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Tương đương khuôn mẫu và chủ động 
 

Sự tương đương giữa hai ngôn ngữ là một khái niệm để diễn tả một chữ 
hay nhóm chữ của ngôn ngữ này tương đương với một chữ hay nhóm chữ của 
ngôn ngữ khác. Lý thuyết về sự tương đương trong dịch thuật (theory of 
translation equivalence) đã có từ thập niên 1960. Bài này tóm tắt thuyết tương 
đương của hai lý thuyết gia về phiên dịch là Eugene Nida và Charles Taber 
(1982). 
 
Tương đương khuôn mẫu 

Nida lập luận rằng có hai hình thức tương đương trong dịch thuật, đó là 
tương đương khuôn mẫu, còn gọi là tương đương hình thức (formal 
equivalence) và tương đương chủ động (dynamic equivalence). 

Tương đương khuôn mẫu tập trung vào thông điệp của ngôn ngữ gốc (L1), 
tức ngôn ngữ thứ nhất (L1) để dịch ra ngôn ngữ thứ hai (L2). Thí dụ dịch một 
bản văn từ tiếng Khmer ra tiếng Việt thì tiếng Khmer là L1, tiếng Việt là L2. 

Tương đương khuôn mẫu gồm một từ hay nhóm từ trong L2, từ này phải có 
nghĩa sát nhất với từ hay nhóm từ trong L1. Nida cũng chỉ rõ rằng không phải lúc 
nào cũng có thể tìm ra một từ tương đương khi dịch. Vì vậy Nida đề nghị khi 
dịch, chú trọng tìm từ đương đương trước nếu mục đích của bản dịch là để đạt 
hiệu quả tương đương khuôn mẫu. 

Nói một cách khác, nếu dịch sát được (tương đương khuôn mẫu), thì hãy 
dịch sát. Ở đây phải hiểu là khi dịch sát ‘được’, thì bản dịch cũng phải dễ hiểu 
chứ không phải dịch theo lối chữ-thành-chữ do cấu trúc câu của hai ngôn ngữ 
thường không giống nhau. 

Nhưng phải lưu ý rằng khi áp dụng tương đương khuôn mẫu, thì ngôn ngữ 
đích (L2) có thể sẽ khiến đối tượng đọc L2 không hiểu. Nida và Taber lưu ý rằng 
“tương đương khuôn mẫu sẽ làm biến dạng phong cách và ngữ pháp của ngôn 
ngữ đích, và do vậy làm biến dạng cả thông điệp, từ đó người đọc bản dịch sẽ 
hiểu nhấm hoặc phải cố gắng lắm mới hiểu nổi” (Nida và Taber, 1982:85). 

Áp dụng tương đương khuôn mẫu là chú trọng đến đặc tính ngôn ngữ của L1 
hơn đặc tính ngôn ngữ của L2. 

 
Tương đương chủ động 

Tương đương chủ động là cách dịch để người đọc ngôn ngữ dịch (L2) có 
cảm nhận giống như người đọc ngôn ngữ gốc (L1). 

Thí dụ khi dịch từ tiếng Việt (l1) qua tiếng Khmer (L2), thì người đọc tiếng 
Khmer phải cùng cảm nhận, hiểu, cảm xúc hệt như khi người Việt đọc bản học 
bằng Việt ngữ. Áp dụng phương pháp dịch này chính là dịch theo cách tiếp cận 



chủ động: tạo ra tác dụng nơi người đọc ngôn ngữ đích giống như cảm nhận của 
người đọc ngôn ngữ gốc. 

Nida cho rằng khi theo phương cách dịch chủ động, hình thức (trật tự chữ) 
của ngôn ngữ đích sẽ thay đổi, nhưng điều đó không hề gì miễn là ý nghĩa của 
thông điệp được cảm nhận giống nhau giữa hai ngôn ngữ. 

Khi đọc các tác phẩm của Nida và quá trình phiên dịch của ông, đặc biệt là 
dịch Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy Nida áp dụng thương xuyên phương pháp 
tương đương chủ động. Mục đích của ông là dịch làm sao để người đọc bản 
dịch hiểu ý nghĩa của thông điệp.  

Gây một tác dụng tương đương nơi người đọc văn bản dịch giống như tác 
động của người đọc văn bản gốc chính là cách dịch “tương dương chủ động”. 

Do đó tương đương chủ động chú trọng đến cách tiếp nhận của người đọc 
văn bản dịch (L2) hơn là văn bản gốc (L1), chú trọng đến mục đích của tiến trình 
dịch hay hành động dịch là để người đọc L2 nắm bắt được thông điệp dịch. 

 
 

THẢO LUẬN 
1. Khi dịch ý nghĩa của lễ hội Óc Om Bok, bạn sẽ áp dụng ‘tương đương khuôn 
mẫu’ hay ‘tương đương chủ động’? Tại sao? 
 
2. Chia nhóm dịch câu “Không có lịch sử chúng ta không biết mình là ai.” ra Anh 
ngữ. 

3. Chia nhóm dịch từ  ra Việt ngữ. 
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