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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Địa danh, theo cách hiểu thông thường, là tên gọi của địa hình thiên 

nhiên, các công trình xây dựng, các đơn vị hành chính, các vùng lãnh thổ, là đối 

tượng nghiên cứu của nhiều lĩnh vực khoa học như lịch sử, địa lí, dân tộc học, 

văn hoá học 

Đối với địa bàn sinh sống của các dân tộc, địa danh chính là những tên 

đất, tên rừng, tên sông, tên suối.... Địa danh là những nguồn sử liệu vô cùng quý 

giá góp phần xác định và làm rõ thêm nguồn gốc lịch sử, quá trình hình thành và 

phát triển tộc người của các dân tộc, thậm chí đến từng nhóm địa phương của 

tộc người. 

`1.2. Tìm hiểu về địa danh là mảng đề tài được nhiều nhà nghiên cứu quan 

tâm. Địa danh không đơn thuần là tên gọi của một đối tượng cụ thể mà còn ẩn 

sau đó những trầm lích lịch sử, văn hoá, những yếu tố thuộc về nếp sống, phong 

tục tập quán của mỗi vùng miền. Sự định hình, phát triển, trường tồn hay biến 

đổi và mất đi của  một địa danh thường gắn với một lí do văn hoá hay sự kiện 

lịch sử nhất định. Chính vì vậy, nghiên cứu về địa danh không chỉ có ý nghĩa về 

mặt ngôn ngữ học mà còn đem lại những nguồn dữ liệu dồi dào và có cơ sở cho 

nhiều ngành khoa học khác. 

1.3. Mộc Châu là huyện miền núi nằm trên cao nguyên đá vôi vùng Tây 

Bắc Việt Nam với độ cao trung bình hơn 1.000 m so với mặt nước biển, về 

hướng Đông nam của tỉnh Sơn La, có diện tích tự nhiên 2.061 km2.  Toàn huyện 

hiện này có tất cả 2 thị trấn và 13 xã. Trước năm 2013, huyện Mộc Châu cũ to 

hơn và rộng lớn hơn nhiều, sau được tách thành hai huyện, huyện Mộc Châu và 

huyện Vân Hồ. Nhìn về lịch sử thì Mộc Châu vốn là vùng đất cư trú của người 

Việt Cổ với các phát hiện khảo cổ học của nhiều nền văn hóa cổ đặc sắc.  Huyện 

Mộc Châu gắn liền với tiến trình phát triển lịch sử Việt Nam từ thời vùa Hùng 

dựng nước. Dù về mặt hành chính, Mộc Châu đã có nhiều lần thay đổi, lệ vào 

các châu, phủ khác nhau, nhưng cái tên Mộc Châu vẫn luôn tồn tại từ hàng trăm 
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năm nay. Tuy nhiên, do đây là khu vực địa hình hoang sơ, núi cao hiểm trở 

thuộc khu vực Tây Bắc, Mộc Châu nói riêng, cũng như Tây Bắc nói chung được 

hình thành và phát triển dưới sự cai trị của các thổ tù. Vì vậy, vùng đất này lưu 

giữ những giá trị về lịch sử, văn hóa, cũng như lối sống của người dân bản địa, 

cũng như các bộ tộc di cư đến. Nói đến Tây Bắc là nói đến vùng đất đinh cư 

nhiều dân tộc anh em, có lịch sử lâu đời và bền vững gắn liền với lịch sử phát triển 

của vùng đất này. Đây cũng là vùng đất lưu giữ những chứng tích lịch sử của các 

bộ tộc Xá, Khơ Mú, Xinh Mun, Mường, Mán, Thái... Những bước phát triển lịch 

sử này không những chỉ được lưu lại trong các sách sử chính thống qua các triều 

đại phong kiến Việt Nam, mà còn được lưu lại trong các sử thi, sử ký của các bộ 

tộc. Tiêu biểu là các sử thi ghi lại hai cuộc thiên di cư của người Thái.  

Lịch sử Mộc Châu gắn liền với sự phát triển văn hóa – kinh tế - chính trị 

của dân tộc Thái trắng, mà theo nhiều ý kiến của các nhà Thái học thì đây là 

ngành Thái di cư đến Việt Nam muộn hơn ngành Thái Đen, phát triển dưới 

quyền thế tập của 41 đời thuộc dòng họ Sa. Vì vậy, địa danh nơi đây ghi lại 

những dấu ấn đậm nét của  chế độ xã hội hình thành với các Tào, Phịa, những vị 

quan lại người Thái cai trị vùng đất này, dấu ấn của những lối sống cũng như 

văn hóa riêng biệt. Nghiên cứu địa danh Mộc Châu góp phần tìm hiểu cơ cấu tổ 

chức, phương thức sản xuất, thiết chế xã hội và cũng như đời sống văn hoá vật 

chất và tinh thần của người dân thổ địa thông qua các yếu tố địa danh. Việc 

nghiên cứu tổng thể về địa danh ở Mộc Châu sẽ đem lại những giá trị khoa học 

về ngôn ngữ, lịch sử, văn hoá ở địa phương nói riêng và ở Việt Nam nói chung.  

1.4. Với mong muốn tìm hiểu một cách tương đối toàn vẹn hệ thống địa 

danh huyện Mộc Châu theo phương pháp liên ngành để chỉ ra những đặc điểm, 

mô hình cấu tạo, quy luật phát triển, biến đổi của ngôn ngữ địa danh cũng như 

các giá trị lịch sử, văn hoá kết tinh sau mỗi tên gọi, chúng tôi lựa chọn đề tài 

“Địa danh huyện Mộc Châu – Sơn La”(trên cơ sở dữ liệu địa danh của xã 

Đông Sang, xã Mường Sang và thị trấn Mộc Châu) (The place – names of Moc 

Chau - Son La, on the statistics of 3 places Dong Sang, Muong Sang districts 

and Moc Chau town) cho luận văn thạc sĩ của mình. 
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2. Lịch sử nghiên cứu 

Địa danh Tây Bắc nói chung và địa danh Mộc Châu nói riêng, cũng như 

nhiều địa danh khác, được nhắc đến như một đơn vị hành chính trong tất cả các 

sách sử chính thống qua các thời đại phong kiến Việt Nam. Tuy nhiên, để nói về 

tác phẩm nghiên cứu riêng về vùng đất, con người, văn hóa cũng như thổ sản ở 

Tây Bắc và Mộc Châu, thì cần nói đến hai tác phẩm tiêu biểu là “Hưng Hóa 

phong thổ lục” của Hoàng Bình Chính và “Hưng Hóa ký lược” của Phạm Thận 

Duật. Hai cuốn này được đánh giá là hai cuốn địa chí cụ thể nhất về vùng đất 

này. Tuy nhiên, đây là vùng đất của các thổ tộc nên các địa danh được nhắc đến 

ở đây chỉ mang tính hành chính.  

Hiện nay, sử sách lưu lại quá trình hình thành và phát triển của vùng đất 

này không còn nhiều và cũng không thật rõ ràng. Do vùng đất này trước đây 

được coi là vùng đất cách biệt có tính chất địa lý núi cao hiểm trở, rừng sâu, 

nhiều thú dữ nên sử sách lưu lại vùng đất này không còn nhiều. 

- Trong các tư liệu lịch sử quan trọng như Đại Việt sử kí toàn thư (Ngô Sĩ 

Liên), Việt sử thông giám cương mục (Quốc sử quán Triều Nguyễn), Dư địa chí 

(Nguyễn Trãi), đều có ghi lại tên địa danh Mộc Châu như một đơn vị hành 

chính. Trong bản đồ thời Hồng Đức và Đồng Khánh dư địa chí, có thể tìm thấy 

vài bản đồ lưu lại cương mục của vùng đất này, và một vài núi, sông tiêu biểu. 

- Ngoài các sử liệu chính thống của các triều đại Việt Nam, thì địa danh 

Mộc Châu còn được nhắc đến với cái tên “Mường Xang” trong các sử liệu của 

người Thái trong chuyến thiên di cư của người Thái như “Quam Tô Mường” 

“Khoăn piết mường” “Pú Táy Xốc” “Ải Lậc Cậc” hay các câu chuyện cổ được 

truyền miệng bởi người dân tộc Thái trắng nơi đây về tổ tiên của mình như câu 

chuyện về lập bảng, lập mường của An Nha Nhọt Chòm Căm, tổ tiên của dòng 

họ Xa, dòng họ nhiều đời quyền thế tập vùng đất Mộc Châu.  

- Nằm trong dự án “Công bố và phổ biến tài sản văn hóa – văn nghệ dân 

gian các dân tộc Việt Nam, tác phẩm “Văn hóa dân gian người Thái vùng Mộc 
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Châu, Phù Yên, Bắc Yên tỉnh Sơn La” được xuất bản. Tác phẩm này có đề cập 

đến việc tìm hiểu nguồn gốc của vùng đất Mộc Châu, cũng như lịch sử hình 

thành vùng đất dựa trên sử thi Thái trắng. Tuy nhiên, tác phẩm này dừng lại với 

việc giới thiệu các di sản văn hóa – văn nghệ mà không đi sâu tìm hiểu địa danh 

Mộc Châu và nét văn hóa, lịch sử còn lưu lại trong tên của vùng đất. 

- Là một đối tượng mà chương trình Thái học Việt Nam thuộc viện Việt 

Nam học nghiên cứu, Mộc Châu được một số nhà nghiên cứu quan tâm. Năm 

2009, tại hội nghị Thái học Việt Nam lần thứ V giới thiệu một bài tham luận về 

“41 đời họ Sa huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La” của Vi Trọng Liên. Tham luận 

này đã thảo luận về nguồn gốc châu Mường Sang và con đường hình thành và 

phát triển của vùng đất Mộc Châu, cùng 41 đời dòng họ Sa cai quản vùng đất 

này, trong đó rất nhiều địa danh Mộc Châu được nhắc đến. 

Những công trình mà chúng tôi vừa liệt kê ở trên đã phản ánh tổng quan 

diện mạo quá trình nghiên cứu địa danh Mộc Châu theo dòng lịch sử, cũng như 

theo nhiều nguồn sử liệu khác nhau, chính sử và dã sử. Có thể thấy rằng, không 

có nhiều công trình nghiên cứu riêng về vùng đất Mộc Châu nói chung và địa 

danh Mộc Châu nói riêng. Các công trình nghiên cứu trên đã để ngỏ việc nghiên 

cứu sâu sắc về địa danh vùng đất, để thể hiện được nét văn hóa, truyền thống và 

lịch sử qua tên và cách đặt tên vùng đất của con người nơi đây. Và qua đó cũng 

thấy được, nguồn tư liệu về địa danh vùng đất này còn lại không nhiều. Việc 

nghiên cứu vùng địa danh này chủ yếu dựa vào việc nghiên cứu điền dã và các 

cổ truyện cổ tích trong dân gian. 

3. Mục đích nghiên cứu 

- Nghiên cứu địa danh khu huyện Mộc Châu trên cơ sở dữ liệu địa danh của 

xã Đông Sang, xã Mường Sang và thị trấn Mộc Châu nhằm rút ra được các đặc 

điểm  cấu tạo, phương thức định danh, đặc điểm ý nghĩa, nguồn gốc và sự biến 

đổi địa danh. 
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- Làm sáng tỏ mối quan hệ giữa địa danh và các lĩnh vực  liên quan như: 

lịch sử, địa lí, dân tộc, văn hóa, truyền thuyết dân gian... 

- Thông qua mối quan hệ giữa địa danh và các yếu tố phi ngôn ngữ liên 

quan, luận văn nhằm phát hiện, khẳng định những giá trị lịch sử và văn hoá trên 

vùng đất Mộc Châu. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận văn thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây: 

- Tìm hiểu những vấn đề lý luận về địa danh có liên quan đến quá trình 

nghiên cứu.  

- Điền dã, khảo sát thực tế hệ thống địa danh ở huyện Mộc Châu (ở xã Đông 

Sang, xã Mường Sang và thị trấn Mộc Châu). 

- Thống kê, mô tả và phân tích cứ liệu để rút ra những nhận xét về mặt cấu 

tạo, phương thức định danh, nguồn gốc ngôn ngữ và ý nghĩa của các yếu tố cấu 

tạo nên địa danh huyện Mộc Châu. 

- Từ nguồn ngữ liệu địa danh, giải mã các vấn đề về địa lí, lịch sử, văn hóa. 

5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

5.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Luận văn lấy đối tượng nghiên cứu là các địa danh tự nhiên và nhân văn, 

hành chính và phi hành chính ở huyện Mộc Châu, kể cả những tên gọi đang 

được sử dụng hiện tại hay đã từng tồn tại trong quá khứ. 

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu của luận văn là địa danh trên 2 xã Đông Sang và 

Mường Sang và thị trấn Mộc Châu. Tuy nhiên, do số lượng địa danh rất lớn nên 

chúng tôi chỉ tiến hành nghiên cứu điểm trên 513 địa danh mà luận văn thu thập 

được.  

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1. Sưu tầm, điền dã: Chúng tôi sử dụng để thông kê, khảo cứu, lí giải 

địa danh. Để tổng hợp được nguồn thông tin đa dạng và đa chiều, đề tài đã tiến 
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hành khảo sát thực địa trực tiếp, kết hợp các nguồn ngữ liệu tồn tại trong dân 

gian như gia phả các dòng họ, các văn bản của trí thức ở địa phương, văn bản 

hành chính đang được lưu trữ tại UBND các xã, thị trấn, tài liệu chưa xuất bản 

của các nhà khoa học cũng là nguồn tư liệu quan trọng cho luận văn.  

6.2. Phương pháp miêu tả: Thông qua phương pháp miêu tả địa danh về 

mặt nội dung và hình thức,  chúng tôi rút ra được những nhận xét chân thực về 

đặc điểm các mặt cấu tạo của địa danh, phương thức định danh và những biểu 

hiện văn hoá của địa danh ở các loại hình khác nhau. 

6.3. Phương pháp nghiên cứu liên ngành ngôn ngữ - lịch sử- văn hóa:. 

Những kết quả đạt được của luận văn là tổng hợp các phương pháp nghiên cứu 

đặc trưng của ngôn ngữ học, dân tộc học, văn hóa học, văn học… Từ những 

cách thức tiếp cận ấy chúng tôi sẽ cố gắng nêu bật những giá trị ngôn ngữ, văn 

hóa, lịch sử, xã hội, địa lí của huyện Mộc Châu, nhìn từ góc độ địa danh.  

6.4. Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa: 

 Từ những cứ liệu đã khảo sát cụ thể, chúng tôi từng bước tiến hành phân 

tích, tổng hợp, khái quát hóa thành những luận điểm, những đặc trưng và kết 

luận khoa học. 

Thủ pháp thống kê, nhằm rút ra những nhận xét mang tính định tính thông 

qua những kết quả định hướng. 

7. Đóng góp của luận văn 

 Thực hiện đề tài này, chúng tôi mong muốn sẽ đạt được những kết quả 

nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn, với những đóng góp cơ bản là: 

 - Mô tả một cách hệ thống, khoa học về các lớp địa danh ở huyện Mộc 

Châu trong mối liên quan mật thiết hữu cơ với các yếu tố lịch sử, văn hoá, địa lý 

của địa phương. 

 -  Góp phần làm tăng thêm những công trình nghiên cứu về địa danh ở 

Việt Nam, dưới góc độ ngôn ngữ học. 
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-  Là một mảng nghiên cứu trong đề án khoa học nghiên cứu tổng quan đặc 

điểm tự nhiên, lịch sử, văn hoá, kinh tế, xã hội huyện Mộc Châu, có những đóng 

góp những dữ liệu tích cực, tạo điều kiện cho việc phát triển sách dư địa chí của 

địa phương.  

8. Bố cục luận văn 

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1. Cơ sở lí luận  

Chương 2. Đặc điểm  địa danh huyện Mộc Châu Sơn La từ góc độ cấu trúc 

Chương 3. Đặc điểm địa danh huyện Mộc Châu Sơn La từ góc độ ý nghĩa 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 

 

1.1.Những lí luận chung về địa danh  

1.1.1. Địa danh 

1.1.1.1. Khái niệm 

Đặt tên là một thao tác ngôn ngữ nhằm xác định, hô gọi, phản ánh và khu 

biệt sự vật, hiện tượng. Kết quả của hành động đặt tên là các từ ngữ danh xưng 

ra đời với những dạng thức khác nhau: nhân danh (tên người), tộc danh (tên tộc 

người), địa danh (tên các đối tượng địa lí)… 

Thuật ngữ địa danh có nguồn gốc từ một tiếng Hy Lạp cổ là Toponima 

hay Topoma, nghĩa tiếng Việt là “tên gọi vị trí hay điểm địa lí”. Địa danh không 

chỉ mang nghĩa là “tên đất” như cách hiểu đơn thuần nếu chỉ dịch nghĩa chiết tự. 

Địa danh bao gồm tên gọi toàn bộ các đối tượng địa lí thuộc về tự nhiên (gò, đồi, 

sông, suối…), các đơn vị cư trú (làng, xóm, tỉnh, thành…), các công trình xây 

dựng tồn tại trên một không gian địa lí xác định (đền, chùa, nhà máy, chợ, 

đường phố…). 

Tập hợp các địa danh tạo thành một lớp từ ngữ đặc biệt nằm trong hệ 

thống từ vựng của một ngôn ngữ. Địa danh chịu sự chi phối của những quy luật 

ngôn ngữ chung (như quy tắc phát âm), mang đặc trưng của một ngôn ngữ cụ 

thể (quy tắc ngữ pháp, đánh vần…), đồng thời, có những quy tắc riêng trong cấu 

trúc nội tại của nó (quy tắc cấu tạo địa danh, phương thức định danh).  

Địa danh là khái niệm quen thuộc, song xoay quanh khái niệm này vẫn 

còn nhiều cách hiểu không hoàn toàn đồng nhất với nhau.  

Trong công trình nghiên cứu địa danh học nổi tiếng mang tên Địa danh là 

gì?, tác giả A.V. Superanxkaja xác định về địa danh: “Toàn bộ những tên gọi 

địa lý đôi khi còn có những tên gọi khác: danh mục (danh sách), bắt nguồn từ 

tiếng Latinh nomenclatura (ghi tên)”  và “những địa điểm, mục tiêu địa lý đó là 

những vật thể tự nhiên hay nhân tạo với sự định vị, xác định trên bề mặt trái đất, 
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từ những vật thể lớn nhất (các lục địa và đại dương) cho đến những vật thể nhỏ 

chất (những ngôi nhà, vườn cây đứng riêng rẽ) đều có tên gọi”. Mặt khác, tác giả 

cho rằng: “Con người ở tất cả các nước từ xưa ghi lại những đối tượng xung 

quanh nhờ các từ địa danh, đánh dấu các tên gọi địa lý bằng những từ. Do vậy, 

địa danh gần gũi với tên gọi đặc biệt của các khoa học khác: nhân danh học 

(cách gọi tên khác nhau của con người), động vật học (tên của các động vật”. 

[Dẫn theo 38.tr11]. Với những giới thuyết như vậy, có thể hiểu khái niệm địa 

danh theo quan niệm của A.V. Superanxkaja là “tên gọi các đối tượng địa lý 

khác nhau, địa hình trên bề mặt trái đất. Địa danh đánh dấu các tên gọi địa lý 

bằng các từ. Địa danh gần gũi với tên người, tên động vật” [38.tr11]. 

Các học giả Việt Nam, tiêu biểu là Đào Duy Anh, Hoàng Phê khi biên soạn 

từ điển tiếng Việt cũng đưa ra cách hiểu của mình về địa danh: “Địa danh là tên gọi 

các miền đất”[1], là “tên đất, tên địa phương” [35]. Đây là những cách định nghĩa 

đơn giản, tối lược, chưa bao quát được đầy đủ nội hàm của khái niệm địa danh. 

Xuất phát từ góc độ ngôn ngữ, Lê Trung Hoa, Nguyễn Kiên Trường, 

Nguyễn Văn Âu đã lần lượt trình bày quan niệm về địa danh trong những công 

trình nghiên cứu của mình. Lê Trung Hoa, người có nhiều năm tâm huyết, mày 

mò trong địa hạt địa danh học Việt Nam dẫn ra khái niệm: “Địa danh là những từ 

hoặc ngữ cố định, được dùng làm tên của địa hình thiên nhiên, các công trình 

xây dựng, các đơn vị hành chính, các vùng lãnh thổ.” [21. tr.21]. Nguyễn Kiên 

Trường thì xác định: “Địa danh là tên riêng chỉ các đối tượng địa lý tự nhiên 

và nhân văn có vị trí xác định trên bề mặt trái đất” [54, tr. 16]. Tác giả 

Nguyễn Văn Âu cho rằng: “Địa danh là tên đất gồm: tên sông, núi, làng mạc… 

hay là tên các địa phương, các dân tộc” [3, tr. 5] 

Trong các định nghĩa trên, định nghĩa của Lê Trung Hoa, Nguyễn Kiên 

Trường được nhiều người chấp nhận vì nó mang tính khái quát, bao trùm nội hàm 

và thể hiện ngoại diên khái niệm rõ nét. Tiếp thu và tổng hợp hai khái niệm này, 

chúng tôi đưa ra cách hiểu của mình về địa danh như sau: : “Địa danh là những từ 
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hoặc ngữ cố định, được dùng làm tên của địa hình thiên nhiên, công trình xây 

dựng, đơn vị hành chính,  vùng lãnh thổ có vị trí xác định trên bề mặt trái đất”. 

1.1.1.2. Vài nét về vấn đề nhận diện địa danh 

Nắm chắc khái niệm địa danh là công cụ cơ bản để nhận diện địa danh, 

phân biệt nó với các hiện tượng, sự vật hay loại hình ngôn ngữ khác. Trong 

quá trình nhận diện và thu thập địa danh huyện Mộc Châu, chúng tôi dựa vào 

những luận điểm sau: 

Thứ nhất, trong ngôn ngữ ứng dụng, khái niệm địa danh sẽ được hiểu 

theo 2  nghĩa: 

- Nghĩa thứ nhất: địa danh là một đơn vị từ vựng, chỉ tên gọi của đối 

tượng địa lí.  (VD: Động Sơn Mộc Hương  ) 

- Nghĩa thứ hai: địa danh là đối tượng địa lí được định danh (VD: cụm 

từ “địa danh Động Sơn Mộc Hương” được hiểu là một chiếc hang mang tên 

Sơn Mộc Hương tồn tại trong thực tế) 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là địa danh Mộc Châu hiểu theo nghĩa 

thứ nhất. 

Thứ hai, địa danh phải là những đơn vị địa lí có sự tồn tại thực thế trên 

một phạm vi lãnh thổ nhất định. Những công trình nhân tạo chỉ tồn tại trên 

giấy tờ pháp lí không được tính là địa danh.  

Thứ ba, địa danh phải là tên gọi được một cộng đồng quy ước, thừa 

nhận và sử dụng. Trên thực tế, có rất nhiều đối tượng địa lí không có tên. Khi 

cần gọi tên và phân biệt, mỗi người lại định danh theo cách riêng của mình. 

Những sản phẩm đó mang tính cá nhân, chỉ có giá trị đối với một hoặc rất ít 

người và cũng không được coi là địa danh. 

Thứ tư, cần phân biệt địa danh với định ngữ đi kèm từ chỉ loại. Địa 

danh phải là những đơn vị cố định, không thể chêm xen hoặc cắt bớt. Định 

ngữ có hình thức và chức năng gần giống với một số địa danh nhưng có kết 

cấu lỏng lẻo, không cố định.  



11 

 

1.1.1.3. Phân loại địa danh 

Địa danh là tên gọi của những đối tượng địa lí, chúng tồn tại ở rất nhiều dạng 

thức và kiểu loại khác nhau. Chính vì thế, việc phân loại địa danh trở nên phức 

tạp, đúng như nhận xét của tác giả Nguyễn Văn Loan trong luận án tiến sĩ về địa 

danh Hà Tĩnh: “Với một tập hợp vô vàn các địa danh với rất nhiều các loại hình 

địa danh tồn tại trên thực tế đã trở thành một thách thức trong việc phân loại “sắp 

xếp” các địa danh vào từng bộ phận, từng chủng loại. Sự phức tạp còn xuất phát từ 

nguyên nhân chủ quan là các quan niệm, các hướng tiếp cận khác nhau của các 

nhà nghiên cứu về địa danh. Do vậy, không thể có một cách phân loại nào “xếp” 

được hết tất cả các địa danh mà không “bỏ sót” hoặc “xếp trùng” [27, tr12]. 

Các nhà địa danh học trên thế giới đưa ra một vài khuynh hướng phân loại 

như sau: Trong tác phẩm Địa danh Matxcơva, các tác giả G.P.Xmolixkaja và M.V. 

Gorbanhexki đã chia các loại địa danh: 1. Tên gọi các điểm dân cư (phương danh); 

2. Thuỷ danh; 3. Sơn danh; 4. Phố danh (tên gọi đối tượng trong thành phố). Tác 

giả A.V.Superanxkaja chia địa danh thành 8 loại: 1. Phương danh; 2. Thuỷ danh; 3. 

Sơn danh; 4. Phố danh; 5. Lộ danh; 6. Viên danh; 7. Đạo danh; 8. Nơi cư dân ít.  

Ở Việt Nam, Trần Thanh Tâm là một trong những người đầu tiên đưa ra 

hệ thống phân loại địa danh. Ông cũng là một trong số ít những tác giả phân 

chia địa danh theo phương thức định danh [39], theo đó, địa danh được xếp 

thành các loại sau: 

- Loại đặt theo đặc điểm 

- Loại đặt theo vị trí không gian và thời gian 

- Loại đặt theo tôn giáo và tín ngưỡng 

- Loại đặt theo hình thái, chất đất, khí hậu 

- Loại đặt theo nghề nghiệp, đặc sản, tổ chức kinh tế 

- Loại đặt theo hoạt động của con người. 

 Nguyễn Văn Âu chia địa danh thành 2 loại: Địa danh tự nhiên và địa 

danh kinh tế - xã hội với 7 kiểu: Thuỷ danh, Lâm danh, Sơn danh, làng xã, 

huyện thị, tỉnh, thành phố, quốc gia và 12 dạng: sông ngòi, hồ đầm, đồi núi, hải  
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