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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tìm hiểu di sản văn hóa cổ truyền của Việt Nam, chúng ta cần phải đi
sâu tìm hiểu, khai thác, nghiên cứu di sản Hán Nôm. Các di sản Hán Nôm đó
là thành quả của sự tiếp nhận và sử dụng chữ Hán ở nƣớc ta trong quá khứ.
Việt Nam đã có một quá trình dài tiếp thu ảnh hƣởng của văn hóa Hán nên đã
tạo ra một lƣợng lớn thƣ tịch Hán Nôm thuộc đủ mọi lĩnh vực trong đời sống
văn hóa, xã hội; tuy nhiên trong các di sản Hán Nôm hiện còn, thì hệ thống
các sách công cụ tra cứu Hán Nôm (chỉ chung cho các bộ Loại thư, Tự điển,
Từ điển dùng chung cả chữ Hán và chữ Nôm) là những công trình văn hóa
lớn, quan trọng nhƣng chƣa nhận đƣợc sự nghiên cứu, đánh giá nhiều.
Thời kỳ phong kiến, giáo dục khoa cử Nho gia đƣợc coi trọng, việc học
tập, thi cử ra làm quan đã trở thành mục đích xuyên suốt của ngƣời học. Bên
cạnh trƣờng Quốc học (dành cho con em các nhà vua, chúa, quyền quý), các
trƣờng tƣ nhân cũng đƣợc mở ra ở khắp các địa phƣơng nhằm giúp cho các
học trò gia đình bình dân cũng đƣợc học chữ Hán, văn hóa Hán ngay khi còn
nhỏ tuổi. Để học chữ Hán, thì phải nắm vững chữ Hán, từ ngữ Hán, do đó các
nhà Nho đồng thời cũng là các thầy dạy chữ Hán xƣa đã biên tập, biên soạn
các sách tra cứu, cách sách giải nghĩa từ ngữ Hán bằng chữ Nôm để phục vụ
cho việc dạy học cho học trò thời xƣa.
Việc biên soạn các sách tra cứu, và dạy chữ Hán phân chia theo môn
loại để giải nghĩa chữ Hán bằng chữ Nôm là việc làm đã có truyền thống của
các học giả Việt Nam. Truyền thống này đặc biệt phát triển và có nhiều thành
tựu lớn vào giai đoạn thế kỷ XIX, với những tác phẩm tiêu biểu nhƣ: (1)
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日用常談 Nhật dụng thường đàm do Phạm Đình Hổ biên soạn năm 1827 xếp
thành 32 môn loại; (2) 嗣德聖製字學解義歌 Tự Đức thánh chế tự học giải
nghĩa ca, tập sách đƣợc vua Tự Đức tự mình thực hiện nhƣng đến năm Thành
Thái thứ 9, (1897) Quốc sử quán triều Nguyễn mới cho khắc in, bộ sách này
đƣợc phân chia làm 7 môn loại khác nhau; (3) 大南國語 Đại Nam Quốc Ngữ
do Nguyễn Văn San, biên soạn năm Kỷ Hợi đời vua Thành Thái (1899), tác
phẩm đƣợc chia thành 50 môn loại khác nhau; (4) 南方名物備考

Nam

phương danh vật bị khảo do Đặng Xuân Bảng biên soạn năm Nhâm Dần đời
vua Thành Thái (1902) đƣợc chia thành 30 môn loại khác nhau.
Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, khi đề cập đến các sách dạy học
chữ Hán đã nêu ở trên các nhà nghiên cứu chủ yếu quan tâm trên phƣơng
diện coi nó là Tự điển, Từ điển song ngữ Hán Nôm, mà chƣa nghiên cứu nó
trên phƣơng diện Loại thư – một công trình tra cứu tổng hợp mang tính Bách
khoa toàn thư thời kỳ cổ, trung đại. Sự khác biệt giữa công trình mang tính
bách khoa thƣ so với Tự điển hay Từ điển là ở chỗ: Các khái niệm truyền đạt
tri thức trong các công trình Bách khoa toàn thư vƣợt ra khỏi phạm vi của
thông tin ngôn ngữ. Tính chất của Tự điển hay Từ điển ngôn ngữ thì chỉ
dùng để tra cứu tìm hiểu về chữ viết hoặc từ ngữ còn công trình tra cứu dạng
Loại thư lại dùng để tra cứu tìm hiểu về sự vật hiện tƣợng và đƣợc sắp xếp
theo chủ đề, thành từng nhóm môn loại cùng nhau, nên các đầu mục từ trong
các loại hình này có phạm vi khác nhau, tập trung vào các tiêu điểm khác
nhau, và thu thập dựa trên những căn cứ khác nhau. Các mục từ trong một
công trình tra cứu Loại thư có thể đƣợc tập hợp thành các khối theo ngành
và phân ngành học thuật, chứ không phải theo thứ tự chữ cái abc nhƣ Bách
khoa toàn thƣ hiện đại.
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Từ những lý do nhƣ trên, chúng tôi chọn đề tài: Nghiên cứu loại thư
dạy chữ Hán tại Việt Nam thời Trung đại: Trường hợp “Nhật dụng thường
đàm” làm đề tài cho Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hán Nôm của mình.
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
Lịch sử vấn đề nghiên cứu đề tài: đƣợc triển khai trên hai phƣơng diện:
a. Lịch sử vấn đề nghiên cứu về Loại thư và Loại thư dạy chữ Hán ở
Việt Nam
Qua khảo sát thì vấn đề nghiên cứu về Loại thƣ ở Việt Nam chƣa đƣợc
quan tâm và đánh giá nhiều, mới có một số tác giả giới thiệu sơ lƣợc về Loại
thƣ nhƣ: Học giả Trần Văn Giáp trong Tìm hiểu kho sách Hán Nôm, nguồn tư
liệu văn học sử học Việt Nam, tập II có giải thích: “Theo thuật ngữ thƣ mục
học thì “Loại thƣ” là những bộ sách có nội dung tổng hợp, không chuyên hẳn
về môn loại nào, nếu chuyển ngang sang thuật ngữ hiện đại thì có thể gọi
những sách ấy thuộc loại Bách khoa toàn thƣ. Cố nhiên trong truyền thống
biên soạn, khảo cứu của Trung Quốc và Việt Nam thì những bộ bách khoa
toàn thƣ ấy không xếp theo thứ tự chữ cái nhƣ bách khoa toàn thƣ của các
nƣớc phƣơng Tây, mà thƣờng là chia riêng theo từng môn loại tùy theo nội
dung của từng bộ sách” [9, tr.257].
Bài viết của Hà Đăng Việt (2012) trong Tạp chí Khoa học, (số 6), Đại
học Sƣ phạm Hà Nội với nhan đề, “Loại thƣ song ngữ Hán - Nôm: sự bù đắp
tri thức cho Hán học Việt Nam thế kỉ XIX” đã đƣa ra những nhận định: “Các
bộ sách Nhật dụng thường đàm; Nam phương danh vật bị khảo; Đại Nam
quốc ngữ; Tự Đức Thánh chế Tự học giải nghĩa ca xét về chủ ý biên soạn,
mẫu mực hƣớng vào, đó là những bộ Loại thƣ của Hán học Việt Nam thế kỉ
XIX. Về mặt kết cấu các bộ sách đƣợc biên soạn theo môn loại, chúng thể
hiện xu hƣớng muốn khắc phục những hạn chế của khoa cử từ chƣơng. Về
kiến thức, các bộ sách đó vừa thể hiện sự cập nhật trong tiếp thu tri thức của
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Hán học nói chung, vừa thể hiện sự cập nhật trong việc tiếp thu những tri thức
phản ánh thực tế Việt Nam về nhiều phƣơng diện”. [27, tr.125].
Bài viết của Phạm Văn Khoái và Hà Đăng Việt (2013) với nhan đề “Tự
Đức thánh chế tự học giải nghĩa ca - Từ điển song ngữ Hán Nôm thánh chế
theo môn loại có tính bách khoa thƣ” trên Tạp chí Hán Nôm, (số 1), đã khảo
sát, giới thiệu, đánh giá về tính chất Từ điển song ngữ Hán Nôm theo môn
loại có tính bách khoa thƣ của Tự Đức thánh chế tự học giải nghĩa ca, tức là
coi tác phẩm này là một dạng Loại thƣ chứ không chỉ đơn thuần là Từ điển
song ngữ nữa; bài viết cũng đã đƣa các đặc điểm để so sánh Tự Đức thánh
chế tự học giải nghĩa ca với các sách dạy học chữ Hán khác trong thế kỉ XIX.
Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu các tự điển, từ điển Hán Nôm thế kỉ XIX
của Hà Đăng Việt (2014), đã nghiên cứu bốn tác phẩm: Nhật dụng thường
đàm; Tự Đức Thánh chế Tự học giải nghĩa ca, Nam phương danh vật bị
khảo, Đại Nam quốc ngữ, dƣới góc độ coi những tác phẩm trên là các bộ tự
điển, từ điển song ngữ Hán Nôm đƣợc biên soạn, trùng san vào thế kỉ XIX từ
góc nhìn từ điển học nói chung, tự điển, từ điển của ngữ văn truyền thống nói
riêng; xem chúng nhƣ là những tự điển, từ điển song ngữ Hán Nôm để dạy
học chữ Hán chứ luận án chƣa nghiên cứu về tính chất Loại thƣ dạy chữ Hán
của những bộ sách này.
b. Lịch sử vấn đề nghiên cứu“Nhật dụng thường đàm” là sách dạy chữ
Hán thời kỳ trung đại ở Việt Nam.
Trần Văn Giáp trong công trình: Tìm hiểu kho sách Hán Nôm, nguồn tư
liệu văn học, sử học Việt Nam, tập II, phần ngôn ngữ đã giới thiệu và đánh giá
về các văn bản Nhật dụng thường đàm nhƣ sau: “Sách Nhật dụng thường đàm
là một bộ tự điển Hán Việt nhỏ, xếp theo 32 loại nhƣ Thiên văn, Luân tự, Nho
giáo…Du hí, Tật bệnh, Cầm thú, Trùng loại, v.v…Các từ ngữ tuy không
nhiều, nhƣng có thể nói là tạm đủ để đọc biết và dạy các chữ thông thƣờng.
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Đó cũng là một tài liệu mà chúng ta có thể dùng so sánh để thấy những chỗ
khác biệt trong cách chua và giải thích chữ Hán bằng chữ Nôm” [9, tr.18].
Nghiên cứu của Trần Nghĩa, Prof. Francois Gros (1993), Di sản Hán
Nôm Việt Nam – Thư mục đề yếu, tập II, mô tả về Nhật dụng thường đàm:
“Từ điển Hán – Nôm, do Phạm Đình Hổ (1768 – 1839) soạn. Các mục từ xếp
thành 32 nhóm: Thiên văn, địa lý, Nho giáo, Đạo giáo, Thân thể…”[21,
tr.487].
Nguyễn Thiện Giáp (2005), Lược sử Việt ngữ học đã viết: “Nhật dụng
thường đàm, Phạm Đình Hổ biên soạn khi ông làm chức Thự Tế tửu Quốc Tử
Giám, năm Minh Mệnh thứ 7 (1827), chia làm 32 môn loại, không xếp theo
vần. [7, tr.95].
Lê Văn Cƣờng đã phiên dịch bản Nhật dụng thường đàm đang lƣu giữ
tại Thƣ viện Quốc gia Việt Nam, mang kí hiệu R.1726, đƣợc khắc in năm Tự
Đức thứ 4 (1851), do nhà in Đồng Văn Trai tàng bản. Bản dịch này đã đƣợc
công bố điện tử, số hóa trên: http://www.nomfoundation.org/nom-tools/Nhatdung-thuong-dam-Dictionary.
Nguyễn Thị Quyên trong niên luận chuyên ngành Hán Nôm: “Bước
đầu tìm hiểu tác phẩm Nhật dụng thường đàm của Phạm Đình Hổ” (2010) đã
giới thiệu về tác giả Phạm Đình Hổ và các văn bản Nhật dụng thường đàm
đồng thời phân tích cấu trúc chữ Nôm trong 7 môn loại của tác phẩm, thuộc
các môn loại: Thiên văn môn, Địa lý môn, Luân tự môn, Thù ứng môn, Nho
giáo môn, Đạo giáo môn, Thích giáo môn”. Niên luận này, vẫn chỉ coi Nhật
dụng thường đàm là Từ điển song ngữ dạy chữ Hán chứ chƣa coi nó là Loại
thƣ dạy chữ Hán.
Bài viết: “Nhật dụng thường đàm – cuốn từ điển bách khoa song ngữ
Hán Nôm thế kỉ XIX” của Lê Văn Cƣờng in trên Tạp chí Hán Nôm, số 3
(112) năm 2012. Tác giả điểm lại tình hình các văn bản Nhật dụng thường
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đàm, và giới thiệu thêm về bản Nhật dụng thường đàm do Cẩm Văn Trai tàng
bản khắc in năm Tự Đức thứ 36 tại tƣ gia Vạn Ninh Đƣờng (thôn Đồng Lạc,
xã Hoằng Trạch, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) tìm đƣợc trong chuyến đi khảo sát
Hán Nôm tại Thanh Hóa, đồng thời tác giả cũng nghiên cứu về hình thức và
nội dung của bộ sách, tìm hiểu về phƣơng pháp giải nghĩa và chú âm của tác
phẩm; tuy nhiên tác giả cũng mới chỉ coi Nhật dụng thường đàm là cuốn Từ
điển song ngữ đƣợc trình bày, sắp xếp theo dạng Từ điển Bách khoa, chứ
chƣa coi là là một dạng Loại thƣ , một công trình Bách khoa toàn thƣ dùng để
dạy chữ Hán.
Phạm Văn Khoái (1995), trong bài viết “Một vài vấn đề về sách giáo
khoa dạy chữ Hán trong kho sách Hán – Nôm” đã phân tích nhƣ sau: “loại
sách song ngữ để học chữ Hán là một hiện tƣợng đáng chú ý trong lịch sử ngữ
văn học và giáo dục học Việt Nam. Có thể kể ra ở đây một số bộ sách tiêu
biểu: Chỉ nam ngọc âm giải nghĩa; Tam thiên tự giải âm (của Ngô Thì
Nhậm); Nhật dụng thường đàm (của Phạm Đình Hổ); Tự học cầu tinh ca (của
Đỗ Huy Uyển); Tự học giải nghĩa ca (của vua Tự Đức); Nan tự giải âm (chƣa
rõ tác giả)....Sách song ngữ dạy chữ Hán ngoài tác dụng dạy chữ Hán lại còn
có một chức năng quan trọng khác: phổ biến và cố định hóa (trong chừng mực
nhất định) tự dạng chữ Nôm. Nhìn chung, các sách song ngữ vừa có tác dụng
truyền dạy chữ Hán, vừa truyền dạy chữ Nôm và do đó ngay đến bây giờ
chúng giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong việc nghiên cứu ngôn ngữ văn tự nƣớc
ta”. [16, tr.138].
Nguyễn Thị Lan (2002) trong Luận văn Thạc sĩ Hán Nôm: Tìm hiểu
loại hình sách song ngữ Hán - Nôm dạy chữ Hán qua nghiên cứu Tam thiên
tự giải âm, đã giới thiệu tên các bộ sách này với tƣ cách là những sách song
ngữ dạy chữ Hán; qua thao tác thống kê điểm đã đƣa ra những nhận định
chung về cách phân chia môn loại, cách giải nghĩa, vốn chữ trong một số môn
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loại…của các bộ sách Nhật dụng thường đàm, Tự Đức Thánh chế Tự học giải
nghĩa ca, Nam phương danh vật bị khảo, Đại Nam quốc ngữ, Tam thiên tự
giải âm, Ngũ thiên tự giải dịch quốc ngữ…
Bên cạnh đó còn có nghiên cứu của Nguyễn Thị Hƣờng trong Nghiên
cứu sách dạy lịch sử Việt Nam viết bằng chữ Hán và chữ Nôm tập trung khảo
sát, so sánh, đối chiếu, tổng hợp mảng sách dạy lịch sử Việt Nam viết bằng
chữ Hán và chữ Nôm; khi kiểm kê hàng ngàn cuốn thƣ tịch cổ hiện đang đƣợc
lƣu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, tác giả đã lọc đƣợc 211 đầu sách dùng
để giảng dạy giáo dục Nho học trong suốt 1.000 năm, và Nhật dụng thường
đàm của Phạm Đình Hổ cũng đƣợc tác giả liệt kê trong các sách loại này.
Gần đây nhất Trần Trọng Dƣơng (2016) trong sách: Lý thuyết và thực
hành chữ Nôm, đã giới thiệu các bộ từ điển đối chiếu Hán Nôm dùng để dạy
chữ Hán, trong đó đã đề cập đến Nhật dụng thường đàm, tác giả cũng đã
phiên chú và phân tích chữ Nôm trong phần Thiên văn môn của văn bản.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của Luận văn là Loại thƣ dạy chữ Hán ở Việt
Nam thời trung đại, trong đó tập trung vào trƣờng hợp cuốn sách Nhật dụng
thường đàm của tác giả Phạm Đình Hổ.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
a. Phạm vi vấn đề nghiên cứu
Luận văn sẽ xoay quanh phạm vi nghiên cứu thuộc các vấn đề của loại
hình thƣ tịch Loại thƣ trong lịch sử, càng nhấn mạnh hơn tới các vấn đề của
nhóm Loại thƣ với mục đích dạy học chữ Hán ở Việt Nam thời xƣa.
b. Phạm vi tư liệu nghiên cứu
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Hiện nay các văn bản của Nhật dụng thường đàm chủ yếu đƣợc lƣu trữ
tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Thƣ viện Quốc gia Việt Nam, một số cuốn
lƣu trữ tại các thƣ viện trong dân gian1.
Tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, hiện còn lƣu giữ 11 văn bản, trong đó
có 10 bản khắc in và 1 bản chép tay, tại Thƣ viện Quốc gia Việt Nam hiện
vẫn còn lƣu giữ 7 văn bản khắc in2. Bên cạnh đó theo tƣ liệu của chuyến đi
khảo sát gần đây tại Thanh Hóa, nhóm Lê Văn Cƣờng đã tìm thấy một bản
Nhật dụng thường đàm do Cẩm Văn Trai tàng bản khắc in năm Tự Đức thứ
36 tại tƣ gia Vạn Ninh Đƣờng (thôn Đồng Lạc, xã Hoằng Trạch, Hoằng Hóa,
Thanh Hóa) [5, tr.2].
Qua tìm hiểu thì chúng tôi đƣợc biết Luận án Nghiên cứu các tự điển,
từ điển Hán Nôm thế kỉ XIX của Hà Đăng Việt, đã chọn văn bản AB.511 tại
Viện nghiên cứu Hán Nôm làm văn bản chính để nghiên cứu, còn trong bài
viết Nhật dụng thường đàm – cuốn từ điển bách khoa song ngữ Hán Nôm thế
kỉ XIX của Lê Văn Cƣờng đã chọn văn bản R.1726 tại Thƣ viện Quốc gia để
khảo sát, để tránh trùng lặp văn bản với các nghiên cứu trên, nên chúng tôi
chọn văn bản 日用常談 Nhật dụng thường đàm kí hiệu VNv.135 lƣu trữ tại
Viện nghiên cứu Hán Nôm làm văn bản nghiên cứu chính. Trong quá trình
làm việc, ở những chỗ cần thiết, Luận văn sẽ đối chiếu và so sánh với các văn
bản khác.
4. Mục đích nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu văn bản Nhật dụng thường đàm của Phạm Đình Hổ
để từ đó phân tích đặc điểm biên soạn theo kiểu Loại thƣ dạy chữ Hán của tác
1

Phần khảo cứu các tƣ liệu văn bản Nhật dụng thường đàm, Luận văn tham khảo nghiên

cứu trƣớc đây của Trần Văn Giáp và Lê Mạnh Cƣờng.
2

Phần mô tả, giới thiệu chi tiết về các văn bản Nhật dụng thường đàm và văn bản VNv.135

sẽ đƣợc chúng tôi trình bày tại phần 2.2.1. của Luận văn.
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phẩm này, nhằm làm rõ hơn về tính chất, đặc điểm, nội dung của các sách tra
cứu mang tính chất Loại thƣ, Loại thƣ dạy chữ Hán trong thời kỳ trung đại
của Việt Nam.
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Phƣơng pháp văn bản học
Luận văn vận dụng các thao tác của nghiên cứu văn bản học Hán Nôm
và ngữ văn Hán Nôm trong việc giới thiệu, mô tả, đánh giá văn bản tác phẩm
Nhật dụng thường đàm kí hiệu VNv 135; kết hợp với việc phiên âm, dịch
nghĩa văn bản.
5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu khảo sát, thống kê
Luận văn dùng các thao tác khảo sát, thống kê để mô tả kết cấu vĩ mô
và kết cấu vi mô, cách sắp xếp, phân loại và đặc điểm Loại thƣ dạy chữ Hán
thể hiện qua văn bản Nhật dụng thường đàm.
5.3. Phƣơng pháp nghiên cứu liên ngành
Luận văn vận dụng cách nghiên cứu liên ngành của ngữ văn học, ngôn
ngữ học, văn hóa học... để đánh giá các đặc điểm hoàn cảnh lịch sử xã hội ngôn ngữ Việt Nam thời trung đại, và ảnh hƣởng của những yếu tố đó trong
các văn bản, đồng thời cho thấy đƣợc giá trị của những bộ sách Loại thƣ dạy
chữ Hán trong thời kỳ trung đại ở nƣớc ta mà Nhật dụng thường đàm là một
trƣờng hợp tiêu biểu.
6. Đóng góp mới của Luận văn
Trên cơ sở tiếp thu và kế thừa những nghiên cứu trƣớc đây, luận văn là
công trình nghiên cứu hoàn chỉnh về Loại thƣ và Loại thƣ dạy chữ Hán tại
Việt Nam thời kỳ trung đại dựa trên phân tích một tác phẩm tiêu biểu. Từ luận
văn mở ra hƣớng tiếp cận, sử dụng và phát huy giá trị của các văn bản Hán
Nôm mang tính chất Loại thƣ và Loại thƣ dạy chữ Hán. Thông qua phân tích
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