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Without translation, there is no history 

of the world

Sẽ không có lịch sử thế giới nếu không có 
dịch thuật

L.G. Kelly, 1979



Nghiên cứu dịch thuật

NCDT bao gồm:

(Munday, J. (2001).

NCDT thuần túy NCDT ứng dụng



Translation Studies

NCDT thuần túy

- Mô tả những hiện tượng của dịch thuật (lý thuyết)

- Thiết lập những nguyên tắc chung để giải thích và tiên đoán những
hiện tượng dịch thuật (miêu tả)

NCDT ứng dụng

- Đào tạo dịch thuật: Phương pháp giảng dạy, thiết kế chương trình, kỹ
thuật kiểm tra đánh giá

- Trợ giúp dịch thuật: Từ điển, sách ngữ pháp, công nghệ tin học

- Phê bình dịch thuật: Đánh giá bản dịch, (chấm bài dịch cảu sinh viên,
đánh giá xem xét bản dịch được xuất bản.



• DÞch thuËt lµ mét trong nh÷ng nghÒ nghiÖp cæ xa 

nhÊt trªn thÕ giíi (Khoảng 6.000 ®Õn 10.000 n¨m 

trưíc). 

• Tõ thêi tiÒn sö, trưíc khi cã ch÷ viÕt c¸c bé l¹c 

gÇn nhau ph¶i giao dÞch víi nhau qua tiÕng nãi 

nhê c¸c th«ng dÞch trong bu«n b¸n, h«n nh©n vµ 

c¶ ®µm ph¸n sau c¸c cuéc giao chiÕn.



" Ngêi dÞch ®· lËp ra ch÷ c¸i, gióp x©y dùng ng«n 

ng÷ vµ c¸c tõ ®iÓn. Hä ®ãng gãp vµo viÖc h×nh 

thµnh c¸c nÒn v¨n häc d©n téc. TruyÒn b¸ kiÕn 

thøc vµ t«n gi¸o. Lµ ngưêi du nhËp c¸c gi¸ trÞ 

v¨n ho¸ vµ nh©n tè chñ chèt cña c¸c thêi ®iÓm 

lín cña lÞch sö, biªn dÞch vµ phiªn dÞch viªn ®· 

®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong sù ph¸t triÓn cña x· 

héi vµ sù h×nh thµnh lÞch  sö tri thøc".

Deslisle vµ Woodsmonth (1995)



Lưîc sö nghiªn cøu dÞch thuËt

1- La M· cæ ®¹i: 

Horace vµ Cicero: ph©n biÖt quan träng gi÷a dÞch

tõ đối tõ vµ dÞch nghÜa đối nghÜa. 

2- DÞch kinh th¸nh: DÞch kinh th¸nh ảnh hưởng

nhiều tới lý luận dÞch, qua ®ã rÊt nhiÒu nguyªn lý

dÞch thuËt ®ưîc h×nh thµnh cã ¶nh hưëng ®Õn tËn

ngµy nay (Luther).



5- Thêi kú phôc hưng: dÞch thuËt trë thµnh ho¹t 

®éng chñ ®¹o lµm nªn ®êi sèng trÝ thøc cña thêi

®¹i ®ã. 

6- ThÕ kû mưêi b¶y: John §ryden tæng kÕt c¸c c¸ch

dÞch chÝnh cßn ®ưîc ¸p dông ®Õn ngµy nay vµ ®· 

®îc ph¸t triÓn thµnh c¸c phư¬ng ph¸p dÞch rÊt

phong phó, gióp cho phiªn dÞch viªn rÊt nhiÒu

trong viÖc hµnh nghÒ.



12- ThÕ kû hai mư¬i:

• ThÕ kû hai m¬i t¹o ra vÞ thÕ míi cho dÞch thuËt. 

• Do sù thay ®æi trËt tù cña thÕ giíi sau hai cuéc ®¹i chiÕn, nhiÒu
thÓ chÕ míi ®îc h×nh thµnh vµ dÞch thuËt cã vai trß chÝnh trÞ
quan träng. 

• Nhu cÇu giao lu quèc tÕ ®Æc biÖt lín ®· më ra thêi ®¹i vµng son 
cho dÞch thuËt ë thÕ kû 20, kÐo theo sù biÕn ®æi c¬ b¶n cho
nghiªn cøu dÞch thuËt. 

• Nghiªn cøu dÞch thuËt hiÖn ®¹i chØ thùc sù b¾t ®Çu kho¶ng
nh÷ng n¨m gi÷a thÕ kû 20 vµ mét sè lý thuyÕt chñ yÕu trong
nghiªn cøu dÞch thuËt ®ưîc ra ®êi trong nh÷ng n¨m t¸m m¬i
cña thÕ kû nµy. 

• ViÖc øng dông lý thuyÕt ng«n ng÷ vµo nghiªn cøu dÞch thuËt t¹o 
ra mét nÒn t¶ng c¬ së lý thuyÕt do nghiªn cøu dÞch thuËt hiÖn
®¹i. DÞch thuËt b¾t ®Çu ®ưîc nghiªn cøu trªn nÒn t¶ng ng«n ng÷
häc hiÖn ®¹i vµ liªn ngµnh, tõ ®ã nã thùc sù ®ưîc coi lµ ®èi tư-
îng cña mét ph©n ngµnh nghiªn cøu cña ng«n ng÷ häc øng
dông.



• LÞch sö nghiªn cøu dÞch thuËt gåm hai giai ®o¹n. 

• Giai ®o¹n I: 

- lµ cuéc tranh luËn liªn tôc vÒ tiªu chÝ vµ c¸ch thøc
chuyÓn dÞch v¨n b¶n gi÷a hai ng«n ng÷ tõ thêi ®¹i 
Cicero vµ Horace tíi trưíc thÕ kû 20. 

- lµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu dÞch thuËt tiÒn hiÖn ®¹i. 

• Giai ®o¹n II:  

- tõ ®Çu TK 20 tíi nay: nh÷ng lý thuyÕt ng«n ng÷
hiÖn ®¹i vµ c¸c lý thuyÕt liªn ngµnh ®îc ¸p dông
soi s¸ng b¶n chÊt cña dÞch thuËt

- C¸c lý thuyÕt hÖ thèng vÒ dÞch thuËt ®îc ph¸t
triÓn nh ngµy nay.



Những giai đoạn nghiên cứu dịch thuật hiện đại

• Nghiªn cøu dÞch thuËt hiÖn ®¹i thùc sù b¾t ®Çu 

kho¶ng nh÷ng n¨m 50 cña thÕ kû 20. 

• §ã lµ giai ®o¹n dÞch thuËt ®ưîc nghiªn cøu cã hÖ 

thèng, cã nÒn t¶ng lý luËn lµ ng«n ng÷ häc vµ c¸c 

khoa häc liªn quan. 

• Nghiªn cøu dÞch thuËt hiÖn ®¹i cã thÓ chia thµnh 

6 giai ®o¹n g¾n liÒn c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña 

ng«n ng÷ häc hiÖn ®¹i (Hatim vµ Mason, 1990) 



1. Giai ®o¹n ®Çu cña ng«n ng÷ häc hiÖn ®¹i

• Thèng trÞ gÇn như tuyÖt ®èi giai ®o¹n nµy lµ 
nh÷ng lý thuyÕt gia ng«n ng÷ häc cÊu tróc luËn, 
nh÷ng ngưêi chñ trư¬ng m« t¶ ng«n ng÷ như
mét hÖ thèng c¸c thµnh tè ®éc lËp, khu biÖt ®Æc
tÝnh cña c¸c ®¬n vÞ ng«n ng÷ riªng biÖt vµ ph©n
lo¹i chóng trªn c¬ së ph©n bè luËn. 

• DÞch thuËt quan t©m chñ yÕu tíi ®èi lËp vµ so 
s¸nh gi÷a hai ng«n ng÷ trong sù hµnh chøc cña
chóng. HÇu hÕt c¸c luËn gi¶i vÒ dÞch thuËt thêi
kú nµy lµ vÒ sù ®èi lËp vÒ mÆt cÊu tróc gi÷a
c¸c hÖ thèng ng«n ng÷ h¬n lµ vÒ giao tiÕp qua 
c¸c nÒn v¨n hãa kh¸c nhau. 



2. Lý thuyÕt ng«n ng÷ häc cña Chomsky vµ nghiªn
cøu dÞch thuËt.

• Lý thuyÕt ng«n ng÷ häc Chomsky lÊy träng t©m lµ sù
ph©n biÖt gi÷a “cÊu tróc bÒ mÆt” vµ “cÊu tróc bÒ
s©u”. Mèi quan hÖ gi÷a hai lo¹i cÊu tróc nµy ph¶n
¸nh c¸c mèi quan hÖ thùc sù gi÷a kh¸i niÖm vµ thùc
thÓ cã liªn quan. Sù ph©n bè bÒ mÆt c¸c ®¬n vÞ ng«n
ng÷ ®îc chi phèi bëi sù s¾p xÕp cña c¸c cÊu tróc bÒ
s©u. Nida (1964) dùa trªn lý thuyÕt nµy ®Ó nghiªn
cøu qu¸ tr×nh dÞch vµ ®· chØ ra 3 bưíc như sau:

1) Ph©n lËp v¨n b¶n nguyªn t¸c thµnh sù biÓu hiÖn bÒ
s©u, hoÆc c¸c “h¹t nh©n” ý nghÜa.

2) ChuyÓn dÞch ý nghÜa tõ ng«n ng÷ gèc sang ng«n ng÷
dÞch ë cÊp ®é ®¬n gi¶n vÒ mÆt cÊu tróc.

3) T¹o ra c¸ch diÔn ®¹t tư¬ng ®ư¬ng vÒ mÆt phong
c¸ch vµ ý nghÜa ë ng«n ng÷ dÞch.



3. Quan ®iÓm hoµn c¶nh v¨n hãa x· héi trong ng«n ng÷ häc
vµ nghiªn cøu dÞch thuËt

• Hymes (1972) xuÊt ph¸t tõ nh÷ng h¹n chÕ cña ng÷ ph¸p c¶i
biÕn t¹o sinh ®· ®Ò xuÊt quan ®iÓm kh¸c vÒ ng«n ng÷ häc
nh»m kh¾c phôc ®îc nh÷ng h¹n chÕ trªn. Thùc tÕ sö dông
ng«n ng÷ ®ã trong giao tiÕp cña con ngêi ®a d¹ng, phong phó
vµ phøc t¹p h¬n nhiÒu, nã vît ra khái c¸c nguyªn t¾c nh©n t¹o 
h×nh thøc vµ bÞ chi phèi rÊt lín bëi hoµn c¶nh v¨n hãa x· héi. 

• Widdowson (1979) ®· chØ ra r¹ch rßi sù kh¸c biÖt cña hai kh¸i
niÖm rÊt c¬ b¶n tríc nay vÉn cßn bÞ m¬ hå g©y c¶n trë rÊt lín
cho nghiªn cøu dÞch thuËt, ®ã lµ nguyªn t¾c sö dông ng«n ng÷
(usage) vµ thùc tÕ sö dông ng«n ng÷ (use). 

• DÞch thuËt ®ưîc xÐt tíi nưh mét qu¸ tr×nh giao tiÕp lêi nãi cña
con ngưêi chø kh«ng cßn lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch chÊt liÖu
ng«n ng÷ thuÇn tóy mang tÝnh kü thuËt gi¶n ®¬n như trưíc
®©y.



• Kh¸i niÖm “tÝnh phï hîp” rÊt h÷u Ých vµ liªn quan

nhiÒu ®Õn nghiªn cøu dÞch thuËt. Qu¸ tr×nh dÞch thuËt

còng nh s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh nµy cã thÓ ®ưîc xÐt

®Õn c¨n cø vµo “tÝnh phï hîp” cña v¨n b¶n ng«n ng÷

gèc vµ v¨n b¶n ng«n ng÷ dÞch so víi ng÷ c¶nh cña

chóng. 

• Mèi lo ng¹i, thËm chÝ lµ bi quan vÒ sù bÊt t¬ng xøng

cña c¸c ph¹m trï ng÷ ph¸p gi÷a hai ng«n ng÷ kh¸c

nhau dÉn tíi nh÷ng trêng hîp ®îc cho lµ “bÊt kh¶ 

dÞch” thùc ra lµ xuÊt ph¸t tõ khu vùc nguyªn t¾c sö

dông (ng«n ng÷ nh mét hÖ thèng) chø kh«ng ph¶i tõ

®Þa h¹t thùc tÕ sö dông (ng«n ng÷ trong giao tiÕp). 

§iÒu nµy ®· ph¸ bá rµo c¶n tån t¹i hµng thÕ kû cho

nghiªn cøu dÞch thuËt vµ khai th«ng bưíc ph¸t triÓn

míi cho ph©n ngµnh nµy.



Nh÷ng khuynh hưíng nghiªn cøu ng«n ng÷

hiÖn nay vµ nghiªn cøu dÞch thuËt.

• Mét vµi thËp kû gÇn ®©y, mèi quan t©m cña ng«n

ng÷ häc ®· ®ưîc më réng ra ngoµi ph¹m vi c©u

®¬n lÎ rÊt nhiÒu vµ kÕt qu¶ lµ nh÷ng khuynh híng

nghiªn cøu ng«n ng÷ míi xuÊt hiÖn nh ng«n ng÷

häc v¨n b¶n mµ sau nµy lµ ph©n tÝch diÔn ng«n. 

• Khuynh hưíng nghiªn cøu nµy chñ tr¬ng gi¶i

thuyÕt h×nh thøc v¨n b¶n theo gãc ®é ngưêi sö

dông ng«n ng÷. Theo quan niÖm nµy nghÜa ®ưîc

tháa thuËn gi÷a ngưêi t¹o v¨n b¶n vµ ngưêi tiÕp

nhËn v¨n b¶n. 



• Ngưêi dÞch lµ mét ngưêi sö dông ng«n ng÷ ®Æc 

biÖt tham gia vµo qu¸ tr×nh tháa thuËn nghÜa nµy 

vµ duy tr× qu¸ tr×nh nµy vưît qua nh÷ng rµo c¶n 

ng«n ng÷ vµ v¨n ho¸. 

• Trong qu¸ tr×nh dÞch, ngưêi dÞch ph¶i xö lý nhiÒu 

lo¹i ý nghÜa cña v¨n b¶n: nghÜa dù ®Þnh, nghÜa 

suy diÔn vµ nghÜa tiÒn gi¶ ®Þnh trªn c¬ së lµ c¸c 

b»ng ch÷ng mµ v¨n b¶n cung cÊp. 



3 chuyển hướng trong nghiên cứu dịch 
thuật

Snell-Hornby, 2006: 3 chuyển hướng trong
nghiên cứu dịch thuật:

• Chuyển hướng ngôn ngữ học

• Chuyển hướng ngữ dụng

• Chuyển hướng văn hóa



Lý thuyết ngữ pháp kiến tạo: hướng nghiên cứu dịch 
thuật nhiều tiềm năng

• Vấn đề đặt ra cho nghiên cứu dịch thuật hiện nay: 
có được một lý thuyết bao gồm các quan điểm
ngôn ngữ và văn hóa tiệm cận với bản chất của
dịch thuật vừa có tính thực tiễn như một công cụ
phân tích các đơn vị ngôn ngữ trong văn bản và
sự tham gia của chúng vào quá trình tạo nghĩa với
các yếu tố ngoại ngôn là văn hóa xã hội. 

• Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy cần phải nhìn
nhận dịch thuật một cách tổng thể và toàn diện
hơn dưới ánh sáng của các lý thuyết và thành tựu
từ các ngành nghiên cứu liên quan.



• Nghiªn cøu dÞch thuËt ®ưîc tiÕn hµnh theo 

khuynh hưíng ng«n ng÷ míi nµy tËn dông nhiÒu 

thµnh tùu cña ng«n ng÷ häc x· héi, ng÷ dông häc, 

giao văn hóa vµ ph©n tÝch diÔn ng«n. 

• Vai trß cña ngưêi dÞch ®ưîc lµm s¸ng tá h¬n: tõ 

chç chØ lµ nh÷ng ngưêi ®¬n thuÇn gi¶i m· c¸c 

quan hÖ tõ vùng vµ có ph¸p cña v¨n b¶n ngưêi 

dÞch ph¶i lµm h¬n thÕ nhiÒu: gi¶i thuyÕt vµ n¾m 

b¾t ®ưîc c¸c ý ®Þnh cña ngưêi t¹o v¨n b¶n tõ ®ã 

x©y dùng l¹i v¨n b¶n víi môc ®Ých gióp ngưêi ®äc 

b¶n dÞch lÜnh héi ®ưîc c¸c ý ®Þnh giao tiÕp nµy 

theo chuÈn mùc cña ng«n ng÷ dÞch. 

•



• Mèi quan t©m chÝnh yÕu cña nghiªn cøu dÞch 

thuËt hiÖn nay ®· chuyÓn tõ tõ vùng, có ph¸p -

phÇn h×nh thøc (h÷u ng«n) cña v¨n b¶n sang ph©n 

tÝch ng÷ nghÜa trªn c¬ së hiÓu v¨n b¶n víi nhiÒu 

kiÕn thøc liªn quan (phÇn phi ng«n) ®Õn v¨n b¶n. 

• Sù ph¸t triÓn cña ng«n ng÷ häc theo khuynh 

hưíng thiªn vÒ ng«n c¶nh, c¸c khÝa c¹nh x· héi 

cña giao tiÕp ng«n ng÷ vµ ph©n tÝch diÔn ng«n ®· 

t¹o ra hưíng nghiªn cøu míi trong dÞch thuËt, tiÕp 

cËn víi b¶n chÊt giao tiÕp ng«n ng÷ tù nhiªn cña 

con ngưêi mµ dÞch thuËt chÝnh lµ mét kiÓu ®Æc 

biÖt. DÞch thuËt ®ưîc coi lµ mét qu¸ tr×nh giao tiÕp 

giao v¨n ho¸ chø kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ sù 

chuyÓn dÞch c¬ giíi c¸c ®¬n vÞ ng«n ng÷.



DÞch thuËt

Ngư nghÜa häc. Ngư dông 

häc, Ng«nngư x· héi häc, 

ng«nngư häc ®èi chiÕu, 

Ng«n ngư häc khối liÖu, 

Ng«n ngư häc tri nhËn, PT 

diÔn ng«n

DÞch m¸y,

T liÖu häc,

ThuËt ngữ häc,

Tõ ®iÓn häc,

Đa ph¬ng tiÖn

Chó gi¶i häc

HËu cÊu tróc,

Gi¶i kiến tạo

Nghiªn 

cøu ®iÖn ¶nh, 

Ng«n ngư vµ 

quyÒn lùc,  T tëng häc, Nghiªn 

cøu giíi tÝnh, Nghiªn cøu 

®ång tÝnh, LÞch sö,

HËu thùc d©n häc

Thi ph¸p häc,

Tu tõ häc, 

Phª b×nh văn häc,

Ph©n tÝch diÔn 

ng«n phª ph¸n, 

V¨ăn häc  so

s¸nh

Nghiªn cøu 

văn ho¸

C«ng nghÖ 

ng«n 

ngư

TriÕt 

häc

Ng«n ngữ
häc

Nghiªn 

cøu văn 

häc   



Ph¹m vi vµ néi dung nghiªn cøu dịch thuật

1.    Những vÊn ®Ò lý luËn cơ sở

- LÞch sö dÞch thuËt vµ nghiªn cøu dÞch thuËt

- B¶n chÊt cña dÞch thuËt

- Qu¸ tr×nh dÞch dÞch thuËt dưíi ¸nh s¸ng ng«n ng÷ häc vµ c¸c khoa

häc liªn quan

2. Phân tích diÔn ng«n vµ dÞch thuËt

- Vai trò của ph©n tÝch diÔn ng«n trong dịch thuật

- Lo¹i h×nh v¨n b¶n vµ ph©n tÝch v¨n b¶n trong dÞch thuËt

- Phân tích diễn ngôn trong dịch thuật



3. VÊn ®Ò tư¬ng ®ư¬ng trong dÞch thuËt 

- C¸c quan niÖm vÒ tư¬ng ®ư¬ng dÞch thuËt

- Những loại hình tương đương dịch thuật

- Tư¬ng ®ư¬ng dÞch thuËt vµ øng dông trong dÞch

4. VÊn ®Ò phư¬ng ph¸p vµ kü thuËt trong dÞch thuËt

• §ưêng hưíng vµ  Phư¬ng ph¸p dÞch

• Hai ®ưêng hưíng dÞch thuËt chÝnh

• Những phư¬ng ph¸p và thủ pháp dich thuËt c¬ b¶n

• VÊn ®Ò phư¬ng ph¸p dÞch trong thùc tiÔn dÞch thuËt

• Những khuynh hướng nghiên cứu về phương pháp và thủ
pháp dịch.



5. VÊn ®Ò ®¸nh gi¸ vµ phª b×nh dÞch thuËt

- Những quan điểm và m« h×nh ®¸nh gi¸ vµ phª 

b×nh dÞch thuËt

- Mét sè øng dông trong dÞch thuËt và nghiên

cứu dịch thuật

- Nghiên cứu đánh giá phê bình dịch thuật ở việt
Nam.



7. Những  bình diện sư phạm của dịch thuật

• Sử dụng dịch trong dạy ngoại ngữ

• Dạy dịch như kỹ năng thứ năm của ngoại ngữ

• Đào tạo biên phiên dịch chuyên nghiệp:

- Thiết kế chương trình và khóa đào tạo

- Phát triển tài liệu giảng dạy cho một khóa
học dịch

- Tổ chức các khóa tập huấn cho biên phiên
dịch và biên tập viên dịch thuật





PHÊ BÌNH ĐÁNH GIÁ DỊCH THUẬT: 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ 

THỰC TIỄN DỊCH THUẬT ANH - VIỆT
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CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ SỞ

• Tổng hợp của những vấn đề cơ sở của lý luận dịch thuật:

I- Lược sử dịch thật và nghiên cứu dịch thuật

II- Bản chất của dịch thuật

III- Quá trình dịch thuật

VI. Văn bản, diễn ngôn và dịch thuật

VI- Loại hình văn bản trong địch thuật



ChƯ¬ng II: tƯ¬ng ®Ư¬ng dÞch thuËt anh - viÖt

i- Vấn đề tương đương dịch thuật trong lý luận dịch

II- Các loại hình tương đương dịch thuật

•Những vấn đề được coi là trọng tâm của lý thuyết dịch nói chung và phê bình

đánh giá dich thuật nói riêng là tương đương trong dịch thuật.

•Là cơ sở cho những phân tích và đề xuất ở các chương tiếp theo.

•Nôi dung chính gồm bản chất của tương đương dịch thuật và các loại tương đương

dịch thuật với nhiều ví dụ từ thực tiễn dịch thuật Anh-Việt.



CHƯƠNG III: PHÊ BÌNH ĐÁNH GIÁ DỊCH THUẬT: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ 

LUẬN CƠ BẢN

I- Vai trò và vị trí của phê bình đánh giá dịch thuật

II- Vấn đề tiêu chí đánh giá dịch thuật

III- Phê bình đánh giá dịch thuật: một số vấn đề lý luận cơ bản

•Tổng quan các khuynh hướng lý thuyết về phê bình đánh gía dịch thuật và phân tích đánh giá

các quan điểm lý thuyết và mô hình đánh giá dịch thuật hiện nay trên thế giới.

•Đây cũng là cơ sở lý luận cho việc đề xuất khuyến nghị mô hình đánh giá dịch thuật phù hợp

cho Việt Nam.



CHƯƠNG IV: NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG PHÊ BÌNH ĐÁNH 

GIÁ DỊCH THUẬT ANH-VIỆT Ở VIỆT NAM

I. Giới thiệu    

II. Tổ chức nghiên cứu     

III. Phân tích đánh giá kết quả nghiên cứu    

IV. Kết luận và khuyến nghị    

• Trình bày là nội dung chính của báo cáo nghiên cứu điều tra khảo sát thực tiễn 

thuộc dự án nghiên cứu QN 15.35.

• Là cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất khuyến nghị mô hình đánh giá dịch thuật phù 

hợp cho Việt Nam.



CHƯƠNG V: VỀ MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ DỊCH THUẬT ANH-VIỆT

I. Phân tích đánh giá các Mô hình 

II. Mô hình dựa trên phương pháp đánh giá của House  và Newmark   

III. Một số khuyến nghị về mô hình đánh giá dịch thuật Anh-Việt 

• Phân tích đánh giá những ưu điểm và hạn chế của các quan điểm lý 

thuyết và mô hình hiên nay trên thế giới và sự phù hợp của chúng với 

thực tiễn Việt Nam. 

• Trên cơ sở đó một số mô hình phù hợp với đánh giá dịch thuật Anh-Việt 

được khuyến nghị đề xuất (House và Newmark).



PHỤ LỤC: 

NHỮNG NGHIÊN CỨU THỂ NGHIỆM MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ DỊCH THUẬT ANH -

VIỆT 

Những báo cáo nghiên cứu thể nghiệm một số mô hình được đề xuất ở các chương trên vào đánh giá 

chất lượng dịch thuật Anh-Việt, gồm mô hình của Newmark (1988) và House (1997/2001/2005).

•PHỤ LỤC 1:

NhËn xÐt ®¸nh gi¸ b¶n dÞch chuyên khảo “Sù trçi dËy cña Håi gi¸o vµ cư¬ng vùc Bengal 1204-1760” tõ 

tiÕng Anh sang tiÕng ViÖt.

•PHỤ LỤC 2: 

Báo cáo: “Nghiên cứu áp dụng mô hình của Nida & Taber kết hợp với mô hình của House vào phê bình 

bản dịch văn xuôi Anh-Việt: Mô hình đánh giá bản dịch dựa vào phản ứng của độc giả”

•PHỤ LỤC 3:
“ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BẢN DỊCH ANH-VIỆT TÁC PHẨM  “ĐẠI GIA GATSBY” CỦA NHÀ VĂN F.SCOTT FITZGERALD”

•PHỤ LỤC 4: 

“Đánh giá dịch Anh-Việt các yếu tố mang đặc trưng văn hoá trong văn học: Bình diện chức năng 

dụng học”



Mục tiêu cụ thể của dự án nghiên cứu như sau:

- Nghiên cứu tìm hiểu những khuynh hướng lý thuyết ngôn ngữ học và

dịch thuật làm cơ sở lý luận phù hợp cho phê bình đánh giá dịch thuật Anh-

Việt hiện nay.

- Nghiên cứu điều tra khảo sát hiện trạng dịch thuật và phê bình đánh giá

chất lượng dịch thuật ở trong nước.

- Phân tích đánh giá và chỉ ra những mô hình phê bình đánh giá dịch

thuật có tính khả thi và phù hợp đối với thực tiễn dịch thuật Anh-Việt

- Đề xuất những ứng dụng bước đầu của các mô hình phê bình đánh giá

dịch thuật vào phê bình đánh giá các dịch phẩm Anh-Việt và những đánh giá

về lợi ích và hạn chế của những mô hình này để góp phần nâng cao chất

lượng hoạt động dịch thuật, đánh giá dịch thuật và đào tạo hiện nay.



Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp tiếp cận

- Lý luận: Nghiên cứu đánh giá các mô hình phục vụ phê bình 

đánh giá dịch thuật theo các khuynh hướng lý thuyết ngôn ngữ học 

hiện nay trên thế giới và trong nước.

- Thực tiễn: Điều tra khảo sát ý kiến đánh giá của người đọc, 

dịch giả và những người có chuyên môn dịch thuật. Nghiên cứu 

ứng dụng thực nghiệm các mô hình đánh giá bản dịch. 



Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 

 Chủ cấp: Nghiên cứu cơ sở lí luận của các phương pháp phê bình đánh giá 

dịch thuật theo các khuynh hướng lý thuyết ngôn ngữ học trên thế giới và 

trong nước và phân tích đánh giá các mô hình phục vụ phê bình đánh giá dịch 

thuật.

 Thứ cấp: 

- Nghiên cứu điều tra khảo sát ý kiến đánh giá của người đọc, dịch giả và 

những người có chuyên môn dịch thuật về hiện trạng dịch thuật và phê bình 

đánh giá chất lượng bản dịch trong nước.

- Thực nghiệm ứng dụng các mô hình phê bình đánh giá dịch thuật các dịch 

phẩm Anh-Việt để đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của mô hình.



I. Những quan điểm và mô hình phê bình đánh giá dịch thuật

• Nghiên cứu cơ sở lý luận những khuynh hướng lý thuyết ngôn ngữ

học và dịch thuật cho phê bình đánh giá dịch thuật cho thấy một sự

phong phú và đa dạng của những quan điểm, đường hướng và

phương pháp phê bình đánh giá dịch thuật hiên nay trên thế giới.

• Nghiên cứu đã khảo sát về mặt lý luận những lý thuyết và mô hình

đánh giá phê bình địch thuật.

• Tổng hợp các nghiên cứu về lý thuyết về phê bình đánh giá dịch

thuật và kết hợp với những kết quả của nghiên cứu điều tra khảo sát

thực tiễn dịch thuật Anh-Việt ở trong nước để phân tích và đề xuất

một số quan điểm và mô hình đánh giá dịch thuật phù hợp với thực

tiễn trong nước và dịch thuật Anh-Việt.



1. Những lý thuyết và mô hình theo quan điểm tinh thần

2. Lý thuyết ngôn ngữ tâm lý học trong phê bình đánh giá dịch thuật

3. Lý thuyết đánh giá dịch thuật theo trường phái chức năng Đức

• Mô hình đánh giá chất lượng dịch thuật của Koller

• Phương pháp tiếp cận đánh giá chất lượng bản dịch của Reiss (1973/1984)

• Mô hình của Nord (1991, 1997, 2005)

4. Phương pháp đánh giá chất lượng dịch thuật của Hatim và Mason

5. Lý thuyết lập luận trong đánh giá chất lượng bản dịch

6. Lý thuyết chức năng-dụng học trong đánh giá chất lượng dịch thuật

7. Phư¬ng ph¸p phª binh ®¸nh gi¸ dÞch thuËt cña Newmark

8. Chủ nghĩa hậu hiện đại và giải kiến tạo trong PBĐG dịch thuật



I. Nghiên cứu điều tra thực trạng phê bình đánh giá dịch thuật Anh-Việt ở Việt Nam

“Báo cáo Nghiên cứu điều tra khảo sát”

II. Nghiên cứu ứng dụng các mô hình vào phê bình đánh giá các dịch phẩm Anh-Việt

“Báo cáo Nghiên cứu ứng dụng các mô hình dịch thuật vào đánh giá dịch phẩm Anh-Việt”



5. Đánh giá về các kết quả và kết luận

• Việc nghiên cứu tìm hiểu những khuynh hướng lý thuyết ngôn ngữ học 

và dịch thuật làm cơ sở lý luận phù hợp cho phê bình đánh giá dịch thuật 

Anh-Việt hiện nay. 

• Các quan điểm và lý thuyết ngôn ngữ học cơ sở của những lý luận và mô 

hình phê bình đánh giá dịch thuật đã được khảo cứu, phân tích, phê phán 

đánh giá và tổng kết lại thành một hệ thống làm nền tảng lý luận cho việc 

chọn lựa, điều chỉnh và đề xuất những mô hình thích hợp với những mục 

đích và thực tiễn phê bình đánh giá dịch thuật Anh-Việt.

• Nghiên cứu điều tra khảo sát hiện trạng dịch thuật và phê bình đánh giá

chất lượng dịch thuật ở trong nước qua bảng hỏi và phỏng vấn chuyên gia,

dịch giả chuyên nghiệp và độc giả cho những thông tin sát thực về hiện

trạng và những bất cập về lý luận và thực hành dịch thuật nói chung và phê

bình đánh gía dịch thuật Anh-Việt nói riêng ở Việt Nam.



• Kết quả điều tra khảo sát là cơ sở thực tiễn để phân tích đánh giá,

điều chỉnh và đề xuất những mô hình thích hợp với điều kiện và

hoàn cảnh thực tế trong nước

• Những nghiên cứu ứng dụng bước đầu của các mô hình phê bình

đánh giá dịch thuật vào phê bình đánh giá các dịch phẩm Anh-Việt

đã cho thấy những lợi thế và hạn chế của những mô hình này, từ đó

đề xuất được những mô hình theo mục đích khác nhau của thực

tiễn phê bình đánh giá dịch thuật Anh-Việt.

• Từ cơ sở lý luận và phân tích hoàn cảnh thực tiễn nghiên cứu đã

đánh giá và chỉ ra những mô hình phê bình đánh giá dịch thuật có

tính khả thi và phù hợp đối với thực tiễn dịch thuật Anh-Việt, góp

phần nâng cao chất lượng hoạt động dịch thuật, đánh giá dịch thuật

và đào tạo hiện nay.



1.Mô hình phê bình đánh giá dịch thuật phục vụ mục đích đào tạo:

- Mô hình của Nord (1991, 2005) kết hợp đường hướng phân tích văn

bản trong quá trình đánh giá có tính tới mục đích của bản dịch và phản

hồi của độc giả, với điểm xuất phát là xác định mục đích của bản dịch

và quá trình đánh giá xuyên suốt từ mục đích ban đầu này cho đến khi

ra sản phẩm dịch đạt được mục đích.

- Mô hình của Hatim và Mason (1990) đánh giá chất lượng dịch thuật

mô phỏng quá trình xử lý thông tin gồm 2 giai đoạn được điều tiết bởi 3

nguyên lý quan trọng là giao tiếp, ngữ dụng học và ký hiệu học. Mô hình

này có ứng dụng tốt cho đào tạo biên phiên dịch vì nó đề xuất một khung

làm việc cho biên phiên dịch trong đó có những tiêu chí cụ thể dẫn dắt

những quá trình dịch khác nhau và các yếu tố trong quá trình phân tích

văn bản đến tái tạo văn bản.



2. Mô hình phê bình đánh giá dịch thuật phục vụ mục đích nghiên cứu:

• Mô hình chức năng-dụng học của House (1977/1997/2005) có khả năng áp

dụng với nhiều thể loại văn bản khác nhau đã được khẳng định qua nghiên cứu thể

nghiệm ở nhiều công trình đánh giá bản dịch.

• Do việc phân tích văn bản gốc và văn bản dịch đều rõ ràng và có cơ sở khoa học

vững vàng, được dựa trên hai qui trình là phân tích Ngữ vực (Trường, Không khí

ngôn bản, Phương thức ngôn bản) và phân tích Thể loại thông qua phương tiện từ

vựng, cú pháp và liên kết văn bản.

• Qui trình phân tích văn bản trong mô hình này được thực hiện một cách đầy đủ

bao gồm các yếu tố ngoại ngôn và nội ngôn (thể hiện qua phân tích ngữ vực và thể

loại).

• Lợi thế lớn của mô hình này là đặt trọng tâm vào phương diện văn hoá của văn

bản cả trong lý luận và qui trình thao tác phê bình đánh giá dịch thuật. Điểm mạnh

này của mô hình giúp khắc phục được hạn chế trước nay của việc đánh giá dịch

thuật và mở ra tiềm năng áp dụng lớn cho các nghiên cứu đánh giá dịch thuật giữa

những ngôn ngữ thuộc những nền văn hoá quá xa nhau như đánh giá dịch giữa hai

ngôn ngữ Anh và Việt.



• Nghiên cứu ứng dụng thuộc khuôn khổ nghiên cứu cũng cho thấy sự phù hợp của

mô hình này trong nghiên cứu phê bình đánh giá dịch thuật Anh-Viêt với những

điều chỉnh thích hợp. Mô hình của House đã được kết hợp bổ sung thêm phần

điều tra phản ứng độc giả qua bảng hỏi và được áp dụng thể nghiệm trong một

nghiên cứu thuộc Dự án.

3. Mô hình phê bình đánh giá dịch thuật phục vụ mục đích thực hành và nghề 

nghiệp:

• Mô hình phê bình tổng thể bản dịch của Newmark (1988) là cách phê bình đánh

giá dịch thuật gồm 5 bước thiên về kinh nghiệm thực tế của biên dịch viên chuyên

nghiệp với tính thực tiễn và hiệu quả cao nên rất thích hợp với phê bình đánh giá

bản dịch phục vụ mục đích thực hành và nghề nghiệp.

• Đây là mô hình thường được các biên phiên dịch viên chuyên nghiệp và các biên

tập viên dịch thuật ở các nhà xuất bản sử dụng trong công việc.

• Nghiên cứu ứng dụng thuộc khuôn khổ Dự áncũng cho thấy nhiều lợi ích, sự hiệu

quả và tiện lợi của mô hình này.



KIẾN NGHỊ

1. Về việc sử dụng các mô hình đánh giá dịch thuật là kết quả của nghiên cứu:

-Hiện các mô hình phê bình đánh giá dịch thuật đang được ứng dụng cho NCS và 

Học viên cao học nghiên cứu viết luận văn, luận án tại khoa Sau đại học, Trường 

ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã cho kết quả ban đầu tốt (1 Luận án Tiến sĩ và 4 

Luận văn Thac sĩ đã bảo vệ thành công). Các đề tài luận án và luận văn sử dụng 

các mô hình này để nghiên cứu về dịch thuật cần được tiếp tục giao và đầu tư để 

phát triển hơn nữa về lý luận và hoàn thiện mô hình cho các mục đích đánh giá 

dịch thuật khác nhau, đặc biệt là phục vụ mục đích đào tạo.



- Kết quả nghiên cứu của Dự án có khả năng ứng dụng nhiều trong nghiên cứu và

đào tạo. PhÇn lý luËn nền tảng vÒ ®¸nh gi¸ phª binh b¶n dÞch là cơ sở lý luận cho 

nhũng nghiên cứu chuyên sâu về phê bình đánh giá dịch phẩm nói chung và trong 

dịch Anh-Việt nói riêng.

- Phần lý luận này cũng là một bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong chư¬ng trinh lý 

thuyÕt phiªn dÞch trong các kho¸ ®µo t¹o phiªn dÞch chuyªn nghiÖp vµ ®©y còng lµ 

kho¸ häc rÊt bæ Ých cho c¸c biªn tËp viªn dÞch thuËt ë c¸c nhµ xuÊt b¶n.

- ViÖc nghiªn cøu øng dông lý luËn vÒ phª binh ®¸nh gi¸ b¶n dÞch giữa tiÕng Anh 

vµ tiÕng ViÖt vµ gi¶ng d¹y phÇn lý luËn nµy ®ang lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt ë nưíc ta 

vànền tảng cơ sở lý luận này sẽ trợ giúp mét c¸ch hiÖu qu¶ c¸c nhµ phª binh ®¸nh 

gi¸ dÞch thuËt Anh-Việt ở Việt Nam. 

- Dự kiến các mô hình phê bình đánh giá dịch thuật sẽ được phổ biến và áp dụng 

cho phê bình đánh giá dịch thuật tại c¸c trưêng ®¹i häc, các viện nghiên cứu, c¸c 

nhµ xuÊt b¶n vµ nhưng c¬ së dÞch thuËt trong cả nước. Trường Đại học ngoại ngữ, 

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ là đầu mối triển khai các kế hoạch này.
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