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Abstract: 
 

This is an attempt to find out the similarities and differences of conceptual metaphors of 
“moon” and “trăng” used in the 19th and 20thcentury poems in English and Vietnamese. To 
achieve the purposes, thispaper chooses the descriptive, quantitative and qualitative 
approaches throughout the study. There are 449 metaphorical ex pressions of “moon” and 
“trăng” collected from English and Vietnamese poems in books, journals and on the Internet. 
The result shows that there are ten interesting source domains occurring in conceptual 
metaphors of “moon” (“trăng”) in English, Vietnamese, or both. They are A PERSON, A 
CONTAINER, AN OBJECT, A PLANT, AN ANIMAL, FOOD AND DRINK, A 
DESTINATION, WATER, A COVER and TIME. Besides, there were also findings about 
similarities and differences between conceptual metaphors of “moon” and “trăng” used in 
poetry in the two languages. The differences are detected through the language use, the 
frequency of occurrence and through some source domains found in one language but not in 
the other one. The research also suggests some implications for teaching, learning and 
translating conceptual metaphors, which is useful for Vietnamese learners of English to be 
successful in cross-cultural communication.                   
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Tóm tắt: 
 
 
Bài báo nhằm tìm ra điểm tương đồng và khác biệt của ẩn dụ ý niệm về “moon” và "trăng" 
trong thơ ca tiếng Anh và tiếng Việt thế kỷ 19 và 20. Các tác giả đã chọn cách tiếp cận mô tả, 
định lượng và định tính. Khối  liệu bao gồm 449 biểu thức ẩn dụ về “moon” và “trăng” trong 
các bài thơ tiếng Anh và tiếng Việt được thu thập từ sách, tạp chí và internet. Kết quả cho thấy 
rằng có 10 miền nguồn xuất hiện trong các ẩn dụ ý niệm “trăng” (moon) trong tiếng Anh, 
tiếng Việt hoặc cả hai ngôn ngữ. Những miền đó là một con người, vật chứa, vật thể, cây cỏ, 
động vật, thức ăn và đồ uống, điểm đến, nước, vật che và thời gian. Bên cạnh, nghiên cứu 
cũng phát hiện ra những điểm giống và khác nhau trong ẩn dụ ý niệm về “moon” và “trăng” 
trong thơ ca giữa hai ngôn ngữ. Sự khác nhau được phát hiện qua các cách dụng ngôn, tần số 
xuất hiện và một số miền nguồn. Bài viết cũng đưa ra một số gợi ý hữu ích cho việc giảng dạy, 
học tập và dịch ẩn dụ ý niệm, giúp người Việt học tiếng Anh thuận lợi hơn trong giao tiếp liên 
văn hóa.   
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