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Abstract: As neighboring countries, the long-lasting cultural exchange and interaction between
Vietnam and China have resulted in a significant amount of Chinese loan words in Vietnam.
Accepted and assimilated by Vietnamese, these have beome the system of Sino Vietnamese
words with a huge amount of vocabulary and widespread use. This plays an important and
influential part in the system of Vietnamese vocabulary.
In terms of semantics, the Sino Vietnamese is divided into three main types: 1/The semantics
of Sino-Vietnamese words and the related Chinese words is mainly the same; 2/The semantics of
Sino-Vietnamese words and the related Chinese words is partly similar with minor differences;
3/The semantics of the Sino-Vietnamese words and the related Chinese words is totally different.
The correlation of Vietnamese and Sino Vietnamese inserts great influence on the the way
vietnamses people learn Chinese. And this largely determines the learning outcomes of learners.
Besides, this correlation should also deserve appropriate attention in process of compiling
dictionaires and searching for academic sources due to the difficulty in semantic interpretation of
the sino Vietnamese.
Key words: Sino-Vietnamese words; Vietnamese language; vocabulary-contrasting;
vocabulary-teaching.
trong đó sự tương đồng về ngữ nghĩa mang lại
cho chúng ta nhiều vấn đề bất ngờ và thú vị
1. Mở đầu
Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng hơn cả. Từ Hán Việt khi trở thành một bộ phận
giềng có nền văn minh lịch sử lâu đời, sự tiếp trong hệ thống từ vựng tiếng Việt đã phải thay
xúc về văn hoá giữa hai nước đã có mấy ngàn đổi dần, thích nghi theo quy luật phát triển của
năm lịch sử. Trong quá trình tiếp xúc giao lưu hệ thống từ tiếng Việt. Trong khi đó, từ tiếng
đó, đã có không ít từ tiếng Hán du nhập vào Hán hiện đại ở Trung Quốc, tức nguyên mẫu
Việt Nam, được tiếng Việt tiếp nhận, đồng của những từ Hán Việt này cũng đã phát triển
hóa, dần dần hình thành nên hệ thống “Từ Hán và thay đổi theo sự chi phối của quy luật hệ
Việt” với số lượng lớn, được sử dụng rộng rãi thống từ vựng tiếng Hán. Ngoài ra, chúng còn
và ổn định. Từ đó, từ Hán Việt trở thành một chịu ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khác
bộ phận trong vốn từ vựng tiếng Việt, chiếm vị ngoài các yếu tố ngôn ngữ như lịch sử, văn hoá
trí quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn trong cả xã hội, tâm lí tư duy của từng dân tộc, từ đó đã
hệ thống từ vựng tiếng Việt.
kéo dài khoảng cách giữa hai hệ thống từ vựng
Từ góc độ đồng đại, chúng ta có thể nói Hán Việt và tiếng Hán hiện đại. Trong một bài
rằng, từ Hán Việt có “quan hệ huyết thống” viết trước đây chúng tôi đã tiến hành khảo sát
mật thiết với từ vựng trong tiếng Hán hiện đại, sơ bộ những điểm giống và khác nhau về
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phương diện ngữ nghĩa giữa từ Hán Việt với từ
Hán hiện đại tương ứng1, chia thành ba loại lớn
theo quan hệ ngữ nghĩa như sau:
a. Nghĩa của các từ Hán Việt và từ tiếng
Hán về cơ bản là giống nhau, như: 白杨 bạch
dương, 蔷薇 tường vi, 小麦 tiểu mạch, 玛瑙
mã não , 琥珀 hổ phách, 宪法 hiến pháp , 支
部 chi bộ , 独裁 độc tài,展览 triển lãm, 施工
thi công , 立场 lập trường...
b. Nghĩa của các từ Hán Việt và từ tiếng
Hán có những nét giống nhau, đồng thời cũng
có một số điểm khác biệt , như: 广告 quảng
cáo, 卫生 vệ sinh, 城池 thành trì, 部队 bộ đội,
侦察 trinh sát, 改良 cải lương, 神圣 thần
thánh, 骄傲 kiêu ngạo,丰富 phong phú, 习惯
tập quán ...
c. Nghĩa của các từ Hán Việt và các từ tiếng
Hán hoàn toàn khác nhau, như: 监考 giám
khảo, 屠宰 đồ tể, 议定 nghị định, 回门 hồi
môn, 麻醉 ma tuý, 奸雄 gian hùng, 淫欲 dâm
dục, 护理 hộ lí, 摧残 tồi tàn, 点心 điểm tâm...
Trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ đề
cập đến sự giống và khác nhau về mặt ngữ
nghĩa giữa từ Hán Việt và từ tiếng Hán đối với
việc học tiếng Hán và tiếng Việt.
2. Sự giống và khác nhau về mặt ngữ
nghĩa giữa từ Hán Việt và từ tiếng Hán đối
với việc giảng dạy ngôn ngữ thứ hai
Xét từ góc độ tiếp nhận ngôn ngữ, khi tiếp
nhận ngôn ngữ thứ hai “người học ngôn ngữ
ấy đã có sẵn một hệ thống ngôn ngữ ổn định và
kiên cố (tiếng mẹ đẻ), đồng thời còn có khả
năng hoạt động tư duy trừu tượng bằng tiếng
mẹ đẻ rất cao” (Wang Kui ing ，第二语言学
习理论研究，NXB trường ĐHSP Bắc Kinh,
năm 1998). Do vậy, khi sử dụng ngôn ngữ thứ
hai, nhất là khi “phát thông tin” thông thường
hay xuất hiện quá trình chuyển đổi “tín hiệu
ngôn ngữ”, có nghĩa là những từ ngữ tiếng mẹ
《略论双音节汉越词与汉语双音节词的异同》
đăng trên tạp chí“học tập Hán ngữ” (Trung Quốc)，
kì 6, năm 2003.
1
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đẻ vốn có sẵn trong não sau khi được chuyển
đổi sang những từ ngữ tương ứng của ngôn
ngữ thứ hai xong thì mới phát ra ngoài. Do đó
có thể thấy rằng, ngôn ngữ thứ nhất chiếm một
vai trò quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn trong
việc học tập ngôn ngữ thứ hai. Điều này được
thể hiện một cách hết sức rõ nét trong quá trình
người Việt Nam học tiếng Hán hay người
Trung Quốc học tiếng Việt. Trong đó nó có
tác dụng “tích cực” hay “tiêu cực”, phần lớn
được quyết định bởi mối quan hệ về ngữ nghĩa
giữa từ Hán Việt và từ tiếng Hán.
2.1. Nghĩa của từ Hán Việt và từ tiếng
Hán về cơ bản là giống nhau
Nhìn chung, những từ loại này có tác dụng
tích cực rất cao, là ưu thế lớn đối với người
Việt học tiếng Hán hay người Trung Quốc học
tiếng Việt. Người học có thể sử dụng “từ điển
tâm lí（心理词典）” sẵn có trong tiếng mẹ đẻ
để lí giải và nắm bắt được ngữ nghĩa của từ
một cách nhanh chóng và chính xác, thậm chí
còn tạo được cảm giác là những từ này được
“cho không”, là “ăn sẵn”. Nhưng trên thực tế,
người học khi sử dụng các từ loại này cũng dễ
mắc nhiều lỗi sai, nguyên nhân có thể là do
trong vận dụng thực tế những từ này có cách
dùng không hoàn toàn giống nhau, hoặc do sự
khác nhau về phong cách... Tuy vậy, cho dù
người học có nói ra những câu khiến cho người
bản xứ cảm thấy mơ hồ khó hiểu, tuy có ảnh
hưởng đến chất lượng giao tiếp, nhưng về cơ
bản cũng biểu đạt được ý mình muốn thể hiện.
Do vậy, trong quá trình học tập, loại từ này
thường mang lại tác dụng tích cực. Và, trong
quá trình giảng dạy, giáo viên cũng không cần
giải thích nhiều về nghĩa của từ, nhất là khi dạy
những thuật ngữ khoa học, ví dụ: 动词 động
từ, 实词 thực từ, 静脉 tĩnh mạch, 血清 huyết
thanh, 元素 nguyên tố,合金 hợp kim, 月食
nguyệt thực,日食 nhật thực …; các từ có nội
dung phản ánh về văn hoá truyền thống, ví dụ:
端午 đoan ngọ, 清明 thanh minh, 新郎 tân
lang, 月老 nguyệt lão, 皇上 hoàng thượng, 驸
马 phò mã, 纲常 cang thường, 伦理 luân lí,守
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节 thủ tiết , 仁义 nhân nghĩa…). Khi dạy, chỉ
cần đưa ra hình thức từ tương ứng (từ tiếng
Hán hoặc từ Hán Việt) học sinh đã có thể nắm
bắt được ngay nghĩa của từ. Vấn đề cần chú
trọng ở đây là phân tích về mặt phong cách và
mặt ngữ dụng của từ, nhấn mạnh về cách sử
dụng từ, cần đưa nhiều ví dụ về các tổ hợp từ,
về đặc điểm ngữ pháp của từ. Cố gắng tránh
trường hợp mắc lỗi vì “suy luận hoàn toàn theo
tiếng mẹ đẻ”.
2.2. Nghĩa của từ Hán Việt và từ tiếng
Hán khác nhau hoàn toàn, hoặc có những
nét giống nhau, nhưng đồng thời cũng có
một số điểm khác biệt
Cả hai loại từ này đều không mang lại tác
dụng tích cực trong việc dạy và học ngôn ngữ,
rất dễ bị ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ từ việc
nắm bắt nghĩa của từ cho đến việc vận dụng
sử dụng từ. Do vậy, để tránh sai sót chúng ta
cần làm rõ sự khác nhau giữa chúng. Loại từ
“vừa có nét giống nhau, vừa có điểm khác
biệt”, khiến cho người học gặp nhiều khó
khăn hơn, giáo viên cần lưu ý cho học sinh
hơn về điểm “giống” và “khác” giữa chúng.
Đặc biệt là những điểm khác biệt. Tận dụng
tối đa phần giống nhau để có thể lợi dụng ưu
thế của tiếng mẹ đẻ, tăng thêm hiệu quả trong
việc học và ghi nhớ từ cho học sinh.
Ở đây, cần chú ý đến hai vấn đề:
Thứ nhất, sự khác nhau về ngữ nghĩa giữa
từ Hán Việt và từ Hán là có quy luật, giữa
chúng có mối quan hệ “ẩn” bên trong, mà cụ
thể như: từ Hán Việt có ngữ nghĩa giống với
từ Hán cổ; nghĩa của từ Hán Việt là nghĩa mở
rộng của từ tiếng Hán; hoặc cũng có thể do sự
thay đổi về nghĩa của các từ tố mà tạo ra các từ
ghép có nghĩa khác nhau.
Thứ hai, người học ngôn ngữ thứ hai phần
lớn là người trưởng thành, có sự nhạy cảm nhất
định với những quy luật, việc giảng dạy từ
vựng trong ngôn ngữ thứ hai “được xây dựng
trên nền tảng khả năng nhận thức cao của
người trưởng thành” (Wang Kui Jing，第二语
言学习理论研究，NXB trường ĐHSP Bắc
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Kinh, năm 1998). Do vậy, trong giảng dạy từ
vựng ta có thể bắt đầu từ nguyên nhân hình
thành đến sự khác nhau về ngữ nghĩa của từ,
cũng có thể giới thiệu thêm cho người học về
những thay đổi ngữ nghĩa của từ từ góc độ lịch
đại, về những nét nghĩa mở rộng của từ, giúp
người học hiểu rõ hơn về quan hệ nguồn gốc
sâu xa giữa tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ thứ hai.
Như vậy cũng giúp ích rất nhiều cho người học
trong việc lí giải và ghi nhớ từ.
Chúng tôi tiến hành đối chiếu 5.274 từ
song tiết Hán - Hán Việt, kết quả cho thấy,
chiếm 62,8% trên tổng số, phần từ vựng này
thể hiện được mặt tích cực trong quá trình học
tập. Số còn lại chiếm 37,2% bao gồm 2 loại:
loại “vừa có nét giống nhau, vừa có điểm khác
biệt” chiếm 8,7%; loại “ngữ nghĩa hoàn toàn
khác” chiếm 8,5%; hai loại này thường mang
lại tính tiêu cực trong việc dạy và học. Như vậy
có thể thấy, quan hệ mật thiết về ngữ nghĩa
giữa từ Hán Việt và từ Hán hiện đại về cơ bản
đã mang đến sự thuận lợi đối với việc dạy và
học tiếng Hán hay tiếng Việt, là một trong
những ưu thế của người Việt Nam và người
Trung Quốc khi học tiếng của nhau.
3. Sự giống và khác nhau về nghĩa giữa
từ Hán Việt và từ tiếng Hán đối với việc
biên soạn từ điển, sách tra cứu
Không chỉ trong dạy và học ngôn ngữ, mà
ngay cả trong công tác biên soạn từ điển tiếng
song ngữ Hán - Việt hay Việt - Hán, mối quan
hệ về ngữ nghĩa giữa từ Hán Việt và từ Hán
cũng thể hiện rõ tầm quan trọng của mình: Đối
với những từ Hán Việt và những từ tiếng Hán
có ngữ nghĩa giống nhau, thì dùng ngay chính
những hính thức tương ứng của chúng để giải
thích là phương pháp đơn giản, kinh tế và
chính xác nhất. Ví dụ như khi biên soạn “Từ
điển Hán-Việt” hay “Từ điển Việt-Hán”, ta
chỉ cần dùng “hoàng đế” và “帝”, “khoa
học” và “科学”, “thất bại” và “失败”, “tự
nguyện” và “自愿” , để giải thích cho nhau là
thích hợp và thoả đáng nhất. Bởi vì những từ
kiểu loại này không chỉ giống nhau về mặt
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hình thức cấu tạo mà còn giống nhau về
nghĩa. Song trên thực tế quan hệ về ngữ nghĩa
giữa từ Hán Việt với từ tiếng Hán tương ứng
là phức tạp, do vậy nếu ta chỉ dùng những từ
“có sẵn” để giải thích thì e rằng thiếu tính
chính xác. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát sơ
bộ một số từ điển song ngữ tiêu biểu được
xuất bản tại Việt Nam và Trung Quốc, cho
thấy các nhà biên soạn cũng đã chú ý đến vấn
đề này. Tuy nhiên, có lẽ do chưa thực sự
quan tâm đến mối quan hệ phức tạp về ngữ
nghĩa giữa từ Hán Việt và từ tiếng Hán tương
ứng, nên trong việc giải thích nghĩa của từ
còn gặp không ít sai sót đáng tiếc. Trong
bước đầu khảo sát, tuy chưa thật đầy đủ và
toàn diện, nhưng dựa trên những khảo sát đối
chiếu chúng tôi đã tìm thấy một vài điểm
nổi bật như sau:
3.1. Chú thích, giải nghĩa từ còn thiếu
tính chính xác
Đây là việc sử dụng ngay hình thức từ
tương ứng “sẵn có” để giải thích nghĩa từ mà
quên rằng giữa chúng có sự khác biệt về ngữ
nghĩa. Đối với những từ Hán Việt và từ tiếng
Hán tương ứng, nhìn từ góc độ trực quan có
cảm giác chúng giống nhau về ngữ nghĩa,
nhưng trên thực tế có lúc lại khác nhau hoàn
toàn. Ví dụ: trong Từ điển Việt - Hán chúng
tôi phát hiện người biên soạn đã dùng “点心
”để giải thích cho từ “điểm tâm”, như vậy là
quan hệ về nghĩa của chúng mặc nhiên được
xem là “ngang nhau”. Nhưng thực tế, chúng
chỉ tương ứng về mặt hình thức từ, chứ không
giống nhau về nghĩa: “点心 (điểm tâm)” trong
tiếng Hán dùng để chỉ “các món bánh ngọt”,
nhưng trong tiếng Việt lại có nghĩa là “thức ăn
sáng
(早餐、早点)”; tính thiếu chính xác
này còn có thể thấy trong cách giải thích các từ
như: “玻璃 : pha lê”, “守势: thủ thế”, “适宜
: thích nghi”, “谗佞: sàm nịnh”, “清淡: thanh
đạm”, “生涯: sinh nhai”, “淡薄: đạm bạc”, “
反侧: phản trắc”, “魁梧: khôi ngô”,v.v. Tương
tự như vậy, trong Từ điển Hán-Việt người biên
soạn cũng lấy từ Hán Việt để giải thích cho từ
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tiếng Hán tương ứng, mặc dù nghĩa của chúng
không giống nhau, như: “quyết nghị: 决议”,
“hào phóng: 豪放”, “pháp y: 法医”, “thú y:
兽医”, “huy hiệu: 徽号”, v.v.
3.2. Chú thích giải nghĩa từ còn thiếu tính
toàn diện
Chú thích giải nghĩa từ còn thiếu tính toàn
diện thường thấy trong các trường hợp khi
mượn dùng từ có hình thức bên ngoài tương
ứng để giải thích nghĩa từ, nhưng không chú ý
đến những nét nghĩa khác nhau còn lại của từ.
Ví dụ, trong “Từ điển Việt-Hán” đã dùng từ “
创造” để giải thích cho từ “sáng tạo”, dùng từ
“搜集” để giải thích cho từ “sưu tập”, mà quên
đi trong tiếng Việt những từ ấy còn có nghĩa
của từ loại tính từ, danh từ. Do vậy, chỉ dùng
hình thức bên ngoài giống nhau để giải thích
nghĩa của từ là chưa đầy đủ, chúng tôi còn tìm
thêm một số trường hợp tương tự như: “界限:
giới hạn”, “一致: nhất trí”, “心理: tâm lí”, “书
生: thư sinh”, “解放: giải phóng”,... Cũng như
trong “Từ điển Hán-Việt”, chỉ dùng “bổn
phận” để giải thích từ “本分” là chưa đầy đủ,
bởi vì trong tiếng Hán “本分” có 2 nghĩa: một
là danh từ, có nghĩa là “nghĩa vụ và trách
nhiệm”; một là tính từ có nghĩa là “thoả mãn
với địa vị và hoàn cảnh hiện tại của mình”.
Trong tiếng Việt từ “bổn phận” chỉ có nghĩa
của danh từ. Cũng vậy, các từ “phồn vinh: 繁
荣”, “quy phạm: 规范”, “viễn thị: 远视” cũng
còn thiếu một nét nghĩa chưa giải thích đầy đủ.
Đôi khi do chịu ảnh hưởng của khái niệm
“từ Hán Việt”, người biên soạn khi giải thích
nghĩa của từ thường thêm vào hình thức từ Hán
Việt. Ví dụ: trong “Từ điển Hán Việt” từ “审
判” được giải thích bằng những khái niệm “xét
xử; thẩm phán”, trong đó từ “thẩm phán” chính
là hình thức từ Hán Việt của từ “审判”, song,
từ “thẩm phán” lại không cùng nghĩa với từ “
审判”: Trong tiếng Hán “审判” có nghĩa là
“xét xử và phán quyết”; trong tiếng Việt có
nghĩa là “người phán quyết xét xử”, chính là “
审判员(thẩm phán)”. Có thể kể ra một vài ví
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dụ khác: “互助”, “监考”,
“告状”, “技师”,
“贵重”,... Hay như trong “Từ điển Việt - Hán”
cũng phát hiện một số từ không cần thêm hình
thức nghĩa từ Hán Việt như: khi giải thích về
nghĩa của từ “ẩu tả”, đã dùng đến hai từ “胡
乱” và “呕泻”，“呕泻” chính là hình thức từ
tiếng Hán tương ứng của “ẩu tả” , nhưng trên
thực tế từ “ẩu tả” của tiếng Việt đã không còn
nét nghĩa “呕泻”（呕吐和腹泻）này nữa.
Thêm vào đó chúng tôi còn tìm thấy một số từ
mắc lỗi tương tự như vậy như: “khai giảng: 开
讲”, “trụy lạc: 坠落”, “hướng dương: 向阳”,
“hồn nhiên: 浑然”, “huy hiệu: 徽号” .
Từ những thiếu sót trong các sách tra cứu,
từ điển, có thể nhận thấy rằng công tác đối
chiếu nghiên cứu ngữ nghĩa giữa từ Hán Việt
và từ tiếng Hán hiện đại tương ứng dưới góc
độ đồng đại chưa đủ sâu, chưa thật toàn diện.
Chúng tôi thiết nghĩ cần nên có những công
trình nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này, ứng
dụng vào trong việc dạy và học ngôn ngữ
Hán hay ngôn ngữ Việt, làm sao có thể giúp
cho người học phát huy được hết ưu thế
ngôn ngữ của mình, để việc học từ vựng nói
riêng cũng như học ngôn ngữ nói chung
mang tính chính xác và hiệu quả cao.
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PHIÊN THIẾT - MỘT PHƯƠNG PHÁP QUAN TRỌNG
TRONG VIỆC TRA CÁCH ĐỌC ÂM HÁN VIỆT
FANQIE - AN IMPORTANT METHOD IN SEARCHING SINO-VIETNAMESE
HỒ MINH QUANG
(TS; Đại học KHXH & NV, ĐHQG TP HCM)
Abstract: Chinese characters are of ideographical writing system, as a result of that it is
not always easy to figure out the pronunciation of all words. Before the recent pinyin system
appeared, Chinese in the past had created many phoneticizing ways for Chinese characters.
Among those methods, fanqie was the most popular one with the longest time in existance.
Fanqie played an important role in searching sino-vietnamese of Chinese characters. Almost

