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Thành ngữ là một đơn vị ngôn ngữ - văn hoá, mà điểm nổi bật chính là nét độc đáo về cấu trúc hình thái, nội 

dung ngữ nghĩa, đặc điểm văn hoá dân tộc và khả năng biểu đạt tinh tế. Thành ngữ đối trong tiếng Hán có một 

ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó thường có kết cấu bốn âm tiết, tạo thành một cặp đối xứng, đây là tính chất và 

đặc điểm điển hình của kết cấu thành ngữ tiếng Hán. Làm nổi bật những đặc điểm hình thái cấu trúc, đặc trưng 

ngữ nghĩa và các phương thức áp dụng để chuyển dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt là trọng tâm nghiên cứu 

của đề tài này.   

Thành ngữ đối tiếng Hán là những thành ngữ có cấu trúc gồm hai vế có quan hệ đẳng lập với nhau và trên hết 

là các yếu tố đối ứng có quan hệ tương đồng với nhau về mặt nghĩa. Thành ngữ đối tiếng Hán bốn âm tiết có số 

lượng áp đảo, tuy nhiên cũng có một số thành ngữ mà lượng âm tiết nhiều hơn bốn, dù vậy cấu trúc của lớp 

thành ngữ này luôn được xây theo nhịp 2/2.  

Dựa vào đặc điểm từ tính, từ loại cũng như những cấu trúc của thành ngữ, đề tài nghiên cứu hình thái cấu trúc 

của thành ngữ đối thông qua ba nhóm cơ bản sau: kết cấu ngữ pháp - trật tự từ, thành ngữ đối tiếng Hán do số 

từ kết hợp; thành ngữ đối có kết cấu của thành ngữ so sánh kép tạo nên.  

Thành ngữ và thành ngữ đối tiếng Hán luôn tồn tại hai tầng nghĩa: nghĩa mặt chữ và nghĩa thực tế, trong đó 

nghĩa thực tế là tầng nghĩa hoạt động trong quá trình hành chức.   

Thành ngữ đối tiếng Hán phát triển theo hướng đa nghĩa hóa, trong quá trình hình thành và phát triến, có 

những nét nghĩa thực tế là nghĩa phái sinh cùng chiều nhưng cũng có nét nghĩa phái sinh ngược chiều thậm chí 

đứt đoạn quan hệ với nghĩa của đơn vị nguồn. Các vế của thành ngữ đối tiếng Hán có quan hệ tổ hợp nghĩa 

đẳng kết, đối kết hoặc đan cài.   

Chuyển dịch thành ngữ và thành ngữ đối từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích, ngoài những tác động của 

yếu tố ngôn ngữ ra, còn chịu nhiều tác động của yếu tố văn hoá và tư duy dân tộc, chuyển dịch thành ngữ đối 

từ tiếng Hán sang tiếng Việt cũng không ngoại lệ. Chuyển dịch thành ngữ đối từ tiếng Hán sang tiếng Việt, 

theo chúng tôi chủ yếu dựa trên hai phương thức chính: chuyển dịch trực tiếp và chuyển dịch gián tiếp.  

Nguyễn Minh Tiến. 2011, Characteristics of Chinese symmetric idioms and Chinese-Vietnamese translation 

methods, VNU-level.  

Idiom is a cultural-linguistic unit in which the striking feature is the uniqueness of their morphological 

structures, semantic content, national cultural characteristics, and ability for subtle expressions. Symmetric 

idioms play a significant role in Chinese.  They are normally structured by four syllables to create a symmetric 

pair, which is a typical characteristic in the structure of Chinese idioms. This study aims to highlight 

characteristics of these idioms regarding structural morphology, semantic features and applicable translation 

methods from Chinese to Vietnamese.  

Chinese symmetric idioms consist of two independent parts. More importantly, the symmetric elements have 

similarities in terms of meaning. The number of quadra-syllabic Chinese symmetric idioms is overwhelmed; 

however, there are some idioms with more than four syllables. Anyhow, the rhythm of these idioms always 

keeps at 2 by 2 (2 syllables in each rhythmic unit). 

Based on the word class, part of speech and structures, the study focuses on the structural morphology of 

symmetric idioms categorized into three groups: grammatical structures – orders of words; Chinese symmetric 

idioms containing quantifiers; symmetric idioms created from double – comparison structures.  

There exist two meaning levels in Chinese idioms, including symmetric idioms: semantic meaning and 

pragmatic meaning, with the latter being functional in specific context. the two parts of a Chinese symmetric 

idiom may have equal, opposite or supplementary semantic relations.  

Translating idioms and symmetric idioms from source language to target language is affected by not only 

linguistic factors but also cultural and national factors Translating Chinese symmetric idioms from Chinese to 



Vietnamese is not an exception. From our perspective, Chinese-Vietnamese symmetric idiom translation is 

based on two main methods: direct translation and indirect translation.  
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