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Tóm tắt: 

Trong một vài thập niên gần đây, không chỉ ở nước ngoài, ngôn ngữ học tri nhận đã phát triển 
mạnh mẽ ở Việt Nam, đặc biệt ở lĩnh vực nghiên cứu ẩn dụ tri nhận. Tính đến nay đã có một số 
nghiên cứu về vấn đề này như ẩn dụ tri nhận về tình yêu, con người, cuộc đời v.v. Đặc biệt năm 
2015 vừa qua đã có một số nghiên cứu về ẩn dụ tri nhận trong số đó có thể kể đến nghiên cứu 
liên quan đến ẩn dụ tri nhận về mùa xuân trong những bài thơ tiếng Anh và tiếng Việt của Bạch 
Thị Thanh Phượng{2}. Đề tài này đã có những phát hiênk khá thú vị. Khác với những nghiên 
cứu trước, bài viết này mô tả và phân tích ẩn dụ tri nhận về mùa đông từ 40 bài hát Việt ở thế kỉ 
XX. Nghiên cứu này có thể giúp thính giả nghe nhạc hiểu sâu sắc hơn về nội dung của những ca 
khúc, đồng thời giúp các nhà sáng tác trẻ có thể vận dụng biện pháp ẩn dụ tri nhận này một cách 
hiệu quả. 
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Abstract: 

 In the past few decades, cognitive linguistics in general and conceptual metaphor in particular 
have been thriving not only in foreign countries but also in Vietnam. Up to now, there have been 
researches into conceptual metaphor of love, human being, life, etc. Especially, in 2015 some 
studies of conceptual metaphor were carried out; among these, “An investigation into Conceptual 
Metaphors of Spring/ Xuan Denoting Seasons in English and Vietnamese Poems” by Bach Thi 
Thanh Phuong {2} from the University of Danang has had interesting findings. Different from 
previously related studies, this paper describes and analyses conceptual metaphor related to 
winter from 40 Vietnamese songs in the 20th century. This research could help music listeners 
get a better insight into the songs’ lyrics. In addition, it is aimed at helping young composers 
make use of conceptual metaphor more effectively. 
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