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Việc học một ngôn ngữ bao giờ cũng gắn liền với cách tiếp cận, tìm hiểu về nền văn hóa cũng như cách tư duy 

của dân tộc sử dụng ngôn ngữ đó. Trong bài viết này, tác giả muốn thông qua việc đối chiếu các nét nghĩa ở 

phần hạt nhân và phần ngoại vi của các đơn vị từ vựng chỉ bộ phận cơ thể con người (đầu, mắt, mũi và chân) 

để tìm hiểu những nét tương đồng và khác biệt trong tư duy, văn hóa của người Đức và người Việt, góp phần 

vào việc giảng dạy môn Đất nước học cũng như môn Dịch tại Khoa NN & VH Phương Tây. Ngoài việc sử 

dụng các cuốn từ điển tiếng Việt, tiếng Đức và từ điển Việt – Đức, chúng tôi cũng hỏi trực tiếp người Đức về 

những trường hợp không xuất hiện trong từ điển. 

Theo các kết quả so sánh, đối chiếu, có thể thấy hai điểm chung cơ bản giữa hai ngôn ngữ. Thứ nhất: Phép 

chuyển nghĩa ẩn dụ đều xuất hiện nhiều ở hai ngôn ngữ và trong cả bốn từ chỉ bộ phận cơ thể người được 

nghiên cứu đều có thể tìm thấy cách so sánh sự vật với đầu, mắt, mũi, chân. Thứ hai: Cả hai dân tộc đều dùng 

cách hoán dụ, lấy một bộ phận cơ thể để chỉ toàn bộ con người. Khi xem xét từ vựng ở vỏ hình thức, nhiều khi 

thấy tiếng Việt và tiếng Đức có cách dùng từ chỉ bộ phận người hoàn toàn giống nhau, nhưng lối tư duy để dẫn 

đến cách sử dụng các từ đó lại không hoàn toàn giống nhau. Người Việt và người Đức đều chú ý đến yếu tố 

không gian của sự vật, nhưng bên cạnh đó, người Đức còn quan tâm tới hình dáng của sự vật. 

Ở cả hai ngôn ngữ, từ “đầu” và từ “mũi” có nhiều nét nghĩa chuyển di nhất trong số các từ được nghiên cứu. 

Nếu xét về số lượng nét nghĩa chuyển di, rất khó có thể nói được tư duy của dân tộc nào phong phú hơn, vì số 

lượng đó không chênh lệch nhau nhiều. Tuy nhiên, thông qua việc phân tích các nét nghĩa ở vùng ngoại vi có 

thể thấy một số sự khác biệt trong cách tư duy, trong văn hóa Việt và Đức. Thứ nhất, chúng ta có sự liên tưởng 

thống nhất giữa mặt không gian và thời gian cũng như liên tưởng giữa hình thức và chức năng mà người Đức 

không có. Thứ hai, trong nhiều trường hợp, người Việt chú ý nhiều đến vị trí, đến không gian, thì người Đức 

lại để ý tới hình dáng của vật nhiều hơn. Một sự khác biệt nổi bật nữa là người Việt luôn lấy con người là trung 

tâm để từ đó tri nhận sự vật. Thứ tư, cách tư duy của người Đức cụ thể và chặt chẽ hơn người Việt, trong khi 

trí tưởng tượng của người Việt lại có phần phong phú hơn.Tính cộng đồng cũng là một điểm khác biệt chỉ tìm 

thấy trong văn hóa Việt. 

Lê Thị Bích Thủy. 10/2013, Body parts in German and Vietnamese in the relationship between language, 

culture and thought, Proceedings of International Conference hosted by German Language Teacher 

Association of Vietnam, Hanoi. 

Learning a language is always associated with the approach to the culture and mindset of the speakers of that 

language. In this paper, by comparing the senses of the nuclear and peripheral parts of the lexical units 

referring to human body parts (head, eyes, nose and legs), the author seeks to point out similarities and 

differences in the thought and culture of German and Vietnamese people, contributing to the teaching of 

Germany Studies and Translation in the Faculty of Western Linguistics and Cultures. In addition to using 

Vietnamese, German and Vietnamese–German dictionaries, we also discussed directly with German people on 

the cases not included in the dictionaries. 

The research findings show two basic common points between the two languages. First: metaphor frequently 

appears in two languages and in all four parts of the body studied. We can see the comparisions of objects with 

head, eyes, nose and legs. Second: Both the German and the Vietnamese use metonymy in which a body part is 

substituted for the whole human. From the vocabulary form perspective, the use of body parts in Vietnamese 

and German is exactly alike, but the mindset that leads to word usage is different to a certain extent. Both 

Vietnamese and German pay attention to spatial factors of an object. However, the German are concerned 

about the shape of the object in addition to space. 



In both languages, “head” and “nose” have the most transformed senses among those studied. Considering the 

number of transformed senses, it is difficult to say the mindset of which people is richer because the difference 

is not too big. However, through the analysis of peripheral senses, it is possible to see some differences in 

ways of thinking and culture between the Vietnamese and the German. Firstly, the Vietnamese have unified 

association between space and time as well as between form and function that the German do not have. 

Secondly, in many cases, the Vietnamese pay more attention to location and space. The German, on the other 

hand, pay more attention to shape. Another striking difference is that the Vietnamese are human-centered in 

the perception of the surrounding environment. Fourthly, the way of thinking of the German is more specific 

and concrete than that of the Vietnamese. Meanwhile, the imagination of the Vietnamese is better. Community 

spirit is also unique to Vietnamese culture. 
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