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1. Đặt vấn đề
Quảng Bình là tỉnh ven biển Bắc Trung 

Bộ, có bờ biển trải dài. Vùng biển thuộc Quảng 
Bình quản lý có ngư trường rộng lớn với nhiều 
loại hải sản quý hiếm, mang lại giá trị kinh tế 
cao. Từ lâu đời, nghề biển ở Quảng Bình với 
các hoạt động đánh bắt, khai thác hải sản; chế 
biến mắm, nước mắm; chế biến các mặt hàng 
hải sản khô và chế biến ẩm thực hải sản đã rất 
phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao và tạo 
công ăn, việc làm cho nhiều lao động ở địa 
phương. Do vậy, so với nhiều vùng quê ở khu 
vực đồng bằng và miền núi trên địa bàn, các 
làng, xã có nghề đi biển ở Quảng Bình luôn 
được đánh giá là đi đầu trong việc phát triển 
kinh tế - xã hội, nhất là việc thực hiện Chương 
trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông 
thôn mới hiện nay.

Cùng với việc phát triển kinh tế, nghề biển 
ở Quảng Bình đã góp phần quan trọng hình 
thành nên những nét đặc trưng văn hóa của 
các vùng quê ven biển, được lưu giữ, bảo tồn 
và ngày càng phát triển. Trong đó, vốn từ ngữ 
chỉ nghề biển đã được hình thành từ trong 
thực tế lao động, sản xuất, cũng như tiếp thu 
có chọn lọc vốn từ ngữ chỉ nghề từ các vùng 
quê ven biển khác ở trong vùng, trong cả 
nước, được lưu truyền, bổ sung, phát triển qua 
nhiều thế hệ và ngày càng phong phú, hoàn 
thiện, phản ánh khá đầy đủ, toàn diện cuộc 
sống, lao động và những đặc trưng văn hóa 
vùng biển ở Quảng Bình.

Trong tiếng Việt, từ ngữ nghề nghiệp 
chưa được nghiên cứu nhiều. Nằm trong tình 
hình chung đó, cho tới nay từ ngữ chỉ nghề biển 
vùng Quảng Bình chưa được khảo sát. Từ ngữ 
nghề nghiệp là lớp từ ngữ chuyên môn nhưng 

khác với thuật ngữ mang tính khoa học. Do 
mang tính dân gian nên cấu tạo, ngữ nghĩa và 
định danh của từ ngữ nghề nghiệp có những 
đặc điểm riêng. Do vậy, khảo sát từ ngữ nghề 
biển ở Quảng Bình ngoài việc thu thập vốn từ 
nghề nghiệp của cư dân làm nghề nơi đây, thì 
nghiên cứu đặc điểm định danh là một vấn đề 
hết sức thú vị, giúp chúng ta hiểu thêm về một 
số nét văn hóa các địa phương vùng biển thể 
hiện qua ngôn ngữ, qua đó giúp hiểu thêm về 
phương ngữ Quảng Bình. 

2. Đặc điểm định danh từ ngữ nghề biển
Định danh có tầm quan trọng đối với cuộc 

sống của con người, là nhu cầu của con người 
trước thế giới khách quan. Theo Từ điển giải 
thích các thuật ngữ ngôn ngữ học do Nguyễn 
Như Ý chủ biên (Nxb Giáo dục tái bản lần thứ 
3, năm 1997), thì định danh là: “Sự cấu tạo các 
đơn vị ngôn ngữ có chức năng để gọi tên, chia 
tách các đoạn của hiện thực khách quan, trên 
cơ sở đó hình thành những khái niệm tương ứng 
về chúng dưới dạng về các từ, cụm từ, ngữ cú 
và câu”. Muốn định danh một khách thể mới, 
theo Б.A. Cepeбpeнникoв, nhà ngôn ngữ học 
người Nga, có 7 phương thức như sau: sử dụng 
tổ hợp âm biểu thị đặc trưng nào đó trong số 
đặc trưng của đối tượng; mô phỏng âm thanh; 
dùng từ phái sinh; ghép từ; cấu tạo các biểu ngữ 
đặc ngữ; sao phỏng và vay mượn từ. Trong các 
phương thức kể trên, có một số phương thức 
cũng đã được cư dân biển Quảng Bình sử dụng, 
nhưng khi nghiên cứu vốn từ ngữ chỉ nghề biển 
ở đây, chúng tôi chỉ đề cập đến phương thức 
định danh phổ biến nhất đối với 1.053/1.496 
(chiếm 70,39%) từ ngữ mang tính phân loại rõ 
nét, đó là sử dụng tổ hợp ngữ âm biểu thị đặc 
trưng nào đó trong số các đặc trưng của đối 
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tượng, thể hiện bản sắc riêng của người vùng 
biển ở đây.

2.1. Định danh nghề khai thác hải sản
2.1.1. Định danh chủ thể, công cụ, 

phương tiện, điều kiện khai thác
(1) Đặc trưng về chức năng, công dụng 

của công cụ, phương tiện, chiếm 18,85% 
(47/259), gồm: bộ đàm, buồng lái, tay quay, 
cần lái, cần câu, cọc chèo, cột buồm, cột cờ, cột 
đèn chớp, côộc chèo,... Ngoài cách gọi thông 
thường (côộc chèo, ôống câu, đèn rọi,…), cư 
dân biển còn định danh dụng cụ bằng cách phát 
âm địa phương (côc chèo, ốông câu, đèn dọi).

(2) Đặc trưng về kích cỡ dụng cụ, phương 
tiện, chiếm 11,97% (31/259), gồm: chắt ba, 
chắt bốn, chắt mốt, chắt mười, chắt năm, chẹt 
ba, chẹt bốn, chẹt mốt, chẹt mười, chẹt năm, 
chét ba, chét bốn, chét mốt, chét mười, chét 
năm, lái ba, lái bốn, thuyền lớn, thuyền nhỏ,… 
Chẹt, chắt, chét chính là động tác dùng các 
ngón tay người lớn chụm lại xỏ vào mắt lưới để 
tính cỡ lưới, nên được ngư dân dùng để gọi tên 
các loại lưới.

(3) Đặc trưng về đối tượng khai thác, 
chiếm 6,95% (18/259), gồm: bóng cá, bóng 
ghẹ, bóng mực, bóng ốc, bóng tôm, lái chuồn, 
lái chụp mực, lái mực, lái giã khuyếc, lái giã 
tôm, lưới chuồn, lưới mực, lưới chụp mực,... 
Những dụng cụ hình khối có lưới bao quanh, 
dùng thả xuống biển, thu hút hải sản vào để 
đánh bắt được gọi là bóng kèm với đối tượng cụ 
thể, rất dễ nhớ, dễ phân biệt.

(4) Đặc trưng về chất liệu làm nên công 
cụ, phương tiện, chiếm 6,56% (17/259), gồm: 
áo phao, câu lông, lái cước, lưới cước, máy dầu, 
máy diezel, máy xăng, mồi giả, tàu composite, 
tàu gỗ, tàu vỏ thép, thùng xốp,...

5) Đặc trưng về cách thức sử dụng hoặc 
hoạt động, chiếm 6,56% (17/259), gồm: đoọc 
bấm, lái bọc, lái chụp, lái giã cào, lái giã kéo, 
lái kéo, lái quét, lái rê, lái vây, lưới giã cào, lưới 
giã kéo, lưới kéo, lưới quét, lưới rê,... 

(6) Đặc trưng về cấu tạo của công cụ, 

phương tiện, chiếm 3,27% (9/259), gồm: 
bóng đèn siêu cao áp, bóng ốc hai tầng, bóng 
ốc một tầng, câu ống, giàn đèn, lái ba lớp, lái 
rê ba lớp,...

(7) Đặc trưng về quan hệ của chủ thể, chiếm 
3,47% (8/259), gồm: bạn chài, bạn thuyền, máy 
tàu, máy trưởng, tổ đoàn kết đánh bắt trên biển, tổ 
hợp tác, thuyền phó, thuyền trưởng.

(8) Đặc trưng về môi trường, vị trí khai 
thác, chiếm 2,33% (6/259), gồm: lái kéo tầng 
đáy, lái khơi, lái rê đáy, lưới kéo tầng đáy, lưới 
khơi, lưới rê đáy.

(9) Đặc trưng về vị trí trên dụng cụ, 
phương tiện chiếm 2,33% (6/259), gồm: mạn 
tàu, mạn thuyền, mũi tàu, mũi thuyền, vỏ tàu. 

(10) Đặc trưng về hình dáng của công cụ, 
phương tiện, chiếm 1,93% (5/259), gồm: chèo 
lá, tàu mũi bằng, tàu mũi nhọn, thuyền thúng, 
xuồng thúng. 

(11) Đặc trưng về thời gian sử dụng dụng 
cụ, phương tiện chiếm 1,54% (4/259), gồm: lái 
ngày, lái đêm, lưới đêm, lưới ngày. 

(12) Đặc trưng về tính chất của công cụ, 
phương tiện, chiếm 1,54% (4/259), gồm: lái 
đằm, lái nổi, lưới đằm, lưới nổi.

(13) Đặc trưng về hiệu quả của dụng cụ, 
phương tiện, chiếm 0,77% (2/259), gồm: lái 
bén, lưới bén. 

(14) Đặc trưng về nghề nghiệp của chủ thể, 
chiếm 0,77% (2/259), gồm: ngư dân, ngư phủ. 

2.1.2. Định danh hoạt động khai thác
(1) Đặc trưng về mục đích khai thác, 

chiếm 59,54% (78/131), gồm: bật đèn, bủa lái, 
bủa lưới, bung dù, buông dù, bung chài, buông 
chài, bung lái, bung lưới, buông câu, buông lái, 
buông lưới, buông neo, cạo luồi,… 

 (2) Đặc trưng về cách thức khai thác, 
chiếm 20,61% (27/131), gồm: bao vây, câu 
dạo, câu đèn, câu điểm, câu rà, câu phao, câu 
treo, chài lưới, đánh giăng, đánh mành, đánh 
vây, đánh vòng, đâm đoọc, xăm trũ,...

(3) Đặc trưng về đối tượng khai thác 
chiếm 7,63% (10/131), gồm: câu cá, câu mực, 
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chiêu dụ cá, chụp mực, dò cá, dò mực, đánh bắt 
hải sản, nghề câu mực, nghề rê cá dưa, nghề 
câu cá hố…

(4) Đặc trưng về môi trường, vị trí khai 
thác chiếm 2,29% (3/131), gồm: nghề lưới rê 
khơi, nghề lưới vây khơi, nghề câu khơi. 

2.1.3. Định danh sản phẩm khai thác
(1) Đặc trưng hình dáng sản phẩm, chiếm 

28,04% (159/567), gồm: bào ngư bảy lỗ, bào 
ngư chín lỗ, bào ngư tai lừa, cá bạc má chù, cá 
bánh xe, cá bao áo, cá bò giấy, cá bò hòm, cá bò 
sừng, cá bóng cóc, cá bơn ngộ, cá buồm, cá 
cam sọc,… Loài rùa biển còn được gọi bằng 
thầy tu cũng giàu hình ảnh, đầy lý thú. Cách 
gọi sò quéo, cá kẽn tớt cũng rất đặc biệt, giàu 
sức gợi. Trong phương ngữ Quảng Bình, quéo 
gợi sắc thái nghĩa vừa cong queo, vừa méo mó, 
còn tớt gợi sắc thái nghĩa cái miệng loe ra.

(2) Đặc trưng màu sắc của sản phẩm 
chiếm 13,58% (77/567), gồm: ba tím, cá bã 
trầu, cá bạc, cá bạc má, cá bè vàng, cá bơn 
nghệ, cá bớp đen, cá bớp vàng, cá cam, cá bạc, 
cá cơm đen, cá cơm than, cá cơm trắng,...

(3) Đặc trưng theo thời kỳ sinh trưởng 
chiếm 11,29% (64/567), gồm: cá ảo hay cá ảu 
"cá thu; cá bọt nước"cá mờm hay cá ngần; cá 
mờm hay cá ngần"cá cơm ruội, hay cá ruội, cá 
ruỗi; cá cơm ruội, hay cá ruội, cá ruỗi"cá cơm; 
cá cơm bạc"cá cơm tỏng, hay cá chỏng; cá 
kến" cá đối;…

(4) Đặc trưng nguồn gốc của sản phẩm 
chiếm 3,88% (22/567), gồm: cá bẹ Ấn Độ, cá 
biển, cá bổng biển, cá bôống biển, cá cờ Ấn 
Độ, cá chình biển, cá ngát biển, cua biển, 
chép biển, hải sản, hàu biển, mực Chan Chu, 
ngao biển,…

(5) Đặc trưng tính chất sản phẩm chiếm 
3% (17/567), gồm: cá bò da, cá chai nhám, cá 
chai trơn, cá đuối điện, cá liệt xương, cá nóc 
cơm, cá ngừ bò, cá ngừ trơn, cá nhám, cá thu 
đa, mực cơm, nhum đá, ốc gạo, ốôc gạo, sò lụa, 
tôm đá, tôm sắt.

(6) Đặc trưng kích cỡ chiếm 1,23% 

(7/567), gồm: cá chuồn cồ, mực đại, cá dỏ, cá 
mụn, cá nhỏ, cá thởng dài, cá voi. 

(7) Đặc trưng môi trường sinh sống chiếm 
01,23% (7/567), gồm: cá sơn, cá sơn đá, cá rìa, 
cáy bùn, cua đá, đỉa đá, tôm hùm đá.

(8) Đặc trưng tín ngưỡng, tôn thờ và kính 
trọng chiếm 1,06% (6/567), gồm: Ngài, cá 
Ông, Đức Ông, Đức Bà, cá hố Ông, cá thiêng.  

(9) Đặc trưng mùi thơm khi ăn chiếm 
0,71% (4/567), gồm: cá hàm hương, cá ong 
hương, ốc hương, ốôc hương.

(10) Đặc trưng hoạt động, chiếm 0,71% 
(4/567), gồm: cá bớp, a lết, con thụt thò, tôm đôi.

(11) Đặc trưng theo giá trị, chiếm 0,35% 
(2/567), gồm: cá vàng, cua hoàng đế, hải sâm. 
Cách gọi tên cá hố là cá vàng vừa thể hiện niềm 
phấn khởi vừa biết ơn của ngư dân với loài hải 
sản này, khi nhiều lần nó vừa được mùa vừa 
trúng giá, giúp họ khấm khá và đổi đời.

(12) Đặc trưng theo nghĩa trái ngược, 
chiếm 0,18% (1/567), đó là: cá dở. Đây là cách 
gọi tên rất đặc biệt theo kiểu “kiêng khem”, vì 
hải sản này rất ngon và khá hiếm, do vậy người 
miền biển sợ nó bị tiệt chủng mà gọi tên thành 
cá dở.

(13) Đặc trưng tiếng kêu, chiếm 0,18% 
(1/567), đó là: cá đù ộp.

(14) Đặc trưng về số lượng chiếm 0,18% 
(1/567), đó là: mực mắn. Yếu tố mắn ở đây có 
sắc thái nghĩa là “nhiều”. Khi tạo từ hoặc đặt 
câu, thông thường người ta đưa yếu tố mắn lên 
trước danh từ (mắn con), hay động từ (mắn 
đẻ),… còn cư dân biển lại gọi tên mực mắn, với 
sắc thái nghĩa không chỉ là số lượng nhiều mà 
còn là sự lẫn lộn, pha tạp nhau…

Nếu so sánh với 15 dấu hiệu đặc trưng của 
con vật trong tiếng Việt theo tài liệu Tìm hiểu 
đặc trưng văn hóa dân tộc của ngôn ngữ và tư 
duy ở người Việt của tác giả Nguyễn Đức Tồn 
(Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2002) với 
cách định danh các loại hải sản của người miền 
biển Quảng Bình không có gì khác, vẫn nhiều 
nhất là dấu hiệu hình dáng, màu sắc cơ thể, 
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nguồn gốc,… Tuy nhiên, vẫn có một số dấu 
hiệu không tương ứng. Ví dụ, trong định danh 
nghề biển Quảng Bình có các đặc trưng về giá 
trị kinh tế, nghĩa trái ngược, tín ngưỡng và thời 
kì sinh trưởng,… thì tài liệu trên cũng không 
có. Điều đó chứng tỏ, nguồn hải sản ở đại 
dương vô cùng phong phú, càng khai thác, 
người miền biển ngày càng khám phá thêm 
được nhiều đối tượng mới và cùng với đó là sự 
sáng tạo ra vốn từ ngữ gọi tên chúng hết sức 
phong phú, đa dạng và ngày càng được bổ sung 
nhiều thêm. 

Trong quá trình tri nhận, người miền biển 
ở đây đã quan sát toàn diện, từ đó mô tả sự vật 
rất tỉ mỉ, chi tiết. Đó cũng là một yêu cầu quan 
trọng để họ trao đổi kinh nghiệm với nhau 
trong lao động, cũng như truyền dạy cho các 
thế hệ mai sau về nghề của mình.

2.2. Định danh nghề chế biến mắm, 
nước mắm 

2.2.1. Định danh chủ thể, công cụ, 
phương tiện, điều kiện chế biến

(1) Đặc trưng chức năng, công dụng, 
chiếm 29,41% (20/68), gồm: bi mắm, bể mắm, 
bàn trang, bộ lọc, người làm mắm, người làm 
nác mắm, người làm nước mắm, xưởng làm 
mắm, xưởng làm nác mắm,…

(2) Đặc trưng chất liệu, nguyên liệu cấu 
tạo công cụ, phương tiện, chiếm 8,82% (6/68), 
gồm: bôộng gỗ, bôộng gộ, miễn tre, phồn 
nhựa, nác mói, nước muối.

(3) Đặc trưng nguồn gốc, chiếm 4,41% 
(3/68): cá biển, tép biển, tôm biển.

2.2.2. Định danh hoạt động chế biến
(1) Đặc trưng cách thức chế biến 51,91% 

(27/52), gồm: cài nén, cài vỉ, chắt nác mắm, 
chắt nước mắm, dằn đá, đắp lù, đậy chúp, đậy 
trúp, kéo rút, kéo rút sống, lót lù, lót lưới, làm 
thính, nếm thính, rút lù, tháo lù,…

(2) Đặc trưng mục đích của hoạt động 
phục vụ chế biến, gồm 7,69% (4/52), gồm: chế 
biến, đóng can, đóng chai, vào thùng.

2.2.3. Định danh sản phẩm chế biến

(1) Đặc trưng chất liệu dùng chế biến sản 
phẩm chiếm 23,38% (18/77), gồm: mắm hàm 
hương, mắm chủa, mắm lẹp, mắm nục, mắm 
ruốc, mắm thính, mắm trích,… Mặc dù người 
miền biển vừa gọi ruốc và đuốc, nhưng họ lại 
chỉ gọi nước mắm ruốc chứ không gọi nước 
mắm đuốc, có lẽ vì đuốc là từ cổ còn ruốc là 
biến thể về sau hơn nữa nước mắm ruốc là từ 
phái sinh, hay vì cách phát âm không thuận 
miệng chăng?

(2) Đặc trưng cách thức chế biến chiếm 
22,08% (17/77), gồm: đuốc quết, nác mắm 
gạn, nác mắm lọc, mắm quầy, nác mắm cổ 
truyền,… Mặc dù chả, quết, giã có nghĩa gần 
giống nhau, nhưng người miền biển chỉ gọi 
đuốc quết, hoặc ruốc quết, mà không gọi đuốc 
chả, đuốc giã hay ruốc chả, ruốc giã.

(3) Đặc trưng tính chất của sản phẩm, 
chiếm 19,48% (15/77), gồm: bạ mắm, bã 
mắm, bợn cá, cặn bạ, cặn bã, đuốc chua, đuốc 
nhạt, đuốc tươi, mắm chập, mắm chua, mắm 
mịn, ruốc chua, ruốc nhạt, ruốc tươi, xác mắm.

(4) Đặc trưng chất lượng sản phẩm, chiếm 
11,86% (9/76): nác mắm loãng, nước mắm 
loãng, nác mắm cốt, nước mắm cốt, nác mắm 
nguyên chất, nước mắm nguyên chất, nác mắm 
thượng hạng, nước mắm thượng hạng.

(5) Đặc trưng số lần lấy sản phẩm, chiếm 
7,79% (6/77), gồm: nác mắm một, nác mắm 
hai, nác mắm ba, nước mắm một, nước mắm 
hai, nước mắm ba.

 (6) Đặc trưng hình dáng sản phẩm, chiếm 
2,60% (2/77), gồm: mắm con, mắm khúc.

(7) Đặc trưng màu sắc, chiếm 2,60% 
(2/77), đó là: nác mắm đỏ, nước mắm đỏ.

(8) Đặc trưng mùi vị sản phẩm, chiếm 
2,60% (2/77), gồm: mắm thối, mắm thúi.

(9) Đặc trưng kích thước sản phẩm chiếm 
1,3% (1/77), đó là: mắm nhỏ.

(10) Đặc trưng chức năng sản phẩm, 
chiếm 1,3% (1/77), đó là: mắm nêm.

2.3. Định danh nghề chế biến hải sản khô
2.3.1. Định danh chủ thể, công cụ, 
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phương tiện, điều kiện chế biến
(1) Đặc trưng chức năng, chiếm 43,75% 

(14/32), gồm: bàn trang, bếp hấp, bóng đèn 
sấy, người làm hải sản khô,…

(2) Đặc trưng nguồn gốc nguyên liệu, 
chiếm 3,13% (1/32), đó là: hải sản nguyên liệu.

2.3.2. Định danh hoạt động chế biến
(1) Đặc trưng cách thức chế biến, chiếm 

42,86% (12/28), gồm: cạo vảy cá, cắt râu tôm, 
lột vỏ tôm, cắt sẻ, cắt vây cá, cắt vi cá, cắt xẻ, 
ngắt đầu cá,…

(2) Đặc trưng mục đích các hoạt động chế 
biến 10,71% (3/28), gồm: chế biến, đóng hộp, 
đóng thùng.

2.3.3. Từ ngữ chỉ sản phẩm chế biến
(1) Đặc trưng tính chất của sản phẩm 

chiếm 68,98% (20/29), gồm: bột cá khô, bột 
tôm khô, cá bò khô, cá chỉ vàng khô, cá hố khô, 
cá khô, tôm sặt,…

(2) Đặc trưng nguyên liệu chế biến, chiếm 
13,79% (4/29), gồm: bột cá, bột tôm, đuốc 
bông cá thu, ruốc bông cá thu. 

(3) Đặc trưng cách thức chế biến, chiếm 
13,79% (4/29), gồm: cá bò khô tẩm gia vị, cá 
thu một nắng, mực một nắng, mực lột da.

(4) Đặc trưng cách thưởng thức, chiếm 
3,45% (1/29), đó là: cá bò rim ăn liền. 

Mặc dù chỉ có 29 từ chỉ sản phẩm, nhưng 
có nhiều sản phẩm khô như độc đáo, nổi tiếng, 
như: ruốc bông cá thu, cá bò khô, cá mờm khô, 
đẻn khô, tôm nõn, cá bò khô tẩm gia vị, cá bò 
rim ăn liền, cá thu một nắng, mực một nắng,… 
được nhiều khách du lịch tìm mua. 

2.4. Định danh nghề chế biến ẩm thực 
hải sản

2.4.1. Định danh chủ thể, công cụ, 
phương tiện, điều kiện chế biến

(1) Đặc trưng chức năng, nhiệm vụ, công 
dụng, chiếm 27,27% (12/44), gồm: bể chứa hải 
sản, bếp trưởng, đầu bếp, nồi lẩu, nác chắm, 
nước chắm, nhà hàng hải sản, phụ bếp, phục vụ 
bàn, quán hải sản, vỉ nướng, vỉa nướng.

(2) Đặc trưng tính chất nguyên liệu, chiếm 

6,82% (3/44), gồm: hải sản tươi sống, rau mùi, 
rau thơm.

(3) Đặc trưng nguồn gốc nguyên liệu, 
chiếm 4,55% (2/44), gồm: hải sản, tiết đẻn.

2.4.2. Từ ngữ chỉ hoạt động chế biến
(1) Đặc trưng cách thức, chiếm 39,44% 

(28/71), gồm: béc vỏ cua, béc vỏ điệp, béc vỏ 
ghẹ, béc vỏ hàu, béc vỏ ngao, béc vỏ ốc, béc vỏ 
ốôc, béc vỏ sò,…

(2) Đặc trưng mục đích, chiếm 19,42% 
(14/71), gồm: bày mâm, bỏ tủ lạnh, chế biến, 
đâm nác chắm, đâm nước chấm, làm lạnh, làm 
nác chắm,…

Mặc dù những từ chỉ mục đích, cách thức 
chế biến dường như cũng không có gì khác lạ 
so với ngôn ngữ toàn dân, nhưng thông qua 
cách định danh, ta mới thấy được công việc chế 
biến ẩm thực hải sản cũng hết sức tỉ mỉ, cẩn 
thận. Chỉ có thuộc “nằm lòng” các loài hải sản, 
chỉ có thạo nghề và có bí quyết riêng, người 
làm nghề mới sáng tạo được nhiều sản phẩm 
ẩm thực độc đáo.

2.4.3. Từ ngữ chỉ sản phẩm chế biến
Cùng với sự dồi dào và giàu có của biển 

thì vai trò sáng tạo và cách thức chế biến ẩm 
thực hải sản Quảng Bình hết sức độc đáo, cho 
nên mới làm ra được nhiều món ẩm thực phong 
phú, đa dạng đến như vậy.

(1) Đặc trưng cách thức chế biến, chiếm 
50,02% (70/138), gồm: cá buôi hấp, cá chim 
nướng, cá dở hấp, cá dở luộc, cá dở lọoc, cá dở 
náng, cá dở nướng, cá hấp, cá hấp quấn giấy 
bạc,… Mặc dù con khuyếc còn được gọi tên 
bằng con đuốc, con ruốc, moi, tép biển, nhưng 
khi nhắc đến món ăn, người ta lại chỉ gọi tên có 
yếu tố ruốc khi ruốc là một loại mắm (khế 
chắm ruốc, khế chấm ruốc), còn các món chế 
biến từ loài hải sản này thì chỉ được gọi tên có 
yếu tố khuyếc (khuyếc xào, khuyếc trộn,...) mà 
không gọi bằng các tên khác (đuốc xào, ruốc 
trộn, moi rang,...), có lẽ vì sợ làm cho tên món 
ăn bớt hấp dẫn đi chăng?  

(2) Đặc trưng chất liệu chế biến, chiếm 
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39,86% (55/138), gồm: bánh bột lọc nhân tôm, 
bún sứa, cá muối mắm quầy, cá bống kho tiêu, 
cá bốông kho tiêu, cá chình náng nghệ, cá 
chình nướng nghệ, cá thiều kho ớt,…

(3) Đặc trưng cách thưởng thức, chiếm 
7,70% (12/138), gồm: cá hấp quấn rau, cá lẹp 
kẹp rau mưng, khế chắm ruốc, khế chấm ruốc, 
ốc hút,…

(4) Đặc trưng giá trị của sản phẩm, chiếm 
0,72% (1/138), đó là: bánh bèo.

Ngoài những từ ngữ định danh cơ bản 
mang tính phân loại rõ nét kể trên, một số từ 
ngữ ghép mang tính võ đoán hoặc chúng tôi 
chưa có điều kiện tìm hiểu lý do được dùng 
định danh công cụ, phương tiện (chà, đoọc, 
chầm, dũi, bôộng, quầy,…); hoạt động làm 
nghề (chơm, dũi, quầy, chợp,…); sản phẩm 
của nghề (chòng, giàng, bạ, cá chủa…) thể 
hiện sáng tạo độc đáo của riêng cư dân biển 
Quảng Bình.      

3. Kết luận
Từ kết quả thống kê, phân loại và miêu tả 

đặc điểm định danh từ ngữ nghề biển ở Quảng 
Bình, chúng tôi đi đến những nhận xét sau:

Nhìn chung, qua số lượng thống kê cho 
thấy: so với từ ngữ toàn dân chỉ nghề biển, thì 
cách định danh của cư dân biển Quảng Bình 
phong phú, đa dạng hơn nhiều. Hầu hết các sản 
phẩm nghề biển ở đây được định danh phân loại 
khá rõ nét, tương đối đã rõ lý do theo phương 
thức sử dụng tổ hợp ngữ âm để biểu thị đặc trưng 
nào đó trong số các đặc trưng của đối tượng. 
Trong đó cách địa danh các sản phẩm khai thác 
hải sản có nhiều nét đặc trưng hết sức lý thú, 
phản ánh sắc thái văn hóa vùng biển nơi đây.

Mỗi một đối tượng định danh có thể có 
nhiều đặc điểm, nhưng ngư dân lại gọi tên đối 
tượng bằng đặc trưng dễ nhận biết nhất, mặc dù 
đó có thể không phải là đặc điểm quan trọng 
nhất. Ví dụ cá miễn sành bốn gai có nhiều đặc 
điểm như: “Thân rộng và cao, đầu, thân có màu 
trắng bạc, điểm lưng giáp đầu có bốn gai dài”, 
nhưng nổi bật, dễ nhận diện nhất là điểm lưng 

giáp đầu có bốn gai dài, mặc dù đặc điểm này 
chưa hẳn là quan trọng nhất của đối tượng. Có 
khi cùng một đối tượng, nhưng ở yếu tố thứ hai 
thì định danh theo đặc trưng tính chất (nhám), 
sang yếu tố thứ ba thì định danh theo đặc trưng 
hình dáng (miệng bằng) để phân loại. Lại có 
trường hợp, cả yếu tố thứ hai, thứ ba đều được 
căn cứ vào đặc trưng hình dáng để định danh. 
Ví dụ tôm tít bọ ngựa,… Từ những sự vật quen 
thuộc trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày, 
người miền biển Quảng Bình đã dùng nó để gọi 
tên cho các công cụ, phương tiện, các loài hải 
sản mà có nét tương đồng nào đó, như chèo lá 
(hình chiếc lá), cá cơm than (màu đen), thầy tu 
(mình tròn, láng), ốc bàn tay (hình bàn tay), 
đẻn cạp nong (hình dáng gần giống rắn cạp 
nong), tôm sắt (vỏ cứng),…

Ngôn ngữ phản ánh thế giới khách quan 
và là chiếc cầu nối quan trọng giữa con người 
với thế giới đó. Dân tộc nói chung, địa phương 
hay cư dân vùng, miền nào cọ xát với hiện thực 
nhiều nhất, sâu sắc nhất thì hệ thống từ ngữ 
định danh tương ứng bao giờ cũng phong phú 
nhất. Và trong vốn từ ngữ định danh tương ứng 
đó luôn lấp lánh một bản sắc văn hóa. Điều đó 
cũng đã được thể hiện rõ ràng, sâu sắc trong 
vốn từ ngữ chỉ nghề biển ở Quảng Bình
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