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TÓM TẮT 

Bài nghiên cứu nhằm khảo sát các đặc điểm ngôn ngữ của tục ngữ về “Yêu” trong tiếng 

Anh và tiếng Việt. Đặc biệt là cấu trúc ngữ pháp, nét nghĩa ẩn chứa bên trong mỗi câu tục ngữ. 

Kết quả của bài nghiên cứu sẽ giúp người học tiếng Anh có cái nhìn toàn diện về tục ngữ về 

“Yêu” trong tiếng Anh và tiếng Việt, nhận biết nét tương đồng và dị biệt giữa tục ngữ về “Yêu” 

trong tiếng Anh và tiếng Việt, từ đó có thể áp dụng vào giao tiếp hàng ngày để đạt hiệu quả 

giao tiếp. 

Từ khóa: tục ngữ về “yêu”, cấu trúc ngữ pháp, nét nghĩa, tương đồng, dị biệt 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the linguistic features of proverbs about “Love” in English 

vs. Vietnamese. Specifically, the study examined the syntactic features and semantics features 

in every proverb about “Love” in English and Vietnamese. The findings were expected to 

provide the Vietnamese learners of English with a better insight into proverbs about “Love” in 

English vs. Vietnamese and help them understand similarities and differences between English 

proverbs about “Love” and Vietnamese proverbs about “Love”. Therefore, learners can use 

these proverbs in daily communication in order to achieve communication effect. 

Key word: Proverbs of “Love”, syntax, semantics, similarity, difference 

 

1. Đặt vấn đề 

 Ngày nay, do quá trình hội nhập toàn cầu và phát triển, tiếng Anh đã trở thành 

ngôn ngữ chung trên toàn thế giới. Tuy nhiên, để đạt được giao tiếp hiệu quả, đòi hỏi 

các học viên Việt Nam và nước ngoài không chỉ thành thạo về ngôn ngữ Anh, mà còn 

phải biết làm thế nào để “lời nói ít nhưng nghĩa nhiều”. Vì vậy, tục ngữ được xem như 

sự lựa chọn tốt nhất để diễn đạt ý nghĩa một cách ngắn gọn, súc tích, sinh động và 

phong phú.  

 Tục ngữ được cấu tạo dựa trên những kinh nghiệm hay hiện tượng được đúc kết 

qua nhiều thế hệ. Thông qua những câu tục ngữ, người học không chỉ hiểu được cú 

pháp và ngữ nghĩa của ngôn từ mà còn biết thêm về văn hóa và phong tục tập quán của 

quốc gia đó. 

 Tục ngữ được xem là đơn vị ngôn ngữ văn hóa vì chúng rất gần gũi với đời sống 

con người. Trong thực tế, tục ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời nói và văn học. Tuy 

nhiên, do đặc điểm và các nét nghĩa khác nhau ở từng vùng, tục ngữ gây ra rào cản đối 

với người học tiếng Anh dẫn đến nhưng hạn chế trong việc biên dịch các tục ngữ tiếng 

Anh sang tiếng Việt và ngược lại. 
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 Tôi hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ cung cấp quan điểm tổng thể về tục ngữ 

nhằm giúp người học hiểu chính xác ý nghĩa cũng như cú pháp của các câu tục ngữ. 

 

2. Mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1 Tổng quan 

2.1.1 Các nghiên cứu trước đây 

 Ở Việt Nam cũng như trên thế giới đã có rất nhiều bài nghiên cứu phân tích diễn 

ngôn của tục ngữ như “Proverbs and their lessons” - Richard Chenevix Trench (1807-

1886), “Proverbs of A Culture” - Lovill, Julie (1987), “An investigation into stylistic 

devices in English and Vietnamese Proverbs” (2008) - Hoàng Kim Anh, “Kể chuyện 

thành ngữ tục ngữ” (2002) – Hoàng Văn Hạnh. 

 Các bài nghiên cứu đã đi sâu phân tích nguồn gốc, đặc điểm chung về cấu trúc 

ngữ pháp, ý nghĩa của các câu tục ngữ, giúp người học có một kiến thức tổng quát về 

thành phần cấu tạo, ngữ nghĩa của tục ngữ, phân biệt được tục ngữ với các đơn vị câu 

khác và hiểu thêm vể các nền văn hóa thông qua tục ngữ, từ đó nâng cao khả năng sử 

dụng ngôn ngữ trong giao tiếp tiếng Anh. 

2.1.2 Cơ sở lý luận 

 Theo Chris Fox and Rosalind Combley (2009),  “Love” – “Yêu” là trạng thái tình 

cảm của chủ thể này đối với một chủ thể khác ở mức cao hơn sự thích thú và được nảy 

sinh từ sự hấp dẫn về giới. Theo Từ điển tiếng Việt (2010), “Yêu” có nghĩa là có tình 

cảm thắm thiết dành riêng cho một người khác giới nào đó, muốn chung sống và cùng 

nhau gắn bó cuộc đời.  

 Mieder (1984:5) định nghĩa Tục ngữ là một câu ngắn gọn, súc tích dễ nhớ, phổ 

biến trong dân gian, chứa chân lý, đạo đức, quan điểm truyền thống dưới các hình ảnh 

ẩn dụ, hoán dụ, và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trong tiếng Việt, Vũ Ngọc Phan 

(1978) định nghĩa Tục ngữ là một câu tự nó diễn đạt trọn vẹn một ý, một nhận xét, kinh 

nghiệm, luân lý, có khi là sự phê phán. 

 Tục ngữ về “yêu” là những tục ngữ đáp ứng định nghĩa về tục ngữ và biểu thị 

nghĩa về tình yêu nam nữ. 

Phân biệt tục ngữ và thành ngữ: 

Đặc điểm Proverbs Idioms 

Cấu trúc Câu hoàn chỉnh Cụm từ / câu 

Nghĩa Khái quát hóa Tượng trưng 

Chức năng ngữ pháp Câu sử dụng độc lập Sử dụng như một cụm từ trong câu 

Nghĩa truyền đạt Kết luận, sự thật, kinh nghiệm Khái niệm đơn thuần 

2.2. Vấn đề nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Vấn đề nghiên cứu:  

- Phân tích ngữ nghĩa và cấu trúc ngữ pháp của các câu tục ngữ về Tình yêu nam 

nữ trong tiếng Anh và tiếng Việt. 
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- So sánh các nét tương đồng và dị biệt giữa tục ngữ về Tình yêu nam nữ trong 

tiếng Anh và tiếng Việt.  

2.2.2 Phương pháp nghiên cứu: 

Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả định tính với các bước sau: 

- Xác định và thu thập dữ liệu có chứa tục ngữ về “Love” trong tiếng Anh và tiếng 

Việt. 

- Phân tích đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của tục ngữ về “yêu” 

- Tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ tiếng Anh và 

tiếng Việt. 

2.3 Kết quả nghiên cứu 

2.3.1 Đặc điểm ngữ pháp của tục ngữ về “Yêu” trong tiếng Anh và tiếng Việt 

 Khi nghiên cứu cấu trúc của tục ngữ như đơn vị cấu tạo nghĩa, ta thấy rằng nghĩa 

của tục ngữ được hình thành từ các từ, cụm từ tạo nên nó, chính vì thế cách thức sắp 

xếp từ, từ loại , cấu trúc câu đóng vai trò quan trọng, góp phần tạo nên ý nghĩa cho câu 

tục ngữ. 

 Bảng2.1 Tóm tắt cấu trúc của tục ngữ về tình yêu trong tiếng Anh và tiếng Việt 

Chú thích:  S: Chủ ngữ     V: Động từ   Sub: Liên từ phụ thuộc    O: Tân ngữ        

   C: Bổ ngữ       A: Trạng ngữ        C.m: Từ so sánh (là, như)  
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Vietnamese 
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n
c
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Simple sentences 50 50% Simple sentences 58 58% 

[01] S+V 

Love cannot be forced 

 S             V 

7 7% None 0 0% 

[02] S+V+O 

No herb will cure love 

    S           V          O 

19 19% 

[06] S+V+O 

Sự xa vắng làm tăng thêm tình yêu 

          S             V                    O 

32 32% 

[03] S+V+C 

Love is blind 

  S   V    C 

14 14% 

[07] S+V+C 

Yêu đương là mù quáng 

       S          V       C 

26 26% 

[04] S+V+A 

Beauty lies in the lover’s eyes 

   S       V             A 

6 6% None 0 0% 

[5] S+V+O+C 

Love makes a man both blind and deaf  

 S       V          O                 C 

4 4% None 0 0% 

Compound sentences 15 15% Compound sentences 3 3% 

[08] S+V//S+V+C 

Love neither be bought or sold, its only price is love 

 S                V                          //              S      V    C 

2 2% None 0 0% 

[09] S+V+C//S+V+C 

Love is life, life is love 

  S   V   C //  S  V   C 

7 7% None 0 0% 
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[10] S+V+O//S+V+O 

A short absence quickens love, a long absence kills it 

          S                    V        O  //           S             V   C 

3 3% None 0 0% 

[11] S+V+A//S+V+A 

You never lose in loving, you always lose in holding back 

 S        V             A         //  S          V                  A 

1 1% 

[13]S+V+A//S+V+A 

Đàn ông yêu bằng lỗ mắt, đàn bà yêu bằng lỗ tai 

     S        V         A                 S        V        A 

3 3% 

[12] S+V+O+C//S+V+O+C 

Love makes time pass, time makes love pass 

 S        V       O     C   //  S       V       O     C  

2 2% None 0 0% 

Complex sentences 24 24% Complex sentences 0 0% 

[14] S[S+V]+V 

They that too deeply loved  too deeply hated 

     S[S+V]                                  V 

3 3% None 0 0% 

[15] S[S+V+O]+V+O 

Who have pure love  have pure sex 

        S[S+V+O]         V       O 

3 3% None 0 0% 

[16] S[S+V+A]+V 

Any time that is not spent on love is wasted 

         S[S+V+A]                               V 

1 1% None 0 0% 

[17] S[S+V]+V+C 

The heart that loves is always young 

         S[S+V]           V          C 

2 2% None 0 0% 

[18] S+V// Sub+S+V 

Love will creep where it may not go 

  S            V     //  Sub  S       V 

2 2% None 0 0% 

[19] S+V+C//Sub+S+V+A 

It is best to be off with the old love before you are on with 

S V                       C                      //   Sub   S     V    A 

 the new love 

3 3% None 0 0% 

[20] S+V+C//SubS+V+O 

Love is blind, so you have to feel your way 

  S    V     C // Sub S         V               O 

2 2% None 0 0% 

[21] Sub+S+V+C//S+V+C 

Faults are thick  when love is thin 

    S      V    C   //  Sub    S   V    C 

5 5% None 0 0% 

[22]Sub+S+V+A//S+V+A 

When poverty comes in at the door, love flies out at the 

 Sub       S            V             A              S        V          A 

window 

2 2% None 0 0% 

[23]Sub+S+V+A//S+V+O 

If Jack’s in love, he’s no judge of Jill’s beauty 

Sub S  V    A    //  S            V                O 

1 1% None 0 0% 

Elliptical sentences 11 11% Elliptical sentences 39 39% 

None 0 0% 

[24] Verbal Ellipsis 

Gái YÊU BẰNG lỗ tai, trai YÊU BẰNG lỗ mắt 

  S    (+V)      O    //  S     (+V)     O         

15 15% 

[25] Nominal Ellipsis 

IF YOU Love me, YOU MUST love my dog 

(Sub+S+)V O // (S+)     V       O 

3 3% 

[25] Nominal Ellipsis 

NGƯỜI NÀO Yêu nhau lắm, NGƯỜI ĐÓ cắn nhau đau 

       (S+) V      O    C         (S)      V      O     C 

21 21% 

[26] Clausal Ellipsis 

LOVERS WHO ARE Out of sight, THEY WILL BE out of mind 

       (S+C)            C             (S+C)            C                     

8 8% None 0 0% 

Total 100 
100

% 
Total 100 

100

% 

 

Tục ngữ về “Yêu” trong tiếng Anh và tiếng Việt đều được hình thành từ các loại 

câu đơn, câu ghép và câu tỉnh lược. Chúng còn có chung cấu trúc ở dạng câu đơn SVO, 

SVC, cấu trúc ở dạng câu ghép SVA//SVA. Cấu trúc câu đơn chiếm gần một nửa trong 
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tổng số tục ngữ về “yêu” của tiếng Anh và tiếng Việt. Cấu trúc song song như Out of 

sight, out of mind; Kết bạn trước, thề ước sau được sử dụng ở cả hai ngôn ngữ. 

Tuy nhiên, có những điểm khác nhau về ngữ pháp trong tục ngữ về “yêu” của 

tiếng Anh và tiếng Việt. Trong tiếng Anh, các cấu trúc trong mỗi loại câu đa dạng và 

phức tạp, còn trong tiếng Việt, cấu trúc hạn chế và đơn giản. Cấu trúc câu phức được sử 

dụng trong tục ngữ Anh nhưng lại không tồn tại trong tục ngữ Việt. Ngoài ra, các cấu 

trúc trong mỗi loại câu tiếng Anh không hoàn toàn tương ứng với trong tiếng Việt. Tần 

suất xuất hiện của mỗi loại câu và mỗi cấu trúc trong tiếng Anh và tiếng Việt cũng khác 

nhau. Trong khi đa phần tục ngữ tiếng Anh về “yêu” được hình thành từ câu đơn, câu 

ghép, câu phức, đa số tục ngữ tiếng Việt lại được cấu tạo từ câu đơn va câu tỉnh lược. 

2.3.2. Đặc điểm ngữ nghĩa của tục ngữ về “Yêu” trong tiếng Anh và tiếng Việt 

a. Sức mạnh của tình yêu 

In English: Love conquers all; Love laughs at locksmiths; Love will find a way. 

In Vietnamese Một túp lều tranh hai quả tim vàng. Có tình yêu hơn vạn bạc. 

b. Sự mù quáng trong tình yêu 

In English        Love is blind; Love sees no faults; Love is without reason. 

In Vietnamese Yêu đương là mù quáng; Yêu nhau củ ấu cũng tròn.  

c. Cãi vả trong tình yêu 

In English Lover’s quarrels are soon mended; The quarrel of lovers is the    

renewal of love; Jove laughs at lover’s perjuries. 

In Vietnamese:Thương nhau lắm, cắn nhau đau; Giận thì mắng, lặng thì thương. 

d. Tác động của sự xa cách đối với tình yêu 

In English: Absence sharpens love, presence strengthens it; Out of sight, out of 

mind. 

In Vietnamese Xa mặt cách lòng. 

e. Mối quan hệ giữa Yêu và Ghét 

In English: Love and hate are blood relations; He that cannot hate cannot love. 

In Vietnamese: Thương nhau lắm, cắn nhau đau; Còn yêu còn giận, hết giận hết 

yêu. 

2.3.3 Các biện pháp tu từ trong tục ngữ về “Yêu” trong tiếng Anh và tiếng Việt 

 Nghĩa của câu tục ngữ có thể được hình thành từ một nhiều phép tu từ như: so 

sánh, tỷ dụ. ẩn dụ, hoán dụ, ngoa dụ… nhưng phổ biến nhất vẫn là ẩn dụ và hoán dụ. 

 Ẩn dụ dựa trên tương quan tương đồng, khái niệm về “yêu” và “tình yêu” bị thay 

thế bởi một khái niệm khác, trên căn bản so sánh ngầm, vế bị so sánh và liên từ để so 

sánh bị ẩn, chỉ còn lại vế đem ra so sánh. 

 Ví dụ: Tình yêu là liều thuốc độc. 

 Hoán dụ miêu tả quan hệ tượng trưng. Chẳng hạn, Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. 

Trường nghĩa về vật chất đã chuyển hóa thành trường nghĩa tinh thần, cắn (hành động 

tác động vào ai/vật bắng răng) đại diện cho sự làm tổn thương nhau trong tình yêu và 
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đau (cảm giác khi bị tác động mạnh vào cơ thể) đại diện cho nỗi đau về tâm hồn, tình 

cảm. 

Bảng 2.3Các biện pháp tu từ thường gặp trong tục ngữ về “yêu” tiếng Anh và tiếng Việt 

Stylistic Devices 
ENGLISH VIETNAMESE 

Number Percent Number Percent 

Metaphor 51 51% 64 64% 

Metonymy 34 34% 14 14% 

Simile 10 10% 12 12% 

Antithesis 4 4% 6 6% 

Hyperbole 1 1% 4 4% 

Total 100 100% 100 100% 

3. Kết luận 

 Trong số tất cả các biện pháp tu từ, ẩn dụ chiếm tỷ lệ lớn nhất với 51% trong tục 

ngữ Anh và 68.5% trong tục ngữ Việt. Trong khi 34% câu tục ngữ về “yêu” trong tiếng 

Anh được sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ thì chỉ 13.5% tục ngữ Việt chứa hình ảnh 

hoán dụ. Các biện pháp tu từ còn lại chiếm phần nhỏ trong cả hai ngôn ngữ 
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