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Tóm tắt: 

 Theo quan điểm tri nhận, ẩn dụ về bản chất mang tính ý niệm chứ không mang tính ngôn ngữ 
[17]. Vì vậy, nó là hiện tượng tư duy. Hầu hết các ý niệm trừu tượng, đặc biệt là tình yêu, đều 
được mô tả thông qua ẩn dụ. Ẩn dụ tình yêu đã được nghiên cứu khá nhiều. Tuy nhiên, định vị từ 
dùng trong các diễn đạt ẩn dụ tình yêu hầu như chưa được quan tâm. Trong nghiên cứu này, 
chúng tôi chỉ tập trung khảo sát các diễn đạt ẩn dụ tình yêu chứa từ ngữ định vị trong hơn 980 
bài thơ tình tiếng Anh và tiếng Việt. Kết quả khảo sát cho thấy từ ngữ định vị trong các diễn đạt 
ẩn dụ tình yêu khá phong phú ở cả hai ngôn ngữ. Nhiều điểm tương đồng cũng được tìm thấy với 
lý giải về “tính phổ quát của ẩn dụ” [7]. Tuy nhiên, khác biệt văn hóa dẫn đến khác biệt trong 
cách sử dụng ngôn ngữ, điều này không ngoại lệ đối với các diễn đạt ẩn dụ tình yêu chứa các từ 
ngữ định vị. 
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Abstract: 

 Metaphor, according to cognitive view, is fundamentally conceptual [17]. It is not in language 
but in thought. Most abstract domains, especially love are described by metaphors. Metaphors of 
love have been much studies till now. However, terms of location which are used in 
metaphorical expressions of love have hardly been mentioned in detail. Therefore in this paper, 
we only focus on investigating the terms of location in linguistic metaphors of love in over 980 
English and Vietnamese love poems. The findings are rather interesting with the diversity of 
these terms in love metaphorical expressions in the two languages. They are also relatively 
similar between English and Vietnamese by virtue of the universality of metaphor’ [7]. 
Concurrently, there are also some dissimilarties detected between English and Vietnamese  
because of the influences of Western and Eastern culture on the ways of using language in 
expressing love. 
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