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MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài 

Chính sách ngôn ngữ là một phạm trù thuộc lĩnh vực chính trị - xã hội, 

biểu thị hệ thống những quan điểm, chủ trương và biện pháp của một nhà 

nước hay một tổ chức chính trị - xã hội nhằm tác động một cách có ý thức 

theo một định hướng nhất định vào sự phát triển và hành chức của ngôn ngữ, 

phù hợp với cảnh huống ngôn ngữ và bối cảnh chính trị - xã hội của một quốc 

gia trong những giai đoạn lịch sử nhất định, nhằm phục vụ cho lợi ích của đất 

nước hay các giai tầng xã hội mà nhà nước hay tổ chức chính trị xã hội là 

người đại diện. 

Trong chính sách ngôn ngữ, ngôn ngữ là đối tượng chịu tác động chủ 

yếu nhất. Vừa tồn tại và hành chức với tư cách là một loại phương tiện giao 

tiếp, phương tiện tư duy của con người, biến đổi và phát triển theo những 

quy luật khách quan của riêng mình, ngôn ngữ còn chịu những tác động rất 

lớn của các yếu tố bên ngoài như thể chế chính trị, điều kiện xã hội, tình 

trạng dân cư…, thường được gọi chung bằng thuật ngữ “cảnh huống ngôn 

ngữ”, trong đó góp phần không nhỏ là yếu  tố chủ quan của con người, đặc 

biệt là những nhà cầm quyền muốn sử dụng ngôn ngữ như một phương tiện 

thực thi các chủ trương mang tính chủ quan nhằm thực hiện những mục 

tiêu chính trị nhất định.  

 Chính sách ngôn ngữ là những quy định không thể thiếu đối với bất cứ 

một quốc gia. Song nội dung của chính sách ngôn ngữ của các quốc gia lại 

luôn khác nhau, phụ thuộc vào những điều kiện, hoàn cảnh riêng. Ngay trong 

một quốc gia, chính sách ngôn ngữ, cũng giống như các loại chính sách xã hội 

khác, luôn có sự thay đổi ở những mức độ khác nhau tùy trong các giai đoạn 

lịch sử, tùy thuộc vào điều kiện chính trị - xã hội và thái độ, mục tiêu của nhà 

cầm quyền khi sử dụng ngôn ngữ phục vụ mục đích của mình. 
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Nhật Bản là một quốc đảo nằm ở phía Đông của lục địa châu Á trên 

biển Thái Bình Dương. Đây là một quốc gia với những điều kiện tự nhiên hết 

sức độc đáo với gần 4.000 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 4 đảo chính là: 

Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu, tổng diện tích là 377.914 km2, dân 

số hơn 126 triệu người, trong đó 3/4 đất đai là đồi núi, sông ngòi, chỉ có hai 

đồng bằng lớn ven biển mang tên Kanto và Kansai.  

Có thể nói Nhật Bản là một quốc gia đơn dân tộc bởi tuyệt đại đa số cư 

dân sống trên nước này là người Nhật, hiện đang sinh sống trên tất cả các hòn 

đảo và sử dụng chung một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Nhật. Do vậy, khác với 

nhiều quốc gia đa ngôn ngữ như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia..., 

Nhật Bản là một quốc gia đơn ngữ, tiếng Nhật vừa là tiếng nói của người 

Nhật, vừa là ngôn ngữ chính thức và là ngôn ngữ quốc gia của Nhật Bản với 

tên gọi là “Quốc ngữ” (国語 - Kokugo). Hiện nay, tiếng Nhật là ngôn ngữ 

được sử dụng chính thức ở tất cả các cơ quan nhà nước, trong giáo dục, trên 

tất cả các hệ thống thông tin đại chúng và trong đời sống hàng ngày. Tuy vậy, 

để có một vị thế và khả năng đảm nhiệm tất cả các chức năng xã hội như hiện 

có, tiếng Nhật đã trải qua những giai đoạn phát triển lâu dài, với những biến 

động lớn dưới tác động của nhiều thời đại, nhiều thể chế chính trị, trong đó, 

một trong những giai đoạn có tác động quan trọng tới sự phát triển và định 

hình chức năng, vị thế và qua đó ảnh hưởng tới bản thân cấu trúc nội tại tiếng 

Nhật là giai đoạn cận đại bắt đầu từ thời đại Minh Trị (明治時代 - Meiji jidai). 

Thời đại Minh Trị (bắt đầu năm 1868), một giai đoạn có vai trò hết sức 

quan trọng trong lịch sử Nhật Bản đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều 

công trình nghiên cứu tại Nhật Bản và quốc tế, từ những góc độ khác nhau 

như lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa... Ở Việt Nam cũng có không ít nhà 

nghiên cứu lấy giai đoạn cận đại này của Nhật Bản làm đối tượng nghiên 

cứu của mình. Tuy nhiên, khảo sát những đặc trưng của giai đoạn này từ 
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góc độ chính sách ngôn ngữ với những quyết định có tầm ảnh hưởng quyết 

định đến không chỉ sự phát triển của tiếng Nhật với tư cách là ngôn ngữ 

quốc gia mà còn ảnh hưởng tới nhiều phương diện của đời sống xã hội, có 

thể nói vẫn thiếu những nghiên cứu chuyên sâu. Đó chính là lý do chúng 

tôi lựa chọn vấn đề chính sách ngôn ngữ Nhật Bản giai đoạn cận đại làm 

đối tượng nghiên cứu của mình.  

2. Mục đích nghiên cứu 

 Với đề tài “Nghiên cứu chính sách ngôn ngữ ở Nhật Bản thời cận đại”, 

luận văn hướng tới các mục tiêu sau: 

- Nghiên cứu để có một cái nhìn toàn cảnh về chính sách ngôn ngữ ở 

Nhật Bản thời cận đại trong mối quan hệ với các điều kiện chính trị, xã hội, văn 

hóa giai đoạn này. 

- Tìm hiểu vai trò của chính sách ngôn ngữ tác động đến sự phát triển, 

vị thế và hoạt động của tiếng Nhật trong các phạm vi giáo dục, khoa học, văn 

hóa, hành chính và đến chính sự biến đổi các phương diện của tiếng Nhật (từ 

vựng, ngữ âm, ngữ pháp) trong giai đoạn cận đại và cả những giai đoạn phát 

triển sau của Nhật Bản. 

3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

 Chính sách ngôn ngữ là một trong những vấn đề quan trọng đối với mọi 

quốc gia, phải được đề cập tới và xây dựng dưới dạng quy định chặt chẽ của 

nhà nước ngay từ khi quốc gia mới được thành lập. Đối với không ít quốc gia 

trên thế giới, đặc biệt là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, chính sách ngôn ngữ 

liên quan chặt chẽ với những quyết sách về chính trị, xã hội, tôn giáo của nhà 

cầm quyền, liên quan tới vị thế của dân tộc hay tầng lớp giữ vai trò lãnh đạo 

xã hội. Với tầm quan trọng như vậy, chính sách ngôn ngữ được nhiều nhà 

nghiên cứu quan tâm nhằm tìm hiểu không chỉ các vấn đề thuộc về ngôn ngữ, 

mà rộng hơn là những vấn đề liên quan đến quan điểm chính trị, chiến lược 



 

4 

phát triển đất nước, trong đó có văn hóa, giáo dục, khoa học, thông tin… là 

những lĩnh vực sử dụng ngôn ngữ với tư cách là phương tiện thực hiện hay 

truyền tải.  

Tại Nhật Bản, chính sách ngôn ngữ luôn là một cấu phần quan trọng 

trong các công trình nghiên cứu tiếng Nhật từ góc độ đồng đại và lịch đại, 

trong đó có thể kể đến như: “Lịch sử tiếng Nhật” (日本語の歴史 - Nihongo 

no rekishi) của Yamaguchi Nakami (2006); “Chính sách ngôn ngữ ở Nhật 

Bản” (日本の言語政策  - Nihon no gengoseisaku) của Shiota Norikazu 

(2005)…  

 Ở Việt Nam, cũng đã có một số bài viết giới thiệu về chính sách ngôn 

ngữ ở Nhật Bản như “Nhật Bản - nhịp cầu chuyển tải tư tưởng và văn minh 

phương Tây vào phương Đông” của Nguyễn Thị Việt Thanh, “Chính sách 

ngôn ngữ ở Nhật Bản thời kì cận - hiện đại” của Fukuda Yasuo và một số 

nghiên cứu khác. Tuy nhiên các bài viết và nghiên cứu này chủ yếu dừng ở 

bước giới thiệu các phân kì cơ bản chính sách ngôn ngữ hay giới thiệu ảnh 

hưởng của chính sách ngôn ngữ giai đoạn cận đại Nhật Bản đối với Việt Nam 

giai đoạn cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX trong phong trào Đông Du hay Tân 

Thư. Còn thực tế, cho tới nay vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào tập 

trung nghiên cứu chuyên sâu về chính sách ngôn ngữ giai đoạn này. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu của luận văn là chính sách ngôn ngữ. 

Phạm vi nghiên cứu là giai đoạn cận đại. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

 Để tiến hành mục đích nghiên cứu trên, luận văn này sử dụng một số 

phương pháp nghiên cứu chính là: tổng hợp tư liệu, tài liệu văn bản liên quan 

đến chính sách ngôn ngữ, đến hiện trạng thực thi chính sách. Thực hiện thủ 

pháp phân tích, tổng hợp trên cơ sở cứ liệu nhằm đưa ra các kết luận.
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