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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Nằm trong mục tiêu chung của đào tạo ngoại ngữ, việc giảng dạy dịch tại các 
khoa tiếng Pháp tại Việt Nam thường hướng đến mục đích chính là nâng cao 
năng lực ngôn ngữ của người học. Đây được gọi là hình thức dạy dịch sư phạm. 
Thông qua hình thức học dịch này, người dạy cần phải tìm hiểu những khó khăn 
mà người học gặp phải trong quá trình học để có thể nâng cao năng lực ngôn ngữ 
họ. Trong thực tế giảng dạy, chúng tôi nhận thấy một số khó khăn thường xuất 
phát từ sự khác biệt giữa các ngôn ngữ. 

Thật vậy, tiếng Việt và tiếng Pháp thuộc hai phạm trù ngôn ngữ khác nhau. Nếu 
tiếng Việt là một ngôn ngữ phân tích không có biến tố, chấp nhận cả chủ đề và 
chủ ngữ trong các cấu trúc cú pháp, thì tiếng Pháp là một ngôn ngữ luôn đòi hỏi 
sự có mặt của chủ ngữ ngữ pháp để có thể xác định rõ hình thái của động từ trong 
câu. Điều đó được thể hiện rõ qua việc trong tiếng Pháp có một loại câu chứa 
chủ ngữ hình thức không có ngữ nghĩa, được gọi là câu vô nhân xưng. Giống 
như các ngôn ngữ có biến tố khác, tiếng Pháp là một ngôn ngữ mà các ngôi hoặc 
chủ ngữ ngữ pháp sẽ quyết định dạng thức của động từ., điều này giải thích sự 
hiện diện của chủ ngữ hình thức “il” trong các câu vô nhân xưng. Ngược lại, 
trong tiếng Việt, chủ thể ngữ pháp và chủ thể ngữ nghĩa luôn đồng nhất với nhau. 
Sự khác biệt đáng kể này giữa hai ngôn ngữ đã gây ra một số trở ngại trong việc 
học tiếng Pháp của người Việt. 

Câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ hàng 
ngày cũng như ngôn ngữ hàn lâm. Tuy nhiên, cho đến nay, kiểu câu này vẫn 
chưa là đối tượng nghiên cứu đối chiếu một cách có hệ thống nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc học dịch sư phạm. Thế nhưng, theo quan sát của chúng tôi, 
trong những giờ học dịch, rất nhiều sinh viên gặp khó khăn trong việc chuyển 
dịch những câu vô nhân xưng tiếng Pháp sang tiếng Việt. Chẳng hạn, họ cảm 
thấy khó dịch nghĩa của câu sau sang tiếng Việt: “Il m’arrivait de mentir à ma 
mère et de faire quarante kilomètres en scooter pour aller chanter dans un bal”. 

Một số không tìm được giải pháp dịch. Một số khác đưa ra những cách dịch 
không thích hợp do dịch từ đối từ. Trong thực tế, “il m’arrivait…” tương đương 
với“đôi lúc” trong tiếng Việt, nếu ta dựa vào nghĩa của thì "imparfait" của động 
từ “arriver”, trong cách dùng này diễn tả sự lặp lại. Nhưng trong câu  “Il arriva 
qu’un de ces soirs, Yves ne sortit pas” (Bí ẩn nhà Frontenac-François Mauriac), 
cấu trúc “Il arriva que…” được dịch giả Dương Linh chuyển thành một liên kết 
từ chỉ thời gian “rồi” (Rồi, có một tối, Yves ở nhà không đi đâu). Như vậy, chúng 
ta có thể thấy rằng tùy từng ngữ cảnh cụ thể, cấu trúc “Il arrive…” có thể được 
chuyển dịch thành một trạng từ (đôi lúc) hoặc thành liên kết từ chỉ thời gian (rồi). 
Chính vì lý do trên, chúng tôi đã đặt ra câu hỏi làm thế nào để dịch sang tiếng 
Việt các câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp?  



2 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

Nghiên cứu đối chiếu của chúng tôi hướng đến việc hệ thống hóa các phương 
tiện diễn đạt tương đương các câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp sang tiếng Việt. 
Việc hệ thống hóa này có thể giúp người Việt Nam học tiếng Pháp vượt qua 
những khó khăn trong việc lĩnh hội cũng như trong việc dịch từ tiếng Pháp sang 
tiếng Việt. Ngoài ra, nghiên cứu của chúng tôi cũng mở ra một hướng mới trong 
việc cải thiện hệ thống dịch trực tuyến từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược 
lại, hiện vẫn cần phát phải hoàn thiện thêm. 

3. Câu hỏi nghiên cứu  

Vấn đề của chúng tôi được cụ thể hóa bằng những câu hỏi sau: 

- Câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp được diễn đạt tương đương sang tiếng Việt 
như thế nào?  

- Người học tiếng Pháp đã gặp phải những khó khăn nào khi dịch kiểu câu này 
sang tiếng Việt? 

 - Những can thiệp sư phạm nào có thể giúp nâng cao chất lượng dịch của người 
học? 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Để trả lời câu hỏi đầu tiên, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu đối chiếu 
giữa tiếng Pháp và tiếng Việt. Sự so sánh hai hệ thống ngôn ngữ này giúp xác 
định được sự khác biệt của chúng trong cách diễn đạt chủ ngữ vô nhân xưng hay 
còn gọi là chủ ngữ hình thức. Sau đó, chúng tôi quan sát và phân tích các ngữ 
liệu song ngữ được trích từ các tác phẩm văn học nhằm xác định các phương tiện 
diễn đạt khác trong tiếng Pháp, có thể xuất hiện trong diễn ngôn, một lĩnh vực 
mà ngôn ngữ được sử dụng trong ngữ cảnh với sự sáng tạo của những người 
tham gia giao tiếp. Chúng tôi cũng sử dụng ngữ liệu phi văn học vì những lý do 
sau đây. Đầu tiên, chúng tôi cố gắng xây dựng một danh sách đầy đủ các loại câu 
vô nhân xưng trong tiếng Pháp, bởi vì chỉ với một ngữ liệu văn học hoặc phi văn 
học, chúng tôi không thể tìm đủ các kiểu câu vô nhân xưng. Thứ hai, đối với các 
bài tập dịch mà chúng tôi yêu cầu sinh viên thực hiện, chúng tôi cho rằng các bài 
tập này nên được tìm từ nhiều nguồn khác nhau để đa dạng hóa ngữ cảnh xuất 
hiện của câu vô nhân xưng. Ngoài ra, chúng tôi phải đảm bảo rằng tất cả các loại 
câu vô nhân xưng đều xuất hiện trong kho ngữ liệu của chúng tôi. 

Để trả lời cho câu hỏi thứ hai và thứ ba, trước tiên chúng tôi cung cấp một bài 
kiểm tra tiền thực nghiệm cho sinh viên. Kết quả thu được từ bài kiểm tra này 
cho phép chúng tôi biết được những khó khăn trong việc dịch câu vô nhân xưng 
từ tiếng Pháp sang tiếng Việt của người học.  
 Từ những khó khăn của sinh viên, chúng tôi thực hiện các biện pháp can thiệp 

sư phạm, bao gồm việc dạy củng cố ngữ pháp câu vô nhân xưng nhằm  giúp sinh 
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viên nắm được tất cả các tính chất của loại câu này. Đồng thời chúng tôi cũng 

giới thiệu các kỹ thuật dịch thuật phù hợp để dịch các kiểu câu này.  

Cuối cùng, chúng tôi thực hiện một bài kiểm tra đối với cùng đối tượng sinh viên 
đã nêu trên, nhằm đo lường hiệu quả của những can thiệp sư phạm và để kiểm 
chứng liệu việc hiểu rõ các đặc điểm của câu vô nhân xưng có thể giúp việc dịch 
câu vô nhân xưng sang tiếng Việt có dễ dàng hơn hay không.  

Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm hai phần chính. Phần thứ nhất là khung lý 
thuyết và khái niệm bao gồm ba chương. Chương thứ nhất giới thiệu về các đặc 
điểm cú pháp -ngữ nghĩa của câu vô nhân xưng trong tiếng pháp. Chương thứ 
hai dành để phân tích đối chiếu câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp và câu không 
đề trong tiếng Việt. Chương thứ ba đề cập đến các vấn đề lý thuyết dịch và giảng 
dạy dịch thuật.    
Phần thứ hai của luận án bao gồm hai chương. Chương thứ  tư trình bày các cách 

diễn đạt tương đương câu vô nhân xưng từ tiếng Pháp sang tiếng Việt của một 

số dịch giả Việt Nam. Chương thứ năm giới thiệu các kết quả thu được từ thực 

nghiệm cũng như việc phân tích những khó khăn mà sinh viên gặp phải khi dịch 

câu vô nhân xưng từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Trong chương này, chúng tôi 

cũng trình bày những kết quả mà sinh viên đạt được sau khi chúng tôi thực hiện 

các biện pháp sư phạm cần thiết.  

                         

KHUNG LÝ THUYẾT VÀ KHÁI NIỆM 

 

Chúng tôi đã xây dựng một khung lý thuyết và khái niệm làm cơ sở lý luận cho 

việc phân tích các kết quả nghiên cứu trong phần thứ hai của luận án. Phần lý 

thuyết và khái niệm này bao gồm ba chương. 

- Chương đầu tiên sẽ trình bày những khái niệm cơ bản liên quan đến khái niệm 

câu nói chung và câu vô nhân xưng nói riêng trong tiếng Pháp. Chúng tôi đã tiếp 

cận định nghĩa, đặc điểm và cách phân loại các loại câu vô nhân xưng theo các 

tác giả khác nhau. Cuối cùng, dựa trên các lý thuyết đã được đề cập, chúng tôi 

đã đề xuất một phương pháp phân loại các kiểu câu vô nhân xưng dựa trên cấu 

trúc ngữ pháp của chúng. Theo cách phân loại này, các cấu trúc vô nhân xưng 

trong tiếng Pháp có thể được phân thành 5 kiểu cơ bản mà chúng tôi sẽ trình bày 

trong Bảng 1 dưới đây. 
Chúng tôi tin rằng cách phân loại mới sẽ hữu ích cho các phân tích của chúng tôi 

khi chúng tôi thảo luận về các vấn đề dịch các câu vô nhân xưng từ tiếng Pháp 

sang tiếng Việt. Mặt khác, nó giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiểu và sử 

dụng đúng loại câu này đối với người học nước ngoài nói chung và người học 

Việt Nam nói riêng. 
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Bảng 1 : Phân loại các kiểu câu vô nhân xưng  

1 Il + verbes ou locutions météorologiques/de temps (Il +ĐT/ quán ngữ chỉ 

thời tiết/ thời gian) 

Ex : Il neige/ Il fait jour. 
2 Il + verbes impersonnels à compléments obligatoires + 

GN/infinitif/complétif  

(Il + ĐT vô nhân xưng có bổ ngữ bắt buộc +giới ngữ/Đt nguyên thể/mệnh đề)  

Ex : Il faut partir/ Il me semble que tu n’es pas honnête. 

3 Il + verbes intransitifs + complément (sujet véritable du verbe) 

(Il + nội ĐT+ bổ ngữ (chủ ngữ thật của ĐT)) 

Ex.: Il arrive un malheur. 
4 Il + être + adjectif  (Il + être + tính từ)  

Ex. : Il est impossible de faire cinquante choses à la fois. 
5 Il + être + PP / Il + verbe pronominal  

(Il + être + quá khứ phân từ/ Il + Đt phản thân) 
Ex. : Il a été dit bien des bêtises. / Il s’est dit bien des bêtises. 

Chương thứ hai có mục đích làm rõ những điểm tương đồng và sự khác biệt cơ 
bản giữa hai hệ thống ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Pháp. Nếu tiếng Pháp, một 
ngôn ngữ có biến tố sử dụng câu vô nhân xưng thì tiếng Việt, một ngôn ngữ 
khôngcó biến tố lại sử dụng câu không đề trong tiếng Việt. Việc phân tích đối 
chiếu giữa hai hệ thống ngôn ngữ này cho phép xác định được các điểm tương 
đồng và sự khác biệt được đề cập trong Bảng 2. 

Bảng 2: Những tương đồng và sự khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Pháp 
trên cấp độ câu vô nhân xưng  

Nội dung thông 

tin 

Các kiểu câu vô nhân xưng 

trong tiếng Pháp 

Các kiểu câu không đề 

trong tiếng Việt 

Thời tiết 

Thời gian 

Bối cảnh 

 

 

- Câu vô nhân xưng nhóm (1) 

Il + verbes ou locutions 

météorologiques  

(Il + động từ/quán ngữ chỉ thời 

tiết) 

- Câu lấy khung cảnh hiện 

hữu làm đề  

Ø + vị từ tĩnh/ danh ngữ  

+Trời + từ chỉ thời tiết)  

+Bây giờ + từ chỉ thời gian  

+ Ở đây + từ chỉ nơi chốn  

 

 

Sự bắt buộc  

Lời khuyên Sự 

cần thiết 

Câu vô nhân xưng nhóm (2) Il 

+ verbes à compléments 

obligatoires+ 

GN/infinitif/complétif (Il + 

động từ có bổ ngữ bắt buộc : 

danh ngữ/động từ nguyên 

thể/mệnh đề bổ ngữ) (Il faut, il 

vaut…) 

- Câu có phần đề bỏ trống 

chỉ ngôi thứ hai  

Ø + tiểu từ tình thái cầu 

khiến (hãy, nên, đừng…) + 

ĐT  
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Đánh giá/ ý kiến  

Tình huống/ khả 

năng 

  

Câu vô nhân xưng nhóm (4) và 

một phần nhóm (2) - Il + être + 

adjectif - (Il + être + tính từ)  

-Il + verbes à compléments 

obligatoires+ /complétif (Il + 

Đt có bổ ngữ bắt buộc /mệnh 

đề bổ ngữ (il est délicat de, il 

suffit que…) 

Câu có phần đề bỏ trống chỉ 

ngôi thứ nhất (tôi, chúng tôi) 

hoặc ngôi thứ hai (anh, 

chúng ta)  

Ø + tính từ/động từ +mệnh 

đề  

Nói tóm lại, có ba trường hợp câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp có nét tương 
đồng với câu không đề trong tiếng Việt. Các nét tương đồng này không phải về 
cấu trúc bề mặt của câu mà liên quan đến nội dung thông tin ở cấp độ phát ngôn. 
Cả hai ngôn ngữ đều dùng đến ngữ cảnh ngôn ngữ để xác định chính xác đề trong 
câu. 
Trong tiếng Pháp, ngữ cảnh này thể hiện qua phương thức, thể và thì của động 

từ hoặc các bổ ngữ về hoàn cảnh và ngữ cảnh tình huống. Trong tiếng Việt, vì 

các từ vựng là bất biến, người ta cũng thường quy chiếu đến ngữ cảnh ngôn ngữ 

đã đề cập đế trước đó hoặc bối cảnh tình huống. 

Các kiểu câu vô nhân xưng còn lại như :  

- (3) Il + verbes intransitifs + complément (chủ ngữ thực),  

- (5) Il + être + PP/ Il + verbe pronominal  

- và một phần của kiểu (2) Il + verbes à compléments obligatoires + 
GN/infinitif/complétif  

 có nội dung thông tin rất đa dạng tỏ ra hoàn toàn khác biệt về mặt hình 
thái cú pháp cũng như về cấp độ phát ngôn so với các loại câu trong tiếng 
Việt. Chúng tôi nhận định rằng sự khác biệt lớn này giữa hai ngôn ngữ sẽ 
gây ra không ít khó khăn cho người Việt học tiếng Pháp trong việc hiểu 
và sử dụng các kiểu câu trên. 
Chương thứ ba được dành để trình bày các khái niệm cơ bản của dịch thuật cũng 

như việc giảng dạy dịch thuật trong một cơ sở đào tạo ngôn ngữ. 

Trong chương này, chúng tôi đã trình bày nguồn gốc và sự phát triển của dịch 

thuật; quy trình dịch theo lý thuyết diễn giải của trường phái Paris; các quy trình 

dịch thuật kỹ thuật của Vinay và Darbelnet, cũng như sự khác biệt giữa dịch sư 

phạm và dịch chuyên nghiệp, và các lỗi dịch trong các lớp ngôn ngữ. 

Thoạt nhìn, những điểm này không thực liên kết với nhau vì lý thuyết của trường 

phái diễn dịch Paris đề xuất chỉ tập trung vào bản dịch. Nó hướng đến mô tả, giải 

thích hoặc mô hình hóa văn bản dịch hoặc quá trình dịch thuật, bao gồm giai 

đoạn hiểu, ly từ và diễn đạt lại. Hơn nữa, theo trường phái này, đơn vị dịch thuật 

được coi là “yếu tố nhỏ nhất cho phép thiết lập các yếu tố tương đương trong bản 

dịch” và nó “xuất hiện như là kết quả của sự giao nhau giữa kiến thức ngôn ngữ 

và kiến thức ngoài ngôn ngữ ” (Lederer, 1994, trang 27). 
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Trong khi cách tiếp cận của Vinay và Darbelnet có xu hướng liên kết dịch thuật 

với ngôn ngữ học, văn phong, tu từ học hoặc tâm lý học và nhấn mạnh các quy 

trình cụ thể dành riêng cho các đơn vị dịch thuật khá nhỏ như từ hoặc câu. Tuy 

nhiên, theo Larose (1989, p. 26) “mặc dù bản dịch hiếm khi được rút gọn thành 

từng từ, nhưng cần phải nhận ra các đơn vị vi mô của văn bản (từ? Câu? v.v.) và 

đơn vị vĩ mô sẽ đóng vai trò là yếu tố đo lường của văn bản đã dịch. Trong thực 

tế, nó là một vấn đề về dịch “dịch câu sang câu”, mục tiêu của nó là đạt được bản 

dịch “văn bản thành văn bản”. Như vậy, từ góc độ giảng dạy dịch thuật trong lớp 

học ngôn ngữ, chúng ta cần trình bày cho người học một cái nhìn tổng thể về kỹ 

thuật dịch thuật của các đơn vị vi mô và đơn vị vĩ mô của văn bản. 

Điều này cho phép người học lựa chọn các kỹ thuật thích hợp, thích ứng với các 

bối cảnh khác nhau. Ngoài ra, các thuật ngữ được Vinay và Darbelnet sử dụng 

rất phù hợp để được sử dụng lại trong phân tích dữ liệu nghiên cứu của chúng 

tôi. Đặc biệt, khi chúng tôi tìm kiếm cách diễn đạt tương đương của câu vô nhân 

xưng tiếng Pháp sang tiếng Việt, một loại câu có cấu trúc nguyên bản không tồn 

tại trong tiếng Việt, việc sử dụng giai đoạn ly từ (desverbalisation) của trường 

phái Paris cho phép người học của chúng tôi chỉ giữ lại nghĩa hay điều mà tác 

giả muốn diễn đạt mà không quá lúng túng trước sự khác biệt về cấu trúc này. 

 

PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Phương pháp nghiên cứu  

Như chúng tôi đã đề cập trong phần mở đầu, việc quan sát và phân tích ngữ liệu 
văn học song ngữ cho phép chúng tôi tổng hợp được các phương tiện diễn đạt 
tương đương của các câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp mà chúng tôi đã xác 
định được thông qua phân tích liên hệ thống. Ngữ liệu này là kết quả của việc sử 
dụng ngôn ngữ, một lĩnh vực mà vai trò của bối cảnh tình huống và tính sáng tạo 
của chủ thể nói là rất quan trọng. 

Nhưng dựa trên tiêu chí nào chúng ta nên chọn tác phẩm để tìm nguồn dữ liệu? 
Chắc chắn rằng những tác phẩm này trước tiên phải được viết bằng tiếng Pháp 
và dịch sang tiếng Việt, sau đó chứa một lượng câu văn đủ để thiết lập ngữ liệu. 

Chúng tôi đã quyết định chọn hai cuốn tiểu thuyết có thể đáp ứng các tiêu chí 
nói trên: “Le mystère Frontenac” (Bí ẩn nhà Frontenac) của François Mauriac do 
Dương Linh dịch và “Je l’aimais " (Bố đã từng yêu) của Anna Gavalda do Ánh 
Hồng dịch. Hai cuốn tiểu thuyết này hoàn toàn khác nhau về nội dung, nhưng 
chúng có một số điểm chung, đó là đều nói về mối quan hệ giữa các thành viên 
trong gia đình, trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như cách đối diện với khó khăn và 
thách thức trong cuộc sống của mỗi cá nhân. 

Chúng tôi đã liệt kê tất cả các câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp và bản dịch 
của chúng sang tiếng Việt nhằm xác định các phương tiện diễn đạt tương đương 
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mà các dịch giả người Việt Nam sử dụng để diễn đạt lại nghĩa của câu vô nhân 
xưng.  

2. Các phương thức dịch  

Tổng cộng, chúng tôi tìm thấy 225 đoạn trích với 228 câu vô nhân xưng, trong 
đó 5,70% (13 câu) kiểu câu  1; 88,16% (201 câu) kiểu câu 2; 4,39% (10 câukiểu 
câu 3 và 1,75% (4 câu) kiểu câu 4. Lưu ý rằng chúng tôi không tìm thấy kiểu câu 
5 “Il + Đt vô nhân xưng” mang nghĩa bị động trong nguồn ngữ liệu.  

Dưới đây là các phương thức dịch được sử dụng trong bản dịch tiếng Việt. 

Chúng tôi nhận thấy rằng dịch vay mượn và dịch mô phỏng không được áp dụng 
để dịch loại câu này. Ngược lại, dịch nghĩa đen, dịch chuyển đổi, dịch chuyển 
điệu và tương đương thường hay được sử dụng. Trên thực tế, các dịch giả không 
sử dụng một phương pháp dịch duy nhất mà kết hợp nhiều phương pháp để dịch 
một phát ngôn. Do đó, chúng tôi cố gắng xác định cách dịch chính cho từng 
trường hợp cụ thể để tìm ra các nguyên tắc cơ bản trong việc dịch các câu vô 
nhân xưng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể phân tích được cách dịch kiểu câu 
vô nhân xưng thứ 5 “Il + être + PP/ Il + verbe pronominal (sens passif)” vì nó 
không tồn tại trong dữ liệu của chúng tôi. 

Chúng tôi trình bày dưới đây bảng tóm tắt các cách dịch được sử dụng từ việc 
phân tích các dữ liệu. 
 

 

 

 

 

  

 

 

Bảng 3 : Thống kê các cách dịch được sử dụng để diễn đạt lại câu vô 

nhân xưng sang tiếng Việt  

 

               Cách dịch 

Kiểu câu 

Dịch 

nguyên văn 

Dịch chuyển 

đổi 

Dịch tương 

đương 

Dịch 

chuyển điệu 

1. Il + Đt/ quán ngữ chỉ 

thời tiết/ thời gian  
 X X  

2. Il + ĐT có bỏ ngữ bắt 

buộc + danh ngữ/ Đt 

nguyên mẫu/ mệnh đề  

X X X X 

3. Il + nội ĐT + bổ ngữ ( 

Chủ ngữ thực của ĐT)  
X X X X 
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4. Il + être + TT  
 X X  

5. Il + être + QK phân từ/ 

Il + Đt phản thân ( bị 

động)  

  

 

 

  

Dịch nguyên văn chủ yếu được áp dụng cho các câu vô nhân xưng chỉ sự cần 
thiết (il faut) hoặc sự tồn tại (il existe, il y a…) thuộc kiểu câu thứ hai và thứ ba 
trong tiếng Pháp. Những câu này thường được diễn đạt lại bằng câu không đề 
loại 1 và loại 3 trong tiếng Việt. Điều này khẳng định các điểm tương đồng về 
mặt thông tin và ngữ dụng giữa hai ngôn ngữ đối với hai loại câu này.  

Ví dụ: 

1. Il suffisait de tendre la main. Le reste se serait bien arrangé d’une 
façon ou d’une autre.  (Gavalda, p. 206) 

=> Chỉ cần chìa tay ra. Phần còn lại sẽ được thu xếp chu toàn 
bằng cách này hay cách khác. (Anh Hong, p. 214) 

2. Elle disait “la famille”, comme s’il n’en eût existé qu’une seule au 
monde, et Yves, consterné, voyait deux larmes grosses comme 
des lentilles, glisser le long du nez de la dame. (Mauriac, p.242) 

=>Cô ta nói “gia đình” cứ như là chỉ có một gia đình duy nhất 
trên đời, và Yves sững sờ nhìn hai giọt nước mắt to bằng hai hạt 
đậu lăn chảy dọc sống mũi của cô. (Duong Linh) 

Dịch chuyển đổi được dùng để dịch câu vô nhân xưng loại 1, 2, 3 và 4 tùy theo 
thức và thì của động từ, tùy theo sự có mặt của chủ ngữ thực, theo ngữ cảnh của 
phát ngôn hoặc thói quen ngôn ngữ của người Việt Nam. Ví dụ : 

1. Quán ngữ vô nhân xưng được chuyển đổi thành liên kết từ chỉ thời 
gian  

- Il arriva qu’un de ces soirs, Yves ne sortit pas. Était-ce lassitude, 
maladie, chagrin du cœur ? (Mauriac, p.212) 

=> Rồi một tối, Yves ở nhà không đi đâu. Phải chăng vì mệt mỏi, đau 
yếu, thất tình ? (Duong Linh, p. 213) 

2. Quán ngữ vô nhân xưng mang nghĩa tình thái được chuyển đổi thành 
vị ngữ trong câu tiếng Việt  

 Il eut été tout naturel que vous reveniez habiter Bordeaux et 
lui succédiez dans la maison de bois merrains…  (Mauriac, p.18) 

=> Chú trở về sống ở Bordeaux, kế nghiệp anh ấy ở cái xưởng 
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gỗ ván là điều tự nhiên. (Duong Linh, p. 19) 

Dịch chuyển điệu được dùng để dịch các kiểu câu vô nhân xưng 2 “Il + verbes 
à compléments obligatoires + GN/infinitif/complétif” và 3 “il + verbe 
intransitif”. Tuy nhiên, quá trình này là tùy chọn trong tất cả các trường hợp vì 
người dịch có thể chọn dịch các câu bằng cách giữ nguyên cấu trúc ban đầu của 
câu mà vẫn không ảnh hưởng đến ý nghĩa và việc hiểu văn bản nguồn. 

Ví dụ: 

 1. Câu phủ định được chuyển thành câu khẳng định  

 Il n’eut pas besoin de marcher longtemps pour ne plus entendre 
les éclats de voix, pour ne plus sentir l’odeur des cigares. 
(Mauriac, p. 140) 

=> Chỉ bước một lát đã không còn nghe tiếng ồn ào, không ngửi 
mùi khói xì gà nữa. (Duong Linh, p. 141) 

2. Câu vô nhân xưng mang nghĩa chủ động được chuyển thành câu mang 
nghĩa bị động  

Pourvu qu’il ne fût rien arrivé à Xavier ! (Mauriac, p. 250) 

=> Miễn sao là ông Xavier không bị gì. (Duong linh, p.251)  
Cuối cùng, dịch tương đương được áp dụng để dịch các câu kiểu 1, 2, 3 và 4. 

Quá trình dịch này nhằm khôi phục ý nghĩa của văn bản nguồn bất chấp sự khác 

biệt về ngữ pháp hoặc từ vựng. Ví dụ: 

 1. Il faisait froid. La lumière de quatre heures, un bref instant, 
caressait les troncs, les écorces des pins luisaient comme des 
écailles, leurs blessures gluantes captaient le soleil déclinant. 
(Mauriac, p. 52)     

=> Trời lạnh. Ánh sáng mặt trời quãng bốn giờ chiều thoáng 
chốc mơn man các thân cây, vỏ thông lóe sáng như vẩy cá, các 
vết thương đầy nhựa hấp thu ánh sáng trời chiều. (Dương Linh, 
p. 53)  

 2. - Il allait falloir s’enfermer dans la maison, déjà on respirait 
mal, les cigales, une à une, éclataient de joie. (Mauriac, p.88) 

=> Sắp đến mùa ở rịt trong nhà, thời tiết bắt đầu khó thở, ve 
sầu lần lượt kêu vang. (Duong Linh, p.89)              

Cần lưu ý rằng kiểu câu vô nhân xưng thứ hai chiếm một tỷ lệ rất lớn trong dữ 
liệu của chúng tôi và được dịch bằng nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào cấu 
trúc và nội dung thông tin của câu. 

3. Ứng dụng vào giảng dạy  
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Ở phần trước, chúng tôi đã phân tích cách dịch giả người Việt diễn đạt lại câu 
câu vô nhân xưng trong tiếng Việt. Kết quả thu được cho phép chúng tôi khẳng 
định rằng các phương tiện biểu đạt tương đương của câu vô nhân xưng trong 
tiếng Việt là đa dạng và thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể. Nguồn tài 
nguyên ngôn ngữ phong phú này đòi hỏi người học dịch thuật phải nắm vững 
ngôn ngữ nguồn cũng như ngôn ngữ đích, đặc biệt phải chú ý đến các quy tắc 
ngữ pháp, các phương thức và bối cảnh tình huống nơi các câu vô nghĩa xuất 
hiện để có thể có thể hiểu và dịch đúng sang tiếng Việt. Vậy thì, sinh viên của 
chúng tôi gặp những khó khăn gì khi làm bài tập dịch? 

Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm trong một lớp học 
tiếng Pháp. Công việc này bao gồm vượt qua một bài kiểm tra trước và một bài 
kiểm tra sau. Giữa hai bài kiểm tra này, chúng tôi thực hiện các biện pháp can 
thiệp sư phạm có tính đến kết quả của bài kiểm tra trước. Các kết luận rút ra từ 
thực nghiệm này sẽ cho phép chúng tôi xác định điểm mạnh và điểm yếu của 
người học trong việc giải thích và diễn đạt lại các giá trị ngữ nghĩa của câu vô 
nhân xưng trong tiếng Pháp. Nhờ đó, chúng tôi sẽ có thể định hướng tìm ra các 
biện pháp hữu hiệu nhằm cải thiện việc sử dụng và dịch kiểu câu này. 

 3.1. Miêu tả đối tượng tham gia thực nghiệm  

Chúng tôi đã chọn sinh viên lớp 15CNP01, khóa 2015-2019 (thuộc chương trình 
cử nhân tiếng Pháp) thuộc khoa tiếng Pháp trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học 
Đà Nẵng. Một số sinh viên đã theo học chương trình song ngữ Pháp - Việt trong 
bảy năm, từ lớp sáu trung học cơ sở đến lớp 12 trung học phổ thông. Những sinh 
viên khác chỉ học tiếng Pháp như ngoại ngữ thứ hai ở cấp 3, tương đương 3 năm 
học tiếng Pháp. Số còn lại, đại diện cho đa số, là những người mới bắt đầu, đã 
tham gia vào kỳ thi tuyển sinh đại học bằng cách chọn tiếng Anh để trở thành 
sinh viên tiếng Anh. Tuy nhiên, sau này không đạt đủ số điểm cần thiết để được 
nhận vào Khoa tiếng Anh, vì vậy những sinh viên này đã chọn tiếng Pháp để có 
một vị trí tại trường đại học. 

Sự không đồng nhất về trình độ ở đầu vào của sinh viên  dần mất đi khi họ học 
đến năm thứ ba hoặc thứ tư. Tuy nhiên, động cơ học tập thấp là một trở ngại thực 
sự cho sự thành công của họ trong quá trình học tiếng Pháp. 

3.2. Kết quả tiền thực nghiệm (pré-test) 

Đối với bài kiểm tra tiền thực nghiệm, sinh viên phải dịch bốn mươi lăm câu 
thuộc năm kiểu câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp (mười câu cho mỗi bốn kiểu 
câu đầu và năm câu cho kiểu câu vô nhân xưng mang nghĩa bị động thứ năm). 
Do câu vô nhân xưng bị động không được sử dụng phổ biến, vì vậy việc tìm 
kiếm các phát ngôn phù hợp với trình độ của sinh viên để làm bài tập dịch thực 
sự trở thành một thách thức lớn. Chính vì vậy, chúng tôi đã chọn năm câu vô 
nhân xưng bị động trong các sách khoa học hoặc trực tuyến thay vì tìm trong một 
tác phẩm văn học Pháp. 
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Hình 1: Thống kê các lỗi sinh viên mắc phải khi dịch câu vô nhân xưng 
tiếng Pháp sang tiếng Việt trong tiền thực nghiệm 

Như vậy, với 28 sinh viên, chúng tôi có tổng cộng một nghìn hai trăm sáu mươi 
(1260) câu tiếng Pháp được dịch sang tiếng Việt với 169 lỗi mắc phải ở tất cả 
các kiểu câu vô nhân xưng. Các lỗi liên quan đến bốn kiểu câu: 1, 2, 3 và 5. Đối 
với loại thứ tư “Il  + être + adjectif”, do có sự tương đồng trong cách diễn đạt 
các nội dung thể hiện một nhận định hoặc một ý kiến giữa tiếng Pháp và tiếng 
Việt nên các sinh viên không gặp khó khăn trong việc dịch thuật. 

Sinh viên mắc nhiều nhất các lỗi hiểu (95 lỗi, chiếm 56,2%) tiếp đến là là lỗi 
diễn đạt (74 lỗi, chiếm 43,8%). Cần lưu ý rằng lỗi hiểu chủ yếu phát hiện thấy 
trong bản dịch kiểu câu thứ nhất và thứ hai, còn lỗi diễn đạt lại được tìm thấy ở 
kiểu câu vô nhân xưng thứ ba và thứ năm.  

Sau khi phân tích bản dịch và đặt câu hỏi cho sinh viên về quá trình dịch của họ, 
chúng tôi nhận thấy rằng các sai sót nhìn chung là do các nguyên nhân sau: 

1. Chưa nắm vững kiến thức về hình thái cú pháp của câu vô nhân xưng tiếng 
Pháp.  

2. Khó khăn trong việc xác định ý nghĩa của các quán ngữ vô nhân xưng trong 
ngữ cảnh.  

3. Thiếu chú ý trong việc diễn đạt lại văn bản trong ngôn ngữ đích và bám quá 
sát với cấu trúc của ngôn ngữ gốc. 

4. Lựa chọn kỹ thuật dịch kém: Học sinh có xu hướng sử dụng các dịch nguyên 
văn cho tất cả các kiểu câu vô nhân xưng   

Do đó, việc phân tích các bản dịch của sinh viên cho phép chúng tôi biết cách 
các các em đã dịch câu vô nhân xưng sang tiếng Việt. Chúng tôi cũng có thể 

Kiểu câu 1 Kiểu câu 2 Kiểu câu 3 Kiểu câu 4 Kiểu câu 5

Lỗi hiểu 46 45 3 0 1

Lỗi diễn đạt 7 10 30 0 27
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Số lỗi sinh viên mắc phải khi dịch các kiểu câu vô nhân xưng
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liệt kê các quy trình dịch mà họ đã sử dụng để chuyển loại câu này bằng tiếng 
Pháp sang tiếng mẹ đẻ của họ. 

Điều đáng chú ý là trong phân tích ngữ liệu văn học của chúng tôi, không tồn tại 
những kiểu câu vô nhân xưng mang nghĩa bị động. Vì vậy, nhờ các bản dịch của 
sinh viên, chúng tôi có thể thống kê được đầy đủ hơn các phương tiện biểu đạt 
tương đương của tất cả các kiểu câu vô nhân xưng từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. 

Dưới đây là bảng liệt kê các kỹ thuật dịch được sinh viên và dịch giả sử dụng: 

 

Bảng 4: Các kỹ thuật dịch được người dịch và sinh viên sử dụng để diễn đạt 

câu vô nhân xưng sang tiếng Việt  

 

Kỹ thuật dịch 

 

 

Kiểu câu 

Dịch nguyên 

văn 

Dịch chuyển 

đổi 

Dịch tương 

đương 

Dịch chuyển 

điệu  

D
ịc
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1-Il +ĐT/quán 

ngữ chỉ thời 

tiết /thời gian  

 X X  X X   

2-Il + Đt + bổ 

ngữ bắt buộc (  

X X X X X X X  

3- Il+ nội ĐT + 

bổ ngữ  

 

X 

X X  X X X  

4- Il +être + TT  X X X X    

5- Il + être + 

QKPT      / Il + 

ĐT phản thân  

 X      X 

3.3. Can thiệp sư phạm 

Trước khi thực hiện bài kiểm tra nhằm kiểm chứng khả năng dịch các câu vô 
nhân xưng tiếng Pháp của sinh viên, chúng tôi tiến hành dạy ngữ pháp về câu vô 
nhân xưng cho sinh viên. Mục tiêu của biện pháp can thiệp này là giải thích cho 
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sinh viên về đặc điểm hình thái cú pháp, cách sử dụng cũng như cách dịch sang 
tiếng Việt của loại câu này.  

Chúng tôi kết hợp việc giảng dạy cú pháp của các kiểu câu vô nhân xưng với 
phân tích lỗi và các giải pháp dịch hay từ các bạn trong lớp. Chúng tôi cũng tận 
dụng những giờ học này để nhắc lại các kỹ thuật dịch cũng như thảo luận về việc 
lựa chọn các kỹ thuật phù hợp cho từng trường hợp cụ thể. Điều này cho phép 
sinh viên phát triển một cơ chế xử lý nhanh chóng các loại câu vô nhân xưng cần 
phải dịch. 

Số sinh viên tham gia các giờ học can thiệp của chúng tôi vẫn là 28. Tuy nhiên, 
chúng tôi nhận thấy rằng một số ít thường xuyên vắng mặt do phải làm việc bán 
thời gian để trang trải cho việc học và các nhu cầu khác. Chúng tôi cho rằng điều 
này có thể có ảnh hưởng đến việc tiếp thu của những sinh viên này về cách sử 
dụng và dịch câu vô nhân xưng sang tiếngViệt.  

Số tiết: 15 tiết / 5 buổi (3 tiết / buổi) 

Thời lượng mỗi tiết: 50 phút (150 phút / buổi) 

Bước 1: Lên ý tưởng (1 buổi) 

Mục tiêu chung: 

- Nắm bắt được kiến thức về hình thái cú pháp và giá trị văn phong của câu vô 
nhân xưng trong tiếng Pháp. 

Mục tiêu hoạt động 

- Phân tích cấu trúc cú pháp của các kiểu câuvô nhân xưng. 

- Phân biệt được 5 kiểu câuvô nhân xưng. 

Kết quả mong đợi: 

Sinh viên có thể: 

- phân biệt năm loại câuvô nhân xưng; 

- nắm được các điểm ngữ pháp cần thiết của loại câu này . 

Công cụ hỗ trợ: 

- Bảng phân loại các kiểu câu vô nhân xưng(bảng 2). 

- Danh sách các câu vô nhân xưng được sử dụng trong hai tác phẩm "Bí 
ẩn nhà Frontenac" và "Bố đã từng yêu" và một số câu vô nhân xưng bị động được 
trích dẫn từ các nguồn khác. 

Các bước cụ thể: 
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Bước 2: Dạy dịch các kiểu câu vô nhân xưng (4 buổi) 

Mục tiêu chung: 

- Hiểu ý nghĩa của các phát ngôn cần dịch, diễn đạt lại ý nghĩa của các 
phát ngôn này trong ngôn ngữ đích. 

- Sử dụng các quy trình dịch thuật phù hợp cho từng loại câu vô nhân 
xưng. 

Mục tiêu hoạt động 

- Cho sinh viên quan sát và phân tích bản dịch bằng cách làm việc theo 
cặp. 

- Xử lý lỗi hiểu và diễn đạt: xác định nguồn gốc sai sót, sửa chữa. 

- Cải thiện bản dịch: trình bày các quy trình dịch thuật phù hợp cho từng 
tuyên bố, huy động kiến thức ngoại ngữ. 

- Thảo luận về các phương pháp tránh lỗi bằng cách nhắc lại các kỹ thuật 
dịch. 

Kết quả mong đợi: Học sinh có thể: 

- ghi nhớ tất cả các loại câu vô nhân xưng; 

- sử dụng các kỹ thuật dịch phù hợp với từng trường hợp cụ thể; 

- diễn đạt lại thành thạo các câu vô nhân xưng sang tiếng Việt. 

Công cụ hỗ trợ: 

- Bản sao các bản dịch của bài kiểm tra tiền thực nghiệm của sinh viên  

Phương pháp chung 

GV

•Giới thiệu năm kiểu câu vô nhân xưng (Xem bảng 2).

• Cho ví dụ đối với mỗi kiểu câu. 

Sinh 
viên

•Quan sát và tự tìm ra các quy tắc ngữ pháp của các kiểu câu vô nhân 
xưng. 

GV

•Giải thích các đặc điểm của loại câu này. 

•Cung cấp cho sinh viên một danh sách các câu vô nhân xưng gồm 5 
kiểu khác nhau. (Phụ lục)

Sinh 
viên 

•Sắp xếp các câu trong danh sách này theo 5 kiểu câu vô nhân xưng.
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3.4. Kết quả sau thực nghiệm 

Đối với bài kiểm tra sau, học sinh được yêu cầu dịch bốn kiểu câu vô nhân xưng 
đã gây ra khó khăn trong việc dịch thuật trong bài kiểm tra trước. Kiểu câu thứ 
tư “Il+ être  + tính từ” có điểm tương đồng với câu không đề trong tiếng Việt và 
không gây trở ngại cho sinh viên nên không được đưa vào trong bài kiểm tra sau. 

Để đảm bảo sự tương đồng về điều kiện thực nghiệm giữa bài kiểm tra trước và 
bài kiểm tra sau, chúng tôi đề nghị học sinh dịch cùng số lượng câu đối với các 
kiểu câu như ở bài kiểm tra tiền thực nghiệm.  

Như vậy, trên tổng số 35 câu dịch, tương đương 980 bản dịch của sinh viên, 
chúng tôi thu được kết quả như sau: 

 

GV

•Giới thiệu trên slide những bản dịch hay / chưa hay của bài kiểm tra tiền thực 
nghiệm.

Sinh 
viên

•Quan sát và phân tích các bản dịch.

GV
•Tìm hiểu các khó khăn của sinh viên khi dịch. 

Sinh 
viên

•Sửa các lỗi dịch theo từng cá nhân hoặc theo nhóm.   

GV

• Giải thích/ nhắc lại các kỹ thuật dịch và các điểm ngữ pháp đặc trung của câu vô nhân
xưng, so sánh các đặc điểm này với tiếng Việt.

• Giúp sinh viên giải quyết các tình huống khó dịch.

Sinh 
viên

•Đề xuất các giải pháp dịch mới. 

GV
•Giúp sinh viên lựa chọn những giải pháp dịch đúng. 
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 Hình 2: Thống kê số lượng và các loại lỗi của sinh viên trong bài kiểm tra 

post-test. 

Chúng ta có thể thấy, sinh viên chủ yếu mắc lỗi diễn đạt (14/19 lỗi) so với lỗi 
hiểu (5/19 lỗi). Cần lưu ý rằng các lỗi diễn đạt lại đặc biệt liên quan đến kiểu câu 
thứ 5 (8 lỗi) và lỗi hiểu liên quan đặc biệt đến kiểu câu thứ nhất (4 lỗi). 

Kết quả của bài kiểm tra sau cho chúng ta thấy rằng số lượng sai sót đã giảm đi 
rất nhiều so với bài kiểm tra tiền thực nghiệm. Trong bài kiểm tra trước, sinh 
viên mắc tổng cộng 169 lỗi, trong đó có 95 lỗi hiểu và 74 lỗi diễn đạt. Trong khi 
đó ở bài kiểm tra sau chỉ có 19 lỗi, trong đó có 14 lỗi diễn đạt và 5 lỗi hiểu. 
Những kết quả này đánh dấu sự cải thiện rõ rệt trong việc sinh viên nắm vững 
các kiểu vô nhân xưng trong tiếng Pháp cũng như cách dịch các câu này sang 
tiếng Việt. 
 

 

 Hình 3: So sánh số lỗi tiền thực nghiệm và sau thực nghiệm  

Tuy nhiên, nếu trong bài kiểm tra tiền thực nghiệm, sinh viên mắc nhiều lỗi hiểu 
hơn, thì trong bài kiểm tra sau, họ mắc nhiều lỗi diễn đạt hơn. Hiện tượng này 

Kiểu câu 1 kiểu câu 2 Kiểu câu 3 Kiểu câu 5

Prétest 53 55 33 28

Posttest 5 3 3 8

53 55
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So sánh số lỗi ở bài kiểm tra tiền thực nghiệm và 

sau thực nghiệm
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Số lượng và các loại lỗi sinh viên mắc phải
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có thể được giải thích bởi thực tế là sinh viên vẫn còn phụ thuộc vào cấu trúc 
nguyên bản của câu vô nhân xưng trong các văn bản tiếng Pháp, vẫn hiện diện 
trước mắt họ trong quá trình dịch thuật. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng sự thiếu 
chú ý do động cơ học tập thấp cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến lỗi 
diễn đạt. 

Chúng tôi tin chắc rằng những sai sót nêu trên sẽ không phải là trở ngại mà sẽ 
trở thành động lực để giảng viên chúng tôi tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học 
trong tương lai.   

 

KẾT LUẬN CHUNG  

Trong công trình nghiên cứu này, chúng tôi đã đặt ra ba câu hỏi nghiên cứu 
như sau: 

- Câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp được diễn đạt tương đương sang tiếng 
Việt như thế nào?  

- Người học tiếng Pháp đã gặp phải những khó khăn nào khi dịch kiểu câu này 
sang tiếng Việt? 

 - Những can thiệp sư phạm nào có thể giúp nâng cao chất lượng dịch của 
người học? 

Để có thể trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, chúng tôi đã chọn phương pháp nghiên 
cứu mô tả và phương pháp đối chiếu dựa trên một kho ngữ liệu văn học gồm 
các tác phẩm tiếng Pháp và bản dịch của chúng sang tiếng Việt. Với phương 
pháp và cách tiếp cận này, chúng tôi đã mô tả các giá trị ngữ nghĩa của câu vô 
nhân xưng trong tiếng Pháp và xác định các phương tiện biểu đạt tương đương 
trong tiếng Việt. 

Để cải thiện việc dịch câu vô nhân xưng của sinh viên, chúng tôi đã đề xuất các 
bước can thiệp sư phạm và chúng tôi đã thực hiện việc thực nghiệm với các bài 
dịch được chọn lọc từ các ngữ liệu văn học và phi văn học. Thực nghiệm cho 
phép chúng tôi phân tích những khó khăn của sinh viên trong việc dịch các kiểu 
câu vô nhân xưng khác nhau và sau đó đưa ra các bước để áp dụng vào giảng 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu hiện tượng ngôn ngữ đặc biệt này 
trong tiếng Pháp và cách dịch loại câu này sang Tiếng Việt. 

Đầu tiên, chúng tôi đã xây dựng một khung lý thuyết và khái niệm. Chúng tôi đã 
trình bày tất cả các khái niệm cơ bản trong các lĩnh vực phân tích bản dịch đối 
chiếu và giảng dạy dịch thuật. Chúng tôi cũng đã phân tích tất cả các đặc điểm 
ngữ nghĩa-cú pháp của câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp. Đặc biệt, trên cơ sở 
nghiên cứu câu vô nhân xưng của các tác giả người Pháp, chúng tôi đã đề xuất 
phương pháp phân loại các kiểu câu này phù hợp với người học Việt Nam vì tính 
khái quát và tính mạch lạc của việc phân loại này qua cách gọi tên các thành 
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phần của câu. Chúng tôi cũng thảo luận về những đặc thù của tiếng Việt nói 
chung và câu không có chủ đề nói riêng để làm nổi bật những điểm tương đồng 
và khác biệt giữa kiểu câu này với câu vô nhân xưng, một loại câu không chủ đề 
trong tiếng Pháp. 

Vì chúng tôi thực hiện một nghiên cứu đối chiếu áp dụng cho dịch thuật, chúng 
tôi đã dành một chương để đề cập đến các khái niệm cơ bản, các quy trình dịch 
thuật theo Darbelnet và Vinay (1958) cũng như các phương pháp xử lý lỗi dịch 
trong lớp học ngôn ngữ do Gile đề xuất (2005). 

Kết quả thu được từ việc phân tích sự đối chiếu hai tác phẩm tiếng Pháp và bản 
tiếng Việt của chúng cho phép chúng tôi trả lời câu hỏi làm thế nào những câu 
vô nhân xưng trong tiếng Pháp được diễn đạt lại trong tiếng Việt. Chúng tôi nhận 
thấy rằng các dịch giả đã chọn chủ yếu các kỹ thuật sau để dịch các câu vô nhân 
xưng, đó là dịch nguyên văn, dịch chuyển đổi, dịch chuyển điệu và dịch tương 
đương. Tuy nhiên, vì câu vô nhân xưng có những đặc điểm khác biệt về cú pháp 
và cách diễn giải, nên người dịch có xu hướng sử dụng các kỹ thuật dịch chuyển 
đổi và dịch tương đương để diễn đạt lại sang tiếng Việt. 

Dịch chuyển đổi là cần thiết khi không thể dịch nguyên văn do sự khác biệt về 
cấu trúc ngôn ngữ. Chẳng hạn như trong trường hợp chủ ngữ thực của câu vô 
nhân xưng được đặt trước hoặc sau động từ như một bổ ngữ cho đại từ nhân 
xưng. 

Dịch tương đương luôn được sử dụng khi tiếng Việt sử dụng các phương tiện 
cấu trúc và văn phong hoàn toàn khác với ngôn ngữ Pháp để diễn đạt cùng một 
tình huống hoặc thực tế. Đặc biệt, kỹ thuật này rất phù hợp với những câu vô 
nhân xưng miêu tả hiện tượng khí hậu và thời gian hoặc những câu có chứa các 
thành ngữ, sáo ngữ, tục ngữ hay các cụm từ cố định. 

 Dịch chuyển điệu cũng được người dịch sử dụng trong một số trường hợp nhất 
định để tái cấu trúc phát ngôn ban đầu, từ phủ định thành khẳng định, hoặc từ bị 
động sang chủ động và ngược lại. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng bắt buộc 
phải chuyển điệu, bởi vì người dịch có thể giữ nguyên cấu trúc của phát ngôn 
gốc mà vẫn đảm bảo phù hợp với văn phong của ngôn ngữ tiếng Việt. 

Dịch nguyên văn chỉ được sử dụng trong những trường hợp diễn đạt sự cần thiết 
(il faut: phải có) hoặc tồn tại (il y a, il existe: có). Ngoài ra, những ngôn diễn đạt 
sự cần thiết và sự tồn tại luôn được chuyển thành câu không đề trong tiếng Việt. 

Kỹ thuật vay mượn và mô phỏng không được sử dụng để dịch câu vô nhân xưng 
vì chúng được coi là những kỹ thuật sơ đẳng nhất. Nếu việc vay mượn chỉ để sử 
dụng lại từ vựng, thì dịch mô phỏng chỉ hướng đến việc lặp theo cách diễn đạt 
hoặc cấu trúc của ngôn ngữ nguồn. Tuy nhiên, cấu trúc cú pháp của câu vô nhân 
xưng hoàn toàn khác biệt với các kiểu câu trong tiếng Việt. Vì vậy kỹ thuật dịch 
mô phỏng sẽ dẫn đến việc  sai nghĩa, vô nghĩa hoặc bản dịch không phù hợp với 
phong cách của ngôn ngữ đích. Ngoài ra, dịch thích ứng (adaptation) cũng không 
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được áp dụng, vì trong ngữ liệu của chúng tôi, không có tình huống nào tồn tại 
trong văn bản gốc quá khác biệt so với văn hóa Việt Nam. 

Trong chương bốn thuộc phần thứ hai, công việc thực nghiệm cho phép chúng 
tôi trả lời các câu hỏi nghiên cứu còn lại. Kết quả của bài kiểm tra tiền thực 
nghiệm đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về những khó khăn của sinh viên trong 
việc dịch câu vô nhân xưng từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Ngoài ra, chúng tôi 
nhận thấy rằng do sự giao thoa ngôn ngữ nên sinh viên thường sử dụng cách dịch 
nguyên văn để dịch tất cả các loại câu vô nhân xưng, dẫn đến một số lượng lớn 
lỗi hiểu và diễn đạt. Cũng cần phải nói thêm rằng trong một số trường hợp, một 
số sinh viên đã sử dụng kỹ thuật dịch mô phỏng theo cấu trúc do không biết cách 
diễn giải các cấu trúc ban đầu như thế nào. Bên cạnh đó, việc không nắm vững 
kiến thức  về cấu tạo hình thái cú pháp của câu vô nhân xưng cũng đã gây trở 
ngại lớn cho các em trong việc chuyển các loại câu này sang tiếng Việt. 

Một hiện tượng khác chúng tôi cũng lưu ý thấy đó là hầu hết sinh viên đã sử 
dụng kỹ thuật dịch chuyển điệu để dịch kiểu câu vô nhân xưng thứ năm, mang 
nghĩa bị động. Những câu này thường được chuyển thành câu chủ động hoặc câu 
mệnh lệnh khi thông điệp ban đầu thể hiện một lời khuyên hoặc một yêu cầu. 
Điều này giúp chúng tôi xác định được toàn bộ các phương tiện biểu đạt của tất 
cả các kiểu câu vô nhân xưng từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. 

Tóm lại, các lỗi dịch thường xuất phát từ việc sinh viên chưa nắm vững ý nghĩa 
các quán ngữ vô nhân xưng cũng như diễn đạt lại chưa phù hợp câu vô nhân 
xưng sang tiếng Việt. Tất cả những kết luận này đưa chúng tôi đến việc đề xuất 
một cách tiếp cận sư phạm phù hợp với người học của chúng tôi. Chúng tôi đã 
thực hiện các buổi học củng cố kiến thức cho sinh viên trước khi thực hiện bài 
kiểm tra thứ hai.Việc giảm số lỗi trong bài kiểm tra sau (19 lỗi so với 169 lỗi / 4 
kiểu câuvô nhân xưng) cho thấy rằng các biện pháp can thiệp giảng dạy của 
chúng tôi có hiệu quả, do đó, rất cần thiết để cải thiện kết quả học tập của sinh 
viên. Nhờ những biện pháp can thiệp này, sinh viên đã có thể hiểu rõ hơn về các 
đặc điểm hình thái và ngữ nghĩa cũng như các kỹ thuật dịch câu vô nhân xưng. 

Như vậy, chúng tôi có thể đưa ra câu trả lời cho tất cả các câu hỏi được đặt ra. 
Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng nghiên cứu của chúng tôi 
vẫn tồn tại những hạn chế nhất định. Vì các câu trong bài tập dịch được lấy từ 
nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo đầy đủ tất cả các kiểu câu vô nhân xưng cho 
nên những câu văn này có thể thiếu yếu tố ngữ cảnh để có thể dịch tốt trong một 
số trường hợp. 

Tuyvậy, nghiên cứu của chúng tôi trước hết đã mang lại cho chính chúng tôi 
những kinh nghiệm chuyên môn và những hiểu biết quý báu về thực tế việc tiếp 
thu câu vô nhân xưng cũng như những khó khăn khi dịch thuật của sinh viên. 
Thực tế này khẳng định một lần nữa rằng việc giảng dạy dịch thuật trong các 
khoa tiếng Pháp không thể tách rời việc giảng dạy ngữ pháp, từ vựng và trên hết 
là việc thực hành lặp đi lặp lại các bài tập và kỹ thuật dịch. Nghiên cứu này cũng 
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làm sáng tỏ những kiến thức mới về các phương tiện diễn đạt câu vô nhân xưng 
tiếng Pháp sang tiếng Việt mà người dạy và người học tiếng Pháp ở Việt Nam 
đều có thể áp dụng. Chúng tôi hy vọng rằng những đóng góp đã được đề cập trên 
có thể làm giảm bớt một số hạn chế không thể tránh khỏi trong nghiên cứu của 
chúng tôi và mở ra những triển vọng mới trong nghiên cứu về thói quen sử dụng 
câu vô nhân xưng của người học Việt Nam khi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Pháp 
hoặc trong việc học viết bằng tiếng Pháp. 
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