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Tóm tắt: 
 

Bài viết nhằm mục đích mô tả một số phương thức dịch sang tiếng Việt danh ngôn tiếng Anh 
diễn đạt tình bạn về phương diện các biện pháp tu từ. Với việc khảo sát 240 mẫu ngữ liệu (gồm 
120 câu danh ngôn tiếng Anh diễn đạt tình bạn và 120 câu dịch tiếng Việt tương đương) được 
thu thập từ các sách danh ngôn song ngữ, chúng tôi tìm ra 5 loại biện pháp tu từ  được sử dụng 
trong danh ngôn tiếng Anh diễn đạt tình bạn cũng như 9 loại phương thức dịch được áp dụng 
trong quá trình chuyển dịch những câu danh ngôn trên từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Kết quả 
nghiên cứu có thể giúp người dạy và học tiếng Anh cũng như tiếng Việt hiểu rõ hơn các phương 
thức dịch và các hiện tượng mất và thêm thông tin cùng sự thay đổi các biện pháp tu từ trong quá 
trình chuyển dịch những câu danh ngôn diễn đạt tình bạn từ tiếng Anh sang tiếngViệt.      
 

         Từ khóa: Danh ngôn; Tình bạn; Biện pháp tu từ; Phương thức dịch thuật; Hiện tượng mất 
và thêm thông tin.  

  

Abstract: 
 

This article is aimed at describing some translation procedures in the Vietnamese translation of 
English famous sayings expressing friendship in terms of rhetorical devices. After studying 240 
samples (120 English famous sayings expressing friendship and 120 their Vietnamese 
translation) collected from bilingual books of famous sayings, we have found that there are 5 
kinds of rhetorical devices used in English famous sayings expressing friendship, 9 kinds of 
translation procedures employed in the Vietnamese translation of those English famous sayings. 
The results of the study could help teachers and learners of English and Vietnamese further 
understand translation procedures, loss and gain of information as well as the change of 
rhetorical devices in the process of translating famous sayings expressing friendship from 
English into Vietnamese.  
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