hát trồng cây” (Tài liệu 10, tr: 97).
Việc trồng cây luôn mang lại nhiều lợi ích về vật chất và tinh thần  Các em
nên thường xuyên trồng cây.
1.4.4.3. Trong nhiều trường hợp, muốn phân tích và suy ra nghĩa hàm ẩn của câu và
của văn bản nghệ thuật còn cần dựa vào hoàn cảnh giao tiếp.
+ Có trường hợp câu có nghĩa hàm ẩn trong mọi hoàn cảnh giao tiếp.
VD: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
+ Có trường hợp hoàn cảnh giao tiếp được trình bày trong bản thân văn bản.
Ví dụ:

Đêm trăng thanh, anh mới hỏi nàng:
“Tre non đủ lá đan sàng, nên chăng?”

1.4.4.4. Muốn hiểu, cảm nhận sâu xa tất cả các ý tưởng của văn bản nghệ thuật cần đặt
(nó) vào hoàn cảnh ra đời.
Ví dụ: Bài thơ “Hạt gạo làng ta” của Trần Đăng Khoa: Thời chống Mỹ  ca ngợi
công sức lao động của người nông dân làm ra hạt gạo, nhắc nhở mọi người trân trọng,
yêu quý hạt gạo.
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Câu hỏi luyện tập – Thực hành
1. Phân tích sự hiện thực hoá nghĩa của từ “sáng” trong ngữ cảnh.
“Nơi hầm tối lại là nơi sáng nhất”
(Đất quê ta mênh mông- Dương Hương Ly)
Đáp án:

- Sáng (từ điển): Ánh sáng toả ra trong không gian khiến cho có thể nhìn thấy
mọi vật.
=> Cảm nhận trái tim bao la, sự hy sinh cao cả của những người chiến sĩ trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lý tưởng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng…
2. Phân tích sự hiện thực hóa nghĩa của các từ được in nghiên trong đoan thơ
sau:
Đường nở ngực, những hàng dương liễu nhỏ
Đã lên xanh như tóc tuổi mười lăm
Xuân ơi xuân, em mới đến dăm năm
Mà đất nước đã tưng bừng ngày hội. (Tố Hữu)
Đáp án:

- Đường: Vừa chỉ những con đường thực mới làm sau 9 năm chống Pháp, vừa chỉ
hành trình của cách mạng, của đất nước.

- Nở: Niềm tự hào, kiêu hãnh, sự bề thế của cơ sở vật chất ban đầu.
- Xuân: Vừa chỉ mùa xuân của đất trời, vừa chỉ chế độ mới.
- Tuổi 15: Vừa là tuổi thực của các cô gái vừa là tuổi 15 cách mạng (1945- 1960)
3. Phân tích nghĩa của từ “máu lửa ” và “rũ bùn ” trong 2 câu thơ:
Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng loà (Đất nước – Nguyễn Đình Thi)
4. Hãy phân tích các câu sau về cả 3 phương diện: Kết học, nghĩa học, dụng học:
a-

Mẹ

giặt

áo

cho con

Đáp án:

Mẹ

giặt

áo

cho con

Kết học:

C

V

BN1

Nghĩa học: TTCT
Dụng học:

Đề

BN2

Vi từ (HĐ) TTĐT cảnh hưống (thể được lợi)

Thuyết

- Viết tắt: Vị từ HĐ (Vị từ hoạt động), KH (kết học), NH (nghĩa học), DH (dụng học), TTĐT
(tham thể đối tượng), TTCT (tham thể chủ thể), CH (cảnh huống)
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b)

Ông tôi

KH:

C

NH:

TTCT

chặt
V

c)
KH:

C

NH:

TTCT

DH:
d)
KH:

Đề
Cháu

Thuyết
rất đẹp
V
Vi từ (tính chất)
Thuyết
biếu

C

bà

V

NH:

TTCT

DH:

Đề

e)

TTĐT

↓

Đề
Chiếc áo này

BN

Vi từ HĐ

↓
DH:

cây bưởi

VT (HĐ)

một chiếc áo

BN1

BN2

TT tiếp nhân

TTĐT

Thuyết

Hôm nay,

KH:

TN

NH:

CH (thời điểm)

DH:

lớp em

học

toán

C

V

BN

TTCT

Vi từ (HĐ)

Đề

Thuyết

TTĐT

5. Với chủ đề “Nhà trường” hoặc “Học sinh” hãy xây dựng:

Một lập luận gồm 3 luận cứ đồng hướng và 1 kết luận.
6. Hãy tìm nghĩa tường minh, tiền giả định và hàm ngôn trong các câu sau:
a. Tan học cô giáo bảo học trò:
- Bao giờ tạnh mưa mới về!
Đáp án:
+ Nghĩa tường minh: Khi nào hết mưa mới về.
+ Tiền giả định:

- Trời đang mưa.
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- Học sinh không có áo mưa.
- Học sinh còn nhỏ.
+ Hàm ngôn:

- Cô giáo có ý ngăn cản, khuyên nhủ học sinh chưa nên về lúc này.
- Tỏ sự quan tâm, lo lắng đối với học sinh.
b. Vũ hội làm chúng ta quên rằng bây giờ đã 12 giờ đêm rồi.
Đáp án:
+ Nghĩa tường minh : Vũ hội đã kéo dài đến 12 giờ đêm.
+ Tiền giả định : - Có một cuộc vũ hội.

- Vũ hội tổ chức vào ban đêm.
- Vào ban đêm cần nhớ không nên thức quá khuya.
- Đôi với sinh hoạt thông thường của người Việt Nam, 12 giờ đêm đã là
quá khuya rồi.
+ Hàm ngôn (HN): - Chúng ta cần phải giải tán thôi.
- Vũ hội thành công, chứng cớ là mọi người đã quên cả mệt mỏi và giờ giấc.
7. Phân tích nghĩa hiển ngôn và hàm ngôn trong văn chương
a. Bài ca dao : Em tưởng nước giếng sâu
Em nối sợi gầu dài
Ai ngờ giếng cạn
Tiếc hoài sợi dây
Hiển ngôn: Kể lại chuyện đã làm: cho là giếng sâu, phải nối dây gầu cho dài,
hóa ra giếng cạn, thật phí công nối dây.
Hàm ngôn: Người con gái tự trách: Tiếc công sức của mình và trách móc người
con trai.
b. Chuyến này không phá xong giặc Nguyên, thề không về đến bến sông này nữa
! (TV3 -T2- CCDG)
Hiển ngôn: Lời thề quyết phá tan giặc Nguyên của Trần Hưng Đạo.
Hàm ngôn:

- Đây là trận chiến đấu một mất, một còn.
- Trần Hưng Đạo thà chết chứ không chịu thất bại trở về.
- Hô hào tinh thần quyết tử của quân sĩ.
- Biểu lộ lòng yêu quý, chí phục thù cho con voi có công và có nghĩa.
8. Yêu cầu sinh viên: Phân tích nghĩa hiển ngôn, hàm ngôn trong các bài ca dao
sau:
a.

Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng
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“Tre non đủ lá đan sàng, nên chăng?”
b.

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

c.

Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng một mình cũng xinh

----------------------------------------------
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Chương 2
CHUYÊN ĐỀ VỀ TỪ HÁN VIỆT
2.1. Khái quát về từ Hán Việt
2.1.1. Khái niệm về từ Hán Việt và các đặc điểm
2.1.1.1. Khái niệm về từ Hán Việt
Từ Hán Việt (HV) là một trong các loại từ gốc Hán, có vỏ ngữ âm là âm Hán
Việt, được mượn vào kho từ vựng tiếng Việt sau thế kỷ X và trở thành một bộ phận
của từ vựng tiếng Việt, nếu là đơn tiết thì thường là từ cổ, khó hiểu, có thể tự do kết
hợp hay không tự do kết hợp với từ khác, nếu là song tiết thì được cấu tạo theo cú
pháp Hán có phong cách trang trọng, cổ kính đối lập với phong cách từ thuần Việt: cụ
thể, dân dã.
2.1.1.2. Đặc điểm của từ Hán Việt
Các đặc điểm trên sẽ được giải thích rõ hơn như sau:
a) Từ HV là một trong các loại từ gốc Hán
Loại trừ những từ gốc Nam Á hay gốc Việt được người Hán phiên âm dựa vào
âm Hán, người Việt lại đọc theo âm HV, những từ này không thể coi là từ HV vì nó
chỉ phiên âm từ Việt.
Ví dụ: - Cảm lãm là phiên âm từ klảm (trảm)

- Phù lưu là phiên âm từ blàu (trầu)
- Mị Nương là phiên âm từ (menang) (Tài liệu10, tr:121)
b) Từ HV phải có vỏ ngữ âm là âm HV
Đòi hỏi này đã tách từ HV ra khỏi các từ tiền HV (từ HV thượng cổ) ở thời Bắc
thuộc đã được du nhập vào vốn từ tiếng Việt một cách lẻ tẻ, chủ yếu là trong sinh hoạt.
VD:

Tiền HV

HV

bay

phi

bố

phụ

cờ

kỳ

đời

đại

đuổi

truy

hạp

hợp

đúng

trúng

béo

phì

di

dời

mùa

vụ

Đồng thời xác định rõ từ HV gồm các từ gốc Hán du nhập vào tiếng Việt từ thế
kỷ X trở về sau hoặc du nhập trước đó nhưng đến thế kỷ X đổi hình thức ngữ âm HV
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cho đến tận thế kỷ XVIII, XIX, thậm chí thế kỷ XX,... các từ du nhập trước thường là
từ Văn học trong các thư tịnh Nho, Phật, Lão như: trung, nhân, trí túc, thanh tịnh,
nhân, quả... trong đó phần nhiều là từ đơn tiết song cũng có những từ song tiết. Những
từ du nhập vào tiếng Việt sau thế kỷ XVIII cho đến gần đây thường gắn với ý thức hệ
và thiết chế tư sản và vô sản và nền đại công nghiệp, theo với đà tiến lên của khoa học
lớp từ này vẫn tiếp tục sản sinh ở tiếng Việt hoặc theo phương thức vay mượn, ví dụ:
điện thoại, tự dộng hóa, cơ giới hóa, thủy văn, khí tượng…, hoặc theo cách ghép từ
riêng của người Việt, ví dụ: đa hệ, ủy ban, quốc hội, nghệ sĩ, vô tuyến truyền hình…
c) Các từ HV đơn tiết sẽ tách thành 2 nhóm
- Nhóm 1: do được sử dụng nhiều hơn, được Việt hoá nhiều hơn, không có ranh
giới khu biệt với từ thuần Việt trong phạm vi hành chức, có thể độc lập kết hợp với các
từ khác. VD: trung, hiếu, nghĩa, tâm, sách,bút... chẳng hạn:
Có hiếu với cha mẹ.
Chữ hiếu thì để cho cha
Chữ trung phần mẹ đôi ta chữ tình.
- Nhóm 2: Có nghĩa trọn vẹn, là từ đơn tiết trong tiếng Hán vào tiếng Việt, khi
cần tách bạch có thể dùng độc lập, ít có khả năng kết hợp tự do với các từ Việt. VD:
quốc, gia, vương, thất, nhất, nhị, tam...
Người Việt nào cũng biết chữ nhất là 1, nhị là 2, gia là nhà, quốc là nước nhưng
các chữ trên không bao giờ đứng một mình làm thành từ. Chẳng hạn:
+ Ta chỉ nói tôi yêu nước, chứ không nói tôi yêu quốc
+ Ta chỉ nói tôi có nhà, chứ không nói tôi có gia
+ Ta chỉ nói tôi có một vợ hai con, chứ không nói tôi nhất vợ nhị con
d) Từ song tiết HV: (Tài liệu 7, tr: 69, tài liệu10, tr: 123).
Phần lớn từ HV là từ đa tiết, chủ yếu là từ song tiết. Về mặt cấu tạo, từ bao giờ
cũng được cấu tạo theo cứ pháp Hán. Các cách cấu tạo từ hay gặp trong từ Hán Việt:
- Kết cấu chính- phụ: khác với tiếng Việt, bộ phận chính quan trọng thường đặt
phía sau.
VD: công viên, nam giới, thiên tử, độc giả, triều đình... (bổ ngữ danh từ)
Bàng quan, bi quan, liệt kê, tiên tiến, ngụy biện... (bổ ngữ động từ)
- Kết cấu đẳng lập: Các yếu tố có vai trò ngữ pháp ngang nhau, hoặc đồng nghĩa,
hoặc gần nghĩa, hoặc liên quan với nhau trong cùng một trường nghĩa nhất định, thành
tố sau vẫn có vai trò quan trọng hơn thành tố đứng trước.
VD:

+ phụ nữ, phụ lão, nhân dân, nhi đồng… (Danh - Danh)
+ phong phú, huy hoàng, trang nghiêm… (Tính - tính)
+ giáo dục, chiến đấu, kiến trúc, thương vong… (Động- động)

Những kết hợp đẳng lập trên vì mượn tiếng Hán nên nói chung không thể tùy tiện
đảo ngược vị trí, (trừ một số từ có thể đảo vị trí của các yếu tố cấu tạo mà nghĩa không
thay đổi như: tàn bạo = bạo tàn, giản đơn = đơn giản, tranh đấu = đấu tranh, li biệt =
biệt li) khác với từ thuần Việt (cửa nhà - nhà cửa, cha mẹ - mẹ cha, quần áo - áo quần,
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trong sạch - sạch trong, bé nhỏ - nhỏ bé)
đ) Từ Hán Việt có nhiều từ mang phong cách trang trọng, cổ kính, bác học, đối lập với
phong cách giản dị, dân dã của từ thuần Việt. Đây chính là tiêu chí để phân biệt một
bên là từ Hán việt thực sự và một bên là từ gốc Hán đã được Việt hóa.
Có thể giải thích bằng các nguyên nhân sau:

- Những từ Hán Việt du nhập vào tiếng Việt trong giai đoạn đầu phần lớn nằm
trong thư tịch Hán cổ (kinh, sử, tử, tập), những từ này phần lớn là những từ trừu tượng
thuộc về các lĩnh vực triết học, lịch sử, văn học… Tiếng Việt do sự tiếp xúc lâu đời
với tiếng Hán và do cách đọc Hán Việt thuận tiện cho việc tiếp thu từ Hán nên có xu
hướng vay mượn từ trừu tượng Hán Việt, chẳng hạn Tiếng Việt đã có từ vợ và chồng
nhưng việc dựng vợ gả chồng lại mượn từ giá thú hay gia thất. Người Việt lúc đầu tiếp
thu từ Hán Việt còn có khả năng nhận thức ấy nhưng sau này cách viết từ HV bằng
chữ Hán đã được thay thế bằng chữ quốc ngữ và kiểu tư duy thị giác đã bị mất đi,
những người không tinh thông Hán học không còn khả năng nhận thức trực tiếp. Từ
Hán Việt trở nên mù mờ khó hiểu, trở thành một thứ giống như ngoại ngữ.

- Lớp từ Hán Việt cũ do du nhập vào tiếng Việt sớm nên cũng xuất hiện sớm
trong các sáng tác bằng chữ Nôm, tức là những tác phẩm cổ, những từ này do đó tạo ra
một phog cách cổ kính, trang nghiêm khác với lời ăn tiếng nói thường ngày.
VD: Trong “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi có các từ: ngư phủ, cửu trùng, tề
gia, tam sinh, hồng nhan, đọan trường…

- Từ Hán Việt có sự gián cách rõ rệt giữa âm thanh và ý nghĩa, do đó người
Việt không nắm bắt được rành mạch ý nghĩa của từ như: Phong (trong phong tục,
phong cách, phong khí), thảo (trong thảo đường, thảo lư, thảo khấu…) thì nó tạo nên
phong cách ẩn hiện, thấp thoáng, nó không cụ thể, gần gũi như từ thuần Việt.
2.1.2. Nguồn gốc và quá trình hình thành từ Hán Việt
2.1.2.1. Nguyên nhân có lớp từ HV
- Do sự gần kề về địa lý, Việt nam và Trung Quốc là hai nước gần nhau, có một
dãi dài biên giới (đường bộ và đường biển) tiếp giáp nhau tới hàng ngàn ki-lô-mét.
Đây là điều kiện thuận lợi cho các quan hệ giao lưu, tiếp xúc giữa người dân hai nước,
trong đó có ngôn ngữ, sự tiếp xúc giữa ngôn ngữ Hán và ngôn ngữ Việt bắt đầu từ thời
thượng cổ.
- Việt Nam sớm bị phong kiến phương Bắc đô hộ (người Hán xâm lược) và đã
trải qua thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc: Âm mưu của phong kiến phương Bắc là đồng
hóa dân tộc Việt Nam bằng chính sách đồng hóa. Do đó ngôn ngữ văn hóa Hán ồ ạt
xâm nhập nước ta, chiếm vị thế áp đảo và rất muốn thay thế vai trò ngôn ngữ bản địa.
Có thể nhận ra chính sách đồng hóa dân tộc, trong đó có đồng hóa ngôn ngữ và văn
hóa Âu Lạc, đã thành sách lược và mục tiêu của Triệu Đà: “Dĩ thi thư nhi hóa huấn
quốc tục, dĩ nhân nghĩa cố kết nhân tâm” (tạm dịch: “Lấy thơ văn để giáo hóa phong
tục, tập quán đất nước; lấy nhân nghĩa để kết nối lòng người”) (Nguyễn văn Khang Từ ngoại lai trong tiếng Việt, tr: 65)
- Giữa tiếng Hán và tiếng Việt có nhiều điểm gần gũi. Cùng là ngôn ngữ đơn lập,
cùng có nhiều thanh điệu, cùng có nhiều nguyên âm, phụ âm tương đồng nên việc vay
mượn từ Hán ngữ vẫn thuận lợi hơn việc vay mượn từ vốn từ ngôn ngữ Ấn Âu vốn
thuộc loại hình ngôn ngữ Ấn Âu.
29

Với bản lĩnh kiên cường và bản sắc vững vàng, dân tộc ta đã vận dụng tài trí
thông minh sáng tạo để bảo vệ, phát triển tiếng nói và nền văn hoá dân tộc, tận dụng
kho chữ Hán đồ sộ đã được Việt hoá về mặt âm đọc và phần nào đó về mặt ý nghĩa,
phạm vi sử dụng để tạo ra từ HV.
2.1.2.2. Quá tình hình thành của từ Hán Việt
Quá trình Việt hoá từ gốc Hán diễn ra liên tục suốt từ những thế kỷ đầu Công
nguyên, trải qua thời kỳ phong kiến phương Bắc đô hộ đến thời kỳ xây dựng quốc gia
phong kiến độc lập và đến nay.
a) Thời thượng cổ
Với địa lý gần kề, thời kỳ này đã diễn ra sự giao lưu tiếp xúc ngôn ngữ cùng với
sự giao lưu tiếp xúc văn hoá, kinh tế về nhiều mặt giữa 2 dân tộc Việt - Trung. Chủ
yếu là sự giao lưu tiếp xúc giữa cư dân miền Bắc nước ta với cư dân vùng người Hán
như trao đổi vật phẩm: Trống đồng Đông Sơn được phát hiện trên đất Trung Quốc, các
sản phẩm mang dấu ấn văn hoá Trung Quốc trong các di chỉ khảo cổ học tiền sử Việt
Nam; kinh nghiệm tổ chức cuộc sống, làm ăn...
Ngoài ra ta còn thấy từ Hán vào Việt Nam còn có con đường truyền khẩu, con
đường không chính thức qua giáo dục mà chỉ do sự tiếp xúc với người Hán phần lớn là
cư dân phía nam Trung Quốc (các nhà nghiên cứu gọi con đường này là con đường
không chính thức, con đường vay mượn của bình dân). Từ Hán vào tiếng Việt bằng
con đường này có số lượng không đáng kể, mảng từ này chỉ giới hạn trong một phạm
vi hẹp (thường là tên gọi vài thức ăn, vật dụng hoặc một số tập tục của Hoa kiều ở Việt
Nam) chẳng hạn:
Từ
Bò bía

Nghĩa
gỏi cuốn (bằng bánh tráng mỏng)

Xí quách

món xương heo

Lạp xưởng

món thịt nhồi ruột heo

Thèo lèo

kẹo thập cẩm, kẹo mè

Quày

tủ để bán hàng hóa

Tiệm

cửa hàng

(Số) dách

nhất, tuyệt, số một

Xúi quẩy

xui xẻo

Lì xì

cho tiền lấy may

Phì lủ

lão mập, ông mập, cha mập

Hầm bầng làng

cộng hết tất cả

Xíu mại

thịt ba rọi
(Từ vựng gốc Hán trong Tiếng Việt, tr: 64,371)

b) Thời Bắc thuộc
Là thời kỳ xảy ra sự giao lưu tiếp xúc ảnh hưởng sâu đậm nhất của ngôn ngữ Hán
và ngôn ngữ Việt. Bắt đầu từ khi Triệu Đà đem quân xâm lược, tiêu diệt nước Âu Lạc
của An Dương Vương (179 TCN), sáp nhập vào lãnh thổ Nam Việt (miền Nam Trung
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Quốc ngày nay).
+ Tiếng Hán và chữ Hán được sử dụng ở nước ta (Giao Châu) như một ngôn
ngữ chính thống trong việc giao dịch giữa các quan lại cai trị với các chức sắc địa
phương qua các loại thư, tấu, biểu, chương.
+ Tiếng Hán lúc này đóng vai trò một sinh ngữ được sử dụng để thực hiện
những cuộc giao tiếp trực tiếp giữa người Việt và người Hán.
Người Việt trong các làng, xã vẫn sử dụng tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt cổ khác tiếng
Việt hiện nay có một loại chữ viết “như con nòng nọc” (Nguyễn Văn Khang-Từ ngoại
lai trong Tiếng Việt, tr: 74).
c) Thời kỳ xây dựng quốc gia phong kiến độc lập
Năm 938 với chiến thắng lẫy lừng trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đã xây dựng
nên nền tự chủ. Nhưng các vương triều Đại Việt vẫn phải dùng chữ Hán làm ngôn ngữ
chính thống trong cơ quan hành chính và trong khoa cử đến tận thế kỷ XIX.
Đến thời kỳ này chữ Hán không còn đóng vai trò là sinh ngữ, nó được đọc theo
hệ thống ngữ âm bắt nguồn từ tiếng Hán, biến đổi phù hợp với quy luật ngữ âm và bộ
máy cấu âm của người Việt gọi là âm Hán Việt. Nó được người Việt dùng để đọc các
văn bản nói chung, văn thơ nói riêng do người Việt, người Hán viết ra ở tất cả các thời
Tiên Tần, Lưỡng Hán (Tây Hán, Đông Hán), Nguyên, Minh, Thanh, từ thời Đinh - Lê
đến cuối đời Nguyễn.
d) Giai đoạn từ 1858 đến tháng 8-1945
Địa vị chính thống của tiếng Hán bị lung lay khi thực dân Pháp xâm lược Việt
Nam (1858). Triều đình nhà Nguyễn đầu hàng, dâng nước ta cho thực dân Pháp. Pháp
giữ quyền cai trị Việt Nam. Cùng với sự củng cố chính quyền, Pháp bãi bỏ chế độ thi
cử truyền thống ở Việt Nam. Trong văn bản hành chính Nhà nước, trong trường học,
tiếng Pháp giành quyền chính thống. Tầng lớp Hán học tàn lụi dần. Thời kỳ này, người
biết tiếng Hán là tầng lớp sĩ phu của chế độ cũ còn lại và các nho sĩ đã thất thế. Song
sự tiếp xúc ngôn ngữ Hán Việt vẫn chưa bị cắt đứt hoàn toàn. Đặc biệt cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX, các sĩ phu yêu nước Việt Nam vẫn tiếp nhận tư tưởng tiến bộ của
Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi, Tôn Trung Sơn và chủ nghĩa Mác - Lê Nin qua sách
báo chữ Hán.
e) Cách mạng tháng Tám đến nay
Cách mạng tháng Tám thắng lợi đã đem lại địa vị chính thống cho Tiếng Việt
trong mọi mặt của đời sống xã hội. Với biết bao biến cố xã hội nhưng cho đến ngày
nay, sự giao lưu tiếp xúc ngôn ngữ Hán Việt vẫn tiếp tục và để lại những dấu ấn, hệ
quả đậm nét trong tiếng Việt. Trong kho từ vựng tiếng Việt vẫn tiếp tục xuất hiện
những từ HV: vũ trụ, hội thảo, ngoại nhập, nội nhập, siêu dẫn, siêu tốc, công nghệ...
2.1.2.3. Hệ quả của việc tiếp xúc ngôn ngữ Hán Việt
Sự tiếp xúc ngôn ngữ Hán Việt trong suốt thời gian dài, đã làm nảy sinh một số
hiện tượng ngôn ngữ đáng chú ý.

- Cách đọc chữ Hán ở Việt Nam.
Là một trong những quốc gia có nền văn minh sớm nhất nhân loại, chữ Hán xuất
hiện từ rất sớm “chữ Hán ra đời khi xã hội Trung Quốc cổ đại đã phát triển đến một
trình độ nhất định, với chế độ công xã thị tộc, trên cơ sở nông nghiệp và các hoạt động
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văn hóa đã tiến bộ” (Lê Nguyễn Lưu - Từ chữ Hán đến chữ Nôm, tr: 6), “vào khoảng
1500 đến 1200 năm trước Công Nguyên” (Đặng Đức Siêu- Dạy và học từ Hán Việt ở
trường phổ thông, tr: 25) là thứ chữ tượng hình “vẽ ngay sự vật để gợi tên gọi”, ở
Trung Quốc bản địa, chữ Hán có những cách đọc khác nhau. Tiếng Hán ở Giao Châu
(miền Bắc Việt Nam) thời Bắc thuộc cũng được coi là một phương ngữ của tiếng Hán
tuy có chịu tác động của cách nói của người Việt Nam.
Qua các giai đoạn lịch sử, tiếng Hán ở Trung Quốc có sự thay đổi về ngữ âm nên
cách đọc cũng thay đổi và cách đọc tiếng Hán ở Giao Châu ở thế kỷ VIII-IX cũng bị
thay đổi theo đó là cách đọc theo hệ thống ngữ âm tiếng Hán giai đoạn sau của tiếng
Hán Trung cổ. (chẳng hạn vào từ đầu Công nguyên đến thời kỳ tự chủ, tiếng Hán được
sử dụng ở Giao Châu được đọc theo hệ thống âm Hán thượng cổ đến gần thời tự chủ
tiếng Hán mới được đọc theo hệ thống âm Hán trung cổ)
Đến thời kỳ quốc gia phong kiến độc lập, từ thế kỷ X trở đi, tiếng Hán ở Việt
Nam hoàn toàn cách ly khỏi tiếng Hán bản địa. Sau thế kỷ X, cho dù tiếng Hán bản địa
của các triều đại Nguyên, Minh, Thanh vẫn tiếp tục diễn biến nhưng nó không còn tác
động trực tiếp đến tiếng Hán ở Việt Nam. Tiếng Hán ở Việt Nam giai đoạn này chịu sự
chi phối của tiếng Việt làm cho cách đọc tiếng Hán dựa trên hệ thống ngữ âm đời
Đường dần dần biến dạng, mà dưới ảnh hưởng của các quy luật biến đổi của ngữ âm
tiếng Việt và bộ máy cấu âm của người Việt đã tạo thành cách đọc riêng của người
Việt, gọi là cách đọc Hán Việt. Trong khi đó tiếng Hán ở Trung Hoa tiếp tục biến đổi
thành âm Bắc Kinh ngày nay.

- Sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa hai thứ tiếng Hán Việt về mặt từ vựng
Đây là sự ảnh hưởng hai chiều. Trong vốn từ Hán có tiếp nhận một số từ tiếng
Việt.
VD: Do Trung Hoa không có loại cây, quả trám nên phải ghi âm tên Việt bằng
hai chữ cảm+ lãm, cau = tân + lang, trầu = phù lưu…
Ngược lại tiếng Việt của chúng ta có nhiều từ mượn tiếng Hán từ thời thượng cổ
được gọi là từ gốc Hán được mượn từ trước lúc có cách đọc Hán Việt (hiện nay còn
dấu vết trong tiếng Việt), có những từ mượn đọc theo cách đọc Hán Việt “cách đọc
chữ Hán của người Việt bắt nguồn từ hệ thống ngữ âm tiếng Hán đời Đường, chịu sự
chi phối của hệ thống ngữ âm tiếng Việt được gọi là từ Hán Việt”
Từ gốc Hán

Từ mượn (từ Hán Việt)

giếng

tỉnh

sen

liên

tuổi

tuế

tìm

tầm

râu

tu

chúa

chủ

mây

vân

múa

vũ

(Theo An Chi- An Ninh Thế Giới- số 1915 năm 2010- Xét về ngữ âm học lịch sử
thì một số từ hoặc hình vị Hán Việt hiện có phụ âm đầu v- lại vốn là những yếu tố xưa
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kia có phụ âm đầu m. Ví dụ: mùi - vị, mùa - vụ, múa - vũ, mong - vọng, muôn - vạn,
muộn - vãn)
Tóm lại: Từ Hán Việt là từ gốc Hán đọc theo cách đọc của người Việt bắt nguồn
từ hệ thống ngữ âm cuối đời Đường, chịu sự chi phối của hệ thống ngữ âm tiếng Việt.
Như vậy, cách đọc Hán Việt là sản phẩm lịch sử của sự tiếp xúc ngôn ngữ Hán và Việt
ở thời kỳ thứ hai, thời kỳ nhà nước độc lập và tự chủ. Cách đọc này đã hình thành,
phát triển và tồn tại đến ngày nay. (Lê Xuân Thại- Từ Hán Việt và việc giảng dạy từ
Hán Việt, tr: 11)

- Sự xuất hiện của chữ Nôm
Chữ Nôm là chữ của người Việt dựa trên cơ sở chữ Hán và có âm đọc Hán Việt
để ghi âm tiếng Việt, là thành quả lớn lao của dân tộc trong thời kỳ Trung đại. “là kết
quả của lòng tự hào dân tộc về ngôn ngữ và về văn hóa, là biểu hiện tiềm năng của
tiếng Việt. Nhà Hồ một triều đại đã có nhiều ý tưởng cải cách xã hội, đã bắt đầu dùng
chữ Nôm và tiếng Việt như là một phương tiện giáo dục. Hơn ba thế kỷ sau, Quang
Trung nâng ý tưởng này lên thành một tầm cao mới, dùng chữ Nôm để ra đề thi, dùng
chữ Nôm trong việc cai trị…” (Mấy vấn đề về tiếng Việt hiện đại-NXB Đại học quốc
gia Thành phố Hồ Chí Minh, tr: 32) Nhờ có chữ Nôm, việc xây dựng và phát triển hệ
thống ngôn ngữ văn học của tiếng Việt đã đạt được những thành quả to lớn, nhiều áng
thơ văn bất hủ còn lưu truyền trong dân gian: Truyện Kiều của Nguyễn Du, bản dịch
Chinh phụ ngâm của Đoàn Thị Điểm, Thơ Quốc Âm thời Hồng Đức của Nguyễn
Trãi…
2.1.3. Vị trí, vai trò của từ Hán Việt trong từ vựng tiếng Việt. Việc sử dụng từ
Hán Việt.
Vị trí của từ HV trong từ vựng tiếng Việt và trong hoạt động giao tiếp của ngựời
Việt. (Sinh viên đọc tài liệu 7, tr: 72-74)
2.1.3.1. Từ vay mượn trong tiếng Việt
- Theo thống kê, trên thế giới hiện nay có khoảng trên 6800 ngôn ngữ và dường
như không có ngôn ngữ nào mà trong hệ thống từ vựng của mình lại không có hiện
tượng vay mượn. Nói cách khác, vay mượn từ vựng là hiện tượng phổ biến của mọi
ngôn ngữ. Mức độ về số lượng các đơn vị từ vựng vay mượn giữa các ngôn ngữ có thể
khác nhau.
VD:
Trong từ vựng tiếng Anh có tới 56% đơn vị từ vựng nước ngoài.
Trong từ vựng tiếng Thụy Điển có tới 75% đơn vị từ vựng nước ngoài.
Trong từ vựng tiếng An-ba-ni có tới 90% đơn vị từ vựng nước ngoài.
Trong từ vựng tiếng Ai-len có 1% đơn vị từ vựng nước ngoài.
Trong từ vựng tiếng Đức có tới 1/4 đơn vị từ vựng nước ngoài.
Như vậy bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới cũng đều được hình thành, xây dựng
bằng nhiều lớp từ khác nhau đó là:
+ Lớp từ bản ngữ - lớp từ thuần
+ Lớp từ có nguồn gốc ngoại lai - lớp từ vay mượn
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- Từ vay mượn trong tiếng Việt là những từ tiếng Việt vay mượn của các ngôn
ngữ khác nhưng đã “Việt hóa” để có hình thức ngữ âm, đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa
phù hợp với hệ thống ngữ âm, ngữ pháp của tiếng Việt.
- Tiếng Việt vay mượn tiếng Mường, tiếng Thái, Môn Khơmer (ba tiếng trên
thuộc dòng ngôn ngữ Nam Á và vào tiếng Việt từ lâu nên không coi là từ vay mượn
nữa) và vay mượn nhiều ở tiếng Hán, tiếng Pháp…chúng được gọi là từ vay mượn
được chia thành hai lớp nhỏ:
+ Lớp từ ngữ gốc Hán
+ Lớp từ ngữ Ấn Âu
2.1.3.2. Từ Hán Việt trong các từ vay mượn
- Trong tiếng Việt, từ vay mượn được các nhà nghiên cứu ngôn ngữ chia làm hai
lớp nhỏ hơn:
+ Lớp các từ gốc Hán
+ Lớp các từ gốc Ấn Âu
- Lớp từ gốc Hán là tất cả những từ Hán Việt có nguồn gốc lịch sử là tiếng Hán,
bao gồm: Các từ Hán cổ và từ Hán Việt
+ Từ Hán cổ: (Tài liệu 10 gọi là Tiền Hán Việt) là những từ gốc Hán được du
nhập vào tiếng Việt ở giai đoạn một và được đồng hóa mạnh nên không còn xa lạ với
người Việt nữa. Ví dụ: buồng, mùa, chè, chém, chìm, hè, hẹn…
+ Từ Hán Việt: là những từ vay mượn của tiếng Hán nhưng đã “Việt hóa” âm
đọc và phần nào về ý nghĩa, phạm vi sử dụng cho phù hợp với hoạt động giao tiếp của
người Việt. Ta có thể đối chiếu cách đọc một số từ theo âm Hán (đời Đường) và âm
Hán Việt đã được Việt hóa.
VD:

Âm Hán

Âm Hán Việt

tông

đông

phung

phong

xống

tống

Ngoài ra từ Hán Việt còn bao gồm những từ không phải là gốc Hán mà mượn
của ngôn ngữ khác rồi người Việt mượn lại đọc theo âm Hán Việt. VD:
+ Các từ có nguồn gốc từ Nhật Bản: đại bản doanh, kinh tế, mỹ thuật, biến
chứng, cộng hòa.
+ Các từ có nguồn gốc Ấn Độ: Phật, nát bàn, Di lặc, Thích ca mâu ni.
+ Các từ có nguồn gốc Châu Âu: câu lạc bộ, Mạc Tư Khoa, Anh Cát lợi.
Tóm lại:
- Từ HV chiếm tỷ lệ khá cao trong kho tàng từ vựng tiếng Việt, trong giao tiếp
ngôn ngữ của người Việt.
Do vị thế địa lý và hoàn cảnh lịch sử , trong tiếng Việt có một lớp từ ngữ gốc Hán
rất phong phú về mặt số lượng, có giá trị về nhiều mặt. Từ HV chiếm khoảng 70 đến
75% tổng số từ ngữ tiếng Việt (nếu tính từ gốc Hán thì con số còn nhiều hơn thế). Trải
qua sàng lọc trong quá trình lịch sử, chúng đã trở thành một bộ phận của tiếng Việt và
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của văn học Việt Nam, nói chung là của văn hoá Việt Nam.
- Từ HV có tần số xuất hiện lớn ở tất cả các lĩnh vực hoạt động giao tiếp của
người Việt: chính trị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật, quân sự, y tế, ngoại giao.
Lớp từ này không những không có khả năng lấn át ngôn ngữ bản địa, ngược lại
đã góp phần tích cực vào việc làm cho tiếng Việt thêm giàu có, tinh tế, chuẩn xác,
uyển chuyển, đủ khả năng đáp ứng một cách tốt nhất mọi yêu cầu do cuộc sống văn
hoá - xã hội phát triển đề ra.
- Có năng lực sản sinh rất mạnh, là lớp từ văn hoá trong văn bản bút ngữ của
tiếng Việt hiện đại.
Hiện nay, từ HV vẫn đang được phát huy tích cực trong khung cảnh, điều kiện
mới, và trong sự định hướng đúng đắn của tất cả chúng ta. Dùng từ HV đúng lúc, đúng
chỗ là làm cho tiếng Việt thêm giàu, thêm đẹp.
2.1.4. Giá trị phong cách (giá trị biểu đạt của từ Hán Việt)

a) Từ HV tạo sắc thái tao nhã, hoặc tránh gây ấn tượng ghê rợn cho người
đọc, người nghe.
VD:

Về việc lựa chọn sử dụng giữa các từ

Thuần Việt

Hán Việt

thiêu

hoả táng

xác chết

thi hài, tử thi

đi lính

nhập ngũ

trẻ con

nhi đồng

ăn mày

hành khất

b) Từ Hán Việt tạo sắc thái trang trọng, đặc biệt phù hợp với các trường hợp
giao tiếp lễ nghi. Trong một số trường hợp đặc biệt ta không thể dùng từ thuần Việt
mà bắt buộc sử dụng từ Hán Việt để biểu đạt một khái niệm, một nội dung nào đó.
VD:

Nói (viết)

Không thể nói (viết)

Ngày Quốc tế phụ nữ

Ngày Quốc tế đàn bà

Quốc gia độc lập

Nước đứng môt mình

Thủ tướng cùng phu nhân

Thủ tướng cùng vợ

Hoặc: Lệ và nước mắt là 2 từ ngữ đồng nghĩa Thông thường người ta chỉ nói
nước mắt, nhưng trong một số trường hợp dùng lệ vẫn hay hơn, có giá trị nghệ thuật
hơn do tính trang trọng của từ HV như:
- Tố Như ơi, lệ chảy quanh thân Kiều!
- Nghe hồn Nguyễn Trãi phiêu diêu
(Tố Hữu)
Và:

Luận cương đến Bác Hồ. Và người đã khóc,
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê Nin
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Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp.
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin.
(Chế Lan Viên)
+ Do sắc thái trang trọng của từ ngữ Hán Việt mà người Việt Nam thích dùng từ
ngữ HV đặt tên cho địa danh, cho người.
Người ta thích lấy tên là Sơn, là Hải, là Thảo, là Diệp… chứ ít ai lấy tên là Núi, là
Biển, là Cỏ, là Lá… mặc dù chúng có nghĩa như nhau. Nhưng cũng có người lấy tên là
Tấm, là Cám, là Nụ…những cái tên nghe rất bình dị, thân thương.
VD:
Địa danh: Thăng Long, Tràng An, Đa Phúc, Nhân Mục.
c) Từ Hán Việt còn giúp ta cảm nhận được hình ảnh của thế giới khái niệm im
lìm, bất động, góp phần, tạo sắc thái cổ khi tạo hình ảnh, nhân vật, cuộc sống xã hội
xưa, trái lại, từ thuần Việt cung cấp cho ta hình ảnh sinh động của thế giới thực tế.
Sự đối lập này được các nhà văn khai thác. Cũng tả buổi chiều, có thuyền, có
nước, có tác giả bâng khuâng nhưng trong bài Thu điếu của Nguyễn Khuyến toàn dùng
từ thuần Việt để gợi lên một mùa thu có thực và một nông thôn thực tế quê nhà. Dùng
từ Hán Việt vào đây thì cái cảm giác thân quen, gần gũi sẽ mất đi
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo
Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
(Nguyễn Khuyến)
Một nông thôn bình dị, đẹp, nên thơ trong cảnh bình dị, nghèo, nhưng rất đỗi
thân yêu. Chính từ thuần Việt tạo nên âm hưởng ấy.
Trái lại, Bà Huyện Thanh Quan trong bài Chiều hôm nhớ nhà, đẩy lùi bức tranh
vào thế giới của tâm tưởng, của ý niệm.
Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
Tiếng ốc xa đưa, vẳng trống dồn.
Gác mái ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng mục tử lại cô thôn.
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn Chương Đài người lữ thứ,
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Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn.
Các từ HV: hoàng hôn, ngư ông, viễn phố, mục tử, cô thôn, chương đài, lữ thứ,
hàn ôn - được tác giả dùng trong bài thơ đã đưa người đọc, người nghe vào thế giới
muôn đời: thế giới của tâm tưởng, hoài niệm. Trên đời, chỉ có những ông chài, những
thôn vắng, những trẻ chăn trâu, những bến xe, những người ở đài cao, những người
khách trọ, cảnh ấm lạnh của cuộc đời. Làm gì có những ngư ông. những viễn phô',
những mục tử những cô thôn. Làm gì có những Chương Đài, những lữ thứ, nỗi hàn ôn.
Không những thế, các từ HV đều đặt vào vị trí quyết định giá trị câu thơ: cuối
vần để gây tiếng vọng trong tâm hồn ta. Cuối nhịp để bắt người đọc dừng lại ở đây.
- Từ Hán Việt góp phần vào việc tạo sắc thái cổ khi tái tạo hình ảnh các nhân vật
và cuộc sống xã hội ngày xưa, đưa người đọc, người nghe trở về cái không khí của quá
khứ.
Đó là các từ ngữ Hán Việt này ngày nay không được dùng trong cuộc sống
thường nhật nhưng nó đã gắn bó một thời trong lời ăn tiếng nói của người xưa. Đó là
giá trị phong cách của các từ như: hoàng thượng, hoàng hậu, trẫm, khanh, hoàng tử,
công chúa, xa giá, ngự triều, bái yết, bình thân, vấn an, giai nhân, tiểu thư.
VD:
“Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.
Nhà vua: Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.
Yết Kiêu: Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.
Nhà vua: Để làm gì?
Yết Kiêu: Để dùi thủng chiếc thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới
nước.
Nhà vua: Người dân thường mà phi thường. Trẫm muốn biết ai dạy ngươi?
Yết Kiêu: Dạ, tâu bệ hạ, người đó là cha thần.
(Nguyễn Huy Tưởng - Chuyện hay sử cũ)

2.1.5. Các kiểu từ Hán Việt và cách nhận diện từ Hán Việt
2.1.5.1. Xác định định nghĩa từ Hán Việt mượn nguyên khối
Từ Hán Việt mượn nguyên khối là những từ gốc Hán được vay mượn vào kho từ
vựng tiếng Việt. Nó có đặc điểm:

-

Có thể là từ đơn tiết, đa tiết, thành ngữ, tục ngữ Hán Việt.

- Trong hoạt động giao tiếp, nó chỉ biến đổi âm đọc còn giữ nguyên ngữ
nghĩa, ngữ pháp.
Ví dụ: thiên, địa, giang, sơn, đức, trí, nhân, nghĩa, giang sơn, phong tục, ái
quốc, độc lập, hải phận, phi cơ, Danh gia vọng tộc, Danh chính ngôn thuận, Kính lão
đắc thọ, ngôn dị hành nan, Bĩ cực thái lai, Tâm đầu ý hợp…
2.1.5.2. Xác định định nghĩa, đặc điểm của từ Hán Việt – Việt hóa.
- Từ Hán Việt-Việt hóa là những từ gốc Hán được Việt hóa (cải tổ về mặt ngữ
âm) tới hai lần nên nguồn gốc của chúng bị mờ hẳn đi, chúng đi sâu hơn vào tiếng
Việt.
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VD: kê (gà); kính (gương); vũ (mưa); tim (tâm); tìm (tầm), cận (gần); kiếm
(gươm)
(Ghi chú: trong ngoặc là Đường âm, ngoài ngoặc là Hán âm)
+ Trước hết chúng được Việt hóa về mặt ngữ âm: Sự cải tổ về mặt ngữ âm
của từ Hán Việt-Việt hóa không chỉ về mặt âm đọc mà còn thể hiện ở sự rút ngắn từ
lại. Ví dụ:
cử nhân

cử (ông cử, cậu cử)

hồng huyết cầu

hồng cầu

bạch huyết cầu

bạch cầu

tú tài

tú (anh tú, ông tú)

mĩ nghệ phẩm

mĩ phẩm

vật lý học

vật lý

tuyên truyền huấn luyện

tuyên huấn

+ Về mặt ý nghĩa: Từ Hán Việt- Việt hóa được dùng với một vài nét nghĩa
trong số nhiều nghĩa của từ gốc Hán.
VD: Từ nhất trong gốc Hán có hơn 10 nghĩa nhưng khi vào tiếng Việt nó chỉ
giữ lại nét nghĩa “thứ tự trên hết” trong hạng nhất; xếp thứ nhất; giỏi nhất.
Đôi khi trong tổ hợp từ vay mượn nguyên khối từ gốc Hán nó mới giữ ý
nghĩa số từ ‘một” trong “nhất cử nhất động”; “nhất cử lưỡng tiện”… Cũng có khi
nghĩa của từ Hán Việt-Việt hóa đổi hẳn so với nghĩa của từ gốc Hán.VD:
Từ hán Việt

Nghĩa gốc Hán

Nghĩa Hán Việt-Việt hóa

đáo để

đến đáy, tận cùng

độc ác, ghê gớm

sung sướng

đầy đủ, thông suốt

sướng, hạnh phúc

phong lưu

phong thái, phong cách

dư dật, nhàn hạ

phóng túng, buông thả
- Từ Hán Việt-Việt hóa có những từ có khả năng hoạt động độc lập tự do rất lớn. Tới
mức có lẽ trừ những người có vốn Hán học và những nhà nghiên cứu ra không mấy ai
còn chú ý cảm nhận đến nguồn gốc Hán của chúng, lầm tưởng chúng là từ thuần Việt.
Ví dụ: gan, gươm, ghi, bút, ông, bà…
2.1.5.3. Cách nhận diện từ Hán Việt
- Căn cứ vào khái niệm, đặc điểm của từ HV. (đã trình bày ở phần trên)
- Căn cứ vào từ thuần Việt tương đương.
Bất cứ một yếu tố HV nào cũng đều có khả năng dẫn ra một yếu tố Việt tương
đương.
Ví dụ:

Yếu tố Hán Việt

Từ thuần Việt

ngoại

ngoài

trung

trong

lâm

rừng
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giang

sông

sơn

núi

khứ

đi

lại

đến

thị

nhìn

thính

nghe

“Trường hợp những từ Hán Việt có từ Việt tương đương thì được Tam thiên tự
định nghĩa bằng từ Việt tương đương. Số lượng từ này chiếm 85% tổng số ba nghìn tự.
Ví dụ: thiên: trời, địa: đất, cử: cất, tồn: còn, tử: con, tôn: cháu, lục: sáu, tam: ba, gia:
nhà…
Tuy nhiên có trường hợp không có từ tương đương. Đây là tính tất yếu của hiện
tượng vay mượn diễn ra trong bất kỳ một ngôn ngữ nào theo phương thức “thiếu thì
vay”. Ví dụ: tuyết, xuân, hạ, thu, đông, độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình…” (Nguyễn
Văn Khang- Từ ngoại lai trong tiếng Việt, tr: 137-138)
“Về sự lựa chọn từ Hán Việt và thuần Việt tương đương ở các nhóm điều tra, sự
lựa chọn có kết quả khuynh hướng ưu tiên dùng các từ thuần Việt. Đi vào chi tiết có
một số khác biệt đáng chú ý.
Giữa

Khán giả - người xem  đa số chọn khán giả
Độc giả - người đọc đa số chọn người đọc
Thính giả - người nghe  tương đương
Mỹ nhân - người đẹp  đa số chọn người đẹp
Aí quốc - yêu nước  đa số chọn yêu nước
Tri ân - biết ơn  đa số chọn biết ơn
Cung chúc tân xuân - chúc mừng năm mới  đa số chọn chúc mừng năm

mới”
- Căn cứ vào khả năng sản sinh và tính độc lập của các yếu tố cấu tạo.
+ Phần lớn các yếu tố Hán Việt không thể sử dụng độc lập như một từ:
Ví dụ: giang là sông, ta chỉ có thể nói (viết) “Giang sơn ta giàu đẹp hùng vỹ” mà
không thế nói (viết) “Đây là con giang dài nhất Việt Nam”. Thiên là trời, ta chỉ có thể
nói “Hôm nay trời đẹp quá” mà không thể nói “Hôm nay thiên đẹp quá”.
Nhưng các yếu tố HV lại có sức sản sinh rất lớn để tạo ra các từ nhiều âm tiết
(từ ghép HV)  có khả năng biểu đạt những ý niệm khái quát.
Ví dụ:
Từ yếu tố thiên [ 天] (trời) ta có thể tạo ra các từ như  thiên nhiên, thiên địa,
thiên phú, thiên tai, thiên tài, thiên hà, thiên tử, thiên tính...
Từ yếu tố thiên [千] (nghìn) ta có thể tạo ra các từ như  thiên tuế, thiên cổ,
thiên kỉ, thiên niên kỉ…
Từ yếu tố hải [ 海] (biển)  hải đăng, hải quân, hải đảo, hải sản, hải âu…
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Lưu ý: Tiếng Hán có hiện tượng đồng âm rất lớn, nhiều từ khác nhau có cách viết
khác nhau nhưng cách đọc giống nhau. Người biết chữ Hán khó nhầm lẫn nhưng với
người không biết chữ Hán dễ xảy ra nhầm lẫn.
VD:
Phong trào: sự việc diễn ra sôi nổi trong một thời kỳ.
Phong lưu: dư dật, nhàn hạ.
Phong tư: dáng vẻ đẹp.
Phong

Phong bao: đóng kín lại.
Cuồng phong: gió dữ dội.
Phong phú: nhiều, giàu có.
Thu phong: gió mùa thu.

Do đó, khi tìm hiểu từ HV, cần tìm hiểu thêm hiện tượng đồng âm của nhóm các
yếu tố HV: Dùng từ điển HV để tra cứu, lấy chữ Hán làm căn cứ để phân biệt, tìm hiểu
từ Hán Việt theo quan hệ cấu tạo từ. Hoặc: một từ trong văn bản tiếng Việt không có
chữ Hán ghi lại thì đó không phải là từ gốc Hán.
2.1.5.4. Các phương pháp giải nghĩa từ HV

a) Giải nghĩa từ HV bằng cách thuyết minh các yếu tố cấu tạo và quan hệ của
chúng (chiết tự)
Từ Hán Việt vốn có nguồn gốc ngoại lai và yếu tố Hán Việt còn thường
xuyên có hiện tượng đồng âm khiến cho người sử dụng đễ bị lẫn lộn. Hiện nay
trong lời nói thông thường hàng ngày thậm chí trên sách báo vẫn thấy có hiện
tượng dùng sai hoặc sai nghĩa một số từ Hán Việt.
VD:

gái mại dâm



gái mãi dâm

Khuyến mãi



khuyến mại

Ở đây, người sử dụng không phân biệt được mại và mãi. Trong từ Hán Việt
mãi có nghĩa là mua, còn mại có nghĩa là bán. Bên cạnh người ta hay hiểu lầm hoặc
phân biệt không rạch ròi các từ Hán Việt gần âm, gần nghĩa do chỗ các từ đó có những
yếu tố chung trong cấu tạo.
VD: bàn hoàn: nghĩ quanh, nghĩ quẩn.
bàng hoàng: nỗi choáng váng, sững sờ, tâm thần bất định.
biện bạch: trình bày lí lẽ, sự việc để mong được thông cảm.
biện bác: dùng lí lẽ để tranh luận.
Để hiểu được đúng nghĩa từ Hán Việt, dùng từ Hán Việt phù hợp, ta có thể sử
dụng một số phương pháp.
- Nghĩa các yếu tố Hán Việt
Khi tiếp nhận từ Hán Việt là chúng ta tiếp nhận cả các thành tố cấu tạo từ: các
yếu tố Hán Việt. Yếu tố Hán Việt là yếu tố gốc Hán, một âm tiết, phát âm theo cách
đọc Hán Việt, dùng để cấu tạo từ. Một yếu tố Hán Việt tương ứng với một chữ Hán. Ví
dụ:
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Yếu tố Hán Việt

Chữ Hán

Nghĩa

vương

王

vua

lâm
sơn
thiên

林
山
天

rừng
núi
trời

- Nghĩa của các từ ghép Hán Việt và nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ Hán
Việt.
Đa số từ HV là từ ghép. Các thành ngữ, tục ngữ thường được hình thành theo
phương thức kết hợp nghĩa, hợp kết. Vì vậy để hiểu nghĩa của chúng trong một số
trường hợp cụ thể, ta có thể dùng cách chiết tự; tách các từ đó thành từ tổ (tiếng) để
tìm hiểu nghĩa của chúng.
VD:
+Từ ghép Hán Việt
tâm sự: nỗi lòng (tâm: lòng, sự: nỗi)
thí sinh: học trò thi (thí: thi , sinh: học trò)
hải đăng: đèn biển (hải: biển, đăng: đèn)
hạnh phúc: vui vẻ, sung sướng (hạnh: may mắn, phúc: điều tốt lành).
tổ quốc: đất nước của ông cha từ xưa để lại (tổ: ông cha xưa, quốc: nước)
+ Thành ngữ Hán Việt

- Tri kỉ, tri bỉ (tri : biết, kỉ: mình, bỉ: người khác) nghĩa là biết được tình hình của
mình, cũng biết được tình hình của địch, như vậy thì có thể đánh trận nào thắng trận ấy
 biết người biết ta.
- Tứ đại đồng đường (tứ; bốn, đại: đời, đồng: cùng, đường: nhà)  bốn đời đều
ở chung trong một nhà.

- Ưu thời mẫn thế (ưu: buồn phiền, lo; thời: thời cuộc, mẫn: lo, thương xót, thế:

đời)  lo lắng việc đời, thương đời.

- Tiên ưu hậu lạc (tiên: trước, ưu: lo, hậu: sau, lạc: vui)  lo trước thiên hạ, vui
sau thiên hạ.
+ Tục ngữ Hán Việt

- Dục tốc tắc bất đạt (dục: muốn, tốc; nhanh, tắc: thì, bất: không, đạt: kết quả ) 
Làm việc gì chớ có nóng vội, cần phải tuần tự mà tiến mới có thể đạt được mục đích.

- Ngôn dị hành nan (ngôn: nói, dị: dễ, hành: làm, nan: khó)  nói (thì) dễ, làm
(thì) khó

- Nhân định thắng thiên ( nhân: người, định: quyết tâm, quyết chí, thắng: thắng

(có kết quả), thiên: trời)  ý chí quyết tâm của con người, có thể thắng được sức
mạnh của tự nhiên.

b) Giải nghĩa bằng văn cảnh, ngữ cảnh
Có nhiều từ ghép, thành ngữ, tục ngữ HV không thể giải nghĩa được bằng cách
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thuyết minh cấu tạo, quan hệ giữa chúng như trên. Bởi vì có nhiều từ ghép Hán Việt
mà nghĩa gốc bị mờ đi, không dễ nhận biết; có những thành ngữ, tục ngữ ngoài nghĩa
đen, nghĩa trực tiếp còn có nghĩa bóng hoặc chúng có nguồn gốc từ một điển tích, điển
cố (câu truyện dân gian). Vì vậy để hiểu được nghĩa của chúng, ta cần phải đưa từ vào
trong một nhóm từ, một câu, một bài hoặc phải tìm hiểu nguồn gốc, điển tích, điển cố
chứa nó để hiểu được một cách chính xác định giá trị biểu đạt của nó.
VD 1: Tái ông thất mã (Tái ông mất ngựa)
Dựa trên câu chuyện sau đây:
Thượng tái ông có con ngựa quỳ tự nhiên biến mất, nhiều người đến hỏi thăm,
ông nói với họ biết đâu đó lại là điều phúc. Quả nhiên, ít hôm sau ngựa quý quay về và
kéo theo mấy con ngựa khác về cùng. Ông lại nói với mọi người biết đâu đó lại là điều
hoạ. Và đúng vậy, con trai ông mải mê phi ngựa chẳng may ngã gãy chân, Thượng Tái
ông lại nói với mọi người biết đâu đó là là điều phúc. Ít lâu sau có giặc, trai trẻ trong
làng đều phải ra trận, nhiều người chẳng bao giờ trở về nữa, riêng con trai ông vì tàn
tật mà được ở lại và sống sót.
(Hoàng Văn Hành- Kể chuyện thành ngữ tục ngữ, NXB khoa học xã hội 2002,
tr: 355)
Thành ngữ này có nghĩa: Sự may rủi không sao lường trước được, trong cái may
có thể có cái rủi, trong cái rủi có thể có cái may. Cách nói này trở thành lời động viên,
an ủi người gặp nạn. Có lẽ trong ý thức của người Việt, trước tai họa của người khác,
người ta thường dành những lời an ủi và trước phước lộc của kẻ khác không ai nỡ lòng
nghĩ tới tai họa và sự rủi ro cho họ.
VD 2:
Tang bồng hồ thỉ (hồ thỉ tang bồng): tang: dâu, bồng: cỏ bồng, hồ: cái cung, thỉ:
mũi tên.
Tương truyền người Hán xưa, khi đẻ con trai, gia đình đứa trẻ làm cung bằng gỗ
dâu, tên bằng cỏ bồng rồi bắn mũi tên đi bốn hướng bắc, nam, đông, tây và một mũi
tên lên trời, một mũi tên xuống đất, với hàm ý là đứa bé lớn lên sẽ tung hoành khắp
nơi.
Thành ngữ này có nghĩa: tỏ rõ chí khí của đấng nam nhi, tung hoành khắp mọi
nơi, mọi chốn.
Như vậy, nhiều thành ngữ tục ngữ Hán Việt được hình thành trên những câu
truyện dân gian, câu truyện lịch sử (điển tích). Bằng việc kể lại ta giúp cho người tìm
hiểu thành ngữ, tục ngữ Hán Việt hiểu được nghĩa của nó sâu sắc hơn.
c) Giải nghĩa bằng đối chiếu với từ thuần Việt tương đương
Lý do: Vốn từ tiếng Việt tiếp nhận một số lượng từ Hán Việt khá lớn. Khi nền
văn học Nôm hình thành, nhiều từ HV được Việt hoá hoặc được thay thế bằng những
từ tương ứng. Vì vậy trong một số trường hợp cụ thể ta có thể dùng từ thuần Việt đối
chiếu với các từ HV tương đương để giải nghĩa từ HV.
VD:
Hán Việt

Thuần Viêt
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ngư phủ

ông chài

cửu trùng

chín (từng, lớp)

gia phong

nếp nhà

phát tâm

mở lòng

thanh tịnh

trong sạch, yên tĩnh

hồng trần

bụi hồng

Thành ngữ Hán Việt

Thành ngữ thuần Việt

Bách chiến bách thắn

Trăm trận trăm thắng

Cao lương mĩ vị

Của ngon vật lạ

Kim chi ngọc diệp

Cành vàng lá ngọc

Bán tín bán nghi

Nửa tin nửa ngờ

Tục ngữ Hán Việt

Tục ngữ thuần Việt

Thực túc binh cường

Nước giàu, dân mạnh

Tóm lại:
Điều kiện để sử dụng từ Hán Việt có hiệu quả:

- Có vốn từ HV phong phú
- Nắm được cách nhận diện từ HV trong các văn bản, trong lời nói.
- Nắm được nghĩa của từ HV bằng việc sử dụng thành thạo các phương pháp giải
nghĩa từ HV.

- Biết lựa chọn, sử dụng từ HV phù hợp với lời nói, lời viết trong hoạt động giao
tiếp cụ thể.
+ Muốn sử dụng tốt từ ngữ HV trước hết phải hiểu đúng âm và nghĩa của chúng.
+ Sử dụng từ HV còn cần phải dùng đúng sắc thái phong cách của từ ngữ HV.
+ Trong việc sử dụng từ ngữ Hán Việt không thể không chú ý đến một xu thế
tích cực và lành mạnh là xu thế Việt hoá từ ngữ HV. Việt hoá từ ngữ Hán Việt có thể
theo 2 cách
Đổi các yếu tố Hán Việt bằng yếu tố thuần Việt:
Đổi trật tự các yếu tố cấu tạo hoặc trật tự từ theo trật tự ngữ pháp tiếng Việt.
2.2. Từ Hán Việt trong chương trình Tiểu học
2.2.1. Nhìn chung về việc giảng dạy từ Hán việt ở nhà trường (Tài liệu 10, tr:127)
Trong tiếng Việt có khoảng 70-75% từ Hán Việt, nếu tính từ gốc Hán thì tỷ lệ
còn cao hơn. Thế nhưng, trong nhà trường, ngoài xã hội, trên các phương tiện thông
tin đại chúng, việc sử dụng từ Hán Việt vẫn còn chưa tốt, chưa đúng nguyên nhân: Ta
chưa coi trọng việc giảng dạy từ Hán Việt trong nhà trường. Việc dùng từ Hán Việt
hiện nay mang tính tự phát hơn là tự giác.
43

Tiếng Hán và tiếng Việt có chung loại hình là đơn lập và đơn tiết tính, trong từ
không chia ra căn tố và chi tố, do đó khi cả hai viết bằng chữ quốc ngữ thì rất dễ nhầm.
Do đó, người Việt nói chung và học sinh nói riêng mắc nhiều lỗi trong cách dùng từ
Hán việt. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh tuỳ lứa tuổi nhận diện hình thức từ Hán
Việt về các mặt:

- Ngữ âm.
- Ngữ pháp.
- Khả năng kết hợp.
+ Việc giảng dạy từ Hán Việt ở Tiểu học.

- Học sinh Tiểu học: Có thể học và hiểu từ Hán Việt không phải chỉ thông qua sự
phân tích mà qua kinh nghiệm giao tiếp và sử dụng. Các em có thể làm quen dần từng
bước để nâng cao dần cảm thức ngôn ngữ của các em đối với từ Hán Việt.
Cụ thể: - Đưa ra các từ từ dễ đến khó.
- Nâng cao dần cảm thức ngôn ngữ từ Hán Việt
(giúp học sinh hiểu nghĩa từ Hán Việt, tập đặt câu với từng từ Hán Việt).
- Phân tích các yếu tố Hán Việt một cách đơn giản.
- Giáo viên Tiểu học: cần có những hiểu biết chung tương đối đầy đủ về từ Hán
Việt và nắm được nghĩa các từ Hán Việt ở sách giáo khoa (Tiếng Việt) để tiến hành
giảng dạy một cách có ý thức cho học sinh.
2.2.2. Một số vần đề cơ bản về từ Hán Việt trong sách giáo khoa Tiếng Việt Tiểu
học
2.2.2.1. Tìm hiểu khả năng sử dụng từ Hán Việt của học sinh Tiểu học
+ Lớp 1: Chủ yếu giao tiếp với những người trong gia đình, cô giáo, bạn bè...
bằng những câu nói đơn giản, dễ hiểu, ít sử dụng từ Hán Việt.
+ Lớp 2: Các em học sinh được tiếp xúc, nắm, hiểu nghĩa của từ Hán Việt qua
các bài tập đọc, chính tả, kể chuyện,... được sắp xếp theo các chủ điểm : Em là học
sinh, Bạn bè, Trường học, Thầy cô, Anh em, Bốn mùa, Bạn trong nhà, Muông thú,
Sông biển, Cây cối, Bác hồ, Nhân dân,... Mỗi chủ điểm có ít nhất từ 4- 5 đến 9-10 từ,
tăng dần về sau theo thời gian, mở rộng theo chủ điểm, phù hợp với đặc điểm tâm sinh
lý và khả năng nhận thức của các em.
+ Lớp 3: Học sinh tiếp nhận từ Hán Việt theo các chủ điểm được mở rộng ra
quan hệ xã hội với các lĩnh vực Tổ quốc, thiên nhiên, văn hoá , nghệ thuật: Măng non,
Mái ấm, Tới trường, Cộng đồng, Anh em một nhà... số lượng từ Hán Việt được tăng
lên : từ 15-20 từ trong một chủ điểm qua các bài tập đọc, chính tả, kể chụyện.
+ Lớp 4-5: Học sinh nhận số lượng từ Hán Việt nhiều hơn vẫn qua các bài tập
đọc, chính tả, kể chuyện, tập sử dụng từ Hán Việt (tiết luyện từ và câu) theo mức độ
yêu cầu cao hơn. Số lượng từ tăng lên, mở rộng theo các chủ điểm gắn với những lĩnh
vực, khái niệm trừu tượng hơn.
VD: Vẻ đẹp muôn loài, tình yêu cuộc sống...
2.2.2.2. Tìm hiểu từ Hán Việt trong SGK Tiếng Việt (NXB GD-2005)

44

a- Tìm hiểu từ Hán Việt trong Sách Giáo Khoa (SGK) Tiếng Việt 2 (NXB GD
2005).
Các từ Hán Việt: ôn tồn, tự thuật, sáng kiến, thi sĩ, kỳ diệu, thông minh, xúc
động, hi sinh, tựu trường, phê bình, long vương, bất động, màu nhiệm, nhân hậu, hiếu
thảo, công bằng, kim hoàn, tín hiệu, tựu trường, trung thu, kháng chiến, hòa bình…
Yêu cầu: Tìm và giải nghĩa các từ Hán việt có trong SGK TV 2.
b- Tìm hiểu từ Hán Việt trong SGK Tiếng Việt 3
Các từ Hán Việt: ngoại xâm, đô hộ, giáp phục, thống thiết, bảo tồn, nhập tâm, tri
thức, khổ công, phát minh, chứng kiến, đại tài, ngự giá, thi hào, ứng tác, thiên hạ, hiển
linh, thanh lịch, thượng võ, trường quyền, truyền thống, phi công, dân chủ, sưu tầm,
đối thủ, bình yên vô sự…
Yêu cầu: - Tìm, giải nghĩa các từ Hán việt trong văn bản “Đối đáp với Vua”
(TV3,Tập 2 – Tr: 50).
- Tìm, giải nghĩa (20-25) từ Hán Việt trong TV3.
c- Tìm hiểu từ Hán Việt trong SGK Lớp 4
Các từ Hán Việt: mai phục, thủy tộc, huyền thoại, vườn ngự uyển, di sản, di
chiếu, thái hậu, phò tá, gián nghị đại phu, hiển minh, cuồng phong, trường sinh, phi
thường, thịnh vượng, độc chiếm, cơ đồ, kiệt xuất, huyền ảo, thượng võ, bình an vô sự,
trung bình, yết kiến, trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung thu, trung hậu, trung
kiên, trung tâm, tự trọng…
Yêu cầu:
- Chỉ ra, giải nghĩa các từ Hán Việt trong văn bản “Người tìm đường lên
các vì sao”
(TV4, Tập 1, trang 25).
- Đọc, chỉ ra, giải nghĩa các từ Hán Việt có trong những câu thơ sau:
Chỉ còn truyện cổ thiết tha.
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
Rất công bằng, rất thông minh
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang
(TV4, Tập 1, tr: 28)
- Thống kê, giải nghĩa các từ Hán việt trong TV 4.
d- Tìm hiểu từ Hán Việt trong SGK Tiếng Việt 5
Các từ Hán Việt: cơ đồ, hoàn cầu, kiến thiết, truyền thuyết, công trường, điểm
tâm, chuyên gia, đồng nghiệp, văn hiến, Quốc tử Giám, chứng tích, hành tinh, công lí,
công phá, hào phóng, ban công, tổng tuyển cử, hành trình, tân kì, cầu viện, thảo quả,
phục hồi, tự lập, xã tắc, cát cứ, đặc tiến, tinh kỳ, thiên triều, chư hầu, nhân danh, danh
lợi…
Yêu cầu: 1. Xác định, giải nghĩa các từ Hán Việt trong “Một chuyên gia máy
xúc” (TV5, Tập 1, tr: 45).
2. Xác định, giải nghĩa các từ Hán Việt trong SGK Tiếng việt 5
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Nhận xét: - Số lượng từ Hán việt được sử dụng trong SGK TV5 tăng lên, gắn
liền với các chủ điểm có tính chất khái quát, trừu tượng hơn.
Lý do: So với học sinh lớp 2,3,4 học sinh lớp 5 phát triển hơn cả về tâm lỷ và
khả năng nhận thức .
Mục đích: Việc cung cấp các từ Hán Việt này cho học sinh lớp 5 nhằm tăng
cường, củng cố vốn từ Hán Việt và rèn luyện khả năng sử dụng từ Hán Việt vào hoạt
động học tập, giao tiếp ngôn ngữ cho học sinh.
2.2.3. Những vấn đề về phương pháp dạng học lớp từ Hán Việt cho học sinh Tiểu
học (Các phương pháp giải nghĩa từ Hán Việt)
2.2.3.1. Các phương pháp giải nghĩa từ Hán Việt
(Tham khảo mục: 2.1.5 - Việc sử dụng từ Hán Việt)
Các phương pháp giải nghĩa từ Hán Việt.
a) Giải nghĩa từ Hán Việt bàng cách thuyết minh các yếu tố cấu tạo và quan hệ
của chúng (chiết tự).
b) Giải nghĩa bằng văn cảnh, ngữ cảnh.
c) Giải nghĩa bằng đối chiếu với từ thuần Việt tương đương.
2.2.3.2. Cách thức giúp học sinh Tiểu học nắm, hiểu, sử dụng từ Hán Việt tốt nhất, có
hiệu quả nhất.
a- Cách thức giúp học sinh nắm, hiểu, sử dụng từ Hán Việt tốt nhất:
Tuỳ từng từ Hán Việt để lựa chọn phương pháp giải nghĩa thích hợp, như:
+ Dùng phương pháp chiết tự : (tách từ để tìm hiểu nghĩa cụ thể).
Ví dụ:
giang : sông
giang sơn

đất nước
sơn : núi
đại : to (lớn)

đại phong

gió lớn
phong: gió
hải : biển

hải đăng

đèn biển
đăng: đèn

Hoặc: hạnh phúc, tổ quốc
+ Đặt từ Hán Việt vào văn cảnh, ngữ cảnh cụ thể để giải nghĩa các từ:
Ví dụ : hy sinh, gia đình, xung kích, năng suất.
+ Tìm các yếu tố, từ thuần Việt tương đương để giải thích:
Ví dụ 1: Từ thuần Việt

Từ Hán Việt
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Núi

Sơn

Biển

hải

Sông

giang

Ví dụ 2: Thành ngữ:

Trăm phát trăm trúng

Bách phát bách trúng

Của ngon vật lạ

Cao lương mỹ vị

Cành vàng lá ngọc

Kim chi ngọc diệp.

b- Cách thức giúp học sinh Tiểu học nắm, hiểu, sử dụng từ Hán Việt có hiệu quả
nhất
Thông qua các giờ dạy tiếng Việt, các môn học khác trong nhà trường, các hoạt
động đoàn thể, xã hội khác, tạo môi trường giao tiếp, kích thích nhu cầu giao tiếp, tạo
điều kiện cho các em được lựa chọn, sử dụng từ Hán Việt trong hoạt động tạo ra lời
nói, lời viết.
Ví dụ: Ra đề: Hãy kể về một kỉ niệm khó quên về tình bạn trong đó có sử dụng
các từ: “ Thông minh, phê bình, công bằng”
----------------------------------------------------------
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Câu hỏi bài tập-Thực hành
1. Chỉ ra giá trị biểu đạt của việc sử dụng từ thuần Việt, Hán Việt trong văn bản
nghệ thuật sau:
Thăng Long thành hoài cổ (Bà huyện Thanh Quan)
Tạo hoá gây chi cuộc hí trường
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn cau mặt với tang thương.
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.
Cả bài chỉ có 8 chữ Hán Việt, mà cả 8 chữ ấy đều ở cuối câu. Nghệ thuật là sự
lựa chọn cực kỳ công phu. Bằng cách này Bà huyện Thanh Quan kéo ta về cõi vĩnh
viễn của ý niệm và nỗi u hoài của nhà thơ là nỗi u hoài của cái kiếp người không biết
đến tháng năm, thời đại, không có sự cách biệt giữa tôi với anh.
2. Giải thích các thành ngữ và tục ngữ Hán Việt sau đây
a) Thành ngữ:

- An cư lạc nghiệp (an: yên, cư: ở, lạc: vui, nghiệp: nghề)  sinh sống yên ổn,
làm ăn vui vẻ.
- Bạch diện thư sinh (bạch: trắng, diện: mặt, thư sinh: học trò)  chỉ người học
trò còn non trẻ thiếu kinh nghiệm.

- Bán thân bất toại (bán: nửa, thân: người, bất: không, toại: theo ý muốn)  bị
liệt nửa người.

- Cao lương mỹ vị (cao: béo, lương: lương thực, mĩ vị: mùi vị thơm ngon): Các
món ăn ngon, quý, sang trọng.
- Danh gia vọng tộc (vọng: có tiếng tăm): gia đình, gia tộc có danh tiếng.
- Điệu hổ ly sơn (điệu: điều, li: rời khỏi, sơn: núi) tách kẻ mạnh ra khỏi hoàn
cảnh có lợi để dễ bề chinh phục hoặc tiêu diệt, ví như đưa hổ ra khỏi rừng, nơi có
nhiều lợi thế với hổ để vây bắt hoặc bắn giết.
- Kính nhi viễn chi (kính: kính trọng, nhi: mà, viễn: xa, chi: đại từ thay thế cho

đối tượng vừa nói trước đó)  tôn trọng, ngưỡng mộ nhưng rất xa vời, chỉ có thể đứng
xa mà chiêm ngưỡng, không thể gẫn gũi được.

- Ôn cố tri tân (ôn: nhắc lại, nhớ lại, học lại. Cố: cũ, tri: biết, tân:mới): ôn lại cái
cũ, cái đã qua để hiểu rõ hơn, biết cách ứng xử đúng đắn với cái mới; cái hiện tại.

- Tận mục sở thị (mục: mắt, sở: trợ từ, thị: nhìn thấy)  tận mắt trông thấy.
- Thiên la địa võng (la: lưới bắt chim, võng: lưới bắt cá). Nghĩa đen là giăng lưới
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khắp cả trên trời, dưới đất: Bủa vây khắp mọi nơi không thể thoát được.

- Toạ sơn quan hổ đấu (toạ: ngồi, sơn: núi, quan: xem). Thành ngữ có gốc từ
“Chiến Quốc sách”: Có hai con hổ tranh nhau vồ người nên đánh nhau Quản Trang Tử
định đâm nhưng Quản Dữ ngăn lại: hổ là con vật ác, giờ hai con hổ đang đánh nhau vì
miếng mồi, con yếu nhất định chết, con mạnh nhất định sẽ bị thương, hãy đợi nó bị
thương rồi hãy đâm, như vậy thì một lần ra tay mà được cả hai hổ  Mưu sâu, cho
hai phe đánh nhau đến kiệt sức rồi nhảy vào can thiệp để thắng cả 2.

- Tương kế tựu kế (tương: đem, tựu: làm, thi hành)  lợi dụng kế của đối
phương mà lập kế của mình để đối phó có hiệu quả.
b) Tục ngữ:

- Bĩ cực thái lai: (bỉ: xấu, sự việc bất lợi. Thái: cái tốt, cái thuận lợi)  sự việc
phát triển đến cực điểm thì chuyển hóa thành nặt đối lập. Bỉ có thể chuyển hóa thành
thái. (Tình hình xấu biến thành tốt, hết cái rủi ro thì lại đến cái may).

- Cẩn tắc vô ưu (tắc: thì, là): cẩn thận thì không phải lo lắng gì cả.
- Kỉ sở bất dục thi ư nhân (bất: đừng, chớ, thi: làm, thi hành ư: giới từ nghĩa là

cho, đối với)  Điều mà mình không muôn thì đừng gây ra cho người khác.

- Kính lão đắc thọ: Kính già thì mình được sống lâu. Kính già già để tuổi cho.
- Lương y như từ mẫu (lương: làng nghề, giỏi. từ mẫu: mẹ hiền) thầy thuốc như
mẹ hiền.
3. Việc giảng dạy từ Hán Việt trong các giờ tập đọc, kể chuyện, luyện từ, câu (về
nội dung, phương pháp) cần có những lưu ý gì từ phía giáo viên?
4. Hướng dẫn sinh viên làm bảng ghi vốn từ Hán Việt (tham khảo: “Từ điển Hán
Việt” và “Tra cứu từ Hán Việt”).
- Từ, nghĩa (theo thứ tự a,b,c...).
- VD minh họa (bằng những câu văn, câu thơ tiêu biểu để minh họa cho nghĩa và
cách dùng những từ Hán Việt đó).
5. Tìm 10 từ Hán Việt có thể thay thế hoặc cần phải được thay thế bằng từ thuần
Việt đồng nghĩa tương ứng.
(Gợi ý )
Không phận - vùng trời, phi trường - sân bay, phi cơ - máy bay, tuần dương hạm
- tàu tuần biển, hậu phẫu - sau mổ, phu quân - chồng...)
6.Tìm 10 từ không không thể thay thế được bằng từ thuần Việt tương ứng. Vì
sao có những hiện tượng trên .
(Gợi ý):
Nữ - gái, giang sơn - non sông, cố hương - làng cũ, nhi đồng - trẻ con, phụ nữ đàn bà...)
7. Thống kê và phân loại các bài tập về từ Hán Việt được đề cập tới trong các bài
Tập đọc, Kể chuyện, Luyện từ và câu trong sách Tiếng Việt Tiểu học (từ lớp 2 đến lớp
5).
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HD : + Đồng lòng, đồng chí, đồng tâm, đồng nghĩa, đồng âm... đồng cam cộng
khổ, đồng tâm hợp lực.
+ Đặt câu:
Nhân dân Nam bộ đồng tâm nhất tề khởi nghĩa giành thắng lợi.
8. Tìm những từ ngữ Hán Việt có chứa yếu tô' “Thị” với các nét nghĩa sau:

- Thị 1 : Họ (quan hệ thị tộc: thị tộc)
- Thị 2 : Chợ, phố (thị trường, siêu thị, thì phần, nhất cận thị, nhì cận giang, thị
dân, thị xã, thị thành...)
- Thị 3 : Thích: thị hiếu.
- Thị 4 : Theo hầu : thị nữ, thị tỳ, thị nữ cung tần,...
- Thị 5: nhìn : giám thị, kỳ mực sở thị, tân mục sở thị.
- Thị 6 : Biểu hiện ra cho biết (yết thị, cáo thị, biểu thị, tự kỷ ám thị, cận thị).
- Thị 7 : - Là
Đích thị, tức thị, thị phi...

- Đúng, phải

------------------------------------------------------------------------------
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2.3. Bổ túc vốn từ Hán Việt thông qua bình giảng từ ngữ trong một số bài thơ,
văn chữ Hán
2.3.1. Thơ Đường
Bà i 1:

Khuê oán

Vương Xương Linh (698-756)
-Phiên âm Hán Việt (quố c ngữ ):
Khuê trung thiế u phu ̣ bấ t tri sầ u
Xuân nhâ ̣t ngưng trang thươ ̣ng thú y lâu
Hố t kiế n ma ̣ch đầ u dương liễu sắ c
Hố t giao phu ̣ tế mich
̣ phong hầ u.
-Từ ngữ :
Khuê trung: trong phò ng khuê,
Sầ u: buồ n,
Ngưng trang: trang điể m xong,
Thú y lâu: lầ u đe ̣p,
Ma ̣ch đầ u: đầ u đườ ng (ma ̣ch:đườ ng he ̣p),
Hố i: ăn năn, hố i hâ ̣n,
Phu: chồ ng,
Mich:
̣ tı̀m kiế m,

Bấ t tri: không biế t
Xuân nhâ ̣t: ngà y xuân
Thươ ̣ng: lên
Hố t kiế n: bổ ng thấ y
Dương liễu sắ c: sắ c cây dương liễu
Giao: trao cho, đưa cho, để cho
Tế : rễ ( con)
Phong hầ u: chứ c tướ c, công danh.

-Dịch nghĩa:
Nỗi oán trong phòng khuê
Người đàn bà nơi phòng khuê (ngây thơ) không biết buồn.
Ngày xuân trang điểm xong, bước lên lầu đẹp.
Chợt thấy sắc (xuân) của cây dương liễu đầu đường.
Hối hận đã để chồng đi tòng quân để kiếm ấn phong hầu.
-Dịch thơ:

Nỗi oán trong phòng khuê
Trẻ trung nàng biết chi sầu
Ngày xuân trang điểm lên lầu ngắm gương.
Nhác trông vẽ liễu bên đường
“phong hầu” nghĩ lại, xui chàng kiếm chi!
(Tản Đà dịch)

Bà i 2:

Hoàng Hạc lâu
Thôi Hiê ̣u (704-754)

-Phiên âm:
Tı́ch nhân dı̃ thừ a hoà ng ha ̣c khứ ,
Thử điạ không dư Hoà ng Ha ̣c lâu!
Hoà ng Hạc nhấ t khứ bấ t phu ̣c phả n,
Ba ̣ch vân thiên tả i không du du!
Tı̉nh xuyên lich
̣ lich
̣ Há n Dương thu ̣,
Phương thả o thê thê Anh Vũ châu.
Nhâ ̣t mô ̣ hương quan hà xứ thi?̣
Yên ba giang thươ ̣ng sử nhân sầ u!
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-Từ ngữ :
Hoà ng ha ̣c: Ha ̣c và ng,
Thừ a: thừ a dip,
̣
Thư: ấ y thế (cá i ấ y, như thế , chı̉ sự vâ ̣t,
Không; trố ng không, trố ng trá i,
Bấ t phu ̣c phả n: không trở la ̣i,
Thiên: ngà n,
Du du: xã xôi,
Xuyên: sông
Thu ̣: cây,
Thê thê: râ ̣m ra ̣p,
Anh vũ : bãi bồ i trên sông Trườ ng Giang,
Hà xứ thi:̣ không biế t nơi nà o,
Giang thươ ̣ng: trên sông,

Dı̃: đã qua
Khứ : đi (lı̀a, bỏ mấ t, xa cá ch nhau)
Đia:̣ đấ t,
Dư: thừ a (số thừ a, cuố i cù ng, no, nhiề u)
Nhâ ̣t mô ̣: trờ i chiề u,
Tả i: vâ ̣n tả i, chuyên chở ,
Tı̉nh: ta ̣nh,
Lich:
̣ rõ mồ n mô ̣n (mồ n mô ̣t)
Phương thả o: cỏ thơm
Há n Dương: phı́a tây huyê ̣n Vũ Xương
Hương quan: quê hương
Yên ba: khó i só ng
Sử : khiế n.

-Dịch nghĩa:
Ông tiên thời xua đã cưỡi con hạc vàng bay đi.
Nơi đây chỉ còn lại lầu Hoàng Lạc trống Vắng.
Hạc vàng đã bay rồi thì không bao giờ trở lại
Mây trắng (ở chân trời) ngàn năm vẫn còn lững lờ trôi.
Hàng cây phía Hán Dương (bên kia sông) lúc trời tạnh
Trông rõ nồm nộm (như ở ngay phía trước mắt)
Trên bãi Anh Vũ (nơi xa) thấy toàn cỏ thơm rậm dày.
Hoàng hôn mặt trời lặn, quê nhà ta ở nơi nao?
Một cảnh sóng nước mịt mù khiến lòng người ưu tư khôn khuây!
-Dịch thơ:
Hạc vàng ai cỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ!
Hạc vàng đi mất từ xưa,
Nghìn năm mây trắng, bây giờ còn bay.
Hán Dương sông tạnh cây bày
Bãi xa Anh Vũ xanh dày cỏ non
Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai?
(Tản Đà dịch)

Bà i 3:

Phong Kiều dạ bạc
Trương Kế

-Phiên âm:
Nguyê ̣t la ̣c ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏ a đố i sầ u miên
Cô Tô thà nh ngoa ̣i Hàn Sơn tự
Da ̣ bá n chung thanh đá o khá ch thuyề n.
-Từ Ngữ :
La ̣c: rơi ru ̣ng, sa xuố ng,
Đề : kêu, kêu khó c,

Ô: qua ̣
Mãn: đầ y,
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Thiên: trờ i,
Phong: cây bà ng,
Sầ u miên: giấ c nhủ buồ n,
Chung thanh: tiế ng chuông,
Khá ch thuyề n: thuyề n khá ch,

Giang: Sông
Ngư hỏ a: lử a đè n chà i
Da ̣ bá n: nử a đêm
Đá o: đế n
Phong Kiề u: phı́a tây thà nh Cô Tô.

-Dịch nghĩa:
Đêm đỗ thuyền ở Phong Kiều bạc
Trăng xế, quạ kêu, sương đầy trời
(Khách) nằm ngủ trước cảnh buồn của đèn chài và lùm phong bên sông.
Tiếng chuông chùa Hàn Sơn, ngoài thành Cô Tô
Nửa đêm văng vẳng vọng đến thuyền khách
-Dịch thơ:

Đêm đỗ thuyền ở Phong Kiều Bạc
Quạ kêu, trăng lặn, sương rơi,
Lửa chài, cây bãi, đối người nằm co.
Chùa đâu trên núi Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn
(Trần Trọng Kim dịch)

2.3.2. Thơ văn cổ Việt Nam
Bà i 1:

Nam quốc sơn hà
Lý Thường Kiệt (1019-1105)

-Phiên âm:

Nam quố c sơ hà Nam đế cư,
Tiê ̣t nhiên đinh
̣ phâ ̣n ta ̣i thiên thư
Như hà nghich
̣ lỗ lai xâm pha ̣m?
Nhữ đẳ ng hà nh khan thủ ba ̣i hư !

-Từ ngữ :
Đế : vua (hoà ng dế , thươ ̣ng đế )
Cư: ở ,
Tiê ̣t nhiên: ra ̣ch rò i, dứ t khoá t, rõ rê ̣t,
Thư: sá ch, viế t,
ra sao,
Nghich:
̣ ngươ ̣c, trá i đa ̣o trờ i,
Pha ̣m: mắ c phả i, pha ̣m đế n,
ngôi 2)
Đẳ ng: bằ ng nhau, ngang, bo ̣n lũ ,
Hà nh khan: rồ i mà xem, cho coi, sẽ thấ y
Ba ̣i: thua, thấ t ba ̣i,
Ba ̣i hư: thấ t ba ̣i, tan tà nh
-Dịch nghĩa:

Quố c: nướ c,
Tiê ̣t: chă ̣t, cắ t, đứ t
Phâ ̣n: đinh
̣ phâ ̣n, đinh
̣ rõ khu vực,
Như hà : là m sao, cớ sao, như thế nà o,
Lỗ: giă ̣c
Nhữ : mà y, ngươi (đa ̣i từ nhân xưng
Hà nh: đi, là m, sẽ,
Thủ : lấ y, chuố c lấ y, già nh lấ y,
Hư: trố ng rỗng, giả dố i

Núi sông nước Nam
Núi sông nước Nam thì vua nước Nam ở
Cương giới rõ ràng đã ghi trong sách trời
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Tại sao lũ giặc lại tới xâm phạm?
Chúng bay hãy xem rồi sẽ tự chuốc lấy sự thấy bại.
-Dịch thơ:

Bà i 2:

Núi sông nước Nam
Nước Nam Việt có vua Nam Việt
Trên sách trời chia biệt rõ rành rành
Cớ sao giặc dám hoành hành?
Rồi đây bay sẽ tan tành cho coi.
(Nguyễn Đổng Chi dịch)

Thị đệ tử
Va ̣n Ha ̣nh thiề n sư (?-1018)

-Phiên âm:

Thân như điê ̣n ả nh hữ u hoà n vô,
Va ̣n mô ̣c xuân vinh, thu hựu khô.
Nhậm vâ ̣n thinh
̣ suy, vô bố ú y,
Thinh
̣ suy như lô ̣ thả o đầ u phô.

-Từ ngữ :
Thi:̣ bả o, chı̉ thi,̣ cá o thi,̣
Thân: thân xá c,
Hữ u: có
Vô: không,
Mô ̣c: cây,
Hựu: la ̣i
Nhiê ̣m vâ ̣n: mă ̣c cho vâ ̣n mê ̣nh
Bố ú y: bố (thông bá o, truyề n và o), ú y (sơ ̣)
Thả o đầ u: ngo ̣n cỏ ,
-Dịch nghĩa:

Đê ̣ tử : ho ̣c trò
Điê ̣n ả nh: á nh chớ p,
Hoà n: trở la ̣i,
Va ̣n: mườ i nghı̀n,
Vinh: tươi tố t (vẻ vang)
Khô: khô hé o, ca ̣n, gầ y, ố m
Thinh
̣ suy: lú c lên, lú c xuố ng
Lô ̣: sương
Phô: bà y ra, phô bà y

Bảo đệ tử
Thân người như bóng chớp, có rồi không
Cây cối tiết xuân tươi, tiết thu lại héo
Đã tu đến trình độ nhậm vận thì không sợ hãi trước sự thịnh suy

dời đổi.
Thịnh suy như giọt sương đọng trên ngọn cỏ.
-Dịch thơ:

Bà i 3:

Bảo đệ tử (học trò)
Thân như bóng chớp, có rồi không
Cây cối xuân tươi, thu não nùng
Mặc cuộc đời thịnh suy đừng sợ hãi
Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông.
(Ngô Tất Tố dịch)

Thiên đô chiếu (nhấ t)
Lý Công Uẩ n (974-1028)
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-Phiên âm:
Tı́ch Thương gia chí Bà n Canh ngũ thiên, Chu thấ t đãi Thà nh Vương tam tı̉,
khở i tam đa ̣i chi sổ quân câu tuẩ n kı̃ tư, vong tư thiên tı̉ ? Dı̃ kı̀ đồ đa ̣i tra ̣ch trung, vi
ứ c va ̣n thiên tử tôn chi kế , thươ ̣ng cẩ n thiên mệnh, ha ̣ nhân dân nguyện, cẩ u tiện triế p
cả i. Cố quố c tô ̣ diên trườ ng, phong tu ̣c phú phu ̣. Nhi Đinh Lê nhi ̣ gia, nãi tuẩ n kỉ tư,
hố t thiên mệnh, võng đa ̣o Thương Chu chi tı́ch, thườ ng an quyế t ấ p vu tư, tri tế đa ̣i
phấ t trườ ng, toá n số đoả n xú c, bá ch tı́nh hao tổ n, va ̣n vâ ̣t thấ t nghi. Trẫm thâ ̣m thố ng
chi, bấ t đắ c, bấ t tı̉.
-Từ ngữ :
Chiế u: lờ i vua ban bố hiê ̣u la ̣nh cho thầ n dân, Tı́ch: Ngà y xưa, xưa
Thương gia: Nhà Thương (triề u đa ̣i cổ TQ)
Chı́: đế n
Bà n canh: vua thứ 17 nhà Thương,
Thiên: dờ i, dờ i đổ i
Chu: nhà Chu (triề u đa ̣i cổ TQ)
Thấ t: nhà
Đãi: đế n, cho đế n,
Thà nh Vương: Chu Thà nh Vương
Tı̉: dờ i, chuyể n đổ i
Khở i: há , đâu phả i
Nãi: thı̀ bên
Tuẫn: theo
Tư: riêng,
Vo ̣ng: cà n, bâ ̣y, liề u lı̃nh
Tra ̣ch: nhà ở
Ức:10 va ̣n (Há n ngữ cổ ) 100 triê ̣u (HVHĐ)
Tử : con,
Tôn: cháu
Cẩ n: kı́nh cẩ n, cẩ n thâ ̣n
Nhân: dựa và o, nguyên nhân
Cẩ n: nế u, nế u như
Tiê ̣n: tiê ̣n lơ ̣i, thuâ ̣n tiê ̣n
Tiế p: liề n, thı̀
Cả i: đổ i, thay đổ i, chữ a
Cố : cư, cho nên
Tô ̣: vâ ̣n phú c, phú c
Diê ̣n: ké o đà
Phong tu ̣c: lề thó i
Phú phu ̣: già u thinh,
̣ dồ i dà o
Đinh: ho ̣ Đinh, triề u đı̀nh
Lê: ho ̣ Lê, nhà Lê
Võng: không, chẳ ng
Đa ̣o: giẩ m lên, mú a, là m
Mê ̣nh: mê ̣nh lê ̣nh, tı́nh mê ̣nh
Tı́ch: dấ u tı́ch, dấ u vế t, dấ u chân
Thườ ng: thườ ng, mãi, không thay đổ i
An: yên, để yên
Quyế t: nó , nà y, kia
Quyế t ấ t: Chổ ở củ a mı̀nh( chı̉ thủ đô)
Tư ( đa ̣i từ chı̉ thi):̣ nơi nà y, nơi đây
Trı́: dẫn dế n, đưa đế n, đến nỗi
Thế đa ̣i: đờ i, đờ i vua, dò ng vua
Phấ t: không
Toá n số : vâ ̣n số , vâ ̣n mê ̣nh
Đoả n: ngắ n
Xú c: xui giu ̣c, thú c đẩ y, gấ p rú t
Hao tổ n: hao sú t, tổ n ha ̣i
Thấ t: mấ t
Thâ ̣m: rấ t, lắ m, quá
Trẫm: ta (vua tự xưng)
Thố ng: đau xó t, đau
Đắ c: đươ ̣c, có thể đươ ̣c
-Bài dịch:
Xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh năm lần dời đô, nhà Chu đến vua Thành
Vương cũng phải ba lần dời đô, phải đâu các nhà vua thời Tam đại theo ý riêng của
mình mà tự tiện chuyển dời? Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp
lớn, tính kế muôn đời cho con cháu. Trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy
thuận tiện thì thay đổi. Cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Thế mà hai
nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng mình khinh thường mệnh trời, không theo dấu cũ của
Thương Chu, cứ đóng yên đô thành nơi đây khiến cho triều đại không được lâu bền, số
phận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tổn, muôn vật không được thích nghi. Trẫm rất đau
xót về việc đó, nên không thể không dời đổi…
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(Nguyễn Đức Vân dịch)

Bà i 4:

Hịch tướng sĩ
Trầ n Quố c Tuấ n- Hưng Đa ̣o Vương (1226-1300)

-Phiên âm: (Đoa ̣n giữ a-4)
Dư thườ ng lâm xan vong thực, Trung da ̣ phủ chẩ m, thế tứ giao di, tâm phú c
như đả o. Thườ ng dı̃ vi ̣năng thực nhu ̣c tẩ m bı̀, như can ẩ m huyế t vi hâ ̣n dã. Tuy dư chi
bá ch thân, cao ư thả o dã, dư chi thiên thi khảo ư mã cá ch, diê ̣c nguyê ̣n vi chi.
Nhữ đẳ ng cử u cư môn ha ̣, chưở ng á c binh quyề n, vô y giả tắ c ý chi dı̃ y, vô
thực giả tắ c tự chi dı̃ thực. Quan ti tắ c thiên kỳ tước, lô ̣c ba ̣c tắ c cấ p kỳ bổ ng; thủ y
hà nh cấ p chu, lu ̣c hà nh cấ p mã. Ủy chi dữ binh tắ c sinh tử đồ ng kỳ sở vi, tiế n chi tại
tẩ m tắ c tiế u ngữ đồ ng kỳ sở la ̣c. Kỳ thi ̣Công Kiên chi ư thiên tỳ, Ngô ̣t Lang chi ư phó
nhi ̣diê ̣c vi ha ̣ nhı̃…
-Từ ngữ :
Dư: ta
Lâm: tớ i lú c, sắ p sử a, lâm chung: sắ p mấ t

Lâm xan vong thực: tớ i bữ a quên ăn
Xan: Bữ a ăn, (thà nh ngữ : nhất nhật
lâm xan: mô ̣t ngà y ba bữ a)
Vong: quên
Thực: ăn
Trung da ̣ phủ chẩ m
suố t đêm vỗ gố i, ý nó i suố t đêm trằ n
tro ̣c không ngủ đươ ̣c vı̀ lo buồ n.
Chung: cuố i,
Phủ : vỗ, vỗ về
Chẩ m: cá i gố i
Thế tử giao di: nướ c mắ t dầ m đı̀a
Thế tử : nướ c mắ t
Di: má
Giao di: chả y xé o trên má
Tâm: tim
Phú c: bu ̣ng
Đả o: khuấ y lên
Thực nhu ̣c tẩ m bı̀: xả thiṭ lô ̣t da, vố n xuấ t xứ từ tả truyê ̣n (thực nhu ̣c: ăn thit,̣ tẩ m bı̀:
lô ̣t da dù ng để là m chiế u mà ngồ i)
Thực: ăn, lương thực
Tẩ m: ngủ , buồ n ngủ , nơi ngủ
Bı̀: da
Tẩ m bı̀: lô ̣t da
Nhự: ăn (nghı̃a trong bà i: căm giâ ̣n)
can: gan
Ăm: uố ng
Dã: chı̉ (trơ ̣ từ )
Bá ch: trăm
Cao: ná t ( vố n nghı̃a là mở )
Ư: ở
Thả o: cỏ
Cao ư thả o dã: phơi trên nô ̣i cỏ
Thiên: nghı̀n
Thi: thây
Khỏ a: bo ̣c, gó i
Cá ch: da, da thuô ̣c
Khả o ư mã cá ch: Bo ̣c trong da ngựa
(ý nó i chế t ở chiế n trườ ng)
Diê ̣c: cũ ng
Nguyê ̣n: tı̀nh nguyê ̣n, nguyê ̣n
Vi: là m
Chi: điề u đó
Nhữ : ngươi
Đẳ ng: cá c
Cử u: lâu
Môn: cử a
Chưở ng á c: nắ m giữ
Vô y: không á o
Giả : kẻ
Tắ c: thı̀
Ý: mă ̣c cho
chi: nó
Dı̃: lấ y
Ti: thấ p
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Thủ y: nướ c
Chu: Thuyề n
Tiế u: cườ i
La ̣c: vui
Ư: vớ i
Ha ̣: ké m
Sinh tử đồ ng kỳ sở vi: số ng chế t có nhau

Hà nh: đi
Đồ ng: cù ng
Ngữ : nó i
thi:̣ xem, nhı̀n
nhi:̣ dướ i
Phó nhi:̣ ngườ i giú p viê ̣c
Tiế u ngữ đồ ng kỳ sở la ̣c: cù ng nhau
vui đù a.

-Dịch nghĩa:
Ta thường tới bữa quên ăn, nữa đêm vỗ gối ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa,
chỉ căm tức chưa xả thịt lột da nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này
phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng cam lòng.
Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày, không có mặc thì ta cho
áo, không có ăn thì ta cho ăn cơm, quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bổng;
đi thủy thì ta cho thuyền; đi bộ thì ta cho ngựa, lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau
sống chết, lúc ở nhà thì cùng nhau vui đùa. Cách đối đãi so với Vương Công Kiên, Cốt
Đãi Ngột Lang ngày trước cũng chẳng kém gì.
(Ngô Tất Tố dịch)

Bà i 5:

Bình Ngô Đại Cáo
Nguyễn Trãi (1380-1442)

-Phiên âm:
Đa ̣i thiên hà nh hó a, Hoà ng thươ ̣ng nhươ ̣c viế t.
Nhân nghı̃a chi cử , yế u ta ̣i an dân;
Điế u pha ̣t chi sư, ma ̣c tiên khử ba ̣o.
Duy ngã Đa ̣i Viê ̣t chi quố c; Thực vi văn hiế n chi bang.
Sơn xuyên chi phong vực diê ̣c vi.̣
Tự Triê ̣u, Đinh, Lý , Trầ n chi triê ̣u ta ̣o ngã quố c,
Dữ Há n, Đườ ng, Tố ng, Nguyên nhi cá c đế nhấ t phương.
Tuy cườ ng nhươ ̣c thờ i hữ u bấ t đồ ng,
Nhi hà o kiê ̣t thế vi ̣thườ ng pha ̣p…..
Cố: Lưu Cung tham công nhi thủ bại
Triệu tiết hiếu đại nhi xúc vong
Toa Đô ký cầm ư. Hàm Tử Quan
Mã Nhi hựu ế ự Bạch Đằng hải
Kê chư vãng cổ, quyết hữu minh trưng.
-Từ ngữ :
Ngô: Chı̉ quân Minh vı̀ khi Minh Thà nh Tổ (Chu Nguyên Chương), dấ y binh đá nh
quân Nguyên, tự xưng Vương lấ y hiê ̣u là Ngô Vương. Ngô cò n là từ mà nhân dân ta
dù ng để chı̉ chung bo ̣n Trung Quố c xâm lươ ̣c, tà n á c.
Bı̀nh: Bằ ng phẳ ng, de ̣p bằ ng, phá tan,
Đa ̣i: lớ n
Cá o: bá o cho biế t,
Hó a:biế n hó a, cả m hó a, giá o hó a
Đa ̣i thiên hà nh hó a:
Thay trờ i tiế n hà nh viê ̣c giá o hó a,
Hoà ng thươ ̣ng: vua
Nhươ ̣c: truyề n
Viế t: rằ ng
Cá i: từ ng, đa ̣i để , dườ ng như
Văn: nghe
Nhân: lò ng thương ngườ i
Cử : viê ̣c
Ta ̣i: ở
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An: yên
Điế u: thương xó t, an ủ i
Sư: quân
Ma ̣c: không gı̀ (đa ̣i từ chı̉ đinh)
̣
Ma ̣c tiên khử ba ̣o:
không gı̀ cấ p thiế t hơn viê ̣c trừ ba ̣o.
Tiên: là m trướ c, cấ p thiế t (ĐT)
Khử : trừ
Thực vi: thực là
Bang: nướ c
Sươn xuyên: nú i sông
Phong vực: bờ cõi
Kế : đã
Di:̣ khá c
Tự: từ
Triê ̣u: bắ t đầ u
Dữ : cù ng
Cá c đế nhấ t phương: Mỗi bên là m đế mô ̣t Vương (Từ Há n, Tầ n về sau, thiên tử Trung
Quố c không xưng vương nữ a cho là thấ p, mà tự xưng “đế ”. Cá c hoà ng đế Tố ng,
Nguyên, Minh, Thanh chı̉ go ̣i vua nướ c ta là “vương” An Nam quố c vương. Lý
Thườ ng Kiê ̣t viế t “Nam quố c sơn hà , Nam đế cư” và nguyễn Trãi viế t “cá c đế nhấ t
phương” là đã đă ̣t vi ̣ trı́ nướ c ta là mô ̣t nướ c đô ̣c lâ ̣p, tự chủ , hoà n toà n bı̀nh đẳ ng vớ i
Trung Quố c).
Cá c: mỗi bên
Thờ i: lú c
Thế : đờ i đờ i
Vi:̣ chưa
Thườ ng: từ ng
Pha ̣p: thiế u
Cố : cho nên
Tham công: tham công tra ̣ng
Dı̃: để
Thư: lấ y
Nhi: cò n
Hiế u: thı́ch
Xú c: mua
Vong; ba ̣i vong
Kı́: đá
Cầ m: bi ̣bắ t
Quan: cử a
Hựu: la ̣i bi ̣
Ế : chế t
Hả i: bể
Kê: kê cứ u
Chư: cá c
Vãng: đã qua
Quyế t: cá i đó
Minh: rõ rà ng
Trưng: chứ ng cớ
-Dịch nghĩa;
Thay trời hành hóa, Hoàng thượng truyền rằng: (ta) từng nghe nói: Việc nhân
nghĩa cốt ở yên dân, quân đội thương dân đánh kẻ có tội không (ai) không (lấy việc)
trừ bạo làm đầu.
Như nước Đại Việt ta, thực là một nước có văn hiến. Bờ cõi núi sông đã riêng,
phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bắt đầu xây dựng nước ta.
(các triều đại ấy) đã cùng với Hán, Đường, Tống, Nguyên ai nấy cũng xưng đế một
phương. Tuy mạnh yếu có lúc không giống nhau; mà hào kiệt đời đời chưa từng thiếu.
Cho nên Lưu Cung tham công nên thất bại, Triệu Tiết thích (tiếng) to nên càng chóng
(tiêu) vong…Toa Đô đã bị bắt ở cửa Hàm Tử, Ô Mã Nhi lại bị giết ở cửa Bạch Đằng.
Kê cứu lại các chuyện xưa. Cái đó đã có chứng cớ rõ ràng.
-Dịch văn:
Từng nghe:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo,
Như nước Đại Việt ta từ trước.
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
Núi sông bờ cõi đã chia
58

Phong tục Bắc Nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nên độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có
Vậy nên:
Lưu Cung tham công nên thất bại.
Triệu Tiết thích tiếng lớn phải tiêu vong,
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã
Việc xưa xem xét
Chứng cứ còn ghi.

Bà i 6:

Chinh Phụ Ngâm
Đă ̣ng Trầ n Côn
(9 câu đầu/483 câu, đoan đề dẫn)
Thiên điạ phong trầ n
Hồ ng nhan đa truân
Du du bı̉ thương hề thù y ta ̣o nhan?
Cổ bề thanh đô ̣ngTrà ng An nguyê ̣t,
Phong hỏ a ả nh chiế u Cam Toà n vân.
Cử u trù ng á n kiế m khở i đương tich,
̣
Bá n da ̣ phi hich
̣ truyề n tướ ng quân.
Thanh bı̀nh tam bá ch niên thiên ha ̣,
Tò ng thử nhung y thuô ̣c vũ thầ n.

-Từ ngữ :
Trầ n: bu ̣i, bao hà m ý không trong sa ̣ch, thanh cao. (Trầ n ai, trầ n thế , trầ n tu ̣c, bu ̣i
trầ n…)
Phong trầ n: (cơn) gió bu ̣i (cơn binh lử a- chı̉ chiế n tranh)
Nhan: mă ̣t mà y, phá t triể n thà nh nghı̃a” phầ n biể u hiê ̣n bên ngoà i” (bề mă ̣t, hồ ng nhan,
nhan sắ c, nhan đề )
Hồ ng nhan: khá ch má hồ ng
Truân: nỗi khó khăn, điề u bấ t ha ̣nh
Đa truân: nhiề u khó khăn, nhiề u bấ t ha ̣nh
Du: lo âu, nhớ nhung, xa
Du du: xa thăm thẳ m, xa vờ i vơ ̣i
Bı̉: kia
Thương: xanh( mà u xanh cỏ cây)
Thương thiên: trờ i xanh
Thương sơn: nú i xanh
Cổ bề thanh: tiế ng trố ng
Nhân: nguyên nhân
Hề : (tiế ng điê ̣m)
Cổ 1: Vố n có nghı̃a là cá i trố ng, là đá nh trố ng, phá t triể n thà nh nghı̃a “là m cho hăng
há i, phấ n chấ n” (cổ vũ , cổ đô ̣ng, cổ xú y).
Cổ 2: có nghı̃a “qú a khứ xa”, cổ văn, cổ sử , cổ tích, khả o cổ , chữ cổ …
Cổ 3: có nghı̃a “mô ̣t phầ n củ a sự vâ ̣t” phá t triể n thà nh nghı̃a” mô ̣t phầ n tiề n vố n tâ ̣p
hơ ̣p đươ ̣c “cổ phầ n, cổ đông, cổ phiế u”
Bề : cá i trố ng cá i, trố ng to
Phong: lử a hiê ̣u bá o đô ̣ng có giă ̣c
Phong hỏ a: lử a bá o đô ̣ng
Phong hỏ a đà i: chò i gá c (cả nh giớ i
tiề n tiêu)
Toà n, tuyề n: suố i
Cam Toà n: suố i ngo ̣t (chı̉ cung Cam
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Toà n)
Ảnh: chiế u ra , bó ng, hı̀nh ho ̣a,
Cử u trù ng: chı́n tầ ng (chı̉ nhà vua)
Tich:
̣ chiế u, chỗ ngồ i, chỗ nằ m
Đương tich:
̣ giữ a giấ c ngủ , giữ a bữ a tiê ̣c
Nhung: vũ khı́
Nhung xa: chiế n xa
võ
Thuô ̣c: phu ̣ về , nhâ ̣p và o

Chiế u: soi sá ng, á nh sá ng, hı̀nh ả nh
Án: tay bấ m và o, đè xuố ng
Kiế m: kiế m, gươm, á n kiế m
Bá n da ̣: nử a đêm
Nhung y: á o trâ ̣n, á o giá p
Tò ng nhung: và o quân đô ̣i, theo nghề

-Dịch nghĩa:
Trời đất trùm lửa khói
Khách má hồng phải chịu bao nỗi truân chuyên.
Hỡi trời xanh thăm thẳm, ai đã gây ra nông nỗi này?
Tiếng trống báo động dồn dập truyền đến lay động cả ánh trăng kinh thành.
Lửa cấp báo chiếu rực rỡ cả những áng mây trên cung khuyết.
Nhà vua, giữa giấc ngủ, chống kiếm dậy mà hạ lệnh xuất chinh lúc nữa đêm
Thế là ba trăm năm thanh bình lùi vào dĩ vãng, để bắt đầu một thời kỳ mới:
Chiến tranh, quan võ phải mặc áo giáp.
-Dịch thơ:
Thưở đất trời nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nổi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm từng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?
Trống Tràng An lung lay bóng nguyệt,
Khí Cam Toàn mờ mịt thức mây
Chín lần gươm báu chống tay.
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh.
Nước thanh bình ba trăm năm cũ
Áo nhung trao quan vũ từ đây.
(Bản dịch của Đoàn Thị Điểm ?
Phan Huy Ích ?)

2.3.3. Thơ Hồ Chí Minh
2.3.3.1. Ngu ̣c trung nhâ ̣t ký :
Bà i 1:
-Phiên âm:

Vọng Nguyệt
Ngu ̣c trung vô tử u diê ̣c vô hoa
Đố i thử lương tiêu na ̣i nhươ ̣c hà ?
Nhân hướ ng song tiề n khá n minh nguyê ̣t
Nguyê ̣t tò ng song khı́ch khá n thi ca.

-Từ ngữ :
Vo ̣ng: nhı̀n từ xa, trông xa, mong, ngà y rằ m
Tử u: rươ ̣u
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Vô: không
Diê ̣c: cũ ng

Lương: tố t là nh
Thử : ấ y, thế , cá i ấ y, như thế
Na ̣i hà : là m sao, là m thế nà o
Na ̣i nhươ ̣c hà : biế t là m thế nà o…
Song: cử a sổ ,
Khá n: xem
Tò ng: theo
Thi gia: nhà thơ
-Dịch nghĩa:

Đố i: rãnh nhau, chố ng la ̣i
Vô na ̣i: không là m sao đươ ̣c
Nhươ ̣c: bằ ng, như
Hướ ng: phương hướ ng, hướ ng về
tiề n: trướ c, phı́a trướ c
Minh: sá ng
Khı́ch: khe hở

Trông trăng
Trong tù không rượu cũng không hoa
Đổi đêm đẹp này, biết làm sao!
Người hướng trước song nhìn trăng sáng
Trăng theo khe cửa nhìn nhà thơ.

-Dịch thơ:
Ngắm trăng
Trong tù không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ

Bà i 2:

Mộ
Quyê ̣n điể u quy lâm tầ m tú c thu ̣
Cô vân ma ̣n ma ̣n đô ̣ thiên không
Sơn thôn thiế u nữ ma bao tú c
Bao tú c ma hoà n, lô dı̃ hồ ng

-Từ ngữ :
Quyê ̣n: mỏ i, chá n, mỏ i mê ̣t
Quy: về
Tầ m: tı̀m kiế m, bế n sông
Vân: mây
đêm
Cô: lẻ loi, một mình
Đô ̣: dı̀u dắ t, qua sông, cứ u, dẫn đô ̣
Thôn: xó m
Hoà n: quay về , trở la ̣i, vò ng quanh
Dı̃: thôi, đã qua, tưở ng là , do
xay

Điể u: chim
Lâm: rừ ng
Thu ̣: cây
Tú c: nghı̉ ngơi, chỗ nghı̉, yên, ngủ
Ma ̣n: biế ng nhá c, trể nãi, uổ ng, vô ı́ch
Không: hư không, trố ng không ...
bao tú c: ngô
Lô: lò ,con ngườ i, chı̉ sơ ̣i vả i
Ma: mà i co ̣ nhau, tiêu diê ̣t, thuâ ̣n theo,

-Dịch nghĩa:

Chiều tối
Chim mỏi về rừng tìm cây ngủ
Chòm mây lẻ loi trôi lững lờ trên tầng không,
Thiếu nữ xóm núi xay ngô tối
Ngô xay vừa xong, lò than đã đỏ.

-Dịch thơ:

Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
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Chòm mây trôi nhẹ trên tầng không.
Cô em xóm núi xay ngô tối.
Xay hết lò than, đã rực hồng.

Bà i 3:

Khán “Thiên gia thi” hữu cảm

-Phiên âm:

Cổ thi thiên á i thiên nhiên mỹ
Sơn, thủ y, yên, hoa, tuyế t, nguyê ̣t, phong
Hiê ̣n đa ̣i thi trung ưng hữ u thiế t
Thi gia dã yế u hô ̣i xung phong.

-Từ ngữ :
Thiên: ngà n
Cả m: cả m xú c
Thiên: lê ̣ch, thiên về
Nhiên: vâ ̣y
Thủ y: nướ c
Phong: gió , thổ i
Đa ̣i: đờ i
Phong: Mũ i nho ̣n

Hữ u: có
Cổ : có
Thiên á i: yêu thiên lê ̣ch, quá yêu
Mỹ: đe ̣p, vẻ đe ̣p
Yên: khó i
hiê ̣n: hiê ̣n ra
Xung; xông lên

-Dịch nghĩa:
Thơ xưa thiên về yêu cảnh thiên nhiên
Núi, sông, khói, hoa, tuyết, trăng, gió
Đời nay trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong.
-Dịch thơ:
Cảm tưởng đọc “Thiên gia thi”
Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp
Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông
Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cũng phải biết xung phong.

2.3.3.2. Nhữ ng bà i thơ chữ Há n

Bà i 1:
-Phiên âm:

Nguyên tiêu
Kim da ̣ xuân tiêu nguyê ̣t chı́nh viên
Xuân giang xuân thủ y tiế p xuân thiên
Yên ba thâm xứ đà m quân sự
Bá n da ̣ quy lai nguyê ̣t mãn thuyề n.

-Từ ngữ :
Nguyên: đầ u
Nguyên tiêu: đêm rằ m thá ng giêng
Tiêu 1; “đêm”: nguyên tiêu
Tiêu 2: “mây xanh” tiêu há n
Tiêu 3: “da ̣o chơi” tiêu dao
Tiêu 4: “mấ t đi”, “tan tá c”: tiêu diê ̣t, tiêu cực,
tieu dù ng, tiêu phı́, tiêu sầ u, tiêu khiển, tiêu hao, tiêu đô ̣c, tiêu hó a, tiêu hủ y…
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Tiêu 5: “Ống sá o”
Tiêu 7: “tich
̣ mich”:
̣
tiêu điề u, tiêu sơ
chuẩ n, tiêu điể m, tiêu đề , tiêu chı́
Tiêu 9: “Cây ớ t”: hồ tiêu
Kim: nay
Da ̣: đêm
Viên: trò n
Tiế p: tiế p mố i
Thâm: sâu, thâm xứ : nơi sâu, chố n sâu thẳ m
Quân sự: viê ̣c quân

Tiêu 6: “cây chuố i” ba tiêu
Tiêu 8: “cá i mố c”: tiêu bả n, tiêu
Tiêu 10: “ bỏ ng”, “ chá y”: tiêu thổ
Kim nhâ ̣t, kim thiên: hôm nay
Chı́nh: đú ng, chı́nh
Xuân: mù a xuân
Ba: só ng
Đà m: nó i, đà m luâ ̣n, bà n ba ̣c
Bá n: nử a đêm, bá n da ̣: nử a đêm

-Dịch nghĩa:
Rằm tháng giêng
Đêm nay rằm tháng giêng chính là lúc trăng tròn. Nước mùa xuân của mùa
xuân nối tiếp với bầu trời xuân. Ở nơi sâu của mây khói và sóng nước bàn bạc việc
quân. Nửa đêm trở về trăng đầy thuyền
-Dịch thơ:

Bà i 2:
-Phiên âm:

Rằm tháng giêng
Rằm xuân lồng lộng trăng soi
Sông xuân nước lẫn bầu trời thêm xuân
Giữa dòng bàn bạc việc quân
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền

Thất cửu
Nhân vi ̣ngũ tuầ n thườ ng thá n lão
Ngã kim thấ t cử u chı́nh khang cườ ng
Tự cung thanh đa ̣m tinh thầ n sả ng
Tố sự thung dung nhâ ̣t nguyê ̣t trườ ng.

-Từ ngữ :
Nhân: ngườ i
Ngũ tuầ n: 50 tuổ i
Tuầ n: thờ i gian 10 ngà y hay 10 năm
Ngã: ta
Khang cườ ng: khỏ e ma ̣nh
Tinh thầ n: (go ̣i chung là cá i vô hı̀nh)
Thung dung: ung dung
mă ̣t trăng
Trườ ng: dà i

Vi;̣ chưa
Thá n: than
Lão: già
Kim: may
Thanh đa ̣m: trong sa ̣ch và điề m đa ̣m
Tố sự: viê ̣c là m
Nhâ ̣t nguyê ̣t: ngà y thá ng, mă ̣t trờ i,

-Dịch thơ:
Sáu mươi ba tuổi
Chưa năm mươi tuổi đẫ kêu già
Sáu ba mình nghĩ vẫn là đương trai
Sống quen thanh đạm nhẹ người
Việc làm tháng rộng ngày dài ung dung
(Xuân Thủy dịch)
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------------------------------------------------------Câu hỏi bài tập-Thực hành
1. So sánh và nhận xét nguyên tác và bản dịch thơ bài:
-Vọng nguyệt
- Mộ
- Khán “Thiên gia thi” hữu cảm
2. Tìm đọc trong các tài liệu [5], [6], [8] hãy trình bày ngắn gọn về tác giả, tác phẩm
đã học.
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