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Những đóng góp mới của luận án 

Từ chỉ bộ phận cơ thể người (BPCTN) là đơn vị cơ bản trong hệ thống ngôn ngữ của mỗi 

dân tộc. Ẩn dụ ý niệm (ADYN) và hoán dụ ý niệm (HDYN) BPCTN là một phần văn hóa của người 

Hán và người Việt. Chúng là minh chứng thể hiện mối quan hệ giữa ADYN, HDYN, tư duy và văn 

hóa. Kết quả nghiên cứu của luận án đã có những đóng góp mới về mặt lí luận và thực tiễn như sau: 

1. Về lí luận 

- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần làm sáng tỏ và hệ thống hóa các vấn đề lí 

thuyết cơ bản của ADYN, HDYN trên ngữ liệu tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt. 

- Luận án còn góp phần thúc đẩy các nghiên cứu theo khuynh hướng vận dụng lí thuyết 

NNHTN để so sánh đối chiếu với các ngôn ngữ khác tại Việt Nam, góp phần chứng minh ẩn 

dụ và hoán dụ không chỉ là phương thức tu từ như ngôn ngữ học tiền tri nhận đã đề cập mà 

chúng còn là các phương tiện để thể hiện tư duy, là một công cụ quan trọng trong việc ý niệm 

hóa thế giới của con người. 

2. Về thực tiễn 

Luận án là công trình vận dụng lí thuyết NNHTN vào việc đối chiếu ngôn ngữ tại Việt 

Nam. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần phục vụ cho những nhu cầu thiết thực của xã hội 

như: dạy học tiếng, dịch thuật, biên soạn từ điển và giao tiếp. 

        Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 06 năm 2018 
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