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1 

MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Vấn đề ẩn dụ đã đƣợc nghiên cứu trong rất nhiều lĩnh vực theo những góc độ 

và những cách thức khác nhau. Trong lĩnh vực ngôn ngữ học, trong một thời gian 

dài, ẩn dụ chỉ đƣợc xem là một biện pháp tu từ hay một phƣơng thức phát triển thêm 

nghĩa mới. Phải đến năm 1980, với công trình Metaphors We live by của G. Lakoff 

& M. Johnson, một lý thuyết ngôn ngữ học mới về ẩn dụ mới ra đời. Ẩn dụ theo 

quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận là một trong những hình thức tƣ duy ý niệm, 

phản ánh sự nhận thức và ý niệm hoá của con ngƣời về thế giới quanh mình qua các 

biểu thức ngôn ngữ. Với ý nghĩa này, ẩn dụ đƣợc xem là một trong những chìa khoá 

mở ra sự hiểu biết những cơ sở của tƣ duy và các quá trình nhận thức những biểu 

tƣợng tinh thần về thế giới. “Chúng tôi thấy rằng ẩn dụ thâm nhập khắp trong cuộc 

sống hàng ngày, không chỉ trong ngôn ngữ mà còn cả trong tƣ duy và hành động. 

Hệ thống ý niệm thông thƣờng của chúng ta, thông qua đó chúng ta tƣ duy và hành 

động, về cơ bản là có tính ẩn dụ.” [Lakoff & Johnson, 2003, tr.3]. Trong quá trình 

giao tiếp, chúng ta có thể sử dụng ẩn dụ một cách tự nhiên nhƣng chúng ta không 

thể chỉ ra một cách rõ ràng những quy tắc đƣa đến quá trình chuyển di ý niệm giữa 

các lĩnh vực nhƣ thế. Chính vì vậy cần có những nghiên cứu về ẩn dụ từ góc độ 

ngôn ngữ học tri nhận để khám phá những quá trình chuyển di ý niệm đó. 

Qua quá trình nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, chúng tôi nhận thấy mỗi dân 

tộc đều có những phong tục, tập quán, nghi thức riêng đƣợc phản ánh qua từ ngữ 

trong giao tiếp hàng ngày cũng nhƣ trong các tác phẩm văn học. Khi chúng ta tiếp 

xúc với những ngƣời thuộc những nền văn hoá khác, sử dụng ngôn ngữ khác tiếng 

mẹ đẻ, việc không hiểu nhau hoặc hiểu sai ý nhau có thể xảy ra. Điều này không chỉ 

do những ngƣời tham gia giao tiếp chƣa học tập ngôn ngữ đầy đủ và thấu đáo mà còn 

bởi ở họ thiếu những hiểu biết cần thiết lập thành nền văn hóa - xã hội của hành vi 

giao tiếp. Vì vậy, để sử dụng ngôn ngữ có hiệu quả cần phải có sự hiểu biết về văn 

hóa, lịch sử, đời sống vật chất cũng nhƣ tinh thần của dân tộc bản ngữ. Muốn nêu 

đƣợc đặc trƣng văn hóa, dân tộc và giao tiếp ngôn ngữ khi giảng dạy một ngôn ngữ 

nào đó nhƣ một ngoại ngữ cần có sự đối chiếu ngôn ngữ ấy và nền văn hóa của nó 
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với các ngôn ngữ và những nền văn hóa khác. Việc nghiên cứu, đối chiếu các phƣơng 

thức ẩn dụ từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận trong các ngôn ngữ khác nhau sẽ cho 

chúng ta thấy những đặc trƣng văn hoá thể hiện qua ngôn ngữ của mỗi dân tộc. Chính 

những đặc trƣng văn hoá này đã làm thành hạt nhân của hiện tƣợng đƣợc gọi là “đặc 

trƣng tƣ duy dân tộc”, bộc lộ rõ nhất qua “bức tranh ngôn ngữ về thế giới”. 

Chúng tôi chọn đề tài Ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt từ 

góc độ ngôn ngữ học tri nhận để nghiên cứu, bởi theo chúng tôi biết ẩn dụ phạm trù 

lửa là một đề tài rất lý thú nhƣng chƣa đƣợc nghiên cứu một cách thấu đáo. Từ bao 

đời nay, lửa đã trở thành một biểu tƣợng văn hoá nhân loại với rất nhiều ý nghĩa. 

Đối với mỗi dân tộc, biểu tƣợng lửa phản ánh phong phú đời sống tín ngƣỡng, đời 

sống sinh hoạt, đời sống sản xuất và đời sống tình cảm của con ngƣời. Từ một biểu 

tƣợng văn hoá, lửa đã đi sâu vào lĩnh vực ngôn từ để ở đó, những ý nghĩa biểu 

tƣợng lửa tiếp tục đƣợc cấu tạo lại, tổ chức lại trong mối quan hệ với các nhân tố 

của quá trình giao tiếp tạo thành một phƣơng thức ẩn dụ độc đáo. Trong tiếng Pháp 

và tiếng Việt đã xuất hiện rất nhiều mô hình chuyển di ý niệm từ phạm trù lửa sang 

ý niệm về các đối tƣợng thuộc các phạm trù khác. Những mô hình này sẽ cho chúng 

ta thấy cách nhìn thế giới qua ý niệm về lửa của mỗi dân tộc. Mỗi sự chuyển di từ 

phạm trù lửa sang phạm trù khác bao hàm cái đơn nhất mang đặc trƣng dân tộc nằm 

trong cái phổ quát của toàn nhân loại. Việc nghiên cứu, đối chiếu ẩn dụ của phạm 

trù lửa dựa trên nền tảng lý thuyết ngôn ngữ học tri nhận trong tiếng Pháp và tiếng 

Việt có thể góp phần giải quyết những nhầm lẫn của ngƣời học ngoại ngữ và ngƣời 

tham gia giao tiếp liên văn hoá. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

a. Mục đích nghiên cứu 

Mặc dù ngôn ngữ học tri nhận mà cụ thể là nghiên cứu về lý thuyết ẩn dụ ý 

niệm đã đƣợc quan tâm trong một vài năm gần đây ở Việt Nam, song cho đến nay 

số lƣợng các công trình nghiên cứu, đặc biệt là những công trình nghiên cứu đối 

chiếu từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận vẫn chƣa nhiều. Mục đích nghiên cứu của 

luận án là làm sáng tỏ những ẩn dụ ý niệm phạm trù lửa đƣợc sử dụng trong giao 

tiếp hàng ngày cũng nhƣ trong các tác phẩm văn học tiếng Pháp và tiếng Việt, phân 

tích mô hình ánh xạ của những ẩn dụ đó trong việc thể hiện tƣ duy của từng dân tộc, 

từ đó tìm ra những điểm tƣơng đồng và khác biệt trong việc sử dụng ẩn dụ giữa hai 
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ngôn ngữ. Những điểm tƣơng đồng và dị biệt sẽ đƣợc giải thích dựa trên mối quan 

hệ giữa tƣ duy, văn hóa và ngôn ngữ của hai dân tộc. 

b. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận án xác định những nhiệm vụ nghiên cứu sau: 

+ Tổng kết những vấn đề lý thuyết liên quan đến ẩn dụ ý niệm để làm cơ sở 

cho việc nghiên cứu. 

+ Hệ thống hoá, mô hình hoá cấu trúc ẩn dụ ý niệm về lửa trong tiếng Pháp và 

tiếng Việt. 

+ So sánh - đối chiếu ẩn dụ ý niệm của phạm trù lửa trong tiếng Pháp và tiếng 

Việt để tìm ra những điểm tƣơng đồng và khác biệt trong cấu trúc ẩn dụ ý niệm về 

lửa. Trên cơ sở đó, luận án đặt mục tiêu chỉ ra một số nguyên nhân của sự tƣơng 

đồng và khác biệt trên cơ sở các đặc điểm về văn hóa xã hội của mỗi quốc gia, cũng 

nhằm chứng minh rằng việc sử dụng ngôn ngữ có thể bị chi phối bởi các điều kiện 

về văn hóa, xã hội và các tập quán thói quen của mỗi dân tộc. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Dựa vào cơ sở lý thuyết ngôn ngữ học tri nhận, luận án nghiên cứu ẩn dụ ý niệm 

của phạm trù lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt. Qua việc phân tích những mô hình 

tri nhận của ẩn dụ ý niệm lửa trong hai ngôn ngữ, luận án làm rõ các quá trình  ý niệm 

hoá, phạm trù hoá thế giới, chuyển di khái niệm từ phạm trù lửa sang các phạm trù 

chỉ các đối tƣợng khác trên nguồn ngữ liệu phạm trù lửa trong hai ngôn ngữ. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

Ẩn dụ phạm trù lửa dƣới góc độ ngôn ngữ học tri nhận có rất nhiều vấn đề 

đáng quan tâm nhƣng trong khuôn khổ luận án, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu 

những mô hình ánh xạ ẩn dụ từ miền nguồn lửa đến những miền đích khác nhau. 

Chính vì lý do đó, công trình nghiên cứu chủ yếu phân tích những ẩn dụ cấu trúc và 

một số ẩn dụ bản thể từ miền nguồn lửa. Riêng về ẩn dụ định hƣớng, chúng tôi 

không đề cập đến trong luận án này. 

4. Ngữ liệu nghiên cứu 

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát, thống kê những từ ngữ thuộc phạm trù lửa 

trong từ điển Le Petit Robert (2014) trong tiếng Pháp và Từ điển tiếng Việt (1995) của 

Hoàng Phê (chủ biên). Đây là những cuốn từ điển rất thông dụng và đƣợc đánh giá là 

có sự sắp xếp khoa học nhất hiện nay. Bên cạnh đó chúng tôi còn khảo sát những ẩn 
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dụ của phạm trù lửa trên ngữ liệu thành ngữ, tục ngữ, ca dao - vốn đƣợc xem là 

nguồn ngữ liệu phong phú phản ánh những kinh nghiệm từ đời sống hàng ngày của 

mỗi cộng đồng ngƣời bản ngữ - từ những từ điển Dictionnaire des Proverbes et 

Dictons (Les Usuels du Robert), Encyclopédie Universelle 

(http://encyclopedie_universelle.fracademic.com) trong tiếng Pháp và Từ điển Thành 

ngữ Tiếng Việt (2002) của Nguyễn Lực, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB 

Khoa học xã hội (1978) trong tiếng Việt. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhận thấy ngôn 

ngữ văn học và ngôn ngữ đời sống bao giờ cũng sinh động hơn nhiều so với những từ 

ngữ đƣợc miêu tả trong từ điển. Chính vì vậy, chúng tôi còn khảo sát 200 mẫu ngữ 

liệu có sử dụng ẩn dụ của phạm trù lửa ở mỗi ngôn ngữ rút ra từ các tác phẩm văn 

học, website, các trang báo điện tử, một số lời bài hát. Với những ngữ liệu từ tác 

phẩm văn học và từ website, chúng tôi đánh số thứ tự theo quy ƣớc từ P.1 đến P.200 

đối với ngữ liệu tiếng Pháp trong Phụ lục 3, và từ V.1 đến V.200 đối với ngữ liệu 

tiếng Việt trong Phụ lục 6. Những ký hiệu này đƣợc sử dụng trong quá trình trích dẫn 

ngữ liệu của luận án, ví dụ: Les feux de l'amour laissent parfois une cendre d'amitié. 

(P.13), Hỡi ơi nói hết sự duyên, / Tơ tình đứt ruột lửa phiền cháy gan (V.5). 

Ngoài ra, sau mỗi phần trích dẫn ngữ liệu tiếng Pháp, chúng tôi đều có phần 

dịch sang tiếng Việt. Để đảm bảo phần dịch vừa đúng nội dung vừa thể hiện đƣợc 

những từ ngữ thuộc phạm trù lửa, có nhiều trƣờng hợp chúng tôi dịch thành hai 

phiên bản. Phiên bản 1 dịch sát nghĩa từng từ một (mot à mot) để ngƣời đọc thấy rõ 

những từ ngữ thuộc phạm trù lửa trong ẩn dụ. Phiên bản 2 diễn đạt lại ý nghĩa đƣợc 

thể hiện qua ẩn dụ đó. Hai phiên bản này sẽ đƣợc đặt trong ngoặc đơn, cách nhau 

bằng dấu gạch chéo (/). Ví dụ: Vins qui ont encore assez de feu (Rƣợu vẫn còn đủ 

lửa / Rƣợu vẫn còn vị nồng). 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

a. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các phƣơng pháp sau: 

- Phƣơng pháp miêu tả: Chúng tôi đã sử dụng thủ pháp thu thập tƣ liệu, phân 

tích tƣ liệu, thủ pháp thống kê để phân tích đặc trƣng ngữ nghĩa, các mô hình tri 

nhận của ẩn dụ ý niệm lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt.  

- Phƣơng pháp đối chiếu: sử dụng để tìm ra điểm tƣơng đồng và khác biệt 

trong sự chuyển di từ phạm trù lửa sang các phạm trù khác trong tiếng Pháp và 

tiếng Việt, từ đó tìm ra những đặc trƣng văn hoá - tƣ duy dân tộc trong bức tranh 

ngôn ngữ về thế giới với ý niệm về lửa của hai cộng đồng ngƣời bản ngữ. 

http://encyclopedie_universelle.fracademic.com/
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b. Các hƣớng nghiên cứu định tính, định lƣợng: 

- Theo hƣớng định lƣợng, chúng tôi khảo sát các từ ngữ thuộc trƣờng từ vựng 

về lửa trong các từ điển ở hai ngôn ngữ. Chúng tôi sử dụng phƣơng pháp thống kê 

để đếm số lƣợng các từ ngữ trong các từ điển rồi phân loại chúng và trình bày trong 

những biểu bảng tƣơng ứng, phân tích sự chuyển nghĩa ẩn dụ của từ ngữ trong mỗi 

nhóm để tìm những thuộc tính điển dạng đƣợc lựa chọn trong miền ý niệm nguồn 

tƣơng ứng với miền ý niệm đích. Ngoài ra, chúng tôi còn thu thập, thống kê, phân 

loại những biểu thức ẩn dụ lửa trong các từ điển, trong các tác phẩm văn học và trên 

các trang mạng điện tử phục vụ cho việc mô tả các mô hình ẩn dụ tri nhận trong 

từng ngôn ngữ và so sánh - đối chiếu ẩn dụ ý niệm lửa trong hai ngôn ngữ. 

- Theo hƣớng định tính, chúng tôi sử dụng phƣơng pháp miêu tả và phân tích ẩn 

dụ từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận để phục hồi những ánh xạ ẩn dụ giữa hai miền ý 

niệm nguồn - đích, khám phá những cấu trúc ẩn dụ ý niệm nằm bên dƣới lớp ngôn 

ngữ biểu đạt rồi tiến hành đối chiếu các ẩn dụ lửa ở cả hai thứ tiếng để tìm ra những 

điểm tƣơng đồng và khác biệt trong các mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm lửa. 

c. Quy trình nghiên cứu: 

Quy trình nghiên cứu luận án đƣợc cụ thể hóa qua các bƣớc sau đây: 

1. Khảo sát các nhóm từ ngữ thuộc phạm trù lửa cũng nhƣ sự chọn lọc và phân 

bố các thuộc tính điển dạng của lửa trong hai miền ý niệm: NGUỒN và ĐÍCH trong 

tiếng Pháp và tiếng Việt. 

2. Thiết lập sự ánh xạ của mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm về lửa trong hai 

ngôn ngữ. 

3. Nghiên cứu mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm về lửa trong hai ngôn ngữ.  

4. Đối chiếu để tìm ra những nét tƣơng đồng và khác biệt về ẩn dụ ý niệm của 

phạm trù lửa trong hai ngôn ngữ. 

Ngoài ra, để miêu tả những ánh xạ ẩn dụ ý niệm, Lakoff (1980) đã thể hiện 

miền tri nhận nguồn và miền tri nhận đích dƣới dạng những chữ viết hoa và đƣợc 

kết nối với nhau bằng động từ TO BE. Ví dụ: LOVE IS A JOURNEY. Các nhà Việt 

ngữ học cũng đã sử dụng cách này để miêu tả những ẩn dụ ý niệm trong tiếng Việt, 

chẳng hạn ẩn dụ ý niệm HÔN NHÂN LÀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH, ẩn dụ ý 

niệm THỜI GIAN LÀ TIỀN BẠC, ẩn dụ ý niệm CUỘC ĐỜI LÀ DÒNG SÔNG... 

Tuy nhiên, để miêu tả các ẩn dụ ý niệm lửa, trong một số trƣờng hợp, chúng tôi sẽ 

không sử dụng phƣơng thức trên vì từ LÀ trong tiếng Việt không tƣơng ứng hoàn 
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toàn với động từ TO BE trong tiếng Anh nên có thể gây ra hiểu nhầm. Chính vì thế 

trong một số trƣờng hợp, chúng tôi sẽ sử dụng ký kiệu > < để thể hiện sự ánh xạ 

giữa hai miền nguồn - đích, ví dụ: THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT > < LỬA 

6. Đóng góp của luận án 

a. Về lý luận 

Việc phân tích và đối chiếu ẩn dụ ý niệm của phạm trù lửa trong tiếng Pháp và 

tiếng Việt đã làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý thuyết về ẩn dụ ý niệm và quá trình ý 

niệm hóa về lửa qua tƣ duy và ngôn ngữ của hai dân tộc. Qua việc phân tích, luận 

giải những ẩn dụ ý niệm từ nguồn ngữ liệu từ điển cũng nhƣ ngữ liệu tác phẩm văn 

học và ngôn ngữ sử dụng trên các phƣơng tiện truyền thông, luận án có thể có 

những đóng góp cho việc định hình phƣơng pháp và quy trình nghiên cứu ẩn dụ 

theo đƣờng hƣớng ngôn ngữ học tri nhận tại Việt Nam. Kết quả của luận án có thể 

đem lại cho các nhà nghiên cứu và những ngƣời giảng dạy, học tập ngoại ngữ một 

cái nhìn mới về ẩn dụ, giúp họ xem xét các hiện tƣợng ẩn dụ ý niệm đƣợc cụ thể 

hoá trong các ngôn ngữ khác nhau. 

b. Về thực tiễn 

Qua việc phân tích những điểm tƣơng đồng và khác biệt trong ẩn dụ ý niệm của 

phạm trù lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt, luận án có thể có những đóng góp giúp 

quá trình dạy và học ngoại ngữ hiệu quả hơn. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của luận 

án sẽ là nguồn tƣ liệu hữu ích phục vụ công việc dịch thuật Pháp - Việt, Việt - Pháp, 

công việc đòi hỏi phải có những hiểu biết về đặc thù tƣ duy cũng nhƣ những nét văn 

hóa của hai dân tộc Pháp -Việt. Kết quả nghiên cứu của luận án còn có thể đƣợc sử 

dụng làm tài liệu tham khảo cho ngành ngôn ngữ học, tâm lý học, văn hóa học... 

7. Bố cục luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, luận án bao gồm 4 chƣơng: 

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của đề tài 

Nội dung chƣơng này trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu về ẩn dụ tri nhận 

và ẩn dụ tri nhận phạm trù lửa trên thế giới và ở Việt Nam; cơ sở lý thuyết của đề tài: 

những vấn đề cơ bản của lý thuyết ẩn dụ ý niệm, bao gồm định nghĩa ẩn dụ ý niệm, 

những khái niệm của ẩn dụ ý niệm, đặc điểm, cấu trúc, phân loại ẩn dụ ý niệm. 

Chương 2: Ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng Pháp từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận 

Chƣơng 2 của luận án tập trung phân tích những ẩn dụ ý niệm của phạm trù 

lửa trong tiếng Pháp. Chúng tôi khảo sát các lớp từ vựng thuộc phạm trù lửa, sự 
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chọn lọc và phân bố các thuộc tính điển dạng của lửa trong hai miền ý niệm nguồn - 

đích, từ đó, chúng tôi thiết lập sự ánh xạ của mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm lửa 

trong tiếng Pháp. 

Chương 3: Ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng Việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận 

Tƣơng tự nhƣ ở chƣơng 2, chúng tôi sẽ phân tích những ẩn dụ ý niệm của 

phạm trù lửa trong tiếng Việt trong chƣơng này. Chúng tôi sẽ trình bày kết quả khảo 

sát các lớp từ vựng thuộc phạm trù lửa, sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính điển 

dạng của lửa trong hai miền ý niệm nguồn - đích và sự ánh xạ của mô hình tri nhận 

của ẩn dụ ý niệm lửa trong tiếng Việt. 

Chương 4: Những điểm tương đồng và khác biệt của ẩn dụ ý niệm phạm trù 

lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận 

Trên cơ sở kết quả miêu tả ở chƣơng 2 và chƣơng 3, luận án trình bày những 

kết quả đối chiếu ẩn dụ ý niệm của phạm trù lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt. 

Những điểm tƣơng đồng và khác biệt trong mô hình ánh xạ của ẩn dụ ý niệm của 

hai ngôn ngữ đƣợc giải thích trên cơ sở sự khác biệt về loại hình ngôn ngữ cũng nhƣ 

về đặc điểm văn hóa của hai nền văn hóa Đông - Tây. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 

 

1.1. DẪN NHẬP 

Chƣơng 1 của luận án trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu về ẩn dụ tri nhận và 

ẩn dụ tri nhận lửa trên thế giới và ở Việt Nam và cơ sở lý thuyết của đề tài, bao gồm 

những khái niệm về ẩn dụ ý niệm, đặc điểm, cấu trúc, phân loại ẩn dụ ý niệm, bức 

tranh ngôn ngữ thế giới và những thuộc tính của lửa trong mô hình tri nhận nguồn. 

1.2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Tổng quan kết quả nghiên cứu về ẩn dụ từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận 

a. Những nghiên cứu ở nước ngoài 

Vào cuối những năm 70 (thế kỉ XX), với công trình Metaphors We live by của 

George Lakoff và Mark Johnson, lý thuyết tri nhận về ẩn dụ bắt đầu phát triển. 

Trong tác phẩm này, hai tác giả đƣa ra quan niệm mới về chức năng của ngôn ngữ 

học tri nhận nói chung và ẩn dụ tri nhận nói riêng: nghiên cứu cách con ngƣời nhìn 

và nhận biết thế giới qua lăng kính ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Điều này đã tạo 

tiền đề cho ngôn ngữ học tri nhận có những bƣớc phát triển mới về lƣợng và chất. 

Những vấn đề chính đƣợc nêu trong công trình này là ý niệm và sự ý niệm hóa thế 

giới, ẩn dụ ý niệm và các quá trình ẩn dụ hóa và cơ sở phƣơng pháp luận triết học 

của ngôn ngữ học tri nhận: kinh nghiệm luận. Hai tác giả cũng đã khẳng định rằng 

ẩn dụ không chỉ thuộc về ngôn ngữ, không chỉ là một biện pháp sử dụng ngôn từ mà 

chính các quá trình tƣ duy của con ngƣời trong nhiều khía cạnh đều mang tính ẩn 

dụ, hệ thống ý niệm thƣờng nhật mà chúng ta đang dùng để suy nghĩ và hành động 

về cơ bản đều mang tính ẩn dụ. 

Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind là 

công trình nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm của George Lakoff đƣợc xuất bản lần đầu tiên 

vào năm 1987. Tác giả đã giới thiệu một mô hình tri nhận dựa trên cơ sở ngữ nghĩa. 

Công trình này đã nhấn mạnh vai trò trung tâm của ẩn dụ đƣợc miêu tả qua các ánh xạ 

của cấu trúc nhận thức từ một miền nguồn đến một miền đích. Công trình này còn 
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nghiên cứu những tác động của ẩn dụ tri nhận đối với ngữ pháp của một số ngôn ngữ 

và nêu ra các bằng chứng về những hạn chế của các khái niệm triết học cổ điển thƣờng 

đƣợc sử dụng để giải thích hoặc mô tả các phƣơng pháp khoa học. 

Với công trình Metaphor in Cognitive Linguistics, Gibbs và Steen (1997) đã 

tổng hợp các công trình nghiên cứu của một số tác giả về đặc tính của ẩn dụ, chỉ ra 

những cách thức hình thành ẩn dụ từ sự ý niệm hóa thế giới của con ngƣời. Lynne 

Cameron (2003) trong công trình Metaphors in Education Discourse lại tập trung 

giải quyết vấn đề sử dụng ẩn dụ trong ngữ cảnh dạy học. Tác giả đã xem ẩn dụ 

không đơn thuần là công cụ giao tiếp mà còn là sự phản ánh cấu trúc ý niệm. Tác 

giả cũng đã dẫn lại kết quả nghiên cứu của Schon (1979) và Reddy (1979): nghiên 

cứu những ẩn dụ trong ngôn ngữ nhƣ một đầu mối của suy nghĩ con ngƣời và của 

sự ý niệm hóa. Hai tác giả đã phân tích những ẩn dụ ngầm ẩn bên dƣới một “đƣờng 

kênh” mô hình, nhìn giao tiếp nhƣ “sự di chuyển” của thông tin qua “các đƣờng 

kênh”. Hai tác giả cũng đã đề nghị nhìn nhận ẩn dụ nhƣ là một sự thay thế của giao 

tiếp, là “biểu tƣợng công cụ” (the tool makers) hay “dạng mẫu” (paradigm), trong 

đó, mỗi chúng ta thử hiểu đƣợc ý định ngƣời khác muốn nói gì từ bên trong ngữ 

cảnh của bản thân chúng ta. [Cameron, 2003, 18] 

Một công trình khác nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm đáng chú ý là công trình 

Metaphor: A Practical Introduction của Kovecses (2010). Với công trình này, tác 

giả đã chỉ ra sự phát triển của lý thuyết ngôn ngữ học tri nhận về ẩn dụ bằng cách 

giải thích những khái niệm cơ bản về phép ẩn dụ. Ông cũng phân tích những “hệ 

thống ẩn dụ”, “nguyên tắc bất biến”, “trải nghiệm hình ảnh tâm lý”, “lý thuyết pha 

trộn nhiều không gian”, và vai trò của các lƣợc đồ hình ảnh trong suy nghĩ ẩn dụ. 

Tác giả cũng đã phân tích những miền nguồn và miền đích phổ biến trong cấu trúc 

ánh xạ ý niệm. Theo đó, những miền nguồn phổ biến là cơ thể con người, sức khỏe 

và sự đau ốm, động vật, thực vật, những tòa nhà và sự xây dựng, máy móc và công 

cụ, trò chơi và thể thao, tiền bạc và công việc kinh doanh, bếp núc và món ăn, nóng 

và lạnh, ánh sáng và bóng tối, sức mạnh, chuyển động và phương hướng, còn 

những miền đích phổ biến là cảm xúc, dục vọng, tinh thần, sự suy nghĩ, xã hội, 

chính trị, kinh tế, quan hệ con người, giao tiếp, thời gian, sự sống và cái chết, tôn 

giáo, sự kiện và hành động. 



 

10 

Ngoài ra, còn có một số bài viết trong các hội thảo quốc tế về ẩn dụ ý niệm với 

nội dung khai thác mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tƣ duy trong các lĩnh vực khác 

nhau nhƣ nhân chủng học văn hóa [Holland, 1882], pháp luật [Winter, 1989, 1992], 

nghiên cứu văn học [Fauconier và Turner, 2003], khoa học chính trị [Lakoff, 2002] 

và tôn giáo [Soskie, 1987]. 

Tóm lại, các công trình nghiên cứu về ẩn dụ tri nhận đã thống nhất ở một điểm 

là hệ thống ý niệm của con ngƣời đƣợc cấu trúc và định nghĩa một cách ẩn dụ. Ẩn 

dụ là sự kết nối hai miền ý niệm, miền nguồn và miền đích. Miền nguồn bao gồm 

các thuộc tính, các quá trình và các mối quan hệ đƣợc kết nối với nhau và lƣu giữ 

trong tâm trí. Chúng đƣợc biểu thị bằng ngôn ngữ thông qua các biểu thức ngôn ngữ 

có quan hệ với nhau. Những biểu thức này thƣờng xuất hiện theo từng nhóm có sự 

tƣơng đồng với nhau mà các nhà ngôn ngữ vẫn miêu tả bằng thuật ngữ “những tập 

hợp từ vựng” (lexical sets) hay “các trƣờng từ vựng” (lexical fields). Miền đích là 

đối tƣợng, khái niệm đƣợc hƣớng tới thông qua cấu trúc miền nguồn. Miền đích vì 

vậy đƣợc xem là có mối quan hệ giữa những thực thể, thuộc tính và những quá trình 

có thể đƣợc tìm thấy thông qua phản chiếu trong miền nguồn.  

b. Những nghiên cứu ở Việt Nam 

Nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm trong những năm gần đây ở Việt Nam ngày càng 

đƣợc nhiều ngƣời quan tâm. Hầu hết các nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm đều tập trung 

vào ba hƣớng: thứ nhất là là giới thiệu, bổ sung làm sáng tỏ lý thuyết ẩn dụ ý niệm, 

thứ hai là ứng dụng lý thuyết ẩn dụ ý niệm vào phân tích tiếng Việt và thứ ba là so 

sánh, đối chiếu, liên hệ ẩn dụ ý niệm giữa tiếng Việt và một ngoại ngữ khác. 

Với hướng nghiên cứu thứ nhất, nhiều công trình nghiên cứu có giá trị học 

thuật có liên quan đến lý thuyết ẩn dụ ý niệm ở Việt Nam đã đƣợc công bố. Có thể 

nói Lý Toàn Thắng là nhà ngôn ngữ học đầu tiên đã giới thiệu những vấn đề cơ bản 

của Ngôn ngữ học tri nhận vào Việt ngữ học. Công trình Ngôn ngữ học tri nhận từ 

lý thuyết đại cương đến thực tiễn tiếng Việt [Lý Toàn Thắng, 2005] đã phân tích sự 

tri nhận không gian trong ngôn ngữ với những minh họa tập trung vào các giới từ 

biểu hiện ý niệm không gian khi con ngƣời tƣơng tác với thế giới chung quanh. 

Công trình này đƣợc xem là nghiên cứu đầu tiên cho thấy một cách tổng quan 

những quan điểm đáng chú ý trong lĩnh vực ngôn ngữ học tri nhận. Công trình này 
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cùng một số bài viết khác của tác giả trên tạp chí Ngôn ngữ đã cung cấp những khái 

niệm nền cơ bản làm cơ sở để chúng ta có thể tìm hiểu về ẩn dụ ý niệm. Tiếp đó, 

cần phải kể đến những công trình Ngôn ngữ học tri nhận (ghi chép và suy nghĩ) 

(2007), Khảo luận Ẩn dụ tri nhận (2009), Ngôn ngữ học tri nhận - Từ điển (2011) 

của tác giả Trần Văn Cơ. Có thể thấy đây là những công trình tiêu biểu trong việc 

giới thiệu lý thuyết ẩn dụ ý niệm ở Việt Nam bằng việc tổng thuật lại một cách có 

hệ thống và toàn diện những vấn đề trung tâm có liên quan đến lý thuyết ẩn dụ ý 

niệm nhƣ: Ý niệm và ẩn dụ ý niệm, Hoạt động sáng tạo của ẩn dụ tri nhận, Kinh 

nghiệm luận- phương pháp luận của học thuyết về ẩn dụ tri nhận và Phạm trù hóa 

thế giới. Tác giả Nguyễn Đức Tồn trong các bài viết trên tạp chí Ngôn ngữ đã điểm 

lại những quan điểm theo lý thuyết truyền thống của các tác giả khác nhau khi 

nghiên cứu về ẩn dụ. Trên cơ sở sự phân tích tỉ mỉ nguồn ngữ liệu trong tiếng Việt, 

tác giả đã đƣa ra một cách nhìn mới về bản chất của ẩn dụ, giải phóng ẩn dụ khỏi sự 

trói buộc ở quan niệm chỉ là phép dùng từ bằng việc đề xuất quan điểm coi ẩn dụ 

không đơn giản là phép so sánh ngầm mà chính là câu bao hàm xếp loại thuộc cấu 

trúc bề sâu của tƣ duy. Nói cách khác, hiểu sự so sánh không phải là vấn đề trung 

tâm của việc hiểu ẩn dụ, mà chính là hiểu đƣợc việc xếp loại. Quan điểm này cho 

phép ngƣời nghiên cứu có thể dựa vào để xây dựng đƣợc quy trình tạo lập các hình 

ảnh ẩn dụ hoặc giải thích đúng đắn nguyên tắc tạo ẩn dụ. 

Ngoài ra, có một số công trình nghiên cứu khác tuy không nhắc đến ngôn ngữ 

học tri nhận, nhƣng tinh thần thực chất nằm trong phạm vi trung tâm chú ý của ngôn 

ngữ học tri nhận. Các tác phẩm của Nguyễn Đức Tồn: Tìm hiểu đặc trưng văn hóa - 

dân tộc của ngôn ngữ và tư duy của người Việt (trong sự so sánh với những dân tộc 

khác) (2002) và Đặc trưng văn hóa - dân tộc của ngôn ngữ và tư duy ở người Việt 

(2008) đã nghiên cứu sự phạm trù hóa hiện thực và bức tranh ngôn ngữ về thế giới. 

Các bài viết khác nhƣ Về khuynh hướng ngữ nghĩa học tri nhận của Lê Quang 

Thiêm (2006); Ẩn dụ so sánh, ẩn dụ dụng học và ẩn dụ ngữ pháp của Phan Văn 

Hòa (2008) cũng đã góp phần giúp ngƣời đọc nắm rõ thêm một số khuynh hƣớng 

phát triển trong khung nghiên cứu ngữ nghĩa học tri nhận. 

Hướng nghiên cứu thứ hai với các công trình ứng dụng lý thuyết ẩn dụ ý niệm 

vào phân tích tiếng Việt xuất hiện ngày càng nhiều. Một số tác giả đã phân tích ẩn 
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dụ dựa trên sự khảo sát về lớp từ chỉ không gian, thời gian, cảm xúc... Nổi bật phải 

kể đến những bài viết về tri nhận không gian: Những giới từ không gian: sự chuyển 

nghĩa và ẩn dụ của Nguyễn Đức Dân (2001), Sự tri nhận và biểu đạt thời gian trong 

tiếng Việt qua các ẩn dụ không gian của Nguyễn Hòa (2007). Trong những bài viết 

này, luận điểm về nhận thức không gian có liên hệ với sự tồn tại và vận động của 

con ngƣời và quá trình phát triển nhận thức đã đƣợc tác giả nhìn nhận và xem xét 

nhƣ một cách riêng của tiếng Việt qua việc ý niệm hóa, phân loại và mô tả về thế 

giới khách quan. Tác giả Trịnh Sâm với bài viết Miền ý niệm sông nước trong tri 

nhận của người Nam Bộ (2003) đã chỉ ra một số phƣơng thức ý niệm hóa, phạm trù 

hóa của ngƣời Nam Bộ thông qua tri thức dân gian về môi trƣờng sông nƣớc. 

Ngoài ra còn có các bài nghiên cứu của các tác giả trẻ nhƣ các luận văn thạc sĩ 

Tìm hiểu ẩn dụ tiếng Việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận (2003) của Võ Thị 

Dung,, Ẩn dụ tri nhận - Mô hình ẩn dụ cấu trúc trên cứ liệu ca từ Trịnh Công Sơn 

(2009) của Nguyễn Thị Thanh Huyền, Miền ý niệm sông nước trong tri nhận người 

Việt (2010) của Đinh Thị Vũ Trinh, Ẩn dụ trong ca từ Trịnh Công Sơn dưới góc 

nhìn ngôn ngữ học tri nhận (2011) của Trần Thị Mỹ Liên, Nghiên cứu so sánh đối 

chiếu ẩn dụ trong tiếng Việt và tiếng Hán từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận (trên tư 

liệu tên gọi bộ phận cơ thể người) (2012) của Trịnh Thị Thanh Huệ, Ẩn dụ ý niệm 

miền “đồ ăn” trong tiếng Việt (2016) của Nguyễn Thị Bích Hợp, ... 

Nghiên cứu về ẩn dụ trong văn học Việt Nam cũng ngày càng khởi sắc. Một 

số công trình tiêu biểu nhƣ khóa luận tốt nghiệp Ẩn dụ tri nhận về con người trong 

văn chương dân gian Nam Bộ (2013) của Nguyễn Thị Kim Thoa, luận văn Ẩn dụ tri 

nhận trong thơ Xuân Diệu (2013) của Nguyễn Thị Thủy, bài viết Hai ý niệm tương 

phản - nền tảng cho ẩn dụ tri nhận trong thơ Chế Lan Viên (2014) của Vũ Thị Sao 

Chi và Phạm Thị Thu Thủy, các luận án Ẩn dụ tri nhận trong thơ Xuân Quỳnh 

(2015) của Phạm Thị Hƣơng Quỳnh và Nghiên cứu các phạm trù tình cảm trong 

„Truyện Kiều‟ (Nguyễn Du) theo quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận (2015) của 

Nguyễn Thu Quỳnh đã có những kết quả nghiên cứu đáng ghi nhận về ẩn dụ ý niệm 

trong văn học. 

Hướng nghiên cứu thứ 3 về ẩn dụ tri nhận cũng ngày càng thu hút sự quan tâm 

của các nhà nghiên cứu. Đầu tiên, phải kể đến luận án Ẩn dụ dưới góc độ ngôn ngữ 
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học tri nhận (2009) của Phan Thế Hƣng. Luận án đã khảo sát những ẩn dụ ý niệm cơ 

bản trong hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt nhƣ ẩn dụ về cảm xúc, ẩn dụ cấu trúc 

sự kiện, ẩn dụ ý niệm thời gian… Luận án Đối chiếu phương thức ẩn dụ nhìn từ lý 

thuyết ngôn ngữ học tri nhận trên cứ liệu báo chí kinh tế Anh - Việt (2011) của Hà 

Thanh Hải cũng đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu ẩn dụ tri nhận. Từ 

các bình diện nghĩa học, dụng học và tri nhận luận, luận án nghiên cứu các loại ẩn dụ 

ý niệm, tần suất sử dụng và vai trò của chúng trong các bản tin giải thích hay bình 

luận các hiện tƣợng kinh tế trong hai ngôn ngữ. Từ đó luận án chỉ ra các đặc điểm 

tƣơng đồng và khác biệt ở văn bản tin kinh tế của hai ngôn ngữ. Các đặc điểm này 

đƣợc giải thích dựa trên mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hóa và tƣ duy. Luận án tiến 

sĩ Ngôn ngữ học với đề tài Ẩn dụ ý niệm của phạm trù thực vật trong tiếng Việt (có 

liên hệ với tiếng Anh) (2011) của Trần Thị Phƣơng Lý đã phân tích những ẩn dụ ý 

niệm của phạm trù thực vật trong tiếng Việt và liên hệ với tiếng Anh. Từ đó, tác giả 

đã nêu lên đặc trƣng văn hóa - tƣ duy dân tộc trong bức tranh ngôn ngữ về thế giới ý 

niệm thực vật (từ cứ liệu tiếng Việt và tiếng Anh). Luận án Ngữ nghĩa và cơ sở tri 

nhận của các từ biểu đạt tình cảm trong tiếng Anh (có liên hệ với tiếng Việt) (2012) 

của NCS Ly Lan đã có những đóng góp vào việc cải tiến phƣơng pháp giảng dạy và 

dịch thuật tiếng Anh nói chung và cách dùng nhóm từ biểu đạt bốn ý niệm tình cảm 

cơ bản nói riêng. 

Một số bài viết của các tác giả khác cũng theo hƣớng so sánh đối chiếu ẩn dụ ý 

niệm nhƣ: Khảo sát ẩn dụ ý niệm về cuộc đời, cái chết, thời gian trong thơ ca tiếng 

Anh và tiếng Việt (2010) của Phan Văn Hòa và Nguyễn Thị Tú Trinh so sánh đối 

chiếu những ẩn dụ ý niệm về cuộc đời, cái chết, thời gian trong tiếng Anh và tiếng 

Việt trên cứ liệu thơ ca, bài viết Ẩn dụ ý niệm HÔN NHÂN LÀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH 

trong kho tàng thành ngữ, tục ngữ (dựa trên cứ liệu tiếng Anh và tiếng Việt) (2014) 

của Nguyễn Thị Kim Anh đã hệ thống các biểu đạt của ẩn dụ ý niệm HÔN NHÂN LÀ 

MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH trên các bình diện: điểm xuất phát, đích đến, ngƣời đồng 

hành, phƣơng tiện, tốc độ, phƣơng hƣớng, hành trang và các trở ngại trên lộ trình. 

Từ đó khẳng định cả hai cộng đồng Anh - Việt đều ánh xạ ý niệm đích “hôn nhân” 

thông qua các thuộc tính của ý niệm nguồn “cuộc hành trình”. 
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Nhƣ vậy, có thể khẳng định rằng ở Việt Nam ngôn ngữ học tri nhận không còn 

là một lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ và ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu về 

ẩn dụ tri nhận. Tuy nhiên, hầu hết các công trình đều tập trung vào hƣớng nghiên 

cứu thứ nhất và thứ hai. Với hƣớng nghiên cứu về so sánh đối chiếu ẩn dụ ý niệm 

giữa các ngôn ngữ, các công trình đối chiếu chủ yếu dựa trên cứ liệu Anh - Việt, 

những công trình đối chiếu ẩn dụ ý niệm giữa tiếng Việt và các thứ tiếng khác, đặc 

biệt là tiếng Pháp hầu nhƣ chƣa có.  

1.2.2. Tổng quan kết quả nghiên cứu về “lửa” trong lĩnh vực ngôn ngữ 

* Những nghiên cứu ở nước ngoài 

Ẩn dụ ý niệm lửa đƣợc đề cập đến trong công trình Metaphor: A Practical 

Introduction của Kovecses (2003). Tác giả đã phân tích một số ẩn dụ đơn giản 

(simple metaphors) nhƣ CẢM XÚC LÀ SỨC NÓNG CỦA LỬA (EMOTION IS HEAT OF 

FIRE), MỘT TÌNH HUỐNG LÀ SỨC NÓNG CỦA LỬA (A SITUATION IS HEAT (OF FIRE)) và 

một số ẩn dụ phức hợp (complex metaphor) nhƣ SỰ TỨC GIẬN LÀ LỬA (ANGER IS 

FIRE), TÌNH YÊU LÀ LỬA (LOVE IS FIRE), CUỘC SỐNG LÀ LỬA (LIFE IS FIRE). Trong 

công trình Woman, Fire and the dangerous things: What categories reveal about 

the mind, Lakoff cũng đã đề cập đến ý niệm về sự nguy hiểm của lửa qua việc phân 

tích ẩn dụ ý niệm ANGER IS FIRE (SỰ TỨC GIẬN LÀ LỬA)... Trong tiếng Pháp, các 

công trình nghiên cứu chủ yếu phân tích những ẩn dụ về lửa từ ngữ liệu văn học. 

Công trình nghiên cứu của Kemal Ozmen (1985) La symbolique de l‟eau et du feu 

chez Paul Éluard (tạm dịch Biểu tượng nước và lửa trong tác phẩm của Paul 

Éluard) đã phân tích những ẩn dụ về lửa trong các bài thơ của Paul Éluard. Tác giả 

đã chỉ ra những ý nghĩa hết sức phong phú mà nhà thơ nổi tiếng đã sử dụng nhƣ lửa 

- ánh sáng, lửa - hơi ấm, lửa - tình yêu, lửa - niềm vui, lửa - hận thù.. Công trình 

nghiên cứu của Amélie de Chaisemartin, Le feu du regard dans Notre Dame de 

Paris et Les Misérables (tạm dịch Lửa ánh mắt trong tác phẩm Nhà thờ Đức Bà 

Paris và Những người khốn khổ), đã phân tích những ẩn dụ về lửa đƣợc nhà văn nổi 

tiếng Victor Hugo sử dụng để miêu tả ánh mắt trong hai tác phẩm nổi tiếng trên. Đó 

là ánh mắt của Esméralda “yeux de flamme” (đôi mắt lửa) khi cô đang nhảy múa 

trên quảng trƣờng Grève, ánh mắt của Quasimodo khi anh tham dự cuộc thi “nhăn 

mặt”, ánh mắt của Jean Valjean... Bài nghiên cứu L‟image du feu dans Flamme 

d‟amour vive de Jean de la Croix (2013) (Tạm dịch Hình ảnh ngọn lửa trong bài 
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Flamme d‟amour vive của Jean de la Croix) cũng đã phân tích những ẩn dụ về lửa 

tình yêu và lửa trong tâm hồn con ngƣời. 

* Những nghiên cứu ở Việt Nam 

Nghiên cứu về “lửa” ở trong nƣớc có thể kể đến bài viết Lửa - Từ biểu tượng 

văn hóa đến biểu tượng ngôn từ của tác giả Đoàn Tiến Lực (2012). Trong công 

trình này, tác giả đã dành nhiều tâm huyết trong những trang viết về biểu tƣợng lửa 

trong thơ ca. Theo đó, biểu tƣợng lửa xuất hiện trong văn học Việt Nam với nhiều ý 

nghĩa phong phú: lửa - nguồn tỏa ra ánh sáng, phát ra nhiệt, lửa - sự sống, lửa - trái 

tim, lửa - ánh sáng của lý tƣởng của sự bừng tỉnh và giác ngộ, lửa - tình cảm vợ 

chồng, tình yêu nam nữ, lửa - hủy diệt. Một công trình đáng ghi nhận nữa là khóa 

luận tốt nghiệp của Nguyễn Thị Hằng (2012) Tìm hiểu từ ngữ chỉ ý niệm nước và lửa 

trong tiếng Việt. Công trình đã chỉ ra đƣợc sự phong phú trong hệ thống từ ngữ chỉ ý 

niệm nƣớc và lửa trên phƣơng diện ngôn ngữ cũng nhƣ những đặc trƣng văn hóa của dân 

tộc thể hiện qua hệ thống từ ngữ này. Đóng góp lớn nhất trong công trình là tác giả đã 

thống kê khá chi tiết các từ chỉ ý niệm lửa trong tiếng Việt nhƣ từ chỉ các dạng thể liên 

quan đến lửa (củi, đuốc, đèn, nến …), từ chỉ nhiệt độ và màu sắc, sự gia tăng hay giảm 

đi về mức độ và cƣờng độ của sức nóng (âm ỉ, bập bùng, chập chờn, le lói, ngùn 

ngụt ...), từ chỉ hoạt động của lửa (cháy, tắt, thiêu ...), từ chỉ hoạt động của con 

ngƣời liên quan đến lửa (châm, dập, đốt, thắp, nấu ...), từ ngữ chỉ ý niệm lửa trong 

hoạt động liên quan đến nghệ thuật và tôn giáo (hƣơng hỏa, hƣơng khói, hỏa táng, 

hỏa thiêu, ...). Tác giả cũng đã thống kê đƣợc 36 tục ngữ, thành ngữ liên quan đến ý 

niệm lửa trong tiếng Việt nhƣ Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Gắp lửa bỏ tay 

người, Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa một đời chẳng khê. Ngoài ra, tác 

giả còn xây dựng đƣợc bức tranh văn hóa - xã hội của ngƣời Việt đƣợc thể hiện qua 

từ ngữ chỉ ý niệm lửa. Theo tác giả, ý niệm về lửa của ngƣời Việt có thể đƣợc khái 

quát nhƣ sau: Lửa - nguồn tỏa ra ánh sáng, phát ra nhiệt; Lửa - sự sống; Lửa - trái 

tim biểu hiện những tình cảm mãnh liệt, tha thiết; Lửa - ánh sáng của lý tưởng, của 

sự bừng tỉnh và giác ngộ; Lửa - hủy diệt.  

Ngoài ra, công trình đáng chú ý nhất trong các công trình nghiên cứu về ẩn dụ 

ý niệm lửa là luận án tiến sĩ của Huỳnh Ngọc Mai Kha (2015): Nghiên cứu đối 

chiếu thành ngữ có từ chỉ “nước” và “lửa” trong tiếng Việt và tiếng Anh từ lý 

thuyết đến ẩn dụ tri nhận. Tác giả đã khái quát đƣợc một số ẩn dụ ý niệm về lửa 

trong thành ngữ tiếng Việt nhƣ: Chiến tranh, sự không bình yên là lửa (Dầu sôi lửa 
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bỏng, Đổ dầu vào lửa), Sự nguy hiểm là lửa (Chơi với lửa / Đùa với lửa), Sự tranh 

luận gay gắt là lửa (Cãi cọ nảy lửa), Sự phá hoại, việc làm không hay là lửa (Gắp 

lửa bỏ tay ngƣời), Nguồn cơn của sự thật là lửa (Không có lửa làm sao có khói / 

Cháy nhà ra mặt chuột), Tình yêu trai gái là lửa (Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén), 

Quyền uy là lửa (Thét ra lửa), Tâm trạng con người là lửa (cháy ruột, cháy gan), Sự 

hủy diệt mất hết hy vọng và ảo tưởng là lửa (Thành mây thành khói). Mặc dù không 

nghiên cứu trực tiếp đến ẩn dụ ý niệm lửa nhƣng luận án Trường nghĩa “lửa” và 

“nước” trong tiếng Việt của Nguyễn Văn Thạo (2015) đã phân lập đƣợc những 

trƣờng nghĩa của lửa và nước. Luận án cũng đã khái quát tất cả những nghĩa biểu 

trƣng của hai trƣờng lửa và nước trong tiếng Việt và trình bày lần lƣợt các biểu 

trƣng tƣơng đồng và khác biệt giữa hai trƣờng nghĩa.  

Nhìn chung đây là những công trình nghiên cứu về lửa có giá trị nhƣng do phạm 

vi nghiên cứu chƣa rộng (chủ yếu chỉ trong thành ngữ, tác phẩm văn học) nên chƣa 

thể phân tích sâu sự ý niệm hóa về lửa của ngƣời Việt. Trong những công trình này, 

chỉ có bài viết của tác giả Đoàn Tiến Lực là nghiên cứu về lửa nhƣ một đối tƣợng độc 

lập, còn các công trình còn lại đều nghiên cứu lửa trong mối quan hệ với nƣớc. 

1.2.3. Tổng quan kết quả nghiên cứu về “lửa” trong lĩnh vực văn hóa 

* Những nghiên cứu ở nước ngoài 

Có rất nhiều công trình nghiên cứu về ý nghĩa của biểu tƣợng lửa. Trong tác 

phẩm Dictionnaire des symboles
1
 (1982), hai tác giả Chevalier & Gheerbrant đã 

dành 5 trang để tổng hợp những tri thức về biểu tƣợng lửa trong thuyết đạo Hindu, 

trong Kinh dịch, trong Đạo Thiện (Mazdéism) và trong những nghi lễ về lửa khác 

trên thế giới. Theo đó, biểu tƣợng lửa trong các nền văn hóa trên thế giới mang ý 

nghĩa rất phong phú: lửa - bản thể, lửa - thần thánh, lửa - tẩy uế, tái sinh, lửa - hủy 

diệt, lửa - giác ngộ, lửa - phƣơng tiện vận chuyển, lửa - giới tính. 

The Golden Bough
2
 là một trong những tác phẩm nổi tiếng trong lĩnh vực nhân 

học và văn hóa học. Ở đây, lần đầu tiên huyền thoại của thế giới đƣợc hệ thống hóa 

lại theo những sơ đồ nghiên cứu của tác giả của nó. Trong công trình này, tác giả đã 

dành 2 chƣơng viết về lửa: Những lễ hội về lửa ở Châu Âu (tr.965-1010) và Giải 

                                                           
1
 Bản dịch tiếng Việt có tên là Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, dịch giả Nguyễn Vĩnh Cƣ, NXB Đà 

Nẵng, 2002. 
2
 Một tác phẩm vĩ đại, đƣợc James George Frazer biên soạn từ 1890 đến năm 1907 gồm 15 tập và đến năm 

1992 thì đƣợc rút gọn lại thành một tập, bản dịch tiếng Việt có tên là Cành vàng - Bách khoa toàn thư của 

văn hóa nguyên thủy, dịch giả Ngô Bình Lâm, NXB Văn hóa thông tin, 2007. 
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thích những lễ hội về lửa (tr.1011-1024). Những nội dung chính trong chƣơng đầu 

tập trung vào việc giới thiệu những lễ hội về lửa nói chung, những đống lửa của lễ 

ăn chay, những đống lửa của lễ Phục sinh, những đống lửa Beltane vùng trung tâm, 

những lễ hội lửa các Thánh, những đống lửa hội hôm trƣớc lễ các Thánh, những 

đống lửa ngày đông chí và những đống lửa của tai ƣơng. Ở chƣơng sau, tác giả tập 

trung lý giải về những lễ hội lửa theo hai lý thuyết: lý thuyết về mặt trời của những 

lễ hội lửa và lý thuyết về những lễ hội lửa tẩy uế. Tác giả đã giới thiệu hai cách giải 

thích khác nhau về những lễ hội lửa của những nhà thông thái hiện đại. Theo cách 

giải thích thứ nhất, những lễ hội về lửa thể hiện những niềm mơ ƣớc một lƣợng ánh 

sáng quý giá và dồi dào của mặt trời đối với con ngƣời, súc vật và cây cối. Những 

đống lửa tƣợng trƣng cho nguồn sáng của mặt trời. Ta có thể gọi đây là lý thuyết 

của mặt trời. Theo cách giải thích thứ hai, những đống lửa đó không có mối liên 

quan cần thiết với mặt trời. Mục đích của chúng đơn giản nhằm để tẩy rửa bằng 

cách hủy diệt hay đốt cháy tất cả những tác động có hại mà ngƣời ta nhận thức dƣới 

hình hài các mụ phù thủy, những ác quỷ hoặc những con quái vật. Ta có thể gọi đó 

là lý thuyết của sự tẩy uế. Nhƣ vậy hai lý thuyết có sự giải thích khác nhau về vai 

trò của lửa vốn giữ vai trò chủ yếu trong các nghi lễ. Theo một lý thuyết, ngọn lửa, 

giống nhƣ mặt trời ở những vĩ tuyến của chúng ta là một quyền lực sáng tạo, mang 

thêm thuận lợi cho cây cối dễ mọc và cho sự phát triển của tất cả những gì góp phần 

làm nên sức khỏe và hạnh phúc, còn theo lý thuyết kia, ngọn lửa là một quyền năng 

mạnh mẽ và có tính hủy diệt, giết chết và tiêu hủy mọi yếu tố có hại về tinh thần 

hoặc về vật chất, thậm chí đe dọa đời sống con ngƣời, súc vật và cây cối. Theo lý 

thuyết thứ nhất, ngọn lửa là một nhân tố kích thích còn theo lý thuyết thứ hai ngọn 

lửa là một nhân tố có tính tẩy uế; theo lý thuyết thứ nhất thì đặc tính của lửa là chủ 

động còn theo lý thuyết thứ hai thì nó mang tính thụ động. 

Trong tác phẩm La symbolique du feu (Tính biểu tƣợng của lửa) của Jean-

Pierre Bayard (2009), lửa là một trong những biểu tƣợng vĩ đại nhất vì ý nghĩa của 

nó và vai trò của nó. Có nguồn gốc từ thần thánh, lửa sinh động và mang tính tâm 

linh; ánh sáng là hiện thân của Chúa trời. Chúng ta có thể thấy tầm quan trọng của 

lửa đối với những ngƣời theo đạo Thiên Chúa giáo và những ngƣời Do Thái. Ngọn 

lửa, một trong bốn yếu tố cấu thành nên vũ trụ, tạo ra năng lƣợng, tồn tại trong tự 
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nhiên cũng nhƣ ở trong mỗi con ngƣời từ sự ấm áp của máu và hơi thở cho đến sự 

đốt cháy năng lƣợng trong cơ thể. Trong tác phẩm này, Jean-Pierre Bayard đã tổng 

hợp những tri thức về nguồn gốc của huyền thoại và các biến thể của ý nghĩa của 

lửa trong những tôn giáo truyền thống trong các dạng thức khác nhau của trí tuệ. 

Đặc biệt nhất phải kể đến tác phẩm La psychanalyse du feu (Phân tâm học về 

lửa) của tác giả Gaston Bachelard (1966). Công trình nghiên cứu đã tổng hợp gần 

nhƣ tất cả những phân tích tâm lý về lửa hay những tri nhận về lửa của ngƣời 

phƣơng Tây nói chung và của ngƣời Pháp nói riêng. Ông cũng cho rằng tất cả các 

giấc mơ và huyền thoại của con ngƣời đều đƣợc sắp xếp theo 4 yếu tố: không khí, 

nƣớc, lửa và đất. Ở đây yếu tố lửa đóng vai trò nổi trội. Mở đầu công trình, tác giả 

đã khẳng định: “tất cả những thứ thay đổi nhanh chóng đều đƣợc cắt nghĩa bởi ngọn 

lửa”
3
 (Bachelard, 1966, tr.19, BD (2000), tr.95). Tác giả đã nêu lên những mối quan 

hệ giữa lửa và các nhân tố khác nhƣ lửa và sự tôn trọng (feu et respect), lửa và sự 

mơ mộng (feu et rêverie), lửa và giới tính (feu et sexualité), lửa và sự thuần khiết 

(feu et pureté)... Để chứng minh cho những điều này, Bachelard chứng minh dấu 

tích của lửa có mặt trong suốt chiều dài lịch sử con ngƣời. Tác giả đã phân tích 

những hình ảnh tính dục, sự thăng hoa tinh thần qua hình ảnh của lửa. Theo tác giả, 

hầu hết các huyền thoại đều xoay quanh cuộc chinh phục lửa. Dẫn chứng của trƣờng 

hợp Prométhée (Prometheus) một vị thần nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp với trí 

thông minh, là ngƣời đã cƣớp ngọn lửa từ thần Zeus và trao nó cho nhân loại. Zeus 

đã trừng phạt ông bằng cách buộc ông vào một tảng đá để một con đại bàng ăn gan 

của ông hàng ngày. Qua đó, tác giả khẳng định tri thức đầu tiên của chúng ta về lửa 

là lửa tƣợng trƣng cho những thứ chúng ta không nên chạm vào. Từ việc phân tích 

phức cảm của Prométhée, tác giả cho rằng lửa dẫn dắt con ngƣời khám phá những 

điều mà cha ông chúng ta đã biết hoặc thậm chí cả những điều cha ông chúng ta 

chƣa biết. Ông còn đƣa ra những dẫn chứng về trƣờng hợp của Empédocle, một nhà 

triết học Hy Lạp, ngƣời khởi xƣớng cho thuyết nguồn gốc vũ trụ tạo bởi 4 nguyên tố 

Đất, Nước, Lửa và Không khí. Truyền thuyết kể rằng ông ta đã tự gieo mình vào 

những ngọn lửa của núi Etna. Qua việc phân tích tâm lý của nhà triết học say mê 

                                                           
3
 Nguyên bản tiếng Pháp: Tout ce qui change vite s‟explique par le feu, trích La psychanalyse du feu, 

Bachelard 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A0i_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
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nghiên cứu về lửa này, Bachelard đã trình bày những ảo mộng (rêveries) về lửa. 

“Ngọn lửa bị giam giữ trong bếp lò, đối với con ngƣời chắc chắn là đề tài đầu tiên 

cho sự mộng mơ, biểu tƣợng của sự nghỉ ngơi, lời mời gọi nghỉ ngơi.”
4
 (Bachelard, 

1966, tr.32, BD (2000), tr.107). Từ đó, ông khẳng định lửa là biểu tƣợng của sự 

thay đổi và sự đổi mới. Một điểm đáng ghi nhận trong công trình nghiên cứu này là 

tác giả đã đề cập đến mối liên hệ giữa lửa và tình ái. Theo ông tình yêu là giả định 

đầu tiên cho việc sản sinh ra lửa. Điều đó có thể khẳng định từ những kinh nghiệm 

khách quan khi cọ xát hai mảnh gỗ vào nhau đến những kinh nghiệm chủ quan của 

sự ma sát đốt cháy một cơ thể đang yêu. Lửa còn gắn liền với ƣớc mơ về khả năng 

sinh sản. Lửa làm cho ngƣời phụ nữ thụ thai và lửa làm cho những mảnh đất khô 

cằn hồi sinh. 

* Những nghiên cứu ở Việt Nam 

Nếu nhƣ có rất nhiều công trình nghiên cứu về lửa trong lĩnh vực văn hóa, triết 

học, tôn giáo ở nƣớc ngoài thì ở Việt Nam, chƣa có một công trình nghiên cứu về 

lửa nhƣ một đối tƣợng độc lập. Hầu hết các tác giả chỉ đề cập sơ qua chứ chƣa phân 

tích sâu về ý niệm lửa đối với ngƣời Việt. Chẳng hạn giáo trình Cơ sở văn hóa Việt 

Nam (2000) của Trần Ngọc Thêm đã đề cập đến vai trò của ngƣời giữ lửa trong gia 

đình, truyền thuyết về Thổ công, sự hòa quyện LỬA - NƢỚC (âm - dƣơng) trong 

đời sống tâm linh ngƣời Việt. 

1.3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA LUẬN ÁN 

1.3.1. Một số khái niệm liên quan đến ẩn dụ ý niệm 

1.3.1.1. Phạm trù và sự phạm trù hóa 

Vấn đề “phạm trù” và “phạm trù hóa” có thể đƣợc hiểu theo cách tiếp cận 

truyền thống và theo cách tiếp cận của khoa học tri nhận. 

Theo cách tiếp cận truyền thống, từ thời Aristotle đến những công trình sau 

này của Wittgenstein, “phạm trù” đƣợc hiểu là những thiết chế rất rõ ràng, không 

che giấu trong nó những vấn đề đặc biệt nào, phạm trù là những cái chứa đựng trừu 

tƣợng: một số sự vật nằm trong vật chứa (phạm trù), một số khác thì nằm ngoài. 

Những sự vật đƣợc xếp vào một phạm trù khi và chỉ khi chúng có những thuộc tính 

chung nhất định và những thuộc tính chung này quy định phạm trù nói chung. 

                                                           
4
 Nguyên bản tiếng Pháp: Le feu enfermé dans le foyer fut sans doute pour l‟homme le premier sujet de 

rêverie, le symbole du repos, l‟invitation au repos, trích  
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[Lakoff, 1987, tr.6]. Theo cách tiếp cận này, “phạm trù” là khái niệm chung nhất 

phản ánh những thuộc tính và những quan hệ cơ bản và phổ biến của các hiện tƣợng 

của nhận thức. 

Cách tiếp cận theo hƣớng tri nhận lại cho rằng con ngƣời luôn tiếp xúc với khái 

niệm phạm trù trong đời sống thƣờng nhật. Sự phân loại các sự vật, hiện tƣợng trong 

tự nhiên và xã hội là một quá trình tinh thần (mental process) phức tạp thƣờng đƣợc 

gọi là “sự phạm trù hóa” mà sản phẩm của nó là “các phạm trù tri nhận”. Các phạm 

trù tri nhận có một cấu trúc nội tại phức tạp, bao gồm các điển dạng, các thí dụ đạt và 

thí dụ tồi, và có các ranh giới mờ. Bản chất của chúng đƣợc thể hiện ở chỗ:  

1. Các phạm trù không biểu hiện sự phân chia võ đoán các sự vật và hiện 

tƣợng của thế giới khách quan; chúng phải đƣợc cơ sở trên những khả năng tri nhận 

của trí não con ngƣời. 

2. Các phạm trù tri nhận nhƣ màu sắc, hình dáng cũng nhƣ các sinh vật và 

các sự vật cụ thể đều liên đới với các điển dạng nổi trội về mặt ý niệm vốn là một 

bộ phận trọng yếu để tạo thành các phạm trù. 

3. Ranh giới của các phạm trù là ranh giới mờ tức là các phạm trù lân cận 

không đƣợc tách bạch rõ ràng mà chúng lẫn vào nhau. 

4. Nằm giữa các điển dạng và các ranh giới, các phạm trù tri nhận gồm có 

các thành viên đƣợc đánh giá theo một thang độ về tính điển hình và đƣợc xếp hạng 

từ ví dụ đạt đến ví dụ tồi. 

(Dẫn theo Lý Toàn Thắng, 2005, tr.41) 

Có thể nói mục đích của quá trình phạm trù hóa là tập hợp những hiện tƣợng 

giống nhau về mặt nào đó thành những lớp lớn hơn. Theo cách hiểu này, phạm trù 

là một trong những hình thái nhận thức của tƣ duy con ngƣời cho phép khái quát 

hoá kinh nghiệm và thực hiện phân loại kinh nghiệm. Cách nhìn của ngôn ngữ học 

tri nhận còn cho rằng đối với mỗi đơn vị phạm trù cần phải có một tập hợp những 

nét chuẩn lặp đi lặp lại dƣới dạng không đổi.  

1.3.1.2. Ý niệm và sự ý niệm hóa 

Từ thời Trung cổ, đã có những thảo luận khoa học về khái niệm “ý niệm”. 

Pierre Abélard (1079-1142) đã khảo sát khái niệm này và cho đó là một hình thức 

"chộp lấy" ý nghĩa, một hành động mang nặng tính chủ quan. Theo ông, ý niệm là 
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một tập hợp những khái niệm nằm sâu kín trong tâm hồn và sẵn sàng đƣợc biểu 

hiện thành lời, nó liên kết các phát ngôn thành một cách nhìn sự vật khác với vai trò 

quyết định của trí tuệ, nó biến phát ngôn thành tƣ tƣởng gắn liền với Thƣợng Đế.  

“Nếu ngôn ngữ học truyền thống, phi tri nhận luận, coi ý nghĩa là đối tƣợng 

nghiên cứu quan trọng của nó, thì đối với ngôn ngữ học tri nhận - đó là: ý niệm 

(tiếng Anh: concept).” [Lý Toàn Thắng, 2008,  tr.181]. Trong ngôn ngữ học tri 

nhận, thuật ngữ “ý niệm” chỉ đơn vị tinh thần hoặc đơn vị tâm lý của ý thức chúng 

ta. Đây là đơn vị nội dung của bộ nhớ động, của từ vựng tinh thần và của ngôn ngữ 

bộ não (lingua mentalis), của toàn bộ bức tranh thế giới đƣợc phản ánh trong tâm lý 

con ngƣời. Ý niệm đƣợc hình thành trong ý thức của con ngƣời. Trong các quá trình 

tƣ duy, con ngƣời dựa vào các ý niệm phản ánh nội dung các kết quả của hoạt động 

nhận thức thế giới của con ngƣời dƣới dạng “những lƣợng tử” của tri thức. Các ý 

niệm nảy sinh trong quá trình cấu trúc hoá thông tin về một sự tình khách quan 

trong thế giới, cũng nhƣ về những thế giới tƣởng tƣợng và về sự tình khả dĩ trong 

những thế giới đó. Các ý niệm quy cái đa dạng của những hiện tƣợng quan sát đƣợc 

và tƣởng tƣợng về một cái gì đó thống nhất, đƣa chúng vào một hệ thống và cho 

phép lƣu giữ những kiến thức về thế giới. [Trần Văn Cơ, 2011, tr.93] 

Lakoff và Johnson cũng đã đề cao vai trò của ý niệm đối với quá trình tƣ duy 

của con ngƣời khi chỉ ra rằng những ý niệm chi phối tƣ duy của chúng ta không chỉ 

riêng những vấn đề của tri thức mà còn điều phối cả hoạt động thƣờng ngày của 

chúng ta, dƣới hầu hết những chi tiết bình thƣờng nhỏ nhặt nhất. Chính ý niệm đã 

cấu trúc những thứ chúng ta tri giác đƣợc, cách chúng ta ứng xử trong đời sống và 

cách chúng ta quan hệ với ngƣời khác. Hệ thống ý niệm vì thế đóng một vai trò 

trung tâm trong việc định rõ hiện thực thƣờng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta thừa 

nhận rằng hệ thống ý niệm có tính ẩn dụ thì cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta 

hành động phần nhiều là vấn đề của ẩn dụ. [Lakoff & Johnson, 1980] 

Quá trình ý niệm hóa thế giới là một trong những quá trình quan trọng nhất 

của hoạt động tri nhận của con ngƣời. Quá trình này bao gồm việc ngữ nghĩa hóa 

thông tin nhận đƣợc và việc cấu tạo nên những ý niệm, những cấu trúc ý niệm và 

toàn bộ hệ thống ý niệm trong bộ não của con ngƣời. Mỗi một hành động riêng lẻ 

của việc ý niệm hóa thế giới là một ví dụ về cách giải quyết vấn đề, ở đó thể hiện 

những cơ chế suy luận, suy diễn và những thao tác logic khác. Quá trình ý niệm hóa 

thế giới liên quan chặt chẽ với quá trình phạm trù hóa: cùng là hoạt động phân loại, 
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nhƣng chúng khác nhau về kết quả cuối cùng hoặc về mục đích hoạt động. Ý niệm 

hóa nhằm trừu suất những đơn vị tối giản nào đó của kinh nghiệm con ngƣời trong 

cách hiểu lý tƣởng về mặt nội dung, còn phạm trù hóa thì nhằm kết hợp lại những 

đơn vị giống nhau hoặc đồng nhất về mặt nào đó thành những lớp lớn hơn. [Trần 

Văn Cơ, 2011, tr.103] 

Liên quan đến vấn đề ý niệm, một số nhà khoa học khẳng định rằng ý niệm là 

một mảng của thế giới do con ngƣời cắt ra bằng "lƣỡi dao ngôn ngữ" để nhận thức. 

Có nghĩa là con ngƣời cắt thế giới ra từng mảng trong khi nhận thức nó cũng giống 

nhƣ muốn hiểu cơ thể con ngƣời thì phải phẫu thuật nó. Việc cắt thế giới ra thành 

từng mảng đƣợc gọi là ý niệm hoá thế giới. Tuy nhiên, cái thế giới mà trong đó con 

ngƣời đang sống và đang nhận thức là tồn tại khách quan và thống nhất cho tất cả 

mọi ngƣời, còn việc chia cắt nó ra thì lại không thống nhất bởi cái "lƣỡi dao ngôn 

ngữ" dùng để cắt không giống nhau ở các tộc ngƣời, các cộng đồng ngƣời thuộc 

những nền văn hoá khác nhau.  

1.3.2. Những vấn đề về lý thuyết ẩn dụ ý niệm 

1.3.2.1. Khái niệm ẩn dụ ý niệm 

George Lakoff, Mark Johnson và các nhà ngôn ngữ học tri nhận khác đã đề 

xƣớng một quan điểm mới về ẩn dụ so với quan điểm trƣớc đây của ngôn ngữ. Nếu 

trƣớc đây các nhà ngôn ngữ học cho rằng ẩn dụ là hiện tƣợng chuyển đổi tên gọi 

dựa trên quan hệ tƣơng đồng giữa hai thực thể trong thế giới khách quan thì trong 

ngôn ngữ học tri nhận, ẩn dụ là mối quan hệ giữa hai thực thể đƣợc xét đến ở cấp độ 

ý niệm của tƣ duy. Theo đó, ẩn dụ là một cơ chế tri nhận bao gồm một miền mà một 

phần đƣợc “ánh xạ” hay còn gọi là đƣợc phóng chiếu, vào một miền khác đƣợc hiểu 

theo miền đầu tiên. Miền đƣợc ánh xạ gọi là miền nguồn (source domain) và miền 

để sơ đồ ánh xạ tác động đến là miền đích (target domain). 

Trên cơ sở tổng kết những công trình nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm của các nhà 

ngôn ngữ học đi trƣớc, Ngôn ngữ học tri nhận - Từ điển của Trần Văn Cơ (2011) đã 

nêu một khái niệm về ẩn dụ ý niệm nhƣ sau: “Ẩn dụ tri nhận hay còn gọi là ẩn dụ ý 

niệm (cognitive / conceptual metaphor) là một trong những hình thức ý niệm hoá, 

một quá trình tri nhận có chức năng biểu hiện và hình thành những ý niệm mới và 

không có nó thì không thể nhận đƣợc tri thức mới. Về nguồn gốc, ẩn dụ tri nhận đáp 

ứng năng lực của con ngƣời nắm bắt và tạo ra sự giống nhau giữa những cá thể và 

những lớp đối tƣợng khác nhau. Với cách tiếp cận chung này, ẩn dụ ý niệm đƣợc 
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xem nhƣ là cách nhìn một đối tƣợng này thông qua một đối tƣợng khác và với ý 

nghĩa đó, ẩn dụ ý niệm là một trong những phƣơng thức biểu tƣợng tri thức dƣới 

dạng ngôn ngữ. Ẩn dụ ý niệm thƣờng có quan hệ không phải với những thực thể cô 

lập, riêng lẻ và với những không gian tƣ duy phức tạp (những miền kinh nghiệm 

cảm tính và xã hội).” 

1.3.2.2. Cơ sở trải nghiệm của ẩn dụ: tính nghiệm thân 

Nghiệm thân (embodiment) là một khái niệm vô cùng quan trọng trong ngôn 

ngữ học tri nhận. Nhiều công trình nghiên cứu về ẩn dụ tri nhận thống nhất ở một 

điểm rằng lý trí hoạt động và phát triển nhờ những khả năng của thân thể và rằng lý 

trí cơ bản mang tính nghiệm thân.Trong tác phẩm Metaphors we live by, Lakoff và 

Johnson đã chỉ ra cách thức cuả quá trình cấu trúc hóa ẩn dụ nhƣ là một dạng thức 

đầu tiên của giả thuyết nghiệm thân: "chúng ta thƣờng phóng chiếu một chiều 

những mô hình sơ đồ hình ảnh của sự hiểu biết đi từ một miền nguồn đƣợc trải 

nghiệm nhiều hơn để hiểu một miền đích ít đƣợc trải nghiệm hơn" (tr.112). Trong 

một tác phẩm khác Woman, Fire and dangerous things: What categories reveal 

about the mind, Lakoff đã giải thích rõ hơn: “những cấu trúc dùng để kết nối hệ 

thống ý niệm của chúng ta đều nảy sinh từ những trải nghiệm thân thể và đƣợc hiểu 

theo những cách trải nghiệm thân thể; hơn nữa, bản chất cốt lõi của hệ thống ý niệm 

của chúng ta bắt nguồn trực tiếp từ tri giác, sự vận động của thân thể cùng sự trải 

nghiệm về một đặc trƣng về thể chất và xã hội
5
.” [Lakoff, 1987, tr. xiv] 

Thuật ngữ nghiệm thân (embodiment) đƣợc Lakoff chính thức đề cập trong 

công trình Philosophy in the flesh. Theo Lakoff, khái niệm “nghiệm thân” liên quan 

đến quá trình con ngƣời lấy các bộ phận của cơ thể và sự trải nghiệm của thân xác 

để định hình hệ thống ý niệm và tƣ duy. Đây là một quá trình mang tính hệ thống, 

trong đó có sự kết hợp của não bộ, các cơ quan cảm giác và hệ thống thần kinh điều 

hành các vận động thân thể cũng nhƣ điều khiển mọi hành vi ứng xử của con ngƣời 

cả trong chủ định lẫn trong vô thức: “…Thứ nhất, các kết quả của khoa học tri nhận 

cho ta thấy lý trí của con ngƣời là một dạng lý trí của động vật, bị ràng buộc với 

thân thể của con ngƣời và cấu trúc phức tạp đến kỳ lạ của não bộ của con ngƣời. 

Thứ hai, những kết quả này cho chúng ta biết rằng thân thể, não bộ và sự tƣơng tác 
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 Nguyên bản tiếng Anh: a physical and social character 
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của con ngƣời với môi trƣờng chung quanh cung cấp nền tảng hầu nhƣ là vô thức về 

cảm nhận của chúng ta hàng ngày… Cảm nhận của chúng ta về cái có thật khởi 

nguồn và cơ bản lệ thuộc vào thân thể của chúng ta, nhất là bộ phận cảm xúc và cấu 

trúc cụ thể của não bộ, khiến chúng ta có khả năng nhận biết, chuyển động, và thao 

tác.” [Lakoff, 1999, tr.17] 

Nhƣ vậy, nghĩa dựa trên cơ sở của trải nghiệm, nhất là trải nghiệm từ thân thể 

của con ngƣời; trải nghiệm của con ngƣời với thế giới xung quanh tạo nên ý nghĩa 

và quyết định phƣơng thức con ngƣời hiểu biết thế giới. Nói cách khác, tri nhận của 

con ngƣời phải đƣợc hiểu qua tính nghiệm thân; cho nên chính “những hiểu biết và 

giải thích về thế giới là đối tƣợng của ngữ nghĩa học.” [Taylor, 1995, tr.4] 

Thuyết ẩn dụ hiện đại còn cho rằng hệ thống ý niệm của con ngƣời phần lớn 

mang tính ẩn dụ khi các hệ thống này bao hàm các ánh xạ từ miền cụ thể sang miền 

trừu tƣợng và ánh xạ ẩn dụ không mang tính chất quy ƣớc mà do bản chất của tính 

nghiệm thân quy định. Nói cách khác, trải nghiệm của thân thể vừa kích hoạt, vừa 

đặt cơ sở tạo thành ẩn dụ: chức năng của thân thể con ngƣời trong thế giới này và 

phƣơng thức tƣơng tác với thế giới đó. [Lakoff, 1994] 

Những công trình nghiên cứu về ngôn ngữ học tri nhận sau này đã nhấn mạnh 

nhiều hơn đến mặt tƣơng tác trong quá trình hình thành nghĩa vì trƣớc đó nhiều nhà 

nghiên cứu đã phê phán các nhà ngôn ngữ học tri nhận khi cho rằng họ đã không 

nhắc tới khía cạnh văn hóa và xã hội trong nhận thức của con ngƣời mà chỉ chú 

trọng đến mặt tâm sinh lý. Vì vậy, theo Johnson (1992), sự tƣơng tác này bao hàm 

cả mặt sinh học, xã hội, văn hóa, kinh tế, đạo đức, chính trị… Rõ ràng những nỗ lực 

nghiên cứu về sau càng làm rõ ý nghĩa của sự tƣơng tác giữa con ngƣời và thế giới 

bên ngoài. Chẳng hạn, Fesmire (1994) định nghĩa rõ thuật ngữ “nghiệm thân” bao 

hàm cả tác động của đặc trƣng văn hóa, xã hội chứ không chỉ là một cơ thể hoàn 

toàn sinh lý học.  

1.3.2.3. Điển dạng trong nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm 

Lý thuyết điển dạng (prototype) khởi đầu với công trình nghiên cứu của Eleanor 

Rosch (1970) nghiên cứu về cấu trúc nội tại của các phạm trù. Theo đó, lý thuyết điển 

dạng là một phƣơng thức phạm trù hóa trong khoa học tri nhận, nơi một số thành viên 

thuộc một phạm trù có thể có nhiều đặc điểm trung tâm hơn so với những thành viên 
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khác. Chẳng hạn, khi đƣợc yêu cầu đƣa ra một ví dụ về các đồ nội thất, “ghế” đƣợc 

trích dẫn nhiều hơn “tủ”, “bàn”, “giƣờng”. Những đặc điểm trung tâm đƣợc xem là 

đặc điểm điển dạng của phạm trù và vật có nhiều đặc điểm trung tâm đƣợc xem là vật 

điển dạng. Một vật đƣợc xếp vào một phạm trù nào đó khi đƣợc so sánh với vật điển 

dạng hơn là so sánh với các tiêu chí của loại. Có thể lấy ví dụ trong tiếng Anh, 

“chim” hay “vịt” đều xếp chung một loại, mặc dù có loại vịt không bay đƣợc hoặc có 

loại chim không bơi trên nƣớc đƣợc. Sở dĩ nhƣ vậy bởi “chim” và “vịt” đều có chung 

những thuộc tính nhƣ “ động vật”, “lông vũ”, cánh”, “đẻ trứng” và những thuộc tính 

này lại không có sự phân biệt rạch ròi giữa hai loại. Từ đó, tác giả nhận định rằng 

việc xếp loại của con ngƣời không nên xem nhƣ một sản phẩm mang tính chất quy 

ƣớc mà nên xem xét nhƣ kết quả của các nguyên tắc xếp loại mang tính chất tâm lý. 

Điều này có nghĩa là tri nhận của con ngƣời là yếu tố chính yếu cho bất kỳ quy trình 

xếp loại nào của con ngƣời, kể cả xếp loại ngôn ngữ.  

“Lý thuyết điển dạng cho rằng con ngƣời tạo ra trong đầu mình một hình ảnh 

cụ thể hoặc trừu tƣợng về một sự vật thuộc một phạm trù nào đó. Hình ảnh này 

đƣợc gọi là điển dạng nếu nhƣ nhờ nó mà con ngƣời tri giác đƣợc hiện thực: yếu tố 

nào của phạm trù ở gần cái hình ảnh này hơn cả sẽ đƣợc đánh giá là một phiên bản 

tốt nhất hoặc điển dạng nhất so với những phiên bản khác. Điển dạng là một công 

cụ giúp con ngƣời làm chủ số lƣợng vô hạn những kích thích do hiện thực tạo ra.” 

[Trần Văn Cơ, 2011, tr.234-235] 

1.3.2.4. Đặc điểm của ẩn dụ ý niệm 

Theo Lakoff và Johnson (1980), những ẩn dụ ý niệm tác động tƣơng hỗ với 

nhau theo cách đặc biệt để cấu trúc hóa kinh nghiệm của chúng ta. Chúng không chỉ 

là những ẩn dụ hoa mĩ, hai tác giả nghiên cứu hệ thống ẩn dụ đời thƣờng phản ánh 

cách con ngƣời suy nghĩ về thế giới, về đời sống thƣờng nhật. Đƣợc nhiều nhà ngôn 

ngữ học tiếp tục nghiên cứu hơn hai mƣơi năm qua, quan điểm này sau đó trở thành 

phổ biến với tên gọi “quan điểm tri nhận về ẩn dụ” hay “thuyết ẩn dụ ý niệm” với 

các đặc điểm nhƣ sau: 

(1) Ẩn dụ là cơ chế chính thông qua đó chúng ta hiểu những khái niệm trừu 

tƣợng và thực hiện tƣ duy trừu tƣợng. 

(2) Nhiều đối tƣợng kể từ những điều đơn giản nhất, đời thƣờng nhất đến những 

lý thuyết khoa học thâm sâu nhất chỉ có thể hiểu đƣợc thông qua ẩn dụ. 
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(3) Ẩn dụ về bản chất là mang tính ý niệm, chứ không mang tính ngôn ngữ. 

(4) Ngôn ngữ ẩn dụ là sự thể hiện của ẩn dụ ý niệm. 

(5) Mặc dù phần lớn hệ thống ý niệm của chúng ta mang tính ẩn dụ, song cách 

hiểu ẩn dụ dựa trên cơ sở cách hiểu phi ẩn dụ. 

(6) Ẩn dụ cho phép chúng ta hiểu đối tƣợng tƣơng đối trừu tƣợng hoặc đối 

tƣợng phi cấu trúc hóa thông qua đối tƣợng cụ thể hơn hoặc ít ra thông qua đối 

tƣợng đã đƣợc cấu trúc hóa cao hơn. 

(7) Ẩn dụ ánh xạ qua các miền ý niệm: miền nguồn và miền đích. 

(8) Sự ánh xạ là phi đối xứng và mang tính bộ phận, nghĩa là không phải tất cả 

những tri thức có trong miền nguồn đều đƣợc ánh xạ toàn bộ xuống miền đích.Ý niệm 

ẩn dụ không phản ánh và cũng không thể phản ánh đƣợc tất cả các bình diện của ý 

niệm xuất phát. 

(9) Ánh xạ là một quá trình chuyển tập hợp những thông tin từ các thực thể ở 

miền nguồn sang các thực thể ở miền đích.  

(10) Ánh xạ ẩn dụ theo nguyên tắc một hƣớng: sơ đồ hình ảnh của miền nguồn 

đƣợc ánh xạ lên miền đích chứ không ngƣợc lại. 

(11) Sự ánh xạ không võ đoán, mà có cơ sở trong cơ thể con ngƣời, trong kinh 

nghiệm thƣờng nhật và trong tri thức. 

(12) Có hai loại ánh xạ: ánh xạ ý niệm và ánh xạ hình ảnh, cả hai đều phục tùng 

nguyên tắc bất biến. 

(13) Hệ thống ý niệm chứa đựng hàng nghìn lần ánh xạ ẩn dụ quy ƣớc hình thành 

nên tiểu hệ thống cấu trúc cao của hệ thống ý niệm. 

(14) Hệ thống ẩn dụ ý niệm quy ƣớc chủ yếu là vô thức, tự động và đƣợc sử dụng 

dễ dàng, thoải mái, không đòi hỏi phải cố gắng nhiều. 

(15) Ánh xạ ẩn dụ thay đổi theo mức độ phổ quát: một số có tính phổ quát, một 

số đƣợc phổ biến rộng rãi, một số bị quy định bởi văn hóa. 

(16) Ẩn dụ thi ca phần lớn là sự mở rộng hệ thống quy ƣớc thƣờng nhật của tƣ 

duy ẩn dụ của chúng ta. 

[Dẫn theo Trần Văn Cơ, 2011, tr.72-74] 

1.3.2.5. Cấu trúc của ẩn dụ ý niệm 

Trong quan điểm tri nhận về ẩn dụ, ẩn dụ mang cấu trúc từ một miền tri nhận 

nguồn đến một miền tri nhận đích; đƣợc phân tích nhƣ những quan hệ có hệ thống và 
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ổn định giữa hai miền ý niệm với sự ánh xạ tƣơng ứng. Nhƣ vậy, ánh xạ tƣơng ứng ngụ 

ý một sự phóng chiếu của cấu trúc A lên trên cấu trúc B. Kết quả của sự ánh xạ này là 

sự tổ chức cách nhìn của chúng ta về những phạm trù thích đáng trong miền đích B, 

dƣới những dạng của miền nguồn A. Những ánh xạ tri nhận giữa những miền ý niệm 

đƣợc xem là phần cốt lõi của lý thuyết ẩn dụ. 

Sơ đồ ánh xạ là một hệ thống cố định của các tƣơng ứng giữa các yếu tố hợp 

thành miền nguồn và miền đích. Khi những tƣơng ứng này đƣợc kích họat, các sơ đồ 

ánh xạ có thể phóng chiếu từ miền nguồn sang miền đích. Do vậy, hiểu đƣợc một ẩn dụ 

ý niệm (conceptual metaphor) có nghĩa là hiểu đƣợc hệ thống sơ đồ ánh xạ của một cặp 

miền nguồn - đích. Theo quan điểm tri nhận, ẩn dụ không chỉ là một phƣơng thức 

chuyển nghĩa dựa trên sự tƣơng tự hay giống nhau giữa hai sự vật A và B trong mô 

hình ẩn dụ “A là B”, mà là ánh xạ (theo nghĩa toán học) dựa trên những điểm tƣơng 

ứng; ví dụ, trong miền nguồn có điểm A thì sẽ có ánh xạ A‟, trong miền đích B có B‟, 

v.v.  

Chẳng hạn với ẩn dụ ý niệm LOVE IS A NUTRIENT (TÌNH YÊU LÀ CHẤT 

DINH DƢỠNG) [trích dẫn theo Kövecses, 2010], ta có sự tƣơng đƣơng giữa các 

phƣơng diện của chất dinh dƣỡng và tình yêu đạt đến đƣợc là nhờ thông qua các quá 

trình chiếu xạ nhƣ sau: 

NUTRIENT (CHẤT DINH DƢỠNG)        LOVE (TÌNH YÊU) 

ngƣời đói ngƣời khao khát đƣợc yêu 

thức ăn  tình yêu 

cảm giác đói  sự khao khát yêu đƣơng  

 nuôi dƣỡng cơ thể nuôi dƣỡng tâm hồn 

hiệu quả đƣợc nuôi dƣỡng kết quả của việc yêu 

Ẩn dụ ý niệm giả định sự tồn tại mô hình tri nhận (còn gọi là lĩnh vực hoặc 

miền) gồm hai miền NGUỒN và ĐÍCH. Điều kiện để xác định ẩn dụ ý niệm là cả 

hai thành tố (NGUỒN và ĐÍCH) của nó đều phải là những ý niệm. Ý niệm phải 

đƣợc cấu trúc hoá theo mô hình trƣờng: TRUNG TÂM - NGOẠI VI, theo đó, vai 

trò TRUNG TÂM thƣờng là khái niệm (không phải toàn bộ khái niệm, mà chỉ một 

phần nào đó của nó), NGOẠI VI là những yếu tố ngôn ngữ và văn hoá dân tộc. Ẩn 

dụ ý niệm phải phù hợp với ý thức ngôn ngữ và đặc trƣng văn hoá dân tộc của 

ngƣời bản ngữ. 
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1.3.2.6. Phân loại ẩn dụ ý niệm 

Theo Lakoff và Johnson (1980), có 3 loại ẩn dụ ý niệm: ẩn dụ cấu trúc, ẩn dụ 

định hƣớng và ẩn dụ bản thể. 

Ần dụ cấu trúc (structural metaphors) là loại ẩn dụ khi nghĩa (hoặc giá trị) của 

một từ (hay một biểu thức) này đƣợc hiểu (đƣợc đánh giá) thông qua cấu trúc của 

một từ (hoặc một biểu thức) khác. 

Ẩn dụ cấu trúc có đặc điểm cấu trúc hai không gian đƣợc gọi là hai miền ý 

niệm: MIỀN NGUỒN (source domain) và MIỀN ĐÍCH (target domain). Ý niệm tại 

miền đích đƣợc hiểu thông qua ý niệm tại miền nguồn. Quan hệ giữa miền nguồn và 

miền đích là quan hệ ánh xạ, nghĩa là nội dung của ý niệm tại miền đích đƣợc ánh 

xạ từ ý niệm tại miền nguồn. 

Ẩn dụ định hướng (orientational metaphors): Ẩn dụ định hƣớng cấu trúc hoá 

một số miền và tạo nên một hệ thống ý niệm hoá chung cho chúng; chúng liên quan 

đến việc định hƣớng trong không gian với những đối lập kiểu nhƣ "lên-xuống", 

"vào-ra", "sâu-cạn", "trung tâm-ngoại vi" v.v. 

Ẩn dụ định hƣớng khác với ẩn dụ cấu trúc ở chỗ nó là một loại ẩn dụ ý niệm 

khi không có sự xếp đặt lại về mặt cấu trúc một ý niệm này trong thuật ngữ của một 

ý niệm khác, nhƣng có tồn tại tổ chức của cả một hệ thống ý niệm theo mẫu của một 

hệ thống nào đó khác. Những trƣờng hợp nhƣ vậy ta gọi là những ẩn dụ định 

hƣớng, bởi vì đa số những ẩn dụ tƣơng tự có liên quan đến sự định hƣớng không 

gian với những cặp đối lập kiểu "trên - dƣới", “trong - ngoài”, “trƣớc - sau”, “sâu - 

nông”, “trung tâm - ngoại vi” v.v. Những cặp đối lập định hƣớng tƣơng tự xuất phát 

từ chỗ thân thể của chúng ta có những thuộc tính nhất định và hoạt động theo một 

kiểu nhất định trong thế giới vật lý xung quanh ta. Những ẩn dụ định hƣớng tạo cho 

ý niệm giá trị định hƣớng không gian, chẳng hạn, "HAPPY IS UP" (Hạnh phúc là ở 

trên). Ý niệm “hạnh phúc (thành đạt, kết quả) đƣợc định hƣớng lên trên” (the 

concept "happy is oriented UP”) và đƣợc biểu đạt trong tiếng Anh là I'm feeling up 

today. (Hôm nay tôi cảm thấy (phấn chấn) lên.) 

Ẩn dụ bản thể (Ontological metaphors): Ẩn dụ bản thể bao gồm những ẩn dụ 

thực thể và vật chất (entity and substance metaphors) và ẩn dụ vật chứa (containers 

metaphors). Cũng nhƣ việc các kinh nghiệm nền tảng về định hƣớng không gian của 

con ngƣời đem lại sự phát triển các ẩn dụ định hƣớng, những kinh nghiệm của 
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chúng ta với các vật thể vật chất (đặc biệt là chính thân thể của chúng ta) đã cung 

cấp nền tảng cho một lƣợng cực kì lớn những ẩn dụ bản thể, tức là những cách thức 

nhìn nhận các sự kiện, các hoạt động, cảm xúc, ý tƣởng, v.v, nhƣ là các vật thể và 

các chất. Ngoài ra, chúng ta là những tồn tại vật chất, bị giới hạn và đƣợc làm nổi 

bật so với phần còn lại của thế giới bởi bề mặt da của chúng ta, và chúng ta trải 

nghiệm phần còn lại của thế giới nhƣ là phần bên ngoài chúng ta. Mỗi chúng ta là 

một vật chứa với một bề mặt ranh giới và một sự định hƣớng trong-ngoài. Chúng ta 

phóng chiếu sự định hƣớng trong-ngoài của chính chúng ta lên các vật thể vật chất 

khác cũng đƣợc bao bọc bởi các bề mặt. Do vậy chúng ta cũng nhìn nhận chúng nhƣ 

những vật chứa với phần bên trong và bên ngoài. 

1.3.2.7. Ẩn dụ ý niệm với bức tranh ngôn ngữ về thế giới 

Mối quan hệ giữa ngôn ngữ - văn hóa - tƣ duy đã trở thành chủ đề quan trọng 

của các lý thuyết ngôn ngữ học. W.von Humboldt đã cho rằng ngôn ngữ không phản 

ánh trực tiếp thế giới bên ngoài mà nó cho thấy cái cách thức riêng của mỗi dân tộc 

trong việc giải thích thế giới. Mỗi ngôn ngữ tự nhiên đều phản ánh một phƣơng thức 

nhất định nhằm tri giác và tổ chức (ý niệm hoá) thế giới. Những ý nghĩa đƣợc biểu 

hiện trong ngôn ngữ tập hợp thành một hệ thống những quan điểm, hay còn gọi là 

"triết học tập thể" có tính chất bắt buộc đối với toàn bộ cộng đồng ngƣời bản ngữ.  

E. Sapir và B. Whorf với giả thuyết Tính tương đối của ngôn ngữ 
6
 đã cho rằng đặc 

tính của một ngôn ngữ có ảnh hƣởng đối với những suy nghĩ quen thuộc của những 

ngƣời nói ngôn ngữ đó. Ngày nay, chúng ta đang bƣớc tiếp vào thời kỳ mà sự quan 

tâm đến mối liên hệ giữa đặc thù văn hóa với ngôn ngữ đang đƣợc hồi sinh và phát 

triển mạnh mẽ. Chính vì thế, một trong những hƣớng nghiên cứu đang đƣợc nhiều 

nhà ngôn ngữ học quan tâm là nghiên cứu ngôn ngữ trong mối quan hệ chặt chẽ với ý 

thức và tƣ duy, với văn hoá và cuộc sống tinh thần của con ngƣời. 

Các nhà ngôn ngữ học tri nhận cho rằng ẩn dụ ý niệm về bản chất là một trong 

những hình thức ý niệm hóa, một quá trình tri nhận, một cơ chế tri nhận với mục đích 

tạo ra những ý niệm mới hoặc làm sáng rõ hơn những ý niệm mới trên nền tảng văn 

hóa và tri thức kinh nghiệm của ngƣời bản ngữ. Do đó, mỗi ẩn dụ ý niệm đều chứa 

đựng một cách hình dung nhất định của cộng đồng bản ngữ về thế giới xung quanh. 
                                                           
6
 Nguyên bản tiếng Anh là Linguistic relativity, giả thuyết này đƣợc đề cập lần đầu tiên năm 1929 và trở nên 

phổ biến vào những năm 1950 
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Sự khác biệt giữa các ngôn ngữ trong việc phạm trù hóa hiện thực khách quan 

đã tạo ra bức tranh ngôn ngữ về thế giới. Bức tranh ngôn ngữ về thế giới là biểu hiện 

thế giới quan của con ngƣời đƣợc phác họa bằng những chất liệu ngôn ngữ. “Bức 

tranh thế giới là hạt nhân hay thành tố cơ sở của thế giới quan con ngƣời. Trong các 

ngôn ngữ, bức tranh này có thể biến đổi; mỗi bức tranh ngôn ngữ đều liên quan đến 

một lôgich nhìn nhận thế giới..., hay nói đúng hơn, với một cách thức tri giác và nhận 

thức về thế giới của ngƣời bản ngữ." [Lý Toàn Thắng, 2005, tr.59]. Nhƣ vậy, cách 

nhìn thế giới ở mỗi ngôn ngữ bao giờ cũng có phần riêng, đặc thù của dân tộc đó và 

thƣờng đƣợc gọi là cách nhìn ngôn ngữ - văn hóa (linguo-cultural view). Cách nhìn 

thế giới còn liên quan đến điểm nhìn của con ngƣời. Từ cách nhìn thế giới khác 

nhau, con ngƣời có cách tri nhận, mô tả hiện thực khách quan khác nhau thể hiện 

qua ngôn ngữ của họ. Chính cách nhìn thế giới khác nhau đã dẫn đến sự khác nhau 

trong cấu trúc ngữ nghĩa của ngôn từ, đặc biệt là sự thể hiện qua các phạm trù nhƣ 

định danh, ý niệm hóa và phạm trù hóa trong ngôn ngữ. Do đó, thông qua bức tranh 

ngôn ngữ về thế giới, chúng ta có thể mở ra những con đƣờng khác nhau trong cách 

nhìn thế giới bằng ngôn ngữ của con ngƣời. 

Sự ý niệm hoá diễn ra nhƣ một quá trình, do đó bức tranh ngôn ngữ về thế giới 

cần đƣợc xem nhƣ là một bức tranh động chứ không phải một bức tranh tĩnh vật. 

Trong bức tranh đó có những mảng nào đó đang đƣợc hình thành, đang dần hiện ra và 

ngƣợc lại, cũng có những mảng nào đó thay đổi, mờ đi, dần tối. Chính sự ý niệm hóa 

đã ảnh hƣởng rất rõ nét đến cách dùng ngôn ngữ của chúng ta. 

1.3.3. Một số vấn đề lý thuyết liên quan đến phạm trù lửa và ẩn dụ phạm trù 

lửa từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận 

Để cung cấp cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu về ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng 

Pháp và tiếng Việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận, chúng tôi sẽ giới thiệu một số nét 

khái quát về khái niệm phạm trù lửa, những thuộc tính của lửa trong mô hình tri nhận 

nguồn. 

  Phạm trù lửa: 

Lịch sử loài ngƣời đã bƣớc một bƣớc tiến dài trên con đƣờng tiến hoá và phát 

triển khi con ngƣời phát hiện ra lửa và biết sử dụng lửa. Càng ngày, lửa càng thâm 

nhập vào đời sống con ngƣời, trƣớc hết bởi những ý nghĩa vô cùng thiết thực trong đời 

sống vật chất: lửa có thể làm chín thức ăn, soi sáng, sƣởi ấm, luyện kim, ...Từ xƣa đến 
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nay, lửa không những là một đối tƣợng khảo sát của khoa học mà còn là đối tƣợng 

đƣợc nói đến nhiều trong văn chƣơng, trong tất cả mọi trạng thái của đời sống nhƣ 

yêu thƣơng, tranh đấu, giận hờn, ghen ghét... Trong tác phẩm Psychanalyse du feu, 

Bachelard đã viết: “Lửa là vật siêu tồn tại. Lửa là thầm kín và là vũ trụ. Nó tồn tại 

trong tim chúng ta. Nó tồn tại trên bầu trời. Nó nhô lên từ sâu thẳm của chất liệu và 

xuất hiện nhƣ một ngƣời tình. Nó biến trở lại vào trong vật chất và ẩn náu, tiềm tàng, 

nén mình lại giống nhƣ lòng hằn học và sự báo thù. Trong tất cả các hiện tƣợng, lửa 

thật sự là hiện tƣợng duy nhất có thể tiếp nhận rõ rệt đến nhƣ thế cả hai mặt giá trị đối 

lập: cái tốt và cái xấu. Nó sáng long lanh trên Thiên đàng. Nó cháy rực đỏ dƣới Địa 

ngục. Nó là sự mơn trớn và hành hạ. Nó là bếp núc và ngày tận thế. Nó là niềm vui 

đối với đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi gần bếp lò; tuy nhiên nó trừng phạt mọi hành động 

trái lời khi ngƣời ta muốn đùa với lửa. Nó là sự sung túc và và nó là lòng tôn kính. Đó 

là một vị thần hộ mệnh và đáng sợ, thiện và ác. Nó có thể tự mâu thuẫn: Nhƣ vậy, nó 

là một trong số những nguyên tắc giải thích có tính toàn năng.” [Bachelard, 1966, 

tr.19-20, BD (2000), tr.95-96].  

Khái niệm “Phạm trù lửa” trong luận án của chúng tôi đƣợc hiểu là tập hợp ý 

niệm về: 

1. lửa và các dạng thể liên quan đến lửa (lửa, than, tro, đèn, đuốc, ...) 

2. những tính chất, đặc điểm, trạng thái của lửa và của vật đang cháy (rực, bùng, 

ngùn ngụt, ...) 

3. quá trình vận động của lửa và của vật đang cháy (cháy, tắt, thiêu hủy, đốt 

cháy, ...) 

4. những hành động của con ngƣời với lửa (đốt, thắp, nhen, nhóm, dập tắt, ...) 

5. những đối tƣợng, khái niệm khác có liên quan đến lửa (rơm, dầu, củi, hƣơng, 

trầm, ...) 

Nhƣ đã đề cập ở phần trên, đối tƣợng nghiên cứu của luận án là những ẩn

dụ ý niệm của phạm trù lửa. Nói rõ hơn, chúng tôi không nghiên cứu ẩn dụ phạm trù 

mà nghiên cứu ẩn dụ ý niệm của phạm trù lửa. Phạm trù lửa ở đây đƣợc xem là miền 

nguồn, là hiện thực cuộc sống đƣợc tri nhận đƣợc “ánh xạ” hay còn gọi là đƣợc 

phóng chiếu, vào những miền khác đƣợc hiểu theo miền nguồn. 

  Những thuộc tính của lửa trong mô hình tri nhận nguồn: 
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Từ những tri thức ngữ nghĩa “đời thƣờng” về lửa đƣợc phản ánh trong bức 

tranh ngôn ngữ về thế giới và những tri thức bách khoa đƣợc rút ra từ những tài liệu 

khoa học, khi xem xét những thuộc tính nổi bật của lửa ngƣời ta thƣờng nghĩ đến 

những đặc điểm sau: 

a. Đặc điểm về cấu tạo 

Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học (2002) đã định nghĩa “lửa” là hiện 

tượng nhiệt và ánh sáng phát sinh đồng thời từ vật đang cháy. 

b. Đặc điểm về dạng thức 

Dạng thức của lửa rất đa dạng và rất dễ thay đổi, có thể là ánh lửa, ngọn lửa, 

đốm lửa ... 

c. Đặc điểm về tính chất 

Lửa gắn liền với sức nóng (nhiệt), lửa gắn liền với ánh sáng 

d. Đặc điểm về màu sắc:  

Lửa có thể có màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu xanh... 

e. Đặc điểm về chức năng 

Chức năng sƣởi ấm: Ngoài chức năng nấu chín thức ăn, chức năng sƣởi ấm là 

một chức năng không thể phủ nhận của lửa. 

Chức năng soi sáng: Từ tính chất phát ra ánh sáng, lửa có chức năng soi sáng, 

dẫn đƣờng. 

Chức năng tẩy uế, tái sinh: Có ngƣời cho rằng ý nghĩa lửa là sự tái sinh bắt 

nguồn từ việc đốt ruộng đất để làm chúng màu mỡ hơn. 

Chức năng biểu hiện tâm linh: Lửa đƣợc xem là cầu nối giữa con ngƣời và 

thần linh, giữa ngƣời sống và ngƣời chết. ... 

f. Đặc điểm về tác hại 

Từ ý nghĩa đốt cháy, thiêu hủy, tàn phá, lửa trở thành biểu tƣợng của những 

dục vọng, của sự trừng phạt, của chiến tranh. Ngọn lửa cũng thƣờng gắn liền với 

sức mạnh của cái ác; nó cũng thƣờng là một công cụ trừng phạt. 

Theo Dictionnaire des symboles [Chevalier & Gheerbrant, BD (2002), tr.162-

170], biểu tƣợng lửa đƣợc giải thích với những ý nghĩa chính là lửa - bản thể, lửa - 

thần thánh, lửa - tẩy uế và tái sinh, lửa - huỷ diệt, lửa - giác ngộ, lửa - phƣơng tiện 

vận chuyển và lửa - giới tính. 

* Lửa - bản thể: Ý nghĩa bản thể lửa trong văn hóa nhân loại đƣợc tri nhận và lý 

giải tƣơng đối phong phú. Giáo thuyết Hindu cho rằng ở thế giới trần gian có những 



 

33 

dạng lửa: lửa thông thƣờng, lửa sấm sét và mặt trời, lửa xuyên thấu (hấp thụ) và lửa 

hủy diệt. Kinh Dịch, bộ sách cổ nổi tiếng Trung Hoa, thì cho rằng tất cả vạn vật đều 

phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái đƣợc gọi là: 

Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy, trong đó, lửa (Hoả) ứng với phƣơng Nam, màu đỏ, 

mùa hè, trái tim, trƣởng thành… 

* Lửa - thần thánh: Ý nghĩa siêu nhiên của lửa trải rộng từ những linh hồn 

lang thang (ma trơi) đến anh linh thần thánh (Brahma với lửa là một). Nhiều nền 

văn hóa trên thế giới coi lửa là một vị thần có sức mạnh siêu nhiên. Đối với một số 

tôn giáo ở châu Á và châu Âu, lửa là vị thần sự sống và vị thần tƣ duy. 

* Lửa - tẩy uế và tái sinh: Ý nghĩa tẩy uế của biểu tƣợng lửa thƣờng gắn liền với 

sự tái sinh. Theo một số truyền thuyết, chúa Ki tô (và các thánh) tái sinh cơ thể bằng 

cách đi qua lò lửa của xƣởng rèn. Trong Popol-Vul, hai Anh hùng song sinh, hai vị 

thần ngô, bị kẻ thù thiêu chết trên giàn thiêu, không có gì để tự vệ rồi sau đó tái sinh 

hóa thân thành những đọt ngô xanh. Các cổ thƣ của ngƣời Ailen nhắc đến ngày hội 

Beltaines. Vào ngày 1-5, khởi đầu mùa hè, các giáo sĩ đốt những đống lửa cho gia súc 

đi qua đó để phòng ngừa các bệnh dịch. 

* Lửa - hủy diệt: Từ ý nghĩa làm chết bởi đốt cháy, thiêu hủy, tàn phá lửa trở 

thành biểu tƣợng của những dục vọng, của sự trừng phạt. Và theo đó, lửa trong tay 

ma quỷ, lửa trở thành công cụ gieo tai họa. 

* Lửa - giác ngộ: Đó là ngọn lửa bên trong, là tri thức xuyên suốt, là sự giác 

ngộ, là sự hủy bỏ cái vỏ bọc bên ngoài. Theo sự giải thích phân tâm học của Paul 

Diel, lửa tƣợng trƣng cho trí khôn, nghĩa là ý thức, với tất cả tính hai chiều đối 

nghịch của nó: ngọn lửa bốc lên trời thể hiện khí thế hƣớng tới sự thăng hoa tinh 

thần; ngọn lửa chao đảo biểu thị trí khôn. 

* Lửa - phƣơng tiện vận chuyển: Nghi lễ hỏa táng ở một số nơi trên thế giới có 

nguồn gốc ở sự chấp nhận lửa nhƣ là một phƣơng tiện vận chuyển, hay là sứ giả, đi 

từ thế giới ngƣời sống sang thế giới ngƣời chết. Cũng vậy, trong một số lễ tƣởng 

niệm ngƣời chết, ngƣời Téléoute đi thành dòng ra nghĩa địa, ở đó, ngƣời ta đốt hai 

đống lửa, một ở đầu quan tài, một ở phía chân và đặt phần thức ăn dành cho ngƣời 

chết vào đống lửa trên đầu quan tài, ngọn lửa có nhiệm vụ chuyển đồ cúng đó cho 

ngƣời chết. 

 Mối quan hệ tương ứng về thuộc tính giữa mô hình tri nhận nguồn và mô 

hình tri nhận đích với ý niệm về lửa 
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Các nhà nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm đều cho rằng không phải tất cả các thuộc 

tính của miền nguồn đều đƣợc ánh xạ lên miền đích. Lakoff và Johnson (1980) đã 

gọi những thuộc tính của miền nguồn ánh xạ lên miền đích là phần “đƣợc sử dụng” 

của ẩn dụ. Chính vì thế khi nghiên cứu về ẩn dụ lửa từ góc độ ngôn ngữ học tri 

nhận, chúng ta phải hiểu rằng không phải tất cả các thuộc tính của lửa đều “đƣợc sử 

dụng” trong miền đích mà chỉ có những thuộc tính đã đƣợc chọn lọc. Tuy nhiên, chỉ 

lựa chọn thuộc tính ở miền nguồn thì chƣa đủ để hình thành ẩn dụ ý niệm. Chúng ta 

cần chỉ ra một cách chính xác những cái gì đƣợc ánh xạ và những sự ràng buộc nào 

đƣợc ứng dụng cho việc lựa chọn. Lakoff (1992) đã đƣa ra “nguyên lý hằng số” với 

quan niệm “những ánh xạ ẩn dụ lƣu giữ điển dạng tri nhận của miền nguồn trong 

một cách thức nhất quán với cấu trúc vốn có của miền đích.” Để chứng minh điều 

này, chúng tôi sẽ phân tích trƣờng hợp sau. Giả sử với thuộc tính (f) lửa gắn liền với 

sự đốt cháy, thiêu hủy, ta có sự liên tƣởng đến sự giận dữ của con ngƣời. Lửa đƣợc 

nhìn nhận trong những nét tƣơng ứng với sự giận của con ngƣời: 

 

Lửa Sự giận dữ 

Lửa có thể âm ỉ cháy và bất ngờ bùng 

lên 

Sự giận dữ có thể nén trong lòng và bất 

ngờ bùng lên  

Lửa gây nguy hiểm cho những vật gần 

nó 

Những ngƣời giận dữ gây nguy hiểm 

cho những ngƣời khác 

Những vật bị lửa đốt cháy không còn 

những chức năng ban đầu của chúng 

Khi một ngƣời giận dữ, anh ta không 

kiểm soát đƣợc hành động của mình 

 

Nhƣ vậy, ta có thể thấy những ánh xạ ẩn dụ lƣu giữ những tri thức của miền 

nguồn trong một cách thức nhất quán với cấu trúc vốn có của miền đích. Do đó, 

trong những nghiên cứu về ẩn dụ, chúng tôi sẽ bắt đầu từ việc nắm bắt những nghĩa 

chuyển trong hiện tƣợng đa nghĩa, xác lập lại nghĩa chuyển đƣợc xây dựng từ 

những thuộc tính của lửa đã đƣợc lựa chọn trong miền nguồn (lửa) sau đó tìm ra các 

điểm tƣơng ứng với miền đích (các phạm trù khác). Từ đó, chúng tôi kiến tạo lại 

những ánh xạ của cấu trúc ẩn dụ với ý niệm về lửa. Đây là quá trình đi ngƣợc lại với 

quá trình tri nhận vốn là quá trình thu giữ những biểu tƣợng tinh thần trong trí não 

rút ra từ những kinh nghiệm đƣợc lặp đi lặp lại thông qua trải nghiệm rồi mới dùng 

những biểu thức ngôn ngữ để diễn đạt những tri thức ấy. Nói cách khác, chúng tôi 
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sử dụng hệ thống ẩn dụ trong ngôn ngữ nhƣ là một nền tảng để khám phá những mô 

hình ẩn dụ của tƣ duy. 

1.4. TIỂU KẾT 

Chƣơng 1 luận án đã tổng hợp, phân tích và đánh giá về các công trình nghiên 

cứu trong và ngoài nƣớc có liên quan đến đề tài bao gồm những công trình liên 

quan đến ẩn dụ ý niệm, những công trình liên quan đến phạm trù lửa và ẩn dụ phạm 

trù lửa. 

Chƣơng đầu luận án cũng đã phân tích những khái niệm cơ bản và cốt lõi nhất 

của ẩn dụ ý niệm cũng nhƣ một số vấn đề liên quan đến phạm trù lửa và ẩn dụ phạm 

trù lửa phục vụ cho mục tiêu và nhiệm vụ của luận án. Theo đó, các khái niệm liên 

quan đến ẩn dụ ý niệm nhƣ phạm trù và sự phạm trù hóa, ý niệm và sự ý niệm hóa, 

tính nghiệm thân, điển dạng, đặc điểm, cấu trúc, sự phân loại ẩn dụ ý niệm đã đƣợc 

làm rõ.  

Chƣơng này còn nêu rõ khái niệm phạm trù lửa và những thuộc tính đƣợc xem 

là điển dạng của lửa trong miền tri nhận nguồn nhƣ đặc điểm về cấu tạo, về dạng 

thức, về chức năng, về tác hại ... Việc xác định những thuộc tính này đã làm cơ sở 

cho việc phân tích những ẩn dụ ý niệm phạm trù lửa. Mối quan hệ tƣơng ứng về 

thuộc tính giữa mô hình tri nhận nguồn và mô hình tri nhận đích với ý niệm về lửa 

cũng đã đƣợc đề cập đến trong chƣơng này. 

Chƣơng 2 và chƣơng 3 của luận án sẽ phân tích kỹ những mô hình của ẩn dụ ý 

niệm lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt. Những điểm tƣơng đồng và khác biệt về 

đặc điểm văn hóa - tâm lý - dân tộc đƣợc ẩn chứa bên trong bức tranh ngôn ngữ về 

thế giới với ý niệm lửa sẽ đƣợc trình bày trong chƣơng 4 của luận án. 
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Chƣơng 2 

ẨN DỤ PHẠM TRÙ LỬA TRONG TIẾNG PHÁP  

TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN 

 

2.1. DẪN NHẬP 

Từ ý nghĩa bản thể của lửa là một trong bốn yếu tố cơ bản (nƣớc, lửa, đất, trời), 

là khởi nguồn của đời sống ẩm thực, là biểu tƣợng của đời sống tâm linh, lửa đã đƣợc 

nhìn nhận nhƣ một phạm trù quan trọng của ngữ nghĩa và ý thức, là bộ phận phản ánh 

rõ nét những đặc thù dân tộc. Những tri nhận về lửa đã đƣợc tái hiện trong bức tranh 

ngôn ngữ của nhiều tộc ngƣời nói chung và của ngƣời Pháp nói riêng. Ngƣời Pháp đã 

sử dụng những từ ngữ thuộc phạm trù lửa không chỉ nhằm mục đích định danh mà 

còn để ý niệm hóa, chuyển di đối tƣợng nhận thức sang những lĩnh vực khác nhƣ nói 

về con ngƣời, về các khái niệm thuộc về đời sống xã hội và về thế giới tự nhiên. 

Chính vì thế, trong tiếng Pháp, ta thƣờng gặp những ẩn dụ từ phạm trù lửa vô cùng 

tinh tế. Trong chƣơng này, chúng tôi sẽ phân tích những ẩn dụ ý niệm lửa trong tiếng 

Pháp qua việc nghiên cứu những ánh xạ ẩn dụ từ miền nguồn lửa đến những miền 

đích khác nhau. 

2.2. CÁC NHÓM TỪ NGỮ THUỘC PHẠM TRÙ LỬA VÀ SỰ CHỌN 

LỌC VÀ PHÂN BỐ CÁC THUỘC TÍNH ĐIỂN DẠNG CỦA LỬA TRONG 

HAI MIỀN Ý NIỆM NGUỒN - ĐÍCH TRONG TIẾNG PHÁP 

Để giải thích những cấu trúc ẩn dụ ý niệm trên ngữ liệu phạm trù lửa (miền 

nguồn), chúng tôi chia những từ ngữ thuộc phạm trù lửa thống kê đƣợc trong những 

cuốn từ điển trong tiếng Pháp thành 5 nhóm: nhóm thứ nhất là nhóm từ ngữ định 

danh lửa và các dạng thể liên quan đến lửa, nhóm thứ hai là nhóm từ ngữ chỉ tính 

chất, đặc điểm, trạng thái của lửa và của vật đang cháy, nhóm thứ ba nhóm từ ngữ 

chỉ quá trình vận động của lửa và của vật đang cháy, nhóm thứ tư là nhóm từ ngữ 

chỉ hoạt động của con ngƣời với lửa và nhóm thứ năm là nhóm từ ngữ chỉ những đối 

tƣợng, khái niệm khác có liên quan đến lửa. Số lƣợng và tỉ lệ của các từ trong các 

nhóm đƣợc trình bày qua bảng sau: 
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Bảng 2.1. Các nhóm từ ngữ thuộc Phạm trù lửa trong tiếng Pháp 

 

Stt Tên nhóm 
Số lƣợng từ 

trong nhóm 

Tỉ lệ 

(%) 

1 
Từ ngữ định danh lửa và các dạng thể liên quan 

đến lửa 
18 15.5 

2 
Từ ngữ chỉ tính chất, đặc điểm, trạng thái của 

lửa và của vật đang cháy 
13 11.2 

3 
Từ ngữ chỉ quá trình vận động của lửa và của 

vật đang cháy 
23 19.8 

4 Từ ngữ chỉ hoạt động của con ngƣời với lửa 28 24.2 

5 
Từ ngữ chỉ những đối tƣợng, khái niệm khác 

có liên quan đến lửa 
34 29.3 

 
Tổng số 116 100 

 

Chúng tôi sẽ phân tích một số trƣờng hợp chuyển nghĩa ẩn dụ trong mỗi nhóm 

ở phần dƣới đây. 

2.2.1. Nhóm từ ngữ định danh lửa và các dạng thể liên quan đến lửa 

Trong nhóm từ ngữ định danh lửa và các dạng thức của lửa chúng tôi đã thống 

kê đƣợc 18 từ ngữ sau: feu (lửa), flamme (ngọn lửa), flambée (ngọn lửa cháy bùng), 

braise (than hồng), brasier (lò cháy rực), torche (bó đuốc), tison (củi cháy dở), 

flammèche (tàn lửa), cendre (tro), charbon (than), fumée (khói), étincelle (tia lửa), 

flamboiement (ánh sáng rực của lửa), fournaise (lò lửa), flambeau (ngọn đuốc), 

cierge (cây nến thờ), bougie (cây nến), chandelle (cây nến). Kết quả khảo sát từ 

nguồn ngữ liệu cho thấy có nhiều từ ngữ thuộc nhóm này đƣợc chuyển nghĩa để 

miêu tả những đối tƣợng thuộc miền ý niệm khác miền ý niệm lửa. Có thể kể ra một 

số trƣờng hợp chuyển nghĩa tiêu biểu trong tiếng Pháp nhƣ sau: 

Feu (Lửa): Từ ý nghĩa của từ feu trong từ điển, chúng tôi tạm thời xác lập ý 

niệm feu trong tâm thức ngƣời Pháp gồm những nét chính nhƣ sau: 

1. Ý nghĩa tiêu biểu tạo thành khái niệm trung tâm của từ feu là sự đốt cháy 
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mạnh mẽ (combustion vive) giải phóng năng lƣợng nhiệt và ánh sáng. Một số ví dụ 

của từ feu đƣợc dùng theo nghĩa này là Plusieurs hectares de forêts sont en feu. 

(Nhiều héc ta rừng chìm trong biển lửa), Mettre des bûches dans le feu (Bỏ thêm củi 

vào lửa), Le feu de camp est allumé. (Lửa trại đã đƣợc đốt)… 

2. Ý nghĩa thứ hai của từ feu là sự nổ súng, sự bắn, hỏa lực quân sự 

(déflagration, tir). Một số ví dụ của từ feu đƣợc dùng theo nghĩa này là On a 

entendu des coups de feu. (Ngƣời ta đã nghe tiếng súng nổ.), Feu! (Bắn!), Nous 

sommes sous le feu de l‟ennemi. (Chúng ta đang ở trong tầm hỏa lực của địch.), La 

puissance de feu d‟un pays (Sức mạnh quân sự của một đất nƣớc) … 

3. Ý nghĩa thứ ba của từ feu là ánh sáng (lumière). Một số ví dụ của từ feu 

đƣợc dùng theo nghĩa này là J‟admire les feux de la ville. (Tôi chiêm ngƣỡng những 

ánh đèn của thành phố.), Le feu réglementaire d‟un navire est en panne. (Đèn chỉ 

dẫn của tàu đã bị hỏng.), Il faut respecter les feux de signalisation, les feux 

tricolores. (Cần phải tôn trọng tín hiệu đèn giao thông.) … 

4. Ý nghĩa thứ tƣ của từ feu là chỉ những cảm giác, cảm xúc nóng bỏng, 

cháy bỏng (ce qui est ardent, chauffe ou brûle). Một số ví dụ của từ feu đƣợc dùng 

theo nghĩa này là Vins qui ont encore assez de feu (Rƣợu vẫn còn đủ lửa / Rƣợu vẫn 

còn vị nồng), Le feu lui monta au visage. (Lửa lan lên mặt anh ấy. / Anh ấy cảm 

thấy mặt mình nóng ran.), Le feu du rasoir (Lửa của dao cạo / Cảm giác đau khi cạo 

mặt), Dans le feu de la colère (Trong cơn lửa giận), Le feu de l‟amour (Lửa tình 

yêu)… 

Trong các ý niệm trên, có ba ý niệm có tính chất điển hình mang giá trị biểu 

trƣng của feu. Đó là (1) Feu là sự cháy, (2) Feu là nguồn phát ra ánh sáng, (3) Feu 

là sức nóng. Từ ba ý niệm này đã xuất hiện nhiều sự chuyển di từ ý niệm lửa sang 

những ý niệm cụ thể và trừu tƣợng khác trong đời sống: 

- Xuất phát từ ý niệm feu là sự cháy, trong tâm thức của ngƣời Pháp đã có sự 

chuyển di từ ý niệm về lửa sang ý niệm về tính chất hoạt động của con ngƣời nhƣ 

Mettre le feu aux poudres (Châm lửa vào thuốc nổ) có nghĩa là làm bùng lên, tạo 

nên sự hăng hái, hăng say trong một hoạt động; hoặc từ ý niệm về lửa sang ý niệm 

về sự nguy hiểm nhƣ Jouer avec le feu (Đùa với lửa) có nghĩa là đối mặt với sự 

nguy hiểm. 
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- Xuất phát từ ý niệm feu là nguồn phát ra ánh sáng, trong tƣ duy ngƣời Pháp 

có sự chuyển di từ ý niệm lửa sang ý niệm về hiện tƣợng tự nhiên nhƣ Le feu du 

jour (Lửa của ngày / Mặt trời), từ ý niệm lửa sang ý niệm về sự vật, hiện tƣợng phát 

ra ánh sáng : Les feux d‟un diamant (Ánh sáng của viên kim cƣơng). 

- Xuất phát từ ý niệm feu là sức nóng, ta nhận thấy có sự chuyển di từ ý niệm 

về lửa sang ý niệm về cảm giác, cảm xúc, tình cảm của con ngƣời nhƣ Dans le feu 

de la colère (Trong cơn lửa giận), Le feu de la passion (Ngọn lửa đam mê)… 

Cũng giống nhƣ trƣờng hợp của từ feu, từ flamme (ngọn lửa) cũng đƣợc sử 

dụng với nhiều nghĩa ẩn dụ. Chúng ta có thể thấy trong tƣ duy của ngƣời Pháp có sự 

chuyển di từ ý niệm về ngọn lửa sang ý niệm về tính chất của những hoạt động của 

con ngƣời nhƣ thành ngữ Être tout feu, tout flamme (Trong trạng thái toàn lửa, toàn 

ngọn lửa) có nghĩa là rất nhiệt tình, hăng hái, hoặc sự chuyển di từ ý niệm về ngọn 

lửa sang ý niệm về cảm giác, cảm xúc, tình cảm của con ngƣời nhƣ các thành ngữ 

Lancer feu et flammes (Ném ra lửa) có nghĩa là rất tức giận, Déclarer sa flamme à 

quelqu‟un (Bày tỏ ngọn lửa với ai đó) có nghĩa là tỏ tình với ai đó… Từ ý niệm về 

flambeau (ngọn đuốc) là công cụ chiếu sáng, mang đến ánh sáng cho con ngƣời, 

ngƣời Pháp đã liên tƣởng đến những hiện tƣợng tự nhiên phát ra ánh sáng nhƣ Le 

flambeau du jour (Ngọn đuốc của ngày / Mặt trời), Le flambeau de la nuit (Ngọn 

đuốc của đêm / Mặt trăng) hay những khái niệm trừu tƣợng hơn là những gì có khả 

năng soi sáng nhƣ Le flambeau de la liberté (Ngọn đuốc của tự do), Le flambeau du 

progrès (Ngọn đuốc của sự tiến bộ)... 

2.2.2. Nhóm từ ngữ chỉ tính chất, đặc điểm, trạng thái của lửa và của vật đang 

cháy 

Chúng tôi thu thập đƣợc 13 từ ngữ thuộc nhóm này và chúng tôi chia thành 3 

tiểu nhóm (TN): 

a. TN các từ ngữ chỉ sự cảm nhận bằng thị giác về “lửa” bao gồm 3 từ 

étincelant (sáng rực), flamboyant (sáng chói), flambant (đang cháy). 

b. TN các từ ngữ chỉ sự cảm nhận bằng xúc giác về “lửa” bao gồm 4 từ 

brûlant (cháy bỏng), torride (nóng nhƣ thiêu), ardent (cháy rực), incendiaire (thiêu 

cháy). 

c. TN các từ ngữ chỉ trạng thái, mùi vị của vật tiếp xúc với “lửa” bao gồm 6 
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từ: incendié (cháy), enflammé (cháy bùng), roussi (có mùi khê), graillon (mùi mỡ 

cháy), brûlé (bị đốt cháy), brûlure (vết cháy, vết bỏng). 

Sự chuyển nghĩa của các từ ngữ trong nhóm này cũng khá phong phú. Nghĩa 

ban đầu của những từ này vốn chỉ đặc điểm, trạng thái của lửa và của vật đang cháy 

đƣợc chuyển sang nghĩa phái sinh chỉ tính chất, đặc điểm của các đối tƣợng thuộc 

phạm trù khác. Chẳng hạn từ brûlant (cháy bỏng) là một từ chỉ tính chất nóng, bỏng 

của lửa đã đƣợc sử dụng để miêu tả tính chất của rất nhiều đối tƣợng thuộc phạm trù 

khác nhƣ Problème brûlant (Vấn đề nóng bỏng), Terrain brûlant (mảnh đất nóng 

bỏng), Un regard brûlant (Một cái nhìn nóng bỏng)… Từ ardent có rất nhiều nghĩa 

phái sinh để chỉ những đặc điểm, tính chất của đối tƣợng thuộc phạm trù khác nhƣ 

Les cheveux d‟un blond ardent (Tóc vàng rực), Les yeux ardents de colère (Mắt rực 

lửa giận), La fièvre ardente (Cơn sốt rực lửa / Cơn sốt dữ dội), La soif ardente (Cơn 

khát rực cháy / Cơn khát cháy họng)... 

2.2.3. Nhóm từ ngữ chỉ quá trình vận động của lửa và của vật đang cháy 

Nhóm này bao gồm 23 từ ngữ, trong đó có 13 từ ngữ chỉ hoạt động của lửa là 

s‟éteindre (tắt), s‟enflammer (cháy sáng), chauffer (làm nóng), cramer (cháy sém), 

roussir (v.intr.) (cháy khê), incendier (thiêu hủy), réchauffer (sƣởi ấm), consumer 

(cháy rụi), pétiller (nổ lét đét), brûler (v.intr.) (cháy), flamber (v.intr.) (cháy thành 

ngọn), prendre feu (bắt lửa), fumer (bốc khói) và 10 từ chỉ quá trình hoặc kết quả 

của hoạt động của lửa là calcination (sự nung), ignition (sự bốc cháy), combustion 

(sự cháy), incendie (đám cháy), flambage (sự hơ lửa), flambement (sự cháy), 

inflammation (sự bắt lửa), conflagration
7
 (hỏa tai), brûlage (sự đốt cháy), 

embrasement
8
 (đám cháy lớn). 

Xin nêu một số ví dụ về ẩn dụ trong nhóm này. Động từ flamber (cháy rực 

thành ngọn) vốn đƣợc dùng để chỉ hoạt động của lửa nhƣ Bois sec qui flambe, 

papier qui flambe (Củi khô, giấy cháy rực) đã đƣợc sử dụng với nghĩa ẩn dụ để chỉ 

mức độ mạnh của tình cảm, cảm xúc trong Flamber de passion, de colère (cháy 

bùng vì đam mê, cháy bùng vì giận dữ)... Từ brûler có nghĩa đen là cháy nhƣ trong 

các cấu trúc Ce bois brûle lentement. (Gỗ này cháy chậm.), La bougie brûle. (Ngọn 

                                                           
7
 Từ cổ 

8
 Từ cổ 
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nến cháy.) đƣợc chuyển nghĩa ẩn dụ chỉ mức độ cao của trạng thái nhƣ Brûler de 

soif, Brûler de fièvre (Cháy vì khát, Cháy do sốt / Khát cháy họng, Sốt cao), Brûler 

d‟impatience (Cháy vì mất kiên nhẫn / Rất mất kiên nhẫn), Brûler d‟envie (Cháy vì 

mong muốn / Mong muốn tha thiết) ... 

2.2.4. Nhóm từ ngữ chỉ hoạt động của con ngƣời với lửa 

Chúng tôi thu thập đƣợc 28 từ ngữ trong nhóm này. Các từ này đƣợc chia 

thành 4 tiểu nhóm cụ thể nhƣ sau: 

- TN từ ngữ chỉ hành động tạo lửa: 

Trong tiếng Pháp, nhóm từ ngữ này bao gồm 9 từ ngữ sau: brûler (v.trans.) 

(đốt), allumer (thắp), mettre en feu (phóng hỏa), faire feu (nhóm lửa), embraser 

(nhóm), enflammer (thắp sáng), renflammer (thắp lại), attiser (thổi bùng), aviver 

(thổi rực lên). Trƣớc tiên, có sự chuyển di ý niệm từ hành động tạo lửa sang hành 

động tạo ra cảm xúc, tình cảm của con ngƣời nhƣ Allumer les espoirs Thắp sáng hi 

vọng), Allumer la colère (Châm ngòi tức giận), Allumer le désir (Thắp sáng đam 

mê), Allumer les feux de l‟amour (Thắp sáng ngọn lửa tình yêu), Embraser l‟amour 

(Thắp lửa tình yêu) , Attiser l‟ardeur, les convoitises, les désirs de quelqu‟un (Thổi 

bùng lên sự nhiệt tình, sự hăng hái, niềm đam mê của ai đó), Enflammer les cœurs 

(Đốt cháy những trái tim / Kích động lòng ngƣời)… Ngoài ra, từ hành động tạo lửa 

ngƣời Pháp đã liên tƣởng đến hành động tạo nên sự sôi động, lôi cuốn: Enflammer 

l‟asmosphère (Làm nóng bầu không khí), Un récit qui enflamme l‟imagination (Một 

câu chuyện thắp lên sự tƣởng tƣợng), hay hành động tạo ra một quan hệ xã hội 

không mấy tốt đẹp nhƣ Allumer la guerre (Châm ngòi cuộc chiến), Allumer 

quelqu‟un (Châm lửa ai đó / Chỉ trích ai một cách gay gắt) … 

- TN từ ngữ chỉ hành động giữ lửa: 

Trong tiếng Pháp, chúng tôi đã thống kê đƣợc 5 từ ngữ thuộc nhóm này nhƣ 

sau: garder le feu (giữ lửa), sauvegarder le feu (giữ lửa), maintenir la flamme (duy 

trì ngọn lửa), conserver la flamme (bảo quản ngọn lửa), entretenir le feu (giữ lửa). 

Ý nghĩa ẩn dụ đƣợc dùng nhiều nhất ở nhóm từ ngữ này đó là giữ lửa là giữ hạnh 

phúc, giữ tình yêu đôi lứa thể hiện qua các cấu trúc nhƣ Comment maintenir le feu 

dans votre couple? (Làm sao để giữ lửa lứa đôi?), Faut-il dire encore une fois qu'il 

n'existe aucune recette toute faite, aucune solution clé en mains pour attiser et 



 

42 

conserver la flamme du désir? (Liệu có phải nói thêm một lần nữa rằng không hề 

tồn tại công thức có sẵn nào, không có giải pháp chìa khóa trao tay nào để thổi bùng 

và giữ ngọn lửa đam mê?) (P.59).  

- TN từ ngữ chỉ hành động chấm dứt hoạt động của lửa: 

Trong tiếng Pháp, chúng tôi đã thống kê đƣợc 1 từ thuộc nhóm này là éteindre 

(tắt). Ngƣời Pháp còn sử dụng những động từ chỉ hành động tắt lửa để miêu tả hành 

động kết thúc sự sống, tài năng của con ngƣời nhƣ Éteindre une race (Dập tắt một 

chủng tộc / Tiêu diệt một chủng tộc), Éteindre un talent (Dập tắt một nhân tài / Vùi 

dập nhân tài) ... 

- TN từ ngữ chỉ hành động sử dụng lửa để phục vụ đời sống 

Nhóm từ ngữ này bao gồm 13 từ ngữ: cuire (nấu), griller (nƣớng), rôtir (rô ti), 

chauffer (làm nóng), réchauffer (hâm lại), faire bouillir (đun sôi), mijoter (hầm), 

mitonner (ninh), rissoler (nƣớng), frire (rán), flamber (hơ lửa), forger (rèn), fonder 

(đúc, rèn). Ngoài nghĩa ban đầu là sử dụng lửa để làm chín, làm nóng thức ăn hoặc 

tạo ra vật dụng, những từ này còn đƣợc sử dụng với nghĩa ẩn dụ là làm sống lại cảm 

xúc, tình cảm nhƣ cụm từ chauffer quelqu‟un (làm nóng ai đó, khơi dậy sự nhiệt 

tình ở ai đó), Réchauffer le zèle (Hâm nóng nhiệt tình), Griller d‟envie de faire 

quelque chose (Nung nấu mong muốn làm cái gì đấy), với nghĩa tạo ra một đối 

tƣợng cụ thể nhƣ Forger un mot nouveau (Rèn một từ mới / Tạo ra một từ mới), 

Forger une image (Rèn một hình ảnh / Tạo ra một hình ảnh mới), Forger une 

métaphore, un plan (Rèn một ẩn dụ, một kế hoạch / Tạo ra một ẩn dụ, một kế 

hoạch), Forger un prétexte, une excuse (Rèn một cái cớ, rèn một lời xin lỗi / Bịa ra 

một cái cớ, một lời xin lỗi) ... 

2.2.5. Nhóm từ ngữ chỉ những đối tƣợng, khái niệm khác có liên quan đến lửa 

2.2.5.1. Nhóm chỉ nguyên liệu phát ra lửa, giữ lửa 

Nhóm này bao gồm 11 từ ngữ là bois (gỗ, củi), huile (dầu), alcool (cồn/rƣợu), 

essence (xăng), gaz (ga), encens (hƣơng), bois d'aigle (trầm), charbon (than củi), 

houille (than đá), paille (rơm), brandon (nùi rơm mồi lửa). Trƣờng hợp của từ bois, 

từ ý nghĩa chung là nguyên liệu dùng để đốt lửa, ngƣời Pháp còn liên tƣởng đến 

những phƣơng tiện, những khả năng để thực hiện một công việc nào đó, chẳng hạn 

sử dụng thành ngữ Faire feu de tout bois (tạo lửa từ mọi loại củi / sử dụng hết mọi 
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phƣơng tiện để làm việc gì đó) hay On verra de quel bois je me chauffe. (Họ sẽ thấy 

tôi sƣởi ấm bằng loại củi nào. / Họ sẽ biết tay tôi.). Từ brandon với nghĩa ban đầu là 

nùi rơm để mồi lửa đƣợc dùng với nghĩa ẩn dụ là tác nhân gây ra những việc rắc rối 

nhƣ Le brandon de discorde (Nùi rơm mồi lửa của sự chia rẽ/ Đối tƣợng gây chia 

rẽ, bất hòa). Ngoài ra, từ charbon (than) đƣợc dùng để chỉ bệnh than, một thuật ngữ 

của ngành y. 

2.2.5.2. Nhóm chỉ nơi chốn, vật dụng liên quan đến lửa 

Trong tiếng Pháp, chúng tôi thống kê đƣợc 23 từ thuộc nhóm này nhƣ sau: 

foyer (bếp lò), cheminée (lò sƣởi), forge (xƣởng rèn), cuisine (nhà bếp), briquet (bật 

lửa), silex (đá lửa), allumette (que diêm), garde-feu (tấm chắn lò sƣởi), garde-

cendre (tấm chắn tro), pare-feu (thiết bị phòng cháy lan), pique-feu (que chọc lò), 

brasière (lò), four (bếp lò), hypocauste (lò luyện), lampe (đèn), réchaud (bếp nhỏ có 

thể xách đi đƣợc), crématorium (lò hỏa táng), coupe-feu (dải đất rộng trong một khu 

rừng không có thảm thực vật trong suốt mùa hè để ngăn chặn sự lây lan của đám 

cháy), cache-feu (thiết bị đƣợc đặt ở phần cuối của một khẩu súng để giảm bớt ánh 

sáng khi bắt đầu bắn), coin-de-feu (ghế tựa lƣng nhỏ đƣợc đặt gần lửa để ngồi sƣởi), 

contre-feu (tấm chắn kim loại sau lò sƣởi), cure-feu (dụng cụ cạo mảng bám ở lò), 

couvre-feu (tín hiệu báo hiệu giờ tắt đèn, tín hiệu giờ giới nghiêm). Có thể lấy ví dụ 

từ foyer với nghĩa ban đầu là nơi ngƣời ta đốt lửa (lieu où l‟on fait du feu) đƣợc 

ngƣời Pháp sử dụng với nghĩa chỉ nơi cƣ trú, cƣ ngụ, gia đình thể hiện rõ trong cụm 

từ Être sans foyer (Vô gia cƣ), Fonder un foyer (Lập gia đình), Foyer monoparental 

(Gia đình chỉ có cha hoặc mẹ), La femme au foyer (Ngƣời phụ nữ nội trợ) hoặc chỉ 

nơi sinh hoạt, nơi sinh sống của một nhóm ngƣời thƣờng kèm theo một số hoạt 

động tập thể nhƣ Foyer pour étudiants (Ký túc xá), Foyer d‟hébergement, Foyer 

d‟accueil (Tổ chức giúp đỡ những thanh niên gặp khó khăn). Ngoài ra, từ ý niệm về 

foyer là nơi mà từ đó ánh sáng tỏa ra, ngƣời Pháp đã sử dụng foyer với một nghĩa 

phái sinh là nơi bắt đầu hay trung tâm của một hiện tƣợng nào đó, chẳng hạn Foyer 

d‟une épidémie (Trung tâm ổ dịch), Foyer d‟infection (Ổ nhiễm trùng), Foyer 

tuberculeux (Ổ khuẩn lao), Foyer d‟un séisme (Tâm động đất), Foyer de la révolte, 

Foyer de la rebellion (Trung tâm cuộc khởi nghĩa, Trung tâm cuộc phiến loạn). 

Nhƣ vậy, chúng ta có thể nhận thấy các từ ngữ thuộc phạm trù lửa đã đƣợc sử 
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dụng để miêu tả những đối tƣợng thuộc các miền đích khác nhau. Từ nguồn ngữ 

liệu từ điển, chúng tôi xin đƣợc tóm tắt sự chuyển di từ ý niệm lửa sang ý niệm của 

những đối tƣợng thuộc miền đích nhƣ sau: 

Bảng 2.2. Sự chuyển di ý niệm từ miền nguồn lửa đến những 

 miền đích trong tiếng Pháp 

Ý niệm 

miền nguồn 

(Lửa) 

Ý niệm miền đích 

(Những đối tƣợng, khái 

niệm khác) 

Ví dụ 

Tính nhiệt 

Sự hăng hái, nhiệt tình 

Être tout feu tout flamme (Trong 

trạng thái toàn lửa / Rất hăng hái, 

nhiệt tình) 

Cảm giác nóng, đau, rát 
Le feu du rasoir (Lửa dao cạo / Cảm 

giác đau khi cạo râu) 

Cảm xúc, tình cảm mãnh 

liệt (làm nóng con ngƣời) 

Le feu de l‟amour, Le feu de la 

passion (Lửa tình, Lửa đam mê) 

Khí tƣợng và thời tiết 
Les feux de l‟été (Những ngọn lửa 

mùa hè / Cái nóng của mùa hè) 

Hoạt động con 

ngƣời với lửa 

Những hoạt động khác 

của con ngƣời 

Brûler la chandelle par deux bouts 

(Đốt ngọn nến từ hai đầu / tiêu xài 

lãng phí tiền bạc, của cải) 

Quá trình cháy 

Hoạt động của con ngƣời 
Flamber au casino (Cháy túi ở 

casino) 

Hoạt động của sự vật, 

hiện tƣợng 

Les prix flambent (Giá cả cháy / Giá 

cả tăng nhanh) 

Tình cảm mãnh liệt của 

con ngƣời 

Brûler d‟amour (Cháy vì tình / Yêu 

tha thiết) 

Tính sáng 

Khí tƣợng và thời tiết 
Le flambeau du jour (Ngọn đuốc của 

ngày / Mặt trời) 

Đôi mắt và cái nhìn 
Les yeux de braise  

(Đôi mắt lửa / Đôi mắt sáng) 

Ánh sáng của lý tƣởng, 

của sự tiến bộ 

Le flambeau de la liberté (Ngọn 

đuốc của tự do) 
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Sự thiêu hủy 

Tình trạng khó khăn 

Le feu est dans ses affaires. (Lửa có 

trong việc kinh doanh của anh ấy / 

Việc kinh doanh của anh ấy bị xáo 

trộn và gặp khó khăn) 

Sự nguy hiểm 
Jouer avec le feu  

(Đùa với lửa) 

Sự khắc nghiệt, hủy diệt 

của chiến tranh 

Mettre un pays à feu et à sang  

(Đặt một đất nƣớc vào lửa và máu/ 

đốt sạch, giết sạch) 

Màu sắc của lửa 
Màu sắc của những đối 

tƣợng cụ thể 

Le ciel de feu (Bầu trời màu lửa) 

Hình dáng của 

ngọn lửa 

Đối tƣợng cụ thể có hình 

dáng uyển chuyển 

La flamme de guerre (Cờ treo ở tàu 

chiến trong quân sự) 

Chức năng tẩy 

uế và tái sinh 

Sự thử thách để khẳng định 

giá trị của con ngƣời 

L‟épreuve du feu (Thử thách của 

lửa) 

Chúng tôi đã thống kê những biểu thức ẩn dụ dựa trên ý niệm miền nguồn để 

xác định những thuộc tính điển dạng của lửa và có kết quả nhƣ sau: 

Bảng 2.3. Số lượng và tỉ lệ ẩn dụ theo ý niệm miền nguồn trong tiếng Pháp 

 

Ý niệm miền nguồn lửa 
Số lƣợng và tỉ lệ ẩn dụ từ Ngữ liệu từ điển 

Số lƣợng Tỉ lệ (%) 

Tính nhiệt  98 28 

Hoạt động của con ngƣời với 

lửa 

85 24.3 

Quá trình cháy 78 22.3 

Tính sáng 37 10.6 

Sự thiêu hủy 30 8.5 

Màu sắc 12 3.4 

Hình dáng 8 2.3 

Chức năng tẩy uế và tái sinh 2 0.6 

Tổng 350 100 
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  Sau đây là biểu đồ so sánh giữa các quá trình chuyển di từ ý niệm lửa: 

28 

24.3 
22.3 

10.6 

8.5 

3.4 2.3 0.6 
Tính nhiệt  

Hoạt động của con ngƣời với lửa 

Quá trình cháy

Tính sáng

Sự hủy diệt 

Màu sắc 

Hình dáng

Chức năng tẩy uế và tái sinh 

 

Biểu đồ 2.1. Biểu đồ so sánh giữa các quá trình chuyển di 

 từ ý niệm lửa trong tiếng Pháp 

  Kết quả thống kê cho thấy trong các thuộc tính của lửa ở miền nguồn, tính 

nhiệt là thuộc tính nổi trội nhất, đƣợc ngƣời Pháp sử dụng nhiều nhất trong quá 

trình chuyển di ý niệm đến miền đích (28%). Xếp thứ hai là hoạt động của con 

ngƣời liên quan đến lửa (24.3%), sau đó là quá trình cháy (22.3%), tính sáng 

(10.6%), sự thiêu hủy (8.5%), màu sắc (3.4%), hình dáng (2.3%) và cuối cùng là 

chức năng tẩy uế và tái sinh (0.6%) 

2.3. TÁI LẬP SỰ ÁNH XẠ CỦA MÔ HÌNH TRI NHẬN CỦA ẨN DỤ Ý 

NIỆM LỬA TRONG TIẾNG PHÁP  

Từ việc xác định sự chọn lọc và phân bố những thuộc tính điển dạng cho hai 

mô hình tri nhận nguồn và đích thông qua khảo sát nguồn ngữ liệu ở trên, chúng tôi 

đã thiết lập nên ánh xạ ẩn dụ ý niệm nhƣ sau: 

CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI LỬA Ở MIỀN NGUỒN 

Nhƣ vậy, những đối tƣợng thuộc mô hình tri nhận đích là ẩn dụ lửa đƣợc đặt 

cơ sở trên một số ánh xạ thành phần cơ bản, bao gồm: 

a. Những đối tƣợng thuộc các miền ý niệm đích nhƣ con ngƣời, hiện tƣợng tự 

nhiên, hiện tƣợng xã hội... tƣơng ứng với lửa. 

Ví dụ:  - L'homme est de feu, la femme d'étoupe, le diable arrive et souffle. (Ngƣời 

đàn ông làm bằng lửa, ngƣời phụ nữ làm bằng xơ gai, quỷ sứ đi ngang và thổi 

mạnh.) (P.100) 
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- Vers le soir (...) les sables tombèrent du ciel, et me laissèrent voir les étoiles: 

inutiles flambeaux qui me montrèrent seulement l'immensité du désert. (Khi trời gần 

tối, (...) những hạt cát rơi xuống từ bầu trời, và để tôi thấy những ngôi sao: những 

ngọn đuốc vô ích chỉ chỉ cho tôi thấy sự bao la của sa mạc.) (P.136) 

 - La science n'a pas de patrie, parce que le savoir est le patrimoine de 

l'humanité, le flambeau qui éclaire le monde. (Khoa học không có quê hƣơng bởi vì 

tri thức là di sản của nhân loại, là ngọn đuốc chiếu sáng thế giới loài ngƣời.) (P.180) 

b. Những đặc điểm, tính chất, hoạt động của những đối tƣợng thuộc các miền 

đích tƣơng ứng với những đặc điểm, trạng thái, hoạt động của lửa.  

Ví dụ:  - Un homme ardent et sensible, jeune et garcon, peut être continent et 

chaste. (Một ngƣời đàn ông nồng nàn và nhạy cảm, trẻ tuổi và còn trai tơ, có lẽ còn 

chế dục và trong trắng.) (P.98) 

 - Une atmosphère étouffante, enflammée par le vent du sud. (Một bầu 

không khí ngột ngạt, bị đốt cháy bởi gió nam.) (P.139) 

 - Notre agent, notre réseau d‟espionnage est brûlé. (Cơ sở của chúng ta, 

mạng lƣới gián điệp của chúng ta đã bị đốt cháy. / Cơ sở của chúng ta, mạng lƣới 

gián điệp của chúng ta đã bị lộ.) (P.193) 

c. Những hoạt động của những đối tƣợng thuộc miền đích tƣơng ứng với 

những hoạt động của con người tác động đến lửa.  

Ví dụ:  - La tradition, c'est transmettre le feu, pas vénérer les cendres. (Truyền 

thống là truyền lửa, không phải là tôn sùng tro.) (P.183) 

 - Le soleil couchant embrase le ciel. (Mặt trời đang lặn đốt cháy bầu trời. / 

Mặt trời đang lặn nhuộm đỏ bầu trời.) (P.131) 

 - Les nouveautés politiques sont l‟étincelle qui met le feu à l‟amas de poudre. (Những 

điểm mới về chính sách là tia mồi kích lửa đống thuốc nổ.) (P.190) 

Quan điểm về ẩn dụ của ngôn ngữ học tri nhận cho rằng trong một số trƣờng 

hợp ẩn dụ, chúng ta có nhiều tri thức về những yếu tố trong miền nguồn nên chúng 

ta có thể sử dụng những tri thức này để lĩnh hội miền đích. Chúng ta có thể miêu tả 

ẩn dụ CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI LỬA Ở MIỀN NGUỒN thành 

những ẩn dụ ý niệm cụ thể dƣới dạng một vài biểu thức ngôn ngữ nhƣ sau: 
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1. TÍNH NÓNG CỦA NHỮNG ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI TÍNH 

NÓNG CỦA LỬA 

- Le feu lui monta au visage. (Lửa lan lên mặt anh ấy / Mặt anh ấy nóng dần lên.) 

- La bouche en feu. (Miệng bốc lửa. / Rát miệng.) 

- Feu de dents (Lửa của răng / Cảm giác đau khi mọc răng) 

- Ce vin lui avait mis la tête en feu. (Rƣợu này đã làm đầu óc anh ấy bùng lên 

thành lửa./ Rƣợu này đã làm đầu óc anh ấy nóng ran.) 

- Jusqu'à présent, nous associions le nom de Van Gogh à l'art et aux couleurs 

flamboyantes. (Cho đến nay, chúng tôi vẫn gắn tên tuổi của Van Gogh với nghệ 

thuật và với những màu sắc rực rỡ.) (P.150) 

- Il mouilla dans le broc son mouchoir et l‟appliqua sur la zone enflammée. (Ông 

ấy nhúng ƣớt khăn tay của mình trong bình xách và áp nó vào chỗ nóng rát.) (P.86) 

2. QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG 

VỚI QUÁ TRÌNH CHÁY CỦA LỬA 

- Il désirait toutes les femmes, il flambait pour toutes, et toutes l'émouvaient. 

(Anh ta say mê tất cả phụ nữ, anh ta cháy vì họ, và tất cả phụ nữ làm anh ta xúc 

động.) (P.6) 

- Il devint pourpre, ses yeux flambèrent de colère. (Mặt nó đỏ tía, đôi mắt rực 

cháy vì giận dữ) (P.21) 

- Ça avait un goût de vin roussi et ça lui incendia la gorge. (Cái đó có một vị 

rƣợu khét và nó làm rát cháy cổ họng anh.) (P.85) 

- On dit qu'il a longtemps brûlé pour la princesse. (Ngƣời ta nói rằng từ lâu 

hắn đã cháy vì công chúa. / Ngƣời ta nói rằng từ lâu hắn đã si mê công chúa.) (P.43) 

- Un soleil de juillet flambait au milieu du ciel. (Một mặt trời tháng bảy cháy 

giữa bầu trời.) (P.132) 

3. ÁNH SÁNG, LÝ TƢỞNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG 

VỚI ÁNH SÁNG CỦA LỬA 

- Le feu du regard (Ngọn lửa của cái nhìn / Ánh sáng tỏa ra từ cái nhìn) 

- Des yeux qui jettent des flammes (Đôi mắt ném ra những ngọn lửa / Đôi mắt 

rực lửa) 

- Le flambeau du progrès (Ngọn đuốc của sự tiến bộ) 

- Le talent dramatique est un flambeau; il communique le feu à d'autres 

flambeaux à demi éteints, et fait revivre des génies qui vous ravissent par leur 

splendeur renouvelée. (Tài năng sân khấu là một ngọn đuốc; nó truyền lửa cho 
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những ngọn đuốc khác đã lụi tàn một nửa, và làm sống lại những bậc anh tài, những 

kẻ đem lại niềm vui cho bạn bằng sự huy hoàng đƣợc làm mới lại của họ.) (P.75). 

4. MÀU SẮC, HÌNH DÁNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG 

VỚI MÀU SẮC, HÌNH DÁNG CỦA LỬA 

- Avoir les joues en feu (Có má bốc lửa / Có má đỏ ửng) 

- C‟est un ruban de feu. (Đó là một dây ruy băng lửa) 

- Les flammes d‟un lustre (Những bóng đèn có hình dạng dài và nhọn của đèn 

chùm) 

- Les flamboyants dressés déploient leurs armoiries de feu: floraisons 

immobiles, écarlates sur le bleu irréel de l'azur et de la mer. (Những cây phƣợng vĩ 

thẳng đứng giăng ra những tấm huy hiệu lửa của chúng: những chùm hoa nở bất 

động, màu hồng điều trên màu xanh kỳ ảo của bầu trời và của biển cả.) (P.144) 

5. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI HOẠT 

ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI TÁC ĐỘNG ĐẾN LỬA 

- Il ne faut pas jeter de l‟huile sur le feu. (Đừng đổ dầu vào lửa.) 

- Flamber une fortune en peu de temps (Đốt cháy một gia tài trong một thời 

gian ngắn) 

- Employer le fer et le feu (Sử dụng sắt và lửa / Sử dụng các biện pháp, 

phƣơng tiện bạo lực nhất) 

- Forger un mot nouveau (Rèn một từ mới / Tạo ra một từ mới) 

- Sa présence inattendue ralluma le flambeau de mes souvenirs. (Sự có mặt 

bất ngờ của cô ấy đã thắp lại ngọn đuốc của những kỷ niệm của tôi.) (P.28). 

- Je veux garder, allumer le feu de nos jours meilleurs. (Anh muốn giữ lại, 

thắp lên ngọn lửa của những ngày đẹp đẽ nhất của chúng ta.) (P.84) 

6. VIỆC VƢỢT KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH ĐỂ KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG 

THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI VIỆC VƢỢT QUA THỬ THÁCH CỦA LỬA 

-  L'or véritable ne craint pas le feu. (Vàng thật không sợ lửa.) 

-  Un amour qui ne résiste pas à l'épreuve, même à l'épreuve du feu, n'est pas 

le véritable amour. (Một tình yêu không vƣợt qua đƣợc thử thách, ngay cả trong thử 

thách của lửa, không phải là tình yêu đích thực.) (P.9) 

Nhƣ vậy, chúng ta có thể nhận thấy hầu hết những đặc tính của lửa trong miền 

ý niệm nguồn đều đƣợc sử dụng để miêu tả những sự vật, hiện tƣợng thuộc nhiều 

miền ý niệm đích khác nhau. Những tri thức đời thƣờng về lửa đã làm cơ sở cho 
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những ánh xạ cấu thành ẩn dụ ý niệm lửa mà có lẽ nổi bật nhất là ánh xạ theo đặc 

điểm bản thể của lửa (quá trình cháy, sức nóng, ánh sáng) tƣơng ứng với đặc điểm 

của những đối tƣợng thuộc miền đích. Chúng tôi sẽ phân tích những mô hình tri 

nhận của ẩn dụ ý niệm về lửa trong tiếng Pháp ở phần dƣới đây. 

2.4. MÔ HÌNH TRI NHẬN CỦA ẨN DỤ Ý NIỆM VỀ LỬA TRONG 

TIẾNG PHÁP 

Kết quả khảo sát từ nguồn ngữ liệu từ điển cũng nhƣ nguồn ngữ liệu tác phẩm 

văn học (TPVH), phƣơng tiện truyền thông (PTTT) đã cho thấy những ý niệm thuộc 

miền nguồn lửa trong tiếng Pháp đã đƣợc phóng chiếu lên những miền đích khác 

nhau. Những miền đích này có thể phân chia thành 3 nhóm, bao gồm: con ngƣời (con 

ngƣời sinh học, con ngƣời tâm lý, tình cảm, con ngƣời xã hội, con ngƣời tâm linh; 

đời sống xã hội (lĩnh vực y học, quân sự, đối tƣợng cụ thể, khái niệm trừu tƣợng 

thuộc đời sống xã hội) và hiện tƣợng tự nhiên (khí tƣợng, thời tiết, thực vật, động 

vật, màu sắc). Từ kết quả khảo sát nguồn ngữ liệu, chúng tôi thiết lập mô hình tri 

nhận của ẩn dụ ý niệm lửa trong tiếng Pháp nhƣ sau: 

Bảng 2.4. Mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm lửa trong tiếng Pháp 

 

Miền ý niệm nguồn  Miền ý niệm đích 

LỬA 

1. Con ngƣời 

Con ngƣời sinh học 

Con ngƣời xã hội 

Con ngƣời tâm lý, tình cảm 

Con ngƣời tâm linh 

2. Đời sống 

xã hội 

Y học  

Quân sự 

Đối tƣợng cụ thể 

Khái niệm trừu tƣợng thuộc đời sống 

tinh thần và xã hội 

3. Hiện tƣợng 

tự nhiên 

Hiện tƣợng khí tƣợng và thời tiết 

Thực vật 

Động vật 

Màu sắc 

 

Sau đây là bảng số lƣợng và tỉ lệ ẩn dụ ý niệm lửa trong tiếng Pháp: 
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Bảng 2.5. Số lượng và tỉ lệ ẩn dụ lửa khảo sát trong từ điển và trong các tác phẩm văn 

học và phương tiện truyền thông trong tiếng Pháp 

 

Miền 

nguồn 
Miền đích 

Ngữ liệu từ điển Ngữ liệu TPVH và PTTT 

Số lƣợng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

(%) 

Số lƣợng ẩn 

dụ 

Tỉ lệ 

(%) 

Lửa 

Con ngƣời 218 62.3 127 63.5 

Đời sống xã hội 93 26.6 51 25.5 

Hiện tƣợng tự nhiên 39 11.1 22 11 

Tổng 350 100 200 100 
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ngữ liệu từ điển ngữ liệu văn học, 
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62.3 63.5 

26.6 25.5 

11.1 11 

Hiện tƣợng tự nhiên 

Đời sống xã hội 

Con ngƣời 

 

Biểu đồ 2.2. Tỉ lệ ánh xạ giữa hai miền ý niệm nguồn (lửa) - đích (các đối tượng 

thuộc phạm trù khác) trong tiếng Pháp 

Bảng thống kê và sơ đồ trên đã cho ta thấy số lƣợng biểu thức ẩn dụ dựa trên sự ánh 

xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời chiếm số lƣợng lớn nhất: 218/350 (62,3%) 

ở ngữ liệu từ điển và 127/200 (63,5%) ở ngữ liệu TPVH, PTTT. Số lƣợng ẩn dụ dựa trên 

sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã hội xếp thứ 2 với số lƣợng 93/350 

(26.6%) ở ngữ liệu từ điển và 51/200 (25,5%) ở ngữ liệu TPVH, PTTT. Thấp nhất là số 

lƣợng ẩn dụ dựa trên sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích hiện tƣợng tự nhiên 

39/350 (11.1%) ở ngữ liệu từ điển và 22/200 (11%) ở ngữ liệu TPVH, PTTT. 
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Nhƣ vậy, có rất nhiều mối liên tƣởng sâu xa giữa ý niệm lửa và ý niệm về 

những phạm trù khác ẩn chìm trong thế giới tƣ duy, trong những tích lũy nhận thức 

về đời sống, trong những cảm xúc, trong trí tƣởng tƣợng của ngƣời Pháp. Tâm điểm 

của sự nối kết giữa hai miền ý niệm thƣờng tập trung vào phạm trù lửa trong mối 

quan hệ với phạm trù con ngƣời. Những mối liên tƣởng này là cơ sở để hình thành 

nên những ẩn dụ ý niệm của phạm trù lửa mà chúng tôi sẽ phân tích ở phần dƣới 

đây. 

2.4.1. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời 

Trong văn hóa phƣơng Tây, lửa đƣợc xem là yếu tố trung tâm trong bốn yếu tố 

cơ bản cấu thành trái đất: nƣớc, không khí, đất và lửa. Theo học thuyết của các nhà 

giả kim học, chính từ sức nóng của lửa mà vạn vật trên trái đất đã đƣợc hình thành. 

Điều này cũng giải thích tại sao ngƣời Pháp thƣờng dùng lửa để nói về bản thân 

mình. Từ kết quả thống kê ở nguồn ngữ liệu, chúng tôi phân chia những ánh xạ từ 

miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời thành 4 loại ánh xạ cụ thể. Đó là lửa - con 

người tâm lý, tình cảm, lửa - con người xã hội, lửa - con người sinh học và lửa - 

con người tâm linh với số lƣợng và tỉ lệ ẩn dụ nhƣ sau: 

Bảng 2.6. Số lượng và tỉ lệ ẩn dụ từ miền nguồn lửa đến miền đích con người trong  

tiếng Pháp 

 

Miền 

nguồn 
Miền đích 

Ngữ liệu từ điển 
Ngữ liệu TPVH và 

PTTT 

Số lƣợng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

% 

Số lƣợng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

% 

Lửa 

Con ngƣời tâm lý - tình cảm 87 39.9 59 46.5 

Con ngƣời xã hội 61 28 25 19.7 

Con ngƣời sinh học 55 25.2 37 29.1 

Con ngƣời tâm linh 15 6.9 6 4.7 

Tổng 218 100 127 100 
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Biểu đồ 2.3. Tỉ lệ ánh xạ giữa hai miền ý niệm nguồn (lửa) – đích (con người) trong 

tiếng Pháp 

Nhƣ vậy, ta có thể nhận thấy số lƣợng ẩn dụ dựa trên ánh xạ lửa - con ngƣời 

tâm lý, tình cảm chiếm tỉ lệ cao nhất: 87/218 (39,9%) ở ngữ liệu từ điển và 59/127 

(46,5%) ở ngữ liệu TPVH, PTTT. Tiếp sau đó là con ngƣời xã hội, con ngƣời sinh 

học và cuối cùng là con ngƣời tâm linh. 

2.4.1.1. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời tâm lý, tình 

cảm 

Hầu hết những ẩn dụ ý niệm đều xuất phát từ tính nghiệm thân, từ sự trải 

nghiệm của con ngƣời với thế giới bên ngoài. Những trạng thái cảm xúc, tình cảm 

là trải nghiệm đầu tiên của con ngƣời về thế giới nên thƣờng đƣợc diễn đạt bằng 

những ẩn dụ độc đáo. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời tâm lý 

tình cảm trong tiếng Pháp đƣợc thể hiện qua các ẩn dụ ý niệm sau: 

1. TÌNH CẢM CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

2. CẢM XÚC CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

 3. SỰ ĐAM MÊ, Ý CHÍ CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

 Chúng tôi sẽ phân tích các ẩn dụ ý niệm này trong tiếng Pháp ở phần dƣới đây. 

 *Ẩn dụ TÌNH CẢM CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

Theo thuyết giả kim học phƣơng Tây, khía cạnh liên quan chủ yếu nhất đến sự 

sống trên trái đất là sức nóng của ngọn lửa, bởi vì chính sức nóng của ngọn lửa là sự 

sáng tạo của cuộc sống. Sức nóng của lửa vũ trụ là một loại chất li ti có thể phát 
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triển, có thể to ra, có thể nặng thêm, có thể xuất hiện trong những bình diện ngày 

càng dày đặc vì nó có chuyển động, có sáng tạo ra một ngọn lửa cụ thể hơn 

(http://www.conscienceuniverselle.fr). Có nghĩa là, trong ngọn lửa này, các nguyên 

tử đầu tiên của cuộc đời đã đƣợc tạo ra. Chính sức nóng của ngọn lửa vũ trụ là nơi 

bảo tồn các nguyên tử, cơ sở của toàn bộ cuộc sống. Khoa học ngày nay cho rằng 

các nguyên tử hình thành nên các hành tinh. Chúng sinh và tất cả những gì đƣợc 

biểu hiện bằng thể chất nói chung đƣợc hình thành ban đầu trong các vì sao. Đó là 

lý do tại sao trong Kinh Thánh có những dòng thơ nói rằng: "Vì ngƣơi là cát bụi, 

ngƣơi sẽ trở về với cát bụi.". Các nhà thiên văn học cũng cho biết thêm: "Con ngƣời 

quả thật đƣợc tạo nên từ bụi nhƣng là bụi sao". Cũng từ ý niệm về sức nóng của 

ngọn lửa, ngƣời Pháp đã dùng lửa để nói về những đối tƣợng, khái niệm thuộc 

nhiều miền đích khác nhau. Ngƣời Pháp đã sử dụng rất nhiều những từ ngữ thuộc 

phạm trù lửa để miêu tả những cảm xúc, tình cảm, tình yêu của con ngƣời.  

Ẩn dụ TÌNH CẢM CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA đƣợc thể hiện bằng những ẩn ý cụ 

thể nhƣ sau: 

 TÌNH YÊU LÀ LỬA 

- allumer les feux de l‟amour (thắp sáng ngọn lửa tình yêu) 

- Je lui ai déclaré ma flamme. (Tôi bày tỏ ngọn lửa của tôi với cô ấy. / Tôi bày 

tỏ tình yêu của tôi với cô ấy.) 

- Je veux garder le feu, et t'embraser d'amour, Je veux brûler pour toi. (Anh muốn 

giữ ngọn lửa, và đốt cháy em bằng tình yêu, anh muốn cháy vì em.) (P.16) 

- L'amour est une flamme qui demande toujours un aliment nouveau. (Tình 

yêu là một ngọn lửa luôn đòi hỏi một nguồn nuôi dƣỡng mới.) (P.10) 

- 5 trucs pour entretenir la flamme après le mariage. (5 mẹo để giữ lửa sau khi 

kết hôn.) (P.52) 

- Pour un amour éteint que de feux vont renaître… (Đối với một tình yêu đã 

tắt, biết bao ngọn lửa sẽ hồi sinh…) (P.11) 

- L'absence est à l'amour ce qu'est au feu le vent ; Il éteint le petit, il allume le 

grand. (Sự xa cách đối với tình yêu là gió đối với lửa; Nó dập tắt ngọn lửa nhỏ và 

làm bùng lên ngọn lửa lớn.) (P.15) 

Có thể nói thế giới tình yêu rất kỳ diệu và rất nhiều cung bậc. Tuy nhiên với những 

http://www.conscienceuniverselle.fr/
http://www.linternaute.com/citation/12270/l-absence-est-a-l-amour-ce-qu-est-au-feu-le-vent--antoine-de-rivarol/
http://www.linternaute.com/citation/12270/l-absence-est-a-l-amour-ce-qu-est-au-feu-le-vent--antoine-de-rivarol/
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ẩn dụ ý niệm lửa - tình yêu, một phần thế giới tình yêu đã đƣợc nhận chân. Từ những ví 

dụ đã phân tích ở trên, chúng tôi thiết lập một sơ đồ ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền 

đích tình yêu nhƣ sau: 

MIỀN NGUỒN     MIỀN ĐÍCH 

LỬA                TÌNH YÊU 

Quá trình cháy      Quá trình yêu 

Sức nóng của lửa     Sức nóng của tình yêu 

Thắp lửa      Bắt đầu tình yêu 

Giữ lửa      Giữ tình yêu 

Tắt lửa       Chấm dứt tình yêu 

  Cơ sở kinh nghiệm hình thành nên ẩn dụ ý niệm TÌNH YÊU LÀ LỬA xuất phát 

từ ý nghĩa của biểu tƣợng lửa trong văn hóa nhân loại. Lửa trong văn hóa nhân loại 

nói chung và trong văn hóa phƣơng Tây nói riêng còn đƣợc dùng nhƣ một biểu 

tƣợng của tình ái. Biểu tƣợng tình ái của lửa có quan hệ với những hình ảnh ẩn dụ 

gắn ngọn lửa với hoạt động tình dục, sự say mê, những cảm xúc, những tình cảm 

của con ngƣời. Bachelard đã dành rất nhiều trang trong tác phẩm Phân tâm học về 

lửa để trình bày luận điểm “Tình yêu là cội nguồn sản sinh ra lửa”. Ông đã khẳng 

định nguồn gốc lửa phát xuất từ con ngƣời. Lửa chính là sản phẩm của tình yêu, của 

dục tình. Con ngƣời đã tìm thấy lửa qua kinh nghiệm bản thân trong sự cọ xát hai 

thân thể. Bachelard bác bỏ những cách giải thích thông thƣờng, cho rằng ngƣời tiền 

sử kiếm ra lửa nhờ dùng hai khúc củi khô cọ xát nhau. Ông cho rằng không có một 

hiện tƣọng thiên nhiên nào nhƣ sấm sét, cháy rừng, hay núi lửa, cho phép chúng ta 

nghĩ rằng ngƣời tiền sử đã dựa vào những hiện tƣợng thiên nhiên đó để tìm ra lửa. 

Ông đƣa ra dẫn chứng của Schlegel: “Đối với chúng ta, không có gì trần tục hơn là 

lửa, nhƣng con ngƣời lẽ ra đã có thể lang thang hàng vạn năm trong các hoang mạc 

mà không một lần nhìn thấy lửa trên mặt đất. Chúng ta hãy cho anh ta một núi lửa 

đang bùng nổ, một cánh rừng bị sét đốt cháy: dày dặn trong cảnh trần tục chống lại 

cảnh thất thƣờng của thời tiết các mùa, liệu anh ta có chạy ngay tới đó để sƣởi ấm 

hay không? hay đúng hơn anh ta sẽ bỏ chạy? Quang cảnh của lửa làm khiếp sợ phần 

lớn các bầy súc vật, ngoại trừ, những con vật đã quen với cảnh đó qua cuộc sống 

thuần hóa trong nhà... thậm chí, sau khi đã cảm nhận đƣợc những hiệu quả tốt lành 

của một ngọn lửa mà thiên nhiên ban phát cho mình, liệu anh ta sẽ giữ lửa nhƣ thế 
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nào?... Cho rằng hai mẩu gỗ khô lần đầu tiên rơi vào tay một con ngƣời man dã, thử 

hỏi nhờ điều chỉ dẫn nào của kinh nghiệm mà anh ta sẽ đoán biết là những mẩu gỗ 

có thể bén lửa nhờ vào một sự cọ xát khẩn trƣơng và liên tục kéo dài?” (Bachelard, 

1966, tr.45-46, BD (2000), tr. 120). Bachelard trích dẫn Schlegel để chứng minh sự 

bế tắc toàn diện của cách giải thích thuần lý về lửa. Từ đó, ông đã đƣa ra luận điểm 

rằng nếu khoa học thuần lý bó tay thì phân tâm học có thể đƣa ra một cách giải 

thích khác. Tại sao con ngƣời biết rằng sự cọ xát sẽ sinh ra lửa? Câu trả lời là bởi 

trƣớc đó con ngƣời đã thấy một sự cọ xát khác, gây sức ấm nhƣ lửa. Đó là kinh 

nghiệm bản thân, là sự cọ xát giữa hai thân thể, là ngọn lửa dục tình. Nhƣ vậy, 

ngƣời tiền sử đã xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân mình để sáng tạo ra lửa. 

Con ngƣời học đƣợc cách tạo lửa không phải từ các hiện tƣợng tự nhiên núi lửa hay 

cháy rừng mà học đƣợc từ kinh nghiệm thể xác: khi hai thân thể cọ xát nhau thì sinh 

ra hơi ấm và “bốc cháy” nhƣ lửa. Từ kinh nghiệm thân xác, con ngƣời áp dụng dùng 

hai khúc củi khô cọ xát với hau để tạo ra lửa. Tình yêu là nguồn cội sản sinh ra lửa 

là một sự giải thích phân tâm học phù hợp với thực tế. Từ truyền thuyết đến ngôn 

ngữ, tình yêu luôn gắn liền với lửa. Trong thần thoại Hy Lạp, Prométhée là một tình 

nhân hơn là một triết gia quả cảm và sự trả thù của thần Zeus chỉ là sự đánh ghen 

thuần túy. 

  SỰ THÙ HẬN LÀ LỬA 

Không những đƣợc dùng để miêu tả tình yêu, một thứ tình cảm đẹp đẽ của con 

ngƣời, lửa còn đƣợc ngƣời Pháp dùng để miêu tả những tình cảm tiêu cực nhƣ sự 

ghen ghét và thù hận. Ngƣời Pháp đã nhận thấy có sự tƣơng đồng giữa đặc điểm 

bản thể của lửa và sự ghen ghét, thù hận bởi lẽ lòng thù hận và sự đố kỵ của con 

ngƣời cũng giống nhƣ một ngọn lửa, nếu ta không biết kiềm chế nó có thể thiêu đốt, 

hủy hoại tất cả.  

- rallumer la haine (nhen nhóm lại sự thù hận) 

- attiser les haines (thổi bùng hận thù) 

- Les haines se sont rallumées. (Những thù hận đƣợc nhen nhóm lại.) 

- Ses yeux flambent de haine. (Đôi mắt cô ấy cháy lên vì thù hận.) 

- Ils allument contre eux une implacable haine. (Họ đã thắp lên một sự hận thù 

không đội trời chung với bọn chúng) (P.17) 

  *Ẩn dụ CẢM XÚC CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 



 

57 

 Về mặt ngữ nghĩa học và cấu trúc ý niệm, cảm xúc thƣờng không đƣợc coi 

trọng vì ngƣời ta thƣờng cho rằng cảm xúc chỉ là những cảm giác, không có nội 

hàm ý niệm. Tuy nhiên, Lakoff và Kövecses (1987) cho rằng cảm xúc chứa đựng 

một cấu trúc ý niệm hết sức phức tạp, mang một nội hàm quan trọng. Kovecses 

(2010) cũng cho rằng miền ý niệm cảm xúc đƣợc xem là một miền ý niệm cao cấp 

và các ý niệm cảm xúc của con ngƣời (yêu thƣơng, thích thú, sự can đảm, lòng tin, 

sự giận hờn, sợ hãi, giận dữ, đau buồn, chán ghét v.v.) luôn đƣợc giải thích thông 

qua phƣơng tiện các ẩn dụ ý niệm. Thông thƣờng, khi gặp phải những cách sử dụng 

từ ngữ thông dụng để diễn tả cảm xúc, chúng ta dƣờng nhƣ không nhận biết đƣợc 

hệ thống có tính chất nhất quán trong những cách sử dụng đó. Chẳng hạn trong 

tiếng Pháp, chúng ta nhận thấy có rất nhiều kiểu diễn đạt sự giận dữ nhƣ Il a le 

visage qui flambe de colère. (Anh ta có khuôn mặt cháy lên vì giận dữ.) hoặc Le feu 

lui sort des yeux. (Lửa toát ra từ đôi mắt anh ấy.) Những phát ngôn trên không phải 

là ngẫu nhiên mà chúng phải tuân theo một cấu trúc hệ thống nào đó, tức là có một 

ý niệm đằng sau những phát ngôn này. “Theo thuyết nghiệm thân, con ngƣời là một 

vật chứa (nhƣ trong, ngoài, trên, dƣới trong tri nhận không gian), do vậy cơ thể con 

ngƣời là một vật chứa các cảm xúc... [Lakoff & Johnson, 1980]. Cảm xúc có khi 

thăng hoa nhƣng cũng có lúc vƣợt quá giới hạn, tạo nên những tác động tiêu cực. 

Thông thƣờng, con ngƣời cảm nhận về hệ quả sinh lý của những cảm xúc trên trƣớc 

tiên là ở hiện tƣợng tăng nhiệt độ cơ thể, khi cảm xúc tăng lên, hệ quả sinh lý cũng 

tăng theo. Cảm xúc cũng có giới hạn hay ngƣỡng mà nếu vƣợt qua nó, hệ quả sinh 

lý sẽ tác động xấu đến chức năng bình thƣờng của con ngƣời. Đây chính là nền tảng 

kinh nghiệm để con ngƣời hình thành nên những ẩn dụ cảm xúc từ ý niệm lửa. Ẩn 

dụ CẢM XÚC LÀ LỬA đƣợc thể hiện qua các ẩn dụ cụ thể sau: 

  SỰ GIẬN DỮ LÀ LỬA 

- Jeter de l‟huile sur le feu (Đổ thêm dầu vào lửa) 

- Allumer la colère (Châm ngòi tức giận) 

- Des yeux ardents de colère (Đôi mắt rực lửa giận) 

- Cracher feu et flamme (Khạc ra lửa / Bừng lửa giận) 

- La colère l‟enflamme brusquement. (Sự tức giận bất ngờ bùng lên trong anh ấy.) 

- La flambée de colère (Bừng cơn giận) 
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- Des yeux qui flambent de colère (Đôi mắt cháy lên vì giận dữ) 

- Un visage qui flambe de colère (Một khuôn mặt cháy lên vì giận dữ) 

- Il devint pourpre, ses yeux flambèrent de colère. (Mặt nó đỏ tía, đôi mắt rực 

cháy vì giận dữ.) (P.21) 

- Un éclair de colère enflammait ses yeux ou ses joues. (Một ánh chớp giận dữ 

đốt cháy đôi mắt hay đôi má của cô ấy.) (P.22) 

Ẩn dụ ý niệm SỰ GIẬN DỮ LÀ LỬA là ẩn dụ khá phổ biến trong nhiều ngôn ngữ 

nói chung và trong tiếng Pháp nói riêng. Sự tƣơng ứng giữa đặc điểm bản thể của 

lửa và sự tức giận là sức nóng và quá trình cháy. Theo đó, giữa lửa và sự giận dữ có 

nhiều đặc điểm tƣơng ứng. Từ hình mẫu về sơ đồ ánh xạ của Kövecses (2010), 

chúng tôi thiết lập sơ đồ ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích sự giận dữ trong 

tiếng Pháp nhƣ sau: 

            MIỀN NGUỒN      MIỀN ĐÍCH 

LỬA                 SỰ GIẬN DỮ 

Vật đang cháy      Ngƣời đang giận dữ 

Nguyên nhân tạo ra lửa Nguyên nhân tạo nên sự 

giận dữ 

Cƣờng độ của lửa Cƣờng độ của sự giận dữ 

Sự thiệt hại vật lý đối với vật     Sự thiệt hại về tinh thần đối 

bị đốt cháy       với ngƣời giận dữ 

Sự nguy hiểm của lửa đối với     Sự nguy hiểm của sự  

   những vật gần nó      giận dữ đối với ngƣời khác

 Ngoài ra, trong tiếng Pháp còn có những ẩn dụ từ phạm trù lửa dùng để miêu 

tả những trạng thái cảm xúc khác của con ngƣời nhƣ SỰ LO ÂU: être sur la braise 

(ngồi trên đống lửa), être sur des charbons ardents (ngồi trên đống than cháy rực), 

SỰ ĐAU ĐỚN: La douleur est un feu que chacun alimente en soi. (Nỗi đau là một 

ngọn lửa mà mỗi ngƣời nuôi dƣỡng trong mình) (P.57); Les larmes sont le contre-

feu de la souffrance. (Nƣớc mắt là tấm chắn (lửa) của sự đau khổ./ Nƣớc mắt có thể 

làm dịu bớt sự đau khổ) (p.58) 

*Ẩn dụ SỰ ĐAM MÊ, Ý CHÍ CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

Không chỉ đƣợc dùng để diễn tả những tình cảm, cảm xúc của con ngƣời, ý 

niệm lửa trong tiếng Pháp còn đƣợc dùng để diễn tả sự thăng hoa của tinh thần. 

http://www.linternaute.com/citation/27344/la-douleur-est-un-feu-que-chacun-alimente-en-soi----francis-bossus/
http://www.linternaute.com/citation/15712/les-larmes-sont-le-contre-feu-de-la-soufrance-----robert-sabatier/
http://www.linternaute.com/citation/15712/les-larmes-sont-le-contre-feu-de-la-soufrance-----robert-sabatier/
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“Theo sự giải thích phân tâm học của Paul Diel, lửa tƣợng trƣng cho trí khôn, nghĩa 

là ý thức, với tất cả tính hai chiều đối nghịch của nó. Ngọn lửa bốc lên trời thể hiện 

khí thế hƣớng tới thăng hoa tinh thần. Nhƣng ngọn lửa cũng chao đảo, điều này làm 

cho lửa cũng sẵn sàng biểu thị sự sao nhãng tinh thần.” [Chevalier & Gheerbrant, 

BD (2002), tr.548]. Chính vì thế nên những cảm xúc mãnh liệt nhƣ niềm tin, niềm 

hi vọng, cảm hứng… cũng đƣợc biểu thị qua hình ảnh của lửa. 

- Un cœur brûlant de charité (Một trái tim cháy bỏng vì lòng từ thiện) 

- Une brûlante ardeur de combattre (Một sự hăng say chiến đấu cháy bỏng) 

- Brûler les planches (Đốt cháy sân khấu / BIểu diễn với sự hào hứng cao độ) 

- Un homme ardent au combat (Một ngƣời đàn ông say mê đánh trận) 

- Un étudiant ardent à l'étude (Một anh sinh viên say mê học tập) 

- Brûler de désir, brûler d‟envie (Cháy vì đam mê, cháy vì mong muốn) 

- Une ardente conviction (Một niềm tin rực lửa / Một niềm tin son sắt) 

- Une imagination ardente (một sự tƣởng tƣợng rực lửa / một sự tƣởng tƣợng 

sinh động) 

- Une verve étincelante (Một cảm hứng rực cháy) 

- Parler avec flamme (Nói có ngọn lửa / Nói rất hùng hồn) 

- Parler sans flamme (Nói thiếu lửa / Nói buồn chán, không thu hút ngƣời nghe) 

- Attiser l‟ardeur (Thổi bùng sự nhiệt tình của ai đó) 

Sự tƣơng ứng giữa đặc điểm bản thể của lửa quá trình cháy và sự đam mê, ý 

chí của con ngƣời là cơ sở hình thành nên ẩn dụ ý niệm SỰ ĐAM MÊ, Ý CHÍ CỦA CON 

NGƢỜI LÀ LỬA. Nhƣ vậy, giữa lửa và sự đam mê, ý chí của con ngƣời có những đặc 

điểm tƣơng ứng sau: 

MIỀN NGUỒN                 MIỀN ĐÍCH 

LỬA                  SỰ ĐAM MÊ, Ý CHÍ 

Cƣờng độ cháy của lửa Cƣờng độ của sự đam mê, ý chí 

Quá trình cháy của lửa Ý chí của con ngƣời 

Thiếu lửa Thiếu sự say mê  

Có thể thấy rằng những ẩn dụ phạm trù lửa về con ngƣời tâm lý - tình cảm khá 

đa dạng và phong phú. Những cung bậc tình cảm, những trạng thái cảm xúc đã 

đƣợc thể hiện qua ý niệm lửa. Từ những sơ đồ ánh xạ ẩn dụ nêu trên, chúng ta có 



 

60 

thể nhận thấy những ẩn dụ phạm trù lửa thƣờng đƣợc dùng để diễn tả những tình 

cảm, cảm xúc mãnh liệt, thăng hoa. Nhận định này cũng hoàn toàn phù hợp với 

quan điểm của Kövecses (2010) khi cho rằng những ẩn dụ lửa có mặt trong phạm vi 

rất rộng, chúng đƣợc sử dụng để diễn đạt một loạt các tình huống hoặc trạng của 

vấn đề (hành động, sự kiện, trạng thái). Ý nghĩa trọng tâm chính của miền nguồn 

này dƣờng nhƣ là cường độ của một tình huống
9
. Chúng ta có thể thấy rõ những ánh 

xạ thành phần cơ bản cho phép ẩn dụ này nhƣ sau: 

MIỀN NGUỒN          MIỀN ĐÍCH 

Vật đang cháy                  Thực thể trong tình huống 

Lửa                                   Tình huống (hành động, sự kiện, trạng thái) 

Sức nóng của lửa              Cƣờng độ của tình huống 

Nguyên nhân của lửa        Nguyên nhân của tình huống 

Trong số những ánh xạ cơ bản này, ánh xạ Sức nóng của lửa - cƣờng độ của 

tình huống là ánh xạ trung tâm. Kövecses đƣa ra nhiều lý do để giải thích luận điểm 

trên, trong đó lý do đáng chú ý nhất là có một cơ sở kinh nghiệm rất rõ ràng cho sự 

ánh xạ này. Khi chúng ta tham gia vào các tình huống căng thẳng (hành động, sự 

kiện, trạng thái), nhiệt độ cơ thể chúng ta tăng lên. Điều này đặc biệt rõ ràng trong 

trƣờng hợp rất nhiều ý niệm về cảm xúc nhƣ tình yêu, sự giận dữ luôn đi kèm với 

cảm xúc mãnh liệt [Kövecses, 2010, 144]. Điều này cũng giải thích lý do tại sao 

trong tiếng Pháp và trong rất nhiều ngôn ngữ khác chỉ có những ẩn dụ kiểu nhƣ 

GIẬN DỮ LÀ LỬA, ĐAM MÊ, Ý CHÍ LÀ LỬA ... mà không có những ẩn dụ kiểu nhƣ 

BÌNH TĨNH LÀ LỬA, NHỤT CHÍ LÀ LỬA hoặc nếu có thì là BÌNH TĨNH LÀ LỬA TÀN, 

NHỤT CHÍ LÀ LỬA TẮT ... 

2.4.1.2. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời xã hội 

Theo kết quả thống kê từ nguồn ngữ liệu, sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến 

miền đích con ngƣời xã hội có thể đƣợc miêu tả qua những ẩn dụ cấu trúc cụ thể 

nhƣ sau: 

1. HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI TRONG XÃ HỘI LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CON 

NGƢỜI VỚI LỬA 

2. SỰ TƢƠNG TÁC GIỮA CON NGƢỜI TRONG XÃ HỘI LÀ LỬA 

*Ẩn dụ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI TRONG XÃ HỘI LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CON 

NGƢỜI VỚI LỬA 
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Xuất phát từ việc liên tƣởng quá trình cháy của lửa cũng giống nhƣ quá trình 

hoạt động của con ngƣời, ngƣời Pháp đã sử dụng những ẩn dụ từ những từ ngữ 

thuộc phạm trù lửa để miêu tả hoạt động của con ngƣời. Chúng ta có thể nhận thấy 

có sự tƣơng đồng khá rõ nét giữa hoạt động tác động đến lửa trong xã hội với một 

số hoạt động của con ngƣời: 

- Mijoter une affaire (Ninh một công việc / Thực hiện từ từ một công việc) 

- Mijoter un complot (Nung nấu một âm mƣu) 

- Flamber une fortune en peu de temps (Đốt cháy một gia tài trong một thời 

gian ngắn) 

- Forger un mot nouveau (Rèn một từ mới / Tạo ra một từ mới) 

- Faire feu de tout bois (Tạo lửa từ mọi loại củi / Sử dụng hết mọi phƣơng tiện 

để làm việc) 

*Ẩn dụ SỰ TƢƠNG TÁC GIỮA CON NGƢỜI TRONG XÃ HỘI LÀ LỬA 

Ngƣời Pháp đã sử dụng rất nhiều ẩn dụ từ những từ ngữ liên quan đến lửa để 

chỉ mối quan hệ giữa con ngƣời trong xã hội. Lửa vừa là cầu nối để gắn kết con 

ngƣời với nhau vừa là nhân tố thể hiện mối quan hệ không tốt đẹp giữa ngƣời với 

ngƣời. Ẩn dụ SỰ TƢƠNG TÁC GIỮA CON NGƢỜI TRONG XÃ HỘI LÀ LỬA đƣợc thể hiện 

bằng hai ẩn dụ cụ thê sau: 

  NHÂN TỐ KẾT NỐI GIỮA CON NGƢỜI VÀ CON NGƢỜI LÀ LỬA 

Ngọn lửa đối với nhiều dân tộc có chức năng quy tụ cộng đồng, để sinh hoạt, sƣởi 

ấm. Chính vì lẽ đó, lửa cũng đƣợc ẩn dụ hóa để chỉ các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Hơi 

ấm từ lửa, ánh sáng từ lửa luôn biểu trƣng cho sự quy tụ, sự sum vầy của gia đình, là sự 

hợp quần của các thành viên xã hội. Có lẽ vì vậy mà những từ ngữ thuộc phạm trù lửa 

đã đƣợc sử dụng với nghĩa ẩn dụ để chỉ mối quan hệ tốt đẹp giữa con ngƣời. 

- Mettre le feu sous le ventre de quelqu‟un (Đặt ngọn lửa dƣới bụng ai đó/ Có 

nghĩa là kích thích ai đó làm việc) 

- Brûler un cierge à quelqu‟un (Đốt một cây nến thờ cho ai / Biết ơn ai đó) 

- Passer le flambeau à quelqu‟un (Đƣa ngọn đuốc cho ai đó / Chuyển giao cho 

những ngƣời khác một công việc hoặc một nhiệm vụ để đảm bảo tính liên tục) 

- Enflammer les cœurs (Đốt cháy những trái tim / Lay động lòng ngƣời) 

- Nicolas Sarkozy saurait-il enflammer les coeurs de nos cousins 

britanniques? (Liệu Nicolas Sarkozy có thể đốt cháy đƣợc trái tim của những ngƣời 

anh em họ ngƣời Anh của chúng ta?) (P.83) 



 

62 

 PHƢƠNG TIỆN ĐỂ CON NGƢỜI HÃM HẠI NHAU LÀ LỬA 

Mặt khác, lửa cũng đƣợc xem là một phƣơng tiện để con ngƣời hãm hại nhau. 

Xuất phát từ ý nghĩa tiêu cực của lửa là đốt cháy, tàn phá, thiêu hủy, ngƣời Pháp đã 

dùng lửa để thể hiện những mối quan hệ không tốt đẹp giữa ngƣời và ngƣời trong 

xã hội. Những từ ngữ chỉ hành động con ngƣời tác động đến lửa, chỉ trạng thái của 

lửa cũng đƣợc sử dụng để miêu tả hành động làm hại lẫn nhau của con ngƣời nhƣ 

- Faire mourir à petit feu (Làm chết bằng lửa nhỏ / Gây phiền muộn làm chết 

dần chết mòn) 

- Brûler quelqu‟un à petit feu (Đốt ai đó bằng lửa nhỏ / Gây hại cho ai đó) 

- Allumer la guerre (Châm ngòi cuộc chiến) 

- Allumer quelqu‟un (Chỉ trích ai một cách gay gắt) 

- Incendier quelqu‟un (Đốt cháy ai đó / Trách mắng ai đó) 

- Attiser la discorde (Thổi bùng mối bất hòa / Làm lớn thêm mối bất hòa) 

- Attiser une querelle (Thổi bùng cuộc cãi cọ / Làm cuộc cãi cọ căng thẳng 

hơn) 

- Un brandon de discorde (Nùi rơm châm lửa của sự bất hòa / Ngƣời hoặc sự 

việc gây ra mối bất hòa, mâu thuẫn) 

- Quelle guerre intestine avons-nous allumée? (Chúng ta đã thắp lên cuộc nội 

chiến nào?/ Chúng ta đã gây ra cuộc nội chiến nào đây?) (P.165) 

2.4.1.3. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời sinh học 

Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời sinh học đƣợc thể hiện 

qua những ẩn dụ cấu trúc sau: 

1. ÁNH MẮT LÀ LỬA 

2. DỤC VỌNG LÀ LỬA 

3. CẢM GIÁC NÓNG, ĐAU, RÁT LÀ LỬA 

4. SỨC SỐNG CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

* Ẩn dụ ÁNH MẮT LÀ LỬA 

Một trong những đặc điểm bản thể của lửa là ánh sáng. Ngọn lửa ngoài chức 

năng sƣởi ấm còn có chức năng soi sáng. Từ ý niệm lửa gắn liền với ánh sáng, 

ngƣời Pháp đã có sự chuyển di ý niệm khá độc đáo từ ánh sáng của lửa qua ánh 

sáng của nhiều đối tƣợng thuộc phạm trù khác nên đã sử dụng rất nhiều từ ngữ về 

lửa để miêu tả đôi mắt và cái nhìn. 

- Le feu du regard (Lửa của cái nhìn) 
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- La flamme du regard (Ngọn lửa của cái nhìn) 

- Le regard flamboyant (Cái nhìn sáng quắc) 

- Le regard qui jette des étincelles (Cái nhìn ném ra những tia lửa / Cái nhìn 

sáng chói) 

- Yeux qui jettent des flammes (Đôi mắt ném ra những ngọn lửa / Đôi mắt rực 

sáng) 

- Les yeux de braise (Mắt lửa / Mắt đen và sáng) 

- Les yeux où s‟allument des étincelles (Đôi mắt thắp lên những tia lửa / Đôi 

mắt sáng) 

- Le feu lui sort par les yeux (Lửa toát ra từ đôi mắt của anh ấy) 

- Les yeux de feu (Đôi mắt lửa) 

Việc so sánh đôi mắt và cái nhìn nhƣ một nguồn sáng từ lâu đã đƣợc các nhà 

văn Pháp sử dụng khá phổ biến. Chính vì thế, trong văn học Pháp, ta có thể tìm thấy 

rất nhiều ẩn dụ lửa để miêu tả đôi mắt và cái nhìn. Có thể kể đến một số ví dụ điển 

hình nhƣ hình ảnh ẩn dụ của nhà văn Daudet: Son cœur bondit, ses yeux s‟allument. 

(Con tim cậu thổn thức, đôi mắt cậu ngời sáng.). Ngoài ra, để khắc họa bức chân 

dung của Alexander Đại đế, Jean-Jacques Barthélémy đã miêu tả chàng trai trẻ 

Anarchasis với đôi mắt “đầy lửa” trong tác phẩm Les Voyages du jeune Anarchasis 

en Grèce xuất bản vào năm 1788: Il a les traits réguliers, le teint beau et vermeil, le 

nez aquilin, les yeux grands, pleins de feu, les cheveux blonds et bouclés, la tête 

haute, mais un peu penchée vers l‟épaule gauche, la taille moyenne, fine et 

dégagée, le corps bien proportionné et fortifié par un exercice continuel. (Anh ấy 

có những đƣờng nét cân đối, da đẹp và hồng hào, mũi khoằm, mắt to đầy lửa, mái 

tóc vàng, xoăn, đầu ngẩng cao, nhƣng hơi nghiêng về phía vai trái, kích thƣớc trung 

bình, thanh mảnh, cơ thể cân đối và khỏe mạnh nhờ tập thể dục liên tục.) (P.118). 

Trong tác phẩm Nhà thờ Đức Bà Paris, Victor Hugo cũng đã sử dụng rất nhiều ẩn 

dụ lửa để miêu tả đôi mắt. Một trong những trang viết đẹp nhất của tác phẩm này là 

trang miêu tả ánh mắt của Frollo dành cho Esmeralda: Il eût été difficile de dire de 

quelle nature était ce regard, et d‟où venait la flamme qui en jaillissait. C‟était un 

regard fixe, et pourtant plein de trouble et de tumulte. (Thật khó khăn để nói về bản 

chất của cái nhìn này là gì, và ngọn lửa lóe lên từ cái nhìn đó đã đến từ đâu. Đó là 

một cái nhìn cố định, nhƣng vẫn đầy xáo trộn và hỗn loạn.) (P.97) 
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* Ẩn dụ DỤC VỌNG LÀ LỬA 

Một trong những biểu tƣợng của lửa là biểu tƣợng cho dục tình. Ý nghĩa biểu 

tƣợng này liên hệ một cách phổ biến với kĩ thuật đầu tiên thu đƣợc lửa do cọ xát bằng 

cách lui-tới, hình ảnh của hành động tính giao. “Eliade nhận xét: Lửa thu đƣợc bằng 

cọ xát đƣợc nhƣ là kết quả (con cái) của sự chung đụng giới tính” [Chevalier & 

Gheerbrant, BD (2002), tr.547]. Biểu tƣợng dục tình của lửa có quan hệ với những 

hình ảnh ẩn dụ gắn ngọn lửa với hoạt động tình dục, sự say mê, những cảm xúc, 

những tình cảm của con ngƣời... Hơn nữa, khoa học hiện đại đã củng cố ý nghĩa biểu 

tƣợng này khi chứng minh đƣợc rằng sự thúc đẩy tâm sinh lý sẽ làm nảy sinh những 

thay đổi về nhiệt học và kết thúc bằng hoạt động tình dục. Chính vì thế, ý niệm về lửa 

đã đƣợc dùng để diễn tả ý niệm về tính dục. Trong tiếng Pháp, một số từ ngữ thuộc 

phạm trù lửa đã đƣợc sử dụng để chỉ những ngƣời có nhu cầu tình dục cao : 

- Tempérament de feu (Tính cách của lửa / Có nhu cầu tình dục cao) 

- Tempérament ardent (Tính cách rực / Có nhu cầu tình dục cao) 

- Une allumeuse (Mồi lửa / Ngƣời đàn bà lẳng lơ) 

- Une femme en chaleur (Một ngƣời phụ nữ đang nóng / Một ngƣời phụ nữ 

nứng tình) 

Ngoài ra, trong tiếng Pháp, chúng tôi còn tìm đƣợc những ẩn dụ lửa để chỉ bản 

chất của con ngƣời nhƣ L'homme est de glace aux vérités ; Il est de feu pour les 

mensonges. (Trƣớc những điều chân lý, con ngƣời là tảng băng, trƣớc những lời nói 

dối, con ngƣời hừng hực lửa.) (P.102), L'homme, mon cher ami, n'est que de la fumée 

/ Noire, et qui sort du feu des passions. Voilà. (Con ngƣời, bạn thân của tôi ơi, chỉ là 

khói / Đen và đi ra từ ngọn lửa đam mê. Vậy đó.) (P.103), Quelle âme de feu! Quelle 

vie ravissante avec lui! (Đúng là tâm hồn rực lửa ! Thật là một cuộc sống thú vị với 

chàng!) (P.104) 

* Ẩn dụ CẢM GIÁC NÓNG, ĐAU, RÁT LÀ LỬA 

Từ ý niệm về lửa nhƣ là một quá trình cháy sinh nhiệt, ngƣời Pháp đã dùng lửa để 

nói về những cảm giác nóng, đau, rát của con ngƣời. Ngƣời Pháp sử dụng những 

cấu trúc nhƣ: 

Le feu lui monta au visage (Lửa lan lên mặt anh ấy. / Mặt anh ấy nóng ran lên.) 

  Le feu du rasoir (Lửa của dao cạo / Cảm giác đau rát do cạo mặt) 
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Les brûlures d‟estomac (Những vết bỏng ở dạ dày / Cảm giác đau rát ở dạ dày) 

Le piment met la bouche en feu. (Ớt làm miệng bốc lửa./ Ớt làm miệng cay xè.) 

Ce vin lui avait mis la tête en feu. (Rƣợu này đã làm đầu óc anh ấy bùng lửa) 

* Ẩn dụ SỨC SỐNG CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

Sức sống của con ngƣời cũng đƣợc ngƣời Pháp nhìn nhận nhƣ sức sống của 

một ngọn lửa. Trong tiếng Pháp, động từ s'éteindre đƣợc dùng với nghĩa tắt thở nhƣ 

trong các cấu trúc sau : 

Vieillard qui s'éteint (Cụ già tắt thở) 

Elle s'éteignit dans les bras de sa fille. (Bà ấy tắt thở trong vòng tay con gái 

mình.) 

2.4.1.4. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời tâm linh 

* Ẩn dụ CẦU NỐI GIỮA CON NGƢỜI VỚI THẾ GIỚI TÂM LINH LÀ LỬA 

Một trong những ý nghĩa của biểu tƣợng lửa trong văn hóa nhân loại là ý 

nghĩa biểu tƣợng cho thần thánh. Lửa đã đƣợc thần thánh hoá trong rất nhiều nền 

văn hoá và đƣợc rất nhiều dân tộc và bộ lạc tôn thờ. Lửa cũng đƣợc sử dụng trong 

các nghi lễ của nhiều dân tộc. Đối với ngƣời phƣơng Tây nói chung và đối với 

ngƣời Pháp nói riêng, lửa đƣợc xem là cầu nối giữa con ngƣời và thần thánh. Lửa 

gắn liền với Prométhée, vị thần nổi tiếng với trí thông minh, là ngƣời đã lấy cắp 

ngọn lửa từ thần Zeus và trao nó cho nhân loại. Zeus đã trừng phạt ông bằng cách 

buộc ông vào một tảng đá để một con đại bàng ăn gan của ông hàng ngày, nhƣng lá 

gan cứ ban ngày bị ăn thì ban đêm lại tái sinh. Trong thần thoại Hy Lạp, ngọn lửa 

mà Prométhée đã ban cho loài ngƣời là đồng minh tốt nhất của họ. Đó là một thứ vũ 

khí khủng khiếp đối với các động vật khác. Lửa đã đƣợc xem là nguồn gốc và trung 

tâm của nhiều hoạt động của con ngƣời nhƣ luyện kim, làm gốm, nấu bếp, canh 

tác... Đối với nhiều nhà sử học, việc làm chủ đƣợc lửa là sự khởi đầu thực sự của 

nền văn minh của con ngƣời. Nhiều triết gia xem lửa nhƣ một biểu tƣợng của ánh 

sáng và sự thông minh. Trong mắt họ, Prométhée là hiện thân của vị thần đã ban trí 

khôn cho loài ngƣời và truyền cho họ những kiến thức. Cũng chính vì lý do này nên 

trong tiếng Pháp, ta có thể tìm thấy nhiều biểu thức ẩn dụ từ ngọn lửa thần thánh 

này: le feu sacré (lửa thiêng / tình cảm thiêng liêng), avoir le feu sacré (có ngọn lửa 

thiêng liêng / đầy tâm huyết khi thực hiện công việc nào đó), jouer les Prométhée 

(đùa với lửa)... 



 

66 

Lửa trong tiếng Pháp còn là cầu nối giữa con ngƣời và Thiên Chúa (Dieu). Trong 

Kinh thánh, Thiên Chúa rất nhiều lần đƣợc thể hiện qua hình ảnh của lửa. Có thể lấy 

một vài ví dụ nhƣ L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour 

les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin 

qu'ils marchent jour et nuit. (Đấng Vĩnh Cửu đã đi qua trƣớc mặt họ, ban ngày trong 

một trụ mây, để dẫn đƣờng cho họ, và ban đêm trong một trụ lửa để chiếu sáng cho họ, 

để họ có thể đi cả ngày và đêm.) (P.123); Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que 

l'Éternel y était descendu au milieu du feu ; cette fumée s'élevait comme la fumée d'une 

fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence." (Ngọn núi Sinaï chìm ngập 

trong khói, vì Đấng Vĩnh Cửu ngự xuống nó giữa đám lửa; đám khói này bay lên nhƣ 

khói của một cái lò, và cả ngọn núi rung chuyển dữ dội.) (P.124); Le jour de la 

Pentecôte, dans lequel, à Jérusalem, le Saint-Esprit descendit sur les disciples sous la 

forme de langues de feu. (Trong ngày lễ Hiện xuống, tại Jérusalem, Chúa Thánh Thần 

ngự xuống với các môn đệ dƣới dạng những chiếc lƣỡi lửa.) (P.125). Lửa còn biểu 

trƣng cho sự chứng giám của Thiên Chúa: J‟en mettrais ma main au feu. (Tôi để tay tôi 

trên lửa về điều đó. / Tôi chắc chắn về điều đó.) Đƣa tay vào lửa (Mettre la main au 

feu) là một tham chiếu đến "sự phán xét của Thiên Chúa" và điều này chứng tỏ rằng tôi 

đã đúng và Chúa đã đứng ra làm chứng cho tôi. 

Lửa còn đƣợc sử dụng để nói về đời sống tâm linh của ngƣời Pháp qua những 

cấu trúc nhƣ le feu de la Saint-Jean, le feu de la Saint-Antoine, le feu de Saint-

Elme... Trong tiếng Pháp, ta có le feu de la Saint-Jean (lửa ngày lễ Thánh Jean), lễ 

hội diễn ra vào ngày 24 tháng 6 hàng năm. Đây là một lễ hội rất phổ biến ở nƣớc 

Pháp. Ở một số vùng mỗi trang trại đều nhóm một đống lửa nhỏ, nhƣng ở phần lớn 

các vùng ngƣời ta đốt lên một đống lửa lớn làm sao để nó đƣợc nhìn thấy càng xa 

càng tốt. Trong một số ngôi làng, một ngày trƣớc hoặc trong ngày lễ Thánh Jean, tất 

cả dân làng mang đến các cành cây, củi khô và nhiên liệu khác chất thành đống 

trong niềm vui chung. Sau đó, họ nhóm lửa, nhảy múa quanh lửa với mong muốn 

cầu cho sức khỏe, cho mùa màng bội thu, cho hạnh phúc gia đình v.v. Aussitôt que 

les flammes pétillaient, tous les assistants, jeunes et vieux, se prenaient par la main 

et se mettaient à danser des rondes autour de la jônée. Les jeunes filles surtout se 

livraient à cet exercice avec beaucoup d‟entrain, car elles savaient qu‟en dansant 

ainsi neuf fois autour des feux de la Saint-Jean, elles se marieraient infailliblement 

dans l‟année. (Ngay sau khi những ngọn lửa nổ lốp đốp, tất cả những ngƣời tham 
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gia, trẻ và già, nắm tay nhau và bắt đầu nhảy múa thành vòng tròn xung quanh lửa. 

Các cô gái tham gia vào bài tập này với sự hào hứng cao bởi vì họ biết rằng nhảy 

múa nhƣ vậy chín lần quanh ngọn lửa của ngày lễ Thánh Jean, chắc chắn họ sẽ kết 

hôn trong năm nay.) (P.128). 

Ngoài ra, lửa trong tiếng Pháp còn là ngọn lửa trừng phạt của địa ngục, ngọn 

lửa gắn liền với Lucifer hay Satan. Trong tiếng Pháp, cụm từ le feu de l‟enfer (ngọn 

lửa địa ngục) nói về những hình phạt mà con ngƣời sẽ phải chịu đựng ở địa ngục 

nếu phạm tội ở trần gian. Si votre œil vous est un sujet de scandale, a déclaré Jésus, 

arrachez-le : il vaut mieux pour vous que n‟ayant qu‟un œil vous entriez dans le 

royaume de Dieu, que d‟en avoir deux et être précipité dans le feu de l‟enfer : où le 

ver qui les ronge ne meurt point, et où le feu ne s‟éteint jamais. (Nếu con mắt của 

ngƣơi là nguồn cơn tai tiếng, Chúa Giêsu đã tuyên bố, hãy móc bỏ nó đi: ngƣơi đi 

vào vƣơng quốc của Thiên Chúa chỉ với một con mắt sẽ tốt cho ngƣơi hơn là có hai 

mắt nhƣng bị ném vào ngọn lửa địa ngục, nơi mà loài sâu bọ gặm hai mắt ngƣơi sẽ 

không chết, và ngọn lửa không bao giờ tắt.) (P.126). Trong đời sống hằng ngày, 

ngƣời Pháp cũng sử dụng cụm từ le feu de l‟enfer với nghĩa là nơi nguy hiểm, nơi 

mọi thứ có thể bị hủy diệt: Quel journaliste voudrait, pour un salaire de misère, 

prendre le risque d‟être abattu ou de précipiter les siens dans le feu de l‟enfer? 

(Nhà báo nào lại muốn vì một mức lƣơng khổ sở mà có nguy cơ bị hạ gục hoặc có 

nguy cơ đẩy những ngƣời thân của mình vào ngọn lửa địa ngục?) (P.127) Trong 

tiếng Pháp, cụm từ le lac de feu (hồ lửa) đƣợc sử dụng rất nhiều trong Kinh thánh. 

Theo Khải huyền, quỷ Satan sẽ bị ném vào hồ lửa và sẽ phải chịu "khổ cả ngày lẫn 

đêm mãi mãi". Nếu quỷ Satan bị tra tấn mãi mãi, Thiên Chúa sẽ phải giữ cho hắn 

sống. Nhƣng Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu sẽ "tiêu diệt" hắn bằng cách ném hắn 

vào hồ lửa. Vì vậy, hồ lửa là biểu tƣợng cho "cái chết thứ hai" (deuxième mort). Đó 

không phải là cái chết đã đề cập ở phần đầu của Kinh Thánh, tức là cái chết do tội 

lỗi của Adam, cái chết có thể phục sinh. Nhƣ vậy, "cái chết thứ hai" tƣợng trƣng 

cho một loại chết, một cái chết không thể đảo ngƣợc, không thể hồi sinh đƣợc. 

  * Ẩn dụ CẦU NỐI GIỮA QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI LÀ LỬA 

  Trong đời sống tâm linh của ngƣời Pháp, lửa còn là cầu nối giữa hiện tại và 

quá khứ. Ngọn lửa đóng vai trò kết nối giữa quá khứ và hiện tại nên nhìn vào lửa 

con ngƣời thƣờng nhớ về những chuyện đã qua, những ngày xƣa cũ: Quand 

reverrai-je, hélas, de mon petit village / Fumer la cheminée, et en quelle saison / 
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Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, / Qui m'est une province, et beaucoup 

davantage ? (Du Bellay) (Tôi bao giờ mới thấy lại, than ôi / Khói bếp bay trên làng 

tôi nhỏ bé / Và thấy lại vƣờn nhà tôi thân thiết / Đối với tôi là cả một tỉnh thành, và 

còn hơn thế nữa?), Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, /Assise 

auprès du feu, dévidant et filant, / Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant : / 

« Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle ! » (Ronsard). (Khi luống tuổi, 

đêm về chong ngọn nến. / Bên lửa hồng, em kéo sợi quay tơ. / Ngâm thơ tôi, em 

kinh ngạc không ngờ. / Ronsard đã ngợi ca mình vào cái thời mình xinh đẹp.) 

2.4.2. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã hội 

Không chỉ dùng lửa để nói về bản thân mình, ngƣời Pháp còn sử dụng những 

từ ngữ thuộc phạm trù lửa để miêu tả đời sống xã hội. Nguồn ngữ liệu thu thập đƣợc 

cho thấy sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã hội đƣợc thể hiện 

cụ thể bằng những ánh xạ: lửa - lĩnh vực y học, lửa - lĩnh vực quân sự và chiến 

tranh, lửa - đối tượng cụ thể, lửa - khái niệm trừu tượng thuộc đời sống tinh thần, 

xã hội. Số lƣợng và tỉ lệ ẩn dụ từng loại ánh xạ đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2.7. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã hội 

trong tiếng Pháp 

 

Miền 

nguồn 
Miền đích 

Ngữ liệu từ điển 
Ngữ liệu TPVH và 

PTTT 

Số lƣợng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

% 

Số lƣợng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

% 

Lửa 

Lĩnh vực y học 16 17.2 2 3.9 

Lĩnh vực quân sự và 

chiến tranh 

23 24.8 22 43.1 

Đối tƣợng cụ thể 7 7.5 3 5.9 

Khái niệm trừu tƣợng thuộc 

đời sống tinh thần, xã hội 

47 50.5 24 47.1 

Tổng 93 100 51 100 
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Biểu đồ 2.4. Tỉ lệ ánh xạ giữa hai miền ý niệm nguồn (lửa) - đích (đời sống xã hội) 

trong tiếng Pháp 

Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã hội đƣợc thể hiện qua 

những ẩn dụ cụ thể sau: 

1. CHỨNG BỆNH TRONG Y HỌC LÀ LỬA 

2. SỰ KHỐC LIỆT CỦA CHIẾN TRANH LÀ LỬA 

3. SỰ VƢỢT QUÁ GIỚI HẠN LÀ QUÁ LỬA 

4. SỰ SOI SÁNG, SÁNG SUỐT, CHÂN LÝ LÀ LỬA 

5. SỰ KHÓ KHĂN, NGUY HIỂM, THÁCH THỨC LÀ LỬA 

6. SỨC NÓNG, TÍNH THỜI SỰ CỦA NHỮNG SỰ VẬT, HIỆN TƢỢNG TRONG XÃ HỘI 

LÀ LỬA 

* Ẩn dụ CHỨNG BỆNH TRONG Y HỌC LÀ LỬA 

Qua nghiên cứu nguồn ngữ liệu, chúng tôi nhận thấy tiếng Pháp sử dụng nhiều 

từ ngữ thuộc trƣờng từ vựng - ngữ nghĩa về lửa để thể hiện một số khái niệm liên 

quan đến y học. Trong nhóm này, xuất phát từ hai thuộc tính của lửa ở miền nguồn 

là “tính nhiệt” và “màu đỏ của lửa”, ngƣời Pháp đã sử dụng những từ ngữ thuộc 

phạm trù lửa để chỉ những triệu chứng, những chứng bệnh nhƣ: 

- L‟inflammation des poumons (Sự cháy ở phổi / Chứng viêm phổi). 

- Avoir le brûlant (Có lửa cháy / Đau dạ dày) 

- Les brûlures d‟estomac (Những vết bỏng dạ dày / Những cảm giác đau rát ở dạ 

dày) 
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- Enflammer une plaie (Đốt cháy một vết thƣơng / Làm nhiễm trùng một vết 

thƣơng) 

- Le feu volage (Lửa tròng trành / Nốt ban đỏ thoáng qua ở mặt hoặc cổ của những 

ngƣời phụ nữ mắc triệu chứng íctêri (chứng rối loạn tâm thần) 

- Le feu volant (Lửa di động / Mề đay) 

- Le feu sacré (Lửa thiêng / Chứng viêm quầng) 

- Le feu persique (Lửa Ba Tƣ / Bệnh zona) 

* Ẩn dụ SỰ KHỐC LIỆT CỦA CHIẾN TRANH LÀ LỬA 

Sự tàn phá, hủy diệt của chiến tranh cũng đƣợc ngƣời Pháp nhìn nhận nhƣ sự 

hủy diệt của lửa. Chính vì thế, trong tiếng Pháp có rất nhiều cấu trúc ẩn dụ lửa đã 

đƣợc dùng để miêu tả sự khốc liệt của chiến tranh. 

- Mettre un pays en flamme (Đặt một đất nƣớc vào lửa / Gây chiến tranh cho 

một nƣớc nào đó);  

- Porter le fer et la flamme en un pays (Đem sắt và lửa đến một đất nƣớc / Tàn 

sát một đất nƣớc) 

- Mettre un pays à feu et à sang (Đặt một đất nƣớc vào lửa và máu / Đốt sạch, 

giết sạch) 

- Conquérir un pays par le fer et par le feu (Tấn công một đất nƣớc bằng sắt 

và bằng lửa); être à feu et à sang (trong tình trạng lửa và máu / nạn nhân của một 

cuộc tàn sát) 

- Il l'empêche d'y mettre tout à feu et à sang (Nó ngăn cản ông ấy làm cho nơi 

đó tràn đầy lửa và máu / Nó ngăn cản ông ấy tàn sát nơi đó.) (P.162) 

- Lorsque tout est en feu par la guerre, les lois, l'agriculture, les arts 

languissent. (Khi tất cả mọi thứ bị đốt cháy bởi chiến tranh thì những điều luật, 

nông nghiệp, nghệ thuật lụi tàn dần) (P.172) 

Ngoài việc nhìn nhận sự hủy diệt của chiến tranh nhƣ sự hủy diệt của lửa, 

ngƣời Pháp cũng nhìn nhận “lửa” với ý nghĩa là cuộc tranh đấu, cuộc chiến đấu. 

Điều này thể hiện trong cụm từ aller au feu (ra tuyến lửa / ra trận). Nhƣ vậy, trong 

trƣờng hợp này, feu có nghĩa là combat / guerre (cuộc chiến / trận chiến). 

*Ẩn dụ SỰ VƢỢT QUÁ GIỚI HẠN LÀ QUÁ LỬA 

- Une affaire grillée (Một vụ việc bị nƣớng / Một vụ việc hỏng bét) 

- Ça sent le brûlé (Việc đó bốc mùi cháy / Công việc có vẻ hỏng bét) 

- Ça sent le roussi (Việc đó bốc mùi khét / Công việc có vẻ hỏng bét) 
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- Trop gratter cuit, trop parler nuit. (Gãi nhiều sẽ chín, nói nhiều sẽ phiền / 

Vƣợt quá giới hạn sẽ có hại.) 

Khi bàn về ẩn dụ bản thể, Lakoff và Johnson (1980) cho rằng kinh nghiệm về 

các vật thể vật chất và các loại vật chất cung cấp cho chúng ta một nền tảng sâu hơn 

nữa cho sự nhận thức - một sự nhận thức vƣợt ngoài sự định hƣớng đơn thuần. Việc 

nhận thức các kinh nghiệm thông qua các vật thể và các chất cho phép chúng ta 

chọn ra các phần của kinh nghiệm và xem xét chúng nhƣ những thực thể riêng biệt 

hoặc các chất của một loại thống nhất. Một khi nhận diện đƣợc những kinh nghiệm 

nhƣ những vật thể hay chất, ta có thể quy tập, phân loại chúng, nhóm chúng lại, 

định lƣợng, và suy luận về chúng. Chúng ta sẽ thấy luận điểm trên rõ ràng hơn khi 

xem xét một số ẩn dụ bản thể phạm trù lửa sau đây. 

* Ẩn dụ SỰ SOI SÁNG, CHÂN LÝ LÀ LỬA 

- Allumer / rallumer le flambeau de la vérité (Thắp sáng ngọn đuốc sự thật) 

- Le flambeau du progrès (Ngọn đuốc của tiến bộ) 

- Le savoir est le patrimoine de l‟humanité, le flambeau qui éclaire le monde. 

(Tri thức là di sản của nhân loại, là ngọn đuốc chiếu sáng thế giới loài ngƣời.) 

(Pasteur) (P.180) 

- Le flambeau de l‟Europe, c‟est-à-dire de la civilisation, a été porté d‟abord par la 

Grèce, qui l‟a passé à l‟Italie, qui l‟a passé à la France. (Ngọn đuốc của Châu Âu, có 

nghĩa là của nền văn minh, trƣớc tiên đã đƣợc ngƣời Hy Lạp cầm, sau đó Hy Lạp đã giao 

nó cho Ý rồi Ý lại trao lại cho Pháp.) (P.181) 

- La science approchait avec le rayonnement de son flambeau. (Khoa học đến 

gần với ánh sáng rực rỡ từ ngọn đuốc của nó.) (P.188) 

* Ẩn dụ SỰ KHÓ KHĂN, NGUY HIỂM, THÁCH THỨC LÀ LỬA 

- Jouer avec le feu (Đùa với lửa) 

- Se trouver entre deux feux (Ở giữa hai làn đạn / Ở giữa hai mối nguy hiểm) 

- Le feu se met dans ses affaires. (Lửa đƣợc đặt vào công việc kinh doanh của anh ấy 

/ Công việc kinh doanh của anh ấy đang bị xáo trộn và gặp khó khăn) 

- Il pourrait vous en cuire. (Điều đó sẽ nấu chín bạn. / Bạn sẽ gặp phiền phức 

về điều đó.) 

* Ẩn dụ SỨC NÓNG, TÍNH THỜI SỰ CỦA NHỮNG SỰ VẬT, HIỆN TƢỢNG TRONG XÃ 

HỘI LÀ LỬA 

- Un problème brûlant (Vấn đề nóng bỏng) 

- Un terrain brûlant (Mảnh đất nóng bỏng / Lĩnh vực nhạy cảm, tránh đề cập) 
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- Un sujet brûlant d‟actualité (Chủ đề nóng bỏng thời sự / Chủ đề rất thời sự) 

- Un style brûlant (Phong cách nóng bỏng) 

- Des pages brûlantes (Những trang viết nóng bỏng) 

- Une ambiance torride (Một bầu không khí nóng bỏng) 

- Après l'émotion provoquée par le drame du 22 mars à Bruxelles, l'Europe est 

sous le feu des critiques pour son manque de cohésion dans la lutte contre le 

terrorisme. (Sau cảm xúc gây ra bởi thảm kịch ngày 22 tháng ba tại Bruxelles, châu 

Âu ở dƣới ngọn lửa của những lời chỉ trích do thiếu gắn kết trong cuộc chiến chống 

khủng bố.) (P.200) 

Nhƣ vậy, có thể thấy rằng những kinh nghiệm về lửa (lửa gắn liền với sức 

nóng, với ánh sáng, với sự hủy diệt) đã cung cấp cho chúng ta một nền tảng sâu hơn 

cho nhận thức về những sự vật, hiện tƣợng khác trong xã hội. Những thuộc tính của 

lửa đã giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn về các sự vật, hiện tƣợng. Trong những 

trƣờng hợp nêu trên, nhìn nhận những sự vật, hiện tƣợng trong xã hội nhƣ “lửa” đã 

cho phép chúng ta miêu tả về chúng bằng những thuộc tính của lửa.  

Lửa còn đƣợc dùng để thể hiện những khái niệm khác trong đời sống xã hội 

liên quan đến chính trị, kinh tế, giáo dục. Qua nghiên cứu nguồn ngữ liệu chúng tôi 

còn nhận thấy ngƣời Pháp sử dụng nhiều ẩn dụ dựa trên sự tƣơng đồng giữa sự vận 

động của lửa và sự vận động của các sự vật, hiện tƣợng trong xã hội. Trong tiếng 

Pháp, ta thƣờng gặp những cấu trúc ẩn dụ nhƣ La flambée des cours de l‟or, des 

prix (Sự bùng cháy của giá vàng / Giá vàng tăng nhanh), Les prix flambent (Giá cả 

bốc cháy / Giá cả tăng nhanh), Éteindre un droit, une obligation (Dập tắt một quyền 

lời, một nghĩa vụ / Bãi bỏ một quyền lợi, một nghĩa vụ), Éteindre une dette (Tắt nợ / 

Xóa nợ), Des flambées de violences inouïes, (…) dans les rues, des voitures 

incendiées, des slogans affreux et racistes barbouillés sur le mur. (Bùng phát bạo 

lực chƣa từng có, (...) trên đƣờng phố, trong xe hơi bốc cháy, những khẩu hiệu phân 

biệt chủng tộc khủng khiếp nhem nhuốc trên tƣờng.) (P.192). 

Những mối quan hệ trong các hoạt động xã hội của con ngƣời đôi lúc cũng 

đƣợc thể hiện bởi những từ ngữ liên quan đến lửa. Trong tiếng Pháp, quan hệ nhân 

quả đƣợc thể hiện qua mối quan hệ giữa lửa và khói nhƣ Il n‟y a pas de fumée sans 

feu (Chẳng có khói nào mà không có lửa). Ngƣời Pháp còn sử dụng hình ảnh tia lửa 

(étincelle), brandon (nùi rơm mồi lửa) nhƣ một nguyên nhân dẫn đến một kết quả 

xấu: Les nouveautés politiques sont l‟étincelle qui met le feu à l‟amas de poudre. 



 

73 

(Những điểm mới về chính sách là tia mồi kích lửa cho đống thuốc nổ.) (P.190), La 

contagion des fureurs populaires est parfois si grande et si rapide, qu'on pouvait 

croire en effet que la première étincelle ferait un grand embrasement. (Những cơn 

thịnh nộ của nhân dân đôi khi lan ra quá rộng và quá nhanh, đến mức chúng ta có 

thể tin tƣởng rằng thực sự tia lửa đầu tiên sẽ dẫn đến một đám cháy lớn.) (P.174), 

La Serbie peut toujours être le brandon d‟un incendie européen. (Serbie luôn có thể 

là ngọn lửa đi đầu khi Châu Âu bùng cháy.) (P.191) 

Mối quan hệ giữa phƣơng pháp, cách thức thực hiện với mục tiêu của hoạt 

động đƣợc thể hiện qua mối quan hệ giữa củi và lửa nhƣ Le bois tordu fait le feu 

droit. (Thanh củi cong tạo nên lửa thẳng. / Những phƣơng pháp dù khiếm khuyết 

nhƣng hiệu quả.), On verra de quel bois je me chauffe. (Họ sẽ thấy tôi sƣởi ấm bằng 

loại củi nào. / Họ sẽ biết tay tôi.), Ne pas se chauffer de tel bois (Không sƣởi ấm 

bằng loại củi nhƣ vậy / Không sống với thói quen, với tình cảm nhƣ vậy). Những 

hành động thắp lửa cũng đƣợc tri nhận nhƣ hành động khơi dậy những khả năng 

vốn có của một chủ thể trong xã hội: Former les hommes, ce n'est pas remplir un 

vase, c'est allumer un feu. (Đào tạo con ngƣời không phải là làm đầy một cái bình 

mà là thắp lên một ngọn lửa.) (P.178), L'esprit n'est pas un contenant à remplir, 

mais plutôt un feu à allumer. (Trí tuệ không phải là một vật chứa phải làm đầy mà 

đúng hơn là một ngọn lửa phải thắp sáng.) (P.196), C'est en forgeant qu'on devient 

forgeron. (Chính qua rèn giữa mà chúng ta mới trở thành thợ rèn.) 

Ngoài ra, trong tiếng Pháp, để chỉ những sự vật cụ thể trong đời sống của con 

ngƣời có thể mƣợn những từ ngữ thuộc phạm trù lửa. Dựa vào sự giống nhau về hình 

dáng và tính chất, ngƣời Pháp đã sử dụng lửa để chỉ đồ vật nhƣ: 

- Les flammes d‟un lustre (Những bóng đèn có hình dạng dài và nhọn của đèn 

chùm) 

- La bougie d‟une voiture (Bugi của xe / Thiết bị cung cấp tia lửa điện để đốt 

cháy hòa khí nhiên liệu - không khí). 

   2.4.3. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích hiện tƣợng tự nhiên 

Từ nguồn ngữ liệu thu thập đƣợc là 39 biểu thức ẩn dụ lửa - hiện tượng tự 

nhiên từ ngữ liệu từ điển và 22 biểu thức từ nguồn ngữ liệu tác phẩm văn học và 

phƣơng tiện truyền thông, chúng tôi phân chia sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến 

miền đích hiện tƣợng tự nhiên thành những ánh xạ cụ thể là lửa - hiện tượng khí 

tượng và thời tiết, lửa - thực vật, lửa - động vật và lửa - màu sắc. Sau đây là bảng 

http://www.linternaute.com/citation/35895/former-les-hommes--ce-n-est-pas-remplir-un-vase--c-est---aristophane/
http://www.linternaute.com/citation/35895/former-les-hommes--ce-n-est-pas-remplir-un-vase--c-est---aristophane/
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thống kê số lƣợng và tỉ lệ ẩn dụ dựa trên sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích 

hiện tƣợng tự nhiên: 

Bảng 2.8. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích hiện tượng tự nhiên trong tiếng 

Pháp 

Miền 

nguồn 
Miền đích 

Ngữ liệu từ điển 
Ngữ liệu TPVH và 

PTTT 

Số lƣợng 

ẩn dụ 
Tỉ lệ 

Số lƣợng 

ẩn dụ 
Tỉ lệ 

Lửa 

Hiện tƣợng khí tƣợng và 

thời tiết 

17 43.6 15 68.2 

Thực vật 5 12.8 2 9.1 

Động vật 3 7.7 1 4.5 

Màu sắc 14 35.9 4 18.2 

Tổng 39 100% 22 100 
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Biểu đồ 2.5. Tỉ lệ ánh xạ giữa hai miền ý niệm nguồn (lửa) - đích (hiện tượng tự 

nhiên) trong tiếng Pháp 

Kết quả phân tích nguồn ngữ liệu cho thấy những ẩn dụ dựa trên sự ánh xạ từ 

miền nguồn lửa đến miền đích hiện tƣợng tự nhiên bao gồm: 

2. MẶT TRỜI > < LỬA 

3. THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT > < LỬA 

4. MÀU SẮC > < LỬA 

5. SỨC NÓNG CỦA MÙA HÈ > < LỬA 
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* ẨN DỤ MẶT TRỜI > < LỬA 

Nguồn ngữ liệu nghiên cứu đã cho chúng ta thấy những đối tƣợng, khái niệm 

thuộc thế giới tự nhiên có thể đƣợc miêu tả bằng những từ ngữ thuộc phạm trù lửa. 

Trƣớc tiên, ngƣời Pháp dùng rất nhiều ẩn dụ lửa để miêu tả mặt trời. Lửa bản thân 

nó đã có những điểm tƣơng đồng với mặt trời: nguồn phát ra sức nóng và ánh sáng, 

có chức năng sƣởi ấm và cũng có thể thiêu hủy mọi vật. 

- Les feux de l‟aurore (Những ngọn lửa của bình minh / Ánh sáng bình minh) 

- Les feux du soleil couchant (Những ngọn lửa của mặt trời đang lặn / Ráng chiều) 

- Le flambeau du jour (Ngọn đuốc của ngày / Mặt trời) 

- Le flambeau du monde (Ngọn đuốc của thế giới / Mặt trời) 

- Le lendemain, pour respirer le frais, on retourne au même lieu avant que le 

soleil se lève. On le voit s‟annoncer de loin par les traits de feu qu‟il lance au-

devant de lui. L‟incendie augmente, l‟orient paraît tout en flammes ; à leur éclat on 

attend l‟astre longtemps avant qu‟il se montre ;…. (Ngày hôm sau, để hít thở không 

khí trong lành, chúng tôi quay lại đúng vị trí đó trƣớc khi mặt trời mọc. Chúng tôi 

thấy mặt trời ló ra từ đằng xa với những vạch lửa phóng ra phía trƣớc nó. Đám cháy 

lan ra, hừng đông xuất hiện toàn những ngọn lửa; từ ánh sáng của chúng, chúng tôi 

đợi mặt trời thật lâu trƣớc khi nó xuất hiện…) (P.135). 

Ngoài ra, từ đặc điểm lửa gắn liền với sức nóng, ngƣời Pháp đã dùng lửa để 

chỉ thời tiết nóng nực nhƣ Un vent brûlant (Một ngọn gió bỏng rát), Un climat 

brûlant (Một khí hậu nóng bức) hay Les feux de l‟été (những ngọn lửa mùa hè / cái 

nóng mùa hè), Un été torride (Một mùa hè nóng rực). 

Lửa còn đƣợc sử dụng để miêu tả những hiện tƣợng về khí tƣợng khác dựa 

vào đặc điểm “tính sáng” của lửa nhƣ Le feu du ciel (Lửa từ trời / sét), Les feux du 

ciel (Các ngọn lửa từ trời / Các vì tinh tú), Le feu céleste (Lửa trời / Sao băng), Le 

flambeau de la nuit (Ngọn đuốc của đêm / Mặt trăng), Vers le soir (...) les sables 

tombèrent du ciel, et me laissèrent voir les étoiles: inutiles flambeaux qui me 

montrèrent seulement l'immensité du désert (Khi trời gần tối, (...) những hạt cát rơi 

xuống từ bầu trời, và để tôi thấy những ngôi sao: những ngọn đuốc vô ích chỉ chỉ 

cho tôi thấy sự bao la của sa mạc) (P.136). 

* Ẩn dụ SỨC NÓNG CỦA MÙA HÈ > < LỬA 

Sức nóng của mùa hè đã đƣợc tri nhận nhƣ sức nóng của lửa. Điều này đƣợc 

thể hiện qua những biểu thức sau : 
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- Le soleil ardent (Mặt trời rực lửa) 

- Le soleil brûlant (Mặt trời nóng bỏng) 

- Les feux de l‟été (Lửa mùa hè / Sức nóng của mùa hè) 

* Ẩn dụ THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT > < LỬA 

Ngƣời Pháp còn sử dụng từ ngữ vốn chỉ lửa để miêu tả thực vật và động vật. 

Việc chuyển di ý niệm từ lửa đến thực vật và động vật dựa trên sự tƣơng đồng về 

màu sắc, hình dạng nhƣ: 

- Flamboyant (Hoa phƣợng) 

- Cierge de Notre-Dame (Cây nến thờ nhà thờ Đức Bà / cây có hình dạng 

giống cây nến ở nhà thờ) 

- Feu bactérien (Lửa vi khuẩn) 

- Pic flamboyant (Chim gõ kiến rực rỡ / Một loại chim gõ kiến có màu đỏ rực 

ở đầu) 

* Ẩn dụ MÀU SẮC > < LỬA 

Lửa còn đƣợc ngƣời Pháp sử dụng để chỉ về màu sắc. Từ đặc điểm về màu đỏ 

của lửa, ngƣời Pháp đã sử dụng những ẩn dụ lửa để chỉ màu sắc qua các biểu thức 

cụ thể sau: 

- Rouge feu (Màu đỏ lửa) 

- Feu vif (Màu lửa rực) 

- L'horizon, derrière la ville, était sans bornes comme la mer; il se confondait 

avec les bords pourpres de ce ciel de feu… (Chân trời, phía sau thành phố, vô biên 

nhƣ biển; nó lẫn với các cạnh màu tía của bầu trời màu lửa…) (P.148) 

Ngoài ra, ngƣời Pháp còn sử dụng một số từ chỉ đặc điểm của lửa nhƣ từ 

ardent (cháy rực), flambant (đang cháy), brûlé (bị đốt cháy) kết hợp với những từ 

chỉ màu sắc nhƣ trƣờng hợp rouge ardent (màu đỏ rực), flambant rose (hồng lửa 

cháy), orange brûlé (cam cháy). Một số từ chỉ dạng thể liên quan đến lửa cũng đƣợc 

dùng để chỉ màu sắc nhƣ bleu fumée (xanh khói), gris fumée (xám khói), noir 

charbon (than đen)... 

2.5. TIỂU KẾT 

Trong chƣơng này, chúng tôi đã áp dụng 3 bƣớc đầu trong quy trình nghiên 

cứu của luận án để phân tích những ẩn dụ phạm trù lửa từ nguồn ngữ liệu tiếng 

Pháp. Theo đó, việc khảo sát các nhóm từ ngữ thuộc phạm trù lửa và hiện tƣợng 

chuyển nghĩa ẩn dụ của các nhóm từ ngữ này đã cho chúng ta thấy sự chọn lọc và 
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phân bố những thuộc tính điển dạng của lửa trong hai miền tri nhận nguồn - đích. 

Những đặc điểm bản thể của lửa nhƣ tính nhiệt, tính sáng, quá trình cháy, màu sắc, 

hình dáng, sự thiêu hủy của lửa đã đƣợc dùng để chỉ những khái niệm, đối tƣợng, 

sự vật, hiện tƣợng, hoạt động trong đời sống của con ngƣời. Những đặc điểm này  

đƣợc xem là cơ sở hình thành nên hiện tƣợng chuyển di khái niệm từ phạm trù lửa 

sang những phạm trù khác của cuộc sống con ngƣời.  

Chƣơng 2 của luận án cũng đã phân tích những mô hình tri nhận của ẩn dụ ý 

niệm phạm trù lửa trong tiếng Pháp. Lửa đã đƣợc dùng để miêu tả vẻ bề ngoài, tính 

cách, trạng thái tâm lý các hoạt động xã hội, các mối quan hệ xã hội của con 

ngƣời… Lửa còn đƣợc dùng để miêu tả những sự vật, hiện tƣợng trong thế giới tự 

nhiên cũng nhƣ trong đời sống xã hội. Đối với ngƣời Pháp, lửa còn gắn liền với 

những vị thần trong truyền thuyết nhƣ thần Cupid, vị thần của tình yêu, thƣờng 

đƣợc miêu tả cầm một ngọn đuốc và một cây cung, Prométhée, ngƣời đã cƣớp ngọn 

lửa từ thần Zeus và trao nó cho nhân loại…; những lễ hội về lửa nhƣ le feu de la 

Saint-Jean, les chandelles de Sainte-Lucie, la fête des lumières... Lửa cũng đƣợc 

nhắc đến nhiều trong Kinh thánh với hình ảnh của ngọn lửa địa ngục (le feu de la 

géhenne / le feu de l'enfer), hồ lửa (le lac de feu). Việc phân tích ý nghĩa của biểu 

tƣợng lửa trong văn hóa phƣơng Tây và lửa trong ngôn ngữ Pháp đã góp phần làm 

rõ bản chất của ẩn dụ trên ngữ liệu phạm trù lửa tạo nên sự đa chiều, đa dạng trong 

cách nhìn thế giới của con ngƣời. 

Nhƣ vậy, chúng tôi vừa trình bày những kết quả nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm 

của phạm trù lửa trong tiếng Pháp. Chúng tôi sẽ phân tích những ẩn dụ ý niệm của 

phạm trù lửa trong tiếng Việt ở chƣơng tiếp theo. 
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Chƣơng 3 

ẨN DỤ PHẠM TRÙ LỬA TRONG TIẾNG VIỆT  

TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN 

 

3.1. DẪN NHẬP 

Cũng nhƣ nhiều dân tộc trên thế giới, cuộc sống của ngƣời Việt Nam gắn bó 

với lửa. Từ buổi bình minh của lịch sử, con ngƣời đã sống nhờ lửa (lửa làm chín 

thức ăn, lửa xua đi cái giá lạnh, lửa xua đuổi thú dữ…). Cũng nhờ có lửa, con ngƣời 

biết đốt nóng kim loại để rèn, đúc dụng cụ, tăng năng suất lao động, phục vụ nhu 

cầu cuộc sống. Trong văn hoá của ngƣời Việt, gia đình gắn liền với bếp lửa, lửa gắn 

liền với mái ấm gia đình. Trong đời sống tâm linh ngƣời Việt, lửa còn có ý nghĩa 

nhƣ là cầu nối, là phƣơng tiện kết nối thế giới ngƣời sống với thế giới ngƣời đã mất. 

Những tri nhận về lửa cũng đƣợc ngƣời Việt phản ánh qua ngôn ngữ. Trong thực tế 

sử dụng tiếng Việt, chúng ta thƣờng gặp những ẩn dụ phạm trù lửa trên các phƣơng 

tiện thông tin đại chúng và cả trong tác phẩm văn học nhƣ: Nguyễn Ngọc Ký và 60 

năm truyền lửa (V.61), Chống tham nhũng: nếu để lửa tắt, thổi lại sẽ khó. (V.182), 

Em đi lửa cháy trong bao mắt / Anh đứng thành tro em biết không? (V.1)... Trong 

giao tiếp hằng ngày ta vẫn hay bắt gặp những kết hợp thƣờng dùng nhƣ lửa tình, lửa 

hận, lửa nhiệt huyết, lửa lòng, lửa đạn, tuyến lửa, đất lửa, ngọn lửa đam mê, người 

tiếp lửa, giữ lửa hạnh phúc... Những diễn đạt mang tính ẩn dụ này tồn tại song song 

với những diễn đạt có sử dụng ẩn dụ có chứa những từ ngữ thuộc trƣờng từ vựng về 

lửa qua những câu thành ngữ, tục ngữ: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Gần lửa rát 

mặt, Thét ra lửa, "Lửa" chi không thiếu, chẳng phai "lửa tình"... 

Nhƣ vậy, từ nghĩa ban đầu là hiện tượng nhiệt và ánh sáng phát sinh đồng thời 

từ vật đang cháy [Hoàng Phê, 1995], tƣ duy của ngƣời Việt đã ý niệm hoá lửa theo 

nhiều hƣớng khác nhau. Trong phạm vi nghiên cứu chƣơng này, chúng tôi muốn đi 

vào xem xét những ẩn dụ phạm trù lửa đƣợc dùng nhƣ là một thế giới ý niệm gốc 

(miền nguồn) đã đƣợc ánh xạ đến những phạm trù ý niệm mới về những đối tƣợng 

khác (miền đích). 
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3.2. CÁC NHÓM TỪ NGỮ THUỘC PHẠM TRÙ LỬA VÀ SỰ CHỌN 

LỌC VÀ PHÂN BỐ CÁC THUỘC TÍNH ĐIỂN DẠNG CỦA LỬA TRONG 

HAI MIỀN Ý NIỆM NGUỒN - ĐÍCH TRONG TIẾNG VIỆT 

Tƣơng tự nhƣ cách thức thống kê ngữ liệu ở chƣơng 2 cho tiếng Pháp, chúng 

tôi chia từ ngữ phạm trù lửa trong tiếng Việt thành 5 nhóm: nhóm thứ nhất là nhóm 

từ ngữ định danh lửa và các dạng thể liên quan đến lửa, nhóm thứ hai là nhóm từ 

ngữ chỉ tính chất, đặc điểm, trạng thái của lửa và của vật đang cháy, nhóm thứ ba 

nhóm từ ngữ chỉ quá trình vận động của lửa và của vật đang cháy, nhóm thứ tư là 

nhóm từ ngữ chỉ hoạt động của con ngƣời với lửa và nhóm thứ năm là nhóm từ ngữ 

chỉ những đối tƣợng, khái niệm khác có liên quan đến lửa. Chúng tôi đã thống kê 

đƣợc từ nguồn ngữ liệu từ điển 138 từ ngữ thuộc phạm trù lửa. Việc thống kê của 

chúng tôi có tham khảo kết quả luận án Trường nghĩa “lửa” và “nước” trong tiếng 

Việt (Nguyễn Văn Thạo, 2015). Những nhóm từ ngữ này đƣợc trình bày khái quát 

trong bảng sau: 

Bảng 3.1. Các nhóm từ ngữ thuộc phạm trù lửa trong tiếng Việt 

 

Stt Tên nhóm 
Số lƣợng từ 

trong nhóm 

Tỉ lệ 

(%) 

1 
Từ ngữ định danh lửa và các dạng thể liên 

quan đến lửa 
29 20.7 

2 
Từ ngữ chỉ tính chất đặc điểm, trạng thái của 

lửa và của vật đang cháy 
15 10.7 

3 
Từ ngữ chỉ quá trình vận động của lửa và của 

vật đang cháy 
14 10 

4 Từ ngữ chỉ hoạt động của con ngƣời với lửa 52 38.6 

5 
Từ ngữ chỉ những đối tƣợng, khái niệm khác 

có liên quan đến lửa 
28 20 

  Tổng số 138 100 

 

Bảng thống kê cho ta thấy, số lƣợng từ ngữ trong nhóm chỉ hoạt động của con 

ngƣời với lửa có số lƣợng từ cao nhất 52/138 (chiếm 38.6%) và số lƣợng từ ngữ 

trong nhóm chỉ quá trình vận động của lửa là thấp nhất 14/138 (10%). 
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3.2.1. Nhóm từ ngữ định danh lửa và các dạng thể liên quan đến lửa 

Trong nhóm từ ngữ định danh lửa và các dạng thức của lửa chúng tôi đã thống 

kê đƣợc 29 từ vựng sau: lửa, hỏa, ngọn lửa, ngọn đèn, ngọn nến, ngọn đuốc, ánh 

lửa, ánh đèn, ánh đuốc, ánh nến, đốm lửa, đám lửa, đám cháy, đống lửa, làn lửa, 

chấm lửa, cục lửa, khối lửa, luồng lửa, tia lửa, vệt lửa, khói, tro, tàn lửa, tàn tro, 

than, bụi, muội, bồ hóng. 

Có thể kể ra một số trƣờng hợp tiêu biểu về sự chuyển nghĩa trong nhóm này 

nhƣ sau: 

+ Lửa:  

1. Theo từ điển Tiếng Việt (2002) của Hoàng Phê, ý nghĩa tiêu biểu tạo thành 

khái niệm trung tâm của từ lửa là hiện tƣợng nhiệt và ánh sáng phát sinh đồng thời từ 

vật đang cháy. Do đó lửa gắn liền với sức nóng và ánh sáng. Ý nghĩa này thể hiện rõ 

trong những cấu trúc ngôn ngữ nhƣ châm lửa nấu nước, đốt lửa trại, lửa cháy thiêu 

hủy nhiều ngôi nhà ... 

2. Ý nghĩa thứ hai của từ lửa là chỉ trạng thái tinh thần, tình cảm sôi sục, mạnh 

mẽ nhƣ trong lửa giận, lửa lòng, lửa tình, lửa hận .... 

Từ những ý nghĩa của từ lửa đƣợc thể hiện trong từ điển, chúng ta có thể dễ 

dàng nhận ý nghĩa thứ hai là ý nghĩa phái sinh do ẩn dụ. Nhƣ vậy, đã có một sự 

chuyển di từ ý niệm về lửa sang ý niệm về cảm giác, cảm xúc, tình cảm của con 

ngƣời. Từ ý niệm về ngọn lửa cháy tạo nên sức nóng đã khiến ngƣời ta có cơ sở liên 

tƣởng để tạo nên cho từ lửa có thêm nghĩa chuyển mới rất độc đáo, đó là những thứ 

cảm giác, cảm xúc, tình cảm có thể làm nóng con ngƣời (nhƣ có ngọn lửa đang bốc 

lên trong ngƣời).  

Từ thực tế sử dụng tiếng Việt, chúng tôi còn nhận thấy có sự chuyển di từ ý 

niệm sức nóng của lửa sang ý niệm về “sức nóng” của những hoạt động của con 

ngƣời. Trong tiếng Việt, để chỉ sự hứng thú, hăng say trong công việc, ngƣời ta 

thƣờng sử dụng từ lửa, chẳng hạn lửa nhiệt huyết, một bài giảng đầy chất lửa, 

Nguyễn Ngọc Ký và 60 năm truyền lửa. Từ ý niệm lửa gắn liền với sự cháy, trong tƣ 

duy của ngƣời Việt đã có sự liên tƣởng giữa quá trình cháy và diễn biến tâm lý của 

con ngƣời nhƣ Lửa cháy đổ thêm dầu, Lửa (đã) đỏ (lại) bỏ thêm rơm...Lửa còn 

đƣợc ngƣời Việt tri nhận ở mặt tiêu cực là làm chết ngƣời, đốt cháy, tàn phá, thiêu 

hủy mọi vật... Chính vì vậy trong tiếng Việt, ta có thể sử dụng những cấu trúc nhƣ 

lửa dục vọng, lửa trừng phạt, lửa chiến tranh, lửa binh, lửa đạn, tuyến lửa... 
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+ Những từ ngữ có yếu tố “hỏa”:  

Trong thực tế sử dụng tiếng Việt, yếu tố hỏa vẫn còn tồn tại trong một số từ 

ghép nhƣ hỏa xa, hỏa tiễn, hỏa lực, hỏa tuyến, hỏa hoạn... Dựa vào đặc điểm lửa 

thƣờng lan rất nhanh nên hỏa còn có nghĩa là gấp gáp nhƣ trong cụm công văn hỏa 

tốc (công văn gửi đi nhanh như lửa). Ngày xƣa công văn hỏa tốc khi mang đi có 

mang theo hỏa bài là một cái thẻ (gỗ) ghi lệnh hỏa tốc để khỏi bị cản trở trên đƣờng 

đi. Dựa vào đặc điểm nóng của lửa, hỏa còn đƣợc dùng để chỉ đặc điểm tâm sinh lý 

của con ngƣời nhƣ bốc hỏa, hạ hỏa... 

+ Ngọn đèn:  

Trong tiếng Việt, lửa có mối quan hệ mật thiết với đèn. Ngày xƣa, nếu vào ban 

đêm mà không có đèn dầu thì cuộc sống của ngƣời Việt trở nên rất vô vị. Trong cuộc 

sống hằng ngày, ngƣời Việt vẫn thƣờng sử dụng những từ ngữ nhƣ ánh lửa, ngọn lửa, 

ánh đèn, ngọn đèn, lửa đèn ... để chỉ những gì phát ra ánh sáng và phát sinh nhiệt 

lƣợng. Ngọn đèn chính vì thế đƣợc dùng với nghĩa ẩn dụ để chỉ những điều tốt đẹp 

trong cuộc sống của con ngƣời. Lửa và đèn đƣợc dùng trong những lối nói khác nhau 

nhƣng đều chung ý nghĩa là ánh sáng của lòng quả cảm, lòng tự hào về bề dày truyền 

thống lịch sử: Trên đất nước đêm đêm sáng những ngọn đèn / Mang lửa từ nghìn năm 

giữ nước / Lấy từ thuở hoang sơ / Giữ qua đời này đời khác ... Ôi ngọn lửa đèn / Có 

cả cuộc đời ta trong ấy / Giặc muốn cướp đi / Giặc muốn cướp lửa tim ta đấy. (V.53) 

3.2.2. Nhóm từ ngữ chỉ đặc điểm, trạng thái của lửa và của vật đang cháy 

Chúng tôi thống kê đƣợc 15 từ thuộc nhóm này và chia thành 3 tiểu nhóm: 

a. TN các từ ngữ chỉ trạng thái cảm nhận bằng thị giác về lửa, bao gồm 5 từ: 

bập bùng, bùng bùng, leo lét, le lói, ngùn ngụt. 

b. TN các từ ngữ chỉ trạng thái cảm nhận bằng xúc giác về lửa, bao gồm 6 từ: 

rực, rừng rực, bỏng, hừng, hừng hực, hầm hập. 

c. TN các từ ngữ chỉ trạng thái cảm nhận bằng khứu giác của lửa, bao gồm 4 

từ: khét, khê, khét lẹt, sém. 

Thực tế sử dụng tiếng Việt cho thấy những từ vốn chỉ đặc điểm, trạng thái của 

lửa cũng đƣợc sử dụng để chỉ những đối tƣợng thuộc những phạm trù khác. Chúng 

ta có thể thấy ngƣời Việt dùng những từ chỉ tính chất, trạng thái của lửa để miêu tả 

ngoại hình của con ngƣời nhƣ vẻ đẹp rực lửa, thân hình bốc lửa, cô nàng nóng 

bỏng, khuôn mặt đỏ bừng..., để miêu tả cảm giác, cảm xúc, tình cảm của con ngƣời 
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nhƣ tắt lửa lòng, nỗi buồn âm ỉ, ngùn ngụt đam mê, rần rật trong người… hay để 

miêu tả đặc điểm của những khái niệm trừu tƣợng nhƣ dịch bệnh bùng phát, giữ lửa 

kinh doanh, người thầy là người truyền lửa... 

3.2.3. Nhóm từ ngữ chỉ quá trình vận động của lửa và của vật đang cháy 

Nhóm này bao gồm 14 từ sau: ngún, âm ỉ, bén, phát hỏa, cháy, bùng, cháy 

bùng, bừng, hừng, ngút, thiêu, cháy sém, lụi, tắt. 

Chúng ta có thể thấy ngƣời Việt dùng những từ chỉ quá trình vận động của 

lửa để miêu tả cảm giác, cảm xúc của con ngƣời nhƣ nỗi buồn âm ỉ, ngùn ngụt 

đam mê, bùng giận hay để miêu tả đặc điểm của những khái niệm trừu tƣợng nhƣ 

dịch bệnh bùng phát, cơn đau âm ỉ... Ngoài ra, trong tƣ duy của ngƣời Việt đã có 

sự chuyển di từ ý niệm về quá trình vận động của lửa sang ý niệm về bƣớc chuyển 

trong tình cảm con ngƣời nhƣ trong các cấu trúc bén duyên, bén hơi, bén tiếng, tắt 

lửa lòng, thiêu đốt trái tim... 

3.2.4. Nhóm từ ngữ chỉ hoạt động của con ngƣời với lửa 

Kết quả thống kê cho thấy có 52 từ ngữ trong nhóm này. Các từ này đƣợc chia 

thành 4 tiểu nhóm cụ thể nhƣ sau: 

- TN từ ngữ chỉ hành động tạo lửa: 

Trong tiếng Việt, tiểu nhóm từ ngữ này bao gồm 11 từ ngữ sau: thắp, đốt, 

châm lửa, nhóm lửa, bật lửa, đỏ lửa, đánh lửa, nhen, phóng hỏa, nổi lửa, mồi lửa. 

Hãy cùng xem xét một số trƣờng hợp chuyển nghĩa từ ý niệm lửa sang ý niệm của 

những đối tƣợng phạm trù khác mà chúng tôi sẽ phân tích sau đây. 

Trƣớc hết, có sự tƣơng đồng giữa hành động tạo lửa và hành động tạo ra cảm 

xúc, tình cảm của con ngƣời: thắp sáng hi vọng, châm ngòi tức giận, thắp sáng 

ngọn lửa tình yêu, thắp lửa tình yêu, thiêu đốt trái tim,... Ngoài ra, còn có sự tƣơng 

đồng trong tƣ duy ngƣời Việt giữa hành động tạo lửa và hành động tạo nên sự sôi 

động trong các hoạt động xã hội nhƣ thắp lửa khán phòng, nhen nhóm phong trào 

đấu tranh... Hành động tạo lửa còn có mối quan hệ với hành động tạo ra một quan 

hệ xã hội không mấy tốt đẹp: châm ngòi cuộc chiến, đốt cho mấy câu rất cay... 

- TN từ ngữ chỉ hành động giữ lửa: 

Trong tiếng Việt, chúng tôi đã thống kê đƣợc 9 từ ngữ thuộc tiểu nhóm này 

nhƣ sau: tiếp lửa, khêu lửa, cời lửa, chong đèn, gầy lửa, ủ lửa, giữ lửa, thổi lửa, 
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thổi bùng. Có thể lấy ví dụ về sự chuyển nghĩa ẩn dụ của cụm từ giữ lửa. Nghĩa ban 

đầu của cụm từ này là hoạt động giữ cho ngọn lửa cháy mãi đã đƣợc chuyển nghĩa 

để chỉ hoạt động giữ tình cảm mãi bền lâu nhƣ các cấu trúc giữ lửa tình yêu, giữ lửa 

hôn nhân, giữ lửa đam mê hoặc giữ sự nhiệt tình trong các hoạt động thể hiện qua 

các cấu trúc giữ lửa kinh doanh, giữ lửa trong công việc, giữ lửa phong trào ...Cụm 

từ thổi lửa, thổi bùng trong tiếng Việt với nghĩa ban đầu là làm cho luồng hơi bật 

mạnh từ trong miệng ra để giúp lửa cháy mạnh hơn, to hơn đã đƣợc sử dụng với 

nghĩa ẩn dụ chỉ hoạt động làm phát triển một đối tƣợng trừu tƣợng hơn nhƣ Hai 

kiến nghị “thổi lửa” cho thị trường chứng khoán (V.181), Chống tham nhũng: nếu 

để lửa tắt, thổi lại sẽ khó (V.182), Tôi thấy ông tin vào thế hệ trẻ của đất nước. Tôi 

thấy ông đang cố gắng thổi bùng những ngọn lửa bên trong họ bằng những bài viết 

của mình. (V.58).... 

- TN từ ngữ chỉ hành động chấm dứt hoạt động của lửa: 

Trong tiếng Việt, chúng tôi đã thống kê đƣợc 5 từ ngữ thuộc tiểu nhóm này là 

tắt, dập tắt, thổi tắt, cứu hỏa, chữa cháy. Sự chuyển nghĩa của tắt, dập tắt có thể dễ 

dàng nhận thấy. Những từ ngữ này vốn chỉ là hành động chấm dứt hoạt động của 

lửa đã đƣợc chuyển nghĩa để chỉ hành động kết thúc hoạt động của một đồ vật: tắt 

máy, tắt đài, tắt nhạc…; chỉ hành động kết thúc một hoạt động của con ngƣời nhƣ 

khởi nghĩa đã bị dập tắt, dập tắt sự việc từ trong trứng nước... 

- TN từ ngữ chỉ hành động sử dụng lửa để phục vụ đời sống 

Tiểu nhóm này bao gồm 27 từ ngữ sau: nấu, nướng, nấu nướng, đun, luộc, 

rán, chiên, xào, kho, quay, rang, ninh, om, thui, bung, hầm, hấp, rim, xáo, chần, áp 

chảo, hun, nung, thiêu, hong, sưởi, rèn. Có thể lấy ví dụ từ nấu có nghĩa ban đầu là 

hành động sử dụng lửa để làm chín thức ăn đã đƣợc chuyển nghĩa sang hoạt động 

học tập miệt mài chăm chỉ trong thành ngữ Nấu sử sôi kinh. Từ nung có nghĩa là đốt 

bằng nhiệt độ cao khi kết hợp với từ nấu đã đƣợc ngƣời Việt sử dụng để chỉ hành 

động làm cho một mong muốn, một tình cảm nào đó bị thôi thúc, dồn nén ngày 

càng nhiều nhƣ nung nấu một ý định trả thù, nỗi buồn nung nấu tâm can; Bộ trưởng 

Thăng: Nung nấu đưa kinh tế hàng hải thay vị trí dầu khí. (V.184); Những đêm dài 

hành quân nung nấu / Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu (V.40). Trƣờng hợp của 

rèn cũng có sự chuyển nghĩa khá thú vị. Nghĩa ban đầu của từ rèn là đập dũa khối 
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kim loại đã nung mềm trên lửa thành đồ dùng: rèn con dao, thợ rèn đã chuyển nghĩa 

thành luyện cho có đƣợc và ở mức thuần thục những thói quen, đức tính tốt nhƣ rèn 

tay nghề, rèn tính cẩn thận, Mẹ Việt rèn con ngủ “kiểu Mỹ”... 

3.2.5. Nhóm từ ngữ chỉ những đối tƣợng, khái niệm khác có liên quan đến lửa 

Chúng tôi đã thống kê đƣợc nhóm này gồm 28 từ ngữ, chúng tôi chia các từ 

ngữ này thành 2 tiểu nhóm nhƣ sau: 

- TN từ ngữ chỉ nguyên liệu đốt lửa, giữ lửa 

Có 15 từ ngữ trong tiểu nhóm này là dầu, xăng, gas, khí gas, khí thiên nhiên, 

củi, rạ, rơm, cồn, dầu, than củi, than đá, sáp, hương, trầm. Từ củi với nghĩa là thân, 

cành, gốc cây làm chất đốt đã đƣợc sử dụng với nghĩa ẩn dụ trong cụm kiếm củi ba 

năm đốt một giờ. Trƣờng hợp của từ rơm, từ ý nghĩa chung là nguyên liệu dùng để 

đốt lửa có tính chất dễ bén lửa, ngƣời Việt đã sử dụng hình ảnh lửa và rơm để nói về 

quy luật tình cảm của con ngƣời Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Từ đặc điểm của 

lửa đƣợc đốt bằng rơm là bùng lên rất nhanh nhƣng chóng tàn, ngƣời Việt sử dụng 

từ lửa rơm để chỉ ngƣời có tính cách bốc đồng hay chỉ những tình cảm không lâu 

bền. Từ dầu có nghĩa ban đầu là một nguyên liệu lỏng dễ cháy đƣợc dùng với nghĩa 

ẩn dụ là nhân tố làm mạnh thêm sự tức giận đổ thêm dầu vào lửa... 

- Tiểu nhóm từ ngữ chỉ nơi chốn, vật dụng liên quan đến lửa 

Tiểu nhóm này trong tiếng Việt bao gồm 13 từ ngữ sau diêm, đóm, bấc, sáp, 

đèn, ngòi nổ, bật lửa, hộp quẹt, ống thổi lửa, bếp, lò sưởi, lò, lò rèn. Có thể lấy ví 

dụ từ bếp với nghĩa ban đầu là nơi đốt lửa để nấu chín thức ăn đƣợc ngƣời Việt sử 

dụng với nghĩa ẩn dụ chỉ sự ấm áp của tình cảm gia đình đối với mỗi con ngƣời. 

Một gian bếp thƣờng xuyên “đỏ lửa” thể hiện sự đầm ấm của gia đình. Vì thế, gian 

bếp tƣởng là chốn riêng nhƣng hóa ra lại là không gian chung của gia đình. Có rất 

nhiều tâm tƣ và tình cảm của các thành viên trong gia đình chia sẻ với nhau trong 

không gian đó. Điều này đã đƣợc nhà thơ Bằng Việt thể hiện trong bài thơ “Bếp 

lửa” Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm / Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi / 

Nhóm nồi xôi gạo mới xẻ chung vui / Nhóm dậy cả những tâm hồn tuổi nhỏ / Ôi kỳ 

lạ và thiêng liêng - bếp lửa. (V.23). Từ lò trong tiếng Việt với nghĩa ban đầu là 

dụng cụ, thiết bị tạo nên nhiệt độ cao để nung nóng, nấu chảy, nấu nƣớng hay sƣởi 

ấm nhƣ bếp lò, lò rèn, lò đúc, lò gạch ... đã đƣợc sử dụng với nghĩa ẩn dụ để chỉ nơi 
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rèn luyện, đào tạo: Lò đào tạo cán bộ, Lò đào tạo ca sĩ, Lò luyện thi, Những lò đào 

tạo trẻ tiềm năng của bóng đá Việt Nam (V.169) hoặc chỉ những nơi có nhiệt độ 

nóng: Hà Nội: Nắng nóng, những khu nhà trọ ổ chuột thành "lò thiêu" (V.170)... 

Nhƣ vậy, phạm trù từ vựng về lửa là miền nguồn có thể tạo ra những ánh xạ về 

miền đích trong nhiều mối quan hệ liên tƣởng đến nhiều phạm trù khác trong đời 

sống con ngƣời và xã hội. Từ nguồn ngữ liệu từ điển, chúng tôi xin đƣợc tóm tắt sự 

chuyển di từ ý niệm lửa sang ý niệm của những đối tƣợng thuộc miền đích nhƣ sau: 

Bảng 3.2. Sự chuyển di ý niệm từ miền nguồn lửa đến những miền đích trong  

tiếng Việt 
 

Ý niệm 

miền nguồn 

(Lửa) 

Ý niệm miền đích 

(Những đối tƣợng, 

khái niệm khác) 

Ví dụ 

Tính nhiệt 

Sự hăng hái, nhiệt tình 
Lửa nhiệt huyết 

Sự đón tiếp nồng nhiệt 

Cảm giác nóng, đau, rát Khát cháy họng 

Cảm xúc, tình cảm mãnh 

liệt (làm nóng con ngƣời) 

Lửa tình 

Lửa đam mê 

Khí tƣợng và thời tiết 
Nắng đổ lửa 

Những ngày hè cháy bỏng 

Quá trình cháy 

Ý chí mãnh liệt của con ngƣời Cháy hết mình vì nghệ thuật 

Hoạt động, trạng thái 

của sự vật, hiện tƣợng 

Lúa con gái được mưa, bốc khỏe phải 

biết  

Tình cảm, cảm xúc của 

con ngƣời 

Bùng cháy đam mê 

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén 

Hoạt động của 

con ngƣời với 

lửa 

Hoạt động của con 

ngƣời 

Đốt giai đoạn 

Chữa cháy một vấn đề 

Nướng hết số tiền vào canh bạc  

Màu sắc của lửa 

Màu sắc của những đối 

tƣợng cụ thể 

Màu tro 

Màu vàng cháy 

Đối tƣợng có màu đỏ 
Kiến lửa 

Cò lửa 

Tính sáng 

Ánh sáng của đôi mắt 

và cái nhìn 

Mắt rực sáng 

Ánh sáng của lý tƣởng, 

của sự tiến bộ 

Lửa cách mạng 

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng 
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Sự thiêu hủy 

Tình trạng khó khăn, 

nguy hiểm 

Dầu sôi lửa bỏng 

Đùa với lửa 

Gần lửa rát mặt 

Sự khắc nghiệt, hủy diệt Lò lửa chiến tranh 

Chức năng tẩy 

uế và tái sinh 

Sự thử thách để khẳng định 

giá trị của con người 

Lửa thử vàng 

Thị trường rất cần những phiên “thử lửa” 
 

Chúng tôi đã thống kê những biểu thức ẩn dụ dựa trên ý niệm miền nguồn để 

xác định những thuộc tính điển dạng của lửa và có kết quả nhƣ sau: 

Bảng 3.3. Số lượng và tỉ lệ ẩn dụ theo ý niệm miền nguồn trong tiếng Việt 
 

Ý niệm miền nguồn lửa 
Số lƣợng và tỉ lệ ẩn dụ 

Số lƣợng Tỉ lệ (%) 

Tính nhiệt  58 29.2 

Quá trình cháy 49 24.6 

Hoạt động của con ngƣời với lửa 44 22.1 

Màu sắc 20 10.1 

Tính sáng 13 6.5 

Sự thiêu hủy 11 5.5 

Chức năng tẩy uế và tái sinh 4 2 

Tổng 199 100 

Sau đây là biểu đồ so sánh giữa các quá trình chuyển di từ ý niệm lửa:  

29.2 

24.6 

22.1 

10.1 

6.5 
5.5 2 

Tính nhiệt  

Quá trình cháy

Hoạt động của con ngƣời với lửa 

Màu sắc 

Tính sáng

Sự thiêu hủy 

Chức năng tẩy uế và tái sinh 

 

 Biểu đồ 3.1. Biểu đồ so sánh giữa các quá trình chuyển di 

từ ý niệm lửa trong tiếng Việt 
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Kết quả thống kê cho thấy trong các thuộc tính của lửa ở miền nguồn, tính 

nhiệt là thuộc tính nổi trội nhất, đƣợc ngƣời Việt sử dụng nhiều nhất trong quá trình 

chuyển di ý niệm đến miền đích (29.2%). Xếp thứ hai là quá trình cháy (24.6%), 

hoạt động của con ngƣời liên quan đến lửa (22.1%), sau đó là màu sắc (10.1%), tính 

sáng (6.5%), sự thiêu hủy (5.5%) và cuối cùng là chức năng tẩy uế và tái sinh (2%). 

3.3. TÁI LẬP SỰ ÁNH XẠ CỦA MÔ HÌNH TRI NHẬN CỦA ẨN DỤ Ý 

NIỆM LỬA TRONG TIẾNG VIỆT 

Từ việc xác định sự chọn lọc và phân bố những thuộc tính điển dạng cho hai 

mô hình tri nhận nguồn và đích thông qua khảo sát nguồn ngữ liệu, chúng tôi đã 

thiết lập nên ánh xạ ẩn dụ ý niệm nhƣ sau: 

CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI LỬA (MIỀN NGUỒN) 

Nhƣ vậy, những đối tƣợng thuộc mô hình tri nhận đích là ẩn dụ lửa đƣợc đặt 

cơ sở trên một số ánh xạ thành phần cơ bản, bao gồm: 

a. Những đối tƣợng thuộc các miền ý niệm đích nhƣ con ngƣời, hiện tƣợng tự 

nhiên, hiện tƣợng xã hội... tƣơng ứng với lửa  

Ví dụ: - Lửa tình ai nhóm vào tim / Mà âm ỉ cháy giữa thiên tình đời. (V.16) 

 - Dưới trăng quyên đã gọi hè / Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông. (V.119) 

 - Lửa chứng khoán chưa tắt, nhờ đâu? (V.186) 

b. Những đặc điểm, tính chất, hoạt động của những đối tƣợng thuộc các miền 

đích tƣơng ứng với những đặc điểm, trạng thái, hoạt động của lửa. 

Ví dụ:  - Thu tàn trút lá sầu đông / Nụ hôn cháy bỏng, tình nồng ngõ si. (V.17) 

 - Lúc bấy giờ, nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy rừng cây hừng hực như 

một bó đuốc lớn. (V.103) 

 - Tuyển Việt Nam thăng hoa, Mỹ Đình 'rực lửa.' (V.177) 

c. Những hoạt động của những đối tƣợng thuộc miền đích tƣơng ứng với 

những hoạt động của con người tác động đến lửa. 

Ví dụ:  - Nghề văn: kiếm củi và nhóm lửa, giữ lửa. (V.66) 

 - Chẳng gặp em chỉ màu hoa vàng rực / Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi. 

(V.122) 

 - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu công an ngăn chặn âm mưu gây bạo 

loạn, không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi 

ngược lợi ích của đất nước, nhân dân.(V.198) 
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Quan điểm về ẩn dụ của ngôn ngữ học tri nhận cho rằng trong một số trƣờng 

hợp ẩn dụ, chúng ta có nhiều tri thức về những yếu tố trong miền nguồn nên chúng 

ta có thể sử dụng những tri thức này để lĩnh hội miền đích. Chúng ta có thể miêu tả 

ẩn dụ CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI LỬA (MIỀN NGUỒN) thành 

những ẩn dụ ý niệm cụ thể dƣới dạng một vài biểu thức ngôn ngữ nhƣ sau: 

1. SỨC NÓNG CỦA NHỮNG ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI SỨC 

NÓNG CỦA LỬA 

- Vẻ đẹp rực lửa; vẻ đẹp bốc lửa 

- Người nóng bừng; mặt đỏ bừng 

- Cuộc đón tiếp nồng nhiệt; nồng nhiệt chúc mừng nhau 

- Nóng tai nóng mặt; nóng lòng nóng ruột 

- Ngồi trên đống lửa; kiến bò trong chảo nóng 

- Bốc hỏa, hạ hỏa 

- Sưởi ấm trái tim 

- Dầu sôi lửa bỏng 

- Ngửa ra, hạnh phúc tràn men lửa 

 Úp lại, tình yêu đã nguội rồi (V.20) 

- Lửa cǎm giận sôi dòng máu chảy 

 Sức mỗi người bỗng hoá thành trǎm! (V.32) 

- Vậy làm cách nào để giữ được ngọn lửa nhiệt huyết của thuở ban đầu, khi còn 

ấp ủ bao ước mơ, bao dự định, khi “mỗi một ngày là một ngày mới”, với những kiến 

thức mới, bạn bè mới, cảm xúc mới? (...) Để giữ lửa trong lòng, hãy biết cách “kết 

nối” với hiện thực và biết kết nối với tương lai. (V.45) 

2. SỰ VẬN ĐỘNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI SỰ 

CHÁY CỦA LỬA 

- Bừng bừng khí thế 

- Tình yêu nồng cháy 

- Nụ cười vụt tắt 

- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén 

- Cháy hết mình vì nghệ thuật 

- Tóc em thoảng gió mây hờ 

 Lửa mong chưa tắt, hương chờ vẫn say. (V.33) 

- Niềm mong mỏi ấy âm ỉ mãi trong tôi như cái tàn thuốc dẫu bị gạt lìa ra vẫn 

cố cháy nốt cho đến lúc bạc trắng thành tro.(V.25) 
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3. ÁNH SÁNG, LÝ TƢỞNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG 

VỚI ÁNH SÁNG CỦA LỬA 

- Mắt rực sáng 

- Thắp lên hi vọng; Thắp sáng ước mơ 

- Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng 

- Dẫu còn đêm tối, rừng gai góc 

 Đốt lửa lên cho sáng lối đời! (V.55) 

- Lửa cách mạng sáng choang bờ cõi, 

 Chiếu lá cờ độc lập, tự do! (V.163) 

- Với nghị lực phi thường của mình, Nguyễn Công Hùng đã trở thành “ngọn 

lửa tiềm tin” mang ánh sáng đến với nhiều người khuyết tật. Ngọn lửa ấy đã vừa 

lịm tắt vào chiều ngày 31/12/2012, nhưng đã thắp sáng thêm rất nhiều ngọn lửa 

niềm tin của những người khuyết tật. (V.59) 

4. MÀU SẮC CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI MÀU SẮC 

CỦA LỬA 

- Dừa lửa; dền lửa 

- Diệc lửa; kiến lửa; cò lửa 

- Dưới trăng quyên đã gọi hè 

 Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông. (V.119) 

- Một con bướm lửa đậu môi 

 Hai nhành hoa lửa chia đôi tay cầm 

 Ba tầng mây lửa trầm ngâm 

 Bốn con chim lửa đậu nhầm cỏ hoang (V.128) 

5. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI HOẠT 

ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI VỚI LỬA 

- Đốt cho mấy câu rất cay 

- Đốt giai đoạn 

- Chữa cháy một vấn đề 

- Lửa cháy đổ thêm dầu 

- Kiếm củi ba năm đốt một giờ 

- Khi dập tắt xong lửa chiến trường 
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 Trở về nhóm lại bếp quê hương 

 Rưng rưng ngọn đuốc ngày đêm nhớ 

 Thắp sáng tình nhau những chặng đường. (V.54) 

- Toshiya Miura: Người truyền lửa của đội tuyển Việt Nam (V.62) 

- Người quản lý không phải chỉ có khả năng thắp lại ngọn lửa cho nhân viên 

của mình, mà còn có thể thắp lại ngọn lửa cho những người đang còn đứng bên 

ngoài hàng rào của công ty mình nữa. (V.65)… 

6. VIỆC VƢỢT QUA NHỮNG THỬ THÁCH ĐỂ KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG 

THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI VIỆC VƢỢT QUA THỬ THÁCH CỦA LỬA 

- Vàng thật không sợ thử lửa 

- Vị chuyên gia này cũng cho rằng, thị trường rất cần những phiên "thử lửa" 

để xác lập xu hướng vững chắc. (V.192) 

- Thành viên Chính phủ mới: Đã được “thử lửa” ở nhiều vị trí. (V.190) 

Nhƣ vậy, chúng ta có thể nhận thấy hầu hết những đặc tính về những đối tƣợng 

thuộc miền ý niệm đích đã nêu ở phần trên sẽ có những bản sao đối chiếu tƣơng ứng 

của chúng trong những ẩn dụ về lửa. Những tri thức đời thƣờng về lửa đã làm cơ sở 

cho những ánh xạ cấu thành ẩn dụ ý niệm lửa mà có lẽ nổi bật nhất là ánh xạ theo đặc 

điểm bản thể của lửa (quá trình cháy, sức nóng, ánh sáng) tƣơng ứng với đặc điểm 

của những đối tƣợng thuộc miền đích. 

3.4. MÔ HÌNH TRI NHẬN CỦA ẨN DỤ Ý NIỆM VỀ LỬA TRONG 

TIẾNG VIỆT 

Kết quả khảo sát các cấu trúc ẩn dụ từ nguồn ngữ liệu đã cho chúng ta thấy 

những ý niệm từ miền nguồn lửa trong tiếng Việt đã đƣợc phóng chiếu lên nhiều 

miền đích khác nhau. Để thiết lập lại những mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm về 

lửa trong tiếng Việt, chúng tôi phân chia những miền ý niệm đích thành 3 nhóm bao 

gồm: con ngƣời (con ngƣời sinh học, con ngƣời tâm lý, tình cảm, con ngƣời xã hội, 

con ngƣời tâm linh), đời sống xã hội (lĩnh vực y học, quân sự, nghệ thuật, đối 

tƣợng cụ thể, khái niệm trừu tƣợng thuộc đời sống xã hội), hiện tƣợng tự nhiên 

(hiện tƣợng khí tƣợng, thực vật, động vật, màu sắc, thời gian). Mô hình tri nhận của 

ẩn dụ ý niệm lửa đƣợc thể hiện cụ thể qua bảng sau: 
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Bảng 3.4. Mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm lửa trong tiếng Việt 

 

Miền ý niệm nguồn 

(source domain) 
Miền ý niệm đích (target domain) 

LỬA 

1. Con ngƣời 

Con ngƣời sinh học 

Con ngƣời xã hội 

Con ngƣời tâm lý, tình cảm 

Con ngƣời tâm linh 

2. Đời sống xã hội 

Lĩnh vực y học  

Lĩnh vực quân sự 

Đối tƣợng cụ thể 

Khái niệm trừu tƣợng thuộc đời 

sống tinh thần và xã hội 

3. Hiện tƣợng tự nhiên 

Hiện tƣợng khí tƣợng và thời tiết 

Thực vật 

Động vật 

Màu sắc 

 

Từ ngữ liệu rút ra từ từ điển và ngữ liệu khảo sát từ các TPVH, PTTT, chúng tôi có 

bảng tỉ lệ ẩn dụ ý niệm lửa trong tiếng Việt nhƣ sau: 

Bảng 3.5. Số lượng và tỉ lệ ẩn dụ lửa khảo sát trong từ điển và trong các tác phẩm văn 

học và phương tiện truyền thông trong tiếng Việt 

 

Miền 

nguồn 
Miền đích 

Ngữ liệu từ điển 
Ngữ liệu TPVH và 

PTTT 

Số lƣợng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

(%) 

Số lƣợng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

(%) 

Lửa 

Con ngƣời 108 54.3 102 51 

Đời sống xã hội 55 27.6 63 31.5 

Hiện tƣợng tự nhiên 36 18.1 35 17.5 

Tổng 199 100 200 100 
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Biểu đồ 3.2. Tỉ lệ ánh xạ giữa hai miền ý niệm nguồn (lửa) - đích (các đối tượng 

thuộc phạm trù khác) trong tiếng Việt 

Bảng thống kê và sơ đồ trên đã cho ta thấy số lƣợng biểu thức ẩn dụ dựa trên 

sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời chiếm số lƣợng lớn nhất: 

108/199 (54.3%) ở ngữ liệu từ điển và 102/200 (51%) ở ngữ liệu TPVH, PTTT. Số 

lƣợng ẩn dụ dựa trên sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã hội 

xếp thứ 2 với số lƣợng 55/199 (27.6%) ở ngữ liệu từ điển và 63/200 (31.5%) ở ngữ 

liệu TPVH, PTTT. Thấp nhất là số lƣợng ẩn dụ dựa trên sự ánh xạ từ miền nguồn 

lửa đến miền nguồn hiện tƣợng tự nhiên là 36/199 (18.1%) ở ngữ liệu từ điển và 

35/200 (17.5%) ở ngữ liệu TPVH, PTTT. 

Nhƣ vậy, có rất nhiều mối liên tƣởng sâu xa giữa ý niệm lửa và ý niệm về những 

phạm trù khác ẩn chìm trong thế giới tƣ duy, trong những tích lũy nhận thức về đời 

sống, trong những cảm xúc, trong trí tƣởng tƣợng của ngƣời Việt. Tâm điểm của sự nối 

kết giữa hai miền ý niệm thƣờng tập trung vào phạm trù lửa trong mối quan hệ với 

phạm trù con ngƣời. Những mối liên tƣởng này là cơ sở để hình thành nên những ẩn dụ 

ý niệm của phạm trù lửa mà chúng tôi sẽ phân tích ở phần dƣới đây. 

3.4.1. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời 

Cũng nhƣ nhiều dân tộc trên thế giới, ngƣời Việt Nam quan niệm vạn vật trong 

vũ trụ chúng ta đang sống đều có linh hồn. Trong quá trình tri nhận về sự vật, hiện 

tƣợng của vũ trụ, con ngƣời thƣờng thực hiện theo hai con đƣờng: một con đƣờng chủ 

quan hóa và một con đƣờng khách quan hóa. Một mặt, con ngƣời lấy cái tôi làm trung 
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tâm nên những sự vật, hiện tƣợng của vũ trụ hiện hữu trong nhận thức của cái tôi ấy. 

Mặt khác, có sự soi chiếu vũ trụ vĩ mô (khách quan) vào vũ trụ vi mô (của xã hội và 

con ngƣời). Chính vì lẽ đó sự chuyển di từ phạm trù lửa sang phạm trù con ngƣời đã trở 

thành một hiện tƣợng đáng quan tâm. 

Trong những suy nghiệm về thế giới, ngƣời Việt nhận thấy mình có một mối 

liên hệ chặt chẽ với những đối tƣợng khác tồn tại trong tự nhiên. Nền văn hóa Việt 

Nam là một phần của nền văn hóa phƣơng Đông nên mang nhiều đặc trƣng của văn 

hóa phƣơng Đông. Một trong những đặc trƣng đó là coi trọng sự thống nhất, sự hài 

hòa giữa con ngƣời và những đối tƣợng khác trong tự nhiên. “Trong nhận thức của 

ngƣời phƣơng Đông, thế giới xung quanh không phải là những mảnh ghép rời rạc 

nhau mà là một chỉnh thể có tính thống nhất giữa trời, đất và con ngƣời. Chính vì thế, 

trong triết học phƣơng Đông một số lý thuyết triết học, nhƣ lý thuyết về “tam tài” 

(Trời - Đất - Ngƣời), lý thuyết “Thiên Nhân hợp nhất” (Trời với Ngƣời là một) luôn 

đƣợc các nhà triết học qua các thời đại ở các nƣớc phƣơng Đông đề cao” [Đinh Công 

Nhất, 2014]. Hơn nữa, văn hóa phƣơng Đông cũng bị chi phối bởi những nguyên lý 

của triết học cổ Trung Hoa khi cho rằng tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố 

cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái đƣợc gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và 

Thủy (tiếng Trung: 木, 火, 土, 金, 水). Năm trạng thái này, gọi là Ngũ hành (五行). 

Trần Ngọc Thêm trong cuốn Cơ sở Văn hóa Việt Nam (2000) đã bàn luận về đặc 

trƣng khái quát của Ngũ hành nhƣ sau: “Trong cuộc sống, ngƣời nông nghiệp tiếp 

xúc với đất trồng trọt, cây nuôi sống con ngƣời, nƣớc tƣới cây, lửa đốt tro nuôi đất, 

sắt đá cho ta công cụ lao động nhƣng làm cây cối cằn cỗi không mọc đƣợc. Từ những 

vật chất cụ thể và thiết thực ban đầu, ý nghĩa của chúng đƣợc phức tạp hóa dần thành 

những ý niệm trừu tƣợng, đa nghĩa kết hợp trong hai bộ tam tài “Thủy - Hỏa - Thổ” 

và “Mộc - Kim - Thổ” trong đó Thổ là yếu tố chung. Kết hợp chúng lại ta đƣợc một 

BỘ NĂM với số mối quan hệ đa dạng và phong phú hơn hẳn, trong đó “Thủy - Hỏa” 

là một cặp âm dƣơng đối lập nhau rõ rệt, “Mộc - Kim” là cặp thứ hai, “Thổ” nằm ở 

giữa làm nhiệm vụ điều hòa... Do mức độ trừu tƣợng hóa cao, Ngũ hành không phải 

“năm yếu tố” mà là năm loại vận động (hành = sự vận động); Thủy, Hỏa không chỉ 

và không nhất thiết là “nƣớc”, “lửa” mà còn là rất nhiều thứ khác.” [Trần Ngọc 

Thêm, 2000, tr.62-63] Chính vì thế, ngƣời Việt thƣờng dùng các yếu tố thuộc ngũ 

hành (đặc biệt là Thủy (nƣớc) và Hỏa (lửa)) để nói về bản thân mình.  

Từ ý niệm về lửa, ngƣời Việt đã liên tƣởng đến những đặc điểm của con ngƣời 
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nhƣ đặc điểm tâm lý tình cảm (lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, từ ngày ta bén 

duyên nhau ...), đặc điểm xã hội (kiếm củi ba năm đốt một giờ, gắp lửa bỏ tay người 

...), đặc điểm ngoại hình (vẻ đẹp rực lửa, thân hình nóng bỏng...), đặc điểm tâm linh 

(hương lửa ba sinh). Từ nguồn ngữ liệu nghiên cứu, chúng tôi phân chia những ánh 

xạ từ phạm trù lửa đến phạm trù con ngƣời thành 4 loại ánh xạ cụ thể là lửa - con 

người tâm lý, tình cảm, lửa - con người xã hội, lửa - con người sinh học và lửa - 

con người tâm linh với số lƣợng và tỉ lệ ẩn dụ nhƣ sau:  

Bảng 3.6. Số lượng và tỉ lệ ẩn dụ từ miền nguồn lửa đến miền đích con người trong tiếng Việt 

Miền 

nguồn 
Miền đích 

Ngữ liệu từ điển 
Ngữ liệu TPVH 

và PTTT 

Số lƣợng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

% 

Số 

lƣợng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

% 

Lửa 

Con ngƣời tâm lý - tình cảm 55 50.9 51 50 

Con ngƣời xã hội 25 23.1 23 22.5 

Con ngƣời sinh học 22 20.4 19 18.6 

Con ngƣời tâm linh 6 5.6 9 8.8 

Tổng 108 100 102 100 
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Biểu đồ 3.3. Tỉ lệ ánh xạ giữa hai miền ý niệm nguồn (lửa) - đích 

(con người) trong tiếng Việt 



 

95 

Nhƣ vậy, từ kết quả thống kê ngữ liệu, ta có thể nhận thấy số lƣợng ẩn dụ dựa 

trên ánh xạ lửa - con ngƣời tâm lý, tình cảm chiếm tỉ lệ cao nhất: 55/108 (50.9%) ở ngữ 

liệu từ điển và 51/102 (50%) ở ngữ liệu TPVH, PTTT. Tiếp sau đó là ánh xạ lửa - con 

ngƣời xã hội, lửa - con ngƣời sinh học và cuối cùng là lửa - con ngƣời tâm linh. 

3.4.1.1. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời tâm lý, tình 

cảm 

Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời tâm lý, tình cảm trong 

tiếng Việt đƣợc thể hiện qua những ẩn dụ ý niệm sau: 

1. TÌNH CẢM CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

2. CẢM XÚC CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

 3. SỰ ĐAM MÊ, Ý CHÍ CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

 * Ẩn dụ TÌNH CẢM CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

Trong tiếng Việt, ta có thể bắt gặp rất nhiều ẩn dụ ý niệm của phạm trù lửa đƣợc 

dùng để miêu tả con ngƣời tâm lý, tình cảm. “Ngƣời Việt Nam quan niệm biểu tƣợng 

lửa - bản thể (hành Hỏa) có quan hệ tƣơng ứng với quả tim trong ngũ tạng của con 

ngƣời. Lửa lòng, trong chữ Hán là tâm hỏa, đông y cho rằng tâm là chủ hỏa vì tình cảm 

nung đốt ngƣời ta, thúc giục ngƣời ta cho nên lửa lòng chỉ dục vọng.” [Đào Duy Anh, 

1986]. Chính vì vậy những từ ngữ thuộc phạm trù lửa trong hệ thống từ vựng tiếng 

Việt đƣợc dùng nhiều với ý nghĩa là biểu thị cho những cung bậc cảm xúc, tình cảm 

khác nhau của con ngƣời cả tích cực (yêu thƣơng, đam mê) lẫn tiêu cực (thù hận).  

 Ẩn dụ TÌNH CẢM CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA bao gồm một số ẩn dụ cụ thể sau: 

  TÌNH YÊU LÀ LỬA 

Trong tiếng Việt, chúng ta có thể dùng rất nhiều từ liên quan đến lửa để miêu 

tả về tình yêu. Có thể thấy ngƣời Việt ngữ nghĩa hoá khái niệm lửa để nói về tình 

yêu. Vì trong tình yêu có những cảm xúc mãnh liệt, những cảm xúc thăng hoa nên 

ngƣời Việt đã liên tƣởng tình yêu với quá trình cháy của lửa. Điều đó đƣợc phản 

ánh trong những kết cấu ẩn dụ lửa thƣờng gặp thể hiện đặc điểm của tình yêu nhƣ: 

-  Tình yêu nồng cháy, Cảm xúc cháy bỏng, Đam mê bùng cháy 

-   Lần gặp gỡ đó đã thắp lên ngọn lửa tình yêu trong lòng chị. 

-   Ánh mắt cô đã thổi bùng ngọn lửa tình yêu trong anh 
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-  Ngọn lửa tình yêu nhen nhóm trong lòng cô gái ấy. 

-  Ngửa ra, hạnh phúc tràn men lửa 

 Úp lại, tình yêu đã nguội rồi (V.20) 

-  Mối tình cháy lúc chia xa 

 Vần thơ em cháy câu ca bên đời (V.30) 

Phát triển từ ý nghĩa của mẫu gốc lửa - mang đến hơi ấm, mang đến ánh sáng, 

biểu tƣợng lửa trong cuộc sống con ngƣời có ý nghĩa là sự sống, là tình yêu. Hành 

động thắp lửa vì vậy đƣợc dùng để chỉ sự bắt đầu tình cảm, tình yêu của con ngƣời: 

mối tình mới nhen, thắp lên ngọn lửa tình yêu. 

Những động từ thắp lửa, nhen lửa cũng đƣợc sử dụng với nghĩa ẩn dụ để nói 

về “thuở ban đầu trong tình yêu”: 

-  Ngọn lửa tình yêu nhen nhóm trong tim.  

-  Thắp đèn lên cho lửa bén tình yêu 

 Chỉ lo ngọn đèn sợ gió. (V.13) 

-  Lửa tình ai nhóm vào tim 

 Mà âm ỉ cháy giữa thiên tình đời (V.16) 

Hai động tác “nhen” và „thắp” lửa thể hiện sự khởi đầu, sự nâng niu, sự tin 

tƣởng về hạnh phúc tình yêu của một đôi tình nhân. 

Hành động giữ lửa cũng đƣợc dùng để diễn tả hành động vun đắp cho tình 

yêu. Chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều cấu trúc ẩn dụ giữ lửa nhƣ giữ lửa yêu 

thương, bí quyết giữ lửa cho tổ ấm thời hiện đại, 11 cách giữ lửa yêu... 

Khi lửa là biểu tƣợng của tình yêu thì, tất nhiên, hình ảnh ngọn lửa lụi tàn 

đƣợc sử dụng để thể hiện tình yêu đã mất. 

-  Sự đời đã tắt lửa lòng 

 Còn chen vào chốn bụi hồng mà chi. (V.9) 

-  Em ơi lửa tắt bình khô rượu 

 Đời vắng em rồi say với ai. (V.19) 

Nhƣ vậy, những thuộc tính của lửa nhƣ “sức nóng”, “quá trình cháy” và “những 

hoạt động của con ngƣời với lửa”... đƣợc gán cho ý niệm đích là “tình yêu”. Do đó ý 

niệm “tình yêu” cũng có đƣợc những nét thuộc tính của “lửa”. Sự ánh xạ từ miền 

nguồn lửa đến miền đích “tình yêu” trong tiếng Việt đƣợc thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng 3.7. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích tình yêu trong tiếng Việt 

 

LỬA 

(MIỀN NGUỒN) 

TÌNH YÊU 

(MIỀN ĐÍCH) 
Ví dụ 

Lửa Tình yêu Ngọn lửa tình yêu trong tôi cháy 

mãi. 

Thử lửa Thử thách trong tình yêu Thực vàng chẳng phải thau đâu / 

Đừng đem thử lửa mà đau lòng 

vàng 

Đặc điểm của lửa Đặc điểm của tình yêu Tình yêu cháy bỏng 

Thắp lửa Bắt đầu tình yêu Tình yêu mới nhen 

Giữ lửa Giữ tình yêu Giữ lửa sau hôn nhân 

Tắt lửa Chấm dứt tình yêu Sự đời đã tắt lửa lòng /  

Còn chen vào chốn bụi hồng mà chi. 

 

 SỰ THÙ HẬN LÀ LỬA  

Không chỉ đƣợc dùng để miêu tả tình yêu, một thứ tình cảm đẹp đẽ của con 

ngƣời, lửa còn đƣợc dùng để miêu tả những tình cảm tiêu cực nhƣ sự ghen ghét và 

thù hận.  

- Lửa hận có thể đốt cháy anh bất cứ lúc nào. 

- Trung Đông bị nhấn chìm trong ngọn lửa hận thù. 

- Nét đẹp hoa khôi vẫn thoang thoáng còn, nhưng tàn tạ héo úa. Chẳng rõ vì 

ngọn lửa hận thù trong lòng đốt cháy dần những gì tươi tắn? Hay là vì sự trác táng 

đàng điếm thâm quầng trên mắt, khô héo trên da mặt? Hay là vì cả hai. (V.41) 

- Tôi không gặp cô ta để trả thù. Hận thù sẽ gây ra liên tiếp một chuỗi hận thù 

theo vòng tròn. Hận thù sẽ thiêu đốt tim gan chính kẻ đang ôm hận. (V.42) 

* Ẩn dụ CẢM XÚC CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

Ẩn dụ ý niệm CẢM XÚC CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA trong tiếng Việt đƣợc biểu 

hiện qua 4 ẩn dụ cụ thể là: 
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1. SỰ GIẬN DỮ LÀ LỬA 

2. SỰ LO ÂU, PHIỀN MUỘN LÀ LỬA 

3. SỰ ĐAU ĐỚN LÀ LỬA 

4. NỖI NHỚ, NỖI MONG CHỜ LÀ LỬA 

Những ẩn dụ ý niệm bộ phận này đƣợc thể hiện thông qua hệ thống biểu đạt 

rất đa dạng. Chúng tôi sẽ phân tích một số ẩn dụ bộ phận dƣới đây: 

 SỰ GIẬN DỮ LÀ LỬA 

Thông thƣờng con ngƣời cảm nhận về hệ quả sinh lý của sự giận dữ cũng 

giống nhƣ một ngọn lửa. Theo đó, sự giận dữ có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể, kích 

động cảm quan, giảm sự chính xác. Ngoài ra, cơn giận cũng giống nhƣ một ngọn 

lửa, nếu con ngƣời không kiểm soát đƣợc nó, nó sẽ có khả năng gây hại cho chính 

bản thân con ngƣời. Chính vì thế trong tiếng Việt cũng có những ngôn từ ẩn dụ về 

hệ quả sinh lý của sự giận dữ, chẳng hạn: nóng mặt, bừng bừng tức giận, bốc hỏa, 

mắt rực lửa giận, bừng bừng lửa giận, lửa cháy đổ thêm dầu, người anh ta hừng 

hực... Ngƣời Việt cũng dùng từ hạ hỏa để miêu tả cảm xúc khi cơn giận vơi đi: 

Thôi, hạ hỏa đi!, 6 cách hạ hỏa ngay khi cơn giận vừa nhen nhóm... 

- Có phải phía sau những dòng chữ mình đang đọc là một cái cười nhếch 

mép, một đôi mắt rực lửa căm hờn, một nụ cười khoái trá, một đôi mắt nhòa lệ hay 

một tấm lòng đang trăn trở... 

- Không gì mạnh bằng đoàn quân nô lệ / Mà hờn căm đã bốc lửa ran đầu, 

(V.22) 

- Lửa cǎm giận sôi dòng máu chảy / Sức mỗi người bỗng hoá thành trǎm! 

(V.32) 

Có thể thấy hệ quả sinh lý của sự giận dữ đƣợc thể hiện qua những ẩn dụ lửa khá rõ 

nét. Thông thƣờng, cảm xúc đƣợc thể hiện qua sự thay đổi trên vẻ mặt và đôi mắt. 

Sự tức giận làm cho mặt nóng lên và con ngƣời cảm nhận cảm giác sức nóng đó 

giống nhƣ sức nóng một ngọn lửa. Vì vậy, ngƣời Việt thƣờng sử dụng những cụm 

từ nhƣ nóng mặt, mặt nóng bừng để miêu tả sự tức giận. Sự tức giận cũng đƣợc thể 

hiện rõ nét qua đôi mắt: mắt rực lửa giận, đôi mắt rực lửa căm hờn, đôi mắt rực. Và 

khi sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm thì những bộ phận khác trong cơ thể cũng “có 

lửa”: hờn căm đã bốc lửa ran đầu, lửa căm giận sôi dòng máu chảy .. 
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 SỰ LO ÂU, PHIỀN MUỘN LÀ LỬA 

Từ ý niệm sự lo âu, buồn phiền của con ngƣời là lửa nhƣ một ngọn lửa âm ỉ 

có khả năng thiêu rụi những hoài bão, ham muốn, ƣớc mơ, ngƣời Việt đã sử dụng 

những ẩn dụ về sự lo âu, sự phiền muộn qua các biểu thức ẩn dụ lửa khá độc đáo 

nhƣ: Lòng nó hừng hực lửa đốt, Ngồi trên đống lửa, Kiến bò trong chảo nóng, Đêm 

khuya thắp chút dầu dư / Tim lan cháy luộc sầu tư một mình. 

- Hỡi ơi! Nói hết sự duyên / Tơ tình đứt ruột, lửa phiền cháy gan. (V.5)) 

- Lửa phiền càng dập càng khêu mối phiền (V.7) 

- Buồn ta, ấy lửa đương nhen / Buồn ta, ấy rượu lên men say nồng. (V.11) 

Theo lý thuyết nhập thân ý niệm (conceptual embodiment), cơ cấu thế giới ý 

niệm của con ngƣời đƣợc quy định bởi bản chất sinh học và kinh nghiệm của con 

ngƣời trong sự tƣơng tác với thế giới vật lý và xã hội. [Trần Văn Cơ, 2011, tr.96-

97]. Những ẩn dụ ý niệm lửa về sự lo âu, buồn phiền đƣợc xây dựng từ kinh nghiệm 

của con ngƣời với lửa. Cảm xúc lo lắng, đứng ngồi không yên đƣợc thể hiện bằng 

những trạng thái, hoạt động liên quan đến lửa rất cụ thể nhƣ Ngồi trên đống lửa, 

Kiến bò trong chảo nóng. Nỗi buồn, sự phiền muộn cũng đƣợc ngữ nghĩa hóa bằng 

những hành động của con ngƣời với lửa: Buồn ta, ấy lửa đương nhen, Lửa phiền 

càng dập càng khêu mối phiền. 

  SỰ ĐAU ĐỚN LÀ LỬA 

Ngoài ra khi nghiên cứu từ nguồn ngữ liệu văn học, chúng tôi còn nhận thấy 

ngƣời Việt còn sử dụng những từ ngữ thuộc phạm trù lửa để miêu tả nỗi đau trong 

tâm hồn: 

- Anh mất em như mất nửa cuộc đời 

Nỗi đau anh không thể nói bằng lời 

Một ngọn lửa thâm trầm âm ỉ cháy (V.26) 

- Nắng như màu lửa cháy 

Sém lòng một vết thương (V.29) 

  NỖI NHỚ, SỰ MONG CHỜ LÀ LỬA 

- Lá vàng rơi rụng lửa nhớ 

 Đài sen rụng vỡ hương mơ (V.34) 

- Cháy lòng ta nỗi nhớ, bạn đời ơi! (V.14) 

- Thời gian khát cháy ước ao 
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 Nhớ thương cháy bỏng dâng trào trong tim (V.30) 

- Sông Hương nào biết mình vô tận 

 Để mái chèo chao lửa nhớ nhà.(V.31) 

- Tóc em thoảng gió mây hờ 

 Lửa mong chưa tắt, hương chờ vẫn say (V.33) 

- Thương em vất vả, anh quên hết 

 Nỗi khổ mong chờ cháy dạ anh.(V.38) 

* Ẩn dụ SỰ ĐAM MÊ, Ý CHÍ LÀ LỬA 

Xuất phát từ sự tƣơng đồng giữa đặc tính phát nhiệt của lửa với sự thể hiện 

niềm đam mê, tính thần quên mình vì ngƣời khác, ngƣời Việt thƣờng dùng những từ 

ngữ thuộc phạm trù lửa để chỉ tâm huyết của con ngƣời. 

- Cháy hết mình vì nghệ thuật. 

- Nấu sử sôi kinh 

- Lửa nhiệt huyết 

- Niềm tin không bao giờ tắt. 

- Thắp lên hi vọng 

- Thắp sáng ước mơ 

- Hun sôi bầu nhiệt huyết 

- Nung nấu một hoài bão 

- Lửa đam mê khoa học của Nguyễn Phương Duy không những bừng sáng hơn 

mà còn lan rộng trong cộng đồng, kể từ khi cậu sinh viên năm 2 đại học RMIT Việt 

Nam nhận học bổng Hiệu trưởng cách đây một năm. (V.50) 

- Vậy làm cách nào để giữ được ngọn lửa nhiệt huyết của thuở ban đầu, khi còn 

ấp ủ bao ước mơ, bao dự định, khi “mỗi một ngày là một ngày mới”, với những kiến 

thức mới, bạn bè mới, cảm xúc mới? (...) Để giữ lửa trong lòng, hãy biết cách “kết 

nối” với hiện thực và biết kết nối với tương lai. (V.45) 

3.4.1.2. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời xã hội 

Theo kết quả thống kê từ nguồn ngữ liệu, sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến 

miền đích con ngƣời xã hội thể hiện qua những ánh xạ ẩn dụ sau: 

1. HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI TRONG XÃ HỘI LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CON 

NGƢỜI VỚI LỬA 

2. SỰ TƢƠNG TÁC CỦA CON NGƢỜI TRONG XÃ HỘI LÀ LỬA 
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* Ẩn dụ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI TRONG XÃ HỘI LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CON 

NGƢỜI VỚI LỬA 

 Những ý niệm về thế giới mà con ngƣời tri nhận đƣợc, những nghĩa của từ, 

câu và nghĩa của những cấu trúc ngôn ngữ tại bất kỳ cấp độ nào đều là sản phẩm 

đƣợc xây dựng từ nền tảng kinh nghiệm (gồm cả kinh nghiệm vật lý, kinh nghiệm 

sinh học và kinh nghiệm văn hóa - xã hội) của chúng ta. Trong tiếng Việt, ta vẫn 

thƣờng gặp những cấu trúc diễn tả những hoạt động, trạng thái của con ngƣời trong 

xã hội nhƣ Nấu sử sôi kinh; Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi; 

Kiếm củi ba năm đốt một giờ; Thui chó nửa mùa hết rơm; Nướng hết số tiền vào 

canh bạc; Đốt cho mấy câu rất cay; Đốt giai đoạn; Chữa cháy một vấn đề, Nung 

nấu một kế hoạch ... 

 * Ẩn dụ SỰ TƢƠNG TÁC CỦA CON NGƢỜI TRONG XÃ HỘI LÀ LỬA 

Xã hội đƣợc coi là một mạng lƣới của những mối quan hệ của các thực thể. 

Một xã hội là một cộng đồng trong đó các cá nhân phụ thuộc lẫn nhau. Chính vì thế 

mà quan hệ xã hội là quan hệ giữa ngƣời và ngƣời. Xuất phát từ những ý nghĩa đối 

lập nhau của biểu tƣợng lửa (lửa vừa sƣởi ấm, soi sáng vừa đốt cháy, thiêu hủy), 

ngƣời Việt đã có những liên tƣởng đến những mối quan hệ tích cực và tiêu cực 

trong xã hội. Theo đó lửa vừa là cầu nối để gắn kết con ngƣời với nhau vừa là công 

cụ để con ngƣời hãm hại nhau. Ẩn dụ SỰ TƢƠNG TÁC CỦA CON NGƢỜI TRONG XÃ 

HỘI LÀ LỬA đƣợc thể hiện bằng hai ẩn dụ cụ thể sau: 

  NHÂN TỐ NỐI CON NGƢỜI VỚI CON NGƢỜI LÀ LỬA 

Trƣớc hết có thể nhận thấy lửa đƣợc dùng để chỉ những mối quan hệ trong gia 

đình. Gia đình có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, lối sống; chi 

phối hành vi, sự thành - bại trong cuộc đời của mỗi con ngƣời. Trong văn hoá của 

ngƣời Việt, gia đình gắn liền với bếp lửa. Chính vì thế lửa đƣợc xem nhƣ nguồn 

phát ra hơi ấm gắn kết những ngƣời thân trong gia đình. Trong tiếng Việt, ngƣời ta 

hay dùng từ “mái ấm” để chỉ gia đình và ngƣời phụ nữ thƣờng đƣợc gắn cho một 

thiên chức là ngƣời giữ lửa, giữ gìn hạnh phúc trong gia đình. “Trong truyền thống 

Việt Nam, tinh thần coi trọng ngôi nhà  coi trọng cái bếp  coi trọng ngƣời phụ 

nữ là hoàn toàn nhất quán và rõ nét.” [Trần Ngọc Thêm, 2000, tr23]. Vai trò giữ 

lửa, giữ hạnh phúc gia đình cũng đƣợc thể hiện khá rõ nét trong các bài báo trong 

chuyên mục đời sống xã hội ta. Chúng ta không khó để tìm ra những kiểu diễn đạt 

nhƣ: Thiên chức làm vợ, làm mẹ tạo hoá cho người phụ nữ, là người trước hết và 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%A1ng_l%C6%B0%E1%BB%9Bi&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%B1c_th%E1%BB%83&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BB%93ng
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chủ yếu giữ lửa trong tổ ấm của đời sống vợ chồng, của gia đình, là “người thầy 

đầu tiên” của con người; Thời nào gia đình cũng cần một ngọn lửa để giữ ấm hạnh 

phúc (V.70); Bí quyết giữ lửa cho tổ ấm thời hiện đại (V.69)... 

Không chỉ trong mối quan hệ gia đình, còn có những ẩn dụ ý niệm về lửa để chỉ 

mối quan hệ tốt giữa con ngƣời với nhau trong xã hội. Lửa nhƣ một nhân tố nối con 

ngƣời và con ngƣời trong mối quan hệ tƣơng trợ khi tối lửa tắt đèn có nhau; hoặc nhƣ 

Trăm đứa con/ Ngàn vạn đứa con / Đã qua căn lều nhỏ / Để nhận lấy phần mình ngọn 

lửa / Cháy âm thầm từ lòng mẹ mênh mông. (V.57) 

Một trong những mối quan hệ xã hội thƣờng đƣợc nhắc tới là quan hệ thầy trò. 

Quan hệ thầy trò từ xƣa đến nay đều đƣợc xem nhƣ là mối quan hệ thiêng liêng theo 

đạo lý ngƣời Việt. Theo truyền thống “Quân sƣ phụ” thì thầy còn đƣợc coi trọng 

hơn cả các bậc sinh thành. Ngƣời thầy với vai trò là ngƣời truyền đạt kiến thức, 

định hƣớng về tri thức, nhân cách và phƣơng pháp đã đƣợc tri nhận nhƣ ngƣời 

truyền lửa, ngƣời thắp lửa, ngƣời tạo lửa cho các thế hệ học trò: Một bài học đạo 

đức được đáp lại bằng thái độ đối phó, hình thức hay thắp lên ngọn lửa trong tim 

nhiều học sinh, điều đó chủ yếu dựa vào “nghệ thuật của người thầy” (V.71) hoặc 

Người thầy trẻ này cho biết vẫn đang rất hào hứng với nghề “gõ đầu trẻ”, cảm thấy 

ngọn lửa tình yêu với môn học của mình được lan tỏa trong học trò nhưng không 

dám chắc mình đủ kiên trì để gắn bó mãi với nghề (V.67)... Nhƣ vậy, “lửa” trong 

trƣờng hợp này đƣợc xem nhƣ là cầu nối để gắn kết mối quan hệ thầy trò. Người 

thầy là ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian (V.72). Ngoài quan hệ thầy 

- trò, “lửa” còn đƣợc dùng nhƣ một nhân tố để kết nối những ngƣời cùng chí hƣớng: 

Họ là những người trẻ gốc Việt và thân Việt ở Pháp, đang thắp lên và truyền cho 

nhau một “ngọn lửa Việt” trong mỗi trái tim bằng một chương trình thiết thực 

mang tên “Good morning Viet Nam” (V.73), hoặc quan hệ giữa ngƣời đi trƣớc và 

thế hệ đi sau: Hơn 1.000 doanh nhân truyền "lửa" kinh doanh cho thanh niên qua 

E-Learning (V.74)... 

  PHƢƠNG TIỆN ĐỂ CON NGƢỜI HÃM HẠI NHAU LÀ LỬA 

Bên cạnh việc sử dụng ý niệm về lửa để chỉ những mối quan hệ tốt đẹp của 

con ngƣời, trong tiếng Việt, có những ẩn dụ ý niệm về lửa để chỉ mối quan hệ xấu 

giữa con ngƣời với nhau nhƣ Gắp lửa bỏ tay người, Cháy thành vạ lây, Bôi gio trát 

trấu, Nồi da nấu thịt (Nồi da xáo thịt), ... 
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3.4.1.3. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời sinh học 

Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời sinh học của ẩn dụ ý 

niệm lửa trong tiếng Việt đƣợc thể hiện qua các ẩn dụ cụ thể sau: 

1. SỰ HẤP DẪN NGOẠI HÌNH LÀ LỬA 

2. ÁNH MẮT LÀ LỬA 

3. CẢM GIÁC NÓNG, ĐAU, RÁT LÀ LỬA 

4. SỨC SỐNG CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

* Ẩn dụ SỰ HẤP DẪN NGOẠI HÌNH LÀ LỬA 

Một ngƣời phụ nữ có sức hấp dẫn về ngoại hình cũng đƣợc miêu tả với những 

từ ngữ về lửa bởi lẽ sự hấp dẫn của ngƣời phụ nữ cũng giống nhƣ lửa có khả năng 

làm nóng những ngƣời xung quanh. Trong tiếng Việt, không khó để tìm thấy những 

kiểu diễn đạt nhƣ: 

- Vẻ đẹp bốc lửa, vẻ đẹp rực lửa, đường cong rực lửa, thân hình nóng bỏng 

- Kiều nữ bốc lửa bên Cúp FA ở Hà Nội. 

- Ngắm đường cong bốc lửa của mỹ nhân Nhật Bản. 

Ngƣời Việt cũng sử dụng rất nhiều từ ngữ thuộc phạm trù lửa để miêu tả đôi mắt: 

* Ẩn dụ ÁNH MẮT LÀ LỬA 

- Mắt rực sáng, Đôi mắt nảy lửa 

- Mái tóc em đây, hay là mây là suối 

Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông (V.78) 

- Lạ kỳ đôi mắt của em 

Ngước nhìn như thể mắt chim dịu dàng 

Mà sao trút lửa nồng nàn 

Phút đầu tiên ấy bàng hoàng lòng anh. (V.80) 

- Nàng nhìn vào mắt Dõng, ánh mắt của lửa chớp trong cơn giông và biết trong giờ 

phút này, với hắn và cả với Niết nữa, cái chết chẳng có ý nghĩa gì hết. (V.81) 

- Dù trì độn và điên dại, đôi mắt thằng Cọt vẫn không ngừng phản chiếu ánh 

lửa của một khoảnh khắc bất tử. (V.77) 

* Ẩn dụ CẢM GIÁC NÓNG, ĐAU, RÁT LÀ LỬA 

Ngƣời Việt còn dùng những từ ngữ thuộc phạm trù lửa để diễn đạt những cảm 

giác nóng và đau rát nhƣ: 

Khát cháy họng, rát cổ bỏng họng, người nóng bừng, người nóng rực,... 
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* Ẩn dụ SỨC SỐNG CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

Ngoài việc dùng từ ngữ về lửa để miêu tả ngoại hình, ngƣời Việt còn sử dụng 

những từ ngữ về lửa để miêu tả sức sống của con ngƣời. Ngƣời Việt tri nhận sức 

sống con ngƣời nhƣ một ngọn lửa. Từ ý niệm một ngƣời rời khỏi thế giới cũng 

giống nhƣ một ngọn lửa đã tắt, ngƣời Việt sử dụng từ tắt thở để chỉ cái chết. Trong 

cách sử dụng hàng ngày ta vẫn bắt gặp những kiểu diễn đạt nhƣ Tắt một ngọn lửa 

ấm, tiếc một người tài hoa. Trong các tác phẩm văn học, rất dễ bắt gặp sự liên 

tƣởng giữa ngọn lửa và sự sống của con ngƣời. Nhà thơ Trần Nhuận Minh trong bài 

thơ “Đá cháy” đã sử dụng rất nhiều hình ảnh ẩn dụ lửa: Mẹ đã sinh ra con như sinh 

một Ngọn Lửa / Một Ngọn Lửa làm sôi cơm trong bếp người lao động / Tỏa sáng 

ngọn đèn chai cho em bé đi trong đêm. (...) Anh chạm vào em / Đá chạm vào đá…/ 

Từ em, những đốm lửa ra đời / Mang sức cháy của anh trong cốt tủy (V.83). Những 

ẩn dụ về lửa đã gây ấn tƣợng sâu đậm về cuộc đời ấm áp và sức sống mãnh liệt của 

con ngƣời. Đá chạm vào đá thành lửa, lửa mang sức cháy từ trong cốt tủy là biểu 

tƣợng của việc duy trì nòi giống, là sự truyền nối sức sống giữa các thế hệ con 

ngƣời. Ở Xuân Diệu, lửa lại gắn với tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống, khát khao rạo rực, 

sức sống bùng cháy, đó là lửa rực cháy của một trái tim đa tình: Thuở xưa kia là con 

của mặt trời / Tôi có lửa ở trong mình nắng đọng... Tuyết sương mòn, băng giá phải 

trôi tan / Tôi là lửa, chẳng bao giờ biết nguội (V.85). 

3.4.1.4. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời tâm linh 

Từ nguồn ngữ liệu nghiên cứu, chúng ta có thể thấy rõ sự ánh xạ từ miền 

nguồn lửa đến miền đích con ngƣời tâm linh trong tiếng Việt đƣợc thể hiện qua hai 

ẩn dụ ý niệm nhƣ sau: 

1. CẦU NỐI, PHƢƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN TỪ THẾ GIỚI NGƢỜI SỐNG SANG THẾ 

GIỚI NGƢỜI CHẾT LÀ LỬA 

2. CẦU NỐI GIỮA QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI LÀ LỬA 

* Ẩn dụ CẦU NỐI, PHƢƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN TỪ THẾ GIỚI NGƢỜI SỐNG SANG 

THẾ GIỚI NGƢỜI CHẾT LÀ LỬA 

Khi bàn về tƣ duy huyền thoại của con ngƣời, Edgar Morin cho rằng: “Chính 

ở bên trong hệ thức luận cơ bản mà con ngƣời xã hội - vũ trụ xâm nhập vào nhau và 

tƣơng tác lẫn nhau giữa lĩnh vực con ngƣời và lĩnh vực tự nhiên hay vũ trụ. Do đó, 

vũ trụ có tính chất nhân hình (anthropomorphe) và đối lại con ngƣời có những tính 
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chất vũ trụ hình (cosmomorphe).Vũ trụ huyền thoại hiện ra trƣớc mắt chúng ta nhƣ 

một vũ trụ hồn linh (anismiste) theo những tính chất căn bản của các thực thể có 

hồn đều có mặt trong những vật không hồn.” [Edgar Morin, 1986, tr.299-300]. Tín 

ngƣỡng dân gian của ngƣời Việt rất coi trọng thần lửa. Đối với nhiều dân tộc thiểu 

số ở Việt Nam, trong mỗi gia đình đều có bàn thờ thần lửa. Trong phong tục của 

nhiều dân tộc thiểu số khi làm xong nhà mới, việc đầu tiên là nhóm lên một bếp lửa 

trƣớc khi tổ chức các nghi lễ cúng bái, đó nhƣ là một nghi thức thể hiện ƣớc nguyện 

no ấm bình yên. Một số làng quê ở miền Bắc có tục lệ ngay giờ khắc chuyển giao 

giữa năm cũ và năm mới, những ngƣời đàn ông - chủ gia đình sẽ đồng loạt gánh 

một gánh nƣớc đầy ăm ắp từ sông bủa về các ngõ xóm, trên tay mỗi ngƣời đều rực 

sáng ba đốm lửa ấm nồng từ đầu ba thẻ hƣơng rƣớc lộc đầu năm. Khói hƣơng là 

phƣơng tiện chuyển tải những mong muốn của con ngƣời đến Trời Phật. “Nén 

hƣơng đƣợc thắp lên, gửi gắm nhiều thông điệp của trần gian đối với đất trời, tổ 

tiên, ông bà của mình, nó cũng làm gia đình ấm áp, lòng ngƣời đƣợc thanh thản 

hơn. Thông thƣờng, ngƣời ta thắp hƣơng là để khẩn thiết cúi đầu mong tấm lòng 

thành kính của mình sẽ quyện theo làn khói thơm hƣớng về cõi thiêng liêng hoặc 

xông lên tận ngai vàng của Trời Phật. Khi thắp hƣơng khói hƣơng bay lên giống 

nhƣ làn sóng điện từ truyền vào không gian. Lời khấn cầu của ngƣời thắp hƣơng 

hòa vào làn khói hƣơng truyền đến ngƣời nghe lời cầu. Trời Phật sẽ cảm nhận đƣợc 

ƣớc nguyện của ngƣời cầu. Do vậy trong kinh Phật mới có bài kệ: Nguyện đem lòng 

thành kính, / Gởi theo đám mây hương; / Phảng phất khắp mười phương; / Cúng 

dường ngôi Tam Bảo.” (Cao Ngọc Lân, 2015) 

Niềm tin rằng chết là về với tổ tiên nơi chín suối và rằng dù đã về với tổ tiên 

nhƣng ông bà tổ tiên vẫn luôn đi về thăm nom, phù hộ cho con cháu là cơ sở hình 

thành tín ngƣỡng thờ cúng tổ tiên của ngƣời Việt. Đối với ngƣời Việt, tín ngƣỡng thờ 

cúng tổ tiên gần nhƣ trở thành một thứ tôn giáo (nhiều nơi gọi là Đạo Ông Bà). Ngay 

cả những gia đình không tin thần thánh cũng đặt bàn thờ tổ tiên trong nhà. [Trần 

Ngọc Thêm, 2000, tr.138]. Ngƣời thân yêu đã khuất luôn hiện diện trong mỗi mái ấm 

gia đình ở nơi đặt bàn thờ và những ngƣời còn sống thể hiện sự tƣởng nhớ ngƣời đã 

khuất bằng việc đốt hƣơng cho ngƣời đã khuất, không để hương tàn khói lạnh, hương 

tàn bàn lạnh. Lửa đƣợc xem nhƣ là nhân tố nối con ngƣời với thế giới siêu nhiên (đốt 
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vàng mã, hóa vàng). Lửa là cầu nối giữa ngƣời còn sống và ngƣời đã mất: Không đáo 

tới mộ nàng chứ đáo tới mộ nàng thì hai hàng lụy nhỏ / Tay anh ngắt cỏ miệng anh 

thổi lửa thắp hương / Thế mô anh cũng lo tròn nhiệm vụ, không đến nổi bỏ nường mà 

thở than. (V.102), Bần thần hương huệ thơm đêm / Khói nhang vẽ nẻo đường lên Niết 

Bàn / Chân nhang lấm láp tro tàn / Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào (V.101). 

Trong phong tục tổ chức lễ tang của ngƣời Việt, chúng ta thấy không thể không có 

lửa (lửa của nhang khói, lửa của đèn nến). Khi đƣa tang, ngƣời ta còn đốt lửa nhƣ một 

hình thức soi sáng dẫn đƣờng cho ngƣời chết về với thế giới bên kia. Ngoài ra, trong 

tiếng Việt, từ hương nguyền để chỉ hành động thể nguyền, cầu nguyện bằng việc đốt 

lên nén hƣơng. 

Ngoài tục thờ cúng tổ tiên, ngƣời Việt còn có tục thờ Thổ công (còn gọi là Táo 

quân), vị thần trông coi gia cƣ, định đoạt phúc họa cho một gia đình. Thổ công là một 

hình tƣợng bộ ba, gồm hai ông một bà, cùng chết trong lửa hóa thành thần bếp. Trong 

tiếng Việt có câu Thuộc như Thổ công thuộc bếp. Truyền thuyết về Thổ công thƣờng 

đƣợc kể với nhan đề Sự tích ông đầu rau hay con gọi là Sự tích vua bếp với nhiều dị 

bản khác nhau về chi tiết. Truyện kể rằng ngày xƣa có hai vợ chồng nghèo khổ nên 

ngƣời chồng phải đi làm ăn xa. Nhiều năm trôi qua, ngƣời chồng vẫn bặt vô âm tín, 

không thấy về. Ngƣời vợ để tang chồng rồi kết duyên với một ngƣời cƣu mang nàng. 

Nhƣng một hôm, ngƣời chồng cũ bỗng trở về sau nhiều năm xa cách. Ngƣời vợ chỉ 

biết ôm chồng cũ khóc than và đem rƣợu thịt cho ăn. Để tránh lời dèm pha, ngƣời đàn 

bà giấu chồng cũ trong đống rơm. Ngƣời chồng mới trở về không hề biết chuyện. 

Vào bếp lấy tro bón ruộng không có, ngƣời chồng mới bèn đốt đống rơm, vô tình giết 

chết ngƣời chồng cũ. Ngƣời vợ thấy chồng cũ chết oan bèn nhảy vào lửa cùng chết. 

Ngƣời chồng mới thấy vậy chẳng hiểu sự tình nhƣng cũng nhảy vào lửa chết theo. 

Trời thƣơng ba ngƣời chung tình nên phong cho cả ba làm Vua bếp (Táo quân, Ông 

táo) để đƣợc mãi mãi gần nhau và để lửa luôn đốt nóng tình yêu của họ. Trong bộ ba 

đó, chồng mới là Thổ công chăm nom việc trong bếp, chồng cũ là Thổ Địa trong coi 

việc trong nhà và ngƣời vợ là Thổ Kì chăm lo việc bếp núc. [Trần Ngọc Thêm, 2000, 

tr.138-139]. Bếp lửa do vậy biểu trƣng cho sự no ấm, sự sum vầy và khi nhớ về gia 

đình, nhớ về những ngƣời thân yêu con ngƣời thƣờng nhớ về bếp lửa: Nhóm bếp lửa 

ấp iu nồng đượm / Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi, (V.23), Nhớ từng bản 

khó cùng sương / Sớm khuya bếp lửa người thương đi về. (V.56). 
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* Ẩn dụ CẦU NỐI GIỮA QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI LÀ LỬA 

Trong một số tác phẩm văn học, đặc biệt là thể ký, lửa thƣờng là hình ảnh gợi 

nhớ, có tác dụng đánh thức ký ức để nhà văn tái hiện những gì đã thuộc về dĩ vãng. 

Trong các tác phẩm của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tƣờng có rất nhiều ánh lửa nhƣ 

vậy. Đó là ngọn lửa vừa thực vừa ảo vào một buổi chiều trên dòng sông Hƣơng gợi 

nhớ đến một cuộc đời bi hùng của ông già Bến Ngự: Có một chiều sương sa, sông 

Hương mịt mùng như cả con sông Ngân Hà đang xuống trần và trôi qua trước mắt 

tôi. Chợt hiện ra một vệt lửa lung linh tiến dần về phía tôi. Tưởng đâu xa lắm, hóa ra 

nó đang lướt qua chỗ tôi, cách bờ nước độ vài mét, chỉ có bếp lửa, không thấy dáng 

người. Tôi giật mình kêu lên: “Con thuyền Phan Bội Châu!”… Trong khoang thuyền 

đó hơn nửa thế kỷ trước, một ông già đã miệt mài tổng kết lịch sử, soi lại đạo nho, 

giải lại Kinh Dịch, và tiên đoán Chủ nghĩa xã hội… Ôi tư tưởng và tâm huyết của cả 

nửa thế kỷ kia, bây giờ chỉ còn lại một vết “lửa chài lập lòe nơi yên ba thâm xứ” lịch 

sử nhiều khi còn làm tôi ngơ ngác hơn giấc mộng (V.100). Đó cũng có thể là một 

ngọn lửa rất thực âm ỉ cháy từ bao đời nay, nó nhƣ một mạch sống mãnh liệt không 

thể dập tắt của một vùng đất sông nƣớc Cố đô: Đầu và cuối ngõ thành phố, những 

nhánh sông đào mang nước sông Hương tỏa đi khắp phố phường với những cây đa, 

cây dừa cổ thụ tỏa vầng lá u sầm xuống xóm thuyền xúm xít; từ những nơi ấy, vẫn lập 

lòe trong đêm sương những ánh lửa thuyền chài của một linh hồn mô tê xưa cũ mà 

không một thành phố hiện đại nào còn nhìn thấy được (V.99). Còn trong tác phẩm 

Hạ nhớ của Quế Hƣơng, hình ảnh ánh lửa kỳ ảo từ những chùm hoa phƣợng cháy rực 

đã trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, đƣa tác giả trở về với những kỷ niệm 

thuở học trò: Những con đường được mưa gột rửa tươi xanh, bùng lên sắc hạ. 

Phượng rần rật cháy. Thả tàn tro xuống lòng người, xuống vỉa hè màu gạch chin 

thâm trầm… Tôi đi dưới đường phượng bay thiêu mình trong ánh lửa kỳ ảo để người 

đàn bà chết còn cô học trò áo trắng tinh khôi ngày nào sống lại (V.117). 

3.4.2. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã hội 

Từ nguồn ngữ liệu thu thập đƣợc, sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích 

đời sống xã hội đƣợc thể hiện cụ thể qua số lƣợng và tỉ lệ ẩn dụ nhƣ sau: 
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Bảng 3.8. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã hội 

 

Miền 

nguồn 
Miền đích 

Ngữ liệu từ điển 
Ngữ liệu TPVH và 

PTTT 

Số lƣợng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

% 

Số lƣợng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

% 

Lửa 

Lĩnh vực y học  4 7.3 2 3.2 

Lĩnh vực quân sự và 

chiến tranh 

11 20 28 44.4 

Đối tƣợng cụ thể 4 7.3 3 4.8 

Khái niệm trừu tƣợng 

thuộc đời sống tinh thần, 

xã hội 

36 65.4 30 47.6 

Tổng 55 100 63 100 
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Biểu đồ 3.4. Tỉ lệ ánh xạ giữa hai miền ý niệm nguồn (lửa) - đích (đời sống xã hội) 

trong tiếng Việt 

Biểu đồ trên cho thấy số lƣợng ẩn dụ lửa dùng để chỉ những khái niệm trừu 

tƣợng thuộc đời sống xã hội là cao nhất: 36/55 (65.4%) ở ngữ liệu từ điển và 30/63 

(47.6%) ở ngữ liệu TPVH, PTTT. Số lƣợng ẩn dụ lửa đƣợc sử dụng trong lĩnh vực y 

học khá khiêm tốn chỉ chiếm 7.3%. Những cấu trúc ẩn dụ nhƣ Ủ bệnh, Nung bệnh, 

Nung mủ đƣợc xây dựng dựa trên ý niệm về sức nóng và quá trình vận động của 

lửa. Trong lĩnh vực quân sự, ngƣời Việt cũng sử dụng khá nhiều từ ngữ thuộc phạm 
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trù từ vựng - ngữ nghĩa về lửa. Từ ý niệm về quá trình cháy của lửa, ngƣời Việt đã 

dùng lửa để biểu đạt rất nhiều khái niệm nhƣ Tuyến lửa, Hỏa lực, Hỏa tiễn, Hỏa 

tuyến, Lửa binh, Lửa đạn... Ngoài ra, chúng tôi còn nhận thấy ngƣời Việt có sự liên 

tƣởng giữa sự hủy diệt của lửa và sự tàn phá của chiến tranh. Trong tiếng Việt, có 

rất nhiều ẩn dụ lửa để miêu tả sự khốc liệt và tàn phá của chiến tranh. 

Chúng tôi sẽ phân tích sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã 

hội trong tiếng Việt qua bốn ẩn dụ ý niệm sau: 

1. SỰ KHỐC LIỆT, TÀN PHÁ CỦA CHIẾN TRANH LÀ LỬA 

2. SỰ SOI SÁNG, SÁNG SUỐT, CHÂN LÝ LÀ LỬA 

3. SỰ NGUY HIỂM, KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH LÀ LỬA 

4. SỰ VƢỢT QUÁ GIỚI HẠN LÀ QUÁ LỬA 

* Ẩn dụ SỰ KHỐC LIỆT, TÀN PHÁ CỦA CHIẾN TRANH LÀ LỬA 

Lửa cũng thể hiện mặt tiêu cực nhƣ đốt cháy, tàn phá, thiêu huỷ. Lửa của những 

dục vọng, của sự trừng phạt, của chiến tranh cũng là một ý nghĩa của biểu tƣợng (mẫu 

gốc) lửa đƣợc hiện thực hoá trong nhiều bài thơ, đặc biệt là thơ ca thời chiến. Những ấn 

tƣợng kinh hoàng, ám ảnh về tội ác của kẻ thù, về sức hủy diệt tàn khốc của chiến tranh 

đƣợc gợi từ trƣờng từ vựng về lửa. Ta đã lớn lên rồi trong khói lửa / Chúng nó chẳng 

còn mong được nữa / Chặn bàn chân một dân tộc anh hùng / Những bàn chân từ than 

bụi lầy bùn / Đã bước tới mặt trời cách mạng...Chúng nó chẳng còn mong dội lửa / 

Trường của em đứng giữa đồi quang (V.142). Đó còn là hình ảnh quê hƣơng khi giặc 

kéo đến: Quê hương ta từ ngày khủng khiếp / Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn / 

Ruộng ta khô, nhà ta cháy / Chó ngộ một đàn / Lưỡi dài lê sắc máu (V.161)… Hay lửa 

cũng gắn liền với sự tàn khốc: Lóe ánh lửa / Gió thổi tắt đèn, bom rơi máu ứa. (V.153). 

Và khi ở trong tay kẻ ác, lửa là phƣơng tiện gây ra chết chóc thƣơng tâm: Nướng dân 

đen trên ngọn lửa hung tàn / Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ (V.146); Rào thép gai 

giam em bé đỏ / Và quanh em lửa đỏ bừng bừng (V.164) ... 

Ngƣời Việt còn dùng lửa để miêu tả những khái niệm trừu tƣợng thuộc đời 

sống tinh thần, đời sống xã hội. Trên các phƣơng tiện truyền thông hoặc trong các 

tác phẩm của các tác giả có tên tuổi, ta cũng gặp rất nhiều ẩn dụ ý niệm lửa thể hiện 

qua các biểu thức ngôn ngữ sau: 

* Ẩn dụ SỰ SOI SÁNG, SÁNG SUỐT, CHÂN LÝ LÀ LỬA 

Trong đời sống hằng ngày, ngƣời Việt vẫn thƣờng sử dụng những cấu trúc ẩn 

dụ dựa trên đặc điểm mẫu gốc của lửa là nguồn phát ra ánh sáng: Vấn đề được soi 
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sáng, Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng... Lửa còn đƣợc dùng nhƣ một biểu tƣợng 

ánh sáng, một sự hy sinh nhằm soi đƣờng dẫn dắt những kẻ còn chƣa tìm đƣợc lý 

tƣởng, chân lý của cuộc sống: Buổi hoàng hôn / Ôi những linh hồn / Còn, mất? Đã 

đến lúc lòng ta sáng nhất! / Ta đốt thân ta / Cho ngọn lửa chói lòa / Sự thật (V.173) 

Việt Nam trên đường tương lai / Lửa thiêng soi toàn thế giới (V.172). 

* Ẩn dụ SỰ NGUY HIỂM, KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH LÀ LỬA 

Biểu tƣợng lửa có tính hai mặt trái ngƣợc nhau. Nó bao gồm cả điều tốt (nuôi 

dƣỡng sự sống) và điều xấu (hủy diệt sự sống). Trong bài viết Nguyễn Quang Thiều, 

lửa thức (những mơ mộng nghệ thuật giữa lòng "Sự mất ngủ của lửa”), tác giả 

Nguyễn Mạnh Tiến đã cho rằng tự khởi nguyên, kinh nghiệm về lửa là kinh nghiệm 

về sự nguy hiểm. Vào thời nguyên thủy, trƣớc khi nhận biết lợi ích của lửa, biết dùng 

lửa nhƣ một báu vật thần kỳ làm thay đổi căn bản đời sống, hẳn là con ngƣời đã rất 

khiếp sợ khi nhìn thấy lửa từ những tia sét, từ những đám cháy rừng hoặc từ những 

dòng nham thạch của núi lửa phun trào. Trong lúc đó, đối với các yếu tố tự nhiên 

khác nhƣ nƣớc và đất thì con ngƣời cảm thấy gần gũi hơn. Bởi vì từ trong vô thức, 

con ngƣời đã nhận biết đƣợc rằng sự sống của muôn loài và của bản thân mình đều 

đƣợc sinh ra từ nƣớc, từ đất. Nƣớc và đất hun đúc sự sống từ bên trong còn lửa là thế 

lực tàn phá từ bên ngoài. Do vậy, kinh nghiệm khởi nguyên của con ngƣời về nƣớc, 

về đất là kinh nghiệm về sự an toàn còn kinh nghiệm khởi nguyên về lửa là kinh 

nghiệm về sự trừng phạt và sự nguy hiểm. Từ kinh nghiệm đó, về sau, con ngƣời luôn 

cảnh giác với lửa. Tác giả còn cho rằng đối với ngƣời Việt, nỗi ám ảnh về sự nguy 

hiểm của lửa rất sâu đậm. Nỗi sợ lửa của ngƣời Việt còn thể hiện trong luật pháp. 

Trong gia đình ngƣời Việt xƣa, trong nhà luôn phải sẵn có chum nƣớc và chiếc câu 

liêm phòng cháy. Nhà nào không có những vật dụng trên nếu bị phát hiện thì sẽ bị 

phạt rất nặng. Ý niệm về sự nguy hiểm của lửa còn đƣợc thể hiện qua những cấu trúc 

ẩn dụ về lửa trong tiếng Việt: 

- Đùa với lửa / Chơi với lửa 

- Chim (treo) trên lửa cá (nằm) dưới dao 

- Lửa thành ao cá 

- Cháy thành vạ lây 

- Gần lửa rát mặt 

- Nước sôi lửa bỏng / Dầu sôi lửa bỏng 

Khi miêu tả các hoạt động xã hội của con ngƣời, lửa còn đƣợc tri nhận nhƣ là 
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những khó khăn thách thức, những rào cản mà con ngƣời phải vƣợt qua để đạt đƣợc 

thành công. Lửa với ý nghĩa gốc là sự tẩy uế và tái sinh có thể gạt bỏ những bụi 

bẩn, cặn bã để trả lại giá trị đích thực cho sự vật. Chính vì vậy, lửa là thứ giúp nhận 

ra đƣợc vàng thật hay là vàng giả. Nếu là vàng thật thì khi đƣợc hơ qua lửa, miếng 

vàng ấy vẫn giữ nguyên đƣợc màu sắc và hình dáng của nó, còn vàng giả ngay lập 

tức sẽ bị xỉn màu thành nâu hoặc đen. Cũng với nghĩa đó, phải trải qua khó khăn, 

thử thách ngƣời ta mới khẳng định đƣợc giá trị đích thực của mình. Trong lối diễn 

đạt bình luận thể thao, ngƣời Việt vẫn dùng những kiểu diễn đạt ẩn dụ nhƣ Lửa 

Leverkusen thử vàng Dortmund (V.196); Công Phượng tỏa sáng: lửa thử vàng 

(V.196)... Chính vì lửa đƣợc tri nhận là sự khó khăn nên “chia lửa” là chia sẻ khó 

khăn trong các hoạt động của con ngƣời: Ngân hàng hạ lãi suất cho vay: Chia 

“lửa” cùng doanh nghiệp ( V.189), Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp “chia lửa” 

chống lạm phát (V.188)...  

* Ẩn dụ SỰ VƢỢT QUÁ GIỚI HẠN LÀ QUÁ LỬA 

- Cháy giáo án 

- Cháy túi 

- Tiền khê vốn đọng 

- Chơi bời khét tiếng 

Lửa còn đƣợc dùng để thể hiện những khái niệm khác trong đời sống xã hội 

liên quan đến chính trị, kinh tế, giáo dục. Qua nghiên cứu nguồn ngữ liệu chúng tôi 

còn nhận thấy ngƣời Việt sử dụng nhiều ẩn dụ dựa trên sự tƣơng đồng giữa sự vận 

động của lửa và sự vận động của các sự vật, hiện tƣợng trong xã hội. Những từ ngữ 

vốn dùng để chỉ hoạt động, trạng thái của lửa cũng đƣợc sử dụng để chỉ đặc điểm 

của những hoạt động xã hội nhƣ bệnh dịch bùng phát, cuộc đọ sức nảy lửa, đấu 

trường rực lửa. Những động từ chỉ hoạt động con ngƣời với lửa cũng đƣợc sử dụng 

với nghĩa ẩn dụ để chỉ những hiện tƣợng xã hội nhƣ nhen nhóm phong trào đấu 

tranh, lịch sử đã hun đúc nên anh hùng, hai kiến nghị “thổi lửa” cho thị trường 

chứng khoán; Chống tham nhũng: nếu để lửa tắt, thổi lại sẽ khó... 

Những từ ngữ thuộc phạm trù lửa còn đƣợc chuyển nghĩa để chỉ những mối quan 

hệ trong các hoạt động xã hội của con ngƣời. Trong tiếng Việt, mối quan hệ nhân quả 

đƣợc thể hiện qua hình tƣợng của lửa nhƣ Cháy rừng bởi chưng đốm lửa, Không có lửa 

làm sao có khói, cháy nhà ra mặt chuột... 
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Ngoài ra, những ẩn dụ ý niệm lửa về đời sống xã hội khá phổ biến. Trong tiếng 

Việt, để chỉ những đối tƣợng cụ thể trong đời sống của con ngƣời có thể mƣợn những 

từ ngữ thuộc phạm trù từ vựng-ngữ nghĩa về lửa. Từ ý niệm về đặc điểm bản thể của 

lửa (tính nóng, tính sáng, quá trình cháy, sự hủy diệt ...), ngƣời Việt đã sử dụng lửa để 

chỉ địa điểm và đồ vật nhƣ: lò đào tạo cán bộ, lò luyện thi, quạt cháy, tường lửa,.. 

3.4.3. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích hiện tƣợng tự nhiên 

Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích hiện tƣợng tự nhiên đƣợc thể hiện 

cụ thể qua số lƣợng và tỉ lệ ẩn dụ nhƣ sau: 

Bảng 3.9. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích hiện tượng tự nhiên trong 

tiếng Việt 

Miền 

nguồn 
Miền đích 

Ngữ liệu từ điển Ngữ liệu TPVH và 

PTTT 

Số lƣợng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

% 

Số lƣợng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

% 

Lửa 

Hiện tƣợng khí tƣợng và 

thời tiết 

6 16.7 13 37.1 

Thực vật 10 27.8 10 28.6 

Động vật 15 41.6 2 5.7 

Màu sắc 5 13.9 4 11.4 

Tổng 36 100 35 100 
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Biểu đồ 3.5. Tỉ lệ ánh xạ giữa hai miền ý niệm nguồn (lửa) - đích (hiện tượng tự 

nhiên) trong tiếng Việt 
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Nhƣ vậy, từ biểu đồ, có thể nhận thấy những ẩn dụ lửa để chỉ động vật chiếm tỉ lệ 

lớn nhất ở nguồn ngữ liệu từ điển (41.6%) nhƣng tỉ lệ ẩn dụ lửa dùng để chỉ hiện tƣợng 

khí tƣợng lại chiếm tỉ lệ cao nhất ở nguồn ngữ liệu TPVH, PTTT (37.1%).  

Những ẩn dụ ý niệm dựa trên sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích hiện 

tƣợng tự nhiên có thể phân chia thành những ẩn dụ cụ thể nhƣ sau: 

1. SỨC NÓNG CỦA MÙA HÈ > < LỬA 

2. THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT > < LỬA 

3. MÀU SẮC > < LỬA 

* Ẩn dụ SỨC NÓNG CỦA MÙA HÈ > < LỬA 

Từ đặc điểm lửa gắn liền với sức nóng, ngƣời Việt đã dùng lửa để chỉ thời tiết 

nóng nực. Có thể thấy trong tiếng Việt có rất nhiều biểu thức ẩn dụ lửa để miêu tả 

cái nắng mùa hè nhƣ Mặt trời nung nấu da thịt; Nắng đổ lửa; Nắng cháy da cháy 

thịt; Những ngày hè cháy bỏng; Lúc bấy giờ, nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy 

rừng cây hừng hực như một bó đuốc lớn (V.103); Nhớ người mẹ nắng cháy lưng / 

Ðịu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô (V.106); Ngày từng ngày lửa nắng đốt cháy cánh 

đồng hoang / đốt trên làn da thịt / đốt trên nỗi cơ hàn (V.114); Tuổi yêu người đã 

lạc bước thiên di / khi trở lại nắng cũng tàn cuối phố (V.133)... Ngoài ra, khi 

nghiên cứu từ ngữ liệu văn học, chúng tôi còn nhận thấy có nhiều biểu thức ẩn dụ 

lửa đƣợc sử dụng để miêu tả gió mùa hè nhƣ Dải đất hẹp, mùa hè gió lửa / Giành 

giật nhau từng viên gạch chân tường (V.109); Con đường đá nhọn bầm chân rát / 

Gió lửa luồn theo bước dạn dày (V.113) ... 

* Ẩn dụ THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT > < LỬA 

Ngƣời Việt còn sử dụng từ ngữ vốn chỉ lửa để miêu tả thực vật và động vật. 

Việc chuyển di ý niệm từ lửa đến thực vật dựa trên sự tƣơng đồng về màu sắc, cụ 

thể ở đây là màu đó. Trong tiếng Việt ta có thể gặp những tên gọi thực vật, động vật 

từ ý niệm về lửa nhƣ sau móng bò lửa, ô rô lửa hoa cong, bụi lửa, kết lửa, ba bét 

lửa, xoài lửa, diệc lửa, kiến lửa, cò lửa, chích chòe lửa, phượng hoàng lửa, rắn lửa, 

báo lửa / beo lửa, tắc kè lửa, kỳ nhông lửa, cá hỏa, cú lửa, diều lửa, sóc chuột lửa. 

Trong các tác phẩm văn học, ta cũng gặp những ẩn dụ từ ý niệm lửa về thực 

vật khá phong phú và đa dạng: Dưới trăng quyên đã gọi hè / Đầu tường lửa lựu lập 

lòe đâm bông (V.119); Quanh ngọn tường lửa lựu phun hồng / Trên mặt nước tiền 

sen nẩy lục (V.120); Lửa phượng rực cháy kỷ niệm, lả tả tàn tro thanh xuân 

(V.116); Phượng rần rật cháy. Thả tàn tro xuống lòng người, xuống vỉa hè màu 

gạch chín thâm trầm (V.117)... ; Em đã lấy của anh những trưa êm ả / Trưa đỏ trời 

sắc lửa cháy trên hoa (V.124). 
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* Ẩn dụ MÀU SẮC > < LỬA 

Ngƣời Việt còn sử dụng một số từ chỉ trạng thái của lửa nhƣ từ rực, cháy kết hợp 

với những từ chỉ màu sắc để tạo thành những ẩn dụ lửa - màu sắc nhƣ vàng cháy, đỏ 

rực, vàng rực. Một số từ chỉ dạng thể liên quan đến lửa cũng đƣợc dùng để chỉ màu sắc 

nhƣ màu tro, màu xám tro ... 

Trong các tác phẩm văn học, ẩn dụ lửa - màu sắc cũng đƣợc khai thác khá 

hiện quả. Trong bài thơ Gọi đôi của Hoàng Cầm, ta bắt gặp rất nhiều màu lửa: Mười 

hai tuổi cũ biết gì Chị ơi / Một con bướm lửa đậu môi / Hai nhành hoa lửa chia đôi 

tay cầm / Ba tầng mây lửa trầm ngâm / Bốn con chim lửa đậu nhầm cỏ hoang / Trời 

quê em vẫn thênh thang / Chiều mê bến lịm bàng hoàng chớp đông.(V.128) 

3.5. TIỂU KẾT 

Nhƣ vậy, qua việc khảo sát các nhóm từ ngữ thuộc phạm trù lửa trong tiếng Việt, 

làm rõ sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính điển dạng của lửa trong hai miền ý niệm 

nguồn và đích, chƣơng 3 của luận án đã thiết lập sự ánh xạ và mô tả các mô hình tri 

nhận của ẩn dụ ý niệm phạm trù lửa trong tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

những tri nhận về lửa đã đƣợc ngƣời Việt phản ánh rõ qua các biểu thức ẩn dụ ngôn từ. 

Lửa trong tiếng Việt là sự thể hiện của những trạng thái tâm lý giận dữ, lo âu, buồn 

phiền, là sự thể hiện những cung bậc tình cảm, tình yêu của con ngƣời. Lửa cũng là 

nhân tố kết nối con ngƣời với nhau trong xã hội nhƣng cũng là phƣơng tiện để con 

ngƣời hãm hại nhau.  

Việc phân tích sự chuyển di từ phạm trù từ vựng về lửa sang phạm trù con ngƣời 

đã giúp chúng ta nhận ra phần nào cách tƣ duy của ngƣời Việt về lửa. Với ý niệm về 

lửa, ngƣời Việt đã có những mối liên tƣởng để từ đó tạo nên những cách diễn đạt ẩn dụ 

các ý niệm thuộc phạm trù con ngƣời nhƣ con ngƣời tự nhiên, con ngƣời tâm lý, con 

ngƣời xã hội, con ngƣời tâm linh. Trong văn hoá của ngƣời Việt, gia đình gắn liền với 

bếp lửa, lửa gắn liền với mái ấm gia đình. Trong đời sống tâm linh ngƣời Việt, lửa còn 

có ý nghĩa nhƣ là cầu nối, là phƣơng tiện vận chuyển từ thế giới ngƣời sống sang thế 

giới ngƣời chết. Ngƣời Việt luôn cảm thấy có bản thân mình trong sự tồn tại của lửa, 

lấy bản chất sinh học và kinh nghiệm của mình trong sự tƣơng tác với thế giới tự nhiên 

và xã hội để quy về phạm trù ý niệm về lửa là sự nhập thân ý niệm (conceptual 

embodiment) vô cùng tinh túy và độc đáo.  

Ngoài ra, những ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã hội và miền 

đích hiện tƣợng tự nhiên cũng đƣợc phân tích trong chƣơng này. Những mô hình ẩn dụ 

ý niệm lửa từ miền nguồn lửa sang những niềm đích khác nhau đã cho ta một cái nhìn 

lý thú về bức tranh ngôn ngữ với ý niệm lửa trong tiếng Việt. 



 

115 

Chƣơng 4 

NHỮNG ĐIỂM TƢƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT CỦA ẨN DỤ 

PHẠM TRÙ LỬA TRONG TIẾNG PHÁP VÀ TIẾNG VIỆT  

TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN 

 

4.1. DẪN NHẬP 

Chƣơng 4 của luận án với mục đích so sánh - đối chiếu ẩn dụ phạm trù lửa trong 

tiếng Pháp và tiếng Việt sẽ phân tích sự giống nhau và khác nhau trong cấu trúc mô 

hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm lửa trong hai ngôn ngữ, đồng thời lý giải một số sự khác 

biệt dựa trên cơ sở đặc trƣng văn hóa - dân tộc của mỗi nền văn hóa (Pháp và Việt). 

Trong chƣơng này, chúng tôi sẽ phân tích các ẩn dụ phạm trù lửa trên cơ sở các giá trị 

văn hóa của mỗi dân tộc. Việc so sánh - đối chiếu sẽ đƣợc tiến hành dựa trên các kết 

quả chủ yếu và nổi bật của hai chƣơng 2 và 3. Các luận điểm so sánh - đối chiếu sẽ 

đƣợc sử dụng để làm rõ các mô hình ẩn dụ phạm trù lửa trong hai ngôn ngữ, từ đó, 

phác họa nên bức tranh ngôn ngữ của thế giới với ý niệm lửa. 

4.2. SỰ TƢƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG VIỆC LỰA CHỌN 

THUỘC TÍNH ĐIỂN DẠNG GIỮA HAI MIỀN Ý NIỆM NGUỒN - ĐÍCH VÀ 

VIỆC TÁI LẬP ÁNH XẠ CỦA MÔ HÌNH TRI NHẬN CỦA ẨN DỤ PHẠM 

TRÙ LỬA 

4.2.1. Sự tƣơng đồng trong việc lựa chọn thuộc tính điển dạng giữa hai 

miền ý niệm nguồn-đích và việc tái lập ánh xạ của mô hình tri nhận của ẩn dụ 

phạm trù lửa  

Kết quả nghiên cứu từ nguồn ngữ liệu ẩn dụ ý niệm lửa trong tiếng Pháp và 

tiếng Việt cho thấy sự lựa chọn thuộc tính điển dạng miền nguồn (lửa) ở cả hai thứ 

tiếng có nhiều nét tƣơng đồng. Qua khảo sát các nhóm từ ngữ thuộc trƣờng từ vựng - 

ngữ nghĩa về lửa trong hai ngôn ngữ, chúng tôi nhận thấy có một số lƣợng khá lớn từ 

ngữ là từ đa nghĩa và có phạm vi sử dụng rộng. Từ góc độ lựa chọn phân tích ý niệm 

miền nguồn là quá trình cháy, tính nhiệt, tính sáng, màu sắc, hoạt động con người với 

lửa, sự thiêu hủy của lửa, chức năng tẩy uế và tái sinh, cả hai ngôn ngữ có nhiều nét 

tƣơng đồng trong việc xây dựng ẩn dụ. Một điều đặc biệt là những ẩn dụ đƣợc xây 

dựng từ điển dạng tính nhiệt của miền nguồn trong cả hai ngôn ngữ đều chiếm số 

lƣợng và tỉ lệ (đƣợc thống kê từ nguồn ngữ liệu) cao nhất: 98/350 (28%) trong tiếng 
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Pháp và 58/199 (29.2%) trong tiếng Việt. Nhƣ vậy, có thể khẳng định rằng tính nhiệt 

là thuộc tính nổi trội nhất trong việc xây dựng những ánh xạ ẩn dụ phạm trù lửa trong 

cả hai ngôn ngữ. 

Ý niệm miền đích trong cấu trúc ẩn dụ của hai ngôn ngữ cũng có nhiều nét tƣơng 

đồng. Ở cả hai ngôn ngữ, chúng ta đều nhận thấy có những ý niệm miền đích chung 

(đƣợc thể hiện qua miền nguồn lửa) nhƣ hoạt động của con người; hoạt động trạng 

thái của các sự vật; hiện tượng, quá trình vận động của tình cảm, cảm xúc con người; 

sự hăng hái, nhiệt tình; tình trạng khó khăn, nguy hiểm; sự khắc nghiệt, sự hủy diệt của 

chiến tranh; ngoại hình của con người; cảm giác nóng, đau rát; hiện tượng khí tượng 

và thời tiết; động vật, thực vật; ánh sáng của lý tưởng, của sự tiến bộ; màu sắc,... Nhƣ 

vậy, xét về các khía cạnh nhƣ trên, thì cả hai ngôn ngữ đều có những biểu hiện đáp ứng. 

Con đƣờng hình thành sự ánh xạ của mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm phạm trù 

lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt cũng có nhiều nét tƣơng đồng. Xuất phát từ ẩn dụ ý 

niệm chung là CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI LỬA Ở MIỀN NGUỒN 

ở cả hai ngôn ngữ, ẩn dụ phạm trù lửa đƣợc đặt cơ sở trên một số ánh xạ thành phần cơ 

bản, bao gồm: (1) Những đối tƣợng thuộc các miền ý niệm đích nhƣ con ngƣời, hiện 

tƣợng tự nhiên, hiện tƣợng xã hội tƣơng ứng với lửa. (2) Những đặc điểm, tính chất, 

hoạt động của những đối tƣợng thuộc các miền đích tƣơng ứng với những đặc điểm, 

trạng thái, hoạt động của lửa. (3) Những hoạt động của những đối tƣợng thuộc miền 

đích tƣơng ứng với những hoạt động của con người tác động đến lửa. Chính sự tƣơng 

đồng trong cấu trúc ánh xạ thành phần cơ bản của ẩn dụ phạm trù lửa ở hai ngôn ngữ 

đã dẫn đến sự tƣơng đồng của một số ẩn dụ ý niệm cụ thể nhƣ sau: 

1. SỨC NÓNG CỦA NHỮNG ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI SỨC 

NÓNG CỦA LỬA 

- Le piment met la bouche en feu. (Ớt làm miệng bốc lửa. / Ớt làm miệng nóng 

ran.); Feu de dents (lửa của răng / cảm giác đau khi mọc răng) 

- Người nóng bừng; mặt đỏ bừng; bốc hỏa; hạ hỏa 

2. QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG 

VỚI QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA LỬA  

- Flamber de passion (cháy bùng vì đam mê), On dit qu'il a longtemps brûlé pour 

la princesse. (Ngƣời ta nói rằng từ lâu hắn đã cháy vì công chúa. / Ngƣời ta nói rằng từ 

lâu hắn đã say mê công chúa.) 

- Nụ cười vụt tắt, Mối tình cháy lúc chia xa / Vần thơ em cháy câu ca bên đời 
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3. ÁNH SÁNG, LÝ TƢỞNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG 

VỚI ÁNH SÁNG CỦA LỬA 

- Le feu du regard (Ngọn lửa của cái nhìn), Le flambeau du progrès (Ngọn 

đuốc của sự tiến bộ), La science n'a pas de patrie, parce que le savoir est le 

patrimoine de l'humanité, Le flambeau qui éclaire le monde. (Khoa học không có 

quê hƣơng bởi vì tri thức là di sản của nhân loại, là ngọn đuốc chiếu sáng thế giới 

loài ngƣời.) 

- Mắt rực sáng, Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng 

4. MÀU SẮC CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI MÀU SẮC CỦA LỬA 

- le ciel de feu (bầu trời lửa / bầu trời sáng rực), un ruban de feu (một dây ruy 

băng lửa), un cheval à la robe feu (ngựa có lông màu lửa) 

- dừa lửa; dền lửa, diệc lửa; kiến lửa; cò lửa; Dưới trăng quyên đã gọi hè / 

Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông. 

5. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG 

CỦA CON NGƢỜI VỚI LỬA 

- Il ne faut pas jeter de l‟huile sur le feu (Đừng đổ dầu vào lửa), brûler les 

étapes (đốt giai đoạn), éteindre un talent (vùi dập nhân tài), allumer quelqu‟un (chỉ 

trích ai một cách gay gắt) 

- Lửa cháy đổ thêm dầu, dập tắt âm mưu từ trong trứng nước, đốt giai đoạn, 

Chữa cháy một vấn đề, Gắp lửa bỏ tay người 

6. VIỆC VƢỢT KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH ĐỂ KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG 

THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI VIỆC VƢỢT QUA THỬ THÁCH CỦA LỬA 

- Vàng thật không sợ lửa, Thành viên Chính phủ mới: Đã được 'thử lửa' ở 

nhiều vị trí. (V.190) 

- L'or véritable ne craint pas le feu. (Vàng thật không sợ lửa.),Un amour qui 

ne résiste pas à l'épreuve, même à l'épreuve du feu, n'est pas le véritable amour. 

(Một tình yêu không vƣợt qua đƣợc thử thách, ngay cả trong thử thách của lửa, 

không phải là tình yêu đích thực.) (P.9) 

4.2.2. Sự khác biệt trong việc lựa chọn thuộc tính điển dạng giữa hai miền 

ý niệm nguồn-đích và việc tái lập ánh xạ của mô hình tri nhận của ẩn dụ phạm 

trù lửa  

Bên cạnh những điểm tƣơng đồng trong việc lựa chọn thuộc tính điển dạng 

của lửa ở miền nguồn, chúng tôi còn nhận thấy trong tiếng Pháp và tiếng Việt vẫn 
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có những nét khác biệt. Số lƣợng ẩn dụ từ các ý niệm miền nguồn lửa trong tiếng 

Pháp và tiếng Việt đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 4.2: Bảng so sánh số lượng và tỉ lệ ẩn dụ từ ý niệm miền nguồn lửa trong 

tiếng Pháp và tiếng Việt 

Ý niệm miền nguồn lửa 
TIẾNG PHÁP TIẾNG VIỆT 

Số lƣợng và tỉ lệ ẩn dụ  Số lƣợng và tỉ lệ ẩn dụ 

Tính nhiệt  98 (28%) 58 (29.2%) 

Hoạt động của con ngƣời 

với lửa 

85 (24.3%) 
49 (24.6%) 

Quá trình cháy 78 (22.3%) 44 (22.1%) 

Tính sáng 37 (10.6%) 20 (10.1%) 

Sự thiêu hủy 30 (8.5%) 13 (6.5%) 

Màu sắc 12 (3.4%) 11 (5.5%) 

Hình dáng 8 (2.3%) 0 (0%) 

Chức năng tẩy uế và tái 

sinh 

2 (0.6%) 4 (2%) 

Tổng 350 (100%) 199 (100%) 

  Bảng so sánh trên cho ta thấy các thuộc tính điển dạng của lửa ở miền nguồn 

trong tiếng Pháp và tiếng Việt tƣơng đối giống nhau về nội dung nhƣng có khác 

nhau về thứ tự ƣu tiên sử dụng. Ngoài thuộc tính tính nhiệt của lửa đƣợc xem là 

thuộc tính nổi trội nhất ở cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy ngƣời 

Pháp sử dụng nhiều ẩn dụ từ ý niệm về hoạt động của con ngƣời với lửa (24.3%) 

trong khi ngƣời Việt lại sử dụng nhiều ẩn dụ từ ý niệm về quá trình cháy của lửa 

(24,6%). Một điểm khác biệt có thể nhận ra khá rõ nét là những ẩn dụ từ ý niệm về 

tính sáng của lửa trong tiếng Pháp chiếm tỉ lệ cao hơn những ẩn dụ loại này trong 

tiếng Việt. Theo đó, trong tiếng Pháp số lƣợng ẩn dụ xuất phát từ ý niệm về tính 

sáng chiếm 10.6%, trong khi đó số lƣợng ẩn dụ loại này trong tiếng Việt chỉ chiếm 

6,5%. Ngoài ra, số lƣợng ẩn dụ xuất phát từ ý niệm về màu sắc của lửa trong tiếng 
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Việt nhiều hơn trong tiếng Pháp. Những ẩn dụ loại này chiếm 10.1% trong tổng số 

ẩn dụ phạm trù lửa của tiếng Việt trong khi đó trong tiếng Pháp chỉ chiếm 3.4%. 

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy trong tiếng Pháp tồn 

tại những ẩn dụ từ ý niệm về hình dáng của ngọn lửa trong khi đó trong tiếng Việt 

không có những biểu đạt về mặt ngôn ngữ của những ẩn dụ loại này trong nguồn ngữ 

liệu nghiên cứu. Trong tiếng Pháp, có sự ánh xạ dựa trên ý niệm về hình dáng của 

ngọn lửa thể hiện cấu trúc ý niệm HÌNH DÁNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH 

TƢƠNG ỨNG VỚI HÌNH DÁNG CỦA NGỌN LỬA. Theo đó, trong tiếng Pháp, cụm từ les 

flammes d‟un lustre (những ngọn lửa của đèn chùm) dùng để chỉ những bóng điện có 

hình dạng dài và nhọn, tựa nhƣ hình ngọn lửa. Ở lĩnh vực kiến trúc, từ le gothique 

flamboyant (gô tích lửa cháy) đƣợc dùng khá phổ biến để chỉ kiến trúc kiểu gô tích 

với những họa tiết giống hình dáng ngọn lửa. Trong lĩnh vực quân sự, la flamme de 

guerre (ngọn lửa chiến tranh) đƣợc dùng để chỉ lá cờ hình dạng giống ngọn nến treo 

ở tàu chiến... 

4.3. SỰ TƢƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG MÔ HÌNH TRI 

NHẬN CỦA ẨN DỤ PHẠM TRÙ LỬA 

Khi so sánh mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm về lửa trong tiếng Pháp và 

tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy ở cả hai ngôn ngữ, miền ý niệm nguồn (lửa) đã đƣợc 

phóng chiếu lên những miền đích khác nhau gồm con ngƣời (con ngƣời sinh học, 

con ngƣời tâm lý, tình cảm, con ngƣời xã hội, con ngƣời tâm linh), hiện tƣợng tự 

nhiên (hiện tƣợng khí tƣợng, thực vật, động vật, màu sắc), đời sống xã hội (lĩnh 

vực y học, quân sự, đối tƣợng cụ thể, khái niệm trừu tƣợng thuộc đời sống xã hội). 

Nhìn từ các góc độ này thì có những điểm tƣơng đồng giữa tiếng Pháp và tiếng 

Việt. Điểm tƣơng đồng nổi bật nhất về mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm về lửa ở 

cả hai ngôn ngữ là số lƣợng biểu thức ẩn dụ dựa trên sự ánh xạ từ miền nguồn lửa 

đến miền đích con ngƣời chiếm số lƣợng và tỉ lệ lớn nhất. Theo đó, trong tiếng 

Pháp, số lƣợng ẩn dụ loại này là 218/350 (62.3%) ở ngữ liệu từ điển và 127/200 

(63.5%) ở ngữ liệu TPVH, PTTT, còn trong tiếng Việt là 108/199 (54.3%) ở ngữ 

liệu từ điển và 102/200 (51%) ở ngữ liệu TPVH, PTTT. Số lƣợng ẩn dụ dựa trên sự 

ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã hội xếp thứ hai và cuối cùng là 

số lƣợng ẩn dụ dựa trên sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền nguồn hiện tƣợng tự 

nhiên. Nhƣ vậy, có thể kết luận rằng trong rất nhiều mối liên tƣởng sâu xa giữa ý 
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niệm lửa và ý niệm về những phạm trù khác ẩn chìm trong thế giới tƣ duy, mối liên 

hệ giữa lửa và con ngƣời là mối liên hệ cơ bản nhất. Đây cũng là lý do giải thích tại 

sao tâm điểm của sự nối kết giữa hai miền ý niệm thƣờng tập trung vào phạm trù 

lửa trong mối quan hệ với phạm trù con ngƣời. Những mối liên tƣởng này là cơ sở 

để hình thành nên những ẩn dụ ý niệm của phạm trù lửa trong cả hai ngôn ngữ. 

Chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn những điểm tƣơng đồng và khác biệt của mô 

hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm về lửa trong hai ngôn ngữ ở phần dƣới đây. 

4.3.1. Sự tƣơng đồng trong mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm phạm trù lửa 

4.3.1.1. Sự tƣơng đồng trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích 

con ngƣời 

Kết quả nghiên cứu từ nguồn ngữ liệu cho thấy trong cả hai ngôn ngữ đều tồn tại 

những ánh xạ từ phạm trù lửa đến phạm trù con ngƣời, đó là lửa - con người tâm lý, 

tình cảm, lửa - con người xã hội, lửa - con người sinh học và lửa - con người tâm linh 

với thứ tự ƣu tiên về số lƣợng tƣơng đồng nhau. 

Bảng 4.1. Bảng so sánh số lượng và tỉ lệ ẩn dụ từ phạm trù lửa đến phạm trù con người 

trong tiếng Pháp và tiếng Việt 

Miền 

nguồn 
Miền đích 

Ngữ liệu từ điển 
Ngữ liệu TPVH và 

PTTT 

Pháp Việt Pháp Việt 

Lửa 

Con ngƣời tâm lý - tình 

cảm 

87 

(39.9%) 

55 

(50.9%) 

59 

(46.5%) 

51 

(50%) 

Con ngƣời xã hội 61 

(28%) 

27 

(23.1%) 

25 

(19.7%) 

23 

(22.5%) 

Con ngƣời sinh học 55 

(25.2%) 

24 

(20.4%) 

37 

(29.1%) 

19 

(18.6%) 

Con ngƣời tâm linh 15 

(6.9%) 

6 

(5.6%) 

6 

(4.7%) 

9 

(8.8%) 

Tổng 218 

(100%) 

108 

(100%) 

127 

(100%) 

102 

(100%) 
 

Bảng so sánh cho thấy số lƣợng ẩn dụ dựa trên ánh xạ lửa - con ngƣời tâm lý, 

tình cảm ở cả hai ngôn ngữ chiếm tỉ lệ cao nhất: trong tiếng Pháp 92/218 (39.7%) ở 
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ngữ liệu từ điển và 59/127(46.5%) ở ngữ liệu TPVH, PTTT còn trong tiếng Việt là 

60/108 (50%) và 51/102 (50%). Tiếp sau đó là con ngƣời xã hội, con ngƣời sinh học 

và cuối cùng là con ngƣời tâm linh. 

Kết quả so sánh các cấu trúc ánh xạ giữa hai ngôn ngữ cho thấy có sự tƣơng 

đồng trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời tâm lý, tình 

cảm trong cả hai ngôn ngữ. Theo đó, cả hai ngôn ngữ đều dùng rất nhiều từ liên 

quan đến lửa để miêu tả tình yêu của con ngƣời. Có thể thấy cả ngƣời Pháp và 

ngƣời Việt đều ngữ nghĩa hoá khái niệm lửa để diễn tả những cảm xúc rất mãnh liệt, 

cảm xúc thăng hoa trong tình yêu. Phát triển từ ý nghĩa của mẫu gốc lửa - mang đến 

hơi ấm, mang đến ánh sáng, biểu tƣợng lửa trong cuộc sống con ngƣời có ý nghĩa là 

sự sống, là tình yêu. Hành động thắp lửa vì vậy đƣợc dùng để chỉ sự bắt đầu tình 

cảm, tình yêu của con ngƣời. Hình ảnh ngọn lửa lụi tàn đƣợc sử dụng để thể hiện 

tình yêu đã mất. Cả ngƣời Pháp và ngƣời Việt đều sử dụng nhiều từ ngữ thuộc 

nhóm chỉ lửa và các dạng thể liên quan đến lửa để miêu tả đặc điểm của tình yêu 

nhƣ le feu de l‟amour, le feu de la passion, les feux de l‟amour, allumer les feux de 

l‟amour, le feu sous la cendre... và lửa tình, ngọn lửa tình yêu, thắp lửa tình yêu... 

Trong cả hai ngôn ngữ đều có rất nhiều từ ngữ chỉ quá trình vận động của lửa để 

diễn tả các trạng thái, các cung bậc khác nhau trong tình yêu đôi lứa. Ví dụ trong 

tiếng Pháp có những cấu trúc nhƣ amour brûlant, amour incendiant, désir brûlant, 

un amour éteint, l'amour est un feu qui dévore còn trong tiếng Việt có những cấu 

trúc bén duyên, tình cảm âm ỉ cháy, tình yêu rực cháy, cuộc tình nồng cháy, tình yêu 

bốc lửa, cuộc tình thiêu đốt, tình yêu đã tắt, cuộc tình đã tắt, tình cảm lịm tắt, tắt 

lửa lòng.v.v…). 

Không chỉ dùng từ ngữ về lửa để diễn đạt tình yêu, chúng tôi còn nhận thấy 

trong cả hai ngôn ngữ đều có những ẩn dụ dùng ý niệm lửa để chỉ sự thù hận của 

con ngƣời. 

Xin nêu một số ví dụ về ẩn dụ TÌNH YÊU LÀ LỬA và SỰ THÙ HẬN LÀ 

LỬA trong hai ngôn ngữ: 
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ẨN DỤ TIẾNG PHÁP TIẾNG VIỆT 

TÌNH YÊU LÀ LỬA 

- Entretenir la flamme après le 

mariage (Giữ lửa sau hôn 

nhân) 

- Pour un amour éteint que de 

feux vont renaître… (Với một 

tình yêu đã tắt, biết bao ngọn 

lửa sẽ hồi sinh) (P.11) 

- Allumer les feux de l‟amour 

(thắp sáng ngọn lửa tình yêu) 

- Ngọn lửa tình yêu rực 

cháy trong tim 

- Giữ lửa yêu sau hôn 

nhân 

-  Sự đời đã tắt lửa lòng / 

Còn chen vào chốn bụi 

hồng mà chi.(V.9) 

- Thắp lửa tình yêu 

SỰ THÙ HẬN LÀ 

LỬA 

- Il voyait tous les jours cet objet 

rallumer sa haine et son 

courage. (Ngày nào nó cũng 

thấy vật này thắp lại hận thù và 

lòng dũng cảm của nó.) (P.48) 

- Tôi không gặp cô ta để 

trả thù. Hận thù sẽ gây 

ra liên tiếp một chuỗi 

hận thù theo vòng tròn. 

Hận thù sẽ thiêu đốt tim 

gan chính kẻ đang ôm 

hận. (V.42) 

Xuất phát từ sự tƣơng đồng giữa trạng thái tâm lý của con ngƣời với tính nhiệt 

và quá trình cháy của lửa, cả ngƣời Pháp và ngƣời Việt đều sử dụng những ẩn dụ ý 

niệm lửa để thể hiện những trạng thái tâm lý tích cực nhƣ niềm tin, niềm hi vọng, 

cảm hứng cũng nhƣ những trạng thái tâm lý tiêu cực nhƣ sự tức giận, sự lo âu, sự đau 

đớn. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua các ví dụ sau: 
 

ẨN DỤ TIẾNG PHÁP TIẾNG VIỆT 

SỰ ĐAM MÊ,Ý 

CHÍ MÃNH LIỆT 

LÀ LỬA 

- Brûler les planches (Đốt cháy 

sân khấu / Biểu diễn với sự 

hào hứng cao độ)  

- Flamber de passion (Cháy 

bùng vì đam mê)  

- Attiser l‟ardeur (Thổi bùng 

lên sự nhiệt tình, hăng hái của 

ai đó) 

- Cháy hết mình (vì nghệ 

thuật)  

- Cháy bùng đam mê  

- Lửa nhiệt huyết 

SỰ TỨC GIẬN, SỰ 

LO ÂU LÀ LỬA 

- La flambée de colère (Bừng 

cơn giận)  

- Jeter de l‟huile sur le feu (Đổ 

dầu vào lửa)  

- Bừng bừng lửa giận  

- Đổ thêm dầu vào lửa  

- Ngồi trên đống lửa 

- Kiến bò trong chảo nóng 
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- Être sur la braise (Ở trên lửa, 

trạng thái sợ hãi, lo lắng)  

- Être sur des charbons ardents 

(Ngồi trên đống lửa / Ngồi 

trên đống than cháy hồng) 

SỰ ĐAU ĐỚN LÀ 

LỬA 

- La douleur est un feu que 

chacun alimente en soi. (Nỗi 

đau là một ngọn lửa mà mỗi 

ngƣời nuôi dƣỡng trong mình) 

(P.57)  

- Les larmes sont le contre-feu 

de la souffrance. (Nƣớc mắt là 

tấm chắn (lửa) của sự đau 

khổ.) (P.58) 

- Anh mất em như mất nửa 

cuộc đời / Nỗi đau anh 

không thể nói bằng lời / 

Một ngọn lửa thâm trầm 

âm ỉ cháy (V.26)  

- Nắng như màu lửa cháy / 

Sém lòng một vết thương 

(V.29) 

 

 Đối với sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời xã hội, cả hai 

ngôn ngữ đều sử dụng những ẩn dụ rất phong phú. Những từ ngữ vốn để chỉ quá 

trình vận động của lửa đã đƣợc sử dụng để chỉ quá trình hoạt động của con ngƣời. 

Cả hai ngôn ngữ đểu sử dụng những từ ngữ thuộc phạm trù lửa để miêu tả những 

mối quan hệ giữa con ngƣời trong xã hội. Đó có thể là những quan hệ tốt đẹp thể 

hiện qua những ẩn dụ nhƣ thắp lửa, truyền lửa, giữ lửa..., hay có thể là sự hãm hại 

lẫn nhau qua những ẩn dụ gắp lửa, đốt, nấu... 

 

ẨN DỤ TIẾNG PHÁP TIẾNG VIỆT 

HOẠT ĐỘNG CỦA 

CON NGƢỜI TRONG 

XÃ HỘI LÀ HOẠT 

ĐỘNG CỦA CON 

NGƢỜI VỚI LỬA 

- Brûler la chandelle par deux 

bouts (đốt ngọn nến từ hai đầu / 

lãng phí tiền bạc, sức khỏe)  

- Faire feu de tout bois (tạo 

lửa từ mọi loại củi / sử dụng hết 

mọi phƣơng tiện để làm việc) 

- Flamber une fortune en peu 

de temps (Đốt cháy một gia tài 

trong một thời gian ngắn) 

- Nấu sử sôi kinh 

- Kiếm củi ba năm đốt một 

giờ 

- Nướng hết số tiền vào 

canh bạc 
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NHÂN TỐ NỐI CON 

NGƢỜI VỚI CON 

NGƢỜI LÀ LỬA 

- Nicolas Sarkozy saurait-il 

enflammer les coeurs de nos 

cousins britanniques ? (Liệu 

Nicolas Sarkozy thể đốt cháy 

đƣợc những trái tim của những 

ngƣời anh em họ ngƣời Anh 

của chúng ta?) (P.83) 

- Enseignante en arts plastiques 

au secondaire, j'ai le bonheur de 

transmettre aux plus jeunes le feu 

sacré qui m'anime. (Là giáo viên 

nghệ thuật tạo hình ở trƣờng 

trung học, tôi thấy hạnh phúc khi 

truyền cho lớp trẻ ngọn lửa nhiệt 

huyết đã khích lệ tôi) (V.79) 

- Một bài học đạo đức 

được đáp lại bằng thái 

độ đối phó, hình thức hay 

thắp lên ngọn lửa trong 

tim nhiều học sinh.. 

(V.71)  

- Hơn 1.000 doanh nhân 

truyền "lửa" kinh doanh 

cho thanh niên qua E-

Learning 

PHƢƠNG TIỆN ĐỂ 

CON NGƢỜI HÃM 

HẠI NHAU LÀ LỬA 

- Faire mourir à petit feu (làm 

chết bằng lửa nhỏ / gây phiền 

muộn làm chết dần chết mòn) 

- Brûler quelqu‟un à petit feu 

- (Đốt ai đó bằng lửa nhỏ / 

gây hại cho ai đó) 

- Allumer la guerre (Châm 

ngòi cuộc chiến) 

- Gắp lửa bỏ tay người  

- Nồi da nấu thịt 

- Đốt cho mấy câu rất cay 

 

Trong cả hai ngôn ngữ đều tồn tại những ẩn dụ dựa trên sự ánh xạ từ miền 

nguồn lửa đến miền đích con ngƣời sinh học. Từ trong tâm thức của ngƣời Pháp và 

ngƣời Việt đều có sự liên tƣởng giữa đặc điểm ngoại hình của con ngƣời với thuộc 

tính của lửa. Chẳng hạn khi nhìn vào một đôi mắt sáng, cả ngƣời Việt và ngƣời Pháp 

đều liên tƣởng đến ánh lửa nên trong tiếng Pháp và tiếng Việt có rất nhiều ẩn dụ lửa 

với nghĩa ánh mắt sáng. Ngoài ra, những cảm giác nóng, đau, rát của con ngƣời cũng 

đƣợc liên tƣởng với cảm giác nóng, rát do lửa gây ra. Do đó, khi miêu tả những cảm 

giác nóng, rát, cả hai ngôn ngữ đều sử dụng những ẩn dụ phạm trù lửa. Cuộc sống 

của con ngƣời cũng đƣợc nhìn nhận nhƣ quá trình cháy của một ngọn lửa. 

Xin nêu một số ví dụ về ẩn dụ lửa - con người sinh học nhƣ sau: 
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ẨN DỤ TIẾNG PHÁP TIẾNG VIỆT 

ÁNH MẮT LÀ 

LỬA 

- Les yeux de braise (mắt lửa 

/ mắt sáng)  

- Yeux qui jettent des flammes 

(đôi mắt ném ra những ngọn 

lửa / đôi mắt sáng)  

- Le feu lui sort par les yeux 

(Lửa toát ra từ đôi mắt của 

anh ấy) 

- Mắt rực sáng 

- Đôi mắt nảy lửa  

- Lạ kỳ đôi mắt của em / 

Ngước nhìn như thể mắt 

chim dịu dàng / Mà sao 

trút lửa nồng nàn / Phút 

đầu tiên ấy bàng hoàng 

lòng anh. (V.80) 

CẢM GIÁC NÓNG, 

ĐAU RÁT LÀ LỬA 

- La soif ardente (Cơn khát 

rực lửa / Cơn khát dữ dội)  

- Avoir la gorge en feu (Có 

họng bốc lửa / Rát họng)  

- Le feu de la fièvre (Lửa của 

cơn sốt / Cảm giác nóng do 

bị sốt),  La fièvre ardente 

(Cơn sốt rực lửa / Cơn sốt 

dữ dội) 

- Brûler de fièvre (Cháy vì sốt 

/ Sốt cao) 

- Khát cháy họng  

- Rát cổ bỏng họng  

- Người nóng bừng 

- Người nóng rực 

 

4.3.1.2. Sự tƣơng đồng trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích 

đời sống xã hội 

Kết quả nghiên cứu còn cho thấy trong cả hai ngôn ngữ đều tồn tại những ẩn dụ 

dựa trên sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã hội, cụ thể đó là sự 

ánh xạ từ miền nguồn lửa đến những miền đích nhƣ y học, quân sự, chiến tranh, đối 

tượng cụ thể, khái niệm trừu tượng thuộc đời sống xã hội (sự soi sáng, chân lý, sự 

nguy hiểm, khó khăn, sự vượt quá giới hạn). Trong những ẩn dụ này, nổi trội nhất ở 

cả hai ngôn ngữ là những ẩn dụ về khái niệm trừu tƣợng thuộc đời sống xã hội. Theo 

đó, số lƣợng ẩn dụ theo loại này trong tiếng Pháp là 50.5% ở ngữ liệu từ điển và 

47.1% ở ngữ liệu TPVH, PTTT còn trong tiếng Việt là 65.4% và 47.6%. Sau đây là 

một số ví dụ về sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã hội trong hai 

ngôn ngữ. 
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ẨN DỤ TIẾNG PHÁP TIẾNG VIỆT 

SỰ KHỐC LIỆT, 

TÀN PHÁ CỦA 

CHIẾN TRANH LÀ 

LỬA 

- Lorsque tout est en feu par la 

guerre, les lois, l'agriculture, les 

arts languissent. (Trong khi tất cả 

mọi thứ đang chìm trong lửa chiến 

tranh, những điều luật, nông 

nghiệp, nghệ thuật cũng sẽ sống 

mòn mỏi.) (P.172) 

- Vous avez trouvé tout votre 

royaume soumis, et vous l'avez 

laissé tout en feu par une cruelle 

guerre civile. (Các ngƣời đã nhận 

thấy toàn bộ vƣơng quốc đã phục 

tùng, và các ngƣời để tất cả mọi 

thứ trên lửa của một cuộc nội chiến 

tàn nhẫn.) (P.171) 

- Chúng nó chẳng còn 

mong dội lửa / Trường 

của em đứng giữa đồi 

quang (V.142)  

- Quê hương ta từ ngày 

khủng khiếp / Giặc kéo lên 

ngùn ngụt lửa hung tàn 

(V.161) 

SỰ SOI SÁNG, 

CHÂN LÝ LÀ LỬA 

- Le flambeau du progrès (Ngọn 

đuốc của tiến bộ)  

- Le savoir est le patrimoine de 

l‟humanité, le flambeau qui éclaire 

le monde. (Tri thức là di sản của 

nhân loại, là ngọn đuốc chiếu sáng 

thế giới loài ngƣời.) (P.180)  

- Gần mực thì đen, gần 

đèn thì sáng 

- Việt Nam trên đường 

tương lai / Lửa thiêng soi 

toàn thế giới. (V.172) 

SỰ NGUY HIỂM, 

SỰ KHÓ KHĂN LÀ 

LỬA 

- Jouer avec le feu (đùa với lửa) 

- Le feu est dans ses affaires. (Lửa 

ở trong công việc kinh doanh của 

anh ấy. / Công việc kinh doanh 

của anh ấy đang bị xáo trộn và 

gặp khó khăn) 

- Đùa với lửa / Chơi với 

lửa 

- Nước sôi lửa bỏng / Dầu 

sôi lửa bỏng 

SỰ VƢỢT QUÁ 

GIỚI HẠN LÀ 

QUÁ LỬA 

- Une affaire grillée (Một vụ 

việc bị nƣớng / Một vụ việc hỏng 

bét) 

- Ça sent le brûlé. (Cái đó bốc 

mùi cháy. / Công việc có vẻ hỏng 

bét.) 

- Cháy giáo án  

- Tiền khê vốn đọng 
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Ngoài ra, chúng tôi còn nhận thấy trong tâm thức của ngƣời Pháp và ngƣời 

Việt đều có sự liên tƣởng giữa mối quan hệ nhân quả của các hoạt động của con 

ngƣời và mối quan hệ của lửa và khói. Chính vì thế, trong cả hai ngôn ngữ đều sử 

dụng hình ảnh ẩn dụ lửa và khói để diễn tả mối quan hệ nguyên nhân, kết quả: Il n‟y 

a pas de fumée sans feu (Chẳng có khói nào mà không có lửa) trong tiếng Pháp và 

Không có lửa làm sao có khói trong tiếng Việt. Sự trùng hợp này có lẽ không phải 

ngẫu nhiên mà có bởi lẽ có khá nhiều ngôn ngữ sử dụng hình ảnh ẩn dụ “lửa” và 

“khói” để chỉ mối quan hệ nguyên nhân kết quả, chẳng hạn thành ngữ Where there's 

smoke, there's fire (Nơi nào có khói nơi đó có lửa) trong tiếng Anh... Phải chăng ở 

đây có sự vay mƣợn giữa các ngôn ngữ? Có thể trong quá trình tiếp xúc, ngƣời 

nƣớc này chịu ảnh hƣởng cách ý niệm hóa, cách sử dụng từ ngữ để biểu đạt ý tƣởng 

của ngƣời nƣớc khác.  

4.3.1.3. Sự tƣơng đồng trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích 

hiện tƣợng tự nhiên 

Sự tƣợng đồng có thể thấy rõ trong ẩn dụ lửa - hiện tượng tự nhiên giữa hai 

ngôn ngữ là trong khi miêu tả một số đối tƣợng, khái niệm thuộc thế giới tự nhiên 

nhƣ hiện tƣợng khí tƣợng, thực vật, động vật, màu sắc, cả ngƣời Pháp và ngƣời Việt 

đều đã sử dụng những từ ngữ thuộc phạm trù lửa. Sau đây là một số ví dụ về sự 

tƣơng đồng: 

 

  ẨN DỤ TIẾNG PHÁP TIẾNG VIỆT 

SỨC NÓNG MÙA HÈ 

> < LỬA 

- Les feux de l‟été (Những 

ngọn lửa mùa hè / Cái nóng 

mùa hè)  

- Le soleil ardent (mặt trời rực 

lửa) / le soleil brûlant (mặt 

trời nóng bỏng) 

- Un été torride (Một mùa hè 

nóng rực) 

- Nắng đổ lửa  

- Mặt trời nung nấu da 

thịt  

- Nắng cháy da cháy thịt 

MÀU SẮC > < LỬA 

- Orange brûlé (màu cam 

cháy)  

- Gris fumée (xám khói) 

- Bầu trời màu lửa  

- Màu vàng cháy  

- Màu khói 
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Nhƣ vậy, những ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt có khá 

nhiều nét tƣơng đồng về cấu trúc ý niệm. Cũng có khá nhiều trƣờng hợp trong 2 

ngôn ngữ sử dụng hình ảnh ẩn dụ gần nhau hoặc giống nhau, ví dụ le feu de l‟amour 

- lửa tình yêu, entretenir la flamme après le mariage - giữ lửa sau hôn nhân, le feu 

de la haine - lửa hận, le feu de paille - lửa rơm, mijoter sa vengeance - nung nấu sự 

trả thù, flamber de passion - cháy bùng vì đam mê, la flambée de colère - bừng cơn 

giận, jeter de l‟huile sur le feu - đổ dầu vào lửa, la soif ardente - khát cháy họng, 

jouer avec le feu - đùa với lửa, gris fumée - màu khói... Tuy nhiên, cũng có khi 

trong mỗi loại ẩn dụ ý niệm, cả hai ngôn ngữ tuy có sử dụng những hình ảnh ẩn dụ 

khác nhau nhƣng đều có những thí dụ điển hình. Ví dụ cả hai ngôn ngữ đều có ẩn 

dụ ý niệm HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI TRONG XÃ HỘI LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CON 

NGƢỜI VỚI LỬA nhƣng tiếng Pháp lại sử dụng những hình ảnh ẩn dụ brûler la 

chandelle par deux bouts (đốt ngọn nến từ hai đầu / lãng phí tiền bạc, sức khỏe), 

faire feu de tout bois (tạo lửa từ mọi loại củi / sử dụng hết mọi phƣơng tiện để làm 

việc), flamber une fortune en peu de temps (đốt cháy một gia tài trong một thời gian 

ngắn) trong khi đó tiếng Việt lại sử dụng những hình ảnh Nấu sử sôi kinh, Kiếm củi 

ba năm đốt một giờ, Nướng hết số tiền vào canh bạc... 

4.3.2. Sự khác nhau trong mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm phạm trù lửa 

4.3.2.1. Sự khác nhau về đối tƣợng miền đích của ẩn dụ ý niệm lửa 

Khi so sánh, đối chiếu những ẩn dụ ý niệm về lửa trong tiếng Pháp và tiếng 

Việt, chúng tôi nhận thấy cả hai ngôn ngữ đều tồn tại những mô hình tri nhận của ẩn 

dụ về lửa tƣơng đối giống nhau với những sự ánh xạ gần nhƣ tƣơng đồng lửa - con 

người (con người sinh học, con người xã hội, con người tâm lý tình cảm, con người 

tâm linh, lửa - hiện tượng tự nhiên (khí tượng, động vật, thực vật, màu sắc), lửa - 

đời sống xã hội (sự soi sáng, chân lý, sự khó khăn, sự hủy diệt...). Tuy nhiên, vẫn có 

những ẩn dụ ý niệm đƣợc biểu hiện bằng những biểu thức ngôn ngữ trong ngôn ngữ 

này mà không có trong ngôn ngữ kia trong phạm vi ngữ liệu nghiên cứu. 

Khi so sánh ẩn dụ ý niệm của hai ngôn ngữ, chúng tôi nhận thấy trong tiếng 

Pháp có ẩn dụ ý niệm DỤC VỌNG LÀ LỬA trong khi đó trong tiếng Việt, chúng tôi 

không thấy có ẩn dụ này từ nguồn ngữ liệu nghiên cứu. Xuất phát từ biểu tƣợng dục 

tình của lửa, ngƣời Pháp cho rằng một ngƣời có tính cách của lửa là một ngƣời có 
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nhu cầu tình dục cao. Chính vì thế, tiếng Pháp sử dụng những cấu trúc nhƣ 

tempérament de feu (tính cách của lửa / có nhu cầu tình dục cao), tempérament 

ardent (tính cách rực / có nhu cầu tình dục cao), une allumeuse (mồi lửa / ngƣời đàn 

bà lẳng lơ). Ngoài ra, trong tiếng Pháp, để chỉ một ngƣời lạnh lùng, chai sạn, ta có 

thể sử dụng cụm un homme cuit et recuit (một ngƣời bị nấu đi nấu lại) hoặc khi chỉ 

một ngƣời khó lay chuyển, ngƣời Pháp sử dụng cụm từ être dur à cuire (khó nấu 

chín). Những ẩn dụ này không tìm thấy trong nguồn ngữ liệu khảo sát trong tiếng 

Việt. Trong tiếng Pháp còn có ẩn dụ CHỨNG BỆNH TRONG Y HỌC LÀ LỬA đƣợc biểu 

đạt bằng rất nhiều biểu thức ngôn ngữ nhƣ l‟inflammation des poumons (sự bốc 

cháy phổi / viêm phổi), avoir le brûlant (có lửa cháy/đau dạ dày), les brûlures 

d‟estomac (những vết bỏng dạ dày / những cảm giác đau rát ở dạ dày), le feu volant 

(lửa di động / mề đay), le feu sacré (lửa thiêng / chứng viêm quầng). Trong khi đó, 

nguồn ngữ liệu tiếng Việt chỉ xuất hiện 1 biểu thức ngôn ngữ loại này là bệnh than.  

4.3.2.2. Sự khác nhau về cấu trúc ánh xạ 

Sự khác biệt trong cách nhìn nhận và đánh giá về thế giới xung quanh giữa 

ngƣời Pháp và ngƣời Việt đã dẫn đến việc xây dựng những ẩn dụ ý niệm lửa cũng 

có những nét khác biệt. Ngƣời phƣơng Tây ngay từ thời cổ đại đã có cách nhìn nhận 

triết học về thế giới khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Trong thói quen tƣ duy của 

mình, ngƣời phƣơng Tây nói chung và ngƣời Pháp nói riêng tƣ duy khá rạch ròi về 

những sự vật, hiện tƣợng trong đời sống. Trái lại, ngƣời phƣơng Đông nói chung và 

ngƣời Việt nói riêng, do tính khép kín trong sự phát triển của nền văn hóa nông 

nghiệp, chịu ảnh hƣởng nặng nề của văn hóa phong kiến nên cách nhìn nhận và 

đánh giá về thế giới của ngƣời Việt thƣờng phức tạp hơn. Trong nhận thức của 

mình, ngƣời phƣơng Đông cho rằng thế giới không phải là những mảnh ghép rời rạc 

mà là một thể thống nhất giữa con ngƣời và những sự vật xung quanh. [Phạm Công 

Nhất, 2014]. Trong tiếng Pháp và tiếng Việt đều tồn tại ẩn dụ CẢM XÚC CỦA CON 

NGƢỜI LÀ LỬA nhƣng những trạng thái tâm lý đƣợc thể hiện qua ý niệm về lửa của 

mỗi dân tộc là không hoàn toàn giống nhau. Điểm khác biệt đầu tiên có thể thấy là 

những cung bậc cảm xúc đƣợc miêu tả qua những hình ảnh về lửa trong tiếng Việt 

phong phú hơn trong tiếng Pháp trong phạm vi ngữ liệu. Ngoài những điểm tƣơng 

đồng nhƣ lửa đam mê, lửa ý chí, lửa tức giận, lửa lo âu, lửa đau đớn, trong nguồn 

ngữ liệu nghiên cứu của tiếng Việt còn có lửa phiền muộn, lửa mong chờ, lửa nhớ 
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nhung. Có thể thấy rõ điều này qua một số ví dụ sau: Đêm khuya thắp chút dầu dư / 

Tim lan cháy luộc sầu tư một mình, Cháy lòng ta nỗi nhớ, bạn đời ơi! (V.14), Tóc 

em thoảng gió mây hờ / Lửa mong chưa tắt, hương chờ vẫn say. (V.33).  

Cũng xuất phát từ điểm khác nhau về cách nhìn nên cấu trúc ẩn dụ ý niệm 

NGOẠI HÌNH CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA trong hai ngôn ngữ cũng có những nét khác 

biệt. Khi tiếp xúc với những ngƣời khác, ngƣời Việt nhìn thấy “lửa” từ vẻ đẹp của 

cơ thể trong lúc đó ngƣời Pháp lại bị thu hút bởi “lửa” toát ra từ đôi mắt của ngƣời 

tiếp xúc. Cũng chính vì vậy, ngƣời Việt dùng nhiều từ ngữ về lửa để chỉ vẻ đẹp 

ngoại hình của con ngƣời trong lúc đó ngƣời Pháp lại dùng nhiều từ ngữ về lửa để 

miêu tả ánh mắt. Trong tiếng Việt, hình dáng, trạng thái bên ngoài của con ngƣời 

cũng đƣợc diễn tả giống nhƣ dáng vẻ, trạng thái, đặc điểm của “lửa”. Các từ thuộc 

phạm trù lửa có thể đƣợc sử dụng theo nghĩa chuyển để thể hiện hình thức xinh đẹp, 

rực rỡ của con ngƣời, nhất là ngƣời phụ nữ. Nói đến ngƣời phụ nữ có sắc đẹp quyến 

rũ, làm say đắm bao con ngƣời, ngƣời ta thƣờng dùng cách nói “thân hình bốc lửa”, 

“tấm thân thiêu đốt”, “vẻ đẹp bùng cháy”, “đường cong rực lửa”... Trong khi đó, 

trong tiếng Pháp ta lại thấy có rất nhiều biểu thức ẩn dụ đƣợc dùng để miêu tả đôi 

mắt và ánh nhìn: le feu du regard (lửa của ánh nhìn), la flamme du regard (ngọn lửa 

của ánh nhìn), le regard flamboyant (ánh nhìn sáng quắc), le regard qui jette des 

étincelles (ánh nhìn ném ra những tia lửa / ánh nhìn sáng chói), yeux qui jettent des 

flammes (đôi mắt ném ra những ngọn lửa / đôi mắt sáng), les yeux de braise (mắt 

lửa / mắt sáng)... Trong cấu trúc ẩn dụ ÁNH MẮT LÀ LỬA của hai ngôn ngữ cũng có 

những nét khác biệt. Theo đó, ý niệm ánh mắt lửa trong tiếng Việt luôn đi kèm với 

cảm xúc nhƣ mắt rực lửa giận, mắt rực lửa căm hờn, mắt rực sáng vì vui mừng, ... 

trong lúc đó ý niệm về ánh mắt lửa trong tiếng Pháp không phải lúc nào cũng đi 

kèm với cảm xúc. Chẳng hạn les yeux de braise (mắt lửa / mắt sáng), regard 

flamboyant (cái nhìn sáng ngời)... đƣợc dùng để miêu tả thần thái của một con 

ngƣời thể hiện qua ánh mắt. 

Một điểm khác biệt nữa trong cấu trúc ẩn dụ ý niệm phạm trù lửa là cấu trúc 

ẩn dụ CẢM GIÁC NÓNG, ĐAU, RÁT CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA không hoàn toàn giống 

nhau ở hai ngôn ngữ. Trong tiếng Pháp, có ý niệm làm giảm cảm giác nóng, đau, rát 

là dập tắt lửa nhƣ éteindre une soif (dập tắt một cơn khát), éteindre l‟ardeur de la 

fièvre (dập tắt sự nóng rực của cơn sốt) nhƣng trong tiếng Việt không có ý niệm 

này. 
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4.3.2.3. Một số nét khác biệt về ngôn ngữ, tƣ duy, văn hóa thể hiện qua ẩn dụ 

phạm trù lửa 

1. Sự khác nhau về loại hình ngôn ngữ của hai dân tộc đã chi phối cách tƣ duy 

trong việc xây dựng những ánh xạ ý niệm từ miền nguồn lửa. Tiếng Pháp thuộc loại 

hình ngôn ngữ biến hình (hòa kết) nên có hiện tƣợng sử dụng rộng rãi các phụ tố 

trong từ. Chính vì thế trong tiếng Pháp, từ một từ gốc ban đầu, ta sẽ có nhiều từ phái 

sinh khác. Chẳng hạn từ từ flamme (ngọn lửa), ta có từ phái sinh là flammèche (tàn 

lửa), từ từ incendie (đám cháy, hỏa hoạn), ta sẽ có những từ phái sinh là incendier 

(đốt cháy), incendié (bị cháy), incendiaire (gây cháy), từ từ brûler (cháy, đốt), ta có 

từ brûlant (nóng bỏng), brûlure (vết cháy, vết bỏng)... Chúng ta có thể thấy cả từ 

gốc và từ phái sinh đều đƣợc chuyển nghĩa theo kiểu ẩn dụ để chỉ những đối tƣợng 

thuộc phạm trù khác. Chẳng hạn trong tiếng Pháp ta có thể dùng brûler d'amour 

pour quelqu‟un (cháy lên vì tình yêu với ai đó) hoặc brûlant d'amour (đang cháy 

lên vì tình yêu). Ngoài ra, chúng tôi còn nhận thấy trong tiếng Pháp, có một số động 

từ thuộc trƣờng từ vựng - ngữ nghĩa về lửa vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ 

nhƣ brûler, flamber, incendier ... Chính vì vậy, những từ này có rất nhiều nghĩa ẩn 

dụ. Khi brûler là ngoại động từ, ta sẽ có những ẩn dụ với một nghĩa chung là vƣợt 

qua giới hạn nhƣ brûler l'arrêt (đốt điểm dừng / bỏ qua một điểm dừng), brûler les 

étapes (đốt giai đoạn), brûler un feu rouge (đốt đèn đỏ, vƣợt đèn đỏ), brûler un 

signal (đốt xi nhan / vƣợt xi nhan), brûler la consigne (đốt quân lệnh / vi phạm quân 

lệnh), brûler le pavé (đốt vỉa hè / đi rất nhanh), brûler sa vie (đốt cuộc sống của 

mình / không dành dụm, tiết kiệm), brûler ses chances (đốt những cơ hội của mình / 

tự làm hại mình)... Khi brûler đƣợc dùng nhƣ một nội động từ ta sẽ có những ẩn dụ 

với nghĩa chung là trạng thái tinh thần, tình cảm ở mức độ cao nhƣ brûler de 

curiosité (cháy vì tò mò / rất tò mò), brûler d‟envie (cháy vì mong muốn / có mong 

muốn cháy bỏng), brûler d‟impatience (cháy do mất kiên nhẫn / rất nóng ruột), 

brûler de désir (cháy vì khát khao, khát khao cháy bỏng), brûler d‟amour (cháy vì 

tình yêu). Brûler còn đƣợc dùng với nghĩa ẩn dụ để diễn tả sự say mê brûler pour 

quelqu‟un (say mê ai đó)... 

Cũng liên quan đến đặc điểm về cách sử dụng một động từ với nghĩa nội động 

từ và ngoại động trong tiếng Pháp, khi chuyển dịch qua tiếng Việt đã có những 

trƣờng hợp dịch chƣa đúng nghĩa. Đó là trƣờng hợp một ý thơ của Nadim Hikmet 

trong bản tiếng Pháp: Si tu ne brûles pas, / Si je ne brûle pas, / Si nous ne brûlons 
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pas, / Comment / Les ténèbres / Deviendront-elles / Clarté ? đã đƣợc dịch thành 

Nếu tôi không đốt lửa / Nếu anh không đốt lửa / Nếu chúng ta không đốt lửa / Thì 

làm sao / Bóng tối / Có thể trở thành / Ánh sáng?. Ý thơ này đã đƣợc GS. Cao Xuân 

Hạo sửa lại cách dịch một cách chính xác thành Nếu tôi không cháy / Nếu anh 

không cháy lên / Nếu chúng ta không cháy lên / Thì làm sao / Bóng tối / Có thể trở 

thành / Ánh sáng?. Xin đƣợc trích lại câu kết của GS. Cao Xuân Hạo sau khi sửa 

bản dịch trên: “Nghĩa là mỗi người trong chúng ta phải có đủ nhiệt huyết để dám tự 

thiêu huỷ trong đấu tranh thì Chân mới thắng được Ngụy, Thiện mới thắng được 

Ác. Đây là một lời kêu gọi hy sinh, chứ không phải một lời đề nghị mọi người hãy 

đốt củi hay thắp đuốc lên cho sáng”. [Cao Xuân Hạo, 2001, tr.261). 

Trong khi đó, tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, từ không biến đổi 

hình thái, từ đứng một mình độc lập với các từ khác nên khả năng kết hợp các từ với 

nhau để tạo thành những từ ghép rất cao. Khi nghiên cứu những từ ngữ thuộc phạm 

trù lửa trong tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều trƣờng hợp hai từ đơn kết 

hợp với nhau để tạo thành một từ ghép. Chẳng hạn từ cháy kết hợp với bùng thành 

cháy bùng hoặc bùng cháy, nhen kết hợp với nhóm thành nhen nhóm, nung và nấu 

thành nung nấu, thổi và bùng thành thổi bùng, nóng và bỏng thành nóng bỏng... 

Điều đặc biệt là đa số những từ ghép kiểu này đều đƣợc sử dụng chỉ với nghĩa ẩn dụ 

chứ không còn đƣợc sử dụng với nghĩa đen ban đầu. Ngƣời Việt thƣờng nói nhen 

lửa, nhóm bếp nấu cơm chứ không nói nhen nhóm bếp nấu cơm. Nhen nhóm chỉ 

đƣợc sử dụng trong những cấu trúc nhƣ nhen nhóm phong trào đấu tranh, ước mơ 

được nhen nhóm trở lại,... Trƣờng hợp của nung nấu cũng vậy, ngƣời Việt có thể 

nói nung một thanh sắt, nấu một món ăn nhƣng nung nấu ý định trả thù, nỗi buồn 

nung nấu tâm can. 

Ngoài ra, trong tiếng Việt, có rất nhiều từ ghép đƣợc tạo nên từ từ lửa nhƣ 

những tính từ nảy lửa, tóe lửa, bốc lửa, rực lửa, dầu sôi lửa bỏng, những động từ 

nhƣ chia lửa, thổi lửa, truyền lửa, thử lửa, tiếp lửa... Những từ này thƣờng đƣợc 

dùng với nghĩa ẩn dụ hơn là với nghĩa gốc ban đầu. Trong thực tế sử dụng tiếng 

Việt, không khó để tìm thấy những ẩn dụ nhƣ trận đấu tóe lửa, cuộc đối đầu nảy 

lửa, thân hình bốc lửa, ngân hàng chia lửa cùng doanh nghiệp, thị trường rất cần 

những phiên thử lửa ... 

2. Ngƣời phƣơng Tây có thói quen dựa vào tƣ duy duy giác, lý trí, chú trọng đến 

giai đoạn nhận thức lý tính trong khi ngƣời phƣơng Đông đề cao trực giác, nghĩa là 
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hay chú trọng trực quan cảm tính, bề ngoài mà ít nghiên cứu sâu tới các chi tiết bên 

trong. Những ẩn dụ từ ý niệm về mối quan hệ giữa củi và lửa trong hai ngôn ngữ 

đƣợc sử dụng khá nhiều. Từ việc củi đƣợc sử dụng làm nguyên liệu để đốt lửa, ngƣời 

Pháp đã sử dụng từ bois với nghĩa là phƣơng tiện và feu với nghĩa là mục đích nên 

thành ngữ Faire feu de tout bois (tạo lửa từ mọi loại củi) có nghĩa là sử dụng hết mọi 

phƣơng tiện để đạt đƣợc một mục đích nào đó. Thành ngữ Le bois tordu fait le feu 

droit (Thanh củi cong tạo nên lửa thẳng) có nghĩa là những phƣơng pháp dù khiếm 

khuyết nhƣng hiệu quả. Cũng từ ý niệm này, củi và lửa đƣợc sử dụng với nghĩa ẩn dụ 

chỉ khả năng và kết quả. Thành ngữ On verra de quel bois je me chauffe (Họ sẽ thấy 

tôi sƣởi ấm bằng loại củi nào) và Montrer de quel bois on se chauffe (Chỉ ra loại củi 

mà chúng tôi sƣởi ấm) có nghĩa là chứng tỏ chúng tôi lợi hại nhƣ thế nào. Ngoài ra, 

hình ảnh củi cháy còn có nghĩa ẩn dụ là tình cảm, là cách sống của con ngƣời. Thành 

ngữ Ne pas se chauffer de tel bois (Không sƣởi ấm bằng loại củi nhƣ vậy) đƣợc dùng 

với nghĩa: Không sống với thói quen, với tình cảm nhƣ vậy. Mối quan hệ giữa củi và 

lửa cũng đƣợc ngƣời Pháp dùng với nghĩa ẩn dụ chỉ phẩm chất của con ngƣời: Il n‟est 

feu que de bois vert (Lửa chỉ có ở củi xanh / Chỉ tuổi trẻ mới có nhiệt huyết), Il n'est 

feu que de grand bois (Lửa chỉ có ở củi to / Với những ngƣời thông minh nhất, mạnh 

mẽ nhất, mới đạt đƣợc thành công tốt nhất.). Hành động dùng củi đốt lửa cũng đƣợc 

sử dụng với nghĩa ẩn dụ chỉ những hoạt động khác của con ngƣời trong xã hội nhƣ 

Faire trop grand feu du bois de quelqu'un (Tạo ra ngọn lửa quá lớn từ củi của ai đó / 

Sử dụng quá tự do tiền bạc, đồ dùng của ai đó). Trong khi đó, trong tiếng Việt, chúng 

tôi chỉ thống kê đƣợc hai biểu thức ẩn dụ có sử dụng từ củi là Kiếm củi ba năm đốt 

một giờ và Củi bén lửa, cá bén câu. 

Cũng chính bởi tƣ duy trực giác nên ngƣời Việt sử dụng rất nhiều ẩn dụ từ ý niệm 

màu sắc lửa để chỉ động vật, thực vật trong khi đó trong tiếng Pháp số lƣợng này rất 

hạn chế. Trong tƣ duy của ngƣời Việt đã có sự liên tƣởng từ màu đỏ của một số loài 

động vật, thực vật với màu đỏ của lửa nên trong tiếng Việt có khá nhiều loài động vật, 

thực vật đƣợc định danh bởi lửa nhƣ kiến lửa, cò lửa, diệc lửa, dừa lửa, dền lửa ... 

3. Sự khác nhau về tôn giáo và đức tin của ngƣời Việt và ngƣời Pháp cũng dẫn 

đến việc sử dụng ngôn ngữ có những nét khác biệt. Có thể nói, sự khác nhau trong 

niềm tin về “thế giới bên kia”, về cuộc sống của con ngƣời sau khi chết,... giữa văn 

hóa phƣơng Đông và văn hóa phƣơng Tây đƣợc thể hiện rất rõ qua việc sử dụng các 

ẩn dụ về lửa. Trong tiếng Pháp và tiếng Việt đều tồn tại ẩn dụ CẦU NỐI GIỮA CON 
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NGƢỜI VÀ THẾ GIỚI SIÊU NHIÊN LÀ LỬA. Tuy nhiên, thế giới siêu nhiên đƣợc thể hiện 

qua những ẩn dụ về lửa trong hai ngôn ngữ là không giống nhau. 

Trong văn hóa phƣơng Tây, lửa là cầu nối giữa con ngƣời và Thƣợng đế và các 

vị Thánh. Đa số các cộng đồng ngƣời phƣơng Tây đều theo Thiên chúa giáo, do đó 

trong ý thức về tôn giáo của họ Thiên chúa có vị trí và ý nghĩa rất lớn. Thƣợng đế 

thƣờng đƣợc miêu tả qua hình ảnh của lửa. Một trong những hình ảnh ẩn dụ tiêu biểu 

là hình ảnh langues de feu (các lƣỡi lửa). Hình ảnh ẩn dụ này đƣợc gắn liền với Chúa 

Thánh Thần trong đời sống tâm linh của ngƣời Phƣơng Tây. “Cái lƣỡi đƣợc coi nhƣ 

là một ngọn lửa. Nó có hình dáng giống ngọn lửa và cũng mềm mại, nhanh nhạy nhƣ 

lửa. Cũng nhƣ lửa nó phá hủy hoặc làm cho trong sạch. Là công cụ của lời nói, nó 

sáng tạo hoặc hủy diệt, nó có quyền năng không giới hạn... Lƣỡi của Chúa Trời đƣợc 

so sánh với ngọn lửa thiêu trụi: một biểu tƣợng về quyền năng và đức công bằng của 

Ngƣời. Các lưỡi lửa tƣợng trƣng cho Chúa Thánh Thần, đƣợc coi là sức mạnh của 

ánh sáng. Đƣợc ban các tiếng nói 
10

, những ngƣời tiếp nhận Chúa Thánh Thần từ nay 

có thể nói đƣợc nhiều thứ tiếng rất khác nhau với sức mạnh thuyết phục vô địch.” 

[Chevalier & Gheerbrant, BD (2002), tr.322]. Một ví dụ khác về ẩn dụ ý niệm lửa là 

cầu nối giữa con ngƣời và Thiên Chúa là ẩn dụ Devoir une fière chandelle à 

quelqu‟un (Nợ ai đó một cây nến lớn). Cụm từ này có nguồn gốc từ cụm từ Devoir 

une belle chandelle à Dieu (Nợ Thiên Chúa một cây nến đẹp). Theo đó, một cây nến 

lớn sẽ đƣợc đốt ở nhà thờ để tôn vinh Thiên Chúa khi chúng ta thoát khỏi một mối 

nguy hiểm lớn hoặc khi một trong những mong muốn của chúng ta đã đƣợc hoàn 

thành. Hơn nữa, vào cuối thế kỷ 18, cụm từ devoir une fière chandelle à Dieu có 

nghĩa là thoát khỏi một nguy hiểm lớn. Ý nghĩa của tính từ fier ở đây có nghĩa là lớn 

hay đáng ghi nhận nhƣ để chứng minh cho lòng biết ơn sâu sắc đối với Thiên Chúa. 

Ngày nay, cụm từ này đƣợc sử dụng khi một ngƣời có một món nợ sau khi nhận đƣợc 

sự giúp đỡ của ai đó. Ngoài ra, trong tiếng Pháp, cụm từ marcher du feu de Dieu 

(thuận theo lửa Thƣợng đế) đƣợc dùng với nghĩa ẩn dụ để chỉ một hoạt động, một 

công việc chạy tốt, tiến triển tốt. Ngoài ra, những cụm từ le feu de la Saint-Jean (lửa 

ngày lễ thánh Jean), le feu de la Saint-Antoine (lửa ngày lễ thánh Antoine) , feu de 

Saint-Elme (lửa thánh Elme) cũng thể hiện rõ dấu ấn văn hóa Pháp. 

                                                           
10

 Từ “langue” trong tiếng Pháp vừa có nghĩa là lƣỡi vừa có nghĩa là tiếng nói, ngôn ngữ. 
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Trong văn hóa phƣơng Đông, lửa lại là cầu nối giữa con ngƣời và trời đất, cầu 

nối giữa thế giới ngƣời sống và thế giới ngƣời đã mất. “Ngƣời Việt quan niệm 

dƣơng sao âm vậy cho nên cúng tổ tiên bằng hƣơng hoa, trà rƣợu và cả đồ ăn lẫn đồ 

mặc, đồ dùng, tiền nong (làm bằng giấy, gọi là vàng mã). Rƣợu có thể có hoặc 

không, nhƣng li nƣớc lã thì nhất thiết không bao giờ thiếu. Nhất thiết có vì nó lúc 

nào cũng sẵn, nhất thiết có còn vì ý nghĩa triết lý: nƣớc là thứ quý nhất (sau đất) của 

dân trồng lúa nƣớc. Sau khi tàn tuần hƣơng, đồ vàng mã đƣợc đem đốt, chén rƣợu 

cũng đem rót xuống đống tàn vàng - có nhƣ vậy ngƣời chết mới nhận đƣợc đồ cúng 

tế. Hƣơng khói bay lên trời, nƣớc (rƣợu) hòa với lửa - trƣớc mắt ta là một sự hòa 

quyện LỬA - NƢỚC (âm - dƣơng) và TRỜI - ĐẤT - NƢỚC (tam tài) mang tính 

triết lý sâu sắc.” [Trần Ngọc Thêm, 2000, tr.138]. Niềm tin về cuộc sống của con 

ngƣời sau khi chết cũng đƣợc thể hiện qua hình ảnh của lửa: Bần thần hương huệ 

thơm đêm / Khói nhang vẽ nẻo đường lên Niết Bàn / Chân nhang lấm láp tro 

tàn/Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào (V.101). 

Đặc biệt, trong tiếng Việt có thành ngữ Hương lửa ba sinh đƣợc dùng với nghĩa 

ẩn dụ độc đáo thể hiện rõ ý niệm lửa là cầu nối giữa con ngƣời với thế giới tâm linh. 

Hƣơng lửa ba sinh có nghĩa là duyên số kết hợp trải qua ba kiếp, nhân duyên bền 

chặt. “Hƣơng thắp là để nguyện thề, trải qua ba kiếp. Phật gia dùng mấy chữ “hƣơng 

hỏa nhân duyên” để nói về sự nhân duyên kết hợp đôi bên trong sự nguyện thề; sự 

nguyện thề này nếu gắn với ba đời ba kiếp (quá khứ, hiện tại, vị lai) thì càng thêm 

bền chặt, sự tƣơng thân, tƣơng ái lại càng thêm nồng đƣợm. Sự kết hợp đôi bên ở đây 

có thể là sự kết hợp lứa đôi. Truyền đăng lục có đoạn chép một ngƣời nằm mộng gặp 

một vị lão tăng, phía trƣớc có một tia khói rất nhỏ. Vị lão tăng nói: đó là khói hƣơng 

nguyện thề của ngƣời đàn việt kết nguyện; ngƣời đàn việt đã trải qua ba kiếp mà khói 

hƣơng thề nguyện vẫn còn” [Đặng Đức Siêu, 1999, tr.167]. Trong truyện Kiều, thành 

ngữ Hương lửa ba sinh cũng đƣợc sử dụng trong đoạn đối thoại giữa Kiều và Hồ Tôn 

Hiến: Dạy rằng: Hương lửa ba sinh / Dây loan xin nối cầm lành cho ai? để khẳng 

định duyên nợ phải làm vợ chồng với nhau do tiền định. 

4. Sự khác nhau về văn hóa dẫn đến sự khác nhau trong việc ƣu tiên sử dụng 

hình ảnh ẩn dụ. 

*Ẩn dụ ngọn đuốc trong tiếng Pháp và ẩn dụ ngọn đèn trong tiếng Việt 
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Trong văn hóa phƣơng Tây, ngọn đuốc là biểu tƣợng của chiến thắng và thành 

công. Ngƣời Hy lạp cổ đại tôn sùng lửa và quyền lực. Trong thần thoại Hy Lạp, 

thần Prométhée đã đánh cắp lửa từ thần Zeus và đƣa nó cho con ngƣời. Để đón nhận 

lửa từ thần Prométhée, ngƣời Hy Lạp tổ chức các cuộc đua tiếp sức. Vận động viên 

phải truyền nhau một ngọn đuốc đang thắp sáng cho đến khi ngƣời chiến thắng cán 

đích. Do đó, ngọn đuốc đƣợc gắn liền với sự chuyển giao (transmission). Trong 

tiếng Pháp, ta có cụm từ passer le flambeau à quelqu‟un (đƣa ngọn đuốc cho ai đó) 

có nghĩa là chuyển giao cho những ngƣời khác một công việc hoặc một nhiệm vụ để 

đảm bảo tính liên tục. Ngoài ra, ngọn đuốc trong văn hóa phƣơng Tây còn là biểu 

tƣợng của uy thế (prestige). Biểu tƣợng này có liên hệ với hình ảnh ngƣời cầm đuốc 

thƣờng có vị thế là ngƣời dẫn dắt một đoàn ngƣời. “Trong thần thoại Hy Lạp, bà mẹ 

của Perséphone thắp những bó đuốc cháy rực đi tìm con gái mình. Khi bà gặp 

Hecate, nữ thần này cũng cầm một bó đuốc trong tay. Danh hiệu Dadouques, đƣợc 

trao cho một trong những tu sĩ ở cảng Éleusis, có nghĩa là ngƣời cầm đuốc.” 

[Chevalier & Gheerbrant, BD (2002), tr.322]. Ngọn đuốc cũng vì thế trở thành biểu 

tƣợng của ánh sáng soi đƣờng để vƣợt qua những khó khăn và thử thách. Hình ảnh 

chàng Danko dũng cảm xé lòng ngực, lấy tim mình giơ cao làm ngọn đuốc dẫn 

đƣờng cho bộ tộc chàng vƣợt qua khu rừng tối tăm để đến vùng đất mới là một hình 

ảnh đẹp. “Trái tim cháy sáng rực nhƣ mặt trời, sáng hơn mặt trời, và cả khu rừng im 

lặng, sáng lên dƣới ngọn đuốc của lòng yêu thƣơng vĩ đại đối với mọi ngƣời.” 

[http://traitimdanko.blogspot.com/]. Chính vì thế, ngọn đuốc trong tiếng Pháp còn 

có ý nghĩa là sự soi sáng, là chân lý. Hình ảnh ngọn đuốc đƣợc dùng với nghĩa ẩn 

dụ để chỉ những nguồn sáng của tự nhiên le flambeau du jour, le flambeau du 

monde (mặt trời), le flambeau de la nuit (mặt trăng). Ở mức độ trừu tƣợng hơn, 

ngọn đuốc là chân lý, là những điều tốt đẹp có thể dẫn dắt con ngƣời nhƣ le 

flambeau du progrès (ngọn đuốc của tiến bộ), le flambeau de la science (ngọn đuốc 

của khoa học), le flambeau de la vérité (ngọn đuốc sự thật)... 

Trong đời sống của ngƣời Việt, lửa có mối quan hệ mật thiết với đèn. Ngày xƣa, 

khi chƣa có điện thì đèn là vật không thể thiếu trong mỗi gia đình ngƣời Việt. Ánh 

sáng của đèn là ánh sáng của sự quây quần, đoàn tụ, no ấm. Đèn còn đóng vai trò 

quan trọng trong đời sống tâm linh của ngƣời Việt. Trên bàn thờ của mỗi gia đình 

ngƣời Việt luôn có ngọn đèn. Theo triết lý đạo Phật, đèn trên bàn thờ Phật tƣợng 

trƣng cho sự tỏa sáng và sự lƣu truyền sự sống. “Đèn là cái giá đỡ của ánh sáng và 

http://traitimdanko.blogspot.com/
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ánh sáng là hiện minh của đèn... trong đạo Phật, đèn là biểu tƣợng của sự lƣu truyền 

sự sống, của chuỗi tái sinh: có kế tục nhƣng không có tính đồng nhất. Thoát khỏi 

chuỗi này, lên cõi Nirvana (Niết bàn) tức là thổi tắt ngọn đèn.” [Chevalier & 

Gheerbrant, BD (2002), tr.296]. Vào những ngày lễ lớn, ngƣời Việt Nam thƣờng có 

tục lệ thả hoa đăng (đèn hoa) trên sông. Mỗi ngọn đèn hoa đăng đƣợc đốt lên là một 

lời cầu nguyện bình an, hạnh phúc. Đặc biệt vào dịp Tết nguyên tiêu (lễ Thƣợng 

Nguyên), những ngọn đèn đƣợc đốt lên để mừng lễ hội. Ngọn đèn thể hiện lời cầu 

nguyện một năm mới bình an, mƣa thuận gió hòa, nhân dân an lạc. Ngọn đèn chính vì 

thế đƣợc dùng với nghĩa ẩn dụ chỉ những điều tốt đẹp trong cuộc sống của con ngƣời. 

Trong tiếng Việt có thành ngữ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lửa và đèn hòa 

quyện trong tâm hồn ngƣời Việt Nam và bộc lộ trong những lối nói khác nhau nhƣng 

đều chung ý nghĩa là ánh sáng của lòng quả cảm, lòng tự hào tích lũy từ truyền thống, 

từ bề dày lịch sử Trên đất nước đêm đêm sáng những ngọn đèn / Mang lửa từ nghìn 

năm giữ nước / Lấy từ thuở hoang sơ / Giữ qua đời này đời khác... Ôi ngọn lửa đèn / 

Có cả cuộc đời ta trong ấy/ Giặc muốn cướp đi / Giặc muốn cướp lửa tim ta đấy (V.53). 

Ngoài nghĩa ẩn dụ chỉ những điều tốt đẹp trong cuộc sống, ngọn đèn còn là 

hình ảnh biểu tƣợng cho những cảm xúc của những ngƣời đang yêu. Trong ca dao, 

ta bắt gặp rất nhiều hình ảnh ẩn dụ ngọn đèn đƣợc dùng để diễn tả đƣợc nỗi nhớ da 

diết, khôn nguôi của những đôi tình nhân xa cách nhau.: Đèn thương nhớ ai / Mà 

đèn không tắt / Mắt thương nhớ ai / Mắt ngủ không yên; Đèn yêu ai mà đèn chẳng 

tắt / Ta yêu mình nước mắt nhỏ ra, Ai về ai ở mặc ai / Ta như dầu được thắp hoài 

năm canh.  

* Hình ảnh ẩn dụ lửa tâm hồn (feu dans l‟âme) trong tiếng Pháp và hình ảnh 

ẩn dụ lửa tim, lửa tâm, lửa lòng trong tiếng Việt 

Trong tiếng Pháp, từ “âme” (tâm hồn) đƣợc bắt nguồn từ từ la tinh “animus” 

có nghĩa là những điều cảm thấy, suy nghĩ, mong muốn ở trong chúng ta (ce qui, en 

nous, sent, pense et veut). Theo quan niệm của ngƣời Pháp, mỗi con ngƣời đƣợc cấu 

thành bởi tinh thần (esprit), tâm hồn (âme) và thể xác (corps). Tâm hồn và tinh thần 

sống chung với nhau trong thể xác. Tinh thần là nơi chứa đựng ý thức, tâm hồn 

hƣớng dẫn tinh thần và ban sức sống cho thể xác. Cơ thể là nơi ở của tinh thần trong 

thế giới vật lý và tâm hồn là sự kết nối giữa tinh thần và thể xác (http://www.opc-

connaissance.com/). Trong tiếng Pháp, ta có thể thấy những ẩn dụ lửa tâm hồn khá 
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độc đáo. Lửa có trong tâm hồn của một ngƣời đang yêu, nhìn cuộc đời đầy vẻ thi vị 

Quelle âme de feu! Quelle vie ravissante avec lui! (Đúng là tâm hồn rực lửa ! Thật 

là một cuộc sống thú vị với chàng!) (P.104). Lửa còn có trong tâm hồn, thể hiện bản 

chất tốt đẹp, hƣớng thiện của con ngƣời : N‟y a-t-il pas dans toute âme humaine, n‟y 

avait-il pas dans l‟âme de Jean Valjean en particulier, une première étincelle, un 

élément divin, incorruptible dans ce monde, immortel dans l‟autre, que le bien peut 

développer, attiser, allumer, enflammer et faire rayonner splendidement, et que le 

mal ne peut jamais entièrement éteindre? (Có chăng trong tâm hồn của con ngƣời 

nói chung, trong tâm hồn của Jean Valjean nói riêng, một tia lửa đầu tiên, một yếu 

tố thiêng liêng, mà ở thế giới này nó không thể bị biến chất đƣợc, mà còn ở thế giới 

bên kia thì nó lại bất tử. Tia lửa ấy, yếu tố ấy, điều thiện có thể nuôi lớn lên, thổi 

đƣợm, thắp sáng, đốt cháy bùng lên và làm tỏa ánh sáng rực rỡ ra chung quanh và 

điều dữ không đời nào có thể hoàn toàn dập tắt đƣợc?) (P.105). Lửa còn có trong 

tâm hồn của một ngƣời đau khổ, bị giằng xé giữa tiết hạnh và niềm đam mê 

Première des vertus, passion des grands cœurs, / Feu sacré dont brûla ton âme 

généreuse. / Qui s'épurait encore au creuset du malheur? (Điều đầu tiên của tiết 

hạnh, niềm đam mê của những trái tim vĩ đại / Lửa thiêng đốt bừng cháy từ tâm hồn 

rộng lƣợng của bạn. / Tâm hồn còn đƣợc thanh lọc từ trong đáy lò của khổ đau?) (P.46) 

Còn theo quan niệm của ngƣời Việt thì biểu tƣợng lửa - bản thể (hành Hỏa) có 

quan hệ tƣơng ứng với quả tim trong ngũ tạng của con ngƣời. “Theo Kinh Dịch, bộ 

sách kinh điển của Trung Hoa, hệ thống tƣ tƣởng triết học của ngƣời Á Đông cổ 

đại, lửa ứng với phƣơng Nam, màu đỏ, mùa hè, trái tim” [Chevalier & Gheerbrant, 

BD (2002), tr.545]. Trái tim không những là nơi chứa đựng tình cảm mà còn là nơi 

trú ngụ của trí thông minh và năng lực trực giác. Tim thực sự là trung tâm của sự 

sống con ngƣời bởi lẽ nó đảm bảo cho máu tuần hoàn vì thế nó đƣợc làm biểu tƣợng 

của các chức năng trí tuệ. “Bởi lẽ nó ở giữa cho nên ngƣời Trung Hoa cho rằng nó 

ứng với nguyên tố thổ và con số năm. Nhƣng do bản tính của nó - bởi vì trái tim là 

mặt trời - họ còn quy cho nó cả nguyên tố hỏa. Nó tự nâng mình lên thành bản 

nguyên của ánh sáng... Ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của trực cảm trí tuệ, của sự 

khải hoàn lấp lánh trong hang tim.” [Chevalier & Gheerbrant, BD (2002), tr.920]. 

Trong tiếng Việt hình ảnh ẩn dụ lửa trái tim đã đƣợc sử dụng khá phổ biến. Lửa có 

trong trái tim của một ngƣời con yêu nƣớc Ôi ngọn lửa đèn / Có nửa cuộc đời ta 

trong ấy! / Giặc muốn cướp đi / Giặc muốn cướp lửa tim ta đấy (V.53). Lửa có 
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trong tim của ngƣời cộng sản tràn đầy nhiệt huyết: Anh đã chết. Anh chẳng còn thấy 

nữa/Lửa kêu lửa giữa miền Nam rực lửa/Như trái tim Anh, ôi lửa nào bằng! / Phút 

cuối cùng, chói lọi khối sao băng (V.60); Vui gì hơn làm người lính đi đầu / Trong 

đêm tối tim ta làm ngọn lửa (V.171). Lửa có trong tim của ngƣời đang yêu Lửa tình 

ai nhóm vào tim / Mà âm ỉ cháy giữa thiên tình đời (V.16); Thời gian khát cháy ước 

ao/Nhớ thương cháy bỏng dâng trào trong tim (V.30). Lửa còn có trong những trái 

tim tràn đầy nhựa sống, trong những trái tim tràn đầy niềm đam mê, khát vọng cống 

hiến cho đời Ta muốn đốt tim ta thành ngọn nến / Cháy đến kiệt cùng giọt sáp long 

lanh! (V.89); Một bài học đạo đức được đáp lại bằng thái độ đối phó, hình thức hay 

thắp lên ngọn lửa trong tim nhiều học sinh, điều đó chủ yếu dựa vào “nghệ thuật” 

của người thầy. (V.71) 

Ngoài hình ảnh ẩn dụ lửa tim, trong tiếng Việt còn một hình ảnh ẩn dụ rất đặc 

sắc là lửa lòng. Trong tiếng Việt, từ lòng có một ý nghĩa đặc biệt, nó là chỗ (seat), nơi 

(place), địa điểm/vị trí (locus/location) hay vật chứa (container) những cái tâm thần 

(mental) như tình cảm, ý chí... [Lý Toàn Thắng, 2002, tr.124]. Lửa lòng đƣợc dùng 

với nghĩa ẩn dụ để biểu trƣng cho lĩnh vực tinh thần của con ngƣời nhƣ tình yêu, nỗi 

nhớ, sự khắc khoải đợi chờ... Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du đã nhiều lần sử dụng 

ẩn dụ lửa lòng: Cho hay giọt nước cành dương / Lửa lòng tưới tắt mọi đường trần 

duyên (V.8); Sự đời đã tắt lửa lòng / Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi! (V.9). 

Nhà thơ Tố Hữu cũng đã viết: Cháy lòng ta nỗi nhớ, bạn đời ơi! (V.14). Hay Xuân 

Quỳnh đã từng thổn thức Nắng như màu lửa cháy / Sém lòng một vết thương (V.29). 

Trong thơ Xuân Diệu, ta cũng thấy có lửa lòng: Anh đợi tin em đến cháy lòng (V.39). 

* Những hình ảnh ẩn dụ chỉ có trong tiếng Pháp gắn liền với Thần thoại Hy 

Lạp và lịch sử cổ đại phƣơng Tây. 

Trong tiếng Pháp có cụm từ se brûler les ailes (tự đốt cháy đôi cánh) đƣợc 

dùng với nghĩa mất một lợi thế quan trọng hoặc liều lĩnh vô ích. Cụm từ này xuất 

phát từ thần thoại Hy Lạp với nhân vật Icare. Ông là con trai của Dédale (tác giả của 

mê cung cho Minotaur). Minos, ông vua của đảo Crète, đã giam giữ Dédale và Icare 

trong mê cung. Để trốn thoát, Dédale đã tạo ra đôi cánh bằng sáp cho mình và con 

trai. Trƣớc khi trốn đi, ông nói với con trai mình: “Điều phải nhớ nhất là không 

đƣợc bay quá gần mặt trời vì khi đó đôi cánh của con sẽ tan chảy”. Icare đã không 

nghe theo lời cha và anh ta đã bay gần mặt trời. Đôi cánh của anh ta tan chảy, anh ta 

rơi xuống khoảng không và chết. [http://www.expressions-francaises.fr/] 
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Cụm từ Renaître de ses cendres gắn với chim phƣợng hoàng. Trong thần thoại 

Hy Lạp, chim phƣợng hoàng là một loài chim trông giống nhƣ một con diệc. Con 

vật này là biểu tƣợng của sự bất tử và sống lại. Thật vậy, nó đã chết và hồi sinh 

trong ngọn lửa, do đó có cụm từ Renaître de ses cendres (Hồi sinh từ đống tro tàn 

của chính mình). Ý nghĩa ẩn dụ của biểu thức này là phải biết học hỏi từ thất bại để 

không lặp lại sai lầm của mình sau đó. (http://www.linternaute.com/) 

Cụm từ Brûler ses vaisseaux (đốt tàu của mình) có nguồn gốc từ những trận 

đánh trong lịch sử. Lịch sử cổ đại cung cấp nhiều ví dụ về các quyết định đốt tàu 

của những ngƣời cầm quân. Một trong sự kiện lâu đời nhất, từ thế kỷ thứ 3 TCN, 

Agathocles, bạo chúa của Syracuse, đã tiến hành những cuộc chiến tranh ở châu 

Phi. Để buộc quân đội của mình khi đổ bộ đến vùng đất mới phải chiến đấu và 

giành chiến thắng chứ không đƣợc quay trở về, ông đã ra lệnh đốt cháy toàn bộ tàu 

đã đƣa họ đến. Asclépiotade, một sứ giả của hoàng đế Diocletian chống lại kẻ cƣớp 

ngôi của Anh, cũng đã hành động nhƣ Agathocles và giành đƣợc chiến thắng sau 

đó. Hoàng đế La Mã Julian, trong cuộc viễn chinh của mình chống lại vua Ba Tƣ 

Shapur, không muốn binh sĩ của ông nghĩ đến việc rút lui, đã đốt cháy một ngàn 

một trăm tàu neo đậu trong vùng nƣớc của sông Tigris. Khi đội quân nhỏ của mình 

đụng độ với đội quân hùng hậu của Alexius, Robert Guiscard đã đốt cháy toàn bộ 

đội tàu và thậm chí cả hành lý của mình và ông đã thắng trận Durazzo. 

[http://www.france-pittoresque.com/] 

* Những hình ảnh ẩn dụ chỉ có trong tiếng Việt gắn liền với đời sống vật chất 

và đời sống tinh thần của ngƣời phƣơng Đông 

Một số ẩn dụ trong tiếng Việt có sử dụng những từ ngữ thuộc phạm trù lửa kết 

hợp với những từ ngữ liên quan đến cuộc sống gắn liền với nông nghiệp của ngƣời 

phƣơng Đông nhƣ Thui chó nửa mùa hết rơm, Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh, Tiếc 

thay hạt gạo trắng ngần / Đã vo nước đục lại vần lửa rơm, Tiếc thay hạt gạo tám 

xoan / Thổi nồi đồng điếu, lại chan nước cà, Đang khi lửa tắt cám sôi / Lợn kêu, 

con khóc, chồng đòi tòm tem. Ngoài ra, tiếng Việt còn sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ 

hương và trầm. Trong đời sống tâm linh của ngƣời Việt, hƣơng là vật phẩm không 

thể thiếu trong ngày rằm, ngày lễ, tết. Vào những ngày rằm, ngày lễ, tết, ngày kỵ 

giỗ, ngƣời Việt luôn thắp hƣơng trên bàn thờ ông bà tổ tiên. Khói hƣơng trở thành 

cầu nối giữa con ngƣời và thế giới siêu nhiên. Khi hƣơng đƣợc đốt lên, khói bốc lên 

trời, ngƣời dâng hƣơng muốn gửi gắm đƣợc những thông điệp của trần gian tới thế 
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giới thƣợng tầng, tới ông bà tổ tiên của mình. Theo tín ngƣỡng của ngƣời Việt, đốt 

trầm (trầm hƣơng) có thể xua tan tà khí, bệnh tật và những điều đen đủi. Khói nhang 

trầm hƣơng đem lại may mắn cho gia chủ, gia đình êm ấm, con cái thành đạt... 

Trong tiếng Việt, hương và trầm còn đƣợc sử dụng với nghĩa ẩn dụ để chỉ tình cảm 

con ngƣời : Xa xôi chi nữa mà lầm, Phải hương hương bén, phải trầm trầm thơm; 

Đêm qua đốt đỉnh hương trầm, Khói hương nghi ngút âm thầm lòng ai... 

4.4. TIỂU KẾT 

Qua quá trình so sánh - đối chiếu những ẩn dụ ý niệm trong tiếng Pháp và 

tiếng Việt, chƣơng 4 đã chỉ ra các đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa ẩn dụ ý 

niệm lửa trong hai ngôn ngữ, đồng thời lý giải một số nguyên nhân của các hiện 

tƣợng tƣơng đồng và khác biệt đó. Theo đó, những ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng 

Pháp và tiếng Việt có khá nhiều nét tƣơng đồng cả về cấu trúc ý niệm lẫn hình ảnh 

ẩn dụ. Điều này cho phép chúng ta nghĩ đến có những phổ niệm là chung cho rất 

nhiều ngôn ngữ thuộc những dân tộc cách xa nhau về mặt địa lý (phƣơng Tây và 

phƣơng Đông), khác nhau về phƣơng thức tƣ duy (duy lý và duy tâm). Dù có ngƣời 

đã khẳng định sự phân rẽ rạch ròi giữa phƣơng Đông và phƣơng Tây nhƣng chúng 

ta nhận thấy tƣ duy của con ngƣời về thế giới dù ở đâu vẫn có những nét tƣơng 

đồng bên cạnh những nét đặc sắc không thể pha lẫn của từng dân tộc. Bên cạnh đó, 

có rất nhiều điểm khác biệt ẩn chìm bên trong những cấu trúc ẩn dụ ý niệm trong 

hai ngôn ngữ. Đó là những điểm khác biệt về ý niệm miền nguồn, ý niệm miền đích 

(một số ý niệm miền nguồn, miền đích chỉ thấy xuất hiện trong nguồn ngữ liệu khảo 

sát của ngôn ngữ này mà không xuất hiện trong ngữ liệu khảo sát của ngôn ngữ 

kia), là sự khác biệt về văn hóa, tƣ duy thể hiện qua việc sử dụng những hình ảnh ẩn 

dụ... Tất cả những khác biệt này đƣợc lý giải dựa trên sự khác biệt của hai nền văn 

hóa Đông - Tây mà cụ thể là đặc điểm văn hóa, xã hội của hai quốc gia đại diện cho 

hai nền văn hóa này. 



 

142 

KẾT LUẬN 

 

Luận án Ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt từ góc độ ngôn ngữ 

học tri nhận là một công trình nghiên cứu ứng dụng lý thuyết ẩn dụ của ngôn ngữ học 

tri nhận để phân tích những ẩn dụ cụ thể thể hiện qua ngữ liệu phạm trù lửa trong hai 

ngôn ngữ. Mục tiêu của luận án là làm rõ những ẩn dụ ý niệm phạm trù lửa trong giao 

tiếp cũng nhƣ trong các tác phẩm văn học, trên các phƣơng tiện truyền thông tiếng 

Pháp và tiếng Việt, phân tích vai trò của những ẩn dụ đó trong việc thể hiện tƣ duy 

của từng dân tộc, từ đó tìm ra những điểm tƣơng đồng và khác biệt trong mô hình ánh 

xạ ẩn dụ giữa hai ngôn ngữ. Từ kết quả khảo sát, phân tích, so sánh - đối chiếu ẩn dụ 

phạm trù lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt dựa trên lý thuyết ẩn dụ từ góc độ ngôn 

ngữ học tri nhận, luận án đi đến các kết luận sau: 

1. Từ kết quả khảo sát ngữ liệu, chúng tôi nhận thấy có một số lƣợng lớn 

những trƣờng hợp chuyển di khái niệm từ phạm trù lửa đến những phạm trù đối 

tƣợng khác. Đây là cơ sở để nghiên cứu, tìm hiểu về ẩn dụ lửa từ góc độ ngôn ngữ 

học tri nhận trong hai ngôn ngữ. Thông qua khảo sát sự chuyển nghĩa ẩn dụ của các 

từ ngữ thuộc phạm trù lửa, chúng tôi xác định đƣợc sự chọn lọc và phân bố các 

thuộc tính điển dạng của lửa trong hai miền ý niệm nguồn - đích. Theo đó, từ góc độ 

lựa chọn phân tích, những thuộc tính đƣợc xem là điển dạng của lửa trong miền tri 

nhận nguồn là quá trình cháy, tính nhiệt, tính sáng, màu sắc, hoạt động con người 

với lửa, sự thiêu hủy của lửa, chức năng tẩy uế và tái sinh và những miền đích đƣợc 

phóng chiếu đến là cảm xúc, tình cảm của con người; hoạt động của con người; 

hoạt động trạng thái của các sự vật, hiện tượng; sự hăng hái, nhiệt tình; cảm giác 

nóng, đau rát; ngoại hình của con người; hiện tượng khí tượng và thời tiết; động 

vật; thực vật; màu sắc; ánh sáng của lý tưởng, của sự tiến bộ; tình trạng khó khăn, 

nguy hiểm; sự khắc nghiệt, hủy diệt của chiến tranh... 

2. Từ việc xác lập sự lựa chọn và phân bố thuộc tính giữa hai miền ý niệm 

nguồn - đích, chúng tôi đã thiết lập lại những ánh xạ ẩn dụ ý niệm CÁC ĐỐI TƢỢNG 

THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG VỚI LỬA (MIỀN NGUỒN) trong tiếng Pháp và tiếng 

Việt. Ẩn dụ ý niệm này đƣợc cụ thể hóa bằng những ẩn dụ nhƣ Tính nóng của 

những đối tượng thuộc miền đích tương ứng với tính nóng của lửa; Quá trình vận 

động của các đối tượng thuộc miền đích tương ứng với quá trình vận động của lửa; 

Ánh sáng, lý tưởng của các đối tượng thuộc miền đích tương ứng với ánh sáng của 
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lửa; Màu sắc, hình dáng của các đối tượng thuộc miền đích tương ứng với màu sắc, 

hình dáng của lửa; Hoạt động của các đối tượng thuộc miền đích tương ứng với 

hoạt động của con người tác động đến lửa... Qua khảo sát ngữ liệu ẩn dụ ý niệm từ 

những cuốn từ điển chính thống cùng những tƣ liệu từ ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ 

sử dụng trên các phƣơng tiện truyền thông trong hai ngôn ngữ, chúng tôi nhận thấy 

có một loạt ánh xạ, chuyển di lĩnh vực phong phú từ lửa sang các đối tƣợng thuộc 

phạm trù khác, bao gồm con ngƣời (con ngƣời sinh học, con ngƣời tâm lý, tình 

cảm, con ngƣời xã hội, con ngƣời tâm linh), đời sống xã hội (lĩnh vực y học, quân 

sự, nghệ thuật, đối tƣợng cụ thể, khái niệm trừu tƣợng thuộc đời sống xã hội), hiện 

tƣợng tự nhiên (khí tƣợng, thực vật, động vật, màu sắc). Việc phân tích các ánh xạ 

ẩn dụ ý niệm đã phần nào làm rõ đƣợc chiều sâu đặc trƣng văn hóa, tâm lý, dân tộc 

của ngƣời Pháp và ngƣời Việt. 

3. Kết quả đối chiếu giữa ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng Pháp và ẩn dụ phạm 

trù lửa trong tiếng Việt cho ta thấy ẩn dụ phạm trù lửa trong hai ngôn ngữ có nhiều 

điểm tƣơng đồng. Đó là sự tƣơng đồng trong việc “lựa chọn” những thuộc tính của 

lửa làm cơ sở cho việc chuyển di ý niệm, sự tƣơng đồng trong việc thiết lập ánh xạ 

của mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm lửa. Đặc biệt, có sự tƣơng đồng rất rõ nét 

trong các mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm lửa trong hai ngôn ngữ. Ngoài ra chúng 

tôi còn nhận thấy có nhiều trƣờng hợp trong hai ngôn ngữ sử dụng hình ảnh ẩn dụ 

gần nhau hoặc giống nhau. 

4. Kết quả đối chiếu cũng cho thấy ẩn dụ ý niệm phạm trù lửa trong tiếng Pháp 

và tiếng Việt có những sự khác nhau. 

(1) Khác nhau về ý niệm miền nguồn, ý niệm miền đích (một số ý niệm miền 

nguồn, miền đích chỉ có trong ngôn ngữ này mà không có trong ngôn ngữ kia) 

(2) Khác nhau về cấu trúc ý niệm của ẩn dụ  

(3) Khác nhau về loại hình ngôn ngữ đã chi phối cách tƣ duy trong việc xây 

dựng những ánh xạ ý niệm từ miền nguồn lửa. 

(4) Sự khác nhau về cách nhìn, về cách tƣ duy, về tôn giáo, đức tin và khác 

nhau về văn hóa, môi trƣờng sống đã dẫn đến việc sử dụng những hình ảnh ẩn dụ 

khác nhau. 

5. Kết quả so sánh, đối chiếu ẩn dụ ý niệm của phạm trù lửa trong tiếng Pháp 

và tiếng Việt đã cho phép chúng tôi đi đến kết luận về mối quan hệ giữa ngôn ngữ 

và tƣ duy và mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa. Từng bức tranh ngôn ngữ cụ 
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thể với ý niệm về lửa đã cho thấy đặc thù của tƣ duy cũng nhƣ những nét văn hóa 

của ngƣời Pháp và ngƣời Việt. Trong những bức tranh đó có sự độc đáo, riêng biệt 

của từng dân tộc nhƣng cũng có những cái phổ quát chung của toàn nhân loại. Từ 

đó, chúng ta có thể khẳng định rằng việc sử dụng từ ngữ nói riêng và ngôn ngữ nói 

chung không chỉ bị chi phối bởi tính hệ thống, cấu trúc và ngữ nghĩa của ngôn từ 

mà còn phụ thuộc vào văn hóa, vào cách tri nhận thế giới khách quan của cộng đồng 

sử dụng ngôn ngữ. Việc sử dụng ngôn ngữ là kết quả của một quá trình lịch sử lâu 

dài của dân tộc trong việc duy trì và phát huy các giá trị văn hóa, nhận thức và ngôn 

ngữ. 

6. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã gặp phải một số vấn đề. Thứ nhất, 

có nhiều góc độ để phân tích ẩn dụ ý niệm lửa nhƣng chúng tôi mới chỉ tiếp cận 

nghiên cứu từ một góc độ là phân tích các mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm. 

Chúng tôi thiết nghĩ nếu có thể triển khai tiếp tục các nghiên cứu nghĩa ẩn dụ theo 

thang độ tích cực - tiêu cực (xuất phát từ tính hai mặt của biểu tƣợng lửa) thì chúng 

ta sẽ có một cái nhìn thú vị khác về ẩn dụ lửa. Ngoài ra, luận án cũng có thể đƣợc 

triển khai theo hƣớng phân tích đối chiếu các loại ẩn dụ ý niệm lửa (ẩn dụ cấu trúc, 

ẩn dụ bản thể, ẩn dụ định hƣớng). Thứ hai, luận án chƣa có một đánh giá tổng quan 

về sự thay đổi những cách thức ý niệm hóa về lửa theo quá trình phát triển của hai 

dân tộc. Theo đó, những ẩn dụ ý niệm lửa của từng dân tộc có thể sẽ biến đổi theo 

thời gian. Thứ ba, luận án cũng chƣa phân tích đƣợc những chuyển di ngƣợc từ 

những phạm trù khác đến phạm trù lửa. Theo suy nghĩ của chúng tôi, nếu mở rộng 

hƣớng nghiên cứu theo những vấn đề này thì chúng ta sẽ có một kết quả phân tích 

sâu sắc hơn, toàn diện hơn về ẩn dụ ý niệm lửa trong hai ngôn ngữ. Ngoài ra, nếu 

triển khai thực hiện luận án theo những hƣớng tiếp cận mà chúng tôi vừa nêu, chúng 

ta có thể sẽ thu đƣợc những kết quả thú vị khác. 

Từ ngàn đời nay, lửa đã quá thân thiết, quá gắn bó với con ngƣời. Thuở nhỏ, 

cha mẹ cấm không cho ta sờ tay vào lửa. Kỷ niệm đầu tiên về lửa là một sự cấm kỵ. 

Nhƣng lửa cũng là lửa ấm gia đình, là cái gì thân thiết nhất, sâu xa nhất của con 

ngƣời [Bachelard, 1966]. Chính vì thế mà những nghiên cứu về lửa chƣa bao giờ 

thôi hấp dẫn con ngƣời. Ẩn dụ ý niệm lửa vẫn là một đề tài cần đƣợc nghiên cứu 

dƣới nhiều góc độ, nhiều cách tiếp cận. 
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PHỤ LỤC 1 

TỪ NGỮ THUỘC TRƢỜNG TỪ VỰNG - NGỮ NGHĨA VỀ LỬA 

TRONG TIẾNG PHÁP 

 

Stt Nhóm Từ ngữ 

1 

Từ ngữ định 

danh lửa và các 

dạng thể liên 

quan đến lửa 

feu (lửa), flamme (ngọn lửa), flambée (ngọn lửa cháy bùng), 

braise (than hồng), brasier (lò cháy rực), torche (bó đuốc), 

tison (củi cháy dở), flammèche (tàn lửa), cendre (tro), 

charbon (than), fumée (khói), étincelle (tia lửa), flamboiement 

(ánh sáng rực của lửa), fournaise (lò lửa), flambeau (ngọn 

đuốc), cierge (cây nến thờ), bougie (cây nến), chandelle (cây 

nến) 

2 

Từ ngữ chỉ 

màu sắc, đặc 

điểm, trạng 

thái của lửa và 

của vật đang 

cháy 

étincelant (sáng rực), flamboyant (sáng chói), flambant (đang 

cháy), brûlant (cháy bỏng), torride (nóng nhƣ thiêu), ardent 

(cháy rực), incendiaire (thiêu cháy), incendié (cháy), 

enflammé (cháy bùng), roussi (có mùi khê), graillon (mùi 

khét), brûlé (cháy khét), brûlure (vết cháy, vết bỏng) 

3 

Từ ngữ chỉ quá 

trình vận động 

của lửa 

s‟éteindre (tắt), s‟enflammer (cháy sáng), chauffer (sƣởi ấm), 

cramer (cháy sém), roussir (v.intr.) (cháy sém), incendier 

(thiêu hủy), embraser (đốt cháy), consumer (cháy rụi), 

pétiller (nổ lét đét), brûler (v.intr.) (cháy), flamber (v.intr.) 

(cháy), prendre feu (bắt lửa), fumer (bốc khói), calcination 

(sự nung), ignition (sự cháy), combustion (sự cháy), incendie 

(đám cháy), flambage (sự cháy), flambement (sự cháy), 

inflammation (sự bắt lửa / sự bốc cháy), conflagration (hỏa 

tai), brûlage (sự cháy), embrasement (đám cháy lớn) 

4 

Từ ngữ chỉ 

hoạt động của 

con ngƣời với 

lửa 

brûler (v.trans.) (đốt), allumer (thắp), mettre en feu (phóng 

hỏa), faire feu (nhóm lửa), embraser (nhóm), enflammer 

(thắp), renflammer (thắp lại), attiser (thổi bùng), aviver le feu 

(thổi rực lên), garder le feu (giữ lửa), sauvegarder le feu (giữ 

lửa), maintenir la flamme (duy trì ngọn lửa), conserver la 

flamme (bảo quản ngọn lửa), entretenir le feu (giữ lửa), 

éteindre (tắt), cuire (nấu), griller (nƣớng), rôtir (rô ti), 



 

 

chauffer (làm nóng), réchauffer (hâm lại), faire bouillir (đun 

sôi), mijoter (hầm), mitonner (ninh), rissoler (nƣớng), frire 

(rán), flamber (thui), forger (rèn), fonder (đúc, rèn) 

5 

Từ ngữ chỉ 

những đối 

tƣợng, khái 

niệm khác có 

liên quan đến 

lửa 

bois (gỗ, củi), huile (dầu), alcool (cồn / rƣợu), essence (xăng), 

gaz (ga), encens (hƣơng), bois d'aigle (trầm), charbon (than 

củi), houille (than đá), paille (rơm), brandon (nùi rơm mồi 

lửa), foyer (lò), cheminée (lò sƣởi), forge (xƣởng rèn), cuisine 

(nhà bếp), briquet (bật lửa), silex (đá lửa), allumette (que 

diêm), garde-feu (tấm chắn lò sƣởi), garde-cendre (tấm chắn 

tro), pare-feu (thiết bị phòng cháy lan), pique-feu (que chọc 

lò), brasière (lò), four (bếp lò), hypocauste (lò luyện), lampe 

(đèn), réchaud (bếp nhỏ có thể xách đi đƣợc), crématorium 

(lò hỏa táng), coupe-feu (dải đất rộng trong một khu rừng 

không có thảm thực vật trong suốt mùa hè để ngăn chặn sự 

lây lan của đám cháy), cache-feu (thiết bị đƣợc đặt ở phần 

cuối của một khẩu súng để giảm bớt ánh sáng khi bắt đầu 

bắn), coin-de-feu (ghế tựa lƣng nhỏ đƣợc đặt gần lửa để ngồi 

sƣởi), contre-feu (tấm chắn kim loại sau lò sƣởi), cure-feu 

(dụng cụ cạo mảng bám ở lò), couvre-feu (tín hiệu báo hiệu 

giờ tắt đèn, tín hiệu giờ giới nghiêm) 

 



 

 

PHỤ LỤC   

BIỂU THỨC ẨN DỤ LỬA TRONG TIẾNG PHÁP 

TỪ NGỮ LIỆU TỪ ĐIỂN 

 

A. Con ngƣời tâm lý, tình cảm 

1. le feu de l‟imagination (lửa của trí tƣởng tƣợng) 

2. le feu de l‟inspiration (lửa của cảm hứng)  

3. une imagination ardente (một sự tƣởng tƣợng rực lửa / một sự tƣởng tƣợng 

sinh động) 

4. enflammer l'imagination (thắp lửa trí tƣởng tƣợng / kích thích trí tƣởng tƣợng) 

5. une ardente conviction (niềm tin rực lửa / niềm tin son sắt) 

6. une étincelle de génie (một tia lóe thiên tài) 

7. la flambée des passions (sự cháy bùng đam mê) 

8. un désir ardent (một đam mê rực cháy) 

9. un vœu ardent (một mong muốn rực cháy) 

10. une ardente piété (lòng thƣơng xót cháy bỏng) 

11. brûler de curiosité (cháy vì tò mò / rất tò mò) 

12. brûler d‟envie (cháy vì mong muốn / có mong muốn cháy bỏng) 

13. brûler d‟impatience (cháy vì mất kiên nhẫn / rất mất kiên nhẫn) 

14. griller d‟impatience (nƣớng vì mất kiên nhẫn / rất mất kiên nhẫn) 

15. avoir le sang qui bout dans les veines (có dòng máu đang sôi trong các tĩnh 

mạch / có đầy sự nhiệt huyết) 

16. brûler de désir (cháy vì mong muốn / mong muốn cháy bỏng) 

17. être tout feu, tout flamme (trong trạng thái toàn lửa / rất nhiệt tình, hăng hái) 

18. péter le feu (nổ ra lửa / đầy hăng hái, nhiệt tình) 

19. le feu de l‟éloquence (lửa của hùng biện) 

20. le feu de la discussion (lửa của tranh luận / tính chất nảy lửa trong tranh luận) 

21. parler avec flamme (nói có ngọn lửa / nói rất hùng hồn) 

22. parler sans flamme (nói thiếu lửa / nói buồn chán, không thu hút ngƣời nghe) 

23. une verve étincelante (một cảm hứng rực cháy) 

24. un orateur plein de flamme (một diễn giả đầy lửa / một diễn giả hùng hồn) 

25. brûler les planches (đốt cháy sân khấu / biểu diễn với sự hào hứng cao độ) 

26. un homme ardent au combat (một con ngƣời rực cháy trong chiến đấu / một 

con ngƣời say mê đánh trận) 



 

 

27. un étudiant ardent à l'étude (một anh sinh viên rực cháy trong học tập / một 

anh sinh viên say mê học tập) 

28. un zèle brûlant (một sự nhiệt tình cháy bỏng) 

29. une âme brûlante (một tâm hồn cháy bỏng) 

30. un cœur brûlant de charité (một trái tim cháy bỏng từ thiện) 

31. une brûlante ardeur de combattre (một sự hăng say chiến đấu cháy bỏng) 

32. être de feu/ tout de feu / tout feu pour quelque chose (say mê, hâm mộ điều gì 

đó) 

33. des yeux étincelants de joie (đôi mắt ánh lửa vì vui mừng) 

34. des yeux étincelants de fureur (đôi mắt ánh lửa vì giận dữ) 

35. bouillir de colère (sôi vì giận dữ) 

36. dans le feu de la colère (trong cơn lửa giận) 

37. être sur la braise (ở trên lửa, trạng thái sợ hãi, lo lắng) 

38. être sur des charbons ardents (ngồi trên đống than cháy rực / ngồi trên lửa) 

39. jeter de l‟huile sur le feu (đổ thêm dầu vào lửa) 

40. enflammer la colère de quelqu„un (thắp lên sự giận dữ của ai đó) 

41. les yeux ardents de colère (đôi mắt rực lửa vì giận) 

42. cracher feu et flamme (khạc ra lửa / rất tức giận) 

43. jeter feu et flammes (ném ra lửa và ngọn lửa / rất tức giận) 

44. lancer feu et flammes (ném ra lửa và ngọn lửa / rất tức giận) 

45. vomir feu et flammes (nôn ra lửa và ngọn lửa / rất tức giận) 

46. la flambée de colère (sự bừng giận) 

47. des yeux qui flambent de colère (đôi mắt cháy lên vì giận dữ) 

48. des yeux flamboyant de colère (đôi mắt rực cháy giận dữ) 

49. un visage qui flambe de colère (khuôn mặt cháy lên vì tức giận) 

50. Le feu lui sort des yeux. (Lửa toát ra từ đôi mắt anh ấy. / Anh ấy rất tức giận.) 

51. La colère l'enflamma brusquement. (Sự tức giận bất ngờ bùng lên trong anh 

ấy.) 

52. allumer la colère (châm ngòi tức giận) 

53. rallumer la colère (nhen nhóm lại cơn giận của ai đó) 

54. brûlant d'impatience (bừng cháy nóng lòng / rất nóng lòng) 

55. brûlant de courroux (bừng cháy giận dữ / rất giận dữ) 

56. le feu de l‟amour (lửa tình) 

57. le feu de la passion (lửa đam mê) 



 

 

58. une passion torride (sự đam mê cháy bỏng) 

59. une passion ardente (sự đam mê cháy bỏng) 

60. un désir ardent (sự mong muốn cháy bỏng) 

61. déclarer sa flamme à quelqu‟un (bày tỏ ngọn lửa của mình với ai đó / tỏ tình 

với ai đó) 

62. brûler d'amour pour quelqu‟un (cháy lên vì tình yêu với ai đó) 

63. le feu de paille (lửa rơm / tình cảm bồng bột) 

64. avoir le feu aux fesses (có lửa ở mông / có nhu cầu tình dục cao) 

65. le feu est caché sous la cendre (lửa đƣợc dấu dƣới tro / niềm đam mê không 

thể từ bỏ) 

66. allumer le désir (thắp sáng đam mê) 

67. allumer les feux de l‟amour (thắp sáng ngọn lửa tình yêu) 

68. embraser l‟amour (thắp lửa tình yêu) 

69. prendre feu et flamme (bắt lửa / say mê) 

70. brûlant d'amour (cháy bỏng tình yêu) 

71. flamber de passion (cháy bùng vì đam mê) 

72. chauffer (de près) une femme (sƣởi ấm một ngƣời phụ nữ / theo đuổi một 

ngƣời phụ nữ với sự nồng nhiệt) 

73. rallumer une passion (thắp lại một đam mê) 

74. mettre le feu aux étoupes (châm lửa vào đống xơ gai / làm tăng sự mâu thuẫn) 

75. mettre le feu aux poudres (châm lửa vào đống thuốc nổ / làm tăng sự mâu 

thuẫn) 

76. mijoter sa vengeance (nung nấu sự trả thù) 

77. les haines se sont rallumées (những thù hận đƣợc nhen nhóm lại) 

78. rallumer la haine (nhen nhóm lại sự thù hận) 

79. attiser les haines (thổi bùng sự hận thù) 

80. des yeux qui flambent de haine (đôi mắt cháy lên vì thù hận) 

81. des yeux flamboyants de haine (đôi mắt rực cháy vì thù hận) 

82. des yeux étincelants de haine (đôi mắt rực cháy vì thù hận) 

83. des regards qui étincellent de haine (những cái nhìn cháy rực vì thù hận) 

84. jeter des cris de feu (ném ra những tiếng kêu lửa / kêu lên những tiếng kêu 

tuyệt vọng) 

85. le feu de la vengeance (lửa của sự phục thù) 

86. le feu de la haine (lửa của sự thù hận) 



 

 

87. le feu de la jalousie (lửa của sự đố kỵ) 

B. Con ngƣời x  hội 

88. marcher sur des charbons ardents (đi trên than cháy rực / dấn thân vào một vụ 

việc nhạy cảm) 

89. faire des étincelles (tạo ra tia lửa / thành công một cách rực rỡ) 

90. passer le flambeau à quelqu‟un (đƣa ngọn đuốc cho ai đó / chuyển giao cho 

những ngƣời khác một công việc hoặc một nhiệm vụ để đảm bảo tính liên tục) 

91. brûler la chandelle par deux bouts (đốt ngọn nến từ hai đầu / lãng phí tiền bạc, 

sức khỏe) 

92. faire feu de tout bois (tạo lửa từ mọi loại củi / sử dụng hết mọi phƣơng tiện để 

làm việc) 

93. brûler ses dernières cartouches (đốt những vỏ đạn cuối cùng / sử dụng những 

phƣơng tiện, những nguồn lực cuối cùng) 

94. brûler ses vaisseaux (đốt tàu của mình / làm một điều gì đó để không thể quay 

trở lại) 

95. faire feu de quatre fers (tạo lửa từ bốn miếng sắt lót chân ngựa / cố gắng hết 

sức để đạt đƣợc thành công) 

96. faire feu de quatre pieds (tạo lửa từ bốn bàn chân / cố gắng hết sức để đạt đƣợc 

thành công) 

97. faire feu de quatre pattes (tạo lửa từ bốn chân / cố gắng hết sức để đạt đƣợc 

thành công) 

98. faire la part du feu (tạo một phần của lửa / từ bỏ một phần để giữ lại phần quan 

trọng) 

99.  faire feu de tous bords (tạo lửa từ mọi mặt / tấn công từ mọi hƣớng) 

100. Il faut faire feu qui dure (phải làm cho lửa sáng mãi / phải biết tiết kiệm tài sản 

và tiềm lực của mình) 

101. faire feu violet (thắp lửa tím / bắt đầu trong hào quang nhƣng nhanh chống bị 

loại trừ) 

102.  faire grande chère et beau feu (thắp lửa đẹp / thực hiện một khoản chi tiêu 

lớn) 

103.  faire long feu (thắp lửa lâu dài / dùng nhiều thời gian để thực hiện một mục 

đích nào đó nhƣng không đạt đƣợc kết quả) 

104. donner le feu vert à quelqu‟un (cho ai đèn xanh / tạo điều kiện cho ai làm gì) 

105. avoir le feu au derrière (có lửa sau lƣng / trạng thái rất vội vàng của con ngƣời) 



 

 

106. avoir le feu aux trousses (có lửa trong túi quần / trạng thái rất vội vàng của con 

ngƣời) 

107. avoir le feu aux fesses (có lửa ở mông / trạng thái rất vội vàng của con ngƣời) 

108. avoir le feu au cul (có lửa ở đít / trạng thái rất vội vàng của con ngƣời) 

109. le feu n'est pas à la maison (lửa không có ở nhà / không cần phải vội vàng)  

110. il n‟y a pas le feu au lac (không có lửa ở hồ / không cần phải vội vàng) 

111. être dans le feu de l‟action (ở trong lửa của hành động / ở trong tình trạng hăng 

hái hành động) 

112. avoir quelque chose sur le feu (có một cái gì đó trên lửa / đang bận rộn việc gì 

đó) 

113. avoir quelque chose sur le gaz (có một cái gì đó trên gaz / đang bận rộn việc gì 

đó) 

114. avoir deux fers au feu (có hai thanh sắt trên lửa / thực hiện hai công việc cùng 

một lúc) 

115. mettre les fers au feu (đặt những thanh sắt trên lửa / đang thực hiện một công 

việc) 

116. n'y voir que du feu (chỉ thấy lửa / không thể phân biệt bất cứ điều gì trong tình 

hình phức tạp) 

117. tirer les marrons du feu (lôi những hạt dẻ ra từ lửa / thao túng một ngƣời nào 

đó để đạt đƣợc mục đích của mình) 

118. brûler le pavé (đốt vỉa hè / đi rất nhanh) 

119. brûler sa vie (đốt cuộc sống của mình / không dành dụm, tiết kiệm) 

120. brûler ses chances (đốt những cơ hội của mình / tự làm hại mình) 

121. L‟argent lui brûle les doigts. (Tiền đốt cháy những ngón tay anh ấy. / Anh ấy 

tiêu hết tiền.) 

122. faire chauffer sa carte de crédit (làm nóng thẻ tín dụng / sử dụng thẻ quá mức, 

tiêu quá nhiều tiền) 

123. mijoter une affaire (ninh một công việc / thực hiện từ từ một công việc) 

124. mijoter un complot (nung nấu một âm mƣu) 

125. flamber au casino (cháy ở casino / tiêu nhiều tiền ở casino) 

126. flamber une fortune en peu de temps (đốt cháy một gia tài trong một thời gian 

ngắn) 

127. employer le fer et le feu (sử dụng sắt và lửa / sử dụng các biện pháp, phƣơng 

tiện bạo lực nhất) 



 

 

128. forger un mot nouveau (rèn một từ mới / tạo ra một từ mới) 

129. forger une image (rèn một hình ảnh / tạo ra một hình ảnh) 

130. forger une métaphore (rèn một ẩn dụ / tạo ra một ẩn dụ) 

131. forger un plan (rèn một kế hoạch / lên một kế hoạch) 

132. mettre le feu sous le ventre de quelqu‟un (đặt ngọn lửa dƣới bụng ai đó / kích 

thích ai đó làm việc) 

133. souffler le feu / souffler sur le feu (thổi lửa / thúc đẩy ngƣời khác hoàn thành 

công việc) 

134. un brandon de discorde (nùi rơm mồi lửa của sự bất hòa / ngƣời gây ra mối 

bất hòa, mâu thuẫn) 

135. brûler quelqu‟un à petit feu (đốt ai đó bằng lửa nhỏ / gây cho ai đó phiền 

phức) 

136. faire mourir à petit feu (làm chết bằng lửa nhỏ / gây phiền muộn, làm chết dần 

chết mòn) 

137. chauffer les oreilles à quelqu‟un (làm nóng tai của ai đó / chọc tức ai đó, làm 

ai đó tức giận) 

138. incendier quelqu‟un (phóng hỏa ai / mắng mỏ ai) 

139. éteindre une race (dập tắt một chủng tộc / tiêu diệt một chủng tộc) 

140. éteindre un talent (vùi dập nhân tài) 

141. allumer quelqu‟un (nhen nhóm ai đó / chỉ trích ai một cách gay gắt) 

142. attiser la discorde (thổi bùng lên mối bất hòa / làm mối bất hòa sâu sắc hơn) 

143. attiser une querelle (thổi bùng lên một cuộc cãi cọ / làm một cuộc cãi cọ căng 

thẳng hơn) 

144. brûler la politesse à quelqu‟un (đốt sự lịch sự với ai / đột ngột rời bỏ một 

ngƣời nào đó) 

145. griller un concurrent (nƣớng một đối thủ / vƣợt một đối thủ) 

146. laisser quelqu‟un cuire dans son jus (để ai đó chín trong nƣớc ép của họ / bỏ 

mặc không giúp đỡ ai đó) 

147. en cuire à quelqu‟un (nấu điều đó cho ai / làm cho ai đó rất khổ sở) 

148. faire trop grand feu du bois de quelqu'un (tạo ra ngọn lửa quá lớn từ củi của ai 

đó / sử dụng quá tự do tiền bạc, đồ dùng của ai đó) 

C. Con ngƣời sinh học 

149. un regard étincelant (một cái nhìn sáng rực) 

150. des regards qui étincellent d'ardeur (những cái nhìn sáng lên sự hào hứng) 



 

 

151. une jeune fille étincelante de beauté (một cô nàng sáng rực vẻ đẹp) 

152. avoir les joues en feu (có má bốc lửa / má ửng đỏ) 

153. avoir le feu aux joues (có má bốc lửa / má ửng đỏ) 

154. des joues enflammées (đôi má đỏ ửng) 

155. des pommettes enflammées (đôi gò má đỏ ửng) 

156. un teint allumé (một vẻ mặt đỏ bừng) 

157. un teint brûlé (nƣớc da rám nắng) 

158. des cheveux d‟un blond ardent (mái tóc vàng cháy rực / mái tóc vàng có hơi 

ngả về màu hung) 

159. une chevelure flamboyante (một mái tóc cháy rực) 

160. une blonde incendiaire (một cô nàng tóc vàng gây cháy / một cô nàng tóc vàng 

quyến rũ) 

161. le feu du regard (lửa của ánh nhìn) 

162. la flamme du regard (ngọn lửa của ánh nhìn) 

163. des yeux qui jettent des flammes (đôi mắt ném ra những ngọn lửa / đôi mắt 

sáng long lanh) 

164. un regard flamboyant (một ánh nhìn sáng quắc) 

165. un regard brûlant (môt ánh nhìn nóng bỏng) 

166. un regard enflammé (một ánh nhìn rực sáng) 

167. des yeux de braise (mắt lửa / mắt đen và sáng) 

168. un regard qui jette des étincelles (ánh nhìn ném ra những tia lửa / ánh nhìn 

sáng chói) 

169. des yeux où s‟allument des étincelles (đôi mắt thắp lên những tia lửa / đôi mắt 

sáng) 

170. un oeillade incendiaire (cái liếc mắt gây cháy / cái liếc mắt khêu gợi) 

171. le tempérament de feu (tính cách của lửa) 

172. le tempérament ardent (tính cách rực)  

173. c‟est le feu et l'eau (nhƣ nƣớc với lửa)  

174. une allumeuse (một mồi lửa / một ngƣời đàn bà lẳng lơ) 

175. un esprit étincelant (một tài trí rực rỡ) 

176. une personne ardente (một ngƣời cháy rực / một ngƣời nhiệt tình) 

177. un esprit ardent (một tinh thần cháy rực / một tinh thần hăng hái) 

178. une tête brûlée (một cái đầu bốc cháy / một ngƣời cuồng nhiệt, thích phiêu 

lƣu) 



 

 

179. un cerveau brûlé (một bộ não bốc cháy / một ngƣời cuồng nhiệt, thích phiêu 

lƣu) 

180. être dur à cuire (khó nấu chín / khó lay chuyển) 

181. un homme cuit and recuit (một ngƣời nấu đi nấu lại / một ngƣời chai sạn) 

182. n'être bon ni à rôtir, ni à bouillir (không tốt để rán cũng không tốt để đun sôi / 

(ngƣời) không tốt cho việc gì cả) 

183. le vieillard qui s‟éteint (cụ già tắt / cụ già mất) 

184. la race qui s‟éteint (chủng tộc tắt / chủng tộc bị tiêu diệt) 

185. la famille qui s‟éteint (gia đình tắt / gia đình tuyệt tự) 

186. le feu lui monta au visage (Lửa lan lên mặt anh ấy. / Mặt anh ấy nóng ran lên.) 

187. le feu du rasoir (lửa của dao cạo / cảm giác đau rát do cạo mặt) 

188. les yeux lui cuisent (đôi mắt nấu chín anh ấy / mắt anh ta đau rát) 

189. la neige brûle les mains (tuyết đốt cháy đôi tay / tuyết làm rát đôi tay) 

190. les brûlures d‟estomac (vết bỏng ở dạ dày / cảm giác đau rát ở dạ dày),  

191. la bouche en feu (miệng bốc lửa / rát miệng) 

192. la tête en feu (đầu bốc lửa / nóng đầu) 

193. le feu de dents (lửa của răng / cảm giác đau khi mọc răng ) 

194. le feu de la fièvre (lửa của cơn sốt / cảm giác nóng ran do bị sốt)  

195. avoir la gorge en feu (có họng bốc lửa / rát họng) 

196. la soif ardente (cơn khát rực lửa / cơn khát dữ dội) 

197. la fièvre ardente (cơn sốt rực lửa / cơn sốt dữ dội) 

198. brûler de fièvre (cháy do sốt / bị sốt) 

199. éteindre une soif (dập tắt một cơn khát / giải khát) 

200. éteindre l‟ardeur de la fièvre (dập tắt sự nóng rực của cơn sốt / hạ sốt) 

201. on grille ici (chúng ta bị nƣớng ở đây / ở đây rất nóng bức) 

202. on rôtit ici (chúng ta bị rán ở đây / ở đây rất nóng bức) 

203. cuire dans son jus (nấu trong nƣớc ép của mình / đổ mồ hôi) 

D.   Con ngƣời tâm linh 

204. les cendres des morts (những tàn tro của ngƣời chết / những ký ức về ngƣời đã 

mất) 

205. la cendre / les cendres du passé (tro tàn quá khứ) 

206. renaître de ses cendres (hồi sinh từ đống tro tàn của chính mình / hồi sinh 

những thứ dƣờng nhƣ đã bị xóa sổ) 



 

 

207. se brûler les ailes (đốt cháy đôi cánh / vƣợt quá giới hạn để cuối cùng phải hối 

tiếc) 

208. le mercredi des Cendres (thứ tƣ Tro / Thứ Tƣ đầu tiên của Mùa Chay, trong 

thời gian đó, trƣớc khi Thánh lễ, vị chủ tế ban phƣớc đống tro tàn và áp đặt 

chúng trên trán của các trợ lý trong một dấu hiệu của sự sám hối và hoán cải) 

209. le lac de feu (hồ lửa)  

210. le feu de la Saint-Jean (lửa ngày lễ Thánh Jean) 

211. le feu de la Saint-Antoine (lửa ngày lễ Thánh Antoine) 

212. le feu de Saint-Elme (lửa Thánh Elme) 

213. marcher du feu de Dieu (vận hành từ lửa của Chúa / tiến triển một cách thuận 

lợi) 

214. j‟en mettrais ma main au feu (tôi để tay tôi trên lửa về điều đó / tôi chắc chắn 

về điều đó) 

215. devoir une fière chandelle à quelqu‟un (nợ ai đó một cây nến / biết ơn ai đó) 

216. le feu sacré (lửa thiêng/tình cảm thiêng liêng) 

217. avoir le feu sacré (có ngọn lửa thiêng liêng / đầy tâm huyết khi thực hiện công 

việc nào đó) 

218. feu de joie (lửa của niềm vui/ lửa đƣợc thắp sáng trên những ngọn đồi hoặc ở 

những nơi công cộng nhƣ một dấu hiệu của niềm vui) 

E. Khí tƣợng 

219. la mer qui étincelle au clair de lune (biển ánh lên những ánh lửa dƣới ánh 

trăng) 

220. un été torride (một mùa hè nóng rực) 

221. le feu du ciel (lửa từ trời / sét)  

222. les feux du ciel (các ngọn lửa từ trời / các vì tinh tú) 

223. le feu céleste (lửa trời / sao băng) 

224. les feux de l‟été (những ngọn lửa mùa hè / cái nóng mùa hè) 

225. les feux de la nuit (những ngọn lửa của đêm / những vì sao) 

226. les feux de l‟aurore (những ngọn lửa của bình minh / ánh sáng bình mình) 

227. les feux du couchant (những ngọn lửa của mặt trời đang lặn / ánh sáng của mặt 

trời đang lặn) 

228. le flambeau du jour (ngọn đuốc của ngày / mặt trời) 

229. le flambeau du monde (ngọn đuốc của thế giới / mặt trời) 

230. le flambeau de la nuit (ngọn đuốc của đêm / mặt trăng) 



 

 

231. le soleil ardent (mặt trời rực lửa) 

232. le soleil brûlant (mặt trời nóng bỏng) 

233. un vent brûlant (một ngọn gió nóng bỏng) 

234. des sables brûlants (cát bỏng) 

235. un climat brûlant (một khí hậu nóng bỏng) 

F. Thực vật 

236. flamboyant (hoa phƣợng) 

237. cierge (cây nến thờ / để chỉ một loại xƣơng rồng có hình nhƣ ngọn nến)  

238. feu bactérien (lửa vi khuẩn / một loại bệnh có triệu chứng cháy lá, khô lá ở 

thực vật)  

239. arbre de feu du Chili (cây hoa lửa Chili) 

240. langue de feu (lƣỡi lửa / cây hoa hồng môn) 

G. Động vật 

241. le pic flamboyant (chim gõ kiến rực rỡ / một loại chim gõ kiến có màu đỏ rực 

ở đầu) 

242. le brûlot (loại muỗi đốt đau nhƣ một vết bỏng) 

243. un cheval ardent (một con ngựa một con ngựa hung hăng) 

H. Màu sắc 

244. le rouge feu (màu đỏ lửa) 

245. des couleurs étincelantes (những sắc màu rực rỡ) 

246. blond ardent (màu vàng rực cháy / màu vàng hơi ngả qua hung) 

247. flambant rose (màu hồng lửa cháy) 

248. bleu fumée (màu xanh khói)  

249. gris fumée (màu xám khói)  

250. noir de fumée (màu đen khói) 

251. feu vif (màu lửa rực)  

252. noir charbon (màu than đen)  

253. orange brûlé (màu cam cháy)  

254. cendré (màu tro) 

255. une barbe ardente (bộ râu màu lửa / bộ râu màu đỏ hoe) 

256. les tons ardents (những tông màu rực rỡ) 

257. les cheveux qui roussent (tóc cháy / tóc đỏ hoe) 

I. Lĩnh vực y học 

258. le charbon de l‟homme (bệnh than ở ngƣời) 



 

 

259. la bougie (nến / ống thông trong y học) 

260. le foyer d‟infection (ổ nhiểm trùng) 

261. le foyer tuberculeux (ổ khuẩn lao) 

262. le foyer d'une épidémie (ổ dịch) 

263. le foyer d‟une maladie (ổ bệnh) 

264. l‟inflammation des poumons (sự bốc cháy phổi/viêm phổi). 

265. avoir le brûlant (có lửa cháy/đau dạ dày) 

266. le mal des ardents (bệnh ma trơi / một bệnh gây ra bởi một loại nấm thuộc 

nhóm Ascomycetes ký sinh trùng lúa mạch đen, lúa mì và lúa mạch) 

267. les brûlures d‟estomac (những vết bỏng dạ dày / những cảm giác đau rát ở dạ 

dày) 

268. enflammer une plaie (đốt cháy một vết thƣơng / làm nhiễm trùng một vết 

thƣơng) 

269. le feu volage (lửa tròng trành / nốt ban đỏ thoáng qua ở mặt hoặc cổ của những 

ngƣời phụ nữ mắc triệu chứng hystérique hoặc ở trẻ em) 

270. le feu volant (lửa di động / mề đay) 

271. le feu sacré (lửa thiêng / chứng viêm quầng) 

272. le feu persique (lửa Ba Tƣ / bệnh zona) 

273. le feu Saint-Antoine (lửa thánh Antoine / một loại bệnh (có thể là một viêm 

quầng hoại tử) mà đã tàn phá lớn ở Pháp vào thế kỷ thứ mƣời một) 

J. Lĩnh vực quân sự và chiến tranh 

274. cessez le feu (sự ngừng chiến)  

275. aller au feu (ra tuyến lửa / ra trận) 

276. la bouche à feu (miệng lửa / khẩu đại bác) 

277. aller au feu comme à la noce (ra tuyến lửa nhƣ đi dự đám cƣới / ra trận nhẹ tựa 

lông hồng) 

278. voir le feu (thấy lửa / ra trận) 

279. puissance de feu (sức mạnh quân sự) 

280. embrasement d‟un pays par la guerre (đám cháy lớn / sự xáo trộn của một đất 

nƣớc bởi chiến tranh) 

281. conflagration (đám cháy lớn / sự xung đột lớn) 

282. avoir le baptême du feu (ra trận lần đầu tiên) 

283. être entre deux feux (ở giữa hai làn đạn) 

284. essuyer le feu de l'ennemi (xóa lửa của quân thù / phá vỡ hỏa lực của địch) 



 

 

285. feu de peloton (lửa của trung đội / tập trung hỏa lực của toàn trung đội) 

286. feu de deux rangs ou de file (lửa hai hàng / đạn bắn theo hàng của một đội 

quân) 

287. faire un feu d'enfer (tạo ra lửa địa ngục / sử dụng hỏa lựa mạnh) 

288. éteindre le feu ou les feux de l'ennemi (dập tắt hỏa lực của địch / vô hiệu hóa 

hỏa lực của địch) 

289. allumer la guerre (châm ngòi cuộc chiến) 

290. rallumer une guerre (nhen nhóm lại chiến tranh) 

291. éteindre une révolte (dập tắt một cuộc khởi nghĩa) 

292. mettre un pays en flamme (đặt một đất nƣớc vào lửa / gây chiến một nƣớc nào 

đó) 

293. porter le fer et la flamme en un pays (đem sắt và lửa đến một đất nƣớc / tàn sát 

một đất nƣớc) 

294. mettre un pays à feu et à sang (đặt một đất nƣớc vào lửa và máu / đốt sạch, 

giết sạch) 

295. conquérir un pays par le fer et par le feu (xâm chiếm một đất nƣớc bằng sắt và 

bằng lửa / xâm chiếm một đất nƣớc bằng những phƣơng tiện bạo lực nhất) 

296. être à feu et à sang (trong tình trạng lửa và máu / nạn nhân của một cuộc tàn 

sát) 

K. Đối tƣợng cụ thể thuộc đời sống x  hội 

297. les flammes d‟un lustre (bóng điện có hình dạng dài và nhọn) 

298. une bougie d‟une voiture (bu gi của xe).  

299. une voiture toute flambante (một chiếc xe hoàn toàn cháy / một chiếc xe hết 

sức hào nhoáng),  

300. un vélo flambant neuf (một chiếc xe đạp cháy mới / một chiếc xe đạp mới 

toanh),  

301. avoir le feu au plancher (có lửa ở sàn nhà / dùng để chỉ một cái quần quá ngắn) 

302. gothique flamboyant (kiến trúc kiểu gô tích hình ngọn lửa) 

303. une flamme de guerre (cờ hình dạng giống ngọn nến treo ở tàu chiến) 

L. Khái niệm trừu tƣợng thuộc đời sống tinh thần và x  hội 

304. allumer/rallumer le flambeau de la vérité (thắp sáng ngọn đuốc sự thật) 

305. le flambeau du progrès (ngọn đuốc của tiến bộ) 

306. le foyer de la rebellion (lò của cuộc phiến loạn / trung tâm cuộc phiến loạn) 

307. le torchon brûle (bó đuốc cháy / có một sự bất đồng sâu sắc) 



 

 

308. une question brûlante (một câu hỏi nóng bỏng) 

309. un problème brûlant (một vấn đề nóng bỏng) 

310. un terrain brûlant (mảnh đất nóng bỏng / lĩnh vực nhạy cảm, tránh đề cập) 

311. un sujet brûlant d‟actualité (chủ đề nóng bỏng thời sự / rất thời sự),  

312. un style brûlant (phong cách nóng bỏng) 

313. des pages brûlantes (những trang viết nóng bỏng) 

314. un mélo flamboyant (kịch mélo nóng bỏng) 

315. des discours enflammés (những bài diễn văn bỏng cháy) 

316. une déclaration enflammée (những tuyên bố bỏng cháy) 

317. une ambiance torride (một bầu không khí nóng bỏng) 

318. un affaire grillé (vụ việc bị nƣớng / vụ việc hỏng bét) 

319. une épreuve du feu (thử lửa / thử thách sự bền bỉ) 

320. les fers sont au feu (những thanh sắt đang ở trên lửa / những công việc đang 

đƣợc thực hiện) 

321. ne pas faire long feu (không thắp lửa đƣợc lâu / không kéo dài đƣợc lâu) 

322. Le feu se met dans ses affaires (lửa đƣợc đặt vào công việc kinh doanh của anh 

ấy / công việc kinh doanh của anh ấy đang bị xáo trộn và gặp khó khăn) 

323. Le feu est dans ses affaires. (lửa ở trong công việc kinh doanh của anh ấy / 

công việc kinh doanh của anh ấy đang bị xáo trộn và gặp khó khăn) 

324. une question brûle les lèvres (một câu hỏi đốt cháy môi / một câu hỏi mà 

ngƣời ta mong muốn đặt ra) 

325. éteindre un droit (tắt một điều luật / bãi bỏ một điều luật) 

326. éteindre une obligation (dập tắt một quy định / bãi bỏ một quy định) 

327. éteindre une dette (dập tắt một khoản nợ / trả một khoản nợ) 

328. griller un feu rouge (nƣớng một đèn đỏ / vƣợt đèn đỏ) 

329. brûler l'arrêt (đốt điểm dừng / bỏ qua một điểm dừng) 

330. brûler les étapes (đốt giai đoạn) 

331. brûler un feu rouge (đốt đèn đỏ / vƣợt đèn đỏ) 

332. brûler la consigne (đốt quân lệnh / vi phạm quân lệnh) 

333. la flambée des cours de l‟or, des prix (giá cả, giá vàng tăng nhanh)  

334. les prix flambent (giá cả bốc cháy / giá cả tăng nhanh) 

335. des économies de bouts de chandelles (những nền kinh tế ở hai đầu ngọn nến / 

những nền kinh tế yếu kém) 

336. Ça sent le brûlé. (Việc đó bốc mùi cháy. / Công việc không thuận lợi) 



 

 

337. Ça sent le roussi. (Ngửi thấy mùi khê / Công việc không thuận lợi) 

338. ll n‟y a pas de fumée sans feu. (Chẳng có khói nào mà không có lửa) 

339. jouer avec le feu (đùa với lửa) 

340. se trouver entre deux feux (ở giữa hai làn đạn / ở giữa hai mối nguy hiểm) 

341. n‟avoir ni feu ni lieu (không có cả lửa lẫn nơi chốn / lang thang, nghèo túng) 

342. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. (Bằng cách rèn mà chúng ta mới trở 

thành thợ rèn.) 

343. Trop gratter cuit, trop parler nuit. (Gãi nhiều sẽ chín, nói nhiều sẽ phiền. / 

Vƣợt quá giới hạn sẽ có hại.) 

344. Il pourrait vous en cuire. (Điều đó sẽ nấu chín bạn. / Bạn sẽ gặp phiền phức về 

điều đó.) 

345. On verra de quel bois je me chauffe. (Họ sẽ thấy tôi sƣởi ấm bằng loại củi nào. 

/ Họ sẽ biết tay tôi.) 

346. Ne pas se chauffer de tel bois. (Không sƣởi ấm bằng loại củi nhƣ vậy. / Không 

sống với thói quen, với tình cảm nhƣ vậy.) 

347. Le bois tordu fait le feu droit. (Thanh củi cong tạo nên lửa thẳng. / Những 

phƣơng pháp dù khiếm khuyết nhƣng đạt hiệu quả cao.) 

348.  Il n‟est feu que de bois vert (Lửa chỉ có ở củi xanh. / Chỉ tuổi trẻ mới có nhiệt 

huyết.) 

349. Il n'est feu que de grand bois (Lửa chỉ có ở củi to. / Với những ngƣời thông 

minh nhất, mạnh mẽ nhất, chúng ta mới đạt đƣợc thành công tốt nhất.) 

350. Montrer de quel bois on se chauffe (Chỉ ra loại củi mà chúng ta sƣời ấm. / Chỉ 

ra chúng ta lợi hại nhƣ thế nào.) 



 

 

PHỤ LỤC 3 

ẨN DỤ LỬA TRONG TIẾNG PHÁP  

TỪ NGỮ LIỆU VĂN HỌC, PHƢƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 

 

A. Con ngƣời tâm lý, tình cảm 

P.1. Elle m'a tout à coup embrasé d'amour. (Lesage, L'Histoire de Gil Blas de 

Santillane, 1715). 

(Cô ấy đã bất ngờ đốt cháy tình yêu với tôi.) 

P.2. Je reconnais les traces de mon ancienne flamme. (Virgile, L'Énéide)  

(Tôi đã nhận ra những dấu ấn của ngọn lửa cũ. / Tôi đã nhận ra những dấu ấn 

nồng nàn của mối tình cũ.) 

P.3. Tu vis naître ma flamme et mes premiers soupirs. (Racine, Andromaque, 

1667) 

(Em thấy ngọn lửa chớm bừng lên sự đam mê của tôi và những tiếng thở dài 

đầu tiên của tôi.) 

P.4. Dieu m‟est témoin que, malgré le feu d‟amour qui me brûlait le sang, aucune 

mauvaise pensée ne me vint (… ) (Daudet, Les étoiles, 1873) 

(Xin có Chúa chứng giám, mặc dầu ngọn lửa tình hừng hực bốc cháy trong 

máu tôi nhƣng tôi không hề có một ý tƣởng xấu xa nào …) 

P.5. L'amour est un feu qui allume nos désirs.. (Louis-Philippe de Ségur, 

L'amour,1816) 

(Tình yêu là một ngọn lửa thắp lên những ham muốn của chúng ta.) 

P.6. Il les désirait toutes (les femmes), il flambait pour toutes, et toutes 

l'émouvaient (...), (Émile Henriot, Portraits de femmes, 1950)  

(Anh ta say mê tất cả phụ nữ, anh ta cháy hết mình vì họ, và tất cả các phụ 

nữ làm anh ta cảm động.)   

P.7. Si l'amour vit d'espoir, il périt avec lui, c'est un feu qui s'éteint, faute de 

nourriture. (Pierre Corneille, Le Cid, 1636) 

(Nếu tình yêu sống bằng hi vọng thì nó dần chết với niềm hi vọng đó, đó là 

một ngọn lửa bị tắt vì thiếu dƣỡng chất.) 

P.8. L'amour est une flamme séparée en deux qui veut se réunir. (Alphonse Karr, 

Un voyage autour de mon jardin, 1845) 

(Tình yêu là một ngọn lửa bị chia đôi muốn đƣợc hàn gắn lại.)  



 

 

P.9. Un amour qui ne résiste pas à l'épreuve, même à l'épreuve du feu, n'est pas le 

véritable amour. (Henri-Frédéric Amiel, Journal intime, 1866)  

(Một tình yêu không vƣợt qua đƣợc thử thách, ngay cả trong thử thách của 

lửa, không phải là tình yêu đích thực.) 

P.10. L'amour est une flamme qui demande toujours un aliment nouveau. (Ninon 

de Lenclos, Confessions, 1700);  

(Tình yêu là một ngọn lửa luôn đòi hỏi một nguồn nuôi dƣỡng mới.) 

P.11. Pour un amour éteint que de feux vont renaître… (Louis Aragon, Il ne m'est 

Paris que d'Elsa, 1964)  

(Đối với một tình yêu đã tắt, biết bao ngọn lửa sẽ hồi sinh…) 

P.12. De mon amour quand je vous fais un aveu, il est trop vrai que je suis tout en 

feu. (Jean-François Regnard, Le joueur, 1696)  

(Từ tình yêu khi tôi thú nhận với em, quá đúng là tôi đang cháy hoàn toàn.) 

P.13. Les feux de l'amour laissent parfois une cendre d'amitié. (Henri de Régnier, 

Donc, 1927)  

(Những ngọn lửa tình yêu đôi lúc để lại tro tình bạn.) 

P.14.  L'amour, qui vient du cœur, chaque jour s'enflamme par le désir et la 

douceur. ( Louis-Philippe de Ségur, Le petit livre de l'amour,1854) 

(Tình yêu, đến từ trái tim, đƣợc đốt cháy mỗi ngày bằng sự ham muốn và sự 

âu yếm dịu dàng.) 

P.15. L'absence est à l'amour ce qu'est au feu le vent ; Il éteint le petit, il allume le 

grand. (Antoine de Rivarol, Maximes d'amour,1666)  

(Sự xa cách đối với tình yêu giống nhƣ gió đối với lửa; Nó dập tắt ngọn lửa 

nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn.) 

P.16. Je veux garder le feu, et t'embraser d'amour, Je veux brûler pour toi. (Roch 

Voisine, Garder le feu)  

(Anh muốn giữ ngọn lửa, và đốt cháy tình yêu với em, anh muốn cháy vì 

em.) 

P.17. Ils allument contre eux une implacable haine (Corneille, La Mort de Pompée, 

1644) 

(Họ đã thắp lên một sự hận thù không đội trời chung đối với bọn chúng.) 

P.18. L'amour, c'est l'amour absolu, la joie pure et solitaire, c'est celui qui me 

brûle. (Albert Camus, Les justes, 1949) 



 

 

 (Tình yêu, đó là tình yêu tuyệt đối, niềm vui tinh khiết và đơn độc, đó là thứ 

đang thiêu đốt tôi.) 

P.19. Le feu des passions est souvent celui du génie. (P, Manuel, Lettres originales 

de Mirabeau, 1792)  

(Lửa đam mê thƣờng là lửa của thiên tài.) 

P.20. (...) la liberté vient d'allumer le flambeau du génie. (Condorcet, Tableau 

historique de progrès de l‟esprit humain, 1794) 

((…) sự tự do vừa thắp sáng ngọn đuốc của thiên tài.) 

P.21. Il devint pourpre, ses yeux flambèrent de colère.) (Octave Mirbeau, Un 

journal d‟une femme de chambre, 1900) 

(Mặt nó đỏ tía, đôi mắt rực cháy giận dữ.) 

P.22. Un éclair de colère enflammait ses yeux ou ses joues. (Hugo, Notre Dame de 

Paris, 1831). 

(Một ánh chớp của sự tức giận tỏa rực trong cặp mắt hay trên đôi má của cô 

ấy.) 

P.23. Marmontel et l'abbé Arnaud sont brouillés à feu et à sang. (La Harpe, 

Correspondance littéraire adressée au grand-duc de Russi, 1804) 

(Marmontel và cha xứ Arnaud bất đồng với nhau một cách máu lửa.) 

P.24. Le spectacle de l'injustice et de la méchanceté me fait encore bouillir le sang 

de colère. (Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, 1776)  

(Cảnh tƣợng của sự bất công và gian ác vẫn khiến tôi sôi máu giận dữ.) 

P.25. Le feldwebel, un petit homme trapu, à tête ronde, au nez court, salua avec 

une correction rigide, mais son visage semblait encore bouillir d'indignation. 

(Romains, Les Hommes de bonne volonté, 1938, p. 271) 

(Chàng trung sĩ, một ngƣời đàn ông nhỏ chắc nịch, đầu tròn, mũi ngắn, chào 

với một sự nghiêm chỉnh cứng nhắc, nhƣng khuôn mặt của chàng vẫn có vẻ 

còn sôi lên vì phẫn nộ.) 

P.26. Les flammes de notre foi nous donnent l'échelle de la nuit. (Henri Petit, 

Ordonne ton amour, 1966) 

(Những ngọn lửa của niềm tin chúng ta tặng cho chúng ta nấc thang của màn 

đêm.) 

P.27. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais, dans l'œil du 

vieillard, on voit de la lumière. (Victor Hugo, La Légende des siècles, 1859) 



 

 

(Và ngƣời ta nhìn thấy ngọn lửa hăng say trong mắt của những ngƣời trẻ 

tuổi, nhƣng, trong con mắt của ông lão, ngƣời ta lại nhìn thấy ánh sáng.) 

P.28. Sa présence inattendue ralluma le flambeau de mes souvenirs. 

(Chateaubriand, Mémoires d‟outre-tombe, 1848)  

(Sự có mặt bất ngờ của cô ấy đã thắp lại ngọn đuốc của những kỷ niệm của 

tôi.) 

P.29. Oui, je ne pus souffrir de les voir si bien ensemble ; le dépit alluma mes 

désirs. (Molière, Le Festin de pierre, 1658) 

(Vâng, tôi không thể chịu đƣợc khi thấy họ vui vẻ bên nhau; sự bực mình 

nhen nhóm những niềm ham muốn trong lòng tôi.) 

P.30. Mon désir, que n'avait pas épuisé ma nuit avec Gina, et qui venait de flamber 

un instant, retomba lentement. (Abellio, Pacifiques, 1946)  

(Sự ham muốn của tôi mà một đêm với Gina đã không làm kiệt sức và vừa 

mới cháy đƣợc một lúc, đã từ từ giảm xuống.) 

P.31. Et comme il était arrivé tant de fois déjà, ce terrible vide intérieur de 

l'angoisse céda brusquement. L'instinct de la vie revint, si puissant, si 

impérieux, qu'il crut le sentir flamber dans ses veines, que ses lèvres 

desséchées, tout à coup humides, s'ouvrirent pour en savourer le goût. 

(Bernanos, Un mauvais rêve, 1948) 

(Và nhƣ đã diễn ra rất nhiều lần rồi, sự trống rỗng khủng khiếp bên trong của 

nỗi lo sợ đột nhiên nhƣờng bƣớc. Bản năng sống đã hồi sinh, rất mạnh mẽ, 

rất hấp dẫn đến nỗi ông tin rằng mình cảm thấy nó cháy trong huyết quản của 

mình, đến nỗi đôi môi khô nẻ đột nhiên ẩm ƣớt, mở ra để thƣởng thức hƣơng 

vị của nó.) 

P.32. Les larmes de la reine ont éteint cet espoir. (Racine, Bérénice, 1671) 

(Những giọt nƣớc mắt của nữ hoàng đã dập tắt niềm hi vọng đó.) 

P.33. (...) Daniel reste vivant dans notre mémoire où son souvenir ne s'éteindra 

jamais. (Jean-Yves Garneau, Homélies pour diverses circonstances, 2005) 

(Daniel vẫn sống trong trí nhớ của chúng ta nơi những kỷ niệm về cậu ấy sẽ 

không bao giờ tắt.) 

P.34. Avec le temps, la passion des grands voyages s'éteint (... ) (Nerval, Les nuits 

d'octobre, 1914). 

(Theo thời gian, niềm đam mê những chuyến đi xa đã tắt …) 



 

 

P.35. Mon imagination « ne s'enflamme plus comme autrefois » (Rousseau, Les 

Rêveries du promeneur solitaire, 1776) 

(Trí tƣởng tƣợng của tôi không còn bắt lửa nhƣ trƣớc đây nữa.) 

P.36. Ce godelureau d'Hubert qui essaye de la chauffer de près [Angèle] (Vialar, 

La Chasse aux hommes, Le Rendez-vous, 1952). 

(Chàng trai Hubert bảnh bao đang cố gắng làm làm nóng cô ấy. / Chàng trai 

bảnh bao này của Hubert đang cố gắng tán tỉnh cô ấy.) 

P.37. Les amants sages allument le flambeau de l'amitié au soleil couchant de 

l'amour. 

(Auguste Guyard, Quintessences, 1847).  

(Những ngƣời tình khôn khéo thắp lên ngọn đuốc của tình bạn trong ánh 

hoàng hôn của tình yêu.) 

P.38. Une lettre d'une invention et d'une perfidie telles qu'elle avait dû rallumer 

pêle-mêle chez Robert jalousie, rage et fureur de vengeance. (Pourrat, 

Gaspard, 1931).  

(Một lá thƣ bịa đặt và nham hiểm đến nỗi nó đã phải nhen lại mớ bòng bong 

ghen tuông, giận dữ và thù hận ở Robert.) 

P.39. J'ai senti l'espoir se rallumer dans mon cœur.. (Delécluze, Journal, 1825). 

(Tôi đã cảm thấy niềm hy vọng phựt cháy lại trong trái tim tôi.) 

P.40. L'ancien amour qui sommeillait a crevé le léger amour qui ne faisait que de 

naître et s'est rallumé plus fort que par le passé. (Champfleury, Les 

Bourgeois de Molinchart, 1855) 

(Tình cũ đang ngủ say đã làm tan vỡ mối tình thoáng qua mới chỉ chớm nở 

và bùng cháy lại một cách mạnh mẽ hơn trƣớc.) 

P.41. Il revoyait cette femme, il revivait les jours de bonheur!... Dans son cœur se 

rallumaient, comme en une seule fois, tous les enivrements dont avait été 

semée sa folle jeunesse; toute sa vie détruite semblait renaître, transformée 

en un unique et énigmatique frémissement. (Chateaubriand, Lourdines, 1911) 

(Ông gặp lại ngƣời phụ nữ này, ông đã sống lại những ngày hạnh phúc!... 

Trong trái tim ông nhen nhóm, nhƣ cùng một lúc, tất cả niềm say mê mà tuổi 

trẻ ngông cuồng của mình đã gieo rắc; cuộc sống đã bị hủy hoại hoàn toàn 

của ông dƣờng nhƣ đã đƣợc tái sinh, biến thành một cảm giác run rẩy kỳ lạ 

và bí ẩn.) 

P.42. Et je bénis déjà cette heureuse froideur, 

Qui de notre amitié va rallumer l'ardeur. 



 

 

 (Jean Racine, Britannicus - Acte IV, 1669) 

(Và tôi ca ngợi sự lạnh nhạt hạnh phúc này 

Nó sẽ nhen nhóm lại sự nồng nhiệt của tình bạn chúng ta.) 

P.43. PHOENIX: Ainsi vous l'envoyez aux pieds de sa maîtresse ? 

PYRRHUS: On dit qu'il a longtemps brûlé pour la princesse. 

PHOENIX:Mais si ce feu, Seigneur, vient à se rallumer ? 

    S'il lui rendait son coeur, s'il s'en faisait aimer ? 

(Jean Racine, Andromaque, 1667) 

(PHOENIX: Vì vậy, ngài bắt hắn quỳ trƣớc mặt ngƣời tình của mình? 

PYRRHUS: Ngƣời ta nói rằng từ lâu hắn cháy (say mê) vì công chúa. 

PHOENIX: Nhƣng nếu lửa tình này, thƣa ngài, đƣợc nhen nhóm lại?  

Nếu hắn trao lại cho cô ấy trái tim của hắn, nếu hắn đƣợc cô ấy yêu lại?) 

P.44. Il (Rubens) a allumé dans les yeux une flamme sauvage de convoitise 

effrénée (…) (Taine, Philosophie de l'art, 1909) 

(Anh ấy đã thắp sáng trong đôi mắt mình một ngọn lửa hoang dã của sự ham 

muốn vô độ... ) 

P.45. L'amour véritable est un feu dévorant. (Jean-Jacques Rousseau, Julie ou La 

nouvelle Héloïse,1761) 

 (Tình yêu đích thực là một ngọn lửa thiêu hủy mọi thứ.) 

P.46. Première des vertus, passion des grands cœurs, 

Feu sacré dont brûla ton âme généreuse. 

Qui s'épurait encore au creuset du malheur? 

(Voltaire, Épitres, stances, et odes de Voltaire, 1980)  

(Điều đầu tiên của tiết hạnh, niềm đam mê của những trái tim vĩ đại 

Lửa thiêng đốt bừng cháy từ tâm hồn rộng lƣợng của bạn. 

Tâm hồn còn đƣợc thanh lọc từ trong đáy lò của nỗi khổ đau?) 

P.47. L'âme est un feu qu'il faut nourrir et qui s'éteint s'il ne s'augmente. 

 (Tâm hồn là một ngọn lửa cần phải nuôi dƣỡng và nó sẽ tàn lụi nếu không 

đƣợc phát triển." 

 (Voltaire, Pensées et maximes, 1821) 

P.48.  Il voyait tous les jours cet objet rallumer sa haine et son courage. (La 

Fontaine, Fables de La Fontaine-Les deux coqs, 1678).  

(Ngày nào nó cũng thấy vật này thắp lại hận thù và lòng dũng cảm của nó.) 

P.49. Pour allumer l'amour, une étincelle suffit à l'incendie, et le vent ne manque 

jamais. (Charles de Bernard, Gerfaut, 1838) 



 

 

 (Để thắp lửa tình yêu, một tia lửa là đủ để tạo thành đám cháy, và gió thì 

không bao giờ thiếu.) 

P.50. Si votre vie sexuelle s‟est refroidie avec le temps, voici comment en raviver 

la flamme.  

(http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/7-facons-de-

rallumer-le-feu-de-votre-vie-sexuelle) 

(Nếu đời sống tình dục của bạn đã bị nguội lạnh theo thời gian, thì đây là 

cách làm thế nào để nó hửng lửa lên.) 

P.51. 7 façons de rallumer le feu de votre vie sexuelle.  

(http://selection.readersdigest.ca/sante/vivre-sainement/7-facons-de-

rallumer-le-feu-de-votre-vie-sexuelle) 

(7 cách nhen nhóm lại ngọn lửa đời sống tình dục của bạn.) 

P.52. 5 trucs pour entretenir la flamme après le mariage.  

(http://www.femmeactuelle.fr/amour/mariage/entretenir-la-flamme-01697) 

 (5 mẹo để giữ lửa sau đám cƣới.) 

P.53. Des lettres d‟armour “mais qui n‟ont rien d‟incendaire ou d‟inavouable.” 

(Henriot, Portrait de femmes, 1950)  

(Những lá thƣ tình “nhƣng không có cái gì là cháy bỏng và không có gì là 

không thể thổ lộ đƣợc.”) 

P.54. L'agonie éteignit sa prunelle hagarde. (Hugo, La Légende des siècles, 1859) 

(Sự đau đớn dập tắt hóc mắt hốc hác của cô ấy.) 

P.55. Votre amour contre nous allume trop de haine. (Racine, Andromaque, 1661)  

(Tình yêu của ông thắp lên quá nhiều thù hận đối với chúng tôi.) 

P.56. Je voyais ma mère mourir à petit feu d‟un chagrin d‟amour.  

(http://lci.tf1.fr/videos/2015/marc-lavoine-je-voyais-ma-mere-mourir-a-petit-

feu-d-un-chagrin-d-8564116.html) 

(Tôi thấy mẹ tôi bị chết với lửa nhỏ vì một tình yêu sầu khổ. / Tôi thấy mẹ 

tôi chết dần chết mòn vì một tình yêu sầu khổ.) 

P.57. La douleur est un feu que chacun alimente en soi. (Francis Bossus) 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sous-alimente/) 

(Nỗi đau là một ngọn lửa mà mỗi ngƣời nuôi dƣỡng trong mình.) 

P.58.  Les larmes sont le contre-feu de la souffrance. (Robert Sabatier, Le livre de 

la déraison souriante, 1991) 

(http://www.dicocitations.com/citations/citation-48539.php)  
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(Nƣớc mắt là tấm chắn lửa của sự đau khổ.) 

P.59. Faut-il dire encore une fois qu'il n'existe aucune recette toute faite, aucune 

solution clé en mains pour attiser et conserver la flamme du désir?  

(http://www.conseilpsy.com/index.php?module=controller&action=article&i

dArticle=126&articleName=comment-entretenir-la-flamme-) 

(Liệu có phải nói thêm một lần nữa rằng không có công thức có sẵn nào, 

không có giải pháp chìa khóa trao tay nào để thổi bùng và giữ lại đƣợc ngọn 

lửa đam mê?). 

B. Con ngƣời x  hội 

P.60. On pourra m'ôter cette vie, mais on n'éteindra pas mon chant. (Louis Aragon, 

Les Yeux d'Elsa, 1942) 

(Họ có thể lấy đi cuộc sống này của tôi nhƣng họ sẽ không dập tắt đƣợc tiếng 

hát của tôi.) 

P.61. Il présenta mon coeur aux yeux qui le charmèrent 

Il prépara mon âme aux feux qu'ils allumèrent. 

(Anh ấy đƣa trái tim tôi đến với đôi mắt ngƣỡng mộ nó.  

Anh ấy đặt tâm hồn tôi vào những ánh lửa mà đôi mắt đó thắp lên.) 

(Corneille, Héraclius, 1647) 

P.62. L'approche des grands événements [...] enflamme l'orateur. (Sainte-Beuve, 

Causeries du lundi, 1862). 

(Việc đề cập đến những sự kiện lớn [...] đốt cháy diễn giả.) 

P.63. Je voudrais montrer à ce preux de quel bois nous nous chauffons. (Sandeau, 

Sacs et parchemins, 1851) 

(Tôi muốn chỉ ra cho chàng dũng sĩ này loại củi nào chúng tôi đang sƣời. / 

Tôi muốn chứng tỏ cho chàng dũng sĩ này biết khả năng của chúng tôi nhƣ 

thế nào.) 

P.64. Mais quelqu'un est venu qui m'a enlevé à tous ces plaisirs d'enfant paisible 

(...). Quelqu'un a éteint la lampe autour de laquelle nous étions une famille 

heureuse, à la nuit, lorsque mon père avait accroché les volets de bois aux 

portes vitrées. (Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, 1913) 

(Nhƣng ai đó đã đến, đã tƣớc đi tất cả niềm vui con trẻ yên bình này của tôi. 

(…) Ai đó đã dập tắt ngọn đèn mà gia đình hạnh phúc của chúng tôi đã quây 

quần xung quanh, vào ban đêm, khi cha tôi đã móc các cánh cửa bằng gỗ vào 

cửa kính.) 
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P.65. Mes amis, il mitonne pour nous une pleine marmite de joie! (Romains, 

Copains, 1913). 

(Các bạn của tôi ơi, anh ấy hầm cho chúng ta một nồi đầy niềm vui!)   

P.66. Les agents de l'Angleterre soufflaient le feu, les partisans des Cortès 

cherchaient à faire naître une division sérieuse entre nous et le parti royaliste. 

(Chateaubriand, Congrès Vérone, 1838) 

(Những điệp viên ngƣời Anh đã thổi lửa, những ngƣời ủng hộ Cortès đã tìm 

cách để làm nảy sinh sự chia rẽ nghiêm trọng giữa chúng tôi và đảng bảo 

hoàng.) 

P.67. Il s'insinue parmi ses camarades, souffle le feu (...) (Bazin, Tête contre murs, 

1949)  

(Hắn ta len lỏi giữa các đồng chí của mình, hắn thổi lửa (...)) 

P.68. Le peuple prend feu aussitôt: il pousse mille cris confus remplis d'indignation 

et de menaces . (Vertot, Révolutions romaines, 1719) 

(Nhân dân bừng lửa giận ngay lập tức: họ thốt ra ngàn tiếng la hét hỗn loạn 

đầy phẫn nộ và đầy sự đe dọa.) 

P.69. On a été assez heureux pour conserver les ouvrages de votre père [Cicéron] 

et ceux de quelques autres grands hommes ; ainsi le feu sacré n'a jamais été 

totalement éteint. (Voltaire, Le Dialogue du chapon et de la poularde, 1763)  

(Chúng tôi đã khá hạnh phúc để bảo tồn tác phẩm của cha ngài [Cicero] và 

của một số tên tuổi vĩ đại khác; vì vậy mà ngọn lửa thiêng liêng đã không 

bao giờ bị dập tắt hoàn toàn.) 

P.70. Le feu plus que jamais s'est mis dans mes affaires. (Dorat, La feinte par 

amour, 1799) 

(Ngọn lửa hơn bao giờ hết đã đƣợc đặt vào công việc kinh doanh của tôi.) 

P.71. Si l'on met le feu dans l'affaire, si l'on dispute au lieu de se rapprocher, nous 

perdons tout . (Picard, Duhautcours, 1801) 

(Nếu chúng ta châm lửa trong vụ việc này, nếu chúng ta cãi cọ thay vì xích 

lại gần nhau, chúng ta sẽ mất tất cả.) 

P.72. L'empereur du Japon fait brûler à petit feu les chrétiens qui sont dans ses 

États. (Montesquieu, L'esprit des lois, 1748)  

(Hoàng đế Nhật Bản khiến cho những ngƣời theo Thiên chúa giáo trong 

nƣớc của mình cháy ở lửa nhỏ./ Hoàng đế Nhật Bản khiến cho những ngƣời 

theo Thiên chúa giáo đang sống trong các nƣớc của mình chết dần chết mòn.) 



 

 

P.73. Ne savez-vous pas que je me mettrais au feu pour vous faire plaisir? (Genlis, 

La Lingère, 1825) 

(Anh không biết rằng tôi có thể nhảy vào lửa để làm cho anh hài lòng sao?) 

P.74. Dans le feu des disputes entre les patriciens et les plébéiens…, (Montesquieu, 

De l'esprit des lois, 1748) 

(Trong ngọn lửa của các cuộc tranh chấp giữa các nhà quý tộc và những 

ngƣời bình dân …) 

P.75. Le talent dramatique est un flambeau; il communique le feu à d'autres 

flambeaux à demi éteints, et fait revivre des génies qui vous ravissent par 

leur splendeur renouvelée. (Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1848) 

(Tài năng sân khấu là một ngọn đuốc; nó truyền lửa cho những ngọn đuốc đã 

tắt một nửa, và làm sống lại những bậc anh tài đem lại niềm vui cho bạn với 

sự huy hoàng đã đƣợc đổi mới của họ.) 

P.76. Un banquier détourne 250 000 euros pour flamber au casino 

 (http://casinofrance.org/un-banquier-detourne-250-000-euros-pour-flamber-

au-casino/) 

(Một nhân viên ngân hàng biển thủ 250,000 euro để cháy tại casino. / Một 

nhân viên ngân hàng biển thủ 250,000 euro để tiêu sạch tiền tại casino.) 

P.77. Ukraine : les Américains gardent deux fers au feu. 

(https://histoireetsociete.wordpress.com/2015/03/29/ukraine-les-americains-

gardent-deux-fers-au-feu-poronshenko-kolomojesky-et-les-autres/ 

(Ukraina: ngƣời Mỹ giữ hai thanh sắt trên lửa./ Ukraina:Ngƣời Mỹ phải thực 

hiện hai sứ mạng.) 

P.78. Jean Gadrey : "Contre le chômage, il faut faire feu de tout bois". 

(http://www.lavie.fr/actualite/economie/jean-gadrey-contre-le-chomage-il-

faut-faire-feu-de-tout-bois-08-03-2016-71282_6.php) 

(Jean Gadrey: "Chống lại nạn thất nghiệp, phải thắp lửa từ mọi loại củi."/ 

“Chống lại nạn thất nghiệp, phải sử dụng hết khả năng.) 

P.79.  Enseignante en arts plastiques au secondaire, j'ai le bonheur de transmettre 

aux plus jeunes le feu sacré qui m'anime. (V.74) 

(http://art-top.eu/product.php?id_product=2213) 

(Là giáo viên nghệ thuật ở trƣờng trung học, tôi thấy hạnh phúc khi truyền 

cho lớp trẻ ngọn lửa nhiệt huyết đã thúc đẩy tôi.) 

https://histoireetsociete.wordpress.com/2015/03/29/ukraine-les-americains-gardent-deux-fers-au-feu-poronshenko-kolomojesky-et-les-autres/
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P.80. « Vous savez tous que je peux marcher sur le feu », a dit en plaisantant dans 

son discours au Parlement européen Violeta Bulc, ancienne ministre slovène 

pour le développement. « J‟aurais pu brûler mais j‟en suis sortie saine et 

sauve », a-t-elle ajouté.  

(https://fr.sputniknews.com/actualite/201410231022960131-la-nouvelle-

administration-europeenne-une-marche-sur-des-charbons-ardents/) 

("Tất cả các bạn biết rằng tôi có thể đi trên lửa", Violeta Bulc, cựu Bộ trƣởng 

Slovenia về phát triển đã nói đùa trong bài diễn văn trƣớc Nghị viện châu 

Âu. Bà nói thêm: "Tôi đã có thể bị cháy nhƣng tôi đã ra khỏi lửa an toàn.") 

P.81. Pour le moment, nous n'avons pas la possibilité de passer le flambeau à un 

autre membre du groupe, mais vous pouvez encourager les membres d'un 

groupe existant à s'intégrer à un autre groupe avec un nouveau responsable 

de groupe.  

 https://www.eventbrite.fr/support/articles/fr/How_To/Puis-je-faire-de-

quelqu-un-d-autre-le-responsable-du-groupe-13964953506601?lg=fr 

(Trong lúc này, chúng tôi không có khả năng đƣa ngọn đuốc cho một thành 

viên khác của nhóm, nhƣng các bạn có thể khuyến khích các thành viên của 

một nhóm đã có, sáp nhập vào một nhóm khác với một nhà lãnh đạo nhóm 

mới.) 

P.82. Il m‟arrive à “avoir des déjeuners professionnels” car j‟ai trois films sur le 

feu.  

(http://www.elle.fr/People/La-vie-des-people/Une-journee-avec/Une-

journee-avec-Mathilde-Seigner-1215864) 

(Đôi khi tôi "có bữa ăn trƣa nghề nghiệp" bởi vì tôi có ba bộ phim trên lửa. / 

Đôi khi tôi "có bữa ăn trƣa nghề nghiệp" bởi vì tôi đang bận rộn với ba bộ 

phim.) 

P.83. Nicolas Sarkozy saurait-il enflammer les coeurs de nos cousins britanniques?  

(http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/ 

(Liệu Nicolas Sarkozy có thể đốt cháy đƣợc trái tim của những ngƣời anh em 

họ Anh quốc của chúng ta không?) 

P.84. Chaque jour, 270 conducteurs brûlent un feu rouge. 

(http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150918_00704645) 

(Mỗi ngày có 270 lái xe đốt đèn đỏ. / Mỗi ngày có 270 lái xe vƣợt đèn đỏ.) 

https://fr.sputniknews.com/actualite/201410231022960131-la-nouvelle-administration-europeenne-une-marche-sur-des-charbons-ardents/
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C. Con ngƣời sinh học 

P.85. Ça avait un goût de vin roussi et ça lui incendia la gorge. (Sartre, Les 

Chemins de la liberté, 1945) 

(Cái đó có một vị rƣợu khét và nó làm rát cháy cổ họng anh ấy.)  

P.86. Il mouilla dans le broc son mouchoir et l‟appliqua sur la zone enflammée. 

(André Gide, Les Caves du Vatican, 2003) 

(Ông ấy nhúng khăn tay của mình vào nƣớc trong bình xách và áp khăn đó 

vào chỗ bị nóng rát.) 

P.87. Une seule lampe éclairait cette grande pièce, et sa lumière, [...], tombait sur 

le visage de la comtesse, aux pommettes incendiées par la fièvre. (Barbey, 

Les diaboliques, 2005). 

(Một ngọn đèn duy nhất chiếu sáng căn phòng rộng lớn này, và ánh sáng của 

nó [...], tỏa sáng lên khuôn mặt của bà bá tƣớc với đôi gò má nóng ran vì cơn 

sốt.) 

P.88. La fumée résineuse et refoulée brûlait ses yeux, irritait sa gorge déjà malade 

à cause du tabac. (Mauriac, Thérèse Desqueyroux, 1927).  

(Khói nhựa cháy nồng nặc làm ông ấy bi cay mắt, làm rát cổ họng, vốn đã bị 

tổn thƣơng do ông hút thuốc nhiều.) 

P.89. Tu ne connais pas le désert, quand il y monte une tempête de sable... Les 

yeux cuisent, le sang vous aveugle, on n'y voit plus clair. (Gracq, Le Rivage 

des Syrtes, 1951). 

(Anh không biết sa mạc là gì, ở đấy khi một cơn bão cát nổi dậy ... Đôi mắt 

anh sẽ bị nấu chín, máu làm mù mắt anh, ta không còn nhìn rõ gì cả. / Anh 

không biết gì về sa mạc cả, ở đấy khi một cơn bão cát nổi dậy... Đôi mắt anh 

sẽ bỏng rát, máu làm mù mắt anh, ta không còn nhìn rõ gì cả.) 

P.90. Les mouvements qu'il venait de faire avaient ravivé au creux du dos ces 

escarres qui le brûlaient comme un fer rouge. (Martin du Gard, Les Thibault, 

T6, La Mort du Père, 1929). 

(Những cử động mà anh ta vừa mới thực hiện đã làm sống dậy trong hõm 

lƣng những vết thƣơng đốt cháy anh ta nhƣ một thanh sắt nung đỏ.) 

P.91. Dans la fièvre ardente qui le brûlait, sa volonté, au fond d'elle, semblait se 

bander et résister au délire, (….) ( (Zola, La Terre, 1887) 

(Trong cơn sốt cháy rực đang đốt cháy anh ấy, ý chí của anh, từ tận đáy nó, 

dƣờng nhƣ cứng rắn và cƣỡng lại sự mê sảng (...) / Trong cơn sốt dữ dội 

đang đốt cháy anh ấy, ý chí của anh, từ tận cùng của nó, dƣờng nhƣ tự gồng 

lên và cƣỡng lại sự mê sảng (...)) 



 

 

P.92. «Partout on se démène, partout on menace !» affirmait-il; et ses yeux de jais 

étincelaient d'espoir. (Martin du Gard, Les Thibault, T7, L‟été 1914, 1936). 

(Ông ấy khẳng định: „Khắp nơi họ đều đấu tranh, khắp nơi họ đều đe dọa!” ; 

và đôi mắt đen nhánh của ông lóe lên niềm hy vọng.) 

P.93. «Un charmant regard bleu (...) scintilla devant lui et disparut comme un feu 

follet… » (Gautier, La Toison d‟or, 1879). 

(Một cái nhìn duyên dáng từ cặp mắt xanh (…) lấp lánh trƣớc mặt anh ta và 

biến mất tựa nhƣ ngọn lửa ma quái...) 

P.94. Son coeur bondit, ses yeux s‟allument. (Daudet, Le Petit Chose, 1868) 

(Con tim cậu thổn thức, đôi mắt cậu sáng ngời.) 

P.95. Tout à coup un paquet de sang lui monta au visage. Ses yeux flambèrent. 

(Daudet, Tartarin de Tarascon, 1872) 

(Đột nhiên máu dồn lên mặt anh ấy, đôi mắt anh ấy cháy rực.) 

P.96. Il a les traits réguliers, le teint beau et vermeil, le nez aquilin, les yeux 

grands, pleins de feu, les cheveux blonds et bouclés, la tête haute, mais un 

peu penchée vers l‟épaule gauche, la taille moyenne, fine et dégagée, le corps 

bien proportionné et fortifié par un exercice continuel. (Jean-Jacques 

Barthélémy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, 1788).  

(Anh ấy có nét mặt cân đối, da đẹp và hồng hào, mũi khoằm, mắt to đầy lửa, 

tóc vàng và xoăn, đầu ngẩng cao, nhƣng hơi nghiêng về phía vai trái, tầm 

vóc trung bình, bụng nhỏ và thon thả, thân hình cân đối và cƣờng tráng do 

nhờ tập thể dục liên tục.) 

P.97.  Il eût été difficile de dire de quelle nature était ce regard, et d‟où venait la 

flamme qui en jaillissait. C‟était un regard fixe, et pourtant plein de trouble et 

de tumulte. (Victor Hugo, Notre Dame de Paris, 1831) 

(Thật khó khăn để nói về bản chất của cái nhìn này là gì và ngọn lửa lóe ra từ 

cái nhìn đó đã đến từ đâu. Đó là một cái nhìn cố định những vẫn đầy xáo trộn 

và hỗn loạn.) 

P.98. Un homme ardent et sensible, jeune et garçon, peut être continent et chaste. 

(Rousseau, Émile, ou De l'éducation, 1852) 

(Một ngƣời đàn ông nồng nàn và nhạy cảm, trẻ tuổi và còn trai tơ, có lẽ còn 

chế dục và trong trắng.)  

P.99. Notre colonel, qui était ce qu'on nomme un dur à cuire voulut prendre sa 

revanche (Vigny, La canne de jonc, 1835) 

(Ngài đại tá của chúng tôi, ngƣời mà họ gọi là khó nấu, đã muốn trả thù. / 

Ngài đại tá của chúng tôi, một ngƣời rất cứng rắn, đã muốn trả thù.) 



 

 

P.100.  L'homme est de feu, la femme d'étoupe, le diable arrive et souffle. (Miguel 

de Cervantès, Les Nouvelles exemplaires, 1613) 

(Ngƣời đàn ông làm bằng lửa, ngƣời phụ nữ làm bằng xơ gai, quỷ sứ đi 

ngang và thổi mạnh.) 

P.101.  Déjà les fumées de l‟ambition me montait à la tête (Rousseau, Confession II, 

1765) 

 (Khói của tham vọng đã bốc lên trong đầu tôi rồi.) 

P.102.  L'homme est de glace aux vérités ; Il est de feu pour les mensonges. (Jean de 

La Fontaine, Le statuaire et la statue de Jupiter, 1678),  

(Trƣớc những chân lý, con ngƣời lạnh nhƣ băng đá, trƣớc những dối gian, 

con ngƣời nóng nhƣ lửa.) 

P.103.  L'homme, mon cher ami, n'est que de la fumée - Noire, et qui sort du feu des 

passions. Voilà. (Victor Hugo, Ruy Blas, 1838) 

(Con ngƣời, bạn thân của tôi ơi, chỉ là khói - Đen và chui ra từ ngọn lửa của 

những dục vọng. Vậy thôi!) 

P.104.  Quelle âme de feu! Quelle vie ravissante avec lui! (Stendhal, Le Rouge et le 

Noir, 1830),  

(Đúng là tâm hồn rực lửa ! Thật là một cuộc sống thú vị với chàng!) 

P.105.  N‟y a-t-il pas dans toute âme humaine, n‟y avait-il pas dans l‟âme de Jean 

Valjean en particulier, une première étincelle, un élément divin, incorruptible 

dans ce monde, immortel dans l‟autre, que le bien peut développer, attiser, 

allumer, enflammer et faire rayonner splendidement, et que le mal ne peut 

jamais entièrement éteindre? (Victor Hugo, Notre Dame de Paris, 1831). 

(Có chăng trong tâm hồn của con ngƣời nói chung, trong tâm hồn của Jean 

Valjean nói riêng, một tia lửa đầu tiên, một yếu tố thiêng liêng, mà ở thế giới 

này nó không thể bị biến chất đƣợc, mà còn ở thế giới bên kia thì nó lại bất 

tử. Tia lửa ấy, yếu tố ấy, điều thiện có thể nuôi lớn lên, thổi đƣợm, thắp sáng, 

đốt cháy bùng lên và làm tỏa ánh sáng rực rỡ ra chung quanh và điều dữ 

không đời nào có thể hoàn toàn dập tắt đƣợc?) 

P.106.  C'était un de ces jeunes Juifs, brûlés d'intelligence et d'ardeur généreuse, qui 

souffrent du dur milieu qui les entoure, qui se sont donné pour tâche de 

relever leur race, et, par leur race, le monde, qui se dévorent eux-mêmes, qui 

se consument de toutes parts et flambent, en quelques heures, comme une 

torche de résine. (Rolland, Maison, 1909) 



 

 

(Đó là một trong những ngƣời Do Thái trẻ tuổi, bừng cháy trí thông minh và 

sự nhiệt tình một cách hào phóng, những ngƣời chịu đựng môi trƣờng khắc 

nghiệt xung quanh họ, những ngƣời làm cho ngƣời khác tƣởng rằng họ có 

nhiệm vụ nâng tầm chủng tộc, và từ chủng tộc, nâng tầm thế giới, những 

ngƣời ngấu nghiến lẫn nhau ở mọi nơi, mọi lúc và bốc cháy, trong một vài 

giờ, nhƣ một ngọn đuốc nhựa.)   

P.107.  Elle, toute rose, ne pleurait plus, les yeux sur la boîte, rallumés aux 

étincelles des pierres. (Zola, Pot-Bouille, 1882) 

(Cô ấy, mặt mũi hồng hào, không khóc nữa, nhìn vào cái hộp, đôi mắt sáng 

lại bởi những tia sang lấp láy của những viên đá quý giả.) 

P.108.  Un regain d'énergie, qui flambait une heure, et s'éteignait au premier souffle. 

(Martin du Gard, Devenir, 1909).  

(Một sự phục hồi năng lƣợng, rực cháy một giờ và tắt ở hơi thở đầu tiên.) 

P.109. Comme il était de peau délicate, d'exubérants boutons se soulevaient sous 

leurs morsures, qu'il enflammait en se grattant comme à plaisir. (A. Gide, Les 

caves du Vatican, 1914). 

(Vì anh ta có một làn da nhạy cảm nên vô số mụn đã mọc lên trên những vết 

cắn mà anh ta làm đỏ ran bằng cách gãi một cách thỏa thích.) 

P.110. Une sorte de sourire s'allumait dans les yeux bleu pâle (…) (G. Duhamel, 

Chronique des Pasquier, 1933) 

 (Một loại nụ cƣời cháy sáng trong đôi mắt màu xanh nhạt (…)) 

P.111.  Les belles, pour charmer nos cœurs, ont bien souvent des yeux de feu. 

(Évariste Boulay-Paty, La fièvre, 1834) 

(Những ngƣời đẹp, để quyến rũ trái tim của chúng tôi, thƣờng có đôi mắt 

lửa.) 

P.112. Les yeux s'allument et s'éteignent dans un même moment (…) (Pascal, 

Discours sur les passions de l'amour, 1652) 

(Đôi mắt sáng lên và tắt cùng một lúc (…)) 

P.113.  Le chocolat vous allume une fièvre continue (…) (Mme de Sévigné, Lettres, 

1635) 

(Sô cô la nhóm lên trong ngƣời bạn một cơn sốt liên tục.) 

P.114.  Cet homme, en apparence froid et compassé, semblait contenir en lui-même 

un foyer secret dont la flamme agissait sur nous. (Balzac, Deux rêves, 1830).  

(Ngƣời đàn ông này, bề ngoài lạnh lùng và điệu đà, dƣờng nhƣ chứa trong 

mình một bếp lò bí mật nơi có ngọn lửa tác động đến chúng tôi) 



 

 

P.115. Dans l'ardent foyer de ta chevelure, je respire l'odeur du tabac mêlé à l'opium 

et au sucre. (Baudelaire, Un hémisphère dans une chevelure, 1869).  

(Trong lò lửa rực cháy của mái tóc của em, tôi hít thở mùi thuốc lá trộn với 

thuốc phiện và đƣờng.) 

P.116.  Toujours ces quarante de fièvre, ce petit corps qui brûle, ce foyer intérieur 

qui dévore une petite âme. (Renard, Journal, 1901). 

(Luôn sốt 40oC, cơ thể nhỏ bé này đang cháy, bếp lò bên trong đang ngấu 

nghiến một tâm hồn nhỏ.) 

P.117.  Un sourire réchauffa ses yeux inquisiteurs. (Beauvoir, Mandarins, 1954). 

(Một nụ cƣời sƣởi ấm đôi mắt tò mò của anh ấy.) 

P.118. Elle se cacha la tête et le visage sur mon épaule… mais je voyais le ton de 

feu de son cou, par derrière, et je la sentais frissonner. (Barbey, Les 

diaboliques, 2005). 

(Cô ấy gục đầu và mặt trên vai tôi ... nhƣng tôi thấy những giai điệu của lửa 

từ cổ cô ấy, từ phía sau, và tôi cảm thấy cô ấy rùng mình. 

P.119. L‟homme au sourire de feu. 

 (http://www.selectionclic.com/lhomme-au-sourire-de-feu/) 

 (Ngƣời đàn ông với nụ cƣời lửa) 

P.120.  La vie n'a de valeur que si elle est un feu sans cesse renaissant. (Pierre 

Vallery-Radot) 

(http://evene.lefigaro.fr/citation/vie-valeur-feu-cesse-renaissant-11544.php) 

 (Cuộc sống chỉ có giá trị nếu nó là một ngọn lửa không ngừng đổi mới.) 

P.121. Le temps nous consume et nous rejette en fumée dans l‟espace. La vie est un 

feu qui nous fait vivre en nous dévorant. (Charles Dollfus) 

(http://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-112330.php) 

(Thời gian thiêu hủy chúng ta và quẳng chúng ta thành khói trong không 

gian. Cuộc sống là một ngọn lửa, nó làm chúng ta sống bằng cách thiêu hủy 

chúng ta.) 

P.122.  Je lui dis : Vous avez le visage en feu ! (George Sand, Le visage en 

feu,1976) 

(http://michel.buze.perso.neuf.fr/lavache/devos17.htm) 

(Tôi nói với ông ấy: Ông có một khuôn mắt bốc lửa (đỏ ngầu) !) 

http://www.selectionclic.com/lhomme-au-sourire-de-feu/
http://evene.lefigaro.fr/citation/vie-valeur-feu-cesse-renaissant-11544.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-112330.php
http://michel.buze.perso.neuf.fr/lavache/devos17.htm


 

 

D. Con ngƣời tâm linh 

P.123.  L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider 

dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin 

qu'ils marchent jour et nuit. (Exodus 13.21)  

(http://saintebible.com/exodus/13-21.htm) 

(Đấng Vĩnh Cửu đi trƣớc họ, ban ngày trong một trụ mây, để dẫn đƣờng cho 

họ, và ban đêm trong một trụ lửa để chiếu sáng đƣờng cho họ, để họ có thể đi 

suốt ngày và đêm.) 

P.124.  "Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au 

milieu du feu; cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute 

la montagne tremblait avec violence." (Exode 19.18)  

(http://saintebible.com/exodus/19-18.htm) 

(Ngọn núi Sinaï chìm ngập trong khói, vì Đấng Vĩnh Cửu đã ngự xuống nó 

giữa đám lửa; đám khói này bay lên nhƣ khói của một cái lò nóng cháy, và 

cả ngọn núi rung chuyển một cách dữ dội.) 

P.125. Le jour de la Pentecôte, dans lequel, à Jérusalem, le Saint-Esprit descendit 

sur les disciples sous la forme de langues de feu. (Martyr.).  

(http://www.fr.josemariaescriva.info/article/questions-et-reponse-qui-est-le-

saint-esprit)  

(Trong ngày lễ Ngũ Tuần, tại Jérusalem, Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống 

trên các môn đệ dƣới dạng những lƣỡi lửa.) 

P.126.  Si votre œil vous est un sujet de scandale, a déclaré Jésus, arrachez-le : il 

vaut mieux pour vous que n‟ayant qu‟un œil vous entriez dans le royaume de 

Dieu, que d‟en avoir deux et être précipité dans le feu de l‟enfer : où le ver 

qui les ronge ne meurt point, et où le feu ne s‟éteint jamais. (Kinh thánh 

Sacy). (http://wol.jw.org/fr/wol/d/r30/lp-f/2008802) 

(Chúa Giêsu đã phán : Nếu con mắt của ngƣơi là nguyên nhân của sự sa ngã, 

ngƣơi hãy móc bỏ nó đi: thà ngƣơi đi vào vƣơng quốc của Thiên Chúa chỉ 

với một con mắt sẽ tốt hơn là ngƣơi có hai mắt mà bị ném xuống lửa địa 

ngục, nơi mà con sâu gặm nhấm chúng (đôi mắt) không chết và nơi mà ngọn 

lửa không bao giờ tắt.) 

P.127. Quel journaliste voudrait, pour un salaire de misère, prendre le risque d‟être 

abattu ou de précipiter les siens dans le feu de l‟enfer?  

(http://fr.rsf.org/guinee-cocaine-et-coup-d-etat-fantomes-d-12-11-

2007,24329.html) 

(Nhà báo nào lại muốn vì một mức lƣơng khổ sở mà mạo hiểm bị bắn quỵ 

hoặc đẩy những ngƣời thân của mình vào ngọn lửa địa ngục?).   

http://saintebible.com/exodus/13-21.htm
http://saintebible.com/exodus/19-18.htm
http://www.fr.josemariaescriva.info/article/questions-et-reponse-qui-
http://fr.rsf.org/guinee-cocaine-et-coup-d-etat-fantomes-d-12-11-2007,24329.html
http://fr.rsf.org/guinee-cocaine-et-coup-d-etat-fantomes-d-12-11-2007,24329.html


 

 

P.128. Aussitôt que les flammes pétillaient, tous les assistants, jeunes et vieux, se 

prenaient par la main et se mettaient à danser des rondes autour de la jônée. 

Les jeunes filles surtout se livraient à cet exercice avec beaucoup d‟entrain, 

car elles savaient qu‟en dansant ainsi neuf fois autour des feux de la Saint-

Jean, elles se marieraient infailliblement dans l‟année.  

(http://mamalatruc.canalblog.com/archives/2009/06/23/14168737.html) 

(Ngay sau khi những ngọn lửa nổ lốp đốp, tất cả những ngƣời tham gia, trẻ 

và già, nắm tay nhau và bắt đầu nhảy múa thành vòng tròn xung quanh lửa. 

Đặc biệt các cô gái trẻ tham gia vào động tác này với sự hào hứng cao bởi vì 

họ biết rằng nhảy múa nhƣ vậy chín lần quanh ngọn lửa của lễ hội Thánh 

Jean, chắc chắn họ sẽ lấy đƣợc chồng trong năm nay.) 

E. Khí tƣợng và thời tiết 

P.129. Un gros soleil rouge qui incendie nos vitres. (A. Daudet, Le petit chose, 

1868) 

(Một mặt trời màu đỏ rực đốt cháy cửa kính của chúng tôi.) 

P.130.  Le soleil, qui se levait, semblait faire sortir de la mer ses feux étincelants 

(Fénelon, Les aventures de Télémaque, 1843) 

(Mặt trời, đang mọc, dƣờng nhƣ làm tỏa ra những ánh lửa lấp lánh từ mặt 

biển.) 

P.131.  Le soleil couchant embrase le ciel. (Pascal Durante, Le gibier et ses chasses, 

2007)  

(Mặt trời đang lặn đốt cháy bầu trời.) 

P.132.  Un soleil de juillet flambait au milieu du ciel. (Maupassant, La Maison 

Tellier, 1881).  

(Một mặt trời tháng bảy làm cháy rực cả bầu trời.). 

P.133. Le soleil penchait à l'horizon. Les pointes des cimes s'éteignaient l'une après 

l'autre tandis que les nuées s'enflammaient dans le ciel. (France, Le Lys 

rouge, 1894)  

(Mặt trời chếch về phía chân trời. Những điểm sáng của những đỉnh núi lần 

lƣợt tắt trong khi những đám mây cháy sáng trên bầu trời.) 

P.134.  Le sable s'embrase au soir et paraît de cendre au matin. (A. Gide, Les 

Nourritures terrestres, 1897) 

(Cát nóng cháy khi trời tối và xuất hiện thành tro khi trời sáng.) 

http://mamalatruc.canalblog.com/archives/2009/06/23/14168737.html


 

 

P.135.  Le lendemain, pour respirer le frais, on retourne au même lieu avant que le 

soleil se lève. On le voit s‟annoncer de loin par les traits de feu qu‟il lance 

au-devant de lui. L‟incendie augmente, l‟orient paraît tout en flammes ; à 

leur éclat on attend l‟astre longtemps avant qu‟il se montre. (Rousseau, Émile 

ou De l'éducation, 1762) 

(Ngày hôm sau, để hít thở sự trong lành, chúng tôi quay lại đúng vị trí đó 

trƣớc khi mặt trời mọc. Chúng tôi thấy mặt trời ló ra từ đằng xa với những 

vạch lửa phóng ra phía trƣớc nó. Đám cháy lan ra, hừng đông xuất hiện toàn 

những ngọn lửa; từ ánh sáng của chúng, chúng tôi đợi mặt trời thật lâu trƣớc 

khi nó xuất hiện…) 

P.136. Vers le soir (...) les sables tombèrent du ciel, et me laissèrent voir les étoiles: 

inutiles flambeaux qui me montrèrent seulement l'immensité du désert 

(Chateaubriand, Martyrs, 1810)  

(Khi trời gần tối, (...) những hạt cát rơi xuống từ bầu trời, và để tôi thấy 

những ngôi sao: những ngọn đuốc vô ích chỉ chỉ cho tôi thấy sự bao la của sa 

mạc.) 

P.137. Et le flambeau du monde achève sa carrière? (Tristan, Mariane, 1637) 

 (Và có phải ngọn đuốc của ngày đã hoàn thành nhiệm vụ của nó? / Có phải 

mặt trời đã hoàn thành nhiệm vụ của nó?) 

P.138. Tous nos orangers sont rôtis. (Mérimée, Lettres à une autre inconnue, 1869). 

(Tất cả những cây cam của chúng ta đã bị rô ti. / Tất cả những cây cam của 

chúng ta đã bị chết cháy.) 

P.139. Une atmosphère étouffante, enflammée par le vent du sud. (Louÿs, 

Aphrodite: Moeurs Antiques, 1896) 

(Một bầu không khí ngột ngạt, bị nóng cháy bởi gió nam.) 

P.140. Le vent qui passe rôtit la peau. (Gide, Le Retour du Tchad, 1928) 

(Ngọn gió ngang qua rô ti làn da. / Ngọn gió ngang qua đốt cháy làn da.) 

P.141. Il est vrai que la mer ne montait pas à la même hauteur chaque année. Mais 

elle montait toujours suffisamment pour brûler tout, directement ou par 

infiltration. (M. Duras, Un barrage contre le Pacifique, 1950)  

(Đúng là nƣớc biển không dâng lên cùng một độ cao mỗi năm. Nhƣng nó 

vẫn luôn dâng đủ cao để phá đốt mọi thứ một cách trực tiếp ngấm ngầm.) 

P.142.Le soleil éclairait de ses feux alentis une route poudreuse, bordée de peupliers 

et de prairies… (Barbey, Les diaboliques, 2005).  

(Mặt trời chiếu từ từ với những ánh lửa của nó lên một con đƣờng bụi bặm 

đƣợc bao bọc bởi hàng cây dƣơng và các đồng cỏ…) 



 

 

P.143. Le soleil y tombait d‟aplomb, comme une première pluie de feu qu‟une autre 

devait suivre. (Barbey, Les diaboliques, 2005).  

(Mặt trời chiếu thẳng vào đó, nhƣ một cơn mƣa lửa đầu tiên rồi một cơn nữa 

sẽ theo sau.) 

F. Thực vật 

P.144.Les flamboyants dressés déploient leurs armoiries de feu: floraisons 

immobiles, écarlates sur le bleu irréel de l'azur et de la mer. (Patrick 

Grainville, Les Flamboyants, 1976)  

(Những cây phƣợng vĩ thẳng đứng giăng ra những tấm huy hiệu lửa của 

chúng: những chùm hoa nở bất động, màu hồng điều trên màu xanh kỳ ảo 

của bầu trời và của biển cả.)   

P.145. Le ciel s‟éteint et les marronniers brûlent. (Jean Bourdeillette, Les estoiles 

dans la main, 1954) 

(Bầu trời tắt lửa và những cây hạt dẻ cháy lên.) 

G. Động vật 

P.146. Un cheval ardent ne convient pas pour ce service, qui demande beaucoup de 

patience.( M.Koch, Bulletin des sciences militaires, ) 

(Một con ngựa „nóng rực‟ không thích hợp với nhiệm vụ này vì nhiệm vụ 

này đồi hỏi nhiều kiên nhẫn. / Một con ngựa hung hăng không thích hợp với 

nhiệm vụ này vì nhiệm vụ này đồi hỏi nhiều kiên nhẫn.) 

H. Màu sắc 

P.147.  Sur mon lit il y avait des tulipes qu'elle venait de m'apporter. La plus belle 

était de feu. (Bousquet, Traduit du silence,1935);  

(Trên giƣờng của tôi có những bông hoa tu lip cô ấy vừa mang đến cho tôi. 

Bông hoa đẹp nhất có màu lửa.) 

P.148.  L'horizon, derrière la ville, était sans bornes comme la mer; il se confondait 

avec les bords pourpres de ce ciel de feu… (Lamartine, Voyage en Orient, 

1835).  

(Chân trời, phía sau thành phố, vô biên nhƣ biển; nó lẫn với các cạnh màu tía 

của bầu trời màu lửa…) 

P.149.  Le chevalier était tout couvert de couleur de feu et fort brillant. (Maintenon, 

Lettre à Mme de Villarceaux, 1660)  

(Chàng hiệp sĩ đã đƣợc bao phủ hoàn toàn bởi màu sắc của lửa và bóng 

loáng) 



 

 

P.150.  Jusqu'à présent, nous associons le nom de Van Gogh à l'art et aux couleurs 

flamboyantes.  

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/couleur+flamboyante.html 

(Cho đến nay, chúng ta vẫn liên kết tên tuổi của Van Gogh với nghệ thuật và 

với màu sắc rực rỡ.) 

I. Lĩnh vực y học 

P.151. Les brûlures d'estomac sont provoquées par la remontée des sucs gastriques 

de l'estomac vers l'œsophage ce qui provoque ainsi une inflammation des 

parois de l'estomac et de l'œsophage.  

(http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/4442-brulures-d-estomac-

aigreurs-symptomes) 

(Những cơn đau dạ dày là do sự gia tăng của dịch vị đối với thực quản gây 

viêm niêm mạc dạ dày và thực quản.) 

P.152.  Il y a plusieurs symptômes de l‟inflammation du poumon, comme la fièvre, 

la toux, des frissons et des difficultés à respirer.  

(http://www.bioam.fr/appareil-digestif/traitement-linflammation-du-

poumon/) 

(Có nhiều triệu chứng của bệnh viêm phổi, chẳng hạn sốt, ho, ớn lạnh và khó 

thở.) 

J. Lĩnh vực quân sự và chiến tranh 

P.153.  C‟est par goût et sentiment de race que j‟étais soldat. Je n‟avais jamais vu le 

feu, et je voulais le voir. J‟avais l‟ambition militaire (Barbey, Les 

diaboliques, 2005).  

(Chính bởi sở thích và tình cảm của đồng loại mà tôi trở thành một ngƣời 

lính. Tôi chƣa bao giờ nhìn thấy lửa, và tôi muốn thấy nó. Tôi có tham vọng 

quân sự.) 

P.154.  Dans ces réunions entre nous, quelquefois interrompues par les coups de feu 

de l‟ennemi à nos avant-postes, la Rosalba nous faisait les honneurs … 

(Barbey, Les diaboliques, 2005). 

(Trong các cuộc họp giữa chúng tôi, đôi khi bị gián đoạn bởi tiếng súng của 

đối phƣơng bắn vào tiền đồn của chúng tôi, Rosalba đã cho chúng tôi vinh 

dự …) 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/couleur+flamboyante.html
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/4442-brulures-d-estomac-aigreurs-symptomes
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http://www.bioam.fr/appareil-digestif/traitement-linflammation-du-poumon/
http://www.bioam.fr/appareil-digestif/traitement-linflammation-du-poumon/


 

 

P.155.  Il arrive sans artillerie, monte à l'escalade de la citadelle sous le feu du canon 

ennemi, et, malgré une résistance opiniâtre, il prend la forteresse. (Voltaire, 

Essais sur les Mœurs, 1875) 

(Ông ấy đến mà không có đại pháo, leo thang lên thành dƣới hỏa pháo của 

địch, và, mặc dù gặp phải một sự kháng cự quyết liệt, ông đã chiếm đƣợc 

pháo đài.) 

P.156.  Tel court au feu avec intrépidité qui ne laisse pas d'être un très mauvais 

officier. (Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, 1750)  

(Xung vào lửa trận với sự gan dạ không phải vì thế mà trở thành một sĩ quan 

rất tồi.) 

P.157. Soldat bientôt, courant au feu, Je perdis une jambe en route. (Bérang, L‟ange 

gardien, 1846) 

(Sớm thành ngƣời lính, khi xung trận, tôi bị mất một chân trên đƣờng.) 

P.158.  Il presse Davout qui le suit ; mais ce maréchal n'arriva près du champ de 

bataille qu'avec la nuit, quand les feux s'affaiblissaient, quand tout était 

decidé. (Ségur, Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant l‟année 

1812, 1824)  

(Ông ấy thúc Davout, ngƣời đi sau ông ta; nhƣng vị nguyên soái chỉ đến gần 

chiến trƣờng vào ban đêm, khi hỏa lực đã yếu đi, khi mọi thứ đã đƣợc quyết 

định.) 

P.159.  L'armée faisait un feu continuel sur celle de Marlborough. (Voltaire, Le 

Siècle de Louis XIV, 1751) 

(Đội quân đã thắp một ngọn lửa cháy liên tục trên đội quân của 

Marlborough. / Đội quân đã tấn công liên tục vào đội quân của 

Marlborough.) 

P.160. Oh Barbara 

Quelle connerie la guerre 

Qu'es-tu devenue maintenant 

Sous cette pluie de fer 

De feu d'acier de sang 

Et celui qui te serrait dans ses bras 

Amoureusement 

Est-il mort disparu ou bien encore vivant 

(Jacques Prévert, Barbara, 1946) 



 

 

(Ơi Barbara 

Mẹ kiếp chiến tranh 

Em giờ này ra sao 

Dƣới cơn mƣa sắt thép 

Dƣới cơn mƣa lửa máu 

Còn ngƣời đàn ông ôm em vào lòng 

Đắm đuối 

Thế nào rồi chết mất tích hay còn sống sót.)
11

 

P.161.  (…) puis, quand nous reprenions l'offensive, cette position les mettait entre 

deux feux, et assurait le succès de nos attaques. (Ségur, Histoire de Napoléon 

et de la grande armée pendant l‟année 1812, 1824)  

(…sau đó, khi chúng ta tấn công trở lại, vị trí này sẽ đặt quân địch vào giữa 

hai làn đạn, và đảm bảo sự thành công của các cuộc tấn công của chúng ta.) 

P.162.  Il l'empêche d'y mettre tout à feu et à sang (Histoire des variations des 

Églises protestantes, 1688).  

(Nó ngăn cản anh làm nơi đó tràn đầy và máu. / Nó ngăn cản ông ấy tàn sát 

nơi đó.) 

P.163. Henri IV prit enfin le seul parti qui convenait à sa situation et à son caractère 

: il fallait se résoudre ou à passer sa vie à mettre la France à feu et à sang et 

hasarder sa couronne, ou ramener les esprits en changeant de religion. 

(Voltaire, (Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, 1751)  

(Henri IV cuối cùng đã chọn lấy quyết định duy nhất phù hợp với tình hình 

và tính cách của ông ta: ông phải tự giải quyết một là không màng đến cuộc 

sống của mình để đặt nƣớc Pháp vào lửa và máu và gây nguy hiểm cho 

vƣơng miện của mình, hai là mang lại tinh thần bằng cách thay đổi tôn giáo.) 

P.164.  Ils rallumèrent la vieille querelle que l'Empire avait étouffée et que la Charte 

voulait éteindre… (Guizot, Mémoires pour servir a l'histoire de mon temps, 

1858). 

(Họ đã nhóm nhen lại sự tranh cãi cũ mà Đế quốc ỉm đi và Hiến chƣơng 

muốn dập tắt…) 

P.165.  Quelle guerre intestine avons-nous allumée? (Racine, La Religion, 1817) 

(Chúng ta đã thắp lên cuộc nội chiến nào?) 

P.166.  On peut faire rallumer les grèves italiennes! (Martin du Gard, Les Thibault : 

l'Été 1914, 1936)  
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(Họ có thể làm nhen lại những cuộc biểu tình Ý.) 

P.167. C'est toujours à propos de l'école et de tout ce que recouvre le mot de laïcité 

que risque de se rallumer la bataille. (Mauriac, Le Bâillon dénoué, 1945) 

(Chính luôn luôn về vấn đề về trƣờng học và về tất cả mọi thứ che giấu cụm 

từ “phi tôn giáo” mà cuộc chiến có nguy cơ nhen nhóm lại.) 

P.168.  Et le goût de la liberté les embrasa d'un bout à l'autre du territoire comme un 

incendie. (Saint-Exupéry, Citadelle, 1944) 

(Và nhãn thức của tự do đã nhen nhóm họ từ đầu đến cuối lãnh thổ nhƣ một 

đám cháy.) 

P.169.  Si les vieilles bandes bretonnes étaient venues, la guerre, éveillée par cette 

résistance héroïque eût embrasé la Vendée. (Balzac, Béatrix, 1946). 

(Nếu các băng nhóm cũ của vùng Breton đến, cuộc chiến, đƣợc đánh thức 

bởi sự kháng cự anh hùng, đã đốt cháy vùng Vendée.) 

P.170.  Il ne s'agissait de rien moins que d'allumer le feu de la guerre civile. 

(Bossuet, Histoire des variations des Églises protestantes, 1688) 

(Điều đó không có gì hơn là thắp sáng ngọn lửa của cuộc nội chiến) 

P.171. Vous avez trouvé tout votre royaume soumis, et vous l'avez laissé tout en feu 

par une cruelle guerre civile. (Fénelon, Dialogues des morts modernes-Henri 

III, la duchesse de Montpensier, 1700) 

(Các ngƣời đã nhận thấy toàn bộ vƣơng quốc đã phục tùng, và các ngƣời để 

tất cả mọi thứ trên lửa của một cuộc nội chiến tàn nhẫn.) 

P.172. Lorsque tout est en feu par la guerre, les lois, l'agriculture, les arts 

languissent. (Fénelon, Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse, 1860)  

(Trong khi tất cả mọi thứ đang chìm trong lửa chiến tranh, những điều luật, 

nông nghiệp, nghệ thuật cũng sẽ sống mòn mỏi.) 

P.173. Le feu qui dévorait les colonies françaises et qui s'étendait tous les jours, 

pouvait aisément gagner les siennes. (Raynal, Histoire philosophique et 

politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux 

Indes, 1770)  

(Lửa ngấu nghiến các thuộc địa Pháp và lan rộng mỗi ngày có thể dễ dàng 

dành đƣợc thắng lợi. ) 

P.174. La contagion des fureurs populaires est parfois si grande et si rapide, qu'on 

pouvait croire en effet que la première étincelle ferait un grand embrasement. 

(Michelet, Histoire de la révolution française, 1847) 



 

 

http://www.webdo.tn/2016/03/22/hezbollah-feu-embrase-leurope-meme-

quon-a-attise-syrie/ 

(Những cơn thịnh nộ của nhân dân đôi khi lan ra quá rộng và quá nhanh, đến 

mức chúng ta có thể tin tƣởng rằng thực sự tia lửa đầu tiên sẽ dẫn đến một 

đám cháy lớn.) 

K. Đối tƣợng cụ thể thuộc đời sống tinh thần và x  hội 

P.175.  Une voiture toute flambante ! (Balzac, Un début dans la rue, 1842) 

(Một chiếc xe cháy rực hoàn toàn. / Một chiếc xe hoàn toàn mới.) 

P.176.  Cette chambre sous les combles est une vraie fournaise en été. Quand le 

soleil y donne, c‟est une fournaise; quand la tramontane souffle, une 

glacière. (Daudet, Le petit chose, 1868).  

(Căn phòng dƣới mái nhà quả thật là một lò bếp trong mủa hè. Khi mặt trời 

chiếu vào, nó nhƣ là một lò lửa, khi gió bắc thổi, nó nhƣ là một hầm nƣớc đá.) 

P.177. La page blanche s'alluma sous le rayon qui fendait l'ombre et jeta son reflet 

au plafond comme un miroir. (Colette, la Naissance du jour, 1928)  

(Trang giấy trắng tỏa sáng dƣới tia sáng cắt qua bóng tối và phản chiếu nó 

trên trần nhà nhƣ một tấm gƣơng.) 

L. Khái niệm trừu tƣợng thuộc đời sống tinh thần và x  hội 

P.178. Former les hommes, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. 

(Aristophane)  

(Đào tạo con ngƣời không phải là làm đầy một cái bình mà là thắp lên một 

ngọn lửa.)  

P.179.  Ses ouvrages tout pleins d'affreuses vérités  

Étincellent pourtant de sublimes beautés  

(Các tác phẩm của ông đầy những sự thật khủng khiếp 

Tuy nhiên, vẫn lấp lánh vẻ đẹp tuyệt vời) 

(Boileau, L'art poétique, 1674) 

P.180. La science n'a pas de patrie, parce que le savoir est le patrimoine de 

l'humanité, le flambeau qui éclaire le monde.  

http://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-84177.php 

(Khoa học không có quê hƣơng bởi vì tri thức là di sản của nhân loại, là ngọn 

đuốc chiếu sáng thế giới loài ngƣời.) 

P.181.Le flambeau de l‟Europe, c‟est-à-dire de la civilisation, a été porté d‟abord 

par la Grèce, qui l‟a passé à l‟Italie, qui l‟a passé à la France. (Hugo, Les 

misérables, 1862).  

http://www.webdo.tn/2016/03/22/hezbollah-feu-embrase-leurope-meme-quon-a-attise-syrie/
http://www.webdo.tn/2016/03/22/hezbollah-feu-embrase-leurope-meme-quon-a-attise-syrie/
http://www.linternaute.com/citation/35895/former-les-hommes--ce-n-est-pas-remplir-un-vase--c-est---aristophane/
http://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-84177.php


 

 

(Ngọn đuốc của Châu Âu, có nghĩa là của nền văn minh, trƣớc tiên đã đƣợc 

ngƣời Hy Lạp cầm, sau đó Hy Lạp đã giao nó cho Ý rồi cho Pháp.) 

P.182.  Les lâches courtisans se font une étude d'allumer le vice et d'éteindre la 

vertu. (Chateaubriand, Les Martyrs, 1809)  

(Các triều thần hèn nhát nghiên cứu làm sao để thắp lên sự đồi bại và để dập 

tắt đức hạnh.) 

P.183.  On n'a point de génie sans feu, mais on peut avoir du feu sans génie. 

(Ta không thể có thiên tài mà không có lửa nhƣng ta có thể có lửa mà không 

có thiên tài.) 

(Voltaire, Dictionnaire philosophique, 1764) 

P.184.  Ce n'est pas le cierge qui fait la flamme, c'est la flamme qui a fait le cierge. 

(Paul Claudel, Positions et propositions, 1928) 

(Không phải cây nến làm ra ngọn lửa mà chính là ngọn lửa đã tạo ra cây 

nến.) 

P.185. Cette religion (...) devenue un flambeau de discorde, un motif de meurtre et 

de guerre. (Volney, Ruines, 1891). 

(Tôn giáo này (...) trở thành một ngọn đuốc bất hòa, một mô hình của sát 

nhân và của chiến tranh.) 

P.186.  J'ai prévu ce tumulte et n'en vois rien à craindre ;  

Comme un moment l'allume, un moment va l'éteindre.  

(Corneille, Nicomède, 1651) 

(Tôi đã thấy trƣớc sự náo động này và không thấy có bất cứ điều gì để lo sợ 

về nó.) 

Bởi vì một khoảnh khắc thắp lên nó, một khoảnh khắc dập tắt nó.) 

P.187.  Sans l'hypothèse et la théorie qui sont les flambeaux qui dirigent l'homme, 

on n'expérimente pas et on reste dans un obscur empirisme. (Bernard, 

Principes de Médecine Expérimentale, 1878).  

(Nếu không có giả thuyết và lý thuyết là những ngọn đuốc hƣớng dẫn con 

ngƣời, chúng ta không thử nghiệm và chúng ta vẫn ở mãi trong một chủ 

nghĩa kinh nghiệm tối tăm.) 

P.188. La science approchait avec le rayonnement de son flambeau. (Bloch, Destin 

du Siècle, 1931).  

(Khoa học đến gần với ánh sáng rực rỡ của ngọn đuốc của nó.) 



 

 

P.189. Au flambeau de la raison s'évanouiront peu à peu les ténèbres qui fascinent 

les yeux de vos ennemis.) (Marat, Offrande à la Patrie, 1789). 

(Trong ánh sáng của lý lẽ, đang dần tan biến những u tối làm mê hoặc đôi 

mắt của kẻ thù các ngƣơi.) 

P.190.  Les nouveautés politiques sont l‟étincelle qui met le feu à l‟amas de poudre. 

(Taine, La Révolution : I - l‟anarchie,1878) 

(Những điểm mới về chính sách là tia mồi kích lửa đống thuốc nổ.) 

P.191.  La Serbie “peut toujours être le brandon d‟un incendie européen” . (Aragon, 

Les Beaux Quartiers, 1936) 

 (Khi Châu Âu bùng cháy thì Serbie luôn có thể là ngọn lửa đi đầu.) 

P.192. Il y avait des flambées de violences inouïes, (…) dans les rues, des voitures 

incendiées, des slogans affreux et racistes barbouillés sur le mur... (Le 

Clézio, Journal de l'an 1, 2008) 

(Có những sự bùng phát bạo lực lạ thƣờng, [...] trên đƣờng phố, những chiếc 

xe hơi bốc cháy, những khẩu hiệu phân biệt chủng tộc khủng khiếp trên 

tƣờng.) 

P.193.  Notre agent, notre réseau d‟espionnage est brûlé.  

(http://encyclopedie_universelle.fracademic.com/235055/br%C3%BBl%C3

%A9) 

(Điệp viên và mạng lƣới tình báo của chúng ta đã bị cháy. / Điệp viên và 

mạng lƣới tình báo của chúng ta đã bị lộ.) 

P.194. « J'ignore tout : et si le torchon brûle entre Mollet et Lacoste, et si l'interview 

à l'Express le prouve (…) » (François Mauriac, Le nouveau bloc-notes, 1960) 

(“Tôi không biết gì cả: và liệu bó đuốc có cháy giữa Mollet và Lacoste, và 

liệu cuộc phỏng vấn ở Express có chứng minh đƣợc điều đó (...)") 

P.195. Les disputes d‟Arminius mettaient en feu toutes les Provinces-Unies. 

(Bossuet, Histoire des variations des Églises protestantes, 1688) 

(Những tranh cãi của Arminius đã phóng hỏa toàn bộ vùng Provinces-Unies) 

P.196. L'esprit n'est pas un contenant à remplir, mais plutôt un feu à allumer.  

(http://www.sceptiques.qc.ca/ressources/revue/articles/qs41p12) 

(Trí tuệ không phải là một vật chứa phải làm đầy mà đúng hơn là một ngọn 

lửa phải thắp sáng.) 

P.197. Bruxelles : L‟Europe se brûle en jouant avec le feu.  

(https://francais.rt.com/opinions/18101-europe-se-brule) 

(Bruxelles: Châu Âu bị bỏng khi đùa với lửa.) 

http://encyclopedie_universelle.fracademic.com/29855/br%C3%BBl%C3%A9
http://encyclopedie_universelle.fracademic.com/29855/br%C3%BBl%C3%A9
http://www.sceptiques.qc.ca/ressources/revue/articles/qs41p12
https://francais.rt.com/opinions/18101-europe-se-brule


 

 

P.198. Hezbollah : « Ce feu qui embrase l‟Europe est le même qu‟on a attisé en 

Syrie »  

(http://www.webdo.tn/2016/03/22/hezbollah-feu-embrase-leurope-meme-

quon-a-attise-syrie/) 

(Hezbollah: « Ngọn lửa đốt cháy Châu Âu cũng chính là ngọn lửa mà họ đã 

nhen lên ở Syrie. ») 

P.199.  La recherche de combustibles deviendra plus difficile et demandera des 

moyens techniques plus coûteux, les prix flambent.  

(http://www.eu2007.de/fr/News/Speeches_Interviews/February/0222BMU.ht

ml) 

(Việc tìm kiếm các nguồn nhiên liệu trở nên khó khăn hơn và đòi hỏi những 

phƣơng tiện kỹ thuật và chi phí cao hơn, giá cả bùng cháy./ Việc tìm kiếm 

các nguồn nhiên liệu trở nên khó khăn hơn và đòi hỏi những phƣơng tiện kỹ 

thuật và chi phí cao hơn, giá cả tăng nhanh.) 

P.200.  Après l'émotion provoquée par le drame du 22 mars à Bruxelles, l'Europe est 

sous le feu des critiques pour son manque de cohésion dans la lutte contre le 

terrorisme.  

(http://www.france24.com/fr/20160324-oeil-medias-bruxelles-attentats-

europe-critiques-terrorisme-primaires-republicains) 

(Sau cảm xúc gây ra bởi thảm kịch ngày 22 tháng ba tại Bruxelles, châu Âu ở 

dƣới ngọn lửa của những lời chỉ trích đối với việc thiếu gắn kết trong cuộc 

chiến chống khủng bố.) 

http://www.webdo.tn/2016/03/22/hezbollah-feu-embrase-leurope-meme-quon-a-attise-syrie/
http://www.webdo.tn/2016/03/22/hezbollah-feu-embrase-leurope-meme-quon-a-attise-syrie/
http://www.eu2007.de/fr/News/Speeches_Interviews/February/0222BMU.html
http://www.eu2007.de/fr/News/Speeches_Interviews/February/0222BMU.html
http://www.france24.com/fr/20160324-oeil-medias-bruxelles-attentats-europe-critiques-terrorisme-primaires-republicains
http://www.france24.com/fr/20160324-oeil-medias-bruxelles-attentats-europe-critiques-terrorisme-primaires-republicains


 

 

PHỤ LỤC   

TỪ NGỮ THUỘC TRƢỜNG TỪ VỰNG - NGỮ NGHĨA VỀ LỬA 

TRONG TIẾNG VIỆT 

 

Stt Nhóm Từ ngữ 

1 

Từ ngữ định danh lửa 

và các dạng thể liên 

quan đến lửa 

lửa, hỏa, ngọn lửa, ngọn đèn, ngọn nến, ngọn đuốc, 

ánh lửa, ánh đèn, ánh đuốc, ánh nến, đốm lửa, đám 

lửa, đám cháy, đống lửa, làn lửa, chấm lửa, cục lửa, 

khối lửa, luồng lửa, tia lửa, vệt lửa, khói, tro, tàn lửa, 

tàn tro, than, bụi, muội, bồ hóng. 

2 

Từ ngữ chỉ màu sắc, 

đặc điểm, trạng thái 

của lửa và của vật 

đang cháy 

bập bùng, bùng bùng, leo lét, le lói, ngùn ngụt, rực, 

rừng rực, bỏng, hừng, hừng hực, hầm hập, khét, khê, 

khét lẹt, sém 

3 
Từ ngữ chỉ quá trình 

vận động của lửa 

cháy, ngún, ngút, bùng, cháy bùng, bừng, âm ỉ, bén, 

cháy sém, thiêu, hừng, phát hỏa, lụi, tắt. 

4 
Từ ngữ chỉ hoạt động 

của con ngƣời với lửa 

thắp, đốt, châm lửa, nhóm lửa, bật lửa, đỏ lửa, đánh 

lửa, nhen, phóng hỏa, nổi lửa, mồi lửa, tiếp lửa, khêu 

lửa, cời lửa, chong đèn, gầy lửa, ủ lửa, giữ lửa, thổi 

lửa, thổi bùng, tắt, dập tắt, thổi tắt, cứu hỏa, chữa 

cháy, nấu, nướng, nấu nướng, đun, luộc, rán, chiên, 

xào, kho, quay, rang, ninh, om, thui, bung, hầm, hấp, 

rim, xáo, chần, áp chảo, hun, nung, thiêu, hong, sưởi, 

rèn. 

5 

Từ ngữ chỉ những đối 

tƣợng, khái niệm 

khác có liên quan đến 

lửa 

dầu, xăng, gas, khí gas, khí thiên nhiên, củi, rạ, rơm , 

cồn, dầu, than, cồn, sáp, hương, trầm, diêm, đóm, 

bấc, mồi, sáp, đèn, ngòi nổ, bật lửa, ống thổi lửa, bếp, 

lò sưởi, lò, lò rèn 

 



 

 

PHỤ LỤC 5 

BIỂU THỨC ẨN DỤ LỬA TỪ NGUỒN NGỮ LIỆU TỪ ĐIỂN VÀ  

NGÔN NGỮ GIAO TIẾP HẰNG NGÀY 

 

A. Con ngƣời tâm lý tình cảm 

1. Lửa tình 

2. Lửa hận 

3. Tình yêu cháy bỏng 

4. Tình yêu nồng cháy 

5. Tình yêu rực cháy 

6. Tâm hồn nồng cháy 

7. Mối tình âm ỉ cháy 

8. Lửa yêu 

9. Ngọn lửa tình yêu 

10. Thổi bùng ngọn lửa đam mê 

11. Đam mê cháy bỏng 

12. Bùng cháy đam mê 

13. Cảm xúc cháy bỏng 

14. Khát vọng cháy bỏng 

15. Thắp lửa tình yêu 

16. Giữ lửa yêu 

17. Lửa cháy đổ thêm dầu 

18. Đổ thêm dầu vào lửa 

19. Bừng bừng lửa giận 

20. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén 

21. Củi bén lửa, cá bén câu 

22. Đứt ruột cháy gan 

23. Cháy ruột cháy gan 

24. Cháy lòng cháy ruột 

25. Ngồi trên đống lửa 

26. Kiến bò (trong) chảo nóng 

27. Lửa nhiệt huyết 

28. Cháy hết mình 

29. Leo lét hi vọng 



 

 

30. Con bén hơi mẹ 

31. Bén duyên 

32. Quen hơi bén tiếng 

33. Bốc hỏa 

34. Hạ hỏa 

35. Máu nóng bốc lên đầu 

36. Lửa giận 

37. Bừng giận 

38. Lửa lòng 

39. Niềm tin không bao giờ tắt 

40. Thắp lên hi vọng 

41. Thắp sáng ƣớc mơ 

42. Niềm vui đang nhen lên trong lòng 

43. Mối tình mới nhen 

44. Nung nấu căm hờn 

45. Nung nấu một hoài bão 

46. Ý định nung nấu từ lâu 

47. Nỗi buồn ngày đêm nung nấu ruột gan 

48. Hun sôi bầu nhiệt huyết 

49. Hun đúc chí khí trong đấu tranh 

50. Sƣởi ấm trái tim 

51. Xa xôi chi nữa mà lầm  

Phải hƣơng hƣớng bén, phải trầm trầm thơm 

52. Từ ngày ta bén duyên nhau 

Nhƣ áo phải dầu, gột cũng chẳng phai 

53. Đèn thƣơng nhớ ai 

Mà đèn không tắt 

Mắt thƣơng nhớ ai 

Mắt không ngủ yên 

54. Trách cha, trách mẹ nhà chàng 

Cần câu chẳng biết là vàng hay thau 

Thực vàng chẳng phải thau đâu 

Đừng đem thử lửa mà đau lòng vàng 

55. Đêm khuya thắp chút dầu dƣ 

Tim lan cháy luộc sầu tƣ một mình 



 

 

B. Con ngƣời x  hội  

56. Gắp lửa bỏ bàn tay / Gắp lửa bỏ tay ngƣời / Bốc lửa bỏ tay ngƣời 

57. Nấu sử sôi kinh 

58. Hét ra lửa/Thét ra lửa 

59. Mƣợn đầu heo nấu cháo 

60. Đèn ai nấy rạng 

61. Bôi gio trát trấu 

62. Kiếm củi ba năm đốt một giờ / Kiếm củi ba năm thiêu một giờ 

63. Mấy lời em nói 

 Anh hong khói để bền 

 Dẫu trăm năm nữa không quên lời nào 

64. Lửa (đã) đỏ (lại) bỏ thêm rơm 

65. Cháy nhà hàng xóm bằng chân nhƣ vại 

66. Cháy mặt lấm lƣng 

67. Thui chó nửa mùa hết rơm 

68. Tối lửa tắt đèn / Tắt lửa tối đèn 

69. Đầu tro mặt nguội 

70. Đầu tắt mặt tối 

71. Chồng giận thì vợ bớt lời 

 Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê. 

72. Theo đóm ăn tàn 

73. Đốt cho mấy câu rất cay 

74. Đốt giai đoạn 

75. Chữa cháy một vấn đề 

76. Đƣợc nung đúc trong đấu tranh 

77. Nƣớng hết số tiền vào canh bạc 

78. Rèn tay nghề 

79. Rèn tính cẩn thận 

80. Nồi da nấu thịt 

C. Con ngƣời sinh học 

81. Khát cháy họng 

82. Rát cổ bỏng họng 

83. Nƣớc da cháy nắng 

84. Thân hình bốc lửa 



 

 

85. Vẻ đẹp rực lửa 

86. Vẻ đẹp bốc lửa 

87. Đƣờng cong rực lửa 

88. Ngƣời nóng bừng 

89. Mặt đỏ bừng 

90. Bừng bừng khí thế 

91. Ngƣời nóng rực  

92. Mắt rực sáng 

93. Giọng nói khê nặc 

94. Mùi mồ hôi khét lẹt 

95. Làn da cháy nắng 

96. Đau âm ỉ 

97. Đôi mắt nảy lửa 

98. Khản cổ tắt tiếng 

99. Nụ cƣời vụt tắt 

100. Tắt thở 

101. Tắt kinh 

102. Ngủ nƣớng 

D. Con ngƣời tâm linh 

103. Hƣơng lửa ba sinh 

104. Lửa hƣơng 

105. Việc hƣơng hỏa 

106. Đuốc tuệ (bó đuốc soi sáng tâm hồn theo đạo Phật) 

107. Tro tàn quá khứ 

108. Đêm qua đốt đỉnh hƣơng trầm 

Khói hƣơng nghi ngút âm thầm lòng ai. 

E. Khí tƣợng 

109. Những ngày hè cháy bỏng 

110. Trời tắt nắng 

111. Nắng nhƣ thiêu nhƣ đốt 

112. Mặt trời nung nấu da thịt 

113. Nắng đổ lửa 

114. Cháy da cháy thịt 

F. Thực vật 



 

 

115. Dừa lửa 

116. Dền lửa  

117. Móng bò lửa  

118. Ô rô lửa hoa cong  

119. Bụi lửa  

120. Kết lửa  

121. Ba bét lửa  

122. Xoài lửa  

123. Dây lửa lá nhỏ 

124. Búi lửa  

G. Động vật 

125. Thiêu thân 

126. Côn trùng đốt 

127. Diệc lửa 

128. Kiến lửa 

129. Cò lửa 

130. Chích chòe lửa 

131. Phƣợng hoàng lửa 

132. Rắn lửa 

133. Báo lửa / Beo lửa 

134. Tắc kè lửa 

135. Kỳ nhông lửa 

136. Cá hỏa 

137. Cú lửa 

138. Diều lửa 

139. Sóc chuột lửa 

H. Màu sắc 

140. Màu tro 

141. Màu vàng cháy 

142. Đỏ rực 

143. Vàng rực 

144. Rực rỡ 

I. Lĩnh vực y học 

145. bệnh than 



 

 

146. Ủ bệnh 

147. Nung bệnh 

148. Nung mủ 

J. Lĩnh vực quân sự và chiến tranh 

149. Tuyến lửa 

150. Hỏa lực 

151. Hỏa tiễn 

152. Hỏa tuyến 

153. Lửa binh 

154. Lửa đạn 

155. Chiến tranh bùng nổ 

156. Thời khói lửa 

157. Chìm trong khói lửa 

158. Dập tắt lò lửa chiến tranh 

159. Từ ngày giặc Mỹ kéo sang 

Núi Sầm lửa dậy, Ô Loan sóng trào 

Quê mình tay súng tay dao 

Đầm sâu làm huyệt, núi cao làm mồ 

K. Đối tƣợng cụ thể thuộc đời sống x  hội 

160. Lò đào tạo cán bộ 

161. Lò luyện thi 

162. Tƣờng lửa 

163. Chảo lửa 

L. Khái niệm trừu tƣợng thuộc đời sống tinh thần và x  hội 

164. Nƣớc sôi lửa bỏng 

165. Dầu sôi lửa bỏng 

166. Bùng nổ dân số 

167. Không khí hầm hập chuẩn bị bãi công 

168. Tiền khê vốn đọng 

169. Khét tiếng gian ác 

170. Chơi bời khét tiếng 

171. Cháy túi 

172. Cháy giáo án 

173. Tan thành mây khói 



 

 

174. Cuộc đọ sức nảy lửa 

175. Trận đấu nảy lửa 

176. Phong trào đấu tranh mới nhóm lên 

177. Nhen nhóm phòng trào đấu tranh 

178. Lịch sử đã hun đúc nên anh hùng 

179. Công văn hỏa tốc 

180. Cháy nhà ra mặt chuột 

181. Đùa với lửa/Chơi với lửa 

182. Chim (treo) trên lửa cá (nằm) dƣới dao 

183. Lửa thử vàng 

184. Vàng thật không sự thử lửa 

185. Vàng thì thử lửa, thử than/Chuông kêu thử tiếng, ngƣời ngoan thử lời 

186. Lửa thành ao cá 

187. Cháy thành vạ lây 

188. Cháy rừng bởi chƣng đốm lửa 

189. Gần lửa rát mặt 

190. Không có lửa làm sao có khói 

191. Nƣớc xa không cứu đƣợc lửa gần. 

192. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng 

193. Tắt đèn nhà ngói nhƣ nhà tranh 

194. Tiếc thay hạt gạo trắng ngần 

Đã vo nƣớc đục lại vần lửa rơm 

195. Tiếc thay hạt gạo tám xoan 

Thổi nồi đồng điếu, lại chan nƣớc cà. 

196. Đang khi lửa tắt cám sôi 

Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem. 

197. Có gió rung mới biết tùng bách cứng 

Có ngọn lửa hừng mới biết thức vàng cao 

198. "Mua lửa" thì thật phải lo 

Vì là "mua chịu" ai cho "lửa" hoài 

"Mắc lửa" là thiếu nợ dài 

"Lửa" chi không thiếu, chẳng phai "lửa tình" 

199.  Sém chút nữa  



 

 

PHỤ LỤC   

ẨN DỤ LỬA TRONG TIẾNG VIỆT  

TỪ NGỮ LIỆU VĂN HỌC, PHƢƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG 

 

A. Con ngƣời tâm lý, tình cảm 

V.1.   Áo đỏ em đi giữa phố đông 

Cây xanh nhƣ cũng ánh lên hồng 

Em đi lửa cháy trong bao mắt 

Anh đứng thành tro em biết không?  

(Vũ Quần Phƣơng, Áo đỏ) 

V.2.   Ta sẽ đốt óc não ta thành lửa 

Đặng đun sôi huyết mạch con ngƣời 

(Dƣơng Thu Hƣơng, Một tuyên ngôn của người nghệ sĩ) 

V.3.   Có ngƣời ví tình yêu nhƣ vỏ với que diêm 

Nhƣng em không nghĩ thế 

Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe 

Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần 

 

Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia 

Để làm sáng 

Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh 

Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh 

Rất đa tình rồi phụ bạc nhƣ không 

 

Nhƣng em sẵn sàng làm chiếc que 

Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu 

Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo 

Dù kiếp tàn nhƣng biết: đã đƣợc yêu! 

(Nguyễn Kim Anh, Diêm) 

V.4.   Thế trong dù lớn hơn ngoài 

Trƣớc hàm sƣ tử gởi ngƣời đằng la 

Cúi đầu luồn xuống mái nhà 

Giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều, 1349-1352) 



 

 

V.5.   Hỡi ơi nói hết sự duyên, 

Tơ tình đứt ruột lửa phiền cháy gan, 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều, 1675-1676) 

V.6. Lửa tâm càng dập càng nồng 

Trách ngƣời đen bạc ra lòng trăng hoa. 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều, 1537-1538) 

V.7.   Dỗ dành khuyên giải trăm chiều, 

Lửa phiền càng dập càng khêu mối phiền. 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều, 2805-2806) 

V.8.   Cho hay giọt nƣớc cành dƣơng, 

Lửa lòng tƣới tắt mọi đƣờng trần duyên. 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều, 1931-1932) 

V.9.   Sự đời đã tắt lửa lòng 

Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi! 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều, 3045-3046) 

V.10.   Nửa năm hƣơng lửa đƣơng nồng, 

Trƣợng phu thoắt đã động lòng bốn phƣơng. 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều, 2213-2214) 

V.11.   Buồn ta là của muôn đời 

Buồn ta không chảy thành đôi lệ hèn 

Buồn ta, ấy lửa đƣơng nhen 

Buồn ta, ấy rƣợu lên men say nồng. 

(Tố Hữu, Cảm thông) 

V.12.   Mùa đông em lấy lửa của tôi đi 

Để mùa hạ tôi trở thành đám cháy 

(Hải Bằng, Ngọn lửa) 

V.13.   Thắp đèn lên cho lửa bén tình yêu 

Chỉ lo ngọn đèn sợ gió. 

(Hải Bằng, Ngọn lửa) 

V.14.   Cháy lòng ta nỗi nhớ, bạn đời ơi! 

(Tố Hữu, Lao Thừa Thiên) 

V.15.   Thị Mầu là một que diêm 

Quẹt ngang thầy tiểu nhân duyên bập bùng 

Đã tu tu đến tận cùng 



 

 

Đã yêu yêu đến anh hùng phải xiêu. 

(Trần Mạnh Hảo, Gió Thị Mầu) 

V.16. Lửa tình ai nhóm vào tim 

Mà âm ỉ cháy giữa thiên tình đời  

(Vũ Huy Thông, Lửa tình) 

V.17.   Thu tàn trút lá sầu đông 

Nụ hôn cháy bỏng, tình nồng ngõ si 

Nặng lòng kẻ ở ngƣời đi 

Cũng từ ngày ấy lâm ly góc hồn. 

(Vũ Huy Thông, Hoài niệm) 

V.18.   Chiếc áo đỏ rực nhƣ than lửa 

Cháy không nguôi trƣớc cảnh chia ly 

Vƣờn cây xanh và chiếc nón trắng kia 

Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy 

(Nguyễn Mỹ, Cuộc chia ly màu đỏ) 

V.19.   Em ơi! lửa tắt bình khô rƣợu, 

Đời vắng em rồi say với ai? 

(Vũ Hoàng Chƣơng, Đời vắng em rồi say với ai) 

V.20.   Lời hẹn trao tay sớm mọc chồi 

Trỏ vào năm tháng quá xa xôi 

Ngửa ra, hạnh phúc tràn men lửa 

Úp lại, tình yêu đã nguội rồi 

(Hải Bằng, Bàn tay) 

V.21.   Ví dầu ngọn lửa hắt hiu 

Thì anh nhen nhúm, lửa chiều gió mƣa 

Thì anh đóm mỏng, củi khô 

Thì anh gƣợng nhẹ đợi chờ lửa lan 

Ví dầu ngọn lửa lụi tàn 

Thì anh gom góp chút than cuối cùng 

Thì anh chiu chắt đốm hồng 

Tìm trang viết, nhóm bập bùng si mê 

Ví dầu than lụi, trời khuya 

Nhạt thênh tro bụi, não nền nhân duyên 

Thì anh nhặt giữa lãng quên 



 

 

Những than đen của lửa thiêng năm nào 

Ví dầu thế nào thế nào 

Vẫn tin còn lửa rì rào trong than 

(Phạm Đức, Ví dầu) 

V.22.   Không gì mạnh bằng đoàn quân nô lệ 

Mà hờn căm đã bốc lửa ran đầu 

(Tố Hữu, Xuân đến) 

V.23.   Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đƣợm, 

Nhóm niềm yêu thƣơng khoai sắn ngọt bùi, 

Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui, 

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ. 

... 

Giờ cháu đã đi xa.  

Có ngọn khói trăm tàu 

Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả 

Nhƣng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: 

Sớm mai này, bà nhóm bếp lên chƣa? 

(Bằng Việt, Bếp lửa) 

V.24.   Lửa tình yêu cháy mãi nhƣ những ảo tƣởng không bao giờ tắt. 

(Trần Thùy Mai, Non nước mùa đông) 

V.25.   Niềm mong mỏi ấy âm ỉ mãi trong tôi nhƣ cái tàn thuốc dẫu bị gạt lìa ra vẫn 

cố cháy nốt cho đến lúc bạc trắng thành tro. 

(Trần Thùy Mai, Thuốc ba màu) 

V.26.   Anh mất em nhƣ mất nửa cuộc đời 

Nỗi đau anh không thể nói bằng lời 

Một ngọn lửa thâm trầm âm ỉ cháy 

(Dƣơng Hƣơng Ly, Bài thơ về hạnh phúc) 

V.27.   Lả tả bay trên thành phố đông ngƣời 

Tro quá khứ của tình yêu em đã đốt 

Cái quá khứ không đem mà ăn đƣợc 

Nhƣng con ngƣời lại chẳng thể quên 

 

Dẫu bây giờ không đƣợc nắm tay em 

Mắt trong mắt nhƣ cái thời lửa cháy 



 

 

Nhƣng hãy lọc trong tàn tro đen ấy 

Có những điều đốt mãi chẳng thành tro. 

(Lê Quang Trọng, Tro tàn quá khứ) 

V.28. Tỉnh ra đắng chát tràn môi cháy  

Em đâu rồi?  

- Vãn hội chùa Hƣơng. 

(Hoàng Cầm, Chùa Hương) 

V.29.   Ôi thành phố tôi yêu  

Dƣới một trời nắng dãi  

Nắng nhƣ màu lửa cháy  

Sém lòng một vết thƣơng 

(Xuân Quỳnh, Gửi lại thành phố nắng) 

V.30.   Mối tình cháy lúc chia xa 

Vần thơ em cháy câu ca bên đời 

Dáng em cháy cả chiều rơi 

Tóc huyền sao cháy vai ngƣời đêm nao? 

 

Thời gian khát cháy ƣớc ao 

Nhớ thƣơng cháy bỏng dâng trào trong tim 

Mỗi dòng thƣ, mỗi kiếm tìm 

Nồng nàn hơi thở cháy miền yêu đƣơng… 

 

Vòng tay cháy phút thiên đƣờng 

Nụ hôn bất tận cháy hƣơng môi mềm 

Lung linh ngàn ánh sao đêm 

Đất trời rực cháy tình em vĩnh hằng… 

(Quỳnh Trâm, Cháy) 

V.31.   Sông Hƣơng nào biết mình vô tận 

Để mái chèo chao lửa nhớ nhà. 

(Hải Bằng, Đêm sông Hương) 

V.32.   Lửa cǎm giận sôi dòng máu chảy 

Sức mỗi ngƣời bỗng hoá thành trǎm! 

(Tố Hữu, Theo chân Bác) 

V.33.   Tóc em thoảng gió mây hờ 



 

 

Lửa mong chƣa tắt, hƣơng chờ vẫn say. 

(Hoàng Cầm, Mê không em) 

V.34.   Có một mùa hè mắc cỡ 

Cỏ hoang neo gió sững sờ 

Lá vàng rơi rụng lửa nhớ 

Đài sen rụng vỡ hƣơng mơ 

(Nguyễn Khắc Thạch, Kí ức) 

V.35.   Thắp lửa nhen vào tiếng thủy chung 

Chia tay - lời hẹn sánh vai cùng 

Trở về chốn cũ nơi thề thốt 

Chợt thấy mồ chôn xác bão bùng. 

(Hải Bằng, Phai lời) 

V.36.   Để mai này, lỡ bạn gặp tôi  

Sẽ nhận ngay ra nụ cƣời thơ thuở ấy  

Sẽ nghe trong ta ấm nồng lửa cháy  

Nhóm lên bằng năm tháng, ngọt ngào ơi ! 

(Hoàng Bảo, Bạn bè ơi) 

V.37.   Với cơn căm tức của hắn, sự rủi ro ấy không khác gì lửa cháy thêm dầu, hắn 

càng lèm nhèm chửi mắng chị Dậu. 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

V.38.   Thƣơng em vất vả, anh quên hết  

Nỗi khổ mong chờ cháy dạ anh. 

(Xuân Diệu, Đứng chờ em) 

V.39.   Anh đợi tin em đến cháy lòng  

Lo em tai nạn xảy ra không?  

Sao em không viết, thƣ không gửi?  

Tim cứ quay về mãi hƣớng trong. 

(Xuân Diệu, Tuyến lửa) 

V.40.   Những đêm dài hành quân nung nấu 

Bỗng bồn chồn nhớ mắt ngƣời yêu 

(Nguyễn Đình Thi) 

V.41.   Nét đẹp hoa khôi vẫn thoang thoáng còn, nhƣng tàn tạ héo úa. Chẳng rõ vì 

ngọn lửa hận thù trong lòng đốt cháy dần những gì tƣơi tắn? Hay là vì sự 



 

 

trác táng đàng điếm thâm quầng trên mắt, khô héo trên da mặt? Hay là vì cả 

hai? 

(Hồ Anh Thái, Cõi người rung chuông tận thế) 

V.42.   Tôi không gặp cô ta để trả thù. Hận thù sẽ gây ra liên tiếp một chuỗi hận thù 

theo vòng tròn. Hận thù sẽ thiêu đốt tim gan chính kẻ đang ôm hận. 

(Hồ Anh Thái, Cõi người rung chuông tận thế) 

V.43.   Tôi cùng lúc linh cảm đƣợc cái kết cục thảm khốc của thằng cháu nếu nó cứ 

nhƣ con thiêu thân lao vào cái ngọn lửa là cô gái kia. Cô ta là ngọn lửa ƣ? 

Có phải chính cô ta đã thiêu cháy thằng Cốc trƣớc, thằng Bóp sau? 

(Hồ Anh Thái, Cõi người rung chuông tận thế) 

V.44.   Có phải phía sau những dòng chữ mình đang đọc là một cái cƣời nhếch 

mép, một đôi mắt rực lửa căm hờn, một nụ cƣời khoái trá, một đôi mắt nhòa 

lệ hay một tấm lòng đang trăn trở. 

http://www.ledminh.com/viet-cho-mot-ngon-nen-vua-tat/ 

V.45.   Vậy làm cách nào để giữ đƣợc ngọn lửa nhiệt huyết của thuở ban đầu, khi 

còn ấp ủ bao ƣớc mơ, bao dự định, khi “mỗi một ngày là một ngày mới”, 

với những kiến thức mới, bạn bè mới, cảm xúc mới? (...) Để giữ lửa trong 

lòng, hãy biết cách “kết nối” với hiện thực và biết kết nối với tƣơng lai. 

(http://thanhnien.vn/gioi-tre/tan-sinh-vien-lam-sao-de-khong-lua-rom-

chong-tat-12911.html) 

V.46.   Đến với buổi talkshow Làm thế nào để trở thành Họa sĩ vẽ truyện tranh do 

Viện Truyện tranh và Hoạt hình (Comic Media Academy - CMA) tổ chức 

vào hôm thứ 7 vừa qua tại Không gian chia sẻ S.Hub, tôi thấy giấc mơ trở 

thành họa sĩ vẽ truyện tranh từ ngày còn bé đang dần đƣợc nhen nhóm trở 

lại.   

(http://cmavn.org/cmavn/nhen-nhom-uoc-mo-tro-thanh-hoa-si-truyen-tranh-

chuyen-nghiep) 

V.47.   'Lửa Thiện Nhân' nhen nhóm yêu thƣơng 

(http://news.zing.vn/Lua-Thien-Nhan-nhen-nhom-yeu-thuong-

post596318.html) 

V.48.   6 cách hạ hỏa ngay khi cơn giận vừa nhen nhóm 

(http://www.kynang247.vn/6-cach-ha-hoa-ngay-khi-con-gian-vua-nhen-

nhom) 

V.49.   Nhóm ngọn lửa yêu thƣơng, nhân lên hành động đẹp 
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(http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/145317/nhom-ngon-lua-yeu-thuong--

nhan-len-hanh-dong-dep.html) 

V.50.   Lửa đam mê khoa học của Nguyễn Phƣơng Duy không những bừng sáng 

hơn mà còn lan rộng trong cộng đồng, kể từ khi cậu sinh viên năm 2 Đại 

học RMIT Việt Nam nhận Học bổng Hiệu trƣởng cách đây một năm. 

(http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/cong-nghe/270230/sinh-vien-nganh-ky-

thuat-truyen-lua-sang-tao.html) 

V.51.  “Tôi khuyên quý vị nam giới nào thấy tâm hồn mình nhiều rơm chớ nên đọc 

thơ Đinh Thị Thu Vân, coi chừng lửa ở trong tro sẽ bùng lên thiêu rụi cây 

rơm anh bất cứ lúc nào!” 

(http://khoavanhocngonngu.edu.vn/home/index.php?option=com_content&

view=article&id=3824%3Ainh-th-thu-van-ngi-giu-la-trong-

th&catid=130%3Anhng-th-nghim-tren-ging-ng-i-hc&Itemid=105&lang=vi) 

B. Con ngƣời x  hội 

V.52.   Sinh ra trong kiếp con ngƣời 

 Phong sƣơng thân lá bật ngời sắc hoa 

 Tình ngƣời ngọn lửa trong ta 

 Cứ rừng rực cháy đậm đà hồng thơm 

 (Vũ Huy Thông, Hồng thơm) 

V.53.   Trên đất nƣớc đêm đêm  

Sáng những ngọn đèn  

Mang lửa từ nghìn năm về trƣớc,  

Lấy từ thuở hoang sơ,  

Giữ qua đời này đời khác  

Vùi trong tro trấu nhà ta.  

Ôi ngọn lửa đèn  

Có nửa cuộc đời ta trong ấy!  

Giặc muốn cƣớp đi  

Giặc muốn cƣớp lửa tim ta đấy 

(Phạm Tiến Duật, Lửa đèn) 

V.54.   Khi dập tắt xong lửa chiến trƣờng 

Trở về nhóm lại bếp quê hƣơng 

Rƣng rung ngọn đuốc ngày đêm nhớ 

Thắp sáng tình nhau những chặng đƣờng. 
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(Hải Bằng, Tiếp lửa) 

V.55.   Dẫu còn đêm tối, rừng gai góc  

Đốt lửa lên cho sáng lối đời! 

(Tố Hữu, Lạc đường) 

V.56.   Nhớ từng bản khó cùng sƣơng 

Sớm khuya bếp lửa ngƣời thƣơng đi về 

(Tố Hữu) 

V.57.  Trăm đứa con 

             Ngàn vạn đứa con 

Đã qua căn lều nhỏ 

Để nhận lấy phần mình ngọn lửa 

Cháy âm thầm từ lòng mẹ mênh mông.  

(Dƣơng Hƣơng Ly, Mẹ chẳng thế nào nhớ nỗi con đâu) 

V.58.   Duy chỉ khi đọc những bài viết của ông, tôi thấy đâu đó nhen nhóm lên 

những ngọn lửa nhỏ. Ông chẳng phải là một bó đuốc, chẳng ai dại làm một 

bó đuốc lúc này. Đã có bao nhiêu bó đuốc đã bừng sáng trong chốc lát rồi 

lại lụi tàn nhƣ chƣa từng tồn tại, vì không ai đủ dũng cảm và đảm lƣợc để 

tiếp lửa cho nó. Ông chỉ là một ngọn nến, le lói trong đêm dài của đất nƣớc 

để chờ trời sáng. Một ngọn nến chẳng đủ rọi đƣờng cho ai. Một ngọn nến 

chẳng đủ để đánh tan đƣợc đêm đen. Nhƣng ngọn nến nhen lên đƣợc le lói 

những niềm hy vọng. Tôi thấy ông tin vào thế hệ trẻ của đất nƣớc. Tôi thấy 

ông đang cố gắng thổi bùng những ngọn lửa bên trong họ bằng những bài 

viết của mình. 

… 

Chỉ xin nhớ rằng, ngày hôm nay, có một ngọn nến đã vừa mới lụi tàn. 

(http://www.ledminh.com/viet-cho-mot-ngon-nen-vua-tat/) 

V.59.   Với nghị lực phi thƣờng của mình, Nguyễn Công Hùng đã trở thành “ngọn 

lửa tiềm tin” mang ánh sáng đến với nhiều ngƣời khuyết tật. Ngọn lửa ấy đã 

vừa lịm tắt vào chiều ngày 31/12/2012, nhƣng đã thắp sáng thêm rất nhiều 

ngọn lửa niềm tin của những ngƣời khuyết tật. 

(http://dangvanhieu.net/ngon-lua-hiep-si-nguyen-cong-hung-da-tat.html) 

V.60.   Anh đã chết. Anh chẳng còn thấy nữa 

Lửa kêu lửa giữa miền Nam rực lửa 

Nhƣ trái tim Anh, ôi lửa nào bằng 

http://www.ledminh.com/viet-cho-mot-ngon-nen-vua-tat/
http://dangvanhieu.net/ngon-lua-hiep-si-nguyen-cong-hung-da-tat.html


 

 

Phút cuối cùng, chói lọi khối sao băng.. 

(Tố Hữu, Hãy nhớ lấy lời tôi) 

V.61.   Nguyễn Ngọc Ký và 60 năm truyền lửa 

Đến tìm thầy trong căn nhà nhỏ ở Gò Vấp thì thấy ngay câu trả lời đƣợc 

viết bằng “túc bút” Nguyễn Ngọc Ký treo ngay trên tƣờng: Để làm ngọn lửa 

con/ Nến tự thiêu mình trong nƣớc mắt/ Câu thơ cuộc đời, khoảnh khắc 

trăm năm. 

(http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20121119/nguyen-ngoc-ky-va-60-nam-

truyen-lua/520993.html) 

V.62.   Toshiya Miura: Ngƣời truyền lửa của đội tuyển Việt Nam 

(http://tinthethao365.com.vn/news/201/31E379/Toshiya-Miura-Nguoi-

truyen-lua-cua-doi-tuyen-Viet-Nam) 

V.63.   Suy cho cùng, bữa cơm truyền thống trong gia đình Việt tƣởng nhƣ nhỏ 

nhặt trong cuộc sống nhƣng lại mang ý nghĩa lớn lao, bởi đây chính là nơi 

gắn kết các thành viên, là nơi giữ “lửa” hạnh phúc. 

(http://baoninhthuan.com.vn/news/73517p1c30/giu-lua-cho-bua-com-

truyen-thong-viet!.htm) 

V.64.   Các đội văn nghệ dân gian “giữ lửa” và “truyền lửa” cho cộng đồng 

(http://www.baodaknong.org.vn/van-hoa/cac-doi-van-nghe-dan-gian-giu-

lua-va-truyen-lua-cho-cong-dong-38940.html) 

V.65.   Hành động đúng không có nghĩa là từ chối họ, mà chính là tìm hiểu điều gì 

trong quá khứ đã làm tắt đi lòng nhiệt thành ở họ. Ngƣời quản lý không 

phải chỉ có khả năng thắp lại ngọn lửa cho nhân viên của mình, mà còn có 

thể thắp lại ngọn lửa cho những ngƣời đang còn đứng bên ngoài hàng rào 

của công ty mình nữa… 

(https://www.misa.com.vn/tin-tuc/chi-tiet/newsid/36669/Giu-lua-cho-nhan-

vien) 

V.66.   Nghề văn: kiếm củi và nhóm lửa, giữ lửa 

Nếu tài năng văn học là lửa thì nội lực văn học là củi. Nghề văn đòi hỏi 

ngƣời nghệ sĩ phải khó nhọc kiếm củi cất, giữ, chuẩn bị cho thời điểm cầm 

bút sáng tác. Thật đúng là: Kiếm củi cả đời để đốt cháy dữ dội cho từng 

khoảnh khắc sáng tạo, đốt lần nào cũng là lần đốt đầu tiên. 

(http://soytethainguyen.gov.vn/Default.aspx?tabid=119&&LoaiHienThi=Ti

nTuc&NhomTin=24&ItemId=1953) 
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V.67.   Ngƣời thầy trẻ này cho biết vẫn đang rất hào hứng với nghề “gõ đầu trẻ”, 

cảm thấy ngọn lửa tình yêu với môn học của mình đƣợc lan tỏa trong học 

trò nhƣng không dám chắc mình đủ kiên trì để gắn bó mãi với nghề... 

(http://www.baomoi.com/De-nguoi-thay-gan-bo-voi-nghe/c/11700471.epi) 

V.68.   Thời nào gia đình cũng cần một ngọn lửa để giữ ấm hạnh phúc 

(http://vntc.com.vn/4/San_pham/190/KHOI-NGUON-HANH-PHUC--

THAP-LUA-YEU-THUONG.html) 

V.69.   Bí quyết giữ lửa cho tổ ấm thời hiện đại 

(http://tuvanlyhon.vn/bi-quyet-giu-lua-cho-to-am-thoi-hien-dai.html) 

V.70.   Thiên chức làm vợ, làm mẹ tạo hoá cho ngƣời phụ nữ, là ngƣời trƣớc hết và 

chủ yếu giữ lửa trong tổ ấm của đời sống vợ chồng, của gia đình, là “ngƣời 

thày đầu tiên” của con ngƣời. Chẳng thế mà trong dân gian từ lâu đã truyền 

lại lời dạy “Phúc đức tại Mẫu”. 

(http://pcquangtri.cpc.vn/detail.aspx?ChannelID=92&ID=408) 

V.71.   Một bài học đạo đức đƣợc đáp lại bằng thái độ đối phó, hình thức hay thắp 

lên ngọn lửa trong tim nhiều học sinh, điều đó chủ yếu dựa vào “nghệ 

thuật” của ngƣời thầy 

(http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/20121119/de-nguoi-thay-gan-bo-voi-

nghe/520805.html) 

V.72.   Ngƣời thầy là ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian 

(http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Guong-giao-duc/Nguoi-thay-la-ngon-

nen-dot-chay-minh-de-thap-sang-nhan-gian-post33324.gd) 

V.73.   Họ là những ngƣời trẻ gốc Việt và thân Việt ở Pháp, đang thắp lên và 

truyền cho nhau một “ngọn lửa Việt” trong mỗi trái tim bằng một chƣơng 

trình thiết thực mang tên “Good morning Viet Nam 

(http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Thap-mot-ngon-lua-Viet-trong-moi-trai-

tim/70020240/504/) 

V.74.   Hơn 1.000 doanh nhân truyền "lửa" kinh doanh cho thanh niên qua E-

Learning 

(http://www.baomoi.com/hon-1-000-doanh-nhan-truyen-lua-kinh-doanh-

cho-thanh-nien-qua-e-learning/c/3403645.epi) 

C. Con ngƣời sinh học 

V.75.    Có nhà triết học cổ Hy Lạp nói rằng: 

“Bản chất của mọi vật là lửa” 

http://www.baomoi.com/De-nguoi-thay-gan-bo-voi-nghe/c/11700471.epi
http://vntc.com.vn/4/San_pham/190/KHOI-NGUON-HANH-PHUC--THAP-LUA-YEU-THUONG.html
http://vntc.com.vn/4/San_pham/190/KHOI-NGUON-HANH-PHUC--THAP-LUA-YEU-THUONG.html
http://tuvanlyhon.vn/bi-quyet-giu-lua-cho-to-am-thoi-hien-dai.html
http://pcquangtri.cpc.vn/detail.aspx?ChannelID=92&ID=408
http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/20121119/de-nguoi-thay-gan-bo-voi-nghe/520805.html
http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/20121119/de-nguoi-thay-gan-bo-voi-nghe/520805.html
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Guong-giao-duc/Nguoi-thay-la-ngon-nen-dot-chay-minh-de-thap-sang-nhan-gian-post33324.gd
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Guong-giao-duc/Nguoi-thay-la-ngon-nen-dot-chay-minh-de-thap-sang-nhan-gian-post33324.gd
http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Thap-mot-ngon-lua-Viet-trong-moi-trai-tim/70020240/504/
http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Thap-mot-ngon-lua-Viet-trong-moi-trai-tim/70020240/504/
http://www.baomoi.com/hon-1-000-doanh-nhan-truyen-lua-kinh-doanh-cho-thanh-nien-qua-e-learning/c/3403645.epi
http://www.baomoi.com/hon-1-000-doanh-nhan-truyen-lua-kinh-doanh-cho-thanh-nien-qua-e-learning/c/3403645.epi


 

 

Truyền từ đá sang gió 

Từ nƣớc sang gỗ 

Phút đốt cháy là phút nảy mầm 

Con ngƣời trao lửa cho nhau 

Từ những lồng ngực tròn căng 

Sự sống là lửa 

Thiêu huỷ và sinh nở 

Bình minh là lửa 

Mở ngày mới và xé toang ngày cũ. 

Cho ta làm ngọn lửa… 

(Lƣu Quang Vũ, Mấy đoạn thơ về lửa) 

V.76.   Những ngón tay que diêm vừa rút ra khỏi vỏ  

Quẹt lên da trời ở rất xa  

Ta cúi xuống cuống cuồng thổi lửa  

Nhận ra mình là hòn than cháy dở đêm qua. 

(Mai Văn Phấn, Người cùng thời) 

V.77.   Dù trì độn và điên dại, đôi mắt thằng Cọt vẫn không ngừng phản chiếu ánh 

lửa của một khoảnh khắc bất tử. Ba mƣơi năm qua ngay trong từng giây đày 

đọa, vãi đã sống với hồi niệm về ánh lửa ấy mà không hề tự biết. Và giờ 

đây, khi ánh lửa tắt đi vĩnh viễn. Tất cả tháng ngày của bà chỉ còn lại hƣ 

không. 

(Trần Thùy Mai, Lửa của khoảnh khắc) 

V.78.   Em là ai ? Cô gái hay nàng tiên 

Em có tuổi hay không có tuổi 

Mái tóc em đây, hay là mây là suối 

Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông 

(Tố Hữu, Người con gái Việt Nam) 

V.79.   Các con là Ngọn Lửa  

Các con là Mầm Xanh  

Các con xoè tay đỡ  

Cho Bố chƣa lìa cành 

(Hoàng Nhuận Cầm, Các con là ngọn lửa) 

V.80.   Lạ kỳ đôi mắt của em 

Ngƣớc nhìn nhƣ thể mắt chim dịu dàng 



 

 

Mà sao trút lửa nồng nàn 

Phút đầu tiên ấy bang hoàng lòng anh. 

(Bùi Minh Quốc, Mắt em) 

V.81.   Nàng nhìn vào mắt Dõng, ánh mắt của lửa chớp trong cơn giông và biết 

trong giờ phút này, với hắn và cả với Niết nữa, cái chết chẳng có ý nghĩa gì 

hết. 

(Trần Thùy Mai, Lửa của khoảnh khắc) 

V.82.   Mỗi đời ngƣời cũng tựa nhƣ ngọn nến 

Đốt cháy mình để thắp sáng tƣơng lai 

Từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm 

Cũng có nghĩa thời gian qua vội vã 

(Trần Luyến, Nhặt) 

V.83.   Mẹ đã sinh ra con nhƣ sinh một Ngọn Lửa 

Một Ngọn Lửa làm sôi cơm trong bếp ngƣời lao động 

Tỏa sáng ngọn đèn chai cho em bé đi trong đêm 

.... 

Anh chạm vào em 

Đá chạm vào đá 

Lửa âm âm chín tháng mƣời ngày 

Từ em, những đốm lửa ra đời 

Mang sức cháy của anh trong cốt tủy 

(Trần Nhuận Minh, Lửa) 

V.84.   Sao cháy đầy trời - Những linh hồn lang thang 

Lú đƣờng về, không tìm ra xứ sở 

Tôi sẽ đầu thai làm Ngọn Lửa 

Cháy điên khùng trong đất tối âm u… 

(Trần Nhuận Minh, Lửa) 

V.85.   Nghìn buổi sáng, bình minh xe chỉ thắm  

Đem lòng tôi ràng rịt với xuân tƣơi.  

Thuở xƣa kia là con của mặt trời,  

Tôi có lửa ở trong mình nắng đọng. 

Đời muốn chữa cho tôi lành bệnh sống,  

Đem tuyết sƣơng lời lẽ buốt vào gan;  

Tuyết sƣơng mòn, băng giá phải trôi tan,  



 

 

Tôi là lửa chẳng bao giờ biết nguội. 

(Xuân Diệu, Đa tình) 

V.86.   Vậy mà không: cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn, mời hắn vào nhà xơi 

nƣớc. Thôi cũng hả, đã xử nhũn thì hắn vào. 

(Nam Cao, Chí Phèo) 

V.87.   Sáng hôm sau. Hắn thức dậy trên cái giƣờng nhà hắn. Hắn thấy mình mẩy 

đau nhƣ dần, đầu nặng, miệng khô và đắng. Cổ thì ráo và rát cháy. 

(Nam Cao, Đời thừa) 

V.88.   Đột ngột bừng lên ánh đèn pha của một chiếc ô tô mới rẽ vào đầu đƣờng. 

Kịp lúc chúng tôi đi sánh ngang bóng ngƣời. Mái tóc bắt ánh sáng bừng 

cháy nhƣ một ngọn lửa trên gƣơng mặt mê hồn. 

(Hồ Anh Thái, Cõi người rung chuông tận thế) 

V.89.   Cuộc đời ngƣời chỉ cháy có một lần  

Đừng leo lét, lụi tàn khi đông đến  

Ta muốn đốt tim ta thành ngọn nến  

Cháy đến kiệt cùng giọt sáp long lanh! 

(Văn Liêm, Khát vọng) 

V.90.   Em thức dậy trong phòng 

Đôi vai rực rỡ 

Bầu trời trắng dần ngoài cửa sổ 

Tóc em bay nhƣ một ngọn lửa đen 

(Lƣu Quang Vũ, Ngọn lửa đen) 

V.91. Kiều nữ bốc lửa bên Cúp FA ở Hà Nội. 

(https://www.youtube.com/watch?v=12m0uKGBFtQ) 

V.92. Ngắm đƣờng cong bốc lửa của mỹ nhân Nhật Bản 

(http://baodatviet.vn/anh-nong/ngam-duong-cong-boc-lua-cua-my-nhan-

nhat-ban-3293453/) 

V.93. Trong đợt bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tới, cử tri Ukraina bất ngờ chứng 

kiến một dàn ngƣời đẹp bốc lửa tham gia tranh cử vào hàng loạt vị trí trong 

chính phủ 

(http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/269071/nhung-nu-ung-vien-ruc-lua-tranh-

cu-o-ukraina.html) 

D. Con ngƣời tâm linh 

V.94. Dạy rằng: “Hƣơng lửa ba sinh, 

https://www.youtube.com/watch?v=12m0uKGBFtQ
http://baodatviet.vn/anh-nong/ngam-duong-cong-boc-lua-cua-my-nhan-nhat-ban-3293453/
http://baodatviet.vn/anh-nong/ngam-duong-cong-boc-lua-cua-my-nhan-nhat-ban-3293453/
http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/269071/nhung-nu-ung-vien-ruc-lua-tranh-cu-o-ukraina.html
http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/269071/nhung-nu-ung-vien-ruc-lua-tranh-cu-o-ukraina.html


 

 

Dây loan xin nối cầm lành cho ai.” 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều, 2581-2582) 

V.95.   Đàn cầm khéo ngẩn ngơ dây, 

Lửa hƣơng biết có kiếp này nữa thôi ? 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều, 2935-2936) 

V.96.   Trách lòng hờ hững với lòng 

Lửa hƣơng chốc để lạnh lùng bấy lâu 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều, 381-382) 

V.97.   Áo cơm thôi sấp ngửa 

Hƣơng khói còn so đo 

Những gì thắp đƣợc lửa 

Rốt cục đều thành tro. 

(Nguyễn Khắc Thạch, Viếng mộ)  

V.98.   Lửa, lửa cháy ngất tòa sen,  

Tám chín phƣơng nhục thể trần tâm hiện thành thơ, quỳ cả xuống  

Hai vầng sáng rƣng rƣng  

Đông Tây nhòa lệ ngọc  

Chắp tay đón một mặt trời mới mọc  

Ánh Đạo vàng phơi phới đang bừng lên, dâng lên 

… 

Thƣơng chúng sinh trầm luân bể khổ  

Ngƣời rẽ phăng đêm tối đất dày  

Bƣớc ra ngồi nhập định về hƣớng Tây  

Gọi hết lửa vào xƣơng da bỏ ngỏ 

… 

Rồi đây…rồi mai sau…còn chi ?  

Ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát  

Với thời gian, lê vết máu qua đi  

Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ tát  

Dội hào quang xuống chốn A tì  

Ôi ngọn lửa huyền vi… 

(Vũ Hoàng Chƣơng, Lửa từ bi) 

V.99.   Đầu và cuối ngõ thành phố, những nhánh sông đào mang nƣớc sông Hƣơng 

tỏa đi khắp phố phƣờng với những cây đa, cây dừa cổ thụ tỏa vầng lá u sầm 



 

 

xuống xóm thuyền xúm xít; từ những nơi ấy, vẫn lập lòe trong đêm sƣơng 

những ánh lửa thuyền chài của một linh hồn mô tê xƣa cũ mà không một 

thành phố hiện đại nào còn nhìn thấy đƣợc. 

(Hoàng Phủ Ngọc Tƣờng, Ai đã đặt tên cho dòng sông) 

V.100.   Có một chiều sƣơng sa, sông Hƣơng mịt mùng nhƣ cả con sông Ngân Hà 

đang xuống trần và trôi qua trƣớc mắt tôi. Chợt hiện ra một vệt lửa lung 

linh tiến dần về phía tôi. Tƣởng đâu xa lắm, hóa ra nó đang lƣớt qua chỗ tôi, 

cách bờ nƣớc độ vài mét, chỉ có bếp lửa, không thấy dáng ngƣời. Tôi giật 

mình kêu lên: “Con thuyền Phan Bội Châu!”… Trong khoang thuyền đó 

hơn nửa thế kỷ trƣớc, một ông già đã miệt mài tổng kết lịch sử, soi lại đạo 

nho, giải lại Kinh Dịch, và tiên đoán Chủ nghĩa xã hội… Ôi tƣ tƣởng và 

tâm huyết của cả nửa thế kỷ kia, bây giờ chỉ còn lại một vết “lửa chài lập 

lòe nơi yên ba thâm xứ” lịch sử nhiều khi còn làm tôi ngơ ngác hơn giấc 

mộng. 

(Hoàng Phủ Ngọc Tƣờng, Sử thi buồn) 

V.101.   Bần thần hƣơng huệ thơm đêm 

Khói nhang vẽ nẻo đƣờng lên Niết Bàn 

Chân nhang lấm láp tro tàn 

Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào  

(Nguyễn Duy, Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa) 

V.102.   Không đáo tới mộ nàng chứ đáo tới mộ nàng thì hai hàng lụy nhỏ/ Tay anh 

ngắt cỏ miệng anh thổi lửa thắp hƣơng/ Thế mô anh cũng lo tròn nhiệm vụ, 

không đến nổi bỏ nƣờng mà thở than.  

(Hò đối đáp Thừa Thiên Huế) 

E. Khí tƣợng và thời tiết 

V.103.   Lúc bấy giờ, nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy rừng cây hừng hực nhƣ 

một bó đuốc lớn. Nắng chiếu làm cho bó hoa càng thêm rực rỡ và làm cho 

cô gái cảm thấy mình rực rỡ theo. 

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa) 

V.104.   Hạ thắp lửa trên cánh đồng lúa chin 

(Lê Bá Duy, Tản mạn mùa hạ) 

V.105.   Hạ sang tàn lửa càng cao 

Khúc ca giải phụ lựa vào năm dây 

(Nguyễn Công Trứ, Vịnh mùa hè) 



 

 

V.106.   Nhớ ngƣời mẹ nắng cháy lƣng 

Ðịu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô 

(Tố Hữu, Việt Bắc) 

V.107.   Lúc bấy giờ, nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy rừng cây hừng hực nhƣ 

một bó đuốc lớn. Nắng chiếu làm cho bó hoa càng thêm rực rỡ và làm cho 

cô gái cảm thấy mình rực rỡ theo. 

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa) 

V.108.   Niết lủi thủi bế con ra đi. Nàng nghĩ tới những cơn lửa trời trong truông 

vắng. Giữa sấm sét, lửa bùng lên, mãnh liệt, thiêu đốt dữ dội rồi tàn lụi.  

(Trần Thùy Mai, Lửa của khoảnh khắc) 

V.109.   Dải đất hẹp, mùa hè gió lửa 

giành giật nhau từng viên gạch chân tƣờng 

(Lƣu Quang Vũ, Cơn bão) 

V.110.   Hoa trôi. Thành cũ vƣờn mây lửa,  

Lau gợn. Chùa cao giỏ tiếng vàng.  

(Nguyễn Nhƣợc Pháp, Mỵ Ê) 

V.111.   Trƣa lửa cháy anh về ngang quán xƣa 

Hỏi thăm một câu trả lời chƣa thuộc 

Giữa ngày mƣa, nhìn con thuyền quá bƣớc 

Tách bờ quen, chia nƣớc, ngƣợc xuôi 

(Kỳ Phong, Đi tìm Huế) 

V.112.   Bóng về cội, cây không rƣới mát 

Nóng thiêu đầu, nóng rát chân trơn 

(Tố Hữu, Dưới trưa) 

V.113.   Con đƣờng đá nhọn bầm chân rát 

Gió lửa luồn theo bƣớc dạn dày. 

(Hải Bằng, Chân dung bốn mùa) 

V.114.   Ngày từng ngày lửa nắng 

đốt cháy cánh đồng hoang 

đốt trên làn da thịt 

đốt trên nỗi cơ hàn 

(Song Nhị, Đàn ngựa hồng trên đồng hoang) 

V.115.   Tuy lúc đó đã vào quãng năm giờ chiều, mà lửa tháng năm hãy còn gay gắt. 

Mặt trời xiên ánh sáng xuống cái lạch nƣớc phía bên đƣờng, rồi phản chiếu 



 

 

lên, khiến ngƣời lữ hành phải đội nghiêng cái mũ dạ về bên trái để che cho 

khỏi chói mắt. 

(Khái Hƣng, Hồn bướm mơ tiên) 

F. Thực vật 

V.116.   Lửa phƣợng rực cháy kỷ niệm, lả tả tàn tro thanh xuân. 

(Quế Hƣơng, Hạ nhớ) 

V.117.   Những con đƣờng đƣợc mƣa gột rửa tƣơi xanh, bùng lên sắc hạ. Phƣợng 

rần rật cháy. Thả tàn tro xuống lòng ngƣời, xuống vỉa hè màu gạch chin 

thâm trầm… Tôi đi dƣới đƣờng phƣợng bay thiêu mình trong ánh lửa kỳ ảo 

để ngƣời đàn bà chết còn cô học trò áo trắng tinh khôi ngày nào sống lại. 

(Quế Hƣơng, Hạ nhớ) 

V.118.   Hôm qua còn lấm tấm 

Chen lẫn màu lá xanh 

Sáng nay bừng lửa thẫm 

Rừng rực cháy trên cành. 

 

Bà ơi sao mà nhanh 

Phƣợng nở nghìn mắt lửa 

Cả dãy phố nhà mình 

Một trời hoa phƣợng đỏ 

 

Hay đêm qua không ngủ 

Chị gió quạt cho cây 

Hay mặt trời ủ lửa 

Cho hoa bừng hôm nay? 

(Lê Huy Hòa, Hoa phượng) 

V.119.   Dƣới trăng quyên đã gọi hè 

Đầu tƣờng lửa lựu lập lòe đâm bông. 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều, 1307-1308) 

V.120.   Quanh ngọn tƣờng lửa lựu phun hồng 

Trên mặt nƣớc tiền sen nẩy lục 

(Nguyễn Công Trứ, Vịnh mùa hè) 

V.121.   Giữa mùa đông xám, cả tàn cây nguy nga đứng sững nhƣ phản quang một 

ngọn lửa rực cháy muộn màng. 



 

 

(Trần Thùy Mai, Non nước mùa đông) 

V.122.   Chẳng gặp em chỉ màu hoa vàng rực 

Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi 

(Lƣu Quang Vũ, Lá thu) 

V.123.   Em là công chúa si mê  

Ngủ giữa ngàn hoa lửa cháy.  

Bao giờ lại trắng hoa lê,  

Em tỉnh giấc mơ bừng dậy? 

(Đinh Hùng, Âm hưởng) 

V.124.   Em đã lấy của anh những trƣa êm ả  

Trƣa đỏ trời sắc lửa cháy trên hoa. 

(Đỗ Trung Quân, Biển nhớ) 

V.125.   Nhƣng màu hoa đâu dễ quên nguôi  

Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy  

Gƣơng mặt ấy lời yêu thƣở ấy  

Màu hoa vẫn cháy ở trong em 

(Xuân Quỳnh, Hoa cúc) 

G. Động vật 

V.126.   Nguy cơ kiến lửa cắn chết ngƣời ở Trung Quốc 

(http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Nguy-co-kien-lua-can-chet-nguoi-o-Trung-

Quoc/40064875/188/) 

V.127.   Lần đầu tiên loài diệc lửa làm tổ ở Vƣơng quốc Anh 

(http://www.tinmoi.vn/Lan-dau-tien-loai-diec-lua-lam-to-o-Vuong-quoc-

Anh-01163616.html) 

V.128.   Chích chòe lửa là một trong những loài chim hót hay nhất trên thế giới.  

Chích chòe lửa có thể hót đƣợc nhiều loại giọng, bắt chƣớc đƣợc nhiều âm 

thanh khác nhau. 

(http://blogchimcanh.com/chim-chich-choe/cach-nuoi-chim-chich-choe-lua-

hot-nhieu.html) 

V.129.  Kinh hãi phát hiện rắn hổ lửa ngậm cóc bò vào phòng ngủ. 

(http://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/kinh-hai-phat-hien-ran-ho-lua-

ngam-coc-bo-vao-phong-ngu-a75240.html) 

http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Nguy-co-kien-lua-can-chet-nguoi-o-Trung-Quoc/40064875/188/
http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Nguy-co-kien-lua-can-chet-nguoi-o-Trung-Quoc/40064875/188/
http://www.tinmoi.vn/Lan-dau-tien-loai-diec-lua-lam-to-o-Vuong-quoc-Anh-01163616.html
http://www.tinmoi.vn/Lan-dau-tien-loai-diec-lua-lam-to-o-Vuong-quoc-Anh-01163616.html


 

 

V.130. Xã Nhật Tân là một trong những nơi "quy tụ" nhiều cò lửa thuộc hạng 

nhất miền Bắc, thậm chí số lƣợng cò về đây kiếm ăn còn nhiều hơn cả 

Vƣờn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định). 

     (http://www.baomoi.com/luon-rung-san-co-lua/c/7385817.epi) 

H. Màu sắc 

V.131. Dƣới kia sông chẳng quay đi 

Mƣời hai tuổi cũ biết gì Chị ơi 

Một con bƣớm lửa đậu môi 

Hai nhành hoa lửa chia đôi tay cầm  

Ba tầng mây lửa trầm ngâm 

Bốn con chim lửa đậu nhầm cỏ hoang 

Trời quê Em vẫn thênh thang 

Chiều mê bến lịm bàng hoàng chớp đông. 

(Hoàng Cầm, Gọi đôi)  

V.132. Tiếng chim khuyên gọi bạn 

Trên cây phƣợng bên nhà 

Đỏ một trời màu lửa 

Chộn rộn lòng thơ ra 

(Thiện Hoàng Văn, Viết cho ngày thứ bẩy) 

V.133. Gam màu lửa 'đốt cháy' ngƣời đẹp Việt 

(http://ngoisao.net/tin-tuc/phong-cach/thoi-trang/gam-mau-lua-dot-chay-

nguoi-dep-viet-2620994.html) 

V.134.  Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa. Năm quả tim chung nhịp đập rộn 

ràng. 

(Lời bài hát Năm anh em trên một chiếc xe tăng) 

V.135.  Chiều buông xuống. Con tắc kè mầu lửa trên hốc cây phƣợng vĩ kêu tiễn 

khách: Tắc...kè...,tắc ... kè...è. Chúng tôi lên xe tạm biệt nhà thơ Hồ Thu. 

Cây phƣợng vĩ đã lùi xa, tiếng con tắc kè mầu lửa còn vọng mãi trong tâm 

tƣởng mọi ngƣời. (Ngô Xuân Tiếu, Con tắc kè màu lửa) 

V.136. Màu nhuộm tóc khói xám hay đƣợc gọi là màu tàn tro, màu khói đang rất 

đƣợc giới trẻ yêu thích hiện nay. 

(http://www.baomoi.com/nhung-mai-toc-mau-tro-cua-my-nam-han-khien-

ban-khong-the-roi-mat/c/15858446.epi) 

http://ngoisao.net/tin-tuc/phong-cach/thoi-trang/gam-mau-lua-dot-chay-nguoi-dep-viet-2620994.html
http://ngoisao.net/tin-tuc/phong-cach/thoi-trang/gam-mau-lua-dot-chay-nguoi-dep-viet-2620994.html


 

 

V.137.  Những cây phƣợng vĩ trên đƣờng phố ra hoa đỏ rực kết hợp cùng màu 

tím của cây bằng lăng tạo nên sắc màu rực rỡ cho mùa hè của Hà Nội. 

(http://dulich.dantri.com.vn/du-lich/ha-noi-do-ruc-mua-hoa-phuong-

20160520081832475.htm) 

I. Lĩnh vực y học 

V.138.   Cơn đau xảy ra ở vùng đầu làm cho hiện tƣợng căng cơ xảy ra tại vùng mặt, 

cổ, da đầu làm cho ngƣời bệnh cảm thấy đầu bị đau nhƣ búa bổ nhất là trán, 

hai bên thái dƣơng và sau gáy. Có khi đau rần rật ở hai bên thái dƣơng. 

(http://kienthucsuckhoenugioi.com/?p=719) 

V.139.   Đau vùng thƣợng vị có khi là cấp tính có khi là âm ỉ kéo dài nhiều giờ, 

nhiều ngày, thậm chí kéo dài nhiều tuần tuỳ theo từng nguyên nhân gây nên 

bệnh. 

(http://suckhoedoisong.vn/dau-thuong-vi-khi-nao-la-benh-trong-

n36941.html) 

J. Lĩnh vực quân sự và chiến tranh 

V.140.  Ðất nghèo nuôi những anh hùng 

Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên 

Ðạp quân thù xuống đất đen 

Súng gƣơm vứt bỏ lại hiền nhƣ xƣa. 

(Nguyễn Đình Thi, Việt Nam quê hương ta) 

V.141. Nhựa nóng mƣời năm nhân dân máu đổ 

Tây Bắc ơi, ngƣời là mẹ của hồn thơ, 

Mƣời năm chiến tranh, vàng ta đau trong lửa, 

Nay trở về, ta lấy lại vàng ta. 

(Chế Lan Viên, Tiếng hát con tàu) 

V.142. Ta đã lớn lên rồi trong khói lửa 

Chúng nó chẳng còn mong đƣợc nữa 

Chặn bản chân một dân tộc anh hùng  

Những bàn chân từ than bụi lầy bùn 

Đã bƣớc tới mặt trời cách mạng 

Chúng nó chẳng còn mong dội lửa 

Trƣờng của em đứng giữa đồi quang   

(Tố Hữu, Việt Bắc) 

V.143. Ôi! đất anh hùng dễ mấy mƣơi 

http://kienthucsuckhoenugioi.com/?p=719
http://suckhoedoisong.vn/dau-thuong-vi-khi-nao-la-benh-trong-n36941.html
http://suckhoedoisong.vn/dau-thuong-vi-khi-nao-la-benh-trong-n36941.html


 

 

Chìm trong khói lửa, vẫn xanh tƣơi 

Mƣa bom, bão đạn, lòng than thản 

Nhạt muối, vơi cơm, miệng vẫn cƣời. 

(Tố Hữu, Theo chân Bác) 

V.144.   Đêm ngày luống những âm thầm 

Lửa binh đâu đã ầm ầm một phƣơng. 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều, 1854-1855) 

V.145.   Xảy nghe thế giặc đã tan, 

Sóng êm Phúc Kiến, lửa tàn Chiết Giang. 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều, 2954-2955) 

V.146.   Nƣớng dân đên trên ngọn lửa hung tàn 

Vùi con đỏ xuống dƣới hầm tai vạ 

  (Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo) 

V.147.   Dấu binh lửa, nƣớc non nhƣ cũ,  

Kẻ hành nhân qua đó chạnh thƣơng.  

(Đặng Trần Côn, Chinh phụ ngâm) 

V.148.   Chúng muốn đốt ta thành tro bụi 

Ta hoá vàng nhân phẩm, lƣơng tâm 

Chúng muốn ta bán mình ô nhục 

Ta làm sen thơm ngát giữa đầm. 

(Tố Hữu, Việt Nam máu và hoa) 

V.149.   Chƣa dễ lành đâu, những vết thƣơng 

Nửa mình còn nhức, hỡi quê hƣơng! 

Song mùa vui đã mang xuân tới 

Đã tắt hôm nay lửa chiến trƣờng. 

(Tố Hữu, Việt Nam máu và hoa) 

V.150.   Miền Nam đang bốc cháy 

Đồng bào ôi lửa thiêu 

(Tố Hữu, Giết giặc) 

V.151.   Nghe trƣa nay tháng năm, mùng bẩy  

Trên đầu bay thác lửa hờn căm 

(Tố Hữu, Hoan hô chiến sĩ Điện Biên) 

V.152.   Chúng nó chẳng còn mong giội lửa 

Trƣờng của em đứng giữa đồi quang 



 

 

Tiếng các em thánh thót quanh làng. 

(Tố Hữu, Ta đi tới) 

V.153.   Loé ánh lửa,  

Gió thổi tắt đèn, bom rơi máu ứa. 

(Phạm Tiến Duật, Lửa đèn) 

V.154.   Xác anh vùi lửa đạn 

Xác em vùi bên anh 

Khói súng mờ bay nhạt cả xóm xanh 

Lửa bừng cháy lên rực phía đô thành 

(Văn Cao, Ngoại ô mùa đông 1946) 

V.155.   Trắng mây bay, ngợp gió những khu rừng 

Cháu đã đi những tháng năm lửa cháy 

Với trùng điệp bạn bè cùng tuổi 

Áo quân trang xanh cây lá vƣờn bà 

(Lƣu Quang Vũ, Đất nước đàn bầu)  

V.156.   Ngƣời đi ta cũng lên đƣờng 

trông ra khói lửa mà thƣơng phong trần 

biết bao giờ gặp cố nhân 

cho ta lại đƣợc có lần cầm tay. 

(Vũ Hoàng Chƣơng, Duyên mùa loạn) 

V.157.   Qua 

tất cả 

tháng năm đầy lửa 

Nuôi ta 

nuôi cách mạng 

lớn khôn 

(Trần Dần, Bài thơ Việt Bắc) 

V.158.   Mƣời tám tuổi ra đi 

bƣớc thứ nhất đặt bàn chân vào lửa 

đƣờng chiến tranh biết chỗ nào dừng 

(Nguyễn Duy, Dòng sông mẹ) 

V.159.   Không dễ đâu, bốn mƣơi năm trƣớc, vào những đêm thế này, Hà Nội 

nhoáng nhoàng ánh lửa. Những hàng rào lửa chết chóc đƣợc dựng lên ở 

Khâm Thiên, ở Bạch Mai, ở Mễ Trì và rất nhiều nơi khác nữa đôi bên sông 



 

 

Hồng. Lửa bom B52 rải thảm. Những ánh lửa thần diệu từ mặt đất mịt mù 

lao lên bầu trời Thủ đô, tiêu diệt máy bay Mỹ. Lƣới lửa phòng không nhiều 

tầng cao thấp khác nhau của Hà Nội, hừng hực tinh thần quyết chiến quyết 

thắng vây bủa đốt cháy lũ giặc bay. 

(Nguyễn Hữu Quý, Hà Nội, lắng vào ta ánh lửa mùa đông) 

V.160.   Một thân không thể chia đôi 

Lửa gƣơm không thể cắt rời nùi sông 

Gƣơm nào chém đƣợc dòng Bến Hải? 

Lửa nào thiêu đƣợc dải Trƣờng Sơn? 

(Tố Hữu, Ba mươi năm đời ta có Đảng) 

V.161.   Quê hƣơng ta từ ngày khủng khiếp 

Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn 

Ruộng ta khô, nhà ta cháy 

Chó ngộ một đàn 

Lƣỡi dài lê sắc máu… 

(Hoàng Cầm, Bên kia sông Đuống) 

V.162.   Đã tắt lâu rồi, lửa nghĩa quân 

Phan Đình Phùng đó, Tống Duy Tân 

Nguyễn Trung Trực lại Hoàng Hoa Thám 

Đầu dám thay đầu, chân nối chân! 

(Tố Hữu, Theo chân Bác) 

V.163.   Lửa cách mạng sáng choang bờ cõi,  

Chiếu lá cờ độc lập, tự do! 

(Hồ Chí Minh, Nhóm lửa) 

V.164.   Rào thép gai giam em bé đỏ 

Và quanh em lửa đỏ bừng bừng (Tố Hữu, Miền Nam) ... 

V.165.   Căng thẳng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ có thể thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh 

và cuốn khu vực Trung Đông vào vòng xoáy bạo lực. 

(http://canthotv.vn/lua-chien-tranh-nhen-nhom-tai-trung-dong/) 

V.166.   Hồi ức của ngƣời sống qua “chảo lửa” chiến tranh biên giới 

(http://www.tinmoi.vn/hoi-uc-cua-nguoi-song-qua-chao-lua-chien-tranh-

bien-gioi-011315155.html) 

V.167.   Kiến trúc sƣ Nguyễn Hữu Thái viết sách về một thời khói lửa 

http://canthotv.vn/lua-chien-tranh-nhen-nhom-tai-trung-dong/
http://www.tinmoi.vn/hoi-uc-cua-nguoi-song-qua-chao-lua-chien-tranh-bien-gioi-011315155.html
http://www.tinmoi.vn/hoi-uc-cua-nguoi-song-qua-chao-lua-chien-tranh-bien-gioi-011315155.html


 

 

(http://thegioivanhoa.sunflower.vn/combo-giai-tri/van_hoc/41311/kien-

truc-su-nguyen-huu-thai-viet-sach/) 

K. Đối tƣợng cụ thể thuộc đời sống tinh thần và x  hội 

V.168.  Thời tiết mùa hè biến không gian quanh mình thành một cái lò bát quái, nếu 

không tìm cách để "sống sót" thì sẽ trở thành con lợn quay mất! 

(http://m.yeah1.com/lifestyle/muon-kieu-chong-nong-ba-dao-tren-tung-hat-

gao-trong-nhung-ngay-he.html) 

V.169.   Những lò đào tạo trẻ tiềm năng của bóng đá Việt Nam 

(http://www.tinthethao365.com.vn/news/47/329018/Nhung-lo-dao-tao-tre-

tiem-nang-cua-bong-da-Viet-Nam) 

V.170.   Nắng nóng, những khu nhà trọ ổ chuột thành "lò thiêu" 

(http://kenh14.vn/xa-hoi/ha-noi-nang-nong-nhung-khu-nha-tro-o-chuot-

thanh-lo-thieu-2015052703549435.chn) 

L. Khái niệm trừu tƣợng thuộc đời sống tinh thần và x  hội 

V.171.   Vui gì hơn làm ngƣời lính đi đầu 

Trong đêm tối tim ta làm ngọn lửa.  

(Tố Hữu) 

V.172.   Việt Nam trên đƣờng tƣơng lai/Lửa thiêng soi toàn thế giới.  

(Phạm Duy, Việt Nam ! Việt Nam). 

V.173.   Oa Sinh Tơn 

Buổi hoàng hôn 

Ôi những linh hồn 

Còn, mất 

Hãy cháy lên, cháy lên Sự thật! 

(Tố Hữu, Emily con) 

V.174.   Bất ổn khi các cƣờng quốc “đụng” nhau tóe lửa 

(http://portal.vnmedia.vn/quoc-te/diem-nong/201208/bat-on-khi-cac-cuong-

quoc-dung-nhau-toe-lua-432197/) 

V.175.   Top 5 cuộc đối đầu nảy lửa giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan 

(http://tinngan.vn/Top-5-cuoc-doi-dau-nay-lua-giua-tuyen-Viet-Nam-va-

Thai-Lan-toan-canh-su-kien-194-1039-834171.html) 

V.176.   Những cuộc đối mặt “tóe lửa” trên sân Thanh Hóa 

(http://dantri.com.vn/xa-hoi/nhung-cuoc-doi-mat-toe-lua-tren-san-thanh-

hoa-1429935947.htm) 

http://thegioivanhoa.sunflower.vn/combo-giai-tri/van_hoc/41311/kien-truc-su-nguyen-huu-thai-viet-sach/
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V.177.   Tuyển Việt Nam thăng hoa, Mỹ Đình 'rực lửa' 

(http://vtc.vn/tuyen-viet-nam-thang-hoa-my-dinh-ruc-lua.200-518151.htm) 

V.178.   Đầu tƣ vào dầu mỏ đang “tắt lửa” 

(http://truongtansang.net/dau-tu-vao-dau-mo-dang-tat-lua.html) 

V.179.   "Lò lửa" giá vàng đã tắt? 

(http://vgpipe.com.vn/news/__lo_lua_gia_vang_da_tat) 

V.180.   Ông Huỳnh Tấn Quyền: “Xử lý khủng hoảng phải dập tắt ngay từ ngọn lửa 

nhỏ” 

(http://congluan.vn/ong-huynh-tan-quyen-xu-ly-khung-hoang-phai-dap-tat-

ngay-tu-ngon-lua-nho/) 

V.181.   Hai kiến nghị “thổi lửa” cho thị trƣờng chứng khoán 

(http://docbao247.net/kinh-te/hai-kien-nghi-thoi-lua-cho-thi-truong-chung-

khoan.html) 

V.182.   Chống tham nhũng: nếu để lửa tắt, thổi lại sẽ khó 

(http://dantri.com.vn/xa-hoi/chong-tham-nhung-neu-de-lua-tat-thoi-lai-se-

kho-1175308255.htm) 

V.183.   Microsoft "vùi dập" hy vọng lên đời miễn phí Windows 10 của ngƣời dùng 

(http://vtv.vn/thi-truong/microsoft-vui-dap-hy-vong-len-doi-mien-phi-

windows-10-cua-nguoi-dung-20150623103213799.htm) 

V.184.   Bộ trƣởng Thăng: Nung nấu đƣa kinh tế hàng hải thay vị trí dầu khí 

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/bo-truong-thang-nung-nau-dua-kinh-te-

hang-hai-thay-vi-tri-dau-khi-1429155963.htm 

V.185.   Bản tin chứng khoán sáng 17/12: Le lói, mong manh, rồi... lại tắt 

Hi vọng đã le lói khi mà vừa mở cửa, sắc xanh tƣơi sáng đã nhanh chóng 

trở về nhƣng... tất cả lại quá mong manh. Và rồi màu xanh le lói ấy cũng 

chợt vụt tắt… rất nhanh. 

(http://antt.vn/ban-tin-chung-khoan-sang-1712-le-loi-mong-manh-roi-lai-

tat-015414.html) 

V.186.   Lửa chứng khoán chƣa tắt, nhờ đâu? 

Những ai bám trụ lại để giữ nhiệt cho bếp lửa chứng khoán không tắt hẳn? 

(http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/lua-chung-khoan-chua-tat-

nho-dau-21368.html) 

V.187.   8 đại học nhận nhiệm vụ “chia lửa” với Bộ GD-ĐT từ chiều ngày 21/7. Tuy 

nhiên, tới trƣa ngày 22/7, dữ liệu mới đƣợc chuyển về tới các trƣờng. 
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(http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/251916/8-truong--chia-lua---thi-sinh-

chat-vat-tra-cuu-diem-thi.html) 

V.188.   Thủ tƣớng yêu cầu doanh nghiệp “chia lửa” chống lạm phát 

(http://www.bacninh.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chinh-

tri.aspx?ItemID=3445) 

V.189.   Ngân hàng hạ lãi suất cho vay: Chia “lửa” cùng doanh nghiệp 

Ngày 21-11, các ngân hàng thƣơng mại đã đồng loạt giảm lãi suất. Đây có 

thể coi là sự chia "lửa" với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trong bối cảnh suy thoái kinh tế.  

(http://vietbao.vn/Kinh-te/Ngan-hang-ha-lai-suat-cho-vay-Chia-lua-cung-

doanh-nghiep/410188349/87/) 

V.190.   Thành viên Chính phủ mới: Đã đƣợc 'thử lửa' ở nhiều vị trí 

(http://www.tienphong.vn/xa-hoi/thanh-vien-chinh-phu-moi-da-duoc-thu-

lua-o-nhieu-vi-tri-990879.tpo) 

V.191.   Điền kinh, cờ tƣớng bình phƣớc “thử lửa” ở đấu trƣờng khu vực  

(http://www.binhphuoc.gov.vn/3cms/dien-kinh-co-tuong-binh-phuoc-

%E2%80%9Cthu-lua%E2%80%9D-o-dau-truong-khu-vuc.htm) 

V.192.   Vị chuyên gia này cũng cho rằng, thị trƣờng rất cần những phiên "thử lửa" 

để xác lập xu hƣớng vững chắc. "Nếu cứ băng băng đi lên, lại có thể có 

những nguy cơ. Phải có những phiên tranh giành quyết liệt mới giúp thị 

trƣờng ổn định trở lại", ông Tuấn nói. 

(http://f319.com/threads/vn-index-buoc-vao-phien-thu-lua.34997/) 

V.193.   Các ngân hàng trung ƣơng lớn làm gì trong cảnh “nƣớc sôi lửa bỏng”? 

(https://www.shs.com.vn/News/201265/759344/cac-ngan-hang-trung-uong-

lon-lam-gi-trong-canh-nuoc-soi-lua-bong.aspx) 

V.194.   Tổng thống Syria bất ngờ tới Nga lúc „nƣớc sôi lửa bỏng‟ 

(http://www.tienphong.vn/the-gioi/tong-thong-syria-bat-ngo-toi-nga-luc-

nuoc-soi-lua-bong-923925.tpo) 

V.195.   Công Phƣợng tỏa sáng: Lửa thử vàng 

(http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/229107/cong-phuong-toa-sang--lua-thu-

vang.html) 

V.196.   Lửa Leverkusen thử vàng Dortmund 

(http://bongdaplus.vn/tin-bai/25/131726/lua-leverkusen-thu-vang-

dortmund.bdplus) 
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V.197.   Thị trƣờng bất động sản: Nhen nhóm “ngọn lửa hồi sinh” 

(http://www.nhipcaudautu.vn/thi-truong/bat-dong-san/thi-truong-bat-dong-

san-nhen-nhom-ngon-lua-hoi-sinh-3135648/#axzz3ssHgfuBV) 

V.198.   Thủ tƣớng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu công an ngăn chặn âm mƣu gây bạo 

loạn, không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống 

phá và đi ngƣợc lợi ích của đất nƣớc, nhân dân. 

(http://www.conganbinhthuan.gov.vn/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=16683:khong--nhen-nhom-hinh-thanh-t-chc-i-lp-chng-

pha&catid=39:tieu-im&Itemid=139) 

V.199.   Biến động giá vàng: Dập lửa ngay khi nhen nhóm 

(http://ndh.vn/bien-dong-gia-vang-dap-lua-ngay-khi-nhen-nhom-

20140526044731970p4c149.news) 

V.200.   Chủ tịch Trịnh Văn Quyết “truyền lửa” cho hơn 1.000 cán bộ, nhân viên tại 

FLC Sầm Sơn 

(http://flc.vn/tin-tuc/tin-flc-group/chu-tich-trinh-van-quyet-truyen-lua-cho-

hon-1000-can-bo-nhan-vien-tai-flc-sam-son/) 
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