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BIỂU ĐẠT HÌNH THÁI DĨ THÀNH TIẾNG ANH TRONG TIẾNG VIỆT 
 

ThS. Trương Thị Anh Đào 

1. Mục đích và phương pháp 

1.1. Mục đích 
Dựa trên nền tảng lý thuyết về hình thái dĩ thành mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu ở các bài viết 

trước, trong bài viết này chúng tôi sẽ khảo sát việc chuyển dịch các hình thái vị từ biểu đạt ý nghĩa dĩ thành 
tiếng Anh sang tiếng Việt, nhằm khái quát hóa thành những kết hợp đặc trưng giúp chuyển tải ý nghĩa dĩ 
thành này trong  tiếng Việt như thế nào. Đồng thời, việc so sánh đối chiếu này cũng sẽ giúp chúng tôi nhận 
biết rõ hơn những điểm tương đồng và khác biệt trong cách biểu đạt ý nghĩa dĩ thành giữa hai ngôn ngữ.  

1.2. Phương pháp 
 Chúng tôi đã chọn truyện ngắn tiếng Anh  The Old Man and the Sea  (Ông già và biển cả) của Enest 
Hemingway do Lê Huy Bắc chuyển dịch và cuốn tiểu thuyết lãng mạn hiện đại Southern Lights (Sóng Tình 
Phương Nam) của Danielle Steel do Văn Hòa – Kim Thùy dịch sang tiếng Việt để khảo sát và từ đó đưa ra 
những nhận xét về nội dung cũng như các phương tiện được sử dụng trong tiếng Việt để biểu đạt hình thái dĩ 
thành tiếng Anh.  

 Trên cơ sở khảo sát, phân tích và so sánh đối chiếu này chúng tôi hy vọng sẽ xác định được những 
điểm tương đồng và dị biệt trong cách biểu đạt ý nghĩa dĩ thành giữa hai ngôn ngữ và từ đó có thể khái quát 
hóa thành những kết hợp đặc trưng thường được sử dụng để biểu đạt ý nghĩa này trong tiếng Việt nhằm giúp 
cho người Việt học tiếng Anh có thể sử dụng chính xác các hình thái vị từ này của tiếng Anh.  

2. Một vài nhận xét về cách biểu đạt hình thái dĩ thành ở hiện tại (Present Perfect) sang tiếng Việt 

 The Old Man and the Sea  (Ông Già và Biển cả) được Enest Hemingway viết năm 1952 với văn 
phong trong sáng, ngắn gọn và dễ hiểu đã đoạt giải thưởng báo chí năm 1953 là một tác phẩm kinh điển 
quen thuộc với độc giả Việt Nam, còn tác phẩm Southern Lights (Sóng Tình Phương Nam) của Danielle 
Steel cũng là một trong những tác phẩm bán chạy nhất ở Mỹ hiện nay. Ngôn ngữ trong các tác phẩm của nhà 
văn nữ người Mỹ này rất giản dị, cấu trúc đơn giản. Đây chính là những lý do để chúng tôi chọn hai tác 
phẩm này cho việc khảo sát, phân tích của mình. Trong cả hai tác phẩm này chúng tôi nhận thấy các hình 
thái dĩ thành được sử dụng rất phổ biến, đặc biệt là hình thái Past Perfect và Present Perfect và đã được 
chuyển dịch sang tiếng Việt bằng nhiều phương tiện khác nhau. Tuy nhiên, vì hình thái dĩ thành ở hiện tại là  
hình thái vị từ đặc trưng nhất biểu đạt đầy đủ các nét nghĩa của hình thái dĩ thành và là hình thái vị từ được 
sử dụng nhiều nhất, đặc biệt là trong giao tiếp hàng ngày nên chúng tôi chỉ chọn hình thái này để khảo sát 
phân tích và đối chiếu.   

 Qua khảo sát chúng tôi đã thống kê được 160 hình thái dĩ thành ở hiện tại trong cả hai tác phẩm và 
đều được sử dụng trong những phát ngôn trực tiếp, miêu tả những sự tình có thời đoạn qui chiếu trùng với 
thời đoạn phát ngôn. Hình thái này được chuyển dịch sang tiếng Việt bằng nhiều phương tiện khác nhau, 
trong đó được biểu đạt bằng các kết hợp đã + vị từ chiếm 26,2%, đã (đã) + vị từ + rồi chiếm 13,7%, 
chưa/đã …chưa chiếm 14,3% và các phương tiện từ vựng khác chiếm 23,7%. Tỉ lệ hình thái Present Perfect 
không được đánh dấu trong tiếng Việt chiếm 21,8%. Dưới đây chúng tôi sẽ phân tích chi tiết cách chuyển 
dịch các thuộc tính ngữ nghĩa đặc trưng của hình thái này sang tiếng Việt.  

 2.1. Biểu đạt dĩ thành kết quả 

 Một trong những đặc trưng ngữ nghĩa của hình thái dĩ thành ở hiện tại (Present Perfect) là miêu tả 
một sự tình hữu đích đã kết thúc trước thời đoạn phát ngôn với một trạng thái kết quả tồn tại ở hiện tại hoặc 
tại thời điểm qui chiếu. Và như tên gọi của nó, trạng thái kết quả phải luôn luôn có thuộc tính [+ tĩnh]. Trong 
The Old Man and the Sea của Enest Hemingway và  Southern Lights của Danielle Steel chúng tôi thống kê 
được 63 hình thái dĩ thành ở hiện tại được dùng để biểu đạt nét nghĩa này.   

The Old Man and the Sea – 
Enest Hemingway (1899-1961) 

Ông Già và Biển cả - Lê Huy Bắc 

1.    We’ve made some money. (10) Chúng ta kiếm được ít tiền rồi. (6) 
2.     He’s taken it. (44) Nó đã đớp mồi. (39) 
3.     I have eaten the whole bonito. (74) Mình đã ăn hết cả con cá thu. (69) 
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4.     But you have not slept yet, old man. (77) Nhưng mày vẫn chưa ngủ lão già ơi. (72) 
    Southern Lights - Danielle Steel Sóng Tình Phương Nam - Văn Hòa – Kim 

Thùy 
5.     I haven’t told her about this letter yet …   
        (79) 

Tôi chưa nói cho con bé biết về lá 
thư……(72) 

6.     I’ve told her that. (243) Con đã nói với vợ con như thế rồi . (220) 
7.     I’ve already lost him … (268) Tôi đã mất anh ta rồi. (245) 
8.     Yes, we have, your Honor. The jury has    
        reached a unanimous verdict. (318) 

Vâng, thưa ngài. Hội thẩm đoàn đã nhất trí ra 
phán quyết. (291) 

Cả tám câu trên đều là những phát ngôn trực tiếp, miêu tả những sự tình hữu đích đã đạt đến kết điểm nội tại 
trước thời đoạn phát ngôn và những sự tình tĩnh kết quả của nó đang tồn tại tại thời điểm phát ngôn. Bản 
thân ngữ vị từ have made some money trong câu (1) được sử dụng không nhằm miêu tả sự tình này mà ngữ 
nghĩa của câu này nằm ở hàm ý chỉ trạng thái kết quả suy ra từ sự tình và đang tồn tại ở hiện tại đó là Bây 
giờ chúng ta có tiền rồi. Tình hình cũng tương tự trong các câu (6,7). Hình thái dĩ thành ở hiện tại kết hợp 
với các đại từ hạn định bổ ngữ that, him ở hai câu này miêu tả những sự tình điểm tính hữu đích đã đạt đến 
kết điểm nội tại trước thời đoạn phát ngôn và những trạng thái kết quả của các sự tình này, đó là Vợ con biết 
điều đó rồi với câu (6) và Bây giờ anh ấy không còn là của tôi/ anh ấy không phải là của tôi  trong câu (7). 
Các sự tình được miêu tả trong (2,3,8) cũng đều là những sự tình hữu đích (cái đích của sự tình được đánh 
dấu bằng các danh ngữ bổ ngữ trực tiếp it, the whole bonito, a unanimous verdict) và đều được đánh dấu 
bằng hình thái dĩ thành ở hiện tại nên thể dĩ thành trong các câu này được xem là dĩ thành kết quả. Không 
giống như các câu vừa phân tích - miêu tả một sự tình hữu đích đã đạt đến kết điểm nội tại trước thời đoạn 
phát ngôn, với hình thái dĩ thành ở phủ định trong các câu (4, 5) thì các sự tình hữu đích này chưa được hiện 
thực hóa hay chưa diễn ra cho đến thời đoạn phát ngôn, tuy nhiên nó cũng chuyển tải một trạng thái kết quả 
suy ra từ các sự tình đó đang tồn tại tại thời điểm phát ngôn, đó là Lão già còn thức trong câu (4) và Con bé 
không biết gì về lá thư trong câu (5).  

 Khi khảo sát nét nghĩa này của hình thái dĩ thành ở hiện tại trong các nguồn ngữ liệu mà chúng tôi 
sử dụng, ghi nhận đầu tiên của chúng tôi là với thuộc tính ngữ nghĩa dĩ thành kết quả, hình thái này chủ yếu 
được đánh dấu trong tiếng Việt bằng các chuỗi kết hợp đã + vị ngữ hữu đích, đã/(đã)+ vị ngữ hữu đích + 
rồi hoặc chưa + vị ngữ hữu đích. Cách chuyển dịch này là hoàn toàn chính xác vì vốn dĩ những chuỗi kết 
hợp này là những kết hợp được dùng để biểu đạt ý nghĩa dĩ thành trong tiếng Việt. Vì theo Cao Xuân Hạo 
(1998) những ngữ đoạn kết hợp đã, rồi và chưa với vị ngữ hữu đích thường biểu hiện một cách hiển ngôn  
hành động diễn ra trước lúc nói nhưng về phương diện ngữ nghĩa thì nó không nhằm miêu tả cái biến cố này 
mà nó chỉ biểu thị trạng thái kết quả được hiểu ngầm của biến cố và chính những thuộc tính ngữ nghĩa này 
làm cho nó tương thích với ý nghĩa dĩ thành kết quả của hình thái dĩ thành ở hiện tại trong tiếng Anh và là cơ 
sở để sử dụng những kết hợp này khi chuyển dịch hình thái này sang tiếng Việt. Chẳng hạn như trong cách 
chuyển dịch của câu (1) Chúng ta kiếm được ít tiền rồi vốn có nghĩa là Chúng ta có tiền rồi và đó cũng 
chính là trạng thái kết quả We have some money now mà câu tiếng Anh We’ve made some money muốn biểu 
đạt, hay mày vẫn chưa ngủ lão già ơi trong (4) có nghĩa là Mày còn thức và đó cũng là trạng thái kết quả 
You are still awake mà câu tiếng Anh … you have not slept yet….muốn chuyển tải.  

 Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy thuộc tính ngữ nghĩa này của hình thái dĩ thành ở hiện tại được 
đánh dấu nhiều nhất trong tiếng Việt bằng chuỗi kết hợp [đã + vị ngữ hữu đích] 21 /63 trường hợp chiếm 
33,3 %, [ đã + vị ngữ hữu đích + rồi] 10/63 trường hợp chiếm 15,8%, [chưa + vị ngữ hữu đích] 6/63 trường 
hợp chiếm 9,5%, [vị ngữu hữu đích + rồi] 6/63 trường hợp chiếm 9,5%, các phương tiện từ vựng khác như 
được (2/63 trường hợp) chiếm 3,1% và không được đánh dấu 18 trường hợp chiếm 28,5% . Từ số liệu thống 
kê này chúng tôi nhận thấy ý nghĩa dĩ thành kết quả trong tiếng Việt thường tương thích với sự kết hợp giữa 
các chỉ tố đã, rồi, chưa với các vị từ hữu đích, là những vị từ động đi với giới từ chỉ hướng hoặc các vị từ 
động biểu đạt ý nghĩa chuyển đổi trạng thái của chủ thể. Như vậy có thể tóm lược cách chuyển dịch ý nghĩa 
dĩ thành kết quả của hình thái dĩ thành ở hiện tại thành những kết hợp như sau trong tiếng Việt: 

1. ĐÃ + VỊ NGỮ HỮU ĐÍCH 

2. VỊ NGỮ HỮU ĐÍCH + RỒI 

3. ĐÃ + VỊ NGỮ HỮU ĐÍCH + RỒI 

4. CHƯA + VỊ NGỮ HỮU ĐÍCH 
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 2.2. Biểu đạt dĩ thành tiếp diễn 

 Như đã trình bày ở các bài viết trước, hình thái dĩ thành ở hiện tại còn được dùng để miêu tả một sự 
tình tĩnh hay một sự tình động vô đích bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến thời đoạn quy chiếu, ở đây thời 
đoạn này trung với thời đoạn phát ngôn trong hiện tại hoặc vừa kết thúc tại thời điểm hiện tại. Trong tiếng 
Anh cách dùng này thường được kết hợp với for + thời đoạn hoặc since + thời điểm/ mệnh đề. Qua thống kê 
có 44 hình thái dĩ thành ở hiện tại được dùng để biểu đạt nét nghĩa này trong các nguồn ngữ liệu mà chúng 
tôi sử dụng để khảo sát.   

The Old Man and the Sea – 
Enest Hemingway (1899-1961) 

Ông Già và Biển cả - Lê Huy Bắc 

1.     Now we are joined together and have been since 
noon. (50) 

Bây giờ mình và nó bị dính chặt vào nhau kể từ 
buổi trưa. (45) 

2.     …and you have been many hours with the fish. (58) …bởi mày đã cầm cự quá lâu với con cá. (53) 
   Southern Lights - Danielle Steel Sóng Tình Phương Nam - Văn Hòa – Kim 

Thùy 
3.    I hardly left my hotel room in the last   
       two weeks. I’ve been sick. (10) 

Tôi không rời khỏi phòng khách sạn trong hai 
tuần qua. Tôi bị bệnh. (9) 

4.     There’s been a small task force   
        following him …for the last six months. (20) 

Có nhân viên mật vụ theo dõi hắn …suốt sáu 
tháng qua… (19) 

5.     I haven’t been out here since last week. (168) Từ tuần trước đến giờ con không đến thăm mẹ 
được. (151) 

6.     They’ve hardly said two words to each   
        other since I got here… (213) 

Từ khi con đến đây, hai vợ chồng không nói với 
nhau một tiếng … (193) 

7.     Alexa has had you for the last eleven years. (277) Alexa đã có anh trong 11 năm qua. (252) 
8.     You’ve been hard on me for years. (278) Bà đã đay nghiến tôi trong nhiều năm nay. 

(253) 
9.   I haven’t been in a long time. (354) Lâu rồi tôi không đến đó. (324) 

Trong chín câu trên hình thái dĩ thành ở hiện tại trong câu (3) miêu tả trạng thái bệnh / không khỏe của chủ 
thể đã bắt đầu cách đây hai tuần và trạng thái này chỉ vừa mới kết thúc ngay trước điểm cuối của thời đoạn 
qui chiếu này hay tại thời điểm phát ngôn mà thôi. Tình hình cũng tương tự đối với các câu (4,5,7). Ngược 
lại, những trạng thái hay hoạt động được miêu tả ở các câu (1,2,6,8,9)  thì vẫn còn tiếp diễn tại thời đoạn 
phát ngôn, và có thể tiếp tục sau thời đoạn đó. Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy với cách biểu đạt nét nghĩa 
này, hình thái dĩ thành ở hiện tại được đánh dấu trong tiếng Việt chủ yếu bằng các phương tiện từ vựng, cụ 
thể có 13/44 trường hợp (chiếm 29,5%) được đánh dấu bằng các trạng ngữ thời gian từ + điểm thời gian và 
từ khi+ mệnh đề, có 9/44 trường hợp (chiếm 20,4%) được đánh dấu bằng chuỗi kết hợp suốt + thời đoạn, 
trong + thời đoạn . Một cách khác cũng được dùng khá bổ biến trong tiếng Việt để đánh dấu ý nghĩa dĩ 
thành này là các chuỗi kết hợp [thời đoạn + rồi + vị từ tĩnh] [ đã + vị từ tĩnh + thời đoạn ] hoặc [ đã + vị từ 
tĩnh + thời đoạn + rồi ]. Trong những trường hợp này, đã và rồi kết hợp với vị từ tĩnh hoàn toàn không biểu 
đạt ý nghĩa hoàn tất của sự tình mà chúng có tác dụng nhấn mạnh đến tính thời đoạn của sự tình, nghĩa là 
chúng cho biết sự tình đã bắt đầu lúc nào và cho tới thời đoạn phát ngôn thì nó đã kéo dài được bao lâu. 
Thuộc tính ngữ nghĩa này làm cho nó hoàn toàn tương thích với ý nghĩa dĩ thành tiếp diễn của hình thái dĩ 
thành ở hiện tại trong tiếng Anh. Chúng tôi thống kê được 10/44 trường hợp (chiếm 22,7%) sử dụng cách 
này để chuyển dịch. Ngoài ra, còn có những trường hợp ý nghĩa này được đánh dấu bằng những phương tiện 
từ vựng khác trong tiếng Việt (chiếm 9%) mang hàm ý sự tình đã bắt đầu rồi và vẫn còn tiếp diễn tại thời 
đoạn phát ngôn như cứ (1/44), vẫn (1/44) , luôn luôn (1/44), đang (1/44) và một tỉ lệ cũng tương đối cao 
(18,1%) các trường hợp không được đánh dấu trong tiếng Việt khi chuyển dịch ý nghĩa dĩ thành này của 
hình thái dĩ thành ở hiện tại từ tiếng Anh sang.  

The Old Man and the Sea – 
Enest Hemingway (1899-1961) 

Ông Già và Biển cả - Lê Huy Bắc 

1.     …and he has kept his mouth…  (76) …và nó cứ ngậm chặt miệng. (71) 
2.      The hands have done their work…(99) Hai tay vẫn làm công việc của chúng. (92) 
   Southern Lights - Danielle Steel Sóng Tình Phương Nam - Văn Hòa – Kim 

Thùy 
3.      They’ve had some hard times. (224) Họ đang gặp lúc khó khăn. (203) 
4.     Alexa has always had your heart.  (277)  Alexa luôn luôn được ông yêu. (253) 
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 Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập, không biến hình nên ý nghĩa thể dĩ thành tiếp diễn ở đây không 
được đánh dấu bằng các hình thái đặc trưng của vị từ mà nó chỉ được biểu đạt thông qua sự kết hợp của vị từ 
tĩnh hoặc vị từ động vô đích với các ngữ đoạn chỉ thời gian, hoặc với các phương tiện từ vựng khác chuyển 
tải ý nghĩa sự tình đã bắt đầu và vẫn còn tiếp diễn ít nhất tại thời đoạn phát ngôn. Một điểm đáng lưu ý là vị 
từ tĩnh thường không tương thích với hình thái tiếp diễn (Progressive), do đó khi muốn biểu đạt ý nghĩa tiếp 
diễn của trạng thái phải luôn kết hợp với các ngữ đoạn chỉ thời gian như for, since… . Trong khi đó trong 
tiếng Việt ta có thể dùng chỉ tố đang để chuyển tải ý nghĩa này, vì đang có thể kết hợp với một số vị từ tĩnh 
dùng để miêu tả tính tạm thời của một trạng thái dưới giác độ chưa hoàn thành, nghĩa là nó chỉ miêu tả một 
khúc đoạn của của trạng thái  mà không đề cập đến các kết điểm của trạng thái. Tuy nhiên như đã nói, trong 
tiếng Anh các vị từ tĩnh không tương thích với hình thái tiếp diễn do các loại sự tình tĩnh không có cấu trúc 
thời gian bên trong nên khi chuyển dịch sang tiếng Anh cần đặc biệt lưu ý điểm hạn chế này. Để nhấn mạnh 
đến tính thời đoạn, tính liên tục của trạng thái/ tính chất của chủ thể, hình thái dĩ thành ở hiện tại thường 
được sử dụng ở đây, vì một trong những cách sử dụng của hình thái dĩ thành là miêu tả một sự tình / trạng 
thái bắt đầu trong quá khứ còn tiếp diễn ở hiện tại và có thể vẫn diễn tiến sau đó.   Như vậy để có thể sử 
dụng chính xác hình thái vị từ trong trường hợp này bắt buộc người sử dụng ngôn ngữ phải nắm vững ngữ 
nghĩa, ngữ dụng, phải xác định được khung thời gian của sự tình mới sử dụng chính xác được. Như vậy, có 
thể tóm lược cách chuyển dịch ý nghĩa dĩ thành tiếp diễn của hình thái dĩ thành ở hiện tại thành những kết 
hợp như sau trong tiếng Việt: 

1. VỊ TỪ TĨNH / ĐỘNG VÔ ĐÍCH + THỜI ĐOẠN 

2. VỊ TỪ TĨNH / ĐỘNG VÔ ĐÍCH + TỪ + ĐIỂM THỜI GIAN 

3. VỊ TỪ TĨNH / ĐỘNG VÔ ĐÍCH + TỪ KHI + MỆNH ĐỀ 

4. THỜI ĐOẠN + RỒI + VỊ TỪ TĨNH 

5. ĐÃ + VỊ TỪ TĨNH + THỜI ĐOẠN 

6. ĐÃ + VỊ TỪ TĨNH + THỜI ĐOẠN + RỒI 

2.3. Biểu đạt dĩ thành kinh nghiệm 

 Một trong những cách sử dụng khác của hình thái dĩ thành ở hiện tại là dùng để biểu đạt ý nghĩa dĩ 
thành kinh nghiệm, hay nói cách khác nó được dùng để miêu tả một trải nghiệm đã xảy ra trước thời đoạn 
qui chiếu ít nhất một lần hoặc chưa từng xảy ra trong đời. Trong tiếng Anh, khi biểu đạt ý nghĩa này hình 
thái dĩ thành ở hiện tại thường được kết hợp với các trạng từ never, ever, once, twice, many times … Qua 
khảo sát chúng tôi nhận thấy trong các trường hợp này hình thái dĩ thành ở hiện tại chủ yếu được đánh dấu 
bằng các phương tiện từ vựng từng, đã từng, chưa bao giờ, chưa từng, không bao giờ, trong đời…trong 
tiếng Việt. 

The Old Man and the Sea – Enest Hemingway 
(1899-1961) 

Ông Già và Biển cả - Lê Huy Bắc 

1.    He hits the longest ball I have ever seen. (21) 
 

Trong đời cháu mới chỉ thấy anh ấy là người vụt 
bóng đi xa nhất. (18) 

2.    Never have I had such a strong fish …(48) Chưa bao giờ mình gặp một con cá nào khỏe 
mạnh như thế…(43) 

3.    Perhaps he is too wise to jump. He could ruin  
        me by jumping or by a wild rush. But perhaps   
        he has been hooked many times before and  
       he knows that this is how he should make his   
       fight. (49) 

Có lẽ nó cũng thừa khôn ngoan để không nhảy lên. 
Bởi nếu cứ phóng lên hoặc lao chạy điên cuồng nó 
có thể hủy hoại mình. Nhưng chắc trước kia cu 
cậu đã nhiều lần nếm mùi dây câu nên đã biết đây 
là cách chiến đấu tốt nhất. (43) 
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4.    …I have ever known. (232) …tôi chưa từng gặp …(210) 
5.    I’ve never seen such sad eyes. (242) Chưa bao giờ con thấy mắt ai buồn như thế. (220) 
6.    I’ve never trusted anther man again, and 
       probably never will. (254) 

Tôi không bao giờ tin người đàn ông khác nữa. 
(231) 

7.   There has never  been such a fish. (123) Chưa từng có một con cá nào như thế. (115) 
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Trong tất cả các câu  trên  hình thái dĩ thành ở hiện tại được sử dụng để miêu tả các sự tình đoạn tính, vô 
đích hay các sự tình tĩnh và đều được kết hợp với các phó từ chỉ tần suất như ever, never, many times… nên 
chúng biểu thị ý nghĩa dĩ thành kinh nghiệm.  

 Các tác giả đã sử dụng 31 hình thái dĩ thành ở hiện tại để chuyển tải ý nghĩa dĩ thành kinh nghiệm. 
Và khi được chuyển dịch sang tiếng Việt, về phương diện biểu đạt, ý nghĩa này thường được đánh dấu bằng 
các phương tiện từ vựng. Chúng tôi thống kê được một tỉ lệ khá cao hình thái này được đánh dấu bằng chưa 
bao giờ, chưa từng (19/31 trường hợp) chiếm 61,2%, 4/31 trường hợp đánh dấu bằng đã từng chiếm 12,9%, 
4/31 trường hợp được đánh dấu bằng trước đây chiếm 12,9%, và 4/31 (12,9%) trường hợp đánh dấu bằng đã 
+ số lần hoặc bằng phương tiện từ vựng khác hàm ý đây là lần lầu tiên chủ thể được trải nghiệm điều đó như 
trong đời, mới chỉ. 

Trong tiếng Việt kết cấu từng / đã từng / chưa từng/ chưa bao giờ  + vị ngữ được dùng để biểu đạt ý 
nghĩa “quá khứ kinh nghiệm”, nhưng thật ra ý nghĩa “quá khứ” này là một ý nghĩa về hiện tại. Sở dĩ nói như 
vậy là do các kết cấu này mang hàm ý về một trạng thái hiện tại của tri thức, có được do những kinh nghiệm 
từ quá khứ để lại. Như vậy, các kết cấu này hoàn toàn tương thích với hình thái dĩ thành khi được chuyển 
dịch sang tiếng Anh, vì hình thái dĩ thành vốn được dùng để nói về trạng thái kết quả của một sự việc diễn ra 
trước đó. Do đó, ý nghĩa dĩ thành kinh nghiệm của hình thái dĩ thành ở hiện tại trong tiếng Anh hoàn toàn có 
thể được chuyển dịch sang tiếng Việt bằng những kết hợp sau: 

1. CHƯA BAO GIỜ / CHƯA TỪNG + VỊ TỪ VÔ ĐÍCH/VỊ TỪ TĨNH  

2. TỪNG/ ĐÃ TỪNG + VỊ TỪ VÔ ĐÍCH/ VỊ TỪ TĨNH 

3. ĐÃ + VỊ TỪ VÔ ĐÍCH/ VỊ TỪ TĨNH + SỐ LẦN 

2.4. Biểu đạt dĩ thành quá khứ gần 

Một trong những nét nghĩa đặc trưng nữa của hình thái dĩ thành là biểu đạt ý nghĩa dĩ thành quá khứ gần. 
Trong tiếng Anh, do không kết hợp với các chỉ tố thời gian xác định nên hình thái dĩ thành chỉ có thể được 
sử dụng để miêu tả một sự tình được xem là gần với thời đoạn phát ngôn trong hiện tại khi kết hợp với các 
phó từ như recently, just – những phó từ này vẫn phù hợp với tính không xác định về thời gian của hình thái 
dĩ thành. Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy hình thái dĩ thành ở hiện tại được sử dụng để biểu đạt ý nghĩa 
này trong hai tác phẩm tiếng Anh mà chúng tôi sử dụng làm ngữ liệu rất ít, chỉ có 3 hình thái. Theo chúng 
tôi, sở dĩ hình thái này được dùng rất ít ở đây vì nguồn ngữ liệu mà chúng tôi sử dụng là những tác phẩm văn 
học, trong khi đó về mặt ngữ dụng, để biểu đạt ý nghĩa này,  dĩ thành hiện tại thường được dùng để chuyển 
tải các tin tức “nóng hổi” (hot news) trong các bản tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng hơn. 
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1.   Joe sent me a text last night. He’s 

probably just catching up on all the two-bit 
cases I’ve had lately. I’ve had 

     every shoplifter in New York.  (18) 

Tối qua Joe đã gởi tin nhắn cho tôi biết sáng nay họp 
sớm. Có lẽ vừa qua ông ta thấy tôi chỉ làm các vụ án 
xoàng thôi. Tôi chỉ kêu án những tên xoáy trộm trong 
các tiệm buôn ở New York. (17) 

2.   Where have you been? (93) Cô ở đâu về thế? (84) 
3.   I’ve only known about this for half  
      an hour. (107) 

Tôi mới chỉ biết chuyện này cách đây nửa giờ. (96) 

Rõ ràng các câu trên đều miêu tả ý nghĩa dĩ thành quá khứ gần vì chúng vừa miêu tả những sự tình điểm tính 
hữu đích vừa có sự hiện diện của các trạng từ lately hay only trong câu (1,3), còn trong câu (2) ý nghĩa này 
được xác định nhờ thuộc tính hữu đích của sự tình thông qua việc chuyển đổi trạng thái của chủ thể, từ trạng 
thái không có mặt ở đây và giờ đang ở đây.   

 Về phương diện biểu đạt, ý nghĩa này trong tiếng Việt thường được đánh dấu bằng các khung đề 
thời gian của sự tình như gần đây, mới đây, mới , vừa qua. Tuy nhiên cần thận trọng với cách dùng của từ 
mới trong tiếng Việt. Nó có thể biểu đạt ý nghĩa quá khứ gần nhưng cũng có thể biểu thị ý nghĩa một sự tình 
nào đó mới chỉ  diễn ra và kéo dài trong một thời gian ngắn mà thôi. Chẳng hạn khi nói Tôi chỉ mới biết 
chuyện đó thôi, mới  trong câu này biểu đạt ý nghĩa dĩ thành quá khứ gần, nhưng nếu chúng ta nói Tôi mới 
làm việc ở công ty này được một năm, thì mới lại biểu đạt ý nghĩa thời gian làm việc của tôi ở công ty này 
còn ít và trong trường hợp này khi chuyển dịch sang tiếng Anh cũng sẽ dùng hình hình thái dĩ thành ở hiện 
tại nhưng biểu đạt ý nghĩa dĩ thành tiếp diễn.  
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3. Kết luận 

Trong quá trình học tiếng Anh, người Việt thường mắc những lỗi ngữ pháp có quan hệ với loại hình, 
đặc biệt là lỗi về cách dùng thì. Chẳng hạn khi phải chuyển dịch một câu tiếng Việt trong đó có đã hay rồi 
sang tiếng Anh thì người học thường hay chuyển dịch sang bằng hình thái quá khứ của vị từ. Điều này sẽ 
đúng nếu sự tình trong câu được định vị trong một khung thời gian xác định ở quá khứ. Tuy nhiên, nếu 
không có khung thời gian những chỉ tố này có thể biểu đạt nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo cấu trúc ngữ 
nghĩa và ngữ dụng của câu. Những khảo sát, phân tích và so sánh đối chiếu trên đây, ở một khía cạnh nào 
đó, hy vọng sẽ giúp cho người học  hiểu rõ hơn để có thể sử dụng một cách dễ dàng và chính xác  hình thái 
vị từ này của tiếng Anh.  
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