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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

Thành ngữ là một đề tài quen thuộc được nghiên cứu khá kĩ trong giới Việt ngữ 

học nhưng nhìn nhận thành ngữ từ góc độ ngôn ngữ học nhân chủng thì luận án có thể 

coi là công trình đầu tiên, hoàn toàn mới. Do đó, luận án có ý nghĩa lý luận ở chỗ nhìn 

nhận đối tượng truyền thống từ một hướng nghiên cứu mới, hiện đại.  

Luận án đã giới thiệu những khái niệm, định hướng cơ bản và phương pháp 

nghiên cứu trong ngôn ngữ học nhân chủng, chỉ rõ mối quan hệ giữa ngôn ngữ học 

nhân chủng với các phân ngành ngôn ngữ học khác trong cách tiếp cận và nghiên cứu 

ngôn ngữ.  Đồng thời, trên cơ sở tổng kết các vấn đề liên quan đến thành ngữ, luận án 

chỉ rõ những vấn đề cần khảo sát, nghiên cứu thành ngữ từ bình diện ngôn ngữ học 

nhân chủng.  

Luận án đã chứng minh mối quan hệ qua lại giữa thành ngữ và các đặc điểm của 

đời sống văn hóa xã hội của người Việt. Những kết quả nghiên cứu đó đã cho thấy tính 

cực đoan của giả thuyết Sapir – Whorf khi cho rằng ngôn ngữ có vai trò quyết định đối 

với việc hình thành tư duy của một cộng đồng dân tộc.  

Nghiên cứu tính ẩn dụ của thành ngữ, luận án đã khảo sát các ý niệm nguồn và ý 

niệm đích, chứng minh tính phổ biến và tính riêng biệt của ý niệm nguồn và ý niệm 

đích, đồng thời, làm sáng vai trò quan trọng của các đặc điểm văn hóa dân tộc Việt, 

cách tư duy của người Việt đối với nghĩa biểu trưng của thành ngữ, qua đó giải thích 



mối quan hệ tương tác giữa các hiện tượng ngôn ngữ và các đặc trưng văn hóa xã hội 

của cộng đồng ngôn ngữ đó.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các kết quả nghiên cứu của luận án có những 

giá trị thực tiễn nhất định trong việc lí giải thành ngữ tiếng Việt cho người Việt và cho 

người nước ngoài. 
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14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

1. Trần Thị Hồng Hạnh (2007), “Sự trùng hợp và khác biệt trong việc lựa chọn các 

ẩn dụ trong các nền văn hóa (Trên cứ liệu thành ngữ tiếng Việt)”, Tạp chí Ngôn 

ngữ,  Số 11/2007, tr.61-67. 

2. Trần Thị Hồng Hạnh (2007), “Tìm hiểu ẩn dụ và dạy thành ngữ ẩn dụ tiếng 

Việt”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa Việt 

Nam-Trung Quốc, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây (Trung Quốc) & Trường 

ĐHKHXH&NV Đại học Quốc gia Hà Nội, Nam Ninh, tr.71-80 . 

3. Trần Thị Hồng Hạnh - Trần Trí Dõi (2007) , “Suy nghĩ về hướng tiếp tục tìm 

hiểu địa danh Cổ Loa”,  Ngôn ngữ văn hóa Hà Nội, NXB ĐHQGHN, Hà Nội. 

4. Trần Thị Hồng Hạnh (2008), “Bước đầu khảo sát mối quan hệ giữa ẩn dụ và cấu 

trúc hình thức của thành ngữ (trên cứ liệu thành ngữ tiếng Việt)”, Tạp chí Ngôn 

ngữ, Số 11/2008, tr.57-62. 

5. Trần Thị Hồng Hạnh (2009), Nghiên cứu ẩn dụ trong tư duy người Việt (Qua cứ 

liệu thành ngữ tiếng Việt), Đề tài cấp trường mã số T.08.11, Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

6. Trần Thị Hồng Hạnh (2009), “Một vài trao đổi về giảng dạy văn hóa Việt Nam 

cho sinh viên Trung Quốc học chuyên ngành Việt ngữ học”, Tạp chí Ngôn ngữ, 

Số 11/2009, tr.73-77. 


