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xưa là xã Quả Trình). Quặng sắt có khi nằm
lộ thiên hoặc có khi phải đào hầm để lấy.
Quặng sắt là vật liệu cho nghề rèn. Lúc thịnh
thời, lò rèn Nho Lâm cũng nhiều xấp xỉ lò
hông. Khi lò hông đã ngừng hoạt động thì
những lò rèn vẫn còn và duy trì cho đến
ngày nay. Dĩ nhiên, số lượng lò rèn ngày nay
còn lại rất ít. Như vậy có thể nói, làng Nho
Lâm là một làng nghề cổ truyền: nghề luyện
sắt và nghề rèn.

3. Như trên, chúng tôi đã trình bày giản
lược những vấn đề, lịch sử, văn hoá, ngôn
ngữ của làng Nho Lâm, huyện Diễn Châu,
tỉnh Nghệ An. Địa danh Nho Lâm đã phản
ánh một cách rất rõ ràng nguồn gốc hình
thành địa danh này. Tên Nôm: Lộ Cộ là tên
gọi cổ xưa nhất sau đó mới đến tên Hán -
Việt: Hoa Lâm. Việc biến đổi tên gọi từ Hoa
Lâm sang Nho Lâm với lí do ngoài ngôn
ngữ như kị, húy đã thể hiện ở đây. Đối với
người Việt làng (village) như một đơn vị
hành chính vừa như một tế bào xã hội bảo
giữ mọi tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, triết
lí cuộc đời lưu truyền ngôn ngữ và văn hoá
dân gian, nền tảng của ngôn ngữ và văn hoá
dân tộc... Làng gắn với đặc trưng văn hóa,
học hành khoa bảng, làng gắn với đặc trưng
về ngôn ngữ, làng gắn với đặc trưng văn hóa
nghề thủ công truyền thống...Có thể còn
nhiều tư liệu cần phải được bổ sung và hiệu
chỉnh, thiết nghĩ nếu nghiên cứu đầy đủ các

thông tin về địa danh làng, đền, chùa, cầu,
sông, chợ...từ những khu vực, vùng khác
nhau sẽ là nguồn tư liệu bổ ích cho việc
khảo cứu lịch sử, văn hoá, truyền thống,
ngôn ngữ không chỉ riêng đối với người Việt
mà còn với cả các dân tộc khác.
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Abstract: Names are personal "treasures" which are used in most social communications
and names themseves contain cultural values. The Chinese and Vietnamese used to have not
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only surnames but also first names, and titles. The ways of naming changes over time,
reflecting social existence and social consciousness. In this article, some features of the
meaning of "Tính, thị, dạnh, tự, hiệu" are introduced in relation with the culture of Chinese
names and Vietnamese names.
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1. Đặt vấn đề
Mỗi người sinh ra trên đời đều gắn với một,

thậm chí là nhiều cái tên. Có thể nói, họ tên là
“tài sản” cá nhân của mỗi con người mà hầu như
ai sinh ra trên đời cũng có. Có những bậc làm
cha làm mẹ yêu quý và đặt niềm tin vào tương
lai của con mình thể hiện ngay từ việc dụng
công suy nghĩ tìm cho con mình một cái tên thật
như ý khi nó còn trong bụng mẹ. Khi đứa con
được sinh ra, thủ tục đầu tiên thể hiện quan hệ xã
hội, đồng thời cũng được xã hội công nhận sự
xuất hiện của nó trên đời là việc khai sinh cho
đứa trẻ trước sự chứng thực của đại diện xã hội.
Cái tên đầu tiên, chính thức của đứa trẻ cũng bắt
đầu từ đấy và hầu như gắn bó với nó trong suốt
cuộc đời. Họ tên quan trọng như vậy đối với một
con người, vậy khi đặt tên, người ta thường có
những quan niệm và nguyên tắc gì? Đó là điều
mà người làm công tác nghiên cứu ngôn ngữ và
văn hóa cần quan tâm. Cùng với sự phát triển
của xã hội, văn hóa họ tên đã trở thành một bộ
phận quan trọng trong tổng thể văn hóa dân tộc
của hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

2. Ý nghĩa của tính, thị, danh, tự, hiệu
trong ngôn ngữ văn hóa Trung - Việt

Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn, với 56
dân tộc khác nhau và tổng dân số chiếm khoảng
1/6 dân số thế giới, đại gia đình các dân tộc
Trung Hoa gồm rất nhiều họ tộc hợp thành.
Theo thống kê trong cuốn “Cổ kim vạn tính
đồng phổ” thời Minh, Trung Quốc có tới 3550
họ. Đến nay, theo thống kê trong “Trung Quốc
tính thị tập” con số ấy đã lên đến 5544[ 2].

Người Trung Quốc trong khi giới thiệu họ
tên, thường tách họ và tên thành hai thông tin
khác nhau. Ví dụ 我姓张，名字叫张晓峰 (Tôi
họ Trương, tên là Trương Hiểu Phong). Tập
quán ấy xuất phát từ thói quen của người Trung

Quốc là, với người đã trưởng thành thì thường
xưng gọi theo họ, chỉ trong trường hợp thật sự
thân thiết và giao tiếp không chính thức mới
dùng tên.

Tính (姓) xét về mặt văn tự học thì đây là
một chữ hội ý, kiêm hình thanh, gồm 女 nữ và
生 sinh hợp thành với ý nghĩa là phụ nữ sinh ra,
trong đó, 生 sinh còn có giá trị biểu thị âm đọc
“sinh” “tính”. Ý nghĩa ấy gắn liền với tính
chất chế độ thị tộc mẫu hệ đã tồn tại trong thời kì
đầu rất dài của xã hội loài người.

Thị (氏) theo “Hiện đại Hán ngữ quy phạm
từ điển” của Nhà xuất bản Đại học Cát Lâm năm
2001 thì đây là một chữ tượng hình [3] Tuy
nhiên, cũng có những nhà văn tự học như
Đường Hán thì lại cho là chữ chỉ sự. Về ý nghĩa,
theo cách lí giải của Từ nguyên thì “thị, thị tộc
dã, thượng cổ kiến quốc tắc hữu tính, kì chi hệ
biệt chi vị thị” (thị tức là thị tộc, từ thời thượng
cổ bắt đầu dựng nước đã có tính, các chi được
phân xuất từ tính thì gọi là thị). [4] Về sau, tính
thị được gắn liền với nhau tạo thành một từ ghép
gồm hai từ tố gần nghĩa. Trong bài “Long thành
cầm giả ca”, Nguyễn Du viết: “Long thành giai
nhân, tính thị kí bất thanh” (Người đẹp đất Long
thành,  không nhớ rõ họ (họ tên) là gì).

Danh（名）gồm 夕 tịch (đêm) và 口 khẩu
(miệng) cấu thành, cũng là một chữ hội ý, với ý
nghĩa là cái tên được gọi đến trong đêm. Theo
“Văn hóa họ tên” Nhà xuất bản Thư tịch cổ
Thượng Hải thì danh xuất hiện ở Trung Quốc
muộn nhất là vào khoảng thời nhà Hạ, Thương
[2]. Theo tập quán của người xưa, khi con trai
tròn hai mươi tuổi, cha mẹ sẽ làm lễ thật long
trọng và nhân đó đội mũ cho, gọi là lễ gia quan
và còn đặt cho một cái tên có ý nghĩa gọi là tự.
Giữa tự và danh có quan hệ về nghĩa, hoặc
tương đồng hoặc tương phản. Ví dụ, Tào Tháo
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tự là Tào Mạnh Đức, Hàn Dũ tự là Thoái Chi
(Tháo và Đức ý nghĩa tương đồng; Dũ và
Thoái ý nghĩa tương phản.)

Hiệu là tên gọi nằm ngoài danh và tự,
thông thường được gọi là biệt hiệu. Trong quá
trình học tập văn học, được tiếp xúc với các
tác giả văn thơ cổ điển, chúng ta đều quen với
những cách giới thiệu như Nguyễn Du tự Tố
Như, hiệu Thanh Hiên, hay Lý Bạch tự Thái
Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, Đỗ Phủ tự Tử
Mỹ, hiệu Ông già Thiếu Lăng...

Ngoài ra, các quan lại, quý tộc thời cổ đại
Trung Quốc khi qua đời còn được đặt tên thụy.
Tên thụy được căn cứ vào biểu hiện tính cách,
đức độ của người được đặt tên khi còn sống.
Trong xã hội Việt Nam, cũng đã tồn tại những
danh, tính, thị, tự, hiệu, thụy… Ngày nay, khi
các cụ bà qua đời vẫn được con cháu đặt cho tên
hiệu, cụ ông được đặt tên thụy, thể hiện sự cung
kính và đạo hiếu của con cháu dành cho các bậc
tiền bối của mình.

3. Ý nghĩa văn hóa trong họ tên của người
Trung Quốc và người Việt Nam

Tên gọi có vai trò quan trọng trong giao tiếp
xã hội. Với những người lần đầu làm quen với
nhau, bao giờ cũng mở đầu bằng câu hỏi “Xin
ngài/ ông/ bà/ anh/ chị… cho biết quý danh”,
cùng với cái bắt tay thân thiện tạo ra thiện cảm
cho đôi bên tham gia giao tiếp ngay từ phút đầu.
“Tên riêng thực hiện chức năng chiếu vật cá thể,
ít phụ thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp nhất. Trong
hoàn cảnh giao tiếp và đồng văn cảnh chưa đủ
thì chúng ta dùng các từ khác để giúp người
nghe xác định được vật quy chiếu là gì?” [1].

Trong xã hội phong kiến, nếu như tầng lớp
quý tộc có đến mấy cái tên thì người dân lao
động cùng khổ có khi đến một cái tên cũng
không có, hoặc có thì thường là cái tên xấu xí,
quê mùa, như Hai Đen trong “Anh Hai Đen lấy
vợ”, AQ trong “AQ chính truyện”... Người phụ
nữ trong xã hội cũ càng bị coi thường. Những
cái tên như  Kếu trong “Cô Kếu gái tân thời”, cái
Tý trong “Tắt đèn”, Thị Hến trong “Nghêu Sò
Ốc Hến”…, gắn với một thời người phụ nữ chịu

ảnh hưởng của lễ giáo phong kiến: trọng nam
khinh nữ. Đến khi lấy chồng, họ mặc nhiên
không còn được nhắc đến tên dù xấu của mình
nữa mà phải mang tên chồng, khi chồng chết thì
mang tên con trai. Đó chính là hệ quả của cái lẽ
tam tòng tứ đức mà lễ giáo phong kiến đã đặt lên
vai họ.

Cùng với sự phát triển của xã hội, quan niệm
về họ tên cũng đã có những tiến bộ rõ nét. Trong
xã hội cũ, khi kinh tế còn nghèo nàn lạc hậu,
khoa học kĩ thuật nhất là y tế chưa phát triển,
tính mạng con người, đặc biệt là trẻ thơ luôn
luôn bị đe dọa. Do đó, người ta thường đặt cho
các con của mình bằng cái tên rất xấu xí như
Cún, Vàng, Vện, Ốc, Tý…, với hi vọng quỷ thần
chê từ cái tên nên không “bắt” nó đi. Cho đến
ngày nay, nhiều gia đình khi con còn thơ dại
ngoài tên chính thức ra, cũng thường đặt cho nó
một cái tên hết sức “nôm na” nhưng cũng rất
đáng yêu như Bống, Cún, Bông, Xu, Rùa…,
thường dùng hàng ngày để cha mẹ, ông bà và
người thân dùng để gọi tên em bé.

Trong truyện cổ tích, những nhân vật trẻ thơ
thường có cái tên như Nhà, Gạo, Đủ, Thừa…
thể hiện ước mơ hết sức bình dị là cơm no, áo
ấm và có mái ấm nương thân của các bậc cha
mẹ dành cho các con. Thời chiến tranh, những
cái tên như Chiến, Trường, Hùng, Cường,
Thắng, Lợi, Hòa, Bình, Thương, Nhớ, Hoài,
Thủy, Chung… thường xuất hiện trong cả xã
hội Trung Quốc và Việt Nam. Chiến tranh kết
thúc, toàn dân lao vào mặt trận xây dựng kinh
tế, những cái tên như Phú, Cường, Mạnh, Hải,
Tuyết, Hương, Lan… lại trở thành trào lưu mới
thể hiện ước mơ nguyện vọng vươn lên trong
cuộc sống, hướng tới cái đẹp, hiện đại, văn
minh của con người.

Với người phụ nữ Việt Nam, trước đây hầu
như trong họ tên đầy đủ đều có HỌ + THỊ +
TÊN, nhưng từ sau cách mạng Tháng Tám,
nhất là sau khi đất nước thống  nhất và chính
sách cải cách mở cửa được thực hiện, xu hướng
mới của những cái tên đầy nữ tính và hiện đại
đã dần dần bỏ qua THỊ, hoặc bên cạnh THỊ là
cái tên kép như Hương Lan, Thúy Liễu, Thanh
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Liên… Xu thế tên 4 âm tiết ngày càng được
nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, phần lớn vẫn
là tên 3 âm tiết. Cấu trúc tên gọi phụ nữ hiện
đại đã thay đổi thành HỌ + (THỊ) + TÊN ĐỆM
+ TÊN, như Nguyễn (Thị) Tuyết Vân, Trần
(Thị) Hoàng Yến… Những cái tên 3 hoặc 4 âm
tiết dành cho cả nam và nữ theo kiểu HỌ CHA
+ HỌ MẸ + TÊN ĐƠN/ TÊN KÉP như
Nguyễn Vũ Nam, Trần Hoàng Anh Dũng, Vũ
Phạm Hương Thu…, cũng có xu thế gia tăng.
Đặc biệt là những năm gần đây, thời đại quốc tế
hóa với sự hội nhập của nhiều luồng văn hóa đã
khiến cho những cái tên rất “Tây” được xuất
hiện ở Việt Nam, như Hạnh Sino, Lê Thị An-
Na, Lê Na Thủy Hương, John Hùng…, thể hiện
xu thế thời đại, tâm lí xã hội và nhất là nguyện
vọng vươn lên theo kịp dòng thời đại của một
số người trong xã hội ngày nay.

Tên của người Trung Quốc và người Việt
Nam có nhiều nét tương đồng, phần lớn là do
ba hoặc bốn âm tiết tổ hợp thành. Đó là do
tiếng Hán và tiếng Việt đều là ngôn ngữ âm
tiết tính, hơn nữa, tiếp xúc Hán Việt đã khiến
cho tiếng Việt có tới trên 70% từ gốc Hán.
Trong quan niệm của người Việt Nam, cùng
một khái niệm, sự vật, hiện tượng, nếu dùng
từ Hán Việt để diễn tả thì sẽ tăng thêm vẻ
trang trọng của nó, ngược lại, nếu dùng từ
thuần Việt thì tạo cảm giác thông tục, bình dị,
gần gũi. Do đó, ngoài xu thế đặt tên bằng từ
Hán Việt ra, cũng có xu thế đặt tên bằng từ

thuần Việt. Tuy nhiên, tên đặt bằng từ Hán
Việt vẫn chiếm ưu thế.

4. Kết luận
Họ tên là kí hiệu ngôn ngữ mang đậm ý

nghĩa văn hóa dân tộc của người Trung Quốc
và người Việt Nam. Việt Nam và Trung
Quốc đều có một lượng họ tên khổng lồ. Họ
tên, nhất là tên đã phản ánh rõ nét diện mạo
xã hội, tâm tư nguyện vọng của con người
trong từng thời  kì lịch sử. Nó lệ thuộc vào
yếu tố thời đại và quan niệm thẩm mĩ của con
người trong mỗi thời đại. Hơn nữa, do những
tác động của các nhân tố văn hóa lịch sử, tên
gọi của người Trung Quốc và người Việt
Nam có nhiều nét tương đồng. Vì vậy, nghiên
cứu về văn hóa họ tên của người Trung Quốc
trong mối liên hệ với họ tên của người Việt
Nam sẽ góp phần bổ sung cho nghiên cứu
ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc càng thêm
phong phú, đa dạng.
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