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MỞ ĐẦU 

 

1. Lí 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 sự phát 

triển của ngôn ngữ học tri nhận, 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. 

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

phƣơng thức ẩn dụ đƣợc sử dụng khá phổ biến trong nhiều ngôn ngữ. 

Việc nghiên cứu, đối chiếu các phƣơng thức ẩn dụ trong các ngôn ngữ 

khác nhau sẽ cho chúng ta thấy tri thức văn hoá thể hiện qua ngôn ngữ 

của mỗi dân tộc. Chính những tri thức 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    ng n ng  h c tri nhận để nghiên cứu, bởi theo chúng tôi 

biết, đây là một đề tài rất thú vị nhƣng chƣa có nhiều ngƣời quan tâm. Từ 

bao đời nay, lửa đã trở thành một biểu tƣợng văn hoá nhân loại với rất 

nhiều ý nghĩa. Khi đƣợc sử dụng trong ngôn ngữ, biểu tƣợng lửa đƣợc 

cấu tạo lại, tổ chức lại trong mối quan hệ với các nhân tố của quá trình 

giao tiếp đặc biệt nhƣ một hoạt động sáng tạo, tạo thành một phƣơng 

thức ẩn dụ độc đáo. 

Mô hình ẩn dụ ý niệm của phạm trù lửa trong mỗi ngôn ngữ sẽ cho 

chúng ta thấy cách ẩn dụ cấu trúc kinh nghiệm và định dạng những tri 

thức văn hoá của mỗi dân tộc bên trong cộng đồng nhƣ thế nào. Từ chiều 

sâu của một hoạt động không tách rời với sức sống của tƣ duy, mỗi sự 

chuyển di từ phạm trù lửa sang phạm trù khác bao hàm cả cái đơn nhất 

mang đặc trƣng dân tộc nằm trong cái phổ quát cho toàn nhân loại. Việc 

nghiên cứu đối chiếu ẩn dụ 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 hóa. 



2 

2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu: Ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng Pháp và 

tiếng Việt 

2.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Các mô hình tri nhận của ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng Pháp và 

tiếng Việt 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hoá, mô hình hoá cấu trúc ẩn dụ ý niệm của phạm trù 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 nhiệm vụ giải thích 

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, các tập quán, thói quen của hai 

nền văn hóa Đông - Tây. 

4. Ngữ liệu nghiên cứu 

- Việc thống kê những ẩn dụ trong trong tiếng Pháp và tiếng Việt dựa vào 

những từ điển nhƣ Encyclopédie Universelle (http://encyclopedie 

_universelle. fracademic.com), Le Petit Robert (2004), Từ điển Pháp - Việt 

(1992) của Lê Khả Kế, Từ điển tiếng Việt (1995) của Hoàng Phê (chủ biên) 

và các ẩn dụ Phạm trù lửa trong Dictionnaire des Proverbes et Dictons (Les 

Usuels du Robert), Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt (2002) của Nguyễn Lực, 

Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Khoa học xã hội (1978) 

- Ngoài ra chúng tôi còn thống kê từ nguồn ngữ liệu đƣợc lấy từ các 

tác phẩm văn học và từ các phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

i) Phƣơng pháp miêu tả 

ii) Phƣơng pháp so sánh - đối chiếu 

6. Đóng góp của luận án 

6.1. Về lí thuyết 

i) Làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý thuyết về ẩn dụ ý niệm và quá 

trình ý niệm hóa về lửa qua hai dân tộc Pháp Việt. 

ii) 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 

6.2. Về thực tiễn: Kết quả đối chiếu trực tiếp phục vụ cho những nhu 

cầu thiết thực của xã hội nhƣ: học tiếng, dịch thuật, biên soạn từ điển, 

phục vụ công tác giảng dạy ngôn ngữ trong nhà trƣờng. 

7. Bố cục của luận án: bao gồm 4 chƣơng:  

http://encyclopedie/
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Chƣơng 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của đề tài 

Chƣơng 2: Ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng Pháp từ góc độ ngôn ngữ 

học tri nhận 

Chƣơng 3: Ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng Việt từ góc độ ngôn ngữ 

học tri nhận 

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 

 

CHƢƠNG 1  

 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. Dẫn nhập 

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.  

1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

1.2.1. Tổng quan kết quả nghiên cứu về ẩn dụ từ góc nhìn tri nhận 

Những công trình nghiên cứu về ẩn dụ tri nhận trên thế giới nhƣ 

Metaphors We live by của Lakoff &Johnson, Women, Fire and The 

Dangerous Things: What Categories Raveal about The Mind của Lakoff, 

Metaphor: A Practical Introduction của Kövecses đã chỉ ra nguyên lý cơ 

bản của lý thuyết ẩn dụ ý niệm là ẩn dụ điều khiển các cấp độ của tƣ duy.  

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

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 cơ bản (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 

metaphors) 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)...  

Những công trình nghiên cứu về ẩn dụ tri nhận lửa có thể kể đến luận 

án tiến sĩ của Huỳnh Ngọc Mai Kha (2015): Nghiên cứu  ối chiếu thành 

ng  có từ chỉ “nước” và “lửa” trong tiếng Việt và tiếng Anh từ lý thuyết 

ẩn dụ tri nhận. Mặc dù không nghiên cứu trực tiếp đến ẩn dụ ý niệm lửa 
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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 nƣớc. 

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

Trong tác phẩm Từ  iển biểu tượng văn hóa Thế giới (Chevalier & 

Gheerbrant, 2002), hai tác giả đã dành 5 trang để trình bày kết quả 

nghiên cứu về biểu tƣợng lửa trong văn hóa nhân loại. Tác phẩm Cành 

vàng - Bách khoa toàn thư về văn hóa nguyên thủy (Frazer, 2007) đã 

dành hai chƣơng để giới thiệu và giải thích ý nghĩa của các lễ hội về lửa. 

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 

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. Phạm trù đƣợc con ngƣời sử 

dụng để nhận diện và phân loại cho vô số sự vật, hiện tƣợng của thế giới xung 

quanh. Sự phân loại này là một quá trình tinh thần (mental process) phức tạp 

đƣợc gọi là sự phạm trù hóa (categorization) mà sản phẩm của nó là các phạm 

trù tri nhận hay các ý niệm.  

1.3.1.2. Ý niệm và sự ý niệm hóa 

 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.  

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

* Khái niệm ẩn dụ ý niệm 

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). 

* Cơ sở trải nghiệm của ẩn dụ: tính nghiệm thân 

Thuyết ẩn dụ hiện đại 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 (mappings) 

từ miền cụ thể sang miền trừu tƣợng và ánh xạ ẩn dụ không mang tính 
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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]. 

*Điển dạng trong nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm 

“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 

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]. 

*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 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. 

*Ẩn dụ ý niệm với bức tranh ng n ng  về thế giới 

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. 

1.3.3. Một số vấn đề lý thuyết liên quan đến Phạm trù lửa và ẩn dụ Phạm 

trù lửa từ góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận 

*Phạm trù lửa: Khái niệm “Phạm trù lửa” trong luận án của chúng tôi 

đƣợc hiểu là tập hợp ý niệm về lửa và các dạng thể liên quan đến lửa 

(lửa, than, tro, đèn, đuốc...), những tính chất, đặc điểm của lửa (rực, 

bùng, ngùn ngụt...), quá trình vận động của lửa (cháy, tắt, thiêu hủy, đốt 

cháy, những hành động của con ngƣời với lửa (đốt, thắp, nhen, nhóm, 

dập tắt ...), những nguyên liệu, vật dụng dùng để tạo lửa (rơm, dầu, củi, 

hƣơng, trầm...) 

*Nh ng thu c tính của lửa trong m  hình tri nhận nguồn: lửa là hiện 

tƣợng nhiệt và ánh sáng phát sinh đồng thời từ vật đang cháy, lửa gắn 

liền với sức nóng (nhiệt), lửa gắn liền với ánh sáng, lửa có chức năng 
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sƣởi ấm, chức năng soi sáng, chức năng tẩy uế, tái sinh, chức năng biểu 

hiện tâm linh, lửa gắn liền với sự thiêu hủy và trừng phạt. 

*Mối quan hệ tương ứng về thu c tính gi a m  hình tri nhận nguồn 

và m  hình tri nhận  ích với ý niệm về lửa: 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 tình 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 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  ết 

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 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.  

 

CHƢƠNG 2 

ẨN DỤ PHẠM TRÙ LỬA TRONG TIẾNG PHÁP 

TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN 

2.1. Dẫn nhập 

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 trong tiếng Pháp. 
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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 

Bảng 2.1. Danh sách nhóm, số lượng từ  

và tỉ lệ gi a các nhóm 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 đặc điểm, trạng thái của 

lửa và của vật đang cháy 
13 11.2 

3 
Từ ngữ chỉ quá trình vận động của 

lửa 
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 

 

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  ến  

nh ng miền  ích 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 Những hoạt động brûler la chandelle par deux bouts 
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con ngƣời 

với lửa 

khác của con ngƣời (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 tình yêu / 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 

flambeau de la liberté 

(ngọn đuốc của tự do) 

Sự thiêu hủy 

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) 

Đối tƣợng có màu đỏ flamboyant (hoa phƣợng) 

Hình dáng 

của ngọn lửa 

Đối tƣợng cụ thể có 

hình dáng uyển 

chuyển 

flamme de guerre (cờ treo ở tàu 

chiến trong quân sự) 

Sự thiêu hủy 

Sự nguy hiểm jouer avec le feu ( ùa 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) 

Chức năng 

tẩy uế và tái 

sinh 

Sự thử thách để 

khẳng định giá trị 

của con ngƣời 

épreuve du feu (thử lửa) 

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 (MIỀN NGUỒN). 
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Chúng ta có thể miêu tả ẩn dụ này thành những ẩn dụ ý niệm cụ thể dƣới 
dạng một vài biểu thức ngôn ngữ nhƣ sau: 

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.) 

2. QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH 

TƢƠNG ỨNG VỚI QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA LỬA 

- Il devint pourpre, ses yeux flambèrent de colère. (Anh ta tím mặt, 
cặp mắt rực cháy tức giận.)  

3. ÁNH SÁNG, LÝ TƢỞNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH 

TƢƠNG ỨNG VỚI ÁNH SÁNG CỦA LỬA 

- Des yeux qui jettent des flammes (Đôi mắt ném ra những ngọn lửa 
/ Đôi mắt rực lửa) 

4. MÀU SẮC, HÌNH DÁNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH 

TƢƠNG ỨNG VỚI MÀU SẮC, HÌNH DÁNG CỦA LỬA 

- C’est un ruban de feu. (Đó là một dãi ruban lửa.) 

- Les flammes d’un lustre (Những bóng đèn có hình dạng dài và 
nhọn của đèn chùm) 

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 thêm dầu vào lửa.) 

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.) 

2.4. Mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm về lửa trong tiếng Pháp 

2.4.1. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con người 

2.4.1.1. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa  ến miền  ích con người tâm lý, tình cảm 

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 

 TÌNH YÊU LÀ LỬA 

- Je lui ai déclaré ma flamme. (Tôi bày tỏ ngọn lửa với cô ấy. / Tôi 

bày tỏ tình yêu với cô ấy.) 

 SỰ THÙ HẬN LÀ LỬA 

- Les haines se sont rallumées. (Những thù hận đƣợc nhen nhóm lại.) 

2. CẢM XÚC CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

 SỰ GIẬN DỮ LÀ LỬA 
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- Jeter de l’huile sur le feu (Đổ thêm dầu vào lửa) 

3. SỰ ĐAM MÊ, Ý CHÍ CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

 ĐAM MÊ, Ý CHÍ LÀ LỬA 

- Un cœur brûlant de charité (Một trái tim cháy bỏng từ thiện) 

2.4.1.2. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa  ến miền  ích con người xã h i 

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 cụ 

thể nhƣ sau: 

1. HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI TRONG XÃ HỘI LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

CON NGƢỜI VỚI LỬA 

- Faire feu de tout bois (Tạo lửa từ mọi loại củi / Sử dụng hết mọi 

phƣơng tiện để làm việc) 

2. SỰ TƢƠNG TÁC GIŨA CON NGƢỜI TRONG XÃ HỘI LÀ LỬA 

 NHÂN TỐ KẾT NỐI GIỮA CON NGƢỜI VÀ CON NGƢỜI LÀ LỬA 

- Mettre le feu sous le ventre à quelqu’un (Đặt ngọn lửa dƣới bụng 

ai đó/ có nghĩa là kích thích ai đó làm việc) 

 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) 

2.4.1.3. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa  ến miền  ích con người sinh h c 

Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con ngƣời sinh học đƣợc 

thể hiện qua những ẩn dụ ý niệm sau: 

1. ÁNH MẮT LÀ LỬA 

- Le feu du regard (Lửa của cái nhìn), La flamme du regard (Ngọn lửa 
của cái nhìn), Le regard flamboyant (Cái nhìn sáng quắc) 

2. DỤC VỌNG CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

- Tempérament de feu (Tính cách của lửa / Có nhu cầu tình dục cao), 
Une allumeuse (Mồi lửa / Ngƣời đàn bà lẳng lơ) 

3. CẢM GIÁC NÓNG, ĐAU, RÁT LÀ LỬA 

- Le feu du rasoir (Lửa của dao cạo / Cảm giác đau rát do cạo mặt) 

4. SỨC SỐNG CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

- Le vieillard qui s'éteint. (Cụ già tắt thở) 

2.4.1.4. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa  ến miền  ích con người tâm 
linh 

* CẦU NỐI GIỮA CON NGƢỜI VỚI THẾ GIỚI SIÊU NHIÊN LÀ LỬA 

- Le feu de l’enfer (Lửa của  ịa ngục / Nơi nguy hiểm), Le feu sacré 
(Lửa thiêng) ... 

* CẦU NỐI GIỮA QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI LÀ LỬA 
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Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village / Fumer la cheminée, et 
en quelle saison / 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 thị thành, và còn hơn thế nữa?) 

2.4.2. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã hội 

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 

- L’inflammation (des poumons) (Sự cháy ở phổi / Chứng viêm phổi), 
Avoir le brûlant (Có lửa cháy / Đau dạ dày) 

2. SỰ KHỐC LIỆT CỦA CHIẾN TRANH LÀ LỬA 

- Mettre un pays en flamme (Đặt một đất nƣớc vào lửa / Gây chiến 
tranh cho một nƣớc nào đó) 

3. SỰ SOI SÁNG, SÁNG SUỐT, CHÂN LÝ LÀ LỬA 

- Allumer le flambeau de la vérité (Thắp sáng ngọn đuốc sự thật), le 
flambeau du progrès (Ngọn đuốc của tiến bộ) 

4. SỰ KHÓ KHĂN, NGUY HIỂM, THÁCH THỨC LÀ LỬA 

- Le torchon brûle (bó đuốc cháy/có một sự bất đồng sâu sắc), jouer 
avec le feu (đùa với lửa) 

5. SỨC NÓNG, TÍNH THỜI SỰ CỦA NHỮNG SỰ VẬT, HIỆN TƢỢNG TRONG 

XÃ HỘI LÀ LỬA 

- Un problème brûlant (Một vấn đề nóng bỏng), Un terrain brûlant 

(lĩnh vực nóng bỏng / Lĩnh vực nhạy cảm, tránh đề cập) 

6. SỰ VƢỢT QUÁ GIỚI HẠN LÀ QUÁ LỬA 

- Ça sent le brûlé (Việc đó có mùi cháy / Việc đó không thuận lợi) 

2.4.3. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích hiện tượng tự nhiên 

1. MẶT TRỜI > < LỬA 

- Le soleil ardent (mặt trời rực lửa), Le soleil brûlant (mặt trời nóng 

bỏng) 

2. THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT > < LỬA 

- Flamboyant (Hoa phƣợng), Cierge (Cây nến thờ / Cây xƣơng rồng 

nến), Brûlot (Một loại muỗi đốt đau nhƣ một vết bỏng) 

3. MÀU SẮC > < LỬA 

- Rouge feu (màu  ỏ lửa), Feu vif (màu lửa rực) 

4. SỨC NÓNG CỦA MÙA HÈ > < LỬA 

- Les feux de l'été (Những ngọn lửa mùa hè / Cái nóng ngày hè) 

2.5. Tiểu  ết:  
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Chƣơng 2 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 phân bố những thuộc tính điển dạng của lửa trong hai miền 

tri nhận nguồn - đích.  Chƣơng này cũng đã phân tích những mô hình tri 

nhận của ẩn dụ ý niệm phạm trù lửa trong tiếng Pháp. Theo đó, 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… 

 

CHƢƠNG 3 

 ẨN DỤ PHẠM TRÙ LỬA TRONG TIẾNG VIỆT  

TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN 

3.1. Dẫn nhập 

Trong phạm vi nghiên cứu chƣơng này, chúng tôi muốn đi vào xem 

xét những ẩn dụ từ những hình ảnh về lửa đƣợc dùng nhƣ là một thế giới 

ý niệm gốc (miền nguồn) đã đƣợc chuyển sang một phạm trù ý niệm mới 

về những đối tƣợng khác (miền đích). 

3.2. Khảo sát 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 

Bảng 3.1. Danh sách nhóm, số lượng từ và tỉ lệ gi a các nhóm 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 đặc điểm, trạng thái của lửa 

và của vật đang cháy 
15 10.7 

3 Từ ngữ chỉ quá trình vận động của lửa 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 

Nhƣ vậy, Phạm trù 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: 
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Bảng 3.2: Sự chuyển di ý niệm từ miền nguồn lửa  ến  

nh ng miền  ích 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  ón tiếp nồng nhiệt 

Cảm giác nóng, đau, 

rát 
Khát cháy h ng 

Cảm xúc, tình cảm 

mãnh liệt (làm nóng 

con ngƣời) 

Lửa tình 

Lửa hương 

Khí tƣợng và thời tiết 
Nắng  ổ lửa 

Nh ng 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  ược mưa, bốc khỏe 

phải biết,  

Tình cảm, cảm xúc 

của con ngƣời 

Bùng cháy  am mê 

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén 

Hoạt động con 

ngƣời với lửa 

Hoạt động của con 

ngƣời 

Đốt cháy giai  oạn 

Ch a cháy m t vấn  ề 

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 

Đuốc tuệ 

Lửa cách mạng 

Gần mực thì  en, gần  èn thì 

sáng 

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 
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Ý niệm 

miền nguồn 

(Lửa) 

Ý niệm miền đích 

(Những đối tƣợng, 

khái niệm khác) 

Ví dụ 

Chức năng tẩy 

uế và tái sinh 

Sự thử thách để khẳng 

định giá trị của con 

ngƣời 

Vàng thật không sợ thử lửa 

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). Ẩn dụ 

này 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  ẹp rực lửa, vẻ  ẹp bốc lửa, người nóng bừng; mặt  ỏ bừng, 

nước s i lửa bỏng ... 

2. QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH 

TƢƠNG ỨNG VỚI QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA LỬA 

- Nụ cười vụt tắt, Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, 

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 v ng; Thắp sáng ước mơ, Gần mực thì 
 en, gần  èn thì sáng 

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 

5. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐỐI TƢỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH TƢƠNG ỨNG 

VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI TÁC ĐỘNG ĐẾN LỬA 
- Đốt cho mấy câu rất cay,  ốt giai  oạn, ch a cháy m t vấn  ề, lửa 

cháy  ổ thêm dầu 
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 

- Lửa thử vàng,  

3.4. Mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm về lửa trong tiếng việt 

3.4.1. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích con người 
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3.4.1.1. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa  ến miền  ích con người tâm lý, 

tình cảm 
1. TÌNH CẢM CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 
Ẩn dụ TÌNH CẢM CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA bao gồm một số ẩn dụ cụ 

thể sau: 

 TÌNH YÊU LÀ LỬA 
- Lần gặp g   ó  ã thắp lên ng n lửa tình yêu trong lòng chị. 

 SỰ THÙ HẬN LÀ LỬA 
- Lửa hận có thể  ốt cháy anh bất cứ lúc nào. 
2. 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 3 ẩn dụ bộ phận là: 
1. SỰ GIẬN DỮ LÀ LỬA 
- Lửa cháy  ổ thêm dầu, Bừng bừng lửa giận, Th i, hạ hỏa  i!, Mắt 

rực lửa giận... 
2. SỰ LO ÂU, PHIỀN MUỘN LÀ LỬA 
- Lòng nó hừng hực như lửa  ốt, Ngồi trên  ống lửa, Kiến bò trong 

chảo nóng... 
3. SỰ ĐAU ĐỚN LÀ LỬA 
- Anh mất em như mất nửa cu c  ời / Nỗi  au anh kh ng thể nói bằng 

lời / M t ng n lửa thâm trầm âm ỉ cháy 
4. NỖI NHỚ, NỖI MONG CHỜ LÀ LỬA 
Lòng nó hừng hực lửa  ốt, Ngồi trên  ống lửa, Kiến bò trong chảo nóng, 

Đêm khuya thắp chút dầu dư / Tim lan cháy lu c sầu tư m t mình. 

3. SỰ ĐAM MÊ, Ý CHÍ CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 
- Cháy hết mình, Nấu sử s i kinh, Lửa nhiệt huyết, Niềm tin kh ng 

bao giờ tắt... 

3.4.1.2. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa  ến miền  ích con người xã h i 

1. HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI TRONG XÃ HỘI LÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

CON NGƢỜI VỚI LỬA 

- Nấu sử s i kinh, Nướng hết số tiền vào canh bạc; Đốt cho mấy câu 

rất cay; Đốt cháy giai  oạn 

2. SỰ TƢƠNG TÁC CỦA CON NGƢỜI TRONG XÃ HỘI LÀ LỬA 

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 

- M t bài h c  ạo  ức  ược  áp lại bằng thái     ối phó, hình thức 

hay thắp lên ng n lửa trong tim nhiều h c sinh,  iều  ó chủ yếu dựa vào 

“nghệ thuật của người thầy”  
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 PHƢƠNG TIỆN ĐỂ CON NGƢỜI HÃM HẠI NHAU LÀ LỬA 

- Gắp lửa bỏ tay người, Cháy thành vạ lây, B i gio trát trấu, Nồi da 
nấu thịt (Nồi da xáo thịt), Vùi dập nhân tài ... 

3.4.1.3. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa  ến miền  ích con người sinh h c 

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 

- Vẻ  ẹp bốc lửa, vẻ  ẹp rực lửa,  ường cong rực lửa, thân hình nóng 
bỏng 

2. ÁNH MẮT LÀ LỬA 

- Mắt rực sáng, Đ i mắt nảy lửa 

3. CẢM GIÁC NÓNG, ĐAU, RÁT LÀ LỬA 

- Khát cháy h ng, rát cổ bỏng h ng, người nóng bừng, người nóng 

rực,  au âm ỉ... 

4. SỨC SỐNG CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA 

- Tắt m t ng n lửa ấm, tiếc m t người tài hoa 

3.4.1.4. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa  ến miền  ích con người tâm linh 

1. CẦU NỐI, PHƢƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN TỪ THẾ GIỚI NGƢỜI SỐNG 

SANG THẾ GIỚI NGƢỜI ĐÃ MẤT LÀ LỬA 

- Chân nhang lấm láp tro tàn/Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào 

2. CẦU NỐI GIỮA QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI LÀ LỬA 

- Hương lửa ba sinh 

3.4.2. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã hội 

Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích đời sống xã hội trong 
tiếng Việt đƣợc thể hiện qua bốn ẩn dụ ý niệm sau: 

1. SỰ KHỐC LIỆT, TÀN PHÁ CỦA CHIẾN TRANH LÀ LỬA 

- Nướng dân  en trên ng n lửa hung tàn/ Vùi con  ỏ xuống dưới 
hầm tai vạ 

2. SỰ SOI SÁNG, SÁNG SUỐT, CHÂN LÝ LÀ LỬA 

- Gần mực thì  en, gần  èn thì sáng 

3. SỰ NGUY HIỂM, KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH LÀ LỬA 

- Đùa với lửa, Chim (treo) trên lửa cá (nằm) dưới dao 

4. SỰ VƢỢT QUÁ GIỚI HẠN LÀ QUÁ LỬA 
- Cháy giáo án, Cháy túi, Tiền khê vốn   ng, Chơi bời khét tiếng 

3.4.3. Sự ánh xạ từ miền nguồn lửa đến miền đích hiện tượng tự nhiên 

1. SỨC NÓNG CỦA MÙA HÈ LÀ LỬA 

- mặt trời nung nấu da thịt; nắng  ổ lửa; nắng cháy da cháy thịt; 
nh ng ngày hè cháy bỏng 

2. THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT LÀ LỬA 
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- xoài lửa, diệc lửa, kiến lửa, cò lửa, chích chòe lửa 

3. MÀU SẮC LÀ LỬA 

- vàng cháy,  ỏ rực, vàng rực, sắc màu rực r  

3.5. Tiểu  ết 

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.  

 

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 chỉ ra 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 Nam). 

4.2. Sự tƣơng đồng và  hác biệt trong việc lựa chọn thuộc tính điển 

dạng giữa hai miền ý niệm nguồn - đích và việc thiết lập ánh xạ của 

mô hình tri nhận của ẩn dụ phạm trù lửa  

4.2.1. Sự tương đồng trong việc lựa chọn thuộc tính điển dạng giữa hai 

miền ý niệm nguồn-đích và việc thiết lập ánh xạ của mô hình tri nhận 

của ẩn dụ phạm trù lửa  

- Từ góc độ lựa chọn phân tích ý niệm miền nguồn là quá trình cháy, 

tính nhiệt, tính sáng, màu sắc, hoạt   ng 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.  

- 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  

- Sự ánh xạ của mô hình tri nhận của ẩn dụ ý niệm 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 (MIỀN 

NGUỒN) 
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4.2.2. Sự khác nhau trong việc lựa chọn thuộc tính điển dạng giữa hai 

miền ý niệm nguồn-đích và việc thiết lập ánh xạ của mô hình tri nhận 

của ẩn dụ phạm trù lửa  

- 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%).  

- 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 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%.  

- Trong tiếng Pháp, chúng tôi nhận thấy 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. 

4.3. Sự tƣơng đồng và  hác biệt trong mô hình tri nhận của ẩn dụ 

phạm trù lửa  

4.3.1. Sự tương đồng trong mô hình tri nhận của ẩn dụ phạm trù lửa 

4.3.1.1. Sự tương  ồng trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn lửa  ến 

miền  ích con người 

Chúng tôi nhận 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. 

4.3.1.2. Sự tương  ồng trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn lửa  ến 

miền  ích  ời sống xã h i 

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 tƣợng cụ thể, khái niệm trừu tƣợng thuộc đời sống xã hội (sự soi 

sáng, chân lý, sự nguy hiểm, khó khăn, sự vƣợt quá giới hạn).  

4.3.1.3. Sự tương  ồng trong cấu trúc ánh xạ từ miền nguồn lửa  ến 

miền  ích hiện tượng tự nhiên 

Sự tƣơng 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. 

4.3.2. Sự khác  iệt trong mô hình tri nhận của ẩn dụ phạm trù lửa 

4.3.2.1. Sự khác nhau về  ối tượng miền  ích của ẩn dụ ý niệm lửa 
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Trong phạm vi ngữ liệu nghiên cứu, tiếng Pháp có ẩn dụ ý niệm DỤC 

VỌNG CỦA CON NGƢỜI LÀ LỬA trong khi đó trong tiếng Việt không có ẩn 

dụ này. Ngƣợc lại, trong tiếng Việt lại có ẩn dụ CẦU NỐI GIỮA QUÁ KHỨ 

VÀ HIỆN TẠI LÀ LỬA trong lúc chúng tôi chƣa thấy ẩn dụ này từ nguồn 

ngữ liệu nghiên cứu trong tiếng Pháp. 

4.3.2.2. Sự khác nhau về cấu trúc ánh xạ 

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 xét 

trong phạm vi nghiên cứu từ nguồn ngữ liệu. Ngoài những điểm tƣơng 

đồng nhƣ lửa  am mê, lửa ý chí, lửa tức giận, lửa lo âu, lửa  au  ớn, 

trong nguồn ngữ liệu nghiên cứu của tiếng Việt còn có lửa phiền mu n, 

lửa mong chờ, lửa nhớ nhung. 

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. 

4.3.2.3. M t số nét khác nhau về ng n ng , tư duy, văn hóa thể hiện qua 

ẩn dụ phạm trù lửa 

- 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. 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. Chúng tôi nhận thấy 

trong tiếng Việt có rất nhiều trƣờng hợp hai từ đơn kết hợp với nhau để 

tạo thành một từ ghép,... 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.  

- Sự khác nhau trong cách nhìn nhận và đánh giá về thế giới xung 

quanh, về cách tƣ duy, về tôn giáo và đức tin giữa ngƣời Pháp và ngƣời 

Việt đã dẫn đến việc xây dựng những ẩn dụ ý niệm lửa cũng có những nét 
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khác biệt. Ngƣời Pháp có thói quen dựa vào tƣ duy duy giác, lý trí, chú 

trọng đến giai đoạn nhận thức lý tính trong khi ngƣời Việt đề cao trực giác, 

nghĩa là hay chú trọng trực quan cảm tính, bề ngoài mà ít nghiên cứu sâu 

tới các chi tiết bên trong.  

- Sự khác nhau về tôn giáo và đức tin giữa ngƣời Pháp và ngƣời Việt 

đã dẫn đến việc xây dựng những ẩn dụ ý niệm lửa cũng có những nét 

khác biệt. 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. 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. 

Trong tiếng Việt, cos những thành ngữ 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.  

- Sự khác nhau về văn hóa dẫn đến sự khác nhau trong việc ƣu tiên sử 

dụng hình ảnh ẩn dụ. Trong văn hóa phƣơng Tây, ng n  uốc 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. Chính vì vậy, tiếng Pháp sử dụng 

rất nhiều ẩn dụ ng n  uốc.. Trong khi đó, ngƣời Việt sử dụng nhiều ẩn dụ 

ng n  èn. 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. Trong tiếng Việt có thành ngữ Gần mực thì  en, gần  èn 

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. 

4.4. Tiểu  ết 

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. 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 
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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. 

 

KẾT LUẬN 

Luận án Ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt từ góc    

ng n ng  h c 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 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 trong 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   ng 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   ng của con người, hoạt   ng trạng thái của các sự vật, 

hiện tượng; sự hăng hái, nhiệt tình; cảm giác nóng,  au rát; ngoại hình 

của con người; hiện tượng khí tượng và thời tiết;   ng vật; thực vật; màu 

sắc; ánh sáng của lý tưởng, của sự tiến b ; tình trạng khó khăn, nguy 

hiểm; sự khắc nghiệt, hủy diệt của chiến tranh... 
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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 nh ng  ối tượng thu c miền  ích tương 

ứng với tính nóng của lửa; Quá trình vận   ng của các  ối tượng thu c 

miền  ích tương ứng với quá trình vận   ng của lửa; Ánh sáng, lý tưởng 

của các  ối tượng thu c miền  ích tương ứng với ánh sáng của lửa; Màu 

sắc, hình dáng của các  ối tượng thu c miền  ích tương ứng với màu 

sắc, hình dáng của lửa; Hoạt   ng của các  ối tượng thu c miền  ích 

tương ứng với hoạt   ng của con người với 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 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) Sự 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) Sự khác nhau về cấu trúc ý niệm của ẩn dụ  

(3) Sự 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 
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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 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 khó 

khăn. 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 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 nghiên cứu theo 

những hƣớng nêu trên thì chúng ta có thể có một kết quả phân tích sâu 

sắc hơn, toàn diện hơn về ẩn dụ ý niệm lửa trong hai ngôn ngữ.  

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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INTRODUCTION 

 

1. Rationales for the research 

Metaphor has been studied in a number of fields from many different 

perspectives and by many different ways. In the field of linguistics, for 

ages, metaphor has been considered as one of the figurative languages 

or one of the methods to develop more meanings. It was not until 1980, 

with the development of cognitive linguistics, that a new theory of 

metaphor was created. Metaphor, from the perspective of cognitive 

linguistics, is defined as one of the ways of conceptual thinking which 

reflects how people perceive and think about the surrounding world 

through linguistic forms. With this definition, metaphor is seen as a key 

to know about the foundation of thinking and the perception of spiritual 

symbols about the world. 

From our researching and language teaching experience, it is found 

out that metaphor has been popularly used in many languages. 

Researching and contrasting metaphor in different languages will reveal 

the cultural knowledge shown in each people's language. It is this 

cultural knowledge that plays a core part in a so-called "peoples' distinct 

thinking" phenomenon which is most clearly shown through 'the 

linguistic picture about the world'. 

We chose the topic "Metaphor of Fire Category in French and 

Vietnamese from the Perspective of Cognitive Linguistics" as our 

research for the reason that it is an interesting topic which has not been 

paid much attention. For a long time, fire has become a cultural symbol 

of human beings with many meanings. When used in languages, fire is 

reformed and reorganized in the relation with many factors of a special 

communication process as a creative activity which creates a unique 

metaphor. 

The conceptual metaphor model of fire category in each language 

will provide us with an insight into what structural metaphors are and 

how the cultural knowledge of each people is identified in a 

community. From the depth of an activity which is unseparated from 

the thinking vitality, each transformation from fire category to other 

category includes both unique features of each people and universal 

features of the entire human beings. The research of contrasting the 

metaphors of fire category on the theoretical foundation of cognitive 

linguistics in French and Vietnamese might contribute to solve the 
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misunderstanding problems of language learners and cross-cultural 

communicators. 

2. Research subjects and scopes 

2.1. Research subjects: Metaphors of fire category in French and 

Vietnamese 

2.2 Research scopes 

- Cognitive models of fire category metaphors in French and 

Vietnamese 

3. Research objectives 

- Systemizing and modelling structural metaphors of fire category in 

French and Vietnamese. 

- Comparing - contrasting metaphors of fire category in French and 

Vietnamese in order to find out similarities and differences in structural 

metaphors of fire. Based on these objectives, this doctoral thesis aims at 

explaining reasons for the similarities and differences on the ground of 

socio-cultural features of each country as well as customs and habbits of 

two Western-Eastern cultures. 

4. Research corpus 

- The statistics of metaphors in French and Vietnamese was based on 

such dictionaries as Encyclopédie Universelle (http://encyclopedie 

_universelle. fracademic.com), Le Petit Robert (2004), French-

Vietnamese Dictionary (1992) by Le Kha Ke, Vietnamese Dictionary 

(1995) by Hoang Phe (editor) and metaphors of fire in Dictionnaire des 

Proverbes et Dictons (Les Usuels du Robert), Vietnamese Idioms 

Dictionary (2002) by Nguyen Luc, Vietnamese Proverbs, Folk Poems, 

Folk Music, Social Science Publisher (1978). 

- Additionally, we also collected the corpus extracted from literature 

works and mass media. 

5. Research methods 

i) Descriptive method 

ii) Compare - contrast method 

6. Thesis contributions 

6.1. Theoretical contributions 

i) Clarifying some theoretical issues about conceptual metaphors and 

conceptualization of fire in the examples of two peoples. 

ii) Contributing to the determination of methods and procedures of 

researching metaphors in the cognitive linguistics approach in Vietnam. 

6.2. Practical contributions 

http://encyclopedie/
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The contrasting findings will directly serve some practical needs of 

society such as language learning, translation, dictionary compilation, 

and language teaching at schools. 

7. Thesis structure: including 4 chapters 

Chapter 1: An overview of research issues and theoretical 

background 

Chapter 2: Metaphors of fire category in French from the perspective 

of cognitive linguistics 

Chapter 3: Metaphors of fire category in Vietnamese from the 

perspective of cognitive linguistics 

Chapter 4: Similarities and differences in metaphors of fire category 

in French and Vietnamese from the perspective of cognitive linguistics 

 

CHAPTER 1: AN OVERVIEW OF RESEARCH ISSUES AND 

THEORETICAL BACKGROUND 

 

1.1 Introduction 

Metaphor, from the perspective of cognitive linguistics, is defined as 

one of the ways of thinking which reflects how people perceive and think 

about the surrounding world through linguistic forms. 

1.2. An overview of research issues 

1.2.1. An overview of research findings about metaphors from the 

cognitive perspective 

Studies about cognitive metaphors all over the world such as Metaphors 

We live by by Lakoff &Johnson, Women, Fire and The Dangerous Things:  

What Categories Raveal about The Mind by Lakoff, Metaphor: A Practical 

Introduction by Kövecses indicated that the basic principle of metaphor 

theory is that metaphor controls other levels of thinking. 

1.2.2. An overview of research findings about 'fire' in the field of 

language 

Metaphors of fire were mentioned in Metaphor: A Practical 

Introduction by Kovecses (2003). The author analyzed some simple 

metaphors such as emotion is the heat of fire, a situation is the heat of fire 

and some complex metaphors such as anger is fire, love is fire, life is fire. 

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

the mind, Lakoff also mentioned the conception of danger of fire by 

analyzing the metaphor 'anger is fire'. 
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Studies about cognitive metaphors of fire include the doctoral thesis of 

Huynh Ngoc Mai Kha (2015):  A contrastive study of proverbs including 

'water' and 'fire' in Vietnamese and English from the theory of cognitive 

metaphor. Although the researcher did not directly study the conceptual 

metaphors of fire, the doctoral thesis 'Meaning schools of 'fire' and 'water' 

in  Vietnamese by Nguyen Van Thao (2015) classified different meaning 

schools of fire and water. 

1.2.3. An overview of researching findings about 'fire' in the field of 

culture 

In World Culture Symbols Dictionary (Chevalier & Gheerbrant, 2002), 

the two authors spent five pages presenting research findings about fire in 

human culture. The Goldden Bough (Frazer, 2007) spent two of its 

chapters introducing and explaining the meanings of fire festivals. 

1.3. Theoretical background 

1.3.1 Some concepts related to conceptual metaphor 

1.3.1.1 Category and categorization 

According to cognitive approach, people always encounter the concept 

of category in daily life. Category is used to identify and classify numerous 

things and phenomena of the surrounding world. This classification is a 

complex mental process called 'catergorization' whose products are 

cognitive categories or concepts. 

1.3.1.2. Concept and conceptualization 

In cognitive linguistics, the term 'concept' indicates our psychology's 

mental unit or psychological unit. This is a content unit of dynamic 

memory, of mental vocabulary and of lingua mentalis, of the whole picture 

of the world reflected in human psychology. Concept is formed in human 

awareness. During thinking processes, human base on concepts which 

reflect the results of their awareness of the world in the form of knowledge 

'quanta'. 

1.3.2. Issues related to the theory of conceptual metaphor 

 Definition of conceptual metaphor 

Metaphor is a cognitive mechanism which includes a domain partly 

mapped in another domain in terms of the first domain. The reflective 

domain is called 'source domain' and the domain which is impacted by the 

mappings is called 'target domain'. 

 Experience foundation of metaphor: Embodiment 

According to the modern theory of metaphor, the system of human's 
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concepts is mostly metaphorical when this system includes mappings from 

a specific domain to an abstract domain and mapping metaphors are not 

conventional but determined by the nature of embodiment. In other words, 

body experience both activates and establishes a foundation for metaphor: 

the function of hunman body in this world and the interaction with its 

surrounding (Lakoff, 1994) 

 Typicality in studies about conceptual metaphor 

"Typicality theory supposes that human create a specific or abstract 

image in their mind about a thing belonging to any category. This image is 

called 'typical' if thanks to it human perceive the reality: any factor of the 

category closest to this image will be thought to be better or more typical 

than other versions.  Typicality is a tool which helps human control a 

numerous number of stimuli created by the reality." [Tran Van Co, 2011, 

p.234-235]. 

 Structure of conceptual metaphor 

From the cognitive viewpoint of metaphor, it brings a structure from a 

source cognitive domain to a target cognitive domain; is analyzed as 

systematic and stable relations between the two conceptual domains with 

corresponding mappings. Therefore, corresponding mappings imply a 

mapping of structure A on structure B. The result of this mapping is the 

organization of our views on appropriate categories in target domain B, in 

terms of source domain A. 

 Conceptual metaphor with a linguistic picture of the world 

The differences between languages in categorizing the objective reality 

create a linguistic picture of the world. The linguistic picture of the world 

represents human worldviews which are sketched by linguistic materials. 

1.3.3. Some theoretical issues related to fire category and metephor of 

fire category from the perspective of cognitive linguistics 

* Fire category: The concept of "Fire category" in this doctoral thesis is 

defined as a collection of fire concept and relevant forms (fire, coal, ash, 

light, torch, etc.), characteristics of fire (blazing, flaring, flaming, etc.), 

working processes of fire (lighting, blowing out, burning, etc.), human 

actions with fire (burning, lighting, making, extinguishing, etc.), materials 

used to make a fire (straw, oil, wood, incense stick, incense, etc.) 

* Characteristics of fire in the source cognitive model: fire is a 

phenomenon in which heat and light is constantly created by burning 

materials, fire is attached to heat, fire is attacted to light, fire has functions 
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of heating, lighting, decontaminating, regenerating, representing 

spirituality, fire is attached to damage and punishment. 

* Corresponding relations of fire characteristics between the source 

cognitive model and target cognitive model: The metaphorical mappings 

store the knowledge of source domain in a united way with inherent 

structure of target domain. Therefore, in studies about metaphor, we will 

begin by understanding meaning transformation in polynomial 

phenomenon, reestablishing tranformed meanings on the ground of fire 

characteristics selected in source domain (fire) then finding corresponding 

points with those in target domain (other categories). Hence, we will 

recreate the mappings of structural metaphor with fire concept. This 

process reverses the cognitive process which collects spiritual symbols in 

brain from repetetive experience then uses linguistic forms to express those 

symbols. In other worlds, we use a system of metaphors in language as a 

foundation to explore metaphorical models of thinking. 

1.4. Conclusion 

Chapter 1 of the thesis has synthesized, analyzed and evaluated both 

domestic and international studies related to the analysis of basic and 

core concepts of conceptual metaphor as well as some issues related to 

fire category and metaphor of fire category in order to serve the 

objectives of the thesis. Accordingly, concepts related to conceptual 

metaphor such as category and categorization, concept and 

conceptualization, embodiment, typicality, characteristics, structure, and 

classification of conceptual metaphor have been clarified. This chapter 

also mentioned the concept of fire category and characteristics which 

are considered as typicality of fire in source cognitive domain such as 

characteristics about formation, forms, functions, damages, etc. The 

determination of these characteristics establishes a foundation for the 

analysis of conceptual metaphor of fire category. 

 

CHAPTER 2 

METAPHORS OF FIRE CATEGORY IN FRENCH 

FROM THE PERSPECTIVE OF COGNITIVE LINGUISTICS 

2.1. Introduction 

In this chapter, we will analyze conceptual metaphors of fire 

category in French through the examination of metaphorical mappings 

from source domain 'fire' to other target domains in French. 
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2.2. Lexical groups of fire category and the selection and distribution 

of typical characteristics of fire in two source-target conceptual 

domains 

Table 2.1. Groups, number of words and percentage between groups in 

French 

No. Groups 
Number 

of words 

Percentage 

(%) 

1 
Words defining fire and fire-

related forms 
18 15.5 

2 
Words describing characteristics, 

states of fire and burning things 
13 11.2 

3 
Words describing movement 

processes of fire 
23 19.8 

4 
Words describing human 

activities with fire 
28 24.2 

5 
Words indicating other fire-

related subjects and concepts 
34 29.3 

 
Total 116 100 

 

From the dictionary corpus, we summarized the movement from fire 

concept to other concepts in target domain as follows: 

Table 2.2: Movement of concept from source domain 'fire' to other 

target domains in French 
Source 

conceptual  

domain 

(Fire) 

Target conceptual 

domain 

(Other subjects, 

concepts) 

Examples 

Heat 

Eagerness, enthusisasm 
être tout feu tout flamme (in full 

fire state/ very eager, enthusiastic) 

Hot, hurt feeling 
le feu du rasoir (fire shaver / hurt 

feeling when shaving) 

Emotion, strong feeling 

(heating body) 

le feu de l’amour, le feu de la 

passion (love fire, passion fire) 

Meteorology and 

weather 

s feux de l’été (summer flames / 

summer heat) 

Human actions 

with fire 
Other human actions 

brûler la chandelle par deux bouts 

(burning a candle from two ends / 

wasting money and property  

Burning process Human actions flamber au casino (broke in 
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casino) 

Activities of things, 

phenomena 

les prix flambent  

(burning price / quick rising price) 

Human strong emotion 
brûler d’amour 

(burning love / passionate love) 

Brightness 

Meteorology and weather 
le flambeau du jour  

(torch of the day / sun) 

Eyes and eyesight 
les yeux de braise  

(fire eyes / bright eyes) 

Light of ideology, progress 
flambeau de la liberté 

Torch of freedom 

Burning  

Danger 
jouer avec le feu  

Play with fire 

Harshness, destruction 

of war 

mettre un pays à feu et à sang  

(put a country in fire and blood / 

burn all, kill all) 

Colors of fire 

Colors of specific 

subjects 
le ciel de feu (fire color sky) 

Red subjects flamboyant (flamboyant) 

Shapes of fire 
Specific subjects with 

flexible shape 

flamme de guerre (flag hung on 

the battle ship) 

Burning 

Danger jouer avec le feu (play with fire) 

Harshness, destruction 

of war 

mettre un pays à feu et à sang  

(put a country in fire and blood / 

burn all, kill all) 

Decontaminating 

and regenerating 

function 

Challenge to confirm 

people's value 
épreuve du feu (test fire) 

 

2.3. Mappings of cognitive model of conceptual metaphor in French 

Based on determining the selection and distribution of typical 

characteristics for two source and target cognitive models through the 

above corpus examination, we established the following conceptual 

metaphor mappings: subjects in target domain are corresponding with 

fire (source domain).We can describe this metaphor as specific 

conceptual metaphors in some linguistic forms as follows: 

1. THE HEAT OF SUBJECTS IN OTHER TARGET DOMAIN 

CORRESPONDING WITH THE HEAT OF FIRE 

Le feu lui monta au visage. (Fire spreads on his face / his face is 

getting hot) 
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2. THE MOVEMENT PROCESS OF SUBJECTS IN OTHER TARGET 

DOMAIN CORRESPONDING WITH THE MOVEMENT PROCESS OF FIRE 

Il devint pourpre, ses yeux flambèrent de colère. (His face became 

purple, his eyes flamed with anger) 

3. THE BRIGHTNESS, IDEOLOGY OF SUBJECTS IN OTHER TARGET 

DOMAIN CORRESPONDING WITH THE LIGHT OF FIRE 

Des yeux qui jettent des flammes (Eyes throw flames / Eyes flame 

with fire) 

4. THE COLORS, SHAPES OF SUBJECTS IN OTHER TARGET DOMAIN 

CORRESPONDING WITH THE COLORS, SHAPES OF FIRE 

C’est un ruban de feu. That is a fire color ribbon. 

Les flammes d’un lustre (lights with long and sharp shape of 

chandeliers ) 

5. THE ACTIVITIES OF SUBJECTS IN OTHER TARGET DOMAIN 

CORRESPONDING WITH HUMAN ACTIVITIES WITH FIRE 

Il ne faut pas jeter de l’huile sur le feu (Don't put oil on fire) 

6. OVERCOMING DIFFICULTIES AND CHALLENGES TO CONFIRM THE 

VALUE OF SUBJECTS IN OTHER TARGET DOMAIN CORRESPONDING WITH 

OVERCOMING CHALLENGES OF FIRE 

L'or véritable ne craint pas le feu. (True gold fears no fire) 

2.4. Cognitive model of conceptual metaphor of fire in French 

2.4.1. Mappings from source domain 'fire' to target domain 'human' 

2.4.1.1. Mappings from source domain 'fire' to target domain 'human 

psychology, emotion' 

The mappings from source domain 'fire' to target domain 'human 

psychology, emotion' in French are shown through the following 

examples of conceptual metaphor: 

1. HUMAN EMOTION IS FIRE 

 LOVE IS FIRE 

Je lui ai déclaré ma flamme. (I express my fire with her / I express 

my love with her) 

 HATRED IS FIRE 

- Les haines se sont rallumées.(The hatred is relit) 

2. HUMAN FEELING IS FIRE 

 ANGER IS FIRE 

- Jeter de l’huile sur le feu (add fuel to the fire) 

3. HUMAN PASSION, WILL IS FIRE 
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 PASSION, WILL IS FIRE 

Un cœur brûlant de charité (A heart is burning for charity) 

2.4.1.2. Mappings from source domain 'fire' to target domain 'social 

human' 

According to the corpus statistics, mappings from source domain 

'fire' to target domain 'social human' are shown through the following 

specific metaphors: 

1. HUMAN ACTIVITIES IN SOCIETY ARE HUMAN ACTIVITIES WITH 

FIRE 

- Faire feu de tout bois (Making a fire from all kinds of wood / Using 

all kinds of tool to work) 

2. HUMAN INTERACTION IN SOCIETY IS FIRE 

 FACTORS CONNECTING PEOPLE WITH PEOPLE ARE FIRE 

- Mettre le feu sous le ventre à quelqu’un (Put a flame under 

someone's belly / Stimulating someone to work) 

 TOOLS PEOPLE USE TO HARM EACH OTHER ARE FIRE 

- Faire mourir à petit feu (Killing someone with a little flame / 

Depressing someone little by little) 

2.4.1.3. Mappings from source domain 'fire' to target domain 'biological 

human' 

Mappings from source domain 'fire' to target domain 'biological 

human' are shown through the following conceptual metaphors: 

1. EYES ARE FIRE 

Le feu du regard (fire of sight), La flamme du regard (flame of 

sight), Le regard flamboyant (A bright sight) 

2. HUMAN TEMPERAMENT IS FIRE 

- Tempérament de feu (Fire temperament / high needs of 

sexuality), une allumeuse (A tease / A skittish woman) 

3. HOT, HURT FEELINGS ARE FIRE 

- Le feu du rasoir (fire of shaver / Feeling hurt when shaving) 

4. HUMAN VITALITY IS FIRE 

- Le vieillard qui s'éteint. (An old man is dead) 

2.4.1.4. Mappings from source domain 'fire' to target domain 'spiritual 

human' 

*BRIDGE BETWEEN HUMAN AND SUPERNATURAL WORLD IS FIRE 

- Le feu de l’enfer (fire of hell / dangerous place), Le feu sacré 

(sacred fire) ... 
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* BRIDGE BETWEEN PAST AND PRESENT IS FIRE 

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village / Fumer la cheminée, 

et en quelle saison / Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, / Qui 

m'est une province, et beaucoup davantage? (Du Bellay) (When can I 

see again, holly / Smoke flying over my little village / and my dear 

garden / which means the whole homeland to me?) 

2.4.2. Mappings from source domain 'fire' to target domain 'social 

life' 

Mappings from source domain 'fire' to target domain 'social life' are 

shown through the following specific metaphors: 

1. MEDICAL DISEASES ARE FIRE 

- L’inflammation (des poumons) (fire in lungs/pneumonia), avoir le 

brûlant (fire in stomach / stomachache) 

2. HARSHNESS OF WAR IS FIRE 

- Mettre un pays en flamme (put a country in fire/star a war with 

another country) 

3. LIGHTNESS, INSIGHT, TRUTH IS FIRE 

- Allumer le flambeau de la vérité (light a torch), le flambeau du 

progrès (a torch of progress) 

4. DIFFICULTY, DANGER, CHALLENGE IS FIRE 

- Le torchon brûle (A burning torch / A serious disagreement), jouer 

avec le feu (play with fire) 

5. HEAT, TOPICALITY OF THINGS, PHENOMENA IN SOCIETY IS FIRE 

- Un problème brûlant (a burning problem), un terrain brûlant (a hot 

land / a sensitive field, avoid mentioning) 

6. BEYOND THE LIMITATION IS FIRE 

- Ça sent le brûlé (there is a burning smell / work is not 

advantageous) 

2.4.3. Mappings from source domain 'fire' to target domain 'natural 

phenomena' 

1. SUN > < FIRE 

- Le soleil ardent (flaming sun), Le soleil brûlant (burning sun) 

2. PLANTS, ANIMALS > < FIRE 

- Flamboyant (Flamboyant), Cierge (candle), Brûlot (rant) 

3. COLOR > < FIRE 

Rouge feu (red fire), Feu vif (high heat) 

4. SUMMER HEAT > < FIRE 

LES FEUX DE L'ÉTÉ (SUMMER FIRE / SUMMER HEAT) 
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2.5. Conclusion: 

Chapter 2 examined lexical groups in fire category and the 

transformation of metaphorical meanings of these groups shown the 

selection and distribution of typical characteristics of fire in two source-

target cognitive domains. This chapter also analyzed cognitive models 

of conceptual metaphor of fire category in French. Accordingly, fire is 

used to describe apprearance, characters, psychological states of social 

activities, human social relationships. 

 

CHAPTER 3  

METAPHORS OF FIRE CATEGORY IN VIETNAMESE 

FROM THE PERSPECTIVE OF COGNITIVE LINGUISTICS 

3.1. Introduction 

In this chapter's scope, we would like to examine metaphors through 

fire images used as an original conceptual world (source domain) 

transformed to a new conceptual category of other subjects (target 

domain). 

3.2. Examining lexical groups in fire category and the selection and 

distribution of typical characteristics of fire in two source-target 

conceptual domains 

Table 3.1 Groups, number of words and percentage between groups in 

Vietnamese 

No. Groups 
Number 

of words 

Percentage 

(%) 

1 
Words defining fire and fire-

related forms 
29 20.7 

2 
Words describing characteristics, 

states of fire and burning things 
15 10.7 

3 
Words describing movement 

processes of fire 
14 10 

4 
Words describing human 

activities with fire 
52 38.6 

5 
Words indicating other fire-

related subjects and concepts 
28 20 

  Total 138 100 
 

It can be said that fire category can create mappings in target domain 

about many relationships associated with many other categories in 



13 

human life and society. From the dictionary corpuse, we summarized 

the transformation from the concept of fire to the concept of other 

subjects in target domain as follows: 

Table 3.2: Transformation from source domain 'fire' to target domains 

in Vietnamese 

Source 

conceptual 

domain 

(Fire) 

Target conceptual 

domain 

(Other subjects, 

concepts) 

Examples 

Heat 

Fervor, enthusiasm 
Enthusiasm fire  

Warm reception 

Hot, hurt feelings Throat-burning thirst 

Feeling, intense 

affection (making 

people hot) 

Love fire 

Incense stick fire 

Meteorology and 

weather 

Scorching 

Burning summer days 

Burning process 

Human intense will Burning oneself for the art 

Activities, states of 

things, phenomena 

Young rice must be very strong 

when it rains 

Human feeling, 

affection 

Burning passion 

Fire and straws will be burnt one 

day when they are close to each 

other. 

Human activities 

with fire 
Human activities 

Shorten the procedure 

Solve a problem 

Waste all money on gambling 

Fire colors 

Colors of specific 

subjects 

Color of ash 

Color of burning gold 

Red subjects 
Fire ants 

Fire stork 

Brightness 

Brightness of eyes and 

sight 

Bright eyes 

Lightness of ideology, 

progress 

Intellectual torch 

Revolution fire 

A man is known by the company he 

keeps 
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Burning 

Difficult, dangerous 

situation 

Boiling oil burning fire 

Play with fire 

Near the fire burning face 

Harshness, destruction Fire of war 

Decontaminating, 

regenerating 

functions 

Challenges to confirm 

human value 

True gold fears no fire 

 

3.3. Establishing mappings of cognitives models of fire metaphors in 

Vietnamese 
Based on the selection and distribution of typical characteristics of 

two source-target cognitive models through the corpus examination, we 
established mappings of conceptual metaphors as follows: subjects in 
target domain are corresponding with 'fire' (source domain). The 
specific conceptual metaphors are shown in the following linguistic 
forms: 

1. THE HEAT OF OTHER SUBJECTS IN TARGET DOMAIN 

CORRESPONDING WITH HEAT OF FIRE 
- Hot beauty, feeling hot, red face, boiling water burning fire 
2.  THE MOVEMENT PROCESS OF SUBJECTS IN TARGET DOMAIN 

CORRESPONDING WITH MOVEMENT PROCESS OF FIRE 
- Blown out smile 
3.  BRIGHTNESS, IDEOLOGY OF SUBJECTS IN TARGET DOMAIN 

CORRESPONDING WITH BRIGHTNESS OF FIRE 
- Bright eyes, light up a hope, light up a dream 
4.  COLORS OF SUBJECTS IN OTHER TARGET DOMAIN 

CORRESPONDING WITH COLORS OF FIRE 
- Fire coconut, fire heron, fire ant, fire stork 
5.     ACTIVITIES OF SUBJECTS IN OTHER TARGET DOMAIN 

CORR ESPONDING WITH HUMAN ACTIVITIES WITH FIRE 
- Saying some irritating sentences, burning the stage, extinguishing 

a problem, adding fuel to fire 
6. OVERCOMING DIFFICULTIES, CHALLENGES TO CONFIRM 

THE VALUE OF SUBJECTS IN TARGET DOMAIN CORRESPONDING 
WITH OVERCOMING CHALLENGES OF FIRE 

- Fire proves gold 

3.4. Cognitive models of conceptual metaphors of fire in Vietnamese 

3.4.1. Mappings from source domain 'fire' to target domain 'human' 



15 

3.4.1.1. Mappings from source domain 'fire' to target domain 'human 

psychology, affection' 
1. HUMAN AFFECTION IS FIRE 
Metaphors 'human affection is fire' include some following specific 

examples: 

 LOVE IS FIRE 
- That meeting lit a love fire in her heart. 

 HATRED IS FIRE 
- Hatred fire can burn him anytime. 
2. HUMAN FEELING IS FIRE 
Conceptual metaphors 'human feeling is fire' in Vietnamese are 

shown through three element metaphors: 
1. ANGER IS FIRE 
- Add fuel to fire, fury fire, Please calm down!, fury fire in eyes 
2. WORRY, DEPRESSION IS FIRE 
- His heart is as hot as burning fire, Sit on a fire, Ants crawling in a 

hot pan 
3. PAIN IS FIRE 
- I lose you like losing a half of my life / my pain is undescribable / a 

deep fire is slowing burning 
4. NOSTAGIA, EXPECTATION IS FIRE 
His heart is as hot as burning fire, Sit on a fire, Ants crawling in a hot pan  
Burning some redundant oil at midnight / burning thread burns my lonely 

sorrow 
3. HUMAN PASSION, WILL IS FIRE 
- Using all of one's energy, studying hard for an exam, enthusiasm 

fire, belief never dies 

3.4.1.2. Mappings from source domain 'fire' to target domain 'social 

human' 

1. HUMAN ACTIVITIES IN SOCIETY ARE HUMAN ACTIVITIES WITH FIRE 

- Studying hard for an exam, Wasting all money on gambling; 

saying some irritating sentences; burning the stage 

2. HUMAN INTERACTION IN SOCIETY IS FIRE 

Metaphors 'human interaction in society is fire' are shown through 

two following specific examples: 

  FACTORS CONNECTING PEOPLE WITH PEOPLE ARE FIRE 

A moral lesson is responded by a coping attitude, lighting a flame in 

students' heart,that mainly depends on "the art of being a teacher". 
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 TOOLS PEOPLE USE TO HARM EACH OTHER ARE FIRE 
- Blaming other people for something they do not do, suffering from 

undesirable disaster, blackbiting other people, harming other people in 
your family, treating talented people badly 

3.4.1.3. Mappings from source domain 'fire' to target domain 'biological 

human' 
Mappings from source domain 'fire' to target domain 'biological 

human' of conceptual metaphors of fire in Vietnamese are shown 
through the following specific examples: 

1. PHYSICAL ATTRACTION IS FIRE 
- Hot beauty, hot curve, hot body 
2. EYES ARE FIRE 
- Bright eyes, burning eyes 
3. HOT, HURT FEELINGS ARE FIRE 
Throat-burning thirst, burning and scratchy throat, feverish body, 

hot body, slow pain 
4. HUMAN VITALITY IS FIRE 
BLOWING OUT A WARM FIRE, REGRETING A TALENTED PERSON 
3.4.1.4. Mappings from source domain 'fire' to target domain 'spiritual 

human' 
1. BRIDGE, TRANSPORT MEANS FROM ALIVE PEOPLE'S WORLD TO 

DEAD PEOPLE'S WORLD IS FIRE 
- Incense sticks are smeared with ash / Missing mom when she was alive 
2. BRIDGE BETWEEN PAST AND PRESENT 
- A three-generation curse 

3.4.2. Mappings from source domain 'fire' to target domain ' social life' 
Mappings from source domain 'fire' to target domain ' social life' in 

Vietnamese are shown through four following conceptual metaphors: 
1. HARSHNESS, DESTRUCTION OF WAR IS FIRE 
- Burning poor citizens under the flames of hell and burying 

newborn incaves of terror. 
2. LIGHTNESS, INSIGHT, TRUTH IS FIRE 
- Black when near the ink, bright when near the light 
3. DANGER, DIFFICULTY, CHALLENGE IS FIRE 
- Play with fire, birds (hung) on a fire fish (lying) under a knife 
4. EXCEEDING THE LIMITATION IS FIRE 

- Overtime lesson plan, empty pocket, unpaid money, notorious 

dissipation 
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3.4.3. Mappings from source domain 'fire' to target domain ' natural 

phenomena' 

1. SUMMER HEAT IS FIRE 

- burning sun; scorching summer days 

2. PLANTS, ANIMALS ARE FIRE 

Fire mango, fire heron, fire ant, fire stork,  

3. COLOR IS  FIRE 

- burning yellow, bright red, bright yellow, bright colors 

3.5. Conclusion 

With the concept of fire, Vietnamese people have many unique 

associations based on which conceptual metophors of such human 

categories as natural human, psychological human, social human, 

spiritual human are created.  

 

CHAPTER 4 

SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN METAPHOR OF 

FIRE CATEGORY IN FRENCH AND VIETNAMESE 

FROM THE PERSPECTIVE OF COGNITIVE LINGUISTICS 

 

4.1. Introduction 

Chapter 4 of the thesis with the aimsto compae - contrast metaphors of 

fire category in French and Vietnamese will indicate similarities and 

differences in cognitive model structures of conceptual metaphors of fire in 

two languages, and explain some differences on the unique ground of 

culture - people of each culture (French and Vietnamese). 

4.2. Similarities and differences in selecting typical characteristics 

between two source-target domain concepts and establishing mappings 

of cognitive models of fire category metaphor 

4.2.1. Similarities in selecting typical characteristics between two source-

target domain concepts and establishing mappings of cognitive models of 

fire category metaphor 

- From the selection and analysis of source domain concepts including 

burning process, heat, brightness, color, human activities with fire, fire 

damage, decontaminating and regenerating functions both languages have 

many similarities in creating metaphors. 

- Source domain concepts in metaphor structure in two languages also 

have many things in common. In both languages, we realize that there are 

some common source domain concepts. 
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- Mappings of cognitive models of conceptual metaphors in French and 

Vietnamese also have many similarities. From common conceptual 

metaphors, SUBJECTS IN TARGET DOMAIN ARE 

CORRESPONDING WITH FIRE (SOURCE DOMAIN) 

4.2.2. Differences in selecting typical characteristics between two source-

target conceptual domains and establishing mappings of cognitive 

models of fire category metaphor 

- French people use many metaphors from the concept of human 

activities with fire (24.3%) while Vietnamese people use many metaphors 

from the concept of fire burning process (24.6%). 

- Metaphors from the concept of fire brightness in French account for a 

high percentage than metaphors of this kind in Vietnamese. Accordingly, in 

French, the number of metaphors from the concept of brightness takes up 

10.6% whereas the number of those in Vietnamese only takes up 6.5%. 

- In French, we realize that there are mappings based on the concept of 

fire shape showing conceptual structure SHAPES OF SUBJECTS IN 

OTHER TARGET DOMAINS CORRESPONDING WITH THE SHAPE 

OF FIRE. 

4.3. Similarities and differences in cognitive models of fire category 

metaphors 

4.3.1 Similarities in cognitive models of fire category metaphors 

4.3.1.1. Similarities in mappings from source domain 'fire' to target domain 

'human' 

We realized that there are similarities in mappings from source domain 

'fire' to target domain 'human psychology, affection' in both languages. 

Accordingly, both languages use many fire-related words to describe 

human love. 

4.3.1.2. Similarities in mappings from source domain 'fire' to target domain 

'social life' 

In both languages, there exist metaphors based on the mappings from 

source domain 'fire' to target domain 'social life', those are the mappings 

from source domain 'fire' to such target domains as mecical study, military, 

war, specific subjects, abstract concepts of social life (lightness, truth, 

danger, difficulty, limitation excess) 

4.3.1.3. Similarities in mappings from source domain 'fire' to target domain 

'natural phenomena' 

Similarities can be seen through the metaphor 'fire - natural 

phenomenon' between two languages as when describing some subjects, 
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concepts in the natural world such as meteorology, plants, animals, and 

colors, both French and Vietnamese people use words in fire category. 

4.3.2. Differences in cognitive models of fire category metaphor 

4.3.2.1. Differences in target domain subjects of fire category metaphor 

In the scope of this study's corpus, in French, there is a metaphor 

'human temperament is fire' while there is not in Vietnamese. In contrast, in 

Vietnamese, there is a metaphor 'bridge between past and present is fire' 

while there is not this kind of metaphor in the study's French corpus. 

4.3.2.2. Differences in mapping structure 

In French and Vietnamese, there both exist metaphors 'human feeling is 

fire', but psychological states shown through the concept of fire in each 

language are not completely the same. The first difference is that different 

feelings which are described through images in Vietnamese are more 

various than those in French in the scope of the study's corpus. In addition 

to similarities such as passion fire, will fire, anger fire, anxiety fire, pain 

fire, in Vietnamese, there is also depression fire, expectation fire, nostagia 

fire. 

The structures of conceptual metaphor 'human appearance is fire' in two 

languages also have some differences. In contact with other people, 

Vietnamese people see 'fire' through body beauty while French people are 

attracted by 'fire' from the eyes of opposite people. Because of this, 

Vietnamese people use many words to describe human apprearance beauty 

while French people use many fire-related words to describe eyes. 

4.3.2.3. Differences in language, thought, culture shown through fire 

category metaphor 

- Differences in languages of two peoples have an influence on the way 

they create conceptual mappings from source domain 'fire'. French 

language is a type of synthetic language, so there is a widespread use of 

affix in words. Therefore, in French, from the original word, we will have 

many other derivatives. We can see that the original words and the 

derivatives are used in metaphorical sense to refer to objects of other 

categories. Meanwhile, the Vietnamese language is an analytic language, 

there is no morphological change in words: they tend to be uninflected, 

isolated from other words, hence, the words can combine easily together to 

form compound words. We realize that in Vietnamese, there are many 

cases where two single words combine to form a compound word. It is 

special that most of these compound words are used in metaphorical sense, 

not in original sense. 
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- Differences in perception and evaluation about the surrounding world 

between French and Vietnamese people lead to a fact that the creation of 

conceptual metaphors of fire is also different. The French have a habit of 

using the rational thinking, focusing on the reasoning cognitive 

stage while the Vietnamese attach special importance to intuition, 

pay attention to appearances but not to inside details. 
- Differences in religion and belief of French and Vietnamese people 

also lead a fact that the use of language is different. Differences in religion 

and in belief between the French and the Vietnamese led to the different 

characteristics of the use of fire metaphors of two people. In Western 

culture, fire is the bridge between Man and God and the Saints. The 

majority of Western communities follow Christianity, so in their religion, 

the God has a great place and meaning. God is often portrayed by the 

image of fire. Therefore, there are many metaphorical expressions refering 

the God.  In Eastern culture,  fire is the bridge between Man and Heaven 

and Earth, the bridge between the living world and the dead world. In 

Vietnamese, there are metaphorical expressions what are used to refer to a 

bridge between human being and the spiritual world.  

- Differences in culture lead to the differences in priortizing the use of 

metaphorical images. Cultural differences have also led to differences in 

metaphorical use. In Western culture, the torch is a symbol of victory and 

success. Ancient Greeks worshipped fire and power. In Greek mythology, 

Prometheus stole fire from Zeus and gave it to human being. Therefore, the 

French use a lot of torch metaphors. Meanwhile ,the Vietnamese use a lot 

of lamp metaphors. In the life of the Vietnamese, lửa (fire) has a close 

relationship with đèn (lamp). In the past, without electricity, lamps were 

indispensable in every Vietnamese family. The light of the lamp is the light 

of gathering, reunion, and warmth. Lamps also play an important role in the 

spiritual life of the Vietnamese. In Vietnamese language,  there is the 

expression Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng (Black when near the ink, 

bright when near the light/ Youth and white paper take any impression. ). 

Fire and lamp blend in the soul of the Vietnamese people. They are used in 

different ways but both of them have the same meaning: light of courage, 

of pride accruing from the tradition, from the rich history of the country.  

4.4. Conclusion 

It can be said that through comparing and contrasting conceptual 

metaphors in French and Vietnamese, Chapter 4 indicated similarities and 
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differences between conceptual metaphors in two languages at the same time 

explained some reasons for those similarities and differences. This result 

allows us to think of the universals that are common to many languages in 

spite of geographical distance (West and East) and different modes of 

thought (rational thinking and idealistic thinking). Although someone has 

asserted a clear division between the East and the West, we find that there are 

the similarities beside the unique characteristics of each nation in human 

thinking about the world. In addition, there are many hidden differences in 

the structures of conceptual metaphors in two languages. Those are 

differences in source domain concepts, target domain concepts (some source 

domain and target domain concepts only appear in the examined corpus of 

one language but not in the other), cultural differences in using metaphorical 

images, etc. All these differences are explained based on the differences of 

two Eastern-Western cultures, specifically cultural-socio differences of two 

countries representing these two cultures. 

CONCLUSION 

The doctoral thesis 'Metaphors of Fire Category in French and 

Vietnamese from the Perspective of Cognitive Linguistics' is a study which 

applied the metaphor theory of cognitive linguistics to analyze specific 

metaphors through the corpus of fire category in two languages. The aims 

of the thesis were to clarify conceptual metaphors of fire category in 

communication as well as in literature works, on mass media in French and 

Vietnamese, analyze the roles of those metaphors in showing each people's 

thinking, and hence find out similarities and differences in mapping models 

of metaphor in two languages. From the results of examining, analyzing, 

comparing-contrasting metaphors of fire category in French and 

Vietnamese based on the metaphor theory from the perspective of 

cognitive linguistics, the thesis came to the following conclusions: 

1. Based on the results of the corpus examination, we found out that 

there were a large number of conceptual transformations from fire category 

to other categories. This can be seen as a foundation to study the metaphors 

of fire from the perspective of cognitive linguistics in two languages. 

Through examining the transformations of metaphorical meanings of fire 

category words, we determined the selection and distribution of typical 

charateristics of fire in two source-domain conceptual domains. 

Accordingly, based on the selective anaysis, fire characteristics which are 

considered typical are burning process, heat, brightness, colors, human 

activities with fire, fire damages, decontamating and regenerating 
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functions, and mapped target domains are human feelings, affection; human 

activities,states of things; fervor, enthusiasm; hot and hurt feelings; human 

appearance, meteorology and weather; animals; plants; colors; lightness 

of ideology and progress; difficulties, danger; harshness and destruction of 

war. 

2. From establishing the selection and distribution of characteristics of 

two source-target domain concepts, we reestablished THE MAPPINGS OF 

CONCEPTUAL METAPHORS OF SUBJECTS IN TARGET DOMAIN 

WHICH ARE CORRESPONDING WITH FIRE (SOURCE DOMAIN) in 

French and Vietnamese. These conceptual metaphors are specified through 

such metaphors as heat of subjects in target domain corresponding with 

heat of fire; movement process of subjects in target domain corresponding 

with movement process of fire; brightness and ideology of subjects in target 

domain corresponding with brightness of fire; colors and shapes of 

subjects in target domain corresponding with colors and shapes of fire; 

activities of subjects in target domain corresponding with human activities 

with fire.Through examining the corpus of conceptual metaphors in official 

dictionaries and the language used in literature works on mass media in two 

languages, we found out many diverse mappings from fire to other 

categories, including human (bilological human, psychological human, 

social human, spiritual human), social life (medical study, military, art, 

specific subjects and abstract concepts in social life), natural phenomena 

(meteorology, plants, animals, colors). To some extent, the analysis of 

conceptual mappings clarified the depth of culture, psychology, people of 

French and Vietnamese. 

3. The contrasting results of metaphors of fire category in French and 

those in Vietnamese showed that there are many similarities in metaphors 

of fire category in two languages. Those are similarities in "selecting" fire 

characteristics as a foundation for the conceptual transformations, in 

establishing mappings of cognitive models of fire conceptual metaphors. 

Especially, there are obvious similarities in cognitive models of fire 

conceptual metaphors in two languages. Additionally, we realized that in 

many cases, two languages use the same or similar metaphorical images. 

4.  The contrasting results also revealed that there are many differences 

in conceptual metaphors of fire category in French and Vietnamese. 

(1) Differences in source domain concepts and target domain concepts 

(some source domain concepts and target domain concepts only appear in 

one language but not in the other. 
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(2) Differences in conceptual structures of metaphors.  

(3) Differences in language types which impact ways of thinking in 

establishing conceptual mappings from source domain fire. 

(4) Differences in views, ways of thinking, religions, beliefs and 

differences in culture, living environment which lead to the different use of 

metaphorical images. 

5.  The results of comparing and contrasting conceptual metaphors of 

fire category in French and Vietnamese allowed us to conclude about the 

relations between language and thinking and the relations between 

language and culture. The specific linguistic picture with the concept of fire 

showed the characteristics of thinking as well as cultures of French and 

Vietnamese people. In that picture, not only are there unique and distinct 

features of each people, but also there are universal features of the entire 

human beings. Based on that, it can be confirmed that the use of words in 

particular and language in general is not only influenced by the systematic 

features, structures and semantics of words but also by culture and 

perceptions of the objective world of the community who use the language. 

The use of language results from a long historical process of a people in 

preserving and developing the cultural, cognitive and linguistic values. 

6. During the research procedure, we encountered a number of 

difficulties. First of all, there are many perspectives on analyzing 

conceptual metaphors of fire, but we only approached to the study from 

one perspective which analyzes cognitive models of conceptual metaphors. 

We thought that if we had continued studying the metaphorical meanings 

on the positive-nagative scale (based on the two-faced characteristics of 

fire), we could have had another interesting view on fire metaphors. 

Besides, the thesis might have been developed in the direction of analyzing 

and contrasting different types of fire conceptual metaphors (structural 

metaphor, ontological metaphor, orientational metaphor). Secondly, the 

thesis did not have a overall evaluation about the changes of fire 

conceptualization based on the development process of two peoples. 

Accordingly, the metaphors of fire concept of each people might change 

time by time. Thirdly, the thesis did not analyze the reverse transformations 

from other categories to fire category. In our viewpoints, if the study had 

been expanded in the above direction, we might have had a deeper and 

more comprehensive result about metaphors of fire concept in two 

languages.  
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For a long time, fire has been so close and attached to human. When we 

were young, our parents did not allow use to touch the fire. Our very first 

impression with fire was a prohibition. However, fire is also warm family 

fire, and is something dearest and deepest of human [Bachelard, 1966]. 

Because of this reason, studies about fire are always attractive to human. 

Metaphor of fire concept is still a research topic which needs studying from 

many perspectives and in many approaches. 
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