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1 

MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

Phát triển từ những năm 1980 đến nay, lý thuyết ngôn ngữ học tri nhận 

(NNHTN) đã và đang tiếp tục được đón nhận như một nền tảng khoa học giàu năng 

lực giải thích, hữu ích cho việc nhận thức và lý giải các phạm trù thế giới thông qua 

hệ thống các ý niệm (YN) được nghiệm thân trong ngôn ngữ. Sự soi rọi của NNHTN 

theo hướng “nghiên cứu ngôn ngữ trên cơ sở vốn kinh nghiệm và cảm thụ của con 

người về thế giới khách quan cũng như cách thức con người tri giác và ý niệm hóa 

các sự vật của thế giới khách quan đó” [7; tr.279] đã mở ra đường hướng mới trong 

nghiên cứu ẩn dụ (AD). Theo đó, ẩn dụ ý niệm (ADYN) được nhìn nhận là cách con 

người suy nghĩ, hiểu biết thế giới xung quanh thông qua hệ thống YN, chứ không chỉ 

là cách thức diễn đạt ngôn ngữ. Với vai trò là một hình thức tư duy, ADYN đem lại 

“sự mở mang kiến thức, cung cấp sự hiểu biết về một đối tượng này thông qua sự hiểu 

biết về một đối tượng khác đã biết” [7; tr.324], nhờ đó con người nhận thức và giải 

thích thế giới rõ ràng, cụ thể hơn. Một cách tự nhiên, “ẩn dụ thâm nhập khắp trong 

cuộc sống hàng ngày, không chỉ trong ngôn ngữ mà còn cả trong tư duy và hành 

động” [162; tr. 3].  

Trong quá trình nhận thức và tư duy, con người nói chung và người Việt nói riêng 

đã sử dụng ADYN như một phương tiện hữu hiệu để tri nhận thế giới thông qua các 

phạm trù tri nhận. Theo đó, cùng với hàng loạt các phạm trù cơ bản khác trong phân 

loại, ý niệm hóa thế giới như phạm trù đồ vật, phạm trù thực vật, phạm trù lửa, v.v..., 

phạm trù màu sắc cũng thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu từ nhiều góc độ 

khác nhau (Rosch, 1973; Lakoff & Johnson, 1980). Tri thức về màu sắc, mảng hiện 

thực độc đáo được nhận thức, giải mã cụ thể, tinh tế trở thành cơ sở cho sự tri nhận các 

YN phức tạp trong đời sống tinh thần con người nói chung và người Việt nói riêng. Có 

thể tìm thấy những bằng chứng xác đáng cho thấy màu sắc được sử dụng như một miền 

nguồn (source domain) để khám phá đặc điểm, thuộc tính của một miền đích (target 

domain) mang tính trừu tượng, nhằm hình thành và biểu hiện những YN mới, mở ra sự 

hiểu biết về cơ sở tư duy và các quá trình nhận thức thế giới xung quanh của con người. 

Với năng lực giải thích ưu việt, NNHTN đã góp phần đắc lực vào việc chỉ ra màu sắc 

không chỉ là mảng hiện thực tự nhiên, vĩnh cữu, mà quan trọng hơn là một phương tiện 

hữu hiệu để nhận thức các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội (ĐSXH), giải mã 
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quá trình con người tương tác với thế giới xung quanh thông qua vốn kinh nghiệm về 

màu sắc như thế nào. Cho đến nay, kết quả nghiên cứu về ADYN nhằm tìm hiểu các cơ 

sở tư duy và nhận thức của con người trong quá trình sử dụng công cụ ngôn ngữ ngày 

càng được khẳng định, bổ sung bởi một số lượng không nhỏ các công trình khoa học. 

Những nghiên cứu ứng dụng lý thuyết ADYN vào thực tiễn ngôn ngữ, khám phá quá 

trình chuyển di YN giữa các lĩnh vực vẫn không mất đi tính thời sự. Ở Việt Nam, cho 

đến nay, đã có khá nhiều công trình ứng dụng lý thuyết ADYN trong nghiên cứu 

tiếng Việt.  

Nghiên cứu ADYN màu sắc trong tiếng Việt là một hướng nghiên cứu có tính 

thời sự, có khả năng đem đến những luận điểm khoa học thú vị về quá trình chuyển 

di YN màu sắc tới các bình diện đời sống, làm sáng rõ hơn phương thức tư duy của 

người Việt, góp phần thức đẩy quá trình ứng dụng lý thuyết ADYN vào thực tiễn tiếng 

Việt. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu về Ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt vẫn 

còn những khoảng trống, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu thấu đáo, đầy 

đủ và có hệ thống. Hầu như các kết quả nghiên cứu xoay quanh việc nghiên các từ 

ngữ chỉ màu sắc theo các phương diện cấu trúc, đặc điểm ngữ nghĩa hoặc dừng lại ở 

việc khám phá thuộc tính điển dạng của một số màu nhất định trong tiếng Việt. Thực 

tiễn cho thấy cần thiết có những nghiên cứu sâu hơn về ADYN màu sắc. Do vậy, 

chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng 

Việt”, xem đây là bước đi cần thiết cho phép hiểu sâu hơn về phương thức tư duy đặc 

thù của người Việt, bổ sung nguồn ngữ liệu cho công tác nghiên cứu, học tập và giảng 

dạy tiếng Việt trong các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Vận dụng lý thuyết ngữ nghĩa học tri nhận trong thực tiễn nghiên cứu tiếng Việt, 

luận án được thực hiện với mục đích làm sáng tỏ đặc điểm của ADYN màu sắc, cung 

cấp hiểu biết cụ thể về cơ sở hình thành ADYN màu sắc, các mô hình tri nhận ADYN 

màu sắc trong tiếng Việt. Qua đó, khám phá thêm nhiều phương diện mới về đặc 

trưng tri nhận, phương thức tư duy của người Việt trong quá trình sử dụng công cụ 

tiếng Việt, lấp đầy thêm “khoảng trống” trong lĩnh vực nghiên cứu.  

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Công trình hướng tới giải quyết các nhiệm vụ sau: 

- Tìm hiểu, hệ thống hóa lý thuyết về ADYN làm cơ sở cho việc nghiên cứu. 
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- Trả lời câu hỏi nghiên cứu: Mô hình chuyển di YN màu sắc bao gồm các thành 

tố nào? Với vai trò là miền nguồn, YN màu sắc đã ánh xạ đến những miền đích nào trong 

tư duy người Việt? Phương thức mô hình hóa cấu trúc ADYN màu sắc, giá trị tri nhận 

của ADYN màu sắc trong tiếng Việt? Luận án xác định các nhiệm vụ cụ thể: 

+ Thứ nhất, tìm hiểu sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính điển dạng giữa miền 

nguồn màu sắc và các miền đích; khám phá và lý giải các ánh xạ có tính hệ thống 

giữa miền nguồn màu sắc và các miền đích trải nghiệm khác trong phương thức tư 

duy người Việt. 

+ Thứ hai, thiết lập và phân tích mô hình ADYN màu sắc được sử dụng trong 

đời sống của người Việt.  

+ Thứ ba, phân tích giá trị trị tri nhận của ADYN màu sắc. Qua đó, khám phá 

thêm về đặc trưng tri nhận, phương thức tư duy của người Việt trong việc sử dụng 

công cụ tiếng Việt để nhận thức và giải thích thế giới xung quanh.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu của luận án là các YN, ADYN màu sắc trong tiếng Việt, 

bao gồm ADYN màu sắc về con người, đời sống xã hội (ĐSXH) và hiện tượng tự nhiên 

(HTTN) được thiết lập dựa trên cơ sở ngữ liệu thu thập được từ các nguồn: từ điển 

(TĐ), tác phẩm văn học (TPVH) và phương tiện truyền thông (PTTT). 

3.2. Phạm vi nghiên cứu  

+ Phạm vi tiếp cận 

ADYN màu sắc trong tiếng Việt có thể có nhiều loại. Trong khuôn khổ luận án, 

chúng tôi tập trung nghiên cứu loại ADYN màu sắc là AD cấu trúc. Bởi lẽ, AD cấu 

trúc là dạng tiêu biểu, phổ biến trong thực tiễn sử dụng tiếng Việt. Cụ thể, chúng tôi 

tập trung khảo sát đặc điểm của ADYN từ miền nguồn màu sắc, làm rõ loại màu sắc 

nào sẽ tạo ra những ánh xạ từ miền nguồn sang miền đích tri nhận. Việc khảo sát 

những giá trị tri nhận của ADYN màu sắc không tách rời với môi trường văn hóa, xã 

hội Việt Nam. 

+ Phạm vi khảo sát 

Thực hiện đề tài luận án, chúng tôi khoanh vùng khảo sát 1.040 biểu thức ADYN, 

trong đó có 334 biểu thức AD từ nguồn ngữ liệu trong những cuốn từ điển (TĐ): Từ điển 

thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam (2003) của Trung tâm Từ điển học; Từ điển thành 

ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam (2009) của Việt Chương; Từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt 
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Nam trong hoạt động hành chức (2015) của Đỗ Thị Kim Liên (chủ biên). Đây là những 

cuốn TĐ thông dụng, được đánh giá cao về phương diện khoa học.  

Bên cạnh đó, để cung cấp cái nhìn bao quát về AD trong các lĩnh vực khác nhau 

của đời sống, chúng tôi còn tập trung khảo sát 341 biểu thức ADYN màu sắc thu thập 

được từ TPVH. Cụ thể, chúng tôi lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu: Xuân Diệu toàn tập 

(2001); Nguyễn Bính toàn tập (2008); Chế Lan Viên, Tác phẩm được giải thưởng Hồ Chí 

Minh (2006), Huy Cận tập 1, 2 (2000); Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam của Nguyễn Vũ 

Tiềm (2000), Nguyễn Minh Châu toàn tập (tiểu thuyết), tập 2 (1977); Nam Cao toàn tập, 

tập 1, 2 (1999); Chảy qua bóng tối của Đỗ Phấn (2011); Biết đâu địa ngục thiên đường 

của Nguyễn Khắc Phê (2011); Tuyển tập tác phẩm Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn 

Công Hoan (2010); Đống rác cũ của Nguyễn Công Hoan (2004); Tuyển tập truyện 

ngắn Nguyễn Khải (2011); Chúa tàu Kim quy của Hồ Biểu Chánh (2005); Thế giới tối 

đen của Võ Thị Xuân Hà (2009); Đội gạo lên chùa của Nguyễn Xuân Khánh (2010); 

Luật đời và cha con của Nguyễn Bắc Sơn (2006). Ngoài ra, chúng tôi còn khảo sát 365 

biểu thức AD thu thập được từ nguồn PTTT (báo, tạp chí online). 

4. Phương pháp nghiên cứu  

4.1. Cách tiếp cận 

Lựa chọn cách tiếp cận ADYN gắn với chức năng tri nhận của Lakoff [162], 

Kövecses [160], luận án được tiến hành trên cơ sở áp dụng các phương pháp, thủ 

pháp và cách tiếp cận phổ biến theo hướng NNHTN trong nghiên cứu ngôn ngữ.  

Các hướng nghiên cứu định tính, định lượng: 

- Hướng định tính: áp dụng trong phân tích YN, mô tả sự lựa chọn, chuyển di 

các thuộc tính điển dạng từ miền nguồn màu sắc đến các miền đích khác nhau. Từ đó 

rút ra những đánh giá về vai trò của ADYN màu sắc trong phương thức tư duy của 

người Việt. 

- Theo hướng định lượng: khảo sát các biểu thức ngôn ngữ biểu đạt màu sắc 

trong TĐ; kết hợp định tính trong phân tích sự chuyển nghĩa AD trong các biểu thức 

có chứa từ chỉ màu để lựa chọn các biểu thức ngôn ngữ có thể mô hình hóa thành 

ADYN màu sắc; sử dụng thủ pháp thống kê để đếm số lượng biểu thức theo từng mô 

hình tri nhận. Ngoài ra, chúng tôi còn thống kê, phân loại những biểu thức AD màu 

sắc trong TPVH, trên các PTTT nhằm phục vụ cho việc miêu tả các mô hình ADYN 

màu sắc theo các miền đích ứng với các lĩnh vực đời sống.  

4.2. Phương pháp cụ thể 
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Phương pháp miêu tả: phương pháp này được sử dụng để miêu tả các ADYN màu 

sắc trong tiếng Việt, mô hình tri nhận ADYN màu sắc trong tiếng Việt. Trong số nhiều 

thủ pháp của phương pháp miêu tả, luận án lựa chọn sử dụng các thủ pháp sau: 

+ Thủ pháp thống kê, phân loại: luận án sử dụng thủ pháp này trong thu thập và 

phân loại các biểu thức ADYN màu sắc, phân loại AD theo các phạm trù YN để đưa 

về hệ thống các ADYN cơ sở, ADYN thứ cấp, từ đó phân tích sự tương tác giữa các 

lớp YN, tính tương hợp của AD, lí giải các YN trong từng mô hình AD được nghiên 

cứu. 

+ Thủ pháp phân tích YN: được sử dụng trong phân tích thuộc tính của miền ý 

niệm nguồn, miền ý niệm đích, làm rõ bản chất và vai trò của ADYN màu sắc trong 

phương thức tư duy người Việt. 

Phương pháp hỗ trợ: phương pháp thu thập tư liệu, phân tích tư liệu. Bằng thao 

tác liên văn bản, đề tài sử dụng nguồn từ ngữ trong TĐ, biểu thức AD màu sắc trong 

TPVH, báo, tạp chí (online) để soi chiếu ADYN màu sắc trong tiếng Việt.  

4.3. Các bước nghiên cứu  

+ Bước 1: Tìm hiểu sự chọn lọc các thuộc tính tương đồng giữa màu sắc và các 

phạm trù miền đích, thiết lập các ánh xạ theo mô hình tri nhận ADYN màu sắc.  

Từ nguồn ngữ liệu các biểu thức AD màu sắc thu thập được, chúng tôi tiến hành 

nhận diện, phân loại các biểu thức ngôn ngữ chỉ màu sắc theo đặc điểm cấu trúc và 

ngữ nghĩa, chỉ ra sự chuyển nghĩa AD trong các trường hợp cụ thể, loại trừ các biểu 

thức ngôn ngữ chỉ màu sắc không được dùng theo cách AD, giới hạn đối tượng nghiên 

cứu. Để thiết lập sự ánh xạ của mô hình tri nhận màu sắc trong tiếng Việt, luận án 

chọn lọc các thuộc tính điển dạng của màu trong miền YN nguồn – đích, chỉ ra các 

mô hình chuyển di YN từ miền nguồn màu sắc đến các miền đích trừu tượng khác, 

mô hình hóa các ADYN, tính tỷ lệ từng loại. Việc xử lý ngữ liệu được thao tác thủ 

công để tìm ra các ADYN màu sắc theo các mô hình cụ thể mà chúng tôi sẽ trình bày 

ở chương ba, bốn.  

+ Bước 2: Mô hình hóa ADYN màu sắc theo các miền đích khác nhau. 

Ở bước này, chúng tôi sẽ phân loại hệ thống ADYN màu sắc trong tiếng Việt với 

các mô hình tri nhận cụ thể. Các ADYN màu sắc sẽ được sắp xếp vào các nhóm có miền 

đích tương ứng lần lượt là con người, đời sống xã hội và hiện tượng tự nhiên. 

+ Bước 3: Tiến hành miêu tả đặc điểm bản chất của các ADYN màu sắc.  

Ở bước này, chúng tôi sẽ tiến hành phân tích đặc điểm, cấu trúc các mô hình 
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ADYN màu sắc. Qua đó, khám phá những đặc trưng tri nhận – phương thức tư duy 

của người Việt qua các ADYN màu sắc trong tiếng Việt. 

5. Đóng góp mới của luận án  

5.1. Về lý luận 

Màu sắc là một trong những phạm trù tri nhận mang đặc trưng văn hóa dân tộc. 

Về mặt lý luận, việc ứng dụng lý thuyết NNHTN vào việc nghiên cứu ADYN màu sắc 

trong tiếng Việt làm phong phú thêm những hiểu biết về YN, ADYN và phạm trù màu 

sắc trong tiếng Việt. Hướng đi của luận án góp phần khẳng định một cách tiếp cận 

mang tính chất liên ngành về quan hệ bộ ba ngôn ngữ - tư duy - văn hóa trong ngôn 

ngữ học hiện đại. 

 5.2. Về thực tiễn 

Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu về ADYN màu sắc trong tiếng Việt một 

cách hệ thống. Việc nghiên cứu ADYN màu sắc làm rõ các vấn đề cơ sở hình thành 

ADYN màu sắc, cấu trúc mô hình tri nhận. Qua đó, góp phần làm sáng tỏ phương 

thức tư duy của người Việt, giúp hiểu rõ hơn văn hóa Việt Nam để truyền bá, giới thiệu 

hoặc ứng dụng vào việc giảng dạy nghiên cứu về AD và các biểu tượng màu sắc trong 

văn hóa Việt Nam. 

6. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, công trình gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của đề tài 

Chương 1 của luận án trình bày tổng quan vấn đề về màu sắc trong ngôn ngữ và 

ADYN màu sắc trên thế giới và ở Việt Nam; Cơ sở lý thuyết của đề tài bao gồm quan 

niệm về ADYN, đặc điểm, cấu trúc, phân loại ADYN; một số vần đề liên quan đến 

“màu sắc” và phạm trù màu sắc trong ngôn ngữ. 

Chương 2: Mô hình cấu trúc ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt 

Chương 2 của luận án khảo sát các nhóm biểu thức ngôn ngữ biểu đạt màu sắc, 

sự lựa chọn, chuyển di thuộc tính điển dạng từ miền nguồn màu sắc đến các các miền 

đích khác nhau; các ánh xạ của mô hình tri nhận ADYN màu sắc trong tiếng Việt. 

Thiết lập mô hình cấu trúc ADYN màu sắc trong tiếng Việt. 

Chương 3: Ẩn dụ ý niệm màu sắc về con người trong tiếng Việt 

Chương này tập trung phân tích những ADYN màu sắc về con người trong tiếng 

Việt, cho thấy đặc trưng tri nhận, phương thức tư duy của người Việt. 

Chương 4: Ẩn dụ ý niệm màu sắc về đời sống xã hội, hiện tượng tự nhiên trong 
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tiếng Việt 

Chương này tập trung phân tích những ADYN màu sắc về ĐSXH, HTTN trong 

tiếng Việt, cho thấy đặc trưng tri nhận, vai trò của ADYN màu sắc trong việc thể 

hiện phương thức tư duy người Việt. 
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CHƯƠNG 1  

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. DẪN NHẬP 

Luận án được nghiên cứu dựa trên các cơ sở lý thuyết ngữ nghĩa học tri nhận: 

lý thuyết ADYN, một số vấn đề lý luận liên quan đến ADYN màu sắc trong ngôn ngữ. 

Để có cái nhìn tổng quan, trong chương này, chúng tôi tập trung làm rõ các vấn đề 

liên quan đến "màu sắc"” trong ngôn ngữ nói chung, ADYN màu sắc nói riêng trên 

thế giới và ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu được chúng tôi trình bày theo hướng từ 

lý thuyết đến ứng dụng nhằm thấy được sự thay đổi, phát triển trong nghiên cứu ADYN 

màu sắc, đồng thời tìm ra “khoảng trống” vấn đề cần giải quyết. Thực hiện mục đích 

nghiên cứu đặt ra, luận án liên quan chặt chẽ đến lý thuyết ngữ nghĩa học tri nhận. Do 

vậy, vấn đề cơ sở lí thuyết của đề tài được chúng tôi trình bày bao gồm: cơ sở lý luận 

về ADYN, một số khái niệm liên quan đến ẩn dụ ý niệm, phạm trù màu sắc trong ngôn 

ngữ nói chung và trong tiếng Việt nói riêng, những thuộc tính của màu sắc trong mô 

hình tri nhận nguồn.  

1.2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Tổng quan nghiên cứu về “màu sắc” trong ngôn ngữ  

1.2.1.1. Trên thế giới 

Trong ngôn ngữ học, sự ra đời của công trình  Basic Color Terms: Their 

Universality and Evolution [140] của Berlin và Kay (1969) đã khép lại giai đoạn đối 

đầu của hai trường phái Tương đối (Sapir Whorf) và trường phái Phổ niệm (Berlin - 

Kay), mở ra giai đoạn mới với sự đa dạng về quan điểm và phương pháp tiếp cận 

trong nghiên cứu về “màu sắc”. 

Trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm 98 ngôn ngữ, Berlin và Kay đã đưa ra nhận 

định quan trọng về hệ thống từ chỉ màu cơ bản trong các ngôn ngữ, giả thuyết rộng 

rãi rằng tất cả các ngôn ngữ đều có số lượng hạn chế từ 2 đến 11 từ chỉ màu, dự đoán 

hệ thống từ chỉ màu cơ bản phát triển theo hướng cố định một phần qua 7 giai đoạn: 

trắng và đen (I) – đỏ (II) – xanh hoặc vàng (III) – xanh lá cây và vàng (IV) – xanh 

lam (V) – nâu (VI) – tím, hồng, cam (VII) và màu xám là một ký tự đại diện xuất hiện 

ở bất cứ giai đoạn nào giữa III và VII. Các ngôn ngữ dù khác nhau về số lượng từ chỉ 

màu sắc, song nhận thức về màu trong các ngôn ngữ có xu hướng chung là dựa trên 



 
9 

sự nhận thức 11 phạm trù màu cơ sở, bổ sung từ chỉ màu sắc theo thứ tự nhất định. 

Cụ thể, mọi ngôn ngữ đều có ít nhất hai từ chỉ màu sắc, đó là đen và trắng, nếu có ba 

từ thì có thêm đỏ, có bốn từ thì có thêm màu xanh lá hoặc vàng, có 5 từ thì thêm cả 

xanh lá, vàng, có 6 từ thì thêm màu xanh da trời, có 7 từ thì thêm màu nâu, có trên 7 

từ thì thêm màu tím, hồng, da cam, xám. Giả thuyết này gây nhiều tranh cãi. Tuy 

nhiên, theo các nhà ngôn ngữ học, không thể phủ nhận, công trình của Berlin và Kay 

đã mở đường cho hướng nghiên cứu thực nghiệm phát triển lí thuyết về các phổ quát 

ngữ nghĩa và quá trình phát triển từ chỉ màu cơ bản dưới nhiều góc độ khác nhau.  

Phản biện lý thuyết phổ niệm về hệ thống từ chỉ màu, Kay và Mc Daniel (1978) 

trong The Linguistic Significance of the Meanings of Basic Color Terms [156]; 

Hardin & Maffi (1997) trong Color Categories in Thought and Language [152] đã 

đưa ra những kiến giải thú vị về vấn đề tên màu, phân loại từ chỉ màu sắc trong các 

ngôn ngữ dựa trên các quá trình sinh lý học thần kinh của con người. Theo các tác 

giả, có “những ràng buộc giữa các các từ chỉ màu cơ bản có thể có, và những ràng 

buộc này phát sinh từ cấu trúc và chức năng của hệ thống thị giác” [156; tr.610]. Sự 

khác biệt trong cách đặt tên màu giữa các ngôn ngữ do sự khác biệt trong nhận thức.  

Vấn đề phổ quát ngữ nghĩa và quá trình phát triển từ chỉ màu, tiếp tục được đào 

sâu, mở rộng trong các nghiên cứu của Biggam và Kay (2006) trong Progress in 

Colour Studies [141]. Tổng thuật những tiến bộ trong nghiên cứu “màu sắc”, thừa 

nhận các từ chỉ màu “hỗn hợp” (hồng, tím, đỏ tươi), Biggam và Kay đã chỉ ra quá 

trình phát triển các từ chỉ màu cơ bản mới, cho thấy vai trò của môi trường và cơ thể, 

điển dạng màu sắc trong kinh nghiệm con người. Hướng nghiên cứu này tiếp tục được 

phát triển trong các nghiên cứu của các tác giả Biggam, Hough & Simmons (2011) 

trong New Direction in Colour Studies [142] và  những kiến giải quá trình đặt tên 

màu trong các ngôn ngữ cụ thể của Steinvall (2002) với English Colour Terms in 

Context [179]; Wu (2011) với The Evolution of Basic Color Terms in Chinese [184].   

Theo hướng nghiên cứu liên ngành văn hóa - ngôn ngữ, Checvalier và 

Gheerbrant (1996) trong The Penguin Dictionary of Symbols [146] đã đi sâu nghiên 

cứu giá trị biểu trưng của màu sắc trong các nền văn hóa, lí giải khá chi tiết ý nghĩa 

của biểu tượng màu sắc trong văn hóa các nước trên thế giới, các “màu” được “ký 

hiệu hóa” trong ngôn ngữ: đen, đỏ, hung, màu lục, xanh lá cây, trắng, vàng, xám, 

màu da cam trong các nền văn hóa, bao quát suốt chiều dài lịch sử và chiều rộng cư 
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trú của con người. Theo các tác giả, “những giá trị ấy đã có muôn vàn ứng dụng, 

chúng kích thích những cái mà chúng biểu trưng: ý nghĩa vũ trụ và xuất hiện như 

những thần linh trong nhiều huyền thoại về nguồn gốc thế giới, ý nghĩa biểu tượng 

sinh học và đạo đức học, ý nghĩa tượng trưng của sắc màu cũng có thể thu nhận một 

giá trị tôn giáo nổi bật” [12; tr.563]. Ý nghĩa biểu trưng của màu sắc trong văn hóa 

tiếp tục được các tác giả Silvestre, Cardeira và Villalva (2016) đào sâu trong công 

trình Colour and Colour Naming: Crosslinguistic Approaches [178] với các màu thứ 

cấp là tím, cam, hồng và xám trong các ngôn ngữ.  

Theo hướng nghiên cứu tri nhận, ứng dụng lý thuyết điển dạng, Rosch (1973) 

với bài viết “Natural Categories” in trong tạp chí Cognitive Psychology [175] đã 

khảo cứu cứ liệu màu sắc theo các quy trình: lựa chọn kích thích - nhận diện, phân 

loại - gọi tên, chỉ ra các đặc trưng điển dạng với ý nghĩa “ví dụ đạt nhất” của phạm 

trù màu sắc, cho thấy các màu trung tâm được tri giác nổi trội hơn các màu không 

trung tâm. Nhìn chung, các màu trung tâm đều có tính nổi trội về tri giác - tri nhận 

(perceptual - cognitive salience), và liên quan đến một số hiện tượng phổ quát ngày 

và đêm với màu đen và trắng), mặt trời (đỏ), rau (xanh lá cây), bầu trời (xanh da 

trời) và mặt đất (nâu). Những nghiên cứu tiếp theo của Rosch và Carolyn (1975) 

về cương vị tâm lí của các màu trung tâm, hệ thống màu tiêu điểm và khả năng mở 

rộng khái niêm “tiêu điểm” sang các phạm trù khác, thay thế thuật ngữ “tiêu điểm” 

(focal colors) của Berlin và Kay bằng thuật ngữ “điển dạng” (prototype) [176] có 

ý nghĩa quan trọng trong việc điều chỉnh những bất cập trong nghiên cứu buổi đầu 

về màu sắc của Berlin và Kay, đặt nền tảng cho những nghiên cứu tri nhận luận về 

ADYN sau này.   

Lakoff (1987) trong Women, Fire, and Dangerous: What Categories Reveal 

about the Mind [162] đã chứng minh rằng các phạm trù chỉ màu sắc đều có các phần 

tử trung tâm và các thuật ngữ chỉ các phần tử này được gọi là các từ chỉ màu cơ sở. 

Và do đó, việc so sánh các phạm trù chỉ màu sắc trong các ngôn ngữ khác nhau là khả 

thi. Taylor (1995) trong công trình Linguistic Categorization Prototypes in Linguistic 

Theory [177] đã dành hẳn một chương để trình bày các vấn đề liên quan đến YN màu 

sắc. Tác giả đã sử dụng điển dạng như một phần của phạm trù hóa để mô tả các từ chỉ 
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màu, miêu tả những phẩm chất tương tự của hai “màu” khá khác nhau. Theo Taylor, 

một thực thể càng gần với điển dạng, trạng thái của nó càng nằm trong phạm trù. Do 

đó, các từ chỉ màu cơ bản là điển dạng cho các loại màu khác nhau và chúng giữ vai 

trò trung tâm trong trong YN màu sắc.  

Luận điểm phổ quát trong tri nhận màu sắc ngày càng được bổ sung, làm rõ trong 

các nghiên cứu của  Lucy (1997) với bài viết “The linguistics of color” in trong Color 

categories in thought and language [173], Lindsey & Brown (2004), với “Color 

naming and color consensus: “Blue” is special” in trong Journal of vision [171] đã 

làm sáng rõ cơ sở nghiệm thân trong tri nhận màu sắc dựa trên các quá trình sinh lý 

thần kinh của con người. Giải thích cơ chế tri nhận màu sắc, Lakoff (1999) trong 

Philosophy in the Flesh cũng đã chỉ ra: “khoa học nhận thức đã cho chúng ta biết 

rằng màu sắc không tồn tại trong thế giới bên ngoài. Cơ thể và não bộ của chúng ta 

đã phát triển để tạo ra màu sắc” [168; tr.32]. Về cơ bản, tri nhận màu sắc của con 

người dựa trên sự trải nghiệm cơ thể. YN màu sắc có cấu trúc bên trong, với một số 

màu nhất định là “tiêu điểm”. Cấu trúc trung tâm – ngoại vi của các phạm trù là kết 

quả của các đường cong thần kinh phản hồi màu sắc trong não chúng ta [168; tr.24].  

Như vậy, vấn đề nghiên cứu về “màu sắc” trong ngôn ngữ cho đến nay ghi nhận 

kết quả tập trung tranh luận, phản biện làm sáng rõ lý thuyết phổ niệm của Berlin và 

Kay. Mặt khác, được bổ sung với những nghiên cứu theo hướng nghiên cứu văn hóa, 

tri nhận hiện nay. 

1.2.1.2. Ở Việt Nam 

Nhìn chung, từ những năm 1980 của thế kỷ XX cho đến nay kết quả nghiên cứu 

“màu sắc” ghi nhận sự tiếp nối, phát triển của nhiều công trình, bài viết với mục đích 

làm rõ đặc điểm bản chất “màu sắc” trong tiếng Việt. 

Từ bình diện từ vựng – ngữ nghĩa, Hoàng Văn Hành (1982) trong bài viết Về cấu 

trúc nghĩa của tính từ tiếng Việt [32] đã đi sâu phân tích cấu trúc nghĩa của các từ chỉ 

màu sắc trong tiếng Việt. Căn cứ vào đặc trưng ngữ nghĩa, tác giả đã xếp các từ chỉ 

màu sắc vào nhóm tính từ biểu thị phẩm chất được đánh giá theo thang độ và đưa ra 

kiến giải có giá trị về cách xác định nghĩa của chúng: “cần phải được xác định không 

chỉ qua chuẩn tiểm tàng mà còn qua cả phần đối cực của nó” [32; tr.3]. Tuy nhiên, kết 

quả nghiên cứu dừng lại ở một số từ chỉ màu trong hệ thống chứ chưa bao quát toàn bộ 

từ ngữ chỉ màu trong tiếng Việt với cấu trúc ngữ nghĩa của nó.  
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Những năm sau đó, vấn đề về hình thức biểu đạt “màu sắc” ngày càng được mở 

rộng. Ban đầu là những nghiên cứu mang tính “lồng ghép”, trong đó từ ngữ chỉ màu 

sắc được xem như một bộ phận của từ loại tính từ. Trong các nghiên cứu vào thập 

niên 80, Chu Bích Thu với các công trình nghiên cứu: Thành phần đánh giá trong 

ngữ nghĩa một số tính từ [113], Thêm một nhận xét về sự hình thành từ láy trong tiếng 

Việt [114], Những đặc trưng ngữ nghĩa của tính từ tiếng Việt hiện đại [115] đã phần 

nào đề cập đến đặc điểm ngữ nghĩa của các từ ngữ biểu đạt màu sắc như một bộ phận 

của từ loại tính từ, đặt nền móng cho sự nghiên cứu cụ thể “màu sắc” trong tiếng Việt. 

Trong xu hướng này, năm 2004, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu “Sự biểu đạt 

ý nghĩa màu sắc của từ ngữ tiếng Việt” [58]. Kết quả nghiên cứu đạt được trong công 

trình này một mặt cung cấp cái nhìn sâu hơn về hình thức và đặc trưng ngữ nghĩa của 

từ ngữ biểu đạt màu sắc trong tiếng Việt, mặt khác, gợi mở cho chúng tôi bước nghiên 

cứu kế tiếp về ADYN màu sắc từ góc nhìn tri nhận.  

Từ bình diện ngôn ngữ văn chương, các nhà nghiên cứu như Đào Thản (1976) 

với Màu đỏ trong thơ [92], Nguyễn Thị Thành Thắng (2001) với Màu xanh trong thơ 

Nguyễn Bính [97], Trần Văn Sáng (2009) với Thế giới màu sắc trong ca dao [85], Vũ 

Thị Mai (2014) với Sắc màu trong thơ Xuân Quỳnh [62] ... đã đi sâu nghiên cứu ý 

nghĩa biểu đạt của từ ngữ chỉ màu sắc trong hoạt động hành chức – gắn liền với đời 

sống văn chương, thơ ca dân tộc. Tuy nhiên, các bài viết của các tác giả trên cũng chỉ 

giới hạn ở một vài gam màu nhất định, chưa bao quát hệ thống các từ, cấu trúc biểu 

đạt màu sắc trong tiếng Việt một cách toàn diện. 

Từ bình diện nghiên cứu liên ngành ngôn ngữ - văn hóa, khảo sát các nhóm từ 

chỉ màu cơ bản và từ chỉ màu phái sinh (màu phụ) trong tiếng Việt, Đào Thản (1992) 

trong “Hệ thống từ ngữ chỉ màu sắc của tiếng Việt trong sự liên hệ với mấy điều phổ 

quát” [93] bước đầu cho thấy: “nghiên cứu các tính từ chỉ màu sắc nói riêng và trường 

từ vựng chỉ màu nói chung ở các ngôn ngữ bao giờ người ta cũng phát hiện được những 

cái riêng thuộc về đặc điểm dân tộc, văn hóa của từng ngôn ngữ” [93; tr.15]. Các nghiên 

cứu của Trịnh Thị Minh Hương (2009), với Tính biểu trưng của từ ngữ chỉ màu sắc 

trong tiếng Việt [47], Lê Thị Vy (2013) trong bài viết Vài nét đặc trưng văn hoá dân 

tộc thể hiện qua các từ chỉ màu sắc [135], Nguyễn Khánh Hà (2014) trong “Hệ thống 

từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Việt” [27]… làm rõ vấn đề phổ quát về tên gọi, ý nghĩa 

biểu trưng của các từ chỉ màu cơ bản, từ chỉ màu phái sinh trong tiếng Việt, trong tương 
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quan với các ngôn ngữ khác. Theo đó, “các từ chỉ màu cơ bản trong tiếng Việt được 

định nghĩa dựa trên sự so sánh một thuộc tính của màu với thuộc tính của sự vật đại 

diện. Nói cách khác, chúng được định nghĩa theo lối trực quan tức là chỉ ra sự vật điển 

hình mà từ chỉ màu đó chỉ xuất” [135; tr.45]. Mỗi dân tộc có sự lựa chọn và thiết lập 

những ý nghĩa riêng cho từng màu sắc trong ngôn ngữ. Qua đó, cho thấy mối quan hệ 

giữa ngôn ngữ và văn hóa.  

Theo hướng so sánh, đối chiếu, Trương Thị Sương Mai (2011), trong Đặc trưng 

ngôn ngữ - văn hóa Việt qua thành ngữ, tục ngữ có từ chỉ màu sắc (so sánh với tiếng 

Anh) [61], Lê Thị Vy (2013) với “Vài nét về cách định nghĩa các màu cơ bản trong 

tiếng Việt, tiếng Anh và ý nghĩa biểu trưng của một số màu cơ bản” [135] đã lí giải khá 

thú vị về đặc trưng văn hóa của người Việt trên cơ sở khảo sát ý nghĩa biểu trưng của 

các từ ngữ chỉ màu trong tiếng Việt trong sự đối chiếu với tiếng Anh.  

Theo hướng tri nhận, ứng dụng lý thuyết điển dạng, ghi nhận kết quả nghiên cứu 

của Hoàng Tuyết Minh, Nguyễn Văn Quang (2016) trong Điển dạng màu đen trong 

tiếng Việt và tiếng Anh dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận [63], đã  chỉ ra “mực” 

là ví dụ “trung tâm” trong phạm trù chỉ màu đen và là điển dạng của màu đen trong 

tiếng Việt. Nguyễn Thị Hạnh Phương (2017), trong “Về ý niệm “ĐỎ” trong tiếng Việt 

[77]  làm rõ sự chuyển di thuộc tính của miền nguồn đỏ đến những phạm trù tri nhận 

khác trong tư duy người Việt.  

Nhìn chung, từ những góc độ khác nhau, các công trình bài viết trên đã đóng 

góp không nhỏ cho việc làm sáng tỏ vấn đề “màu sắc”, cho thấy mối liên hệ giữa khái 

niệm trung tâm “màu” và các yếu tố ngoại vi: văn hóa dân tộc, văn hóa vùng miền, 

tâm lí tộc người. Kết quả nghiên cứu với những luận điểm khoa học về đặc trưng ngữ 

nghĩa, điển dạng màu sắc, giá trị biểu trưng của từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Việt 

được chúng tôi vận dụng trong phân tích thuộc tính cơ bản của miền nguồn màu sắc, 

gợi mở cho hướng cứu ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt của chúng tôi.  

 

1.2.2. Tổng quan nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm màu sắc  

1.2.2.1. Trên thế giới 

Cho đến nay, vấn đề ADYN màu sắc được các nhà tri nhận đặt ra dưới nhiều góc 

độ khác nhau. Kiến giải cấu trúc ADYN màu sắc, Apresjan (1997) trong Emotion 

Metaphor and Cross-Linguistic Conceptualisation of Emotion” [139] đã chỉ ra mô 
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hình tri nhận CẢM XÚC LÀ MÀU SẮC trong nhóm các AD văn hóa. Theo ông, các 

ADYN màu sắc, với sự ràng buộc chung là tất cả cảm xúc đều hoặc có thể được biểu 

hiện trong sự thay đổi màu sắc với hai sự đối lập. Một sự đối lập là giữa ánh sáng và 

bóng tối, sắc độ của màu. Sự đối lập thứ hai, trải đều trên toàn bộ thang màu và phân 

biệt các màu như xanh dương, xanh lá cây, đỏ, đen, trắng, xám, vàng… Những cảm 

xúc tích cực có thể được ví như “ánh sáng” kể từ khi trong một số nền văn hóa nhất 

định, ánh sáng được khái niệm hóa là sự tốt lành; cảm xúc tiêu cực giống như bóng 

tối, vì bóng tối được coi là tà ác. Theo Apresjan, “các phép AD trong loại này được 

hình thành bởi phép AD văn hóa. Điều này có nghĩa là các kết nối giữa miền nguồn 

và miền đích là khá yếu, vì việc chuyển di được xác định một cách tùy tiện, chủ quan, 

không dựa trên bất kỳ tương đồng khách quan” [139; tr.188]. Nói chung, có một mối 

liên kết về tinh thần tồn tại giữa cảm xúc tích cực với ánh sáng, cảm xúc tiêu cực với 

bóng tối. Việc ý niệm hóa như vậy có nguồn gốc từ văn hóa cộng đồng. 

Kövecses (2010) trong công trình Metaphor: A Practical Introduction đã khảo 

sát các miền nguồn thông dụng trong cấu trúc ADYN, kiến tạo cấu trúc của ADYN liên 

quan đến miền nguồn màu sắc, chỉ ra “ánh sáng và bóng tối” là những miền nguồn 

thông dụng giúp con người tư duy về các miền đích vốn trừu tượng như cảm xúc 

(niềm vui, hạnh phúc), đạo đức, cuộc sống và cái chết. Theo tác giả, “ánh sáng và 

bóng tối cũng là những kinh nghiệm cơ bản của con người. Các tính chất của ánh sáng 

và bóng tối thường xuất hiện như là điều kiện thời tiết khi chúng ta nói và suy nghĩ 

một cách ẩn dụ” [160; tr.21]. Kinh nghiệm có được của con người về miền nguồn ánh 

sáng và bóng tối là cơ sở cho việc nhận diện và giải thuyết thấu đáo các ADYN HẠNH 

PHÚC/ VUI LÀ SÁNG, BUỒN LÀ TỐI. Một trong những kết quả đáng ghi nhận của 

công trình được chúng tôi kế thừa là sự miêu tả cụ thể cấu trúc ADYN, quan hệ ánh 

xạ giữa hai miền nguồn ánh sáng, bóng tối - đích khái niệm trừu tượng với các ADYN 

liên quan màu sắc. Nhận thức về ánh sáng của con người được ghi nhận thông qua tri 

nhận màu sắc.  

Đào sâu, mô tả ánh xạ trong ADYN màu sắc, Sandford (2014) với bài viết: Turn 

a Colour with Emotion: a Linguistic Construction of Colour in English [177] đã chỉ 

ra màu sắc liên quan đến cảm xúc tiêu cực là trắng, đen, đỏ, xanh và các màu liên 

quan đến cảm xúc tích cực là vàng, xanh, cam và hồng. Theo tác giả, có thể nhận thấy 

cơ chế hình thành ADYN màu sắc về cảm xúc với “cường độ của một cảm xúc được 
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đánh dấu bằng độ sáng, tối của màu sắc: đen và hồng so với hồng và trắng và “cảm 

xúc tích cực hoặc tiêu cực có liên quan đến kích thước màu sắc; độ sáng/tối và độ bão 

hòa. Cả hai đóng một chức năng thiết yếu trong cơ chế thiết lập các mô hình tri nhận: 

CẢM XÚC MÃNH LIỆT HƠN LÀ MÀU TỐI HƠN HOẶC BÃO HÒA HƠN và 

CẢM XÚC ÍT MÃNH LIỆT HƠN LÀ MÀU NHẠT HƠN HOẶC ÍT BÃO HÒA 

HƠN” [177; tr.79].  

Cũng hướng nghiên cứu này, Strudsholm (2016) trong Metaphor and Emotion 

in Colour Word [180]  đã đưa ra kết luận có tính định hướng trong nghiên cứu ADYN 

màu sắc, tính phổ quát trong phương thức tư duy YN, cho thấy “việc sử dụng AD 

màu sắc có xu hướng chung (dựa trên các đặc điểm được thể hiện hoặc các quy tắc 

được thiết lập theo quy ước), mặt khác, hiển thị các biến thể quan trọng” [180; tr.141]. 

Các nghiên cứu của Brown (2019) với Concept Metaphor with the Color Blue around 

the World [143]; Laura, Rodriguez, Siliva (2007) với Color, Colour we live by: Red and 

Green Metaphor in English and Spanish [170] đã chỉ ra, hầu hết các AD màu xanh đều 

mang nghĩa tiêu cực. Huang (2011) trong A Study on the Metaphor of “Red” in the 

Chinese Culture [155], Zheng (2015) với The Metaphorical Meaning of Hóng “Red” 

and Bái “White” in Chinese [186] (tạm dịch: Nghĩa ẩn dụ của Hồng “Đỏ” và Bạch 

“Trắng” trong tiếng Trung) chứng minh vai trò của ADYN màu sắc trong tương quan 

với các biểu tượng khác trong đời sống văn hóa Trung Hoa.   

Nghiên cứu ADYN màu sắc trong văn chương, Yutong (2015) trong Color as 

Metaphor - A Study of Use of “Black” and “Green” in Dubliners and A Portrait of 

the Artics as a Young Man [185] đã kiến giải khá thú vị về ADYN màu sắc thông qua 

các mô hình tri nhận SỰ GIẬN DỮ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO LA MÃ LÀ 

MÀU ĐEN/XANH, SỰ SUY TÀN CHÍNH TRỊ LÀ MÀU ĐEN, SỰ SUY GIẢM 

CỦA XÃ HỘI AILEN LÀ MÀU ĐEN, SỰ SUY GIẢM ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI LÀ 

MÀU XANH [185; tr 63 - 66]. 

Theo hướng so sánh, đối chiếu, Guimei He (2011) với A Comparative Study of 

Color Metaphor in English and Chinese [153], Wijana (2015) với Metaphor of Colors 

in Indonesian [182], Kolahdouz (2015) với  A Cognitive to Translating Color 

Metaphor in English and Turkish Proverbs [157] v.v… ở những mức độ khác nhau 

đã khám phá AD như một hiện tượng phổ biến, một hình ảnh của lời nói, chỉ ra nét 

tương đồng trong ADYN màu sắc trong các ngôn ngữ. 
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Theo hướng nghiên cứu liên ngành ngôn ngữ- văn hóa, Löffler (2017) trong 

công trình Color, Metaphor and Culture [171] đã cung cấp các bằng chứng thực 

nghiệm lý thuyết ADYN màu sắc với các mô hình GIẬN DỮ LÀ ĐỎ, BUỒN LÀ 

MÀU XANH, TÍCH CỰC LÀ TƯƠI SÁNG - TIÊU CỰC LÀ TỐI, HẠNH PHÚC 

LÀ TƯƠI SÁNG - BUỒN LÀ TỐI, NỮ LÀ SÁNG – NAM LÀ TỐI trong các ngôn 

ngữ. Theo các tác giả, AD màu sắc có vai trò thu hẹp khoảng cách giữa trải nghiệm 

cảm giác về nhận thức màu sắc và các lĩnh vực trừu tượng hơn: “Có được từ rất sớm 

trong cuộc sống dựa trên các tương tác cơ bản về thể chất và xã hội và được củng cố 

thông qua ngôn ngữ, phép AD màu sắc thường xuyên được mã hóa và truy xuất từ bộ 

nhớ, do đó có thể hoạt động một cách tự động và tiềm thức, cũng như qua các nền 

văn hóa khác nhau” [171; tr.54]. 

Như vậy, có thể thấy ADYN màu sắc đã trở thành một trong những vấn đề đặt ra 

trong nghiên cứu ngôn ngữ trên thế giới. Kết quả nghiên tập trung mô tả các AD với 

các màu cơ bản trong các ngôn ngữ cụ thể, vai trò của ADYN màu sắc trong tương 

quan với các biểu tượng khác nhau trong đời sống văn hóa, đánh dấu bước tiến trong 

ứng dụng lý thuyết ngữ nghĩa học tri nhận vào thực tiễn nghiên cứu ADYN màu sắc 

trong các ngôn ngữ.  

1.2.2.2. Ở Việt Nam 

Ứng dụng lý thuyết ADYN trong nghiên cứu YN màu sắc ghi nhận một số lượng 

không nhiều các công trình, bài viết. Kết quả nghiên cứu còn khá hạn chế, giới hạn về 

đối tượng khảo sát.  

Nghiên cứu ADYN màu sắc trong thành ngữ, Vi Trường Phúc (2007) với bài viết 

Bước đầu khảo sát ẩn dụ tình cảm trong thành ngữ tiếng Hán và tiếng Việt [75] đã 

khảo sát 5 phạm trù nguồn ánh xạ đến các miền đích vui, tức, buồn, sợ; cho thấy màu 

sắc có vai trò miền nguồn trong các ánh xạ liên quan cảm xúc. Theo tác giả, “Thành 

ngữ thuộc trường nghĩa vui, buồn không có nguồn biểu trưng màu sắc, thành ngữ 

thuộc trường nghĩa tức thường có nguồn biểu trưng gắn liền với màu tím, đỏ như: 

bầm gan tím ruột, đỏ mặt tía tai,v.v… Thành ngữ thuộc trường nghĩa sợ  thường có 

nguồn biểu trưng từ màu xanh, xám” [75, tr.57]. Bài viết dừng lại ở việc khảo sát 

ADYN màu sắc gắn với miền đích sợ và tức.     

Nghiên cứu ADYN màu sắc trong TPVH, Nguyễn Thị Bích Hạnh (2014) trong 
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công trình Ẩn dụ ý niệm trong ca từ Trịnh Công Sơn [34] trong khi khám phá sự hiện 

diện của ẩn dụ BUỒN ĐỊNH HƯỚNG XUỐNG DƯỚI trong ca từ Trịnh Công Sơn 

đã phát hiện một dạng “ẩn dụ đặc biệt” BUỒN LÀ MÀU XANH. Theo tác giả, “đây 

là AD nỗi buồn - tuy không thể hiện rõ rệt xu thế định hướng theo cơ chế vật lý (chỉ 

xuất hiện một lần trong xu thế định hướng xuống), song với cơ chế của tâm lý, AD 

này góp phần thể hiện một xu hướng tâm trạng trầm lắng u buồn của con người. Vì 

vậy, AD này là điểm giao cắt, thể hiện tính ranh mờ của quy luật định hướng đi xuống, 

gắn với hiệu ứng cảm xúc tiêu cực thường thấy ở con người” [34; tr.158]. Kết luận 

này cho thấy sự hiện diện của ADYN màu sắc trong đời sống ngôn ngữ, tư duy người 

Việt. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này chỉ nhằm minh chứng cho tính phổ quát của 

ADYN BUỒN ĐỊNH HƯỚNG XUỐNG DƯỚI và do vậy, chỉ dừng lại ở một gam 

màu xanh với ngữ liệu ca từ vốn mang tính sáng tạo, cá nhân. Mô hình ADYN màu 

sắc gắn với các gam màu khác được tri nhận trong ngôn ngữ chưa được đề cập. ADYN 

màu sắc không phải là đối tượng nghiên cứu chính của công trình. 

Theo hướng so sánh, đối chiếu, quan tâm đến ADYN màu sắc về cảm xúc, với 

năm cảm xúc cơ bản: vui, buồn, giận, sợ, yêu, Trần Thế Phi (2016) trong công trình 

Ẩn dụ ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng Việt (so sánh với thành ngữ tiếng Anh) 

[74] đã cho thấy trong các miền nguồn áp dụng cho việc biểu hiện các loại cảm xúc 

trên (vật chứa, phương hướng, lực tác động, ánh sáng) miền nguồn màu sắc có đặc 

điểm và thuộc tính riêng biệt mang đặc trưng văn hóa dân tộc. Mỗi loại màu sắc có ý 

nghĩa và chức năng biểu thị từng loại cảm xúc. ADYN CẢM XÚC LÀ MÀU SẮC 

được cụ thể hóa bằng những AD thứ cấp. Tuy nhiên, việc nghiên cứu ADYN màu 

sắc dừng lại ở giới hạn nghiên cứu sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích 

giận và sợ hãi. Phạm trù cảm xúc, tình cảm của con người ứng với miền nguồn màu 

sắc chưa được nghiên cứu đầy đủ trong công trình. 

Như vậy, ở Việt Nam đến nay, kết quả nghiên cứu ADYN màu sắc còn hạn chế, 

giới hạn trong việc khảo sát ánh xạ giữa miền nguồn màu sắc và miền đích con người, 

sự chuyển di thuộc tính từ miền nguồn màu sắc đến miền đích cảm xúc. Nhìn chung 

chưa có một công trình chuyên sâu nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống về 

ADYN màu sắc trong tiếng Việt. Kết quả này cho thấy cần thiết có những nghiên cứu 

đầy đủ và toàn vẹn hơn về vấn đề ADYN màu sắc trong tiếng Việt, gợi mở cho hướng 
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nghiên cứu về Ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt của chúng tôi. 

1. 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

1.3.1. Một số khái niệm liên quan đến ẩn dụ ý niệm  

1.3.1.1. Phạm trù (category) và phạm trù hóa (categorization) 

Lí thuyết cổ điển, tiêu biểu từ Aristotle đã cho rằng “phạm trù được hiểu như 

những thiết chế rất rõ ràng, không che dấu trong nó vấn đề đặc biệt nào, chúng là những 

cái chứa đựng trừu tượng: một số sự vật nằm trong vật chứa – phạm trù, một số khác 

thì nằm ngoài” [11; tr.35]. Phạm trù được nhìn nhận là những tập hợp các đối tượng 

với những ranh giới rõ ràng, tách bạch, mà một phần tử trong đó chỉ thuộc về một phạm 

trù nào đó mà thôi. Cương vị của các yếu tố trong phạm trù là như nhau.  

Khoa học tri nhận cho rằng: “phạm trù là một trong những hình thái nhận thức 

của tư duy con người cho phép khái quát hóa kinh nghiệm và thực hiện phân loại kinh 

nghiệm”. Theo đó, “mỗi đơn vị phạm trù cần phải có những tập hợp những nét chuẩn 

lặp đi lặp lại dưới dạng không đổi. Cơ sở để hợp nhất các đơn vị là phép loại suy và 

định hướng điển dạng” [11; tr.28 - 29]. Có thể hiểu, phạm trù là sự quy loại sự vật trong 

tri nhận của con người về thế giới xung quanh. Trong mỗi phạm trù, không phải tất cả 

các yếu tố đều có cương vị ngang nhau trong phạm trù. Có yếu tố giữ cương vị “trung 

tâm”, có yếu tố đóng vai trò yếu tố “ngoại vi”. Trên thực tế, sự phát triển của tri thức 

khoa học, hiện thực khách quan đã đưa đến một sự phát triển, phong phú các phạm trù 

được nhận diện, phân loại trong tư duy của con người: thực vật, động vật, cảm xúc, lửa, 

màu sắc, v.v…Sự phân loại này được gọi là sự phạm trù hóa.  

Với mục đích tập hợp những hiện tượng giống nhau về một phương diện nào 

đó thành những lớp lớn hơn, quá trình phạm trù hóa giữ vai trò then chốt trong miêu 

tả hoạt động nhận thức của con người. Về bản chất “phạm trù hóa liên quan đến hầu 

hết những năng lực và hệ thống tri nhận trong bộ máy tri nhận của nó và cả những 

thao tác được thực hiện trong các quá trình tư duy như so sánh, đồng nhất, thiết 

lập sự giống nhau và tương đồng” [11; tr.30]. Để có nhận thức đầy đủ về sự vật hiện 

tượng, não bộ phải thực hiện việc xử lý và lưu giữ hình ảnh một cách hiệu quả nhất 

thông qua một quá trình tinh thần phức tạp được gọi là sự phạm trù hóa mà sản 

phẩm là các “phạm trù tri nhận”.  

1.3.1.2. Ý niệm (concept) và sự ý niệm hóa (conceptualization) 

Trong NNHTN, các nhà nghiên cứu đã có sự thống nhất khi xem YN là sản 
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phẩm của hoạt động tri nhận, chứa đựng những tri thức con người tích lũy được từ sự 

trải nghiệm cụ thể trong đời sống cá nhân và xã hội. YN “chứa đựng tri thức hay sự 

hiểu biết của con người về thế giới trên cơ sở kinh nghiệm từ đời này qua đời khác, 

nó vừa mang tính nhân loại phổ quát, vừa mang tính đặc thù dân tộc (do chỗ nó gắn 

kết chặt chẽ với ngôn ngữ và văn hóa dân tộc)” [102; tr.285]. Các YN nảy sinh trong 

quá trình con người tiếp nhận, sắp xếp và tổ chức thông tin về một sự tình khách quan 

trong thế giới hiện thực, cũng như thế giới tưởng tượng và những sự tình có thể xảy 

ra trong những thế giới đó. “Các YN quy cái đa dạng của những hiện tượng quan sát 

được và tưởng tượng về một cái gì đó thống nhất, đưa chúng vào một hệ thống và cho 

phép lưu giữ những kiến thức về thế giới” [11; tr.93].  

NNHTN đề cao vai trò của YN đối với quá trình tư duy của con người. Lakoff 

và Johnson (1980) chỉ ra rằng, YN không chỉ chi phối hoạt động tư duy và cách con 

người suy nghĩ mà còn điều phối hoạt động hàng ngày của chúng ta, ngay cả chi tiết 

nhỏ nhặt nhất. Chúng cấu trúc những gì chúng ta lĩnh hội được, cách chúng ta nhận 

thức cũng như cách thức con người giao tiếp với nhau và tương tác với thế giới bên 

ngoài. YN có cấu trúc nội tại gồm ba thành tố “thành tố khái niệm, thành tố cảm xúc 

hình tượng và thành tố văn hóa” [11; tr.96]. Điều này cho thấy, YN một mặt bao gồm 

thành tố chứa đựng những hiểu biết của con người tạo nên nhận thức về thế giới (hiện 

thực và tưởng tượng) mang tính phổ quát. Mặt khác, nó bao gồm các thành tố thể hiện 

đặc trưng tâm lý, phản ảnh thế giới khách quan qua lăng kính của ngôn ngữ dân tộc. 

Nói cách khác, YN chứa đựng trong nó tri thức về thế giới xung quanh của con người, 

phản ánh cách con người lý giải và tương tác với thế giới xung quanh thông qua lăng 

kính ngôn ngữ dân tộc.  

Bàn đến vấn đề YN, các nhà NNHTN còn chỉ ra rằng, trong quá trình nhận thức, 

con người đã phân cắt thế giới thành những mảng nhỏ bằng “lưỡi dao ngôn ngữ”. 

YN chính là sản phẩm của sự phân cắt ấy. Và sự phân cắt thế giới thành những mảng 

nhỏ theo những lăng kính chủ quan khác nhau của cá nhân và các cộng đồng dân tộc 

được gọi là sự ý niệm hóa thế giới. Theo đó, “ý niệm hóa thế giới là một trong những 

quá trình quan trọng nhất của hoạt động tri nhận của con người bao gồm việc ngữ 

nghĩa hóa thông tin nhận được và dẫn tới việc cấu tạo nên những ý niệm, những cấu 

trúc ý niệm và toàn bộ hệ thống YN trong bộ não của con người” [11; tr.103]. Nhu 

cầu nhận thức thế giới hiện thực bằng những phương tiện ngôn ngữ đã dẫn đến việc 
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con người phải sắp xếp, chia cắt hiện thực (vốn được xem là một thể liên tục, không 

có đường ranh giới rõ ràng, tách bạch) thành những mảng nhỏ. Sự phân cắt này hình 

thành nên bức tranh YN về thế giới, hiện thân trong ngôn ngữ tạo nên “bức tranh 

ngôn ngữ” về thế giới.  

Mỗi dân tộc có một “bức tranh ngôn ngữ về thế giới” đặc thù, phản ánh “lối 

nghĩ” riêng của từng dân tộc trong tri nhận hiện thực khách quan, bị chi phối bởi sự 

khác biệt về môi trường sống, phong tục, tập quán… khác nhau. Trong thực tế, sở dĩ 

ta nhìn thấy các sự vật có màu khác nhau là do chúng hấp thụ và phản xạ khác nhau 

đối với sóng ánh sáng. Thế nhưng trong mỗi ngôn ngữ, mỗi màu được nhận thức như 

là một đoạn phân cách tách rời nhau, độc lập và có ranh giới rõ ràng với những giá trị 

nhận thức cụ thể. Điều này có nghĩa là thế giới màu sắc hiện thực được ngôn ngữ 

phản ánh, tái tạo lại một cách sinh động nhưng không phải y như chúng có trong thực 

tế. Đó là những mẫu, những mảnh, những đoạn cắt của thực tế những không hoàn 

toàn trùng với thực tế. Nói cách khác, màu sắc trong quang phổ là kết quả của sự phân 

tích khoa học về các bước sóng khác nhau của ánh sáng. Nhưng trong ngôn ngữ, màu 

sắc bị chia cắt theo quy luật tâm lý, nhận thức của từng dân tộc. Từ đó bức tranh ý 

niệm màu sắc được hình thành, hiện thân trong ngôn ngữ tạo nên bức tranh ngôn ngữ 

về thế giới ý niệm màu sắc. 

1.3.1.3. Không gian tinh thần (mental space) và mô hình tri nhận (cognitive 

models)  

Lý thuyết mô hình tri nhận được Fauconnier (1985) nhấn mạnh với hai nội dung 

cơ bản: các không gian tinh thần và các mô hình tri nhận cấu trúc hóa các không gian 

này. Theo ông, không gian tinh thần là một phần cấu trúc tư duy của con người trong 

việc nói năng và và suy luận mỗi ngày. Không gian tinh thần được cấu trúc bởi các 

khung (frames) và các mô hình tri nhận (cognitive models). Những không gian tinh 

thần không có nhiệm vụ phản ánh cái gọi là “hiện thực khách quan”, chúng chỉ là bản 

sao, biểu hiện hình ảnh của việc con người suy nghĩ và nói về sự vật này hay sự vật 

khác thông qua các mô hình tri nhận lí tưởng. [11; tr.98] 

Trong quá trình tri nhận thế giới, con người đã cấu trúc hóa kiến thức thu được 

dưới dạng những lược đồ YN. Các lược đồ YN này tổ chức kiến thức của chúng ta 

theo những mô thức nhất định, tạo ra những mô hình tri nhận về một lĩnh vực nào đó 

của thế giới trong trí não con người. Và trong quá trình tri nhận, một cách vô thức, 
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chúng ta sử dụng những mô hình này để nhận thức và suy luận rõ ràng về các lĩnh 

vực khác nhau của thế giới. Nói cách khác, “mô hình tri nhận là phương thức tổ chức 

của kiến thức, nó cho phép chúng ta lý giải các hiện tượng ngữ nghĩa và ý niệm” [76; 

tr.123]. Theo các nhà tri nhận, các mô hình tri nhận được suy luận từ những ánh xạ 

AD dựa trên những trải nghiệm trực tiếp của chúng ta với thế giới hiện thực chứ 

không thể quan sát một cách trực tiếp. Trong quá trình nhận thức, các mô hình tri 

nhận – những không gian tinh thần trừu tượng, không thể quan sát được xác lập mối 

tương quan với không gian tư duy có thể quan sát được thông qua các lược đồ ý niệm 

(lược đồ hình ảnh) có tính trừu tượng trong tâm trí con người. Theo Lakoff và Turner 

(1989), hình ảnh là biểu trưng của trải nghiệm mang tính nghiệm thân của con người. 

Những miền mang tính trừu tượng như thời gian, cảm xúc, cái chết, tình yêu được 

biểu trưng bởi các miền cụ thể mà con người tri giác được. Miền cụ thể được xây 

dựng dựa trên kinh nghiệm của con người trong tương tác thế giới, mang tính nghiệm 

thân. Các lược đồ ý niệm cấu trúc mô hình tri nhận phức tạp về thế giới của con người.  

Từ đó, “mô hình AD được dùng để ý niệm hóa, lý giải và suy luận về các sự vật trừu 

tượng” [76; tr.121]. Về cơ bản, con người tích lũy mô hình tri nhận thông qua trải 

nghiệm thân thể cụ thể và tri thức văn hóa. Dựa trên những trải nghiệm cá nhân, tương 

tác xã hội, trải nghiệm văn hóa, con người tích lũy mô hình tri nhận một cách cụ thể nhất. 

Có thể thấy rằng, trong sự chuyển di các thuộc tính trong ánh xạ AD, tri thức cá nhân và 

sự tác động của văn hóa cộng đồng chi phối việc lựa chọn trải nghiệm thể chất nào trong 

các ánh xạ AD giữa hai miền ý niệm nguồn – đích. AD bắt nguồn từ sự trải nghiệm cơ 

thể và hình thành thông qua “bộ lọc” riêng có là các mô hình văn hóa của mỗi cộng đồng.  

Việc thiết lập các ánh xạ giữa các mô hình tri nhận trong các không gian khác nhau 

được Fauconnier (1994) lý giải bằng thuyết Pha trộn ý niệm (conceptual blending). Theo 

ông, tính phức hợp của tư duy con người cần được được giải thích thông qua một mô 

hình nhiều không gian chứ không chỉ được làm rõ thông qua một miền ý niệm (hoán dụ) 

hay hai miền ý niệm (ẩn dụ). Do vậy, về bản chất, pha trộn ý niệm chính là sự tích hợp 

các không gian tinh thần, thể hiện ở chỗ cấu trúc của những không gian tinh thần xuất 

phát ánh xạ lên không gian tinh thần mới được tạo ra – không đồng nhất với những không 

gian xuất phát và cũng không được quy vào trong tổng số những yếu tố của chúng. 

Trong hoạt động tri nhận thế giới xung quanh, con người không chỉ sử dụng tư duy 

ẩn dụ, hoán dụ mà còn sáng tạo phương thức tri nhận thông qua pha trộn ý niệm. Cùng 



 
22 

với mô hình tri nhận, pha trộn ý niệm là công cụ hữu ích cho việc lí giải các trường hợp 

cần làm sáng tỏ ADYN trên nền hoán dụ mà luận án gặp phải.  

1.3.1.4. Tính nghiệm thân (embodiment) 

Nghiệm thân là khái niệm vô cùng quan trọng trong NNHTN. Khoa học tri nhận 

cho rằng cấu trúc của ngôn ngữ không hoàn toàn võ đoán mà liên quan nhiều hay ít, 

trực tiếp hay gián tiếp đến kinh nghiệm của con người. Các khái niệm phản ánh thực 

tại khách quan chúng ta có được phần lớn hình thành từ những kinh nghiệm của chính 

bản thân chúng ta. Chúng là sản phẩm và kết quả có được từ những trải nghiệm của 

con người. Nền móng của quan điểm kinh nghiệm, cách thức cấu trúc hóa AD gồm 

hai miền nguồn và miền đích trong tư duy được Lakoff và Johnson chỉ ra như là một 

sự thể hiện của tính nghiệm thân: “chúng ta hiểu một khái niệm thông qua khái niệm 

khác. Cụ thể, chúng ta có xu hướng cấu trúc các khái niệm mơ hồ, ít cụ thể (như 

những cảm xúc) theo các khái niệm cụ thể hơn, được mô tả rõ ràng hơn trong kinh 

nghiệm của chúng ta” [162; tr.112]. Quá trình phạm trù hóa, ý niệm hóa mang tính 

suy lí của con người được sản sinh và phát triển dựa trên cơ sở trải nghiệm thân thể 

mang tính tương tác giữa cá nhân và môi trường sống. 

Nghiệm thân luận được George Lakoff (1999) đề cập chính thức trong tác phẩm 

Philosophy in the Flesh [168]. Theo ông, khái niệm nghiệm thân liên quan đến việc 

con người sử dụng sự trải nghiệm của cơ thể để cấu trúc các YN và tư duy. Điều mà 

chúng ta gọi là YN chính là những cấu trúc thần kinh cho phép chúng ta đặc điểm hóa 

các phạm trù và những lí luận của chúng ta về chúng. Những trải nghiệm thể chất 

mang tình nghiệm thân của con người như tình cảm, cảm xúc, ý chí và cả trải nghiệm 

vật chất như tư thế vận động... đều có thể là cơ sở của sự ánh xạ. Vai trò của sự trải 

nghiệm được khẳng định như là nền tảng cho những gì con người biểu đạt, nhận thức 

và giao tiếp. 

Hệ thống YN của con người phần lớn mang tính AD (Lakoff, 1980). Một trong 

những đặc điểm quan trọng của ADYN là vai trò của tính nghiệm thân trong AD. Trải 

nghiệm của cơ thể vừa kích hoạt, vừa đặt nền móng cho sự tạo thành các AD. Gắn với 

sự trải nghiệm từ cơ thể người, hệ thống YN của con người mang tính nghiệm thân. Trải 

nghiệm mà chúng ta có được về thế giới xung quanh là cơ sở cho sự phát triển về nghĩa, 

quyết định phương thức tri nhận, hiểu biết của con người về thế giới. Chẳng hạn, chúng 

ta nhận biết cảm xúc buồn, vui dựa trên những trải nghiệm về mặt sinh lí của cơ thể đối 
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với sự thay đổi màu sắc của một số bộ phận trên cơ thể (tái mặt, đỏ mặt), trạng thái của 

cơ thể (ủ rủ, run người, tay nắm chặt, v.v…). ADYN CẢM XÚC CON NGƯỜI LÀ MÀU 

SẮC được nhận thức dựa trên những trải nghiệm thân thể của con người. Các ánh xạ văn 

hóa từ miền nguồn màu sắc góp phần cố định nhận thức của chúng ta về miền đích cảm 

xúc trừu tượng này. Kinh nghiệm nghiệm thân của con người được tích lũy thông qua 

mối quan hệ tương tác giữa con người với môi trường sống ở tất cả các lĩnh vực khác 

nhau như văn hóa, chính trị đạo đức, tôn giáo, chính trị… Rất nhiều kinh nghiệm có 

nguồn gốc từ tương tác mang tính xã hội, chịu sự ràng buộc của những tri thức nền, với 

những mặc định chung của cộng đồng người trong nền văn hóa chủ đạo ảnh hưởng đến 

cách thức tri nhận của chúng ta. Chẳng hạn, nhận thức ADYN THỜI GIAN LÀ TIỀN 

BẠC, chúng ta sử dụng những kinh nghiệm hàng ngày về tiền bạc để ý niệm hóa thời 

gian. Tuy nhiên, cách thức ý niệm hóa thời gian này không phải là cách thức tất yếu, 

nó gắn liền với nền văn hóa hiện đại của mỗi dân tộc. Những nền văn hóa khác nhau 

có những cách nhìn khác nhau về tiền bạc (Lakof - 1980). 

Kế thừa quan niệm trên, chúng tôi xác định: nghiệm thân là sự trải nghiệm 

cơ thể, nhận thức và xã hội của con người trong sự tương tác với môi trường sống. 

Thông qua trải nghiệm trong tương tác với thế giới, con người xây dựng nên các 

ý niệm, hình thành những mô hình tri nhận để nhận thức thế giới. Khái niệm này 

là cơ sở quan trọng cho việc khảo cứu phương thức tri nhận thông qua mô hình tri 

nhận ADYN màu sắc, lý giải các ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến các miền đích 

tri nhận cụ thể của người Việt. 

  

1.3.1.5. Lược đồ hình ảnh (image schema) 

Khoa học tri nhận đã chỉ ra, những trải nghiệm cơ thể lặp đi lặp lại thường xuyên 

tạo nên những cấu trúc tri nhận trong trí não. Những mô thức xuất hiện lặp đi lặp lại 

trong hoạt động kinh nghiệm của con người được gọi là lược đồ tri nhận. Langacker 

(1987) cho rằng những YN trừu tượng được cấu trúc trong trí não chúng ta bởi các 

lược đồ hình ảnh. Thuật ngữ profile (hình) và base (nền) được Langacker dùng để chỉ 

YN và miền chứa YN. Theo ông, miền là một tổ chức ngữ nghĩa được cấu trúc lại để 

làm nền cho ít nhất một YN. Miền ý niệm được cấu thành từ những tri thức có được 

của con người dựa trên nền tảng trải nghiệm về thế giới. Điều này có nghĩa là trong 

phương thức tư duy AD của con người, khi một miền nguồn ánh xạ đến một miền 
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đích tương ứng thì một lược đồ hình ảnh (image scheme) được hình thành. Miền đích 

trừu tượng được tri nhận thông qua một miền nguồn cụ thể mang tính nghiệm thân, 

những trải nghiệm mang tính vật thể, các hoạt động mang tính tự thân của con người. 

Mặt khác, theo Mark Johnson (1987), trong một hệ thống YN, các lược đồ hình ảnh 

được khơi lên từ kinh nghiệm nghiệm thân, cụ thể là kinh nghiệm mà con người có 

được trong hoạt động tương tác với thế giới xung quanh. Vì vậy, các lược đồ hình ảnh 

không đơn giản là hình ảnh cụ thể mà hơn thế có tính trừu tượng. Đó là lược đồ trong 

nhận thức hay trong trí não của con người. Chúng cấu trúc các YN trừu tượng của 

chúng ta một cách AD. Lược đồ hình ảnh có vai trò: 

+ Lược đồ hình ảnh có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn các “ý nghĩa ngôn ngữ” 

(linguistic meanings) bởi vì nằm bên dưới các ý nghĩa là các lược đồ hình ảnh vốn 

cho thấy mối quan hệ ý nghĩa với kinh nghiệm nghiệm thân. 

+ Lược đồ hình ảnh có thể giúp ta hiểu nhiều hơn về tư duy “trừu tượng” vốn 

cũng có cơ sở nghiệm thân. Cấu trúc YN một phần được tổ chức nên nhờ “hệ 

thống AD” vốn gắn kết với một hệ thống các liên tưởng hay “ánh xạ” (mappings) giữa 

các miền cụ thể và các miền trừu tượng: các lược đồ hình ảnh có thể cung cấp cơ sở 

cho những ánh xạ AD đó. [103, tr.60 - 61]. 

1.3.1.6. Điển dạng (prototype) 

Lý thuyết điển dạng là lý thuyết về phạm trù hóa có cấp độ, trong đó một số phần 

tử của một phạm trù nào đó đóng vai trò trung tâm hơn so với các phần tử khác. Thuật 

ngữ điển dạng được Rosch Heider (1973) đề cập với ý nghĩa như là một sự kích thích 

có vai trò trung tâm trong việc hình thành nên một phạm trù, là kích thích đầu tiên gắn 

với phạm trù đó. Theo đó, một phần tử được xem là điển dạng của phạm trù nào đó khi 

phần tử ấy mang nhiều đặc tính chung của phạm trù ấy. Lý thuyết điển dạng tiếp tục 

được phát triển trong chính những nghiên cứu của Lakoff (1986) và các học giả khác 

sau này (Brown; Tversky - 1990), định nghĩa điển dạng như là “thí dụ đạt nhất của một 

phạm trù”, “thí dụ nổi bật”, “trường hợp rõ nhất trong các thành viên của phạm trù”, 

“thành viên trung tâm và điển hình”. Một số học giả khác từ góc độ tri nhận luận, nhấn 

mạnh rằng cần phải thấy trước hết điển dạng là một biểu tượng tinh thần (mental 

presentation), một loại điểm quy chiếu tri nhận (cognitive reference point) [102; tr.33].  

Theo lý thuyết điển dạng, con người tri nhận thế giới khách quan thông qua 

những hình ảnh cụ thể hay trừu tượng về sự vật, hiện tượng nào đó trong trí não, nghĩa 
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là thông qua những điển dạng. Đây là yếu tố “đạt nhất” để tri nhận phạm trù mà nó 

thể hiện. Các yếu tố ở gần hay xa hình ảnh này được đánh giá đi từ “đạt” đến “tồi”. 

Thông qua yếu tố điển dạng, con người tri nhận sự vật hiện tượng, làm chủ được số 

lượng vô kể những kích thích tạo ra từ hiện thực. Taylor (1995) đã chỉ ra rằng, các từ 

chỉ màu sắc là ví dụ rõ nét cho việc phạm trù hóa dựa vào điển dạng. Theo ông, khi 

nói về một từ chỉ màu sắc, người nói đều có thể đưa ra những ví dụ “đạt nhất” - điển 

dạng - cho màu sắc đó [181]. Chẳng hạn trong tiếng Việt, khi nói về màu đen người 

ta có thể liên tưởng đến các sự vật khác nhau cùng biểu đạt cho phạm trù đen. Phạm 

vi của phạm trù chỉ màu đen bao gồm một số lượng phong phú các phần tử khác nhau: 

than, mực, mun, đám mây, đít nồi, cột nhà cháy, v.v …đều là những sự vật gần gũi 

trong đời sống hằng ngày của người Việt. Trong đó, “mực” được xem là ví dụ “đạt 

nhất”, là “yếu tố trung tâm” trong phạm trù. “Mực” được xem là điển dạng của màu 

đen trong tiếng Việt.  

Lý thuyết điển dạng là một trong những điểm quan trọng trong khung lý thuyết 

được chúng tôi vận dụng trong luận án để xác định các phạm trù YN màu sắc tiêu 

biểu trong tiếng Việt. Đặc biệt, luận án còn quan tâm đến sự vận động của YN thông 

qua mạng lưới ngữ nghĩa được cấu thành xung quanh nghĩa trung tâm của mỗi phạm 

trù. Sự vận động đa dạng của YN góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa YN cụ thể 

và YN trong tư duy. Qua đó cho phép nhận diện “lối nghĩ riêng” trong tri nhận màu 

sắc của thế giới hiện thực trong tư duy của người Việt, cho thấy sự tác động, ràng 

buộc của văn hóa đối với phương thức tư duy người Việt.  

1.3.2. Lý thuyết ẩn dụ ý niệm 

1.3.2.1. Khái niệm về ẩn dụ ý niệm 

Trước khi ngôn ngữ học với hướng nghiên cứu tri nhận được khởi xướng và 

phát triển, AD được xem là một cách diễn đạt, là cách sử dụng từ ngữ khác thường, 

thuộc về ngôn ngữ chứ không phải là vấn đề tư duy (Black, 1962). Đó là cách định 

danh sự vật này bằng tên gọi của sự vật khác dựa trên mối quan hệ liên tưởng tương 

đồng giữa hai đối tượng. Theo đó, AD thường được xem là một cách thức phát triển 

nghĩa mới, một biện pháp tu từ được sử dụng chủ yếu trong văn học.  

Khi tri nhận luận phát triển, lý thuyết NNHTN đặt nền tảng cho việc nghiên 

cứu AD dưới một lăng kính mới. Công trình Metaphors we live by (1980), của Lakoff 

và Johnson ra đời đánh dấu bước chuyển nổi bật trong nghiên cứu AD. Với kết luận 
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mang tính đột phá xem: “Hệ thống YN thông thường của chúng ta, dựa vào đó chúng 

ta suy nghĩ và hành động, chủ yếu có tính chất AD trong bản chất” [169; tr.3] và “bản 

chất của AD là hiểu và trải nghiệm một loại sự vật trên cơ sở một loại sự vật khác” 

[169; tr.5], Lakoff và Johnson đã chỉ ra rằng AD không chỉ là cách sử dụng ngôn ngữ 

để diễn đạt những ý tưởng phức tạp, mà là một phương tiện để suy nghĩ, khái niệm 

hóa và hiểu biết thế giới. Là một công cụ để nhận thức và mô tả thực tế, AD đóng vai 

trò quan trọng không chỉ trong ngôn ngữ mà cả trong suy nghĩ và hành động của con 

người. AD hoạt động như một công cụ nhận thức giúp con người khái niệm hóa thế 

giới. Do đó, thuật ngữ AD đạt được ý nghĩa của một ánh xạ ý niệm từ một miền nguồn 

đến một miền đích. 

Lý thuyết ADYN tiếp tục được đào sâu trong các công trình: Women, Fire, and 

Dangerous Things: What Categoies Reveal about the Mind [162] của Lakoff, 

Philosophy in the Flesh [168] của Lakoff và Johnson, Metaphor: A Practical 

Introduction [160] của Kövecses với sự nhấn mạnh vai trò của AD trong việc hình 

thành hệ thống ý niệm và cấu trúc của ngôn ngữ tự nhiên, tính nghiệm thân trong 

phương thức AD, cấu trúc ADYN. Từ đây, lý thuyết AD tri nhận ngày càng mở rộng 

và phát triển, được ứng dụng trong nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau của đời sống 

xã hội: kinh tế [154], văn chương [165], tâm lý học, triết học [151].  

Theo lý thuyết ADYN, hệ thống ý niệm của chúng ta chủ yếu mang tính AD và 

AD đóng vai trò then chốt trong việc lưu giữ kinh nghiệm vật lý của chúng ta. Về bản 

chất, ADYN (conceptual metaphor) là “một trong những hình thức tư duy ý niệm, 

phản ánh sự nhận thức và ý niệm hóa của con người về thế giới xung quanh qua các 

biểu thức ngôn ngữ" [162; tr.3]. Đó là “một trong những hình thức ý niệm hóa, một 

quá trình tri nhận có chức năng biểu hiện và hình thành những ý niệm mới và không 

có nó thì không thể nhận được tri thức mới. Về nguồn gốc, ADYN đáp ứng năng lực 

của con người nắm bắt và tạo ra sự giống nhau giữa những cá thể và những lớp đối 

tượng khác nhau” [11; tr.69].  

Trong luận án này, chúng tôi thống nhất quan điểm: ADYN là phương thức tri nhận 

thế giới vật chất và tinh thần, hiện tượng ý niệm hóa trong cách nhìn, cách nghĩ về thế 

giới của con người. Bản chất của ADYN là hiểu và trải nghiệm một loại vấn đề (ý niệm, 

miền ý niệm) qua một vấn đề (ý niệm, miền ý niệm) khác, là sự ánh xạ từ lĩnh vực cụ thể 

sang lĩnh vực trừu tượng. Khái niệm này được áp dụng như khung lý thuyết quan trọng 
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cho vấn đề nghiên cứu. Về đặc điểm của ADYN, theo Lý Toàn Thắng (2015):  

(1) Ẩn dụ là cơ chế chủ yếu mà qua đó chúng ta hiểu được các ý niệm trừu tượng.  

(2) Đa phần mọi vấn đề, từ điều bình thường nhất đến lý thuyết khoa học thâm thúy 

nhất, chỉ có thể được hiểu thông qua ẩn dụ. 

(3) Mặc dù phần lớn hệ thống YN của chúng ta mang tính AD song cách hiểu 

AD dựa trên cách hiểu phi AD. 

(4) Ẩn dụ cho phép chúng ta hiểu đối tượng tương đối trừu tượng hoặc vốn không 

có cấu trúc dưới dạng một vấn đề cụ thể hơn, hoặc ít nhất là có cấu trúc cao hơn. 

(5) Ẩn dụ là sự ánh xạ giữa các miền ý niệm. 

(6) Mỗi ánh xạ là một tập hợp cố định các tương đương bản thể giữa các thực thể trong 

một miền nguồn và các thực thể trong một miền đích.  

(7)  Khi các tương đồng được kích hoạt, các ánh xạ có thể ánh xạ mô hình miền nguồn 

lên mô hình miền đích. 

(9) Có hai loại ánh xạ: ánh xạ ý niệm và ánh xạ hình ảnh; cả hai đều tuân theo 

nguyên tắc bất biến. [104; tr.109]  

1.3.2.2. Cấu trúc của ẩn dụ ý niệm 

Theo Lakoff và Johnson (1980), AD là một phương thức tư duy mà thông qua 

nó, những khái niệm có tính trừu tượng được nhận thức thông qua logic của những 

khái niệm có tính cụ thể hơn. Về cơ bản, một phép AD là một hình ảnh của lời nói 

trong đó một biểu thức được sử dụng để chỉ định một cái gì đó mà nó không biểu thị 

theo nghĩa đen. AD có thể được mô tả dưới dạng MIỀN ĐÍCH LÀ MIỀN NGUỒN 

(mô hình của ẩn dụ ý niệm là “A là B” (A is B). Ví dụ: THỜI GIAN LÀ TIỀN. Miền 

nguồn là miền ý niệm mà từ đó biểu thức AD được rút ra. Miền đích là miền ý niệm 

với cấu trúc được xây dựng trên cơ sở sự chuyển di ý niệm từ miền nguồn và được 

thông hiểu qua liên kết AD. Định hướng trong tương tác giữa hai miền nguồn - đích 

được gọi là “ánh xạ”. Tri thức về miền nguồn là cơ sở cho việc tri nhận miền đích 

thông qua các ánh xạ được chiếu từ miền nguồn đến miền đích. Kết quả mà sự ánh xạ 

này mang là sự tổ chức cách nghĩ của chúng ta về những phạm trù tri nhận trong miền 

đích dưới dạng những miền nguồn. Chẳng hạn khi ta nói và nghĩ về cuộc đời, thông 

qua cuộc hành trình, về con người thông qua cây cỏ, về cảm xúc thông qua màu sắc, 

chúng ta tổ chức toàn bộ sự hiểu biết của mình về hành trình, cây cỏ, màu sắc để nhận 

thức về cuộc đời, con người, cảm xúc. Trong các ADYN trật tự giữa miền nguồn và 
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miền đích không thể đảo ngược và không có hai miền YN trừu tượng như nhau. 

Cơ chế chuyển đổi YN của ADYN gồm miền nguồn và miền đích, là sự ánh xạ 

từ một miền nguồn (source domain) có tính vật chất, cụ thể lên một miền đích (target 

domain) có tính trừu tượng. Những cặp nguồn – đích mang tính YN như vậy lại sản 

sinh ra những cách biểu đạt ngôn ngữ mang tính AD. Nói tóm lại, về bản chất ADYN 

“cho phép chúng ta hiểu đối tượng tương đối trừu tượng hoặc đối tượng phi cấu trúc 

hóa thông qua đối tượng cụ thể hơn hoặc ít ra thông qua đối tượng đã được cấu trúc 

hóa cao hơn” [11; tr. 71]. Đây là phương thức tư duy có tính phổ quát đồng thời lại 

mang tính đặc thù gắn với đặc trưng văn hóa mỗi cộng đồng ngôn ngữ nhất định, là 

một công cụ sản sinh những biểu thức ngôn ngữ mới trong tổ chức tư duy con người. 

1.3.2.3. Phân loại ẩn dụ ý niệm 

Giải thuyết về các loại ADYN, các nhà NNHTN có nhiều cách phân loại theo các 

tiêu chí khác nhau: theo quy ước, phi quy ước, theo tầng bậc, v.v…Gắn với chức năng 

tri nhận, Lakoff và Johnson (1980) phân loại ADYN thành: 

+ Ẩn dụ cấu trúc (structural metaphor) 

Đây là loại AD mà miền nguồn cung cấp một cấu trúc kiến thức phong phú hữu 

ích cho việc giải thích các khái niệm ở miền đích. Trong ẩn dụ cấu trúc, con người 

hiểu biết các đặc điểm, thuộc tính của miền đích bằng sự hiểu biết về miền nguồn. 

Chẳng hạn, các khái niệm cảm xúc vốn khó tri nhận rõ ràng được nhận biết dựa trên 

sự trải nghiệm thân thể, tri giác về màu sắc của bộ phận cơ thể: màu da, màu mắt 

(CẢM XÚC LÀ MÀU SẮC) được “định hình” bằng những thuộc tính nhất định về 

màu sắc thông qua trải nghiệm tương tác xã hội về giá trị các màu với các đặc trưng 

“sắc độ”, “độ sáng” mà chúng ta tri giác được. Do vậy, người ta có thể nói: hi vọng 

xanh tươi, đời vẫn xanh rời rợi, v.v … 

+ Ẩn dụ bản thể (ontological metaphor) 

Ẩn dụ bản thể thực chất là phạm trù hóa những đối tượng trừu tượng nhờ vào 

khả năng vật thể hóa của tri giác con người, là phương thức giải thích các sự kiện, hành 

động, cảm xúc tư tưởng vốn trừu tượng, xem chúng như là những vật thể và chất liệu. 

Trong ẩn dụ bản thể, các YN trừu tượng, mơ hồ ở miền đích được nhận biết cụ thể 

thông qua những thực thể hữu hình cụ thể mà con người tri giác được. Những kinh 

nghiệm, trải nghiệm của cơ thể với sự vật trong cuộc sống chính là cơ sở cho sự giải 

thuyết các sự kiện, hành động, tư tưởng, v.v… vốn trừu tượng, mơ hồ. Chẳng hạn, 
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chúng ta có thể tri giác được yêu, khái niệm trừu tượng, phức tạp như một đồ vật, một 

dạng vật chất với những thuộc tính cụ thể. Do đó, người ta có thể nói: trao cho anh 

một tình yêu trong trắng, tình cho không biếu không, v.v…  

+ Ẩn dụ định hướng (Orientational metaphor) 

Đây là những AD liên quan đến các định hướng không gian của con người, 

chẳng hạn như lên xuống, bên trong, bên ngoài và tương tự. Trong ẩn dụ định hướng, 

các YN miền đích có xu hướng được khái niệm hóa một cách thống nhất. Cái gì thuộc 

về miền YN tích cực được định hướng lên trên, cái gì thuộc về miền YN tiêu cực 

được định hướng xuống dưới. Chẳng hạn: ADYN BUỒN LÀ HƯỚNG XUỐNG được 

các nhà NNHTN giải thích có cơ sở vật lý, sinh lý cụ thể, rõ ràng gắn với những tư 

thế thường nhật của con người khi buồn là: ngồi, co ro, thu mình và cảm giác buồn 

chán, tuyệt vọng như rớt xuống, chìm sâu, nặng nề. Do vậy, chúng ta có các biểu thức 

ngôn ngữ: chìm vào bóng tối cuộc đời, cuộc đời tôi chìm trong đêm đen, v.v… 

Một kiểu phân loại ADYN khác được được Apresjan (1997) đề xuất khi phân biệt 

ba loại AD: ẩn dụ sinh lý, ẩn dụ tri nhận và ẩn dụ văn hóa. Theo ông, ẩn dụ sinh lý 

được cấu thành từ những ẩn dụ cảm xúc. Sự tương đồng về mặt sinh lý là cơ sở kiến 

tạo các ẩn dụ sinh lý với các mô hình tri nhận đặc thù: GIẬN LÀ NHIỆT, SỢ LÀ 

LẠNH. Theo đó, cảm xúc giận được quan niệm như là nhiệt vì thực tế cho thấy phản 

ứng của cơ thể đối với sự tức giận cũng giống như phản ứng của cơ thể đối với nhiệt 

(nóng lên, đỏ mặt, đỏ mắt, v.v…). Ẩn dụ tri nhận với những mô hình cơ bản như ĐAU 

KHỔ LÀ CHẾT, ĐAU KHỔ LÀ GÁNH NẶNG, ĐAU KHỔ LÀ BỆNH TẬT, TÌNH 

YÊU LÀ NGỌT, NIỀM VUI LÀ NGỌT được nhận biết dựa trên những cơ sở sinh lý 

khác nhau. Ẩn dụ văn hóa được Apresjan mô tả thông qua các mô hình VUI LÀ SÁNG, 

GIẬN LÀ TỐI. Trong phép AD này, ánh xạ từ miền nguồn sang miền đích dựa vào ý 

nghĩa văn hóa cụ thể.  

1.3.3. Một số vấn đề lý luận liên quan đến “màu sắc” và ADYN màu sắc 

trong ngôn ngữ 

1.3.3.1. Khái niệm “màu sắc” và phạm trù màu sắc trong ngôn ngữ 

Có mặt ở khắp nơi, màu sắc được xem là yếu tố tinh thần đặc sắc của loài người, 

một nguồn khoái cảm thẩm mĩ tinh tế. Với tầm quan trọng đó, màu sắc trở thành một 

trong những dạng thức văn hóa đầu tiên được con người tri nhận và ghi lại, ký hiệu hóa 

bằng ngôn ngữ.  Lý thuyết màu sắc trong hội họa ghi nhận màu sắc trong thực tế được 
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nhận biết nhờ tác động của ánh sáng với thuộc tính cơ bản là độ sáng, sắc độ và cường 

độ do sự kích thích thị giác [73]. Trong tâm lý học màu sắc, màu sắc là một kích thích 

phổ biến mang ý nghĩa và có thể tác động đến cách chúng ta cảm thấy, suy nghĩ và 

hành động (Elliot & Maier, 2014). Theo William (2001), kết quả nghiên cứu, phân loại 

màu sắc trong ngôn ngữ học về sinh lí học thần kinh với tầm nhìn màu sắc cho thấy 

rằng, tất cả các màu mà chúng ta thấy là sự kết hợp của các màu cơ bản và màu sắc 

được nhận biết thay đổi theo ba chiều: sắc độ, độ bão hòa và độ sáng. Màu với sắc độ 

tạo nên cách nhìn màu sắc khó chịu, màu sắc dễ chịu. Độ bão hòa xác định độ mạnh 

của màu sắc trong một màu nhất định. Cuối cùng, độ sáng biểu thị độ phản xạ ánh sáng 

của một màu, từ chói đến khó nhìn thấy. Các từ chỉ màu cơ bản biểu thị cả màu sắc và 

độ sáng, được nhận biết hai chiều dark/cool và light/warm (tối/lạnh và sáng/ấm). Trong 

đó, cool và warm mô tả sự mát mẻ (xanh lá cây, xanh dương) và sự ấm áp của màu sắc 

(đỏ, vàng, cam). [183; tr. 151- 154]. Từ góc nhìn NNHTN, phạm trù màu sắc trong 

tiếng Việt được chúng tôi khái quát là tập hợp YN về: 

1. Màu cụ thể (tên màu) được ghi lại, ký hiệu hóa bằng ngôn ngữ (đen, trắng, 

đỏ, vàng xanh, tím, xám, v.v...). 

2. Tính chất về sắc độ (đậm, nhạt, biếc, ngát, thẫm, v.v …), độ sáng (tối, sáng) 

của màu (đặc trưng cho mức độ một màu cụ thể sáng hơn hoặc tối hơn một màu khác, 

hoặc mức độ gần của một màu nhất định với màu trắng). 

3. Tính nhiệt được cảm nhận (nóng/ấm, lạnh/mát, âm, dương) 

4. Dạng thể đại diện màu sắc (trời, máu, mực, giấy, v.v…) 

5. Nguồn của màu sắc (ánh sáng, tia sáng, bóng tối, bóng đêm, v.v …)  

6. Hoạt động của con người với màu sắc (phủ, nhúng, bôi, tô, v.v...) 

7. Giá trị tri nhận của màu sắc (tiêu cực, tích cực, v.v…) 

1.3.3.2. Khái niệm ẩn dụ ý niệm màu sắc 

Để nhận diện, phân loại các ADYN màu sắc, chúng tôi xác định:  

ADYN màu sắc là một trong những phương thức tri nhận thế giới vật chất và 

tinh thần thông qua hiện tượng ý niệm hóa. Về bản chất, ADYN màu sắc là sự lý giải 

và trải nghiệm một loại vấn đề (ý niệm, miền ý niệm) trừu tượng qua ý niệm màu sắc, 

là sự ánh xạ (mapping) từ miền ý niệm màu sắc sang miền ý niệm (lĩnh vực) trừu 

tượng khác trong nhận thức và tư duy con người.  

1.3.3.3. Những thuộc tính của màu sắc trong mô hình tri nhận nguồn 
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Tri thức về màu sắc là sự tổng hợp đánh giá giá trị màu sắc từ nhiều nguồn 

khác nhau, nhiều góc độ khác nhau: quan niệm dân gian, văn hóa dân tộc, tri thức 

khoa học, màu sắc trong từng bộ phận ngành, nghề… Đề cập đến những thuộc tính 

của màu sắc, các nhà nghiên cứu thường nhấn mạnh các đặc điểm sau: 

a. Đặc điểm về nghĩa  

Từ điển tiếng Việt [2] đã định nghĩa màu sắc ở các mục:  

+ Màu sắc: 1. Các màu, không kể trắng và đen. Màu sắc lòe loẹt. 2. Tính chất 

đặc thù. Màu sắc tôn giáo. [2; tr.593]  

+ Màu: 1. Thuộc tính của vật thể hiện ra nhờ tác động của ánh sáng và nhận 

biết được bằng mắt, cùng với hình dáng giúp phân biệt vật này với vật khác. 2. Chất 

dùng để tô màu. 3. Các màu, không kể trắng và đen (nói khái quát). 4. Toàn bộ nói 

chung những biểu hiện bên ngoài tạo nên cảm giác có một tính chất nào đó. [2; tr.592] 

Phân tích nghĩa liên quan màu sắc ở hai mục từ trong từ điển, chúng tôi hiểu “màu 

sắc” bao gồm các nghĩa vị chỉ loại (màu), và những nghĩa vị chỉ thuộc tính, đặc trưng của 

màu sắc, nghĩa vị chỉ giá trị biểu trưng của màu sắc trong văn hóa người Việt. 

b. Đặc điểm về dạng thức 

Màu sắc được lượng hóa trong hệ thống tiếng Việt và trong lời nói dưới nhiều 

dạng thức khác nhau: màu cơ bản (xanh, đỏ, trắng, đen, v.v…), màu theo vật đại 

diện tiêu biểu cho màu (màu trà, màu rượu nho, màu trứng cuốc, v.v…), dạng thể 

liên quan (xanh da trời, tím hoa cà, v.v…).  

c. Đặc điểm về tính chất vật lý 

Trong ngôn ngữ học, thuộc tính vật lý của màu được đề cập trong các công trình 

nghiên cứu về từ chỉ màu của Zollinger [187], William [183]. Nhìn chung, đặc điểm 

tính chất vật lý của màu sắc bao gồm các thuộc tính cụ thể: 

+ Sắc độ (rực, tươi, chói, mờ, v.v…) 

Lý thuyết màu sắc trong hội họa ghi nhận màu sắc trong thực tế được nhận biết 

nhờ tác động của ánh sáng với thuộc tính cơ bản là độ sáng, sắc độ và cường độ. 

Trong ngôn ngữ, các thuộc tính của màu sắc được tri nhận và ngôn ngữ hóa bằng một 

số các biểu thức đặc thù. Trong tiếng Việt, thuộc tính sắc độ được được biểu trưng 

bởi số lượng phong phú các yếu chỉ sắc độ trong các cấu trúc biểu đạt màu (kiểu yếu 

tố chỉ màu + yếu tố sắc độ: trắng bóc, xanh ngắt, đỏ chét, v.v…). Mỗi một sắc độ của 

màu được từ vựng hóa bởi một lượng các yếu tố cụ thể. Đây là những đơn vị có tính chất 
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chuyên biệt về nghĩa. Mỗi đơn vị đều có một “phạm vi” hoạt động riêng và khá phức tạp, 

có thể tham gia biểu đạt sự tăng giảm về sắc độ cho nhiều màu khác nhau, thậm chí với 

tính chuyên biệt về nghĩa, các đơn vị này còn có khả năng đứng một mình, độc lập để thể 

hiện tính chất màu của màu gốc [58; tr. 54]. 

+ Độ sáng:  

Các màu được phân biệt ở độ sáng, tối khác nhau. Trong hội họa, vàng được 

xem là màu có độ sáng lớn nhất, tím là màu có độ sáng nhỏ nhất - tối nhất trong vòng 

thuần sắc. 

+ Tính nhiệt của màu:  

Theo tính nhiệt, màu sắc được phân chia thành 3 loại. Thứ nhất, màu nóng (bao 

gồm màu ngả đỏ: vàng, cam vàng, cam, cam đỏ, đỏ) là những màu gợi cảm giác ấm áp, 

gần, kích thích thị giác. Thứ hai, màu lạnh (màu ngả xanh: lục vàng, lục, lục lam, lam, 

tím lam, tím, tím) là những màu gây cảm giác mát mẻ, dễ chịu hoặc lạnh lẽo, xa. Thứ 

ba, màu trung tính, màu xám, màu được tạo bởi sự kết hợp giữa trắng và đen. Đây là 

màu không thuộc màu nóng, cũng không thuộc màu lạnh. Theo William (2001) khi một 

ngôn ngữ có ba thuật ngữ chỉ màu, các màu ấm tách khỏi sáng/ấm để tạo độ tương phản 

ba chiều: sáng, ấm và tối/lạnh [183; tr 155]. 

Mặt khác, trong tiếng Việt, các màu được định danh, phân biệt theo cảm nhận 

tính nhiệt của con người. Các màu được phân biệt theo chiều đối lập: nóng – lạnh 

(dương - âm). Các màu đỏ, da cam, vàng chẳng hạn, được xem là màu nóng/ấm. 

Trong khi đó, xanh, lam, chàm, tím được xem là màu lạnh/mát. Hay hai màu đen, đỏ 

được xem là mang tính đối lập âm dương rõ rệt nhất. Màu sắc được phân định theo 

quan niệm âm dương của người Việt luôn đặt trong tương quan so sánh. Màu trắng 

so với đen là âm. Nhưng trắng so với đỏ lại là dương. Hoặc xanh so với vàng là 

dương, nhưng xanh so với trắng thì xanh lại là âm. Sự phân biệt tính nhiệt của màu 

theo hai chiều đối lập âm (lạnh) – dương (nóng) này cho thấy tính sinh động, biện 

chứng trong quan niệm của người Việt: không có gì hoàn toàn âm, không có gì hoàn 

toàn dương. 

d. Nguồn của màu sắc 

Chúng ta cảm nhận được thế giới xung quanh bằng màu sắc và tái tạo nó cũng bằng 

màu sắc, nhưng chỉ khi nào có ánh sáng mà thôi. Vì khi đó, ánh sáng sẽ rọi lên vật thể có 

màu sắc và phản chiếu vào mắt chúng ta hoặc khi vật thể đó có khả năng tự phát ra ánh 
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sáng. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, ánh sáng là năng lượng được khuếch tán 

dưới dạng sóng điện từ và những năng lượng khác nhau sẽ có những độ dài sóng khác 

nhau. Chúng ta cảm nhận màu sắc trên vật thể là nhờ những tia sáng có độ dài bước sóng 

khác nhau chiếu rọi lên vật thể và phản chiếu lên mắt, tác động đến não tạo nên sự cảm 

nhận về màu sắc. Khi toàn bộ quang phổ phản chiếu đến mắt, chúng ta thấy màu trắng, 

còn khi toàn bộ quang phổ bị hút vào ta thấy màu đen. Trong tri nhận của người Việt, 

nguồn của màu sắc được ghi nhận với những giá trị biểu đạt khác nhau, thể hiện quan 

điểm đánh giá chủ quan. Nguồn sáng từ bầu trời, tia nắng, hay đối tượng trừu tượng như 

tâm hồn, phẩm chất, v.v… mang những giá trị tri nhận khác nhau. 

e. Giá trị tri nhận của màu sắc 

Màu sắc không tồn tại độc lập trong vũ trũ, tách biệt với thế giới. Ngược lại, nó 

là một thành tố vô cùng quan trọng đối với đời sống con người. Không có màu sắc, 

chúng ta sẽ không cảm nhận được đầy đủ sự đa dạng và hấp dẫn của thế giới xung 

quanh. Về cơ bản, màu sắc có chức năng làm đẹp cho vật thể. Con người hiện đại 

cũng nhờ đến màu sắc để làm đẹp cơ thể và cuộc sống. Sự  đa dạng của màu sắc tương 

ứng với sự phong phú của sự vật hiện tượng tác động vào cảm nhận chủ quan, chi 

phối cách suy nghĩ, đánh giá của chúng ta đối với từng sự vật, hiện tượng khác nhau 

trong ĐSXH. Trong văn hóa Việt, màu sắc được nhận thức với giá trị biểu trưng khác 

nhau, tác động đến cảm xúc, tư duy con người theo hai chiều đối nghịch tích cực hoặc 

tiêu cực ứng với cảm nhận nhất định về màu. Chẳng hạn, cuộc chiến giữa trắng và 

đen, tương ứng cuộc chiến giữa thiện và ác là một điều gì đó đã ăn sâu vào tâm trí của 

chúng ta. Cũng như thế, màu đỏ khắc sâu trong suy nghĩ chúng ta về sự nguy hiểm 

hay sự cảnh báo. 

g. Tính phụ thuộc văn hóa dân tộc của ý niệm màu sắc 

Ngoài những nét nghĩa phổ quát, ở mỗi nền văn hóa khác nhau, màu sắc mang 

ý nghĩa biểu trưng khác nhau. Đó là một hiện tượng khá phổ biến và quen thuộc đối 

với các dân tộc, phản ánh quan niệm dân gian của một tộc người được cố định hóa 

trong ngôn ngữ. Khi một sự vật, một hiện tượng có giá trị biểu trưng thì nó sẽ được gợi 

lên trong ý thức người bản ngữ sự liên tưởng khá bền vững. Được xem là  “ký hiệu mà 

nội dung khái niệm do nó biểu đạt được biết dựa vào tri giác suy luận từ chính bản thân 

cái đặc trưng, cái thuộc tính của bản thể và hình thái học của nó” [133; tr.30], màu sắc 

được tri nhận với nhiều giá trị khác nhau, mang tính biểu trưng. 
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Ở Việt Nam, dấu ấn văn hóa dân tộc thể hiện rất rõ qua ý nghĩa biểu trưng của 

các màu như: màu trắng gắn liền với liên tưởng về sự trong trắng, ngây thơ (giấy trắng 

học trò, tâm hồn trong trắng); màu đen gợi liên tưởng đến sự xấu xa, hèn kém, kém 

may mắn (tín dụng đen, con đen, tương lai đen tối, số đen, vận đen…); màu đỏ biểu 

trưng cho sinh lực, đam mê, nhiệt huyết, may mắn (lòng son, vận đỏ, số đỏ…) v.v… 

h. Vật, dạng thể đại diện cho màu sắc 

Đây là yếu tố đặc biệt xuất hiện trong các tổ hợp biểu đạt màu sắc trong mô hình 

“yếu tố chỉ màu + vật đại diện” (xanh da trời, đỏ bồ quân…) trong các biểu thức AD 

màu sắc. Khi phân tích các từ biểu đạt màu sắc, các nhà từ điển học đã vận dụng lối 

so sánh trực quan để cắt nghĩa các từ này. Chẳng hạn, “vàng” được cắt nghĩa: “có 

màu, giống màu hoa mướp, nghệ”. Như vậy, có thể thấy, tính chất được đưa ra so 

sánh trong cơ cấu nghĩa của các từ đơn chỉ màu là các tính chất về “màu’. Cơ sở so 

sánh chính là thuộc tính màu sắc của sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan - 

vật, dạng thể liên quan đến màu. Vật, dạng thể đại diện được hiểu không phải là một 

sự vật cụ thể, đơn lẻ mà là một lớp sự vật thường xuyên mang đặc trưng điển hình 

nhất của tính chất màu được so sánh. Chẳng hạn, nghệ thường có màu vàng, được 

xem là “điển dạng” cho vàng, máu được xem là đại diện cho đỏ… Như vậy, vật đại 

diện mang tính chất đặc trưng nhất, điển hình nhất những không phải là cái chuẩn về 

thuộc tính đó. Nói cách khác, đây chính là vật lưu giữ những thuộc tính điển dạng của 

màu được nói đến. Sự xuất hiện của “vật đại diện” gắn với từng màu cụ thể trong mô 

hình tri nhận nguồn là cơ sở cho sự biểu trưng ý nghĩa khác nhau trong phương thức 

tư duy của người Việt theo kiểu AD [58]. 

1.4. TIỂU KẾT 

Chương 1 tập trung làm rõ một số vấn đề cơ bản, làm tiền đề cho việc nghiên 

cứu ở các chương tiếp theo. Thứ nhất, luận án đã làm rõ tình hình nghiên cứu về 

“màu sắc” và tổng quan nghiên cứu ADYN màu sắc trong ngôn ngữ. Kết quả cho 

thấy nghiên cứu ADYN màu sắc trong tiếng Việt đến nay vẫn còn là một “khoảng 

trống”, chưa có công trình nào nghiên cứu thấu đáo. Luận án của chúng tôi được 

thực hiện với mục đích lấp đầy khoảng trống ấy. Thứ hai, trình bày tổng quan về cơ 

sở lý luận của đề tài với các mệnh đề quan trọng làm tiền đề cho việc nghiên cứu: 

lý thuyết ADYN và một số khái niệm liên quan, xác định ADYN là một hiện tượng 

thuộc về nhận thức - tư duy. Thứ ba, cấu trúc của ADYN bao gồm miền nguồn và 
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miền đích, cơ chế ánh xạ từ miền nguồn đến miền đích. Thứ tư, luận án xác định nội 

hàm của ADYN màu sắc, cơ sở nghiệm thân của ADYN màu sắc dựa trên sự trải 

nghiệm thân thể của con người trong sự tác động, chi phối của văn hóa dân tộc. Đây 

chính là khung lý thuyết quan trọng được vận dụng trong nghiên cứu ADYN màu 

sắc của luận án.  

Bên cạnh đó, phạm trù màu sắc với những thuộc tính cơ bản được được chúng 

tôi trình bày nhằm kiến tạo cấu trúc ADYN màu sắc. Các giá trị tri nhận nói chung về 

màu sắc trong tiếng Việt cũng lần lượt được trình bày cụ thể làm cơ sở lý luận cho 

việc khám phá ADYN màu sắc trong tiếng Việt. Cụ thể là phân tích những mô hình 

của ADYN màu sắc, lược đồ ánh xạ giữa miền nguồn màu sắc lên miền đích, các phạm 

trù khác tri nhận của người Việt ở chương 2 của luận án, tạo cơ sở cho sự khảo sát 

mô hình ADYN màu sắc ở chương 3 và chương 4 tiếp theo của luận án.  
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CHƯƠNG 2  

MÔ HÌNH CẤU TRÚC ẨN DỤ Ý NIỆM MÀU SẮC  

TRONG TIẾNG VIỆT 

2.1. DẪN NHẬP 

Con người chúng ta đang sống trong một thế giới đầy màu sắc, bầu trời xanh, 

cây xanh, mặt trời đỏ, v.v… Do vậy, trong tri nhận mang tính phổ quát của con người, 

màu sắc được xem là một trong những thuộc tính cơ bản của sự vật hiện tượng, cây 

cỏ, thiên nhiên. Tồn tại trong thế giới vật chất, màu sắc gắn bó chặt chẽ với đời sống 

tinh thần của con người, góp phần làm cho cuộc sống trở nên sinh động và tràn đầy 

sức sống. Trong văn hóa Việt, màu sắc được ghi nhận như những biểu tượng chứa 

đựng nhiều ý nghĩa vô cùng phong phú, luôn vận động, biến đổi như chính cuộc sống 

đa dạng và luôn luôn vận động. Không những thế, trong phương thức tri nhận của 

người Việt, màu sắc trở thành cơ sở cho sự tri nhận những cung bậc cảm xúc vốn vô 

cùng phong phú và phức tạp trong đời sống tâm lí, tinh thần của người Việt. 

Trong thực tế sử dụng tiếng Việt, chúng ta thường bắt gặp những biểu thức AD 

như: “chung tay xây dựng cuộc sống xanh”, “đen bạc đỏ tình”, “anh muốn có một 

tình yêu ngát xanh”, v.v…Trong các biểu thức ngôn ngữ này, các từ ngữ chỉ màu 

được dùng để chỉ những thuộc tính, sự vật, hiện tượng khác nhau trong đời sống vật 

chất, tinh thần con người. Những từ ngữ thuộc miền ý niệm màu sắc được dùng để 

nhận thức về một miền ý niệm đích khác. Đây là những minh chứng cụ thể cho thấy 

sự chuyển di YN màu sắc sang các lĩnh vực trừu tượng khác, người Việt đã ý niệm 

hóa màu sắc theo nhiều phương diện khác nhau. Để có cơ sở phân tích các mô hình 

YN màu sắc trong tiếng Việt, trong chương này chúng tôi sẽ tập trung khảo sát sự 

chọn lọc và ánh xạ các thuộc tính điển dạng từ miền ý niệm màu sắc đến các miền ý 

niệm đích tri nhận trong phương thức tư duy của người Việt. Từ đó, thiết lập sự ánh 

xạ của mô hình tri nhận ADYN màu sắc, mô hình tổng loại ADYN màu sắc trong tiếng 

Việt. 

2.2. SỰ CHỌN LỌC THUỘC TÍNH ĐIỂN DẠNG CỦA MÀU SẮC 

TRONG Ý NIỆM NGUỒN - ĐÍCH  

Để có cơ sở giải thích những cấu trúc ADYN trên ngữ liệu phạm trù màu sắc với 

tư cách miền nguồn, làm rõ các thuộc tính điển dạng của miền nguồn màu sắc ánh xạ 

lên các miền đích tri nhận, chúng tôi tiến hành khảo sát những biểu thức ngôn ngữ  
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biểu đạt màu sắc, chỉ ra sự chuyển nghĩa AD. Các biểu thức ngôn ngữ được chúng tôi 

chia thành 3 loại: thứ nhất, nhóm các từ đơn tiết có ý nghĩa định danh màu, thứ hai, 

nhóm từ đơn tiết chỉ hoạt động của con người với màu sắc, thứ ba là nhóm các từ đa 

tiết biểu đạt màu sắc. Từ ngữ liệu thu thập được (TĐ) chúng tôi thống kê được 440 

biểu thức ngôn ngữ biểu đạt màu sắc. Dựa trên các tiêu chí về cấu tạo, đặc trưng ngữ 

nghĩa, chúng tôi tiến hành phân loại các biểu thức này theo nhóm. Kết quả thống kê, 

phân loại được trình bày khái quát trong Bảng 2.1 và 2.2: 

Bảng 2.1:  Biểu thức ngôn ngữ biểu đạt màu sắc trong tiếng Việt 

STT 

Biểu thức ngôn ngữ Số lượng 

đơn vị 

trong 

nhóm 

Tỉ lệ 

(%) Cấu tạo Nghĩa/biểu đạt 

1 Từ đơn tiết  Định danh màu 27 6,11 

2 Từ đơn tiết Chỉ hoạt động của con người 

với màu sắc 
17 3,62 

3 

 

Từ đa tiết  

Màu cơ bản 

 

Xanh 59 13,35 

Đỏ 57 12,90 

Đen 40 9,05 

Trắng 38 8,60 

Vàng 32 7, 24 

Tím 23 5,20 

Xám 11 2,49 

Nâu 10 2,26 

Hồng 8 1,81 

Màu phái sinh 

 

Bạc 6 1,36 

Cam 2 0,45 

Màu của vật 

đại diện 

Màu đất, màu 

gạch…  
110 25,56 

Tổng số 
                                                           440 100% 

 

Bảng 2.2:  Nhóm từ đa tiết biểu đạt màu sắc trong tiếng Việt 
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STT Các kiểu cấu tạo từ Thí dụ Số lượng Tỉ lệ 

1 Từ chỉ màu + sắc độ 
Xanh ngắt, xanh loét, 

vàng khè... 
139 34,83 

2 
Từ chỉ màu + Vật đại 

diện 

Xanh trứng sáo, tím bằng 

lăng.. 
 74 18,55 

3 Từ chỉ màu + yếu tố láy 
Đen đen, đo đỏ, trăng 

trắng... 
44 11,03 

4 Từ chỉ màu + từ chỉ màu 
Nâu đỏ, đỏ tía, đỏ hồng... 

29 7,27 

5 
Từ chỉ phạm trù + vật 

đại diện 

Màu da bò, màu hoa 

bưởi...  
110 28,32 

Tổng số 396 100% 

 

Kết quả khảo sát ở Bảng 2.1 và Bảng 2.2 cho thấy, nhóm từ đa tiết biểu đạt màu 

sắc chiếm số lượng cao nhất 396/440 biểu thức (90,27%). Trong nhóm này, số lượng 

biểu thức biểu đạt màu cơ bản chiếm số lượng lớn, hơn hẳn các màu phái sinh. Cao nhất 

là các biểu thức chỉ màu xanh (59/440), đỏ (57/440), đen (40/440). Khảo sát nguồn ngữ 

liệu thu được, chúng tôi nhận thấy rằng không phải tất cả các từ ngữ thuộc phạm trù màu 

sắc đều được dùng theo cách ẩn dụ. Xu hướng chuyển nghĩa AD xảy ra hạn chế đối với 

các từ chỉ màu phái sinh. Nhóm các từ ngữ biểu đạt màu sắc kiểu “từ chỉ phạm trù + vật 

đại diện” (màu hoa bưởi, màu da bò…), “từ chỉ màu + yếu tố láy” không có miền đích 

khái quát hơn, trừu tượng hơn so với miền nguồn. Do vậy, trong nghiên cứu của chúng 

tôi, chúng không được xem là yếu tố miền nguồn trong các mô hình tri nhận màu sắc. Sự 

chuyển di thuộc tính từ miền ý niệm màu sắc sang các miền ý niệm đích khác dựa trên 

sự chọn lọc thuộc tính của miền nguồn màu sắc với một số màu nhất định. Cụ thể: 

2.2.1. Nhóm từ đơn tiết định danh màu 

Trong nhóm từ đơn tiết có giá trị định danh màu, chúng tôi thống kê được 27 

đơn vị từ vựng gồm: đen, trắng, đỏ, vàng, xanh, tím, xám, hồng, nâu, cam, lục, lam, 

đà, gụ, tía, chàm, mun, bạch, ô, bạc, đào, điều, thắm, son, be, đô, ghi.  Dựa vào nội 

dung ngữ nghĩa của các từ này trong TĐ tiếng Việt [2], chúng tôi nhận thấy rằng, 
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nghĩa của chúng được xác định thông qua chỉ dẫn cơ bản – so sánh với màu của vật, 

dạng thể đại diện cho màu. 

Chẳng hạn: “xanh”: (có màu) (giống như màu của lá cây, của nước) 

      “đỏ”: (có màu), (giống như màu của máu)  

Các thành phần nghĩa cơ bản này có mặt trong các biểu thức ngôn ngữ mang 

tính miêu tả như: trời xanh, cây xanh, áo đỏ, v.v… Tuy nhiên, hầu hết các từ chỉ màu 

cơ bản có xu hướng được dùng theo cách AD màu sắc (ngoại trừ màu nâu). Ngược 

lại, hầu hết các từ chỉ màu phái sinh (lục, lam, gụ, cam), các từ có nguồn gốc vay 

mượn như be, điều, đà, gụ, mun, ô, cam, bạch, v.v… không được dùng theo cách AD. 

Do vậy, chúng không được xem là đối tượng khảo sát của luận án. Có thể kể ra một 

số trường hợp tiêu biểu cho thấy sự chuyển nghĩa AD trong nhóm từ chỉ màu cơ bản: 

+ Xanh: trước hết, ý nghĩa tiêu biểu có màu, gắn liền với vật đại diện tiêu biểu 

nước biển và lá cây [2; tr. 1102] tạo thành khái niệm trung tâm của xanh. Ý nghĩa này 

thể hiện rõ trong những cấu trúc ngôn ngữ với nét nghĩa miêu tả như: xanh trời, xanh 

nước, một khoảng trời xanh, v.v… Tuy nhiên, thực tế sử dụng tiếng Việt ghi nhận sự 

chuyển nghĩa khác vô cùng độc đáo của xanh. Trong một số trường hợp, nét nghĩa có 

màu, giống màu của vật đại diện được áp dụng cho sự vật, hiện tượng mới, vốn không 

phải là sự vật thường xuyên mang đặc trưng điển hình nhất của tính chất màu như: 

ước mơ xanh, khát vọng xanh, ngày chủ nhật xanh, v.v... Những thuộc tính cơ bản của 

YN màu sắc như sắc độ, độ sáng, tính nhiệt, giá trị thẩm mĩ được tri nhận của màu trở 

thành cơ sở cho sự nhận thức các sắc thái khác nhau của cung bậc cảm xúc con người, 

thời gian vốn không thuộc miền YN màu sắc. Nghĩa là, đã có một sự chuyển di YN 

màu sắc sang YN trừu tượng như cảm xúc, tình cảm. 

Mặt khác, thực tiễn sử dụng tiếng Việt cho thấy, YN màu sắc không chỉ được 

chuyển di sang YN cảm xúc con người mà còn chuyển di sang các miền YN trừu tượng 

khác. Chẳng hạn, xanh được sử dụng để biểu đạt những khái niệm trừu tượng trong 

ĐSXH: lời xanh, đời xanh (V.208), riêng những câu thơ còn xanh, những bài hát còn 

xanh (V.279), v.v... Những nghĩa vị phản ánh thuộc tính cơ bản của xanh tạo cơ sở cho 

sự liên tưởng đến thuộc tính, đặc trưng của khái niệm trừu tượng thuộc đời sống tinh 

thần, xã hội, cho thấy một sự chuyển di YN màu sắc với thành phần nghĩa miêu tả (có 

màu), (như màu của nước, của lá cây) sang ý niệm ĐSXH tương ứng tính chất tươi 

mới, phát triển của các đối tượng trừu tượng. YN xanh với thuộc tính: trung tính về độ 

sáng, sắc độ tươi mát, giá trị tri nhận của màu trong văn hóa Việt ánh xạ sang miền đích 
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đối tượng tương ứng sức sống, sự sinh trưởng, trở thành cơ sở cho sự liên tưởng về đặc 

trưng, chiều hướng phát triển của cuộc đời, tiếng hát, lời thơ, v.v…  

+ Đen: Tạo thành khái niệm trung tâm của đen là các ý nghĩa tiêu biểu: thứ nhất, 

có màu, như màu của than, mực tàu; thứ hai, có màu tối, không sáng, trái với trắng, ví 

dụ: da đen, mây đen, đất đen, làn khói đen, v.v…; thứ ba, được giữ kín, không công khai 

cho mọi người biết, thường vì có tính chất phi pháp, thể hiện qua các biểu thức ngôn ngữ 

như: quỹ đen, chợ đen, xã hội đen; ý nghĩa thứ tư của đen là không may mắn do sự thần 

bí nào đó, theo mê tín, trái với đỏ, thể hiện qua các biểu thức ngôn ngữ kiểu: số đen, canh 

bạc gặp hồi đen, vận đen; thứ năm, đen còn mang nghĩa đông đến mức như không còn 

có chỗ hở và tạo nên một màu tối, ví dụ: người đứng xem đen đặc, người ta xúm đen 

xúm đỏ [2; tr.294]. 

Từ những ý nghĩa của đen, có thể thấy các ý nghĩa ba, bốn và năm là ý nghĩa 

phái sinh do AD, cho thấy sự chuyển di YN màu sắc sang YN con người xã hội với 

YN: thời vận, đối tượng trong các lĩnh vực xã hội. Ý niệm đen với các thuộc tính đặc 

trưng được mã hóa trong ngôn ngữ: âm tính về sắc độ, độ sáng, tính nhiệt của màu là 

cơ sở để tạo nên những nét nghĩa mới như: sự may rủi trong cuộc sống con người (số 

đen, vận đen, số phận đen đủi, v.v…); bản chất xấu, mờ ám, bất hợp pháp của đối 

tượng (quỹ đen, chợ đen, xã hội đen, v.v…). Nói cách khác, YN thời vận, đối tượng 

xã hội được tri nhận, lí giải dựa trên cơ sở những tri thức, hiểu biết của người Việt về 

miền YN đen. Mặt khác, thực tiễn tiếng Việt còn cho thấy sự chuyển di YN đen đến 

các miền YN trừu tượng khác như tình cảm, cảm xúc. Từ thuộc tính về sắc độ, độ 

sáng của YN đen, người Việt đã có sự liên tưởng đến mặt tối của cảm xúc, của tình 

cảm: trái tim đen tối, lòng dạ đen tối, v.v… Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy còn có sự 

ánh xạ thuộc tính sắc độ, giá trị tri nhận của YN màu sắc sang YN khác thuộc các 

lĩnh vực ĐSXH (kinh tế, giáo dục, chính trị). Trong tiếng Việt, các cấu trúc ngôn ngữ 

biểu đạt màu sắc kiểu: nền kinh tế đen (T.292), bôi đen bức tranh kinh tế - xã hội (T.290), 

v.v … xuất hiện khá phổ biến, là những minh chứng cho thấy có sự ánh xạ thuộc tính 

từ miền nguồn màu sắc sang các miền đích khác nhau trong tri nhận của người Việt. 

Trong tiếng Việt, để chỉ tính chất của hoạt động của con người, các mối quan hệ 

giữa người với người, người ta thường sử dụng các từ chỉ màu sắc có độ tương phản 

như đen và trắng, chẳng hạn: suy nghĩ đen tối (T.120), thói đời khó tránh nhân quả 

đảo ngược, đen trắng đổi thay (T.122), v.v… Có thể nhận thấy, tính chất tiêu cực/ 

tích cực của hoạt động xã hội của con người được hình dung trong mối liên tưởng 
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tương ứng với thuộc tính độ sáng, sắc độ của màu. Trong văn hóa Việt, mỗi một màu 

sắc với giá trị tri nhận riêng, được sử dụng làm cơ sở cho sự nhận biết các YN cụ thể 

được con người tri nhận: trắng khiến người ta liên tưởng đến sự trong sạch, biểu trưng 

cho sự vĩnh cửu, đức hạnh, ngây thơ, tinh khiết, thiên đường và ánh sáng; trong khi 

đó, đen gắn liền với hướng tri nhận về sự xấu xa, cái chết, giết chóc, tội lỗi và ma 

quỷ. Hoạt động tiêu cực được hình dung gắn liền màu đen, hoạt động mang tính tích 

cực được hình dung gắn với màu trắng.  

Mặt khác, chúng tôi nhận thấy rằng không chỉ dừng lại ở việc chuyển di YN màu 

sắc sang ý niệm ĐSXH. Thuộc tính của YN đen còn được ánh xạ đến miền ý niệm về 

HTTN với đối tượng đặc thù: thời gian. Đối với người Việt, đen được chú ý về mặt tiêu 

cực, gây cảm giác lạnh lùng, nặng nề của nó. Khi nói về tính chất của một giai đoạn, một 

quãng thời gian có những thất bại, bế tắc trong cuộc sống con người, người Việt thường 

sử dụng biểu thức ngôn ngữ có sự hiện diện của các từ ngữ chỉ màu đen. Hoặc tùy thuộc 

vào tính chất “như mong muốn” hay “không như mong muốn” đối với các sự việc xảy 

ra trong quãng thời gian này, người Việt sử dụng các biểu thức ngôn ngữ có mặt của các 

từ ngữ chỉ màu sắc tương phản nhau. Do vậy, những cấu trúc biểu đạt mang dấu ấn của 

sự chuyển di YN màu sắc như: quá khứ đen tối, trải qua một giai đoạn đen tối, v.v… 

xuất hiện khá phổ biến trong đời sống ngôn ngữ của người Việt.  

+ Đỏ: Từ điển tiếng Việt [2] phân xuất nghĩa của đỏ thành: thứ nhất, “có màu 

như màu của son, của máu: mặt đỏ, khăn quàng đỏ”; thứ hai, “ở trạng thái cháy hoặc 

làm cho ở trạng thái cháy (nói về lửa): đỏ lửa”; thứ ba, “thuộc về cách mạng vô sản, 

tượng trưng cho cách mạng vô sản: công hội đỏ, đội tự vệ đỏ”; thứ tư, “có được sự 

may mắn ngẫu nhiên nào đó, trái nghĩa với đen: số đỏ, gặp vận đỏ” [2; tr.316].  

Xem xét những ý nghĩa của đỏ, chúng tôi nhận thấy ý nghĩa thứ ba, tư là ý nghĩa 

phái sinh do AD. Giá trị biểu đạt của đỏ gắn liền với cảm nhận của con người về thuộc 

tính màu của các vật đại diện như son và máu trở thành “bệ đỡ” cho sự tri nhận thuộc 

tính tích cực, nổi bật của sự vật, đối tượng trong nhận thức của người Việt. Thuộc tính 

sắc độ, giá trị thẩm mỹ của đỏ trong văn hóa Việt tạo cơ sở cho sự liên tưởng về “sự may 

mắn”, “tích cực” của đối tượng đặc thù thuộc đời sống tâm linh người Việt: thời vận. Sự 

xuất hiện phổ biến của các biểu thức ngôn ngữ kiểu: số đỏ, vận đỏ, vận đỏ như son, v.v... 

trong đời sống ngôn ngữ người Việt là minh chứng sinh động cho sự chuyển di YN màu 

sắc sang YN thời vận trong đời sống tâm linh của người Việt. 

Mặt khác, cũng như đen, chúng tôi còn nhận thấy có sự chuyển di YN màu vốn 
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được tri nhận gắn liền với sắc độ của đỏ sang YN cảm xúc, tình cảm. Trong tiếng 

Việt, màu đỏ thường gắn những sự kiện vui, thể hiện cảm xúc tích cực của con người. 

Nhìn nhận giá trị tích cực trong cảm xúc vui mừng thông qua các biểu thức ngôn ngữ 

gắn liền với màu đỏ là xu hướng dễ nhận thấy trong tiếng Việt: lòng son ngời như 

buổi mới ra đi (V.79); Mộng nở trong lòng sắc đỏ hoe (V.84), v.v… 

+ Hồng: Từ điển tiếng Việt [2; tr.446] phân xuất nghĩa của hồng gồm các nghĩa: 

1. Đỏ, có màu đỏ (cờ hồng, ngọn lửa hồng), 2. Có màu đỏ nhạt và tươi (má ửng hồng, 

tia nắng hồng ban mai), 3. Có tư tưởng cách mạng, đỏ (vừa hồng, vừa chuyên). Như 

vậy, từ những ý nghĩa của hồng, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ý nghĩa thứ ba là ý 

nghĩa phái sinh do AD. Thuộc nhóm màu đỏ, giá trị biểu đạt của hồng gắn liền với cảm 

nhận của con người về thuộc tính màu của các vật đại diện như son và máu. Thuộc tính 

sắc độ, giá trị tri nhận của hồng trong văn hóa người Việt tạo cơ sở cho liên tưởng với 

nét nghĩa “sự tươi mới, lãng mạn”, “sự yên ấm”. Trong thực tế, các biểu thức ngôn ngữ: 

cuộc sống màu hồng, giấc mơ màu hồng, tương lai hồng tươi, v.v… được sử dụng phổ 

biến, minh chứng cho sự ánh xạ thuộc tính YN màu sắc sang YN về ĐSXH. 

2.2.2. Nhóm từ đơn tiết chỉ hoạt động của con người với màu sắc 

Thuộc nhóm này, từ kết quả thống kê, chúng tôi thu nhận được 17 đơn vị từ vựng. 

Dựa trên tiêu chí ngữ nghĩa, chúng tôi chia nhóm từ này thành 3 tiểu nhóm như sau: 

+ Từ chỉ hành động mang tính tích cực:  

Chúng tôi thống kê được 7 đơn vị từ vựng thuộc tiểu nhóm này: sơn, tô, điểm, 

pha, dậm, chuốt, phun. Tuy nhiên, chỉ có các từ tô, điểm, được dùng theo nghĩa AD 

trong phương thức AD màu sắc. Khảo sát sự xuất hiện của các từ thuộc nhóm này với 

các biểu thức ngôn ngữ thường nhật: điểm thêm màu hồng cho tình yêu, tô hồng tình 

yêu, đừng đẩy thêm bĩ cực vào dân bằng sự tô hồng lạc quan, v.v… chúng tôi nhận thấy 

có sự chuyển di YN màu sắc sang YN về những đối tượng khác. Trước hết, có sự tương 

đồng giữa các hành động làm đẹp sự vật cụ thể (tranh, ảnh, áp phích, v.v…) bằng màu 

sắc với hành động tạo ra sự thay đổi tính chất của các khái niệm trừu tượng, đối tượng 

cụ thể. Cuộc sống được nhìn nhận đẹp hơn, tốt hơn với hành động “tô”, “tô điểm” màu 

sắc tươi sáng (tô hồng, điểm thêm màu hồng, v.v…). Cũng như vậy, cảm xúc, tình cảm 

tích cực của con người được nhìn nhận tương ứng với màu sắc có sắc độ tươi, độ sáng 

cao (đỏ, hồng); ngược lại, những cung bậc cảm xúc tiêu cực của con người được biểu 

trưng bởi những màu trầm, tối về độ sáng, kém tươi về sắc độ (đen, xám). Nghĩa là đã có 
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sự ánh xạ thuộc tính YN màu sắc sang các YN khác (YN về con người với các bình diện 

khác nhau như: hoạt động xã hội, cảm xúc, tình cảm).  

Mặt khác, khảo sát sự xuất hiện của các từ thuộc nhóm này trong các cấu trúc: 

tô hồng bức tranh kinh tế, điểm thêm sắc hồng cho cuộc sống, v.v … trong sự đối 

chiếu nghĩa của các từ chỉ màu sắc, chúng tôi nhận thấy có sự chuyển nghĩa từ YN 

màu sắc sang ý niệm ĐSXH. Từ ngữ chỉ hoạt động kết hợp từ chỉ màu kích hoạt 

những liên tưởng sâu sắc về các đặc tính khác nhau của sự vật, hiện tượng được con 

người nhận thức trong các lĩnh vực ĐSXH. Cụ thể, trong các biểu thức ngôn ngữ, các 

từ chỉ màu thuộc nhóm màu sáng kết hợp các động từ chỉ hoạt động tích cực của con 

người (nhuộm hồng, tô hồng) tạo cơ sở cho sự tri nhận tính chất tích cực, phát triển, 

tốt đẹp của đối tượng, khái niệm thuộc các lĩnh vực khác nhau của ĐSXH. Như vậy, 

thực tế đã có sự chuyển di YN màu sắc sang các YN khác trong ĐSXH tương ứng 

từng lĩnh vực: kinh tế, giáo dục, chính trị… Các phương diện của miền nguồn màu 

sắc: độ sáng, sắc độ, giá trị văn hóa, hoạt động của vật, của con người với màu sắc 

tạo cơ sở cho sự tri nhận về miền đích trừu tượng ĐSXH.  

+ Từ chỉ hành động trung tính: nhuộm, vẽ, xịt 

Trong nhóm này, chỉ có nhuộm được dùng theo cách AD trong các biểu thức AD màu 

sắc, chuyển nghĩa theo hướng tích cực khi kết hợp với từ chỉ màu thuộc nhóm màu sáng 

(nhuộm hồng, nhuộm xanh), theo hướng tiêu cực khi kết hợp với các màu tối (nhuộm đen 

cuộc đời, nhuộm đời cho bạc).  

+ Từ chỉ hành động mang tính tiêu cực: gồm 6 đơn vị: phủ, nhúng, xóa, bôi, 

nhuốm, pha. Tuy nhiên, chỉ có 2 từ (nhúng, bôi) được dùng theo nghĩa AD trong các 

phương thức tri nhận ADYN màu sắc. Có thể minh họa sự chuyển nghĩa AD của các 

từ này trong các trường hợp sau: tay nhúng chàm, bôi đen cuộc sống… Từ nét nghĩa 

ban đầu vốn chỉ hoạt động trực tiếp của con người với màu sắc của các từ này đã có 

sự chuyển nghĩa chỉ hoạt động xã hội mang tính tiêu cực của con người – tham dự 

vào những vấn đề xấu, phạm tội ác:  

- Họ lại quay ra oán trách, thậm chí chửi bới, bôi nhọ chế độ xã hội. (T.101)  

- Thông tin một chiều, “tô hồng” hoặc “bôi đen” cuộc sống, đều trái các nguyên 

tắc chuẩn mực của báo chí, đó là: Chính xác, khách quan, trung thực. (T.123) 

2.2.3. Nhóm từ đa tiết biểu đạt màu, dạng thể liên quan đến màu sắc 

Nhóm từ này, chúng tôi thống kê được 396 từ và chia thành 5 tiểu nhóm” (xem 

bảng 2.2 và phụ lục 1)   
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Có thể nhận thấy, trong nhóm này sự chuyển nghĩa AD diễn ra khá hạn chế, giới 

hạn ở nhóm từ biểu đạt màu sắc kiểu “yếu tố chỉ màu + sắc độ” và “từ chỉ màu + vật 

đại diện màu”. Có thể chỉ ra hiện tượng chuyển nghĩa AD trong hai nhóm này. Các 

nhóm còn lại không có miền đích khái quát hơn, không giữ vai trò miền nguồn ánh 

xạ sang các miền đích tri nhận. Do vậy, chúng không thuộc đối tượng khảo sát của 

luận án. Cụ thể, chúng tôi tiến hành khảo sát hiện tượng chuyển nghĩa:   

+ Các từ thuộc kiểu “yếu tố chỉ màu + sắc độ” 

Thực tiễn tiếng Việt cho thấy, người Việt có xu hướng dùng những từ định danh 

màu sắc có sắc độ để miêu tả trạng thái tâm lí, cảm xúc, những khái niệm trừu tượng 

thuộc đời sống tinh thần của con người. Có thể bắt gặp trong tiếng Việt những cấu 

trúc ngôn ngữ diễn tả nỗi buồn kiểu: Ngăn ngắt xanh một màu tê tái (T.11), Dấu xanh 

thẳm khi bình minh vụt đến (V. 34), v.v... Tính chất riêng biệt trong từng sắc độ của 

màu, vốn tường minh hóa trong các yếu tố chỉ sắc độ (màu xanh với các sự phong 

phú về sắc độ: biếc, buốt, sẫm, ngắt, lè, v.v…) được dùng để biểu đạt tính chất đặc 

thù của cảm xúc. Chính vì thế, với xanh một màu tê tái người ta cảm nhận cảm xúc 

buồn mang đặc trưng âm tính về sắc độ, tính nhiệt. Đặc trưng về tính nhiệt thấp trong 

tri nhận (về mặt tâm lí con người) của xanh trở thành cơ sở cho sự tri nhận đặc tính 

tiêu cực, trong cảm xúc “buồn”. Những cung bậc cảm xúc vốn khó nắm bắt trở nên 

có thể hoặc dễ dàng tri giác được thông qua các thuộc tính của miền YN màu sắc. 

Người Việt không chỉ cảm nhận, “gọi tên” đặc trưng của cảm xúc trên cơ sở kích hoạt 

chiều liên tưởng từ màu sắc đến cảm xúc đặc thù mà còn có thể “mô tả” được đặc 

trưng của thứ cảm xúc ấy. Đặc tính tươi mới, phấn khích, giàu sinh lực của cảm xúc 

vui, khát vọng trong tâm thức con người được hình dung thông qua sự tri nhận những 

thuộc tính của màu:  

-    Tự hào cùng Đoàn giữ mãi khát vọng tươi xanh. (T.10)  

-    Đời người giống như một cái cây, xuân về lòng lại biếc xanh. (T.12) 

   Thông thường, các màu được tri nhận hết sức cụ thể với những sắc độ đậm nhạt, 

khác nhau. Sự biến đổi về tính chất màu ấy được ghi nhận và thể hiện bằng các yếu tố 

chỉ sắc độ đặc thù. Các yếu tố này được coi là các đơn vị từ vựng biểu thị thuộc tính 

của thuộc tính, có phạm vi hoạt động không giống nhau, mặc dù chúng đều có chung 

những đặc điểm về ngữ nghĩa, để thể hiện tính chuyên biệt về nghĩa. Ở đây, sự có mặt, 

gắn kết của chúng với các từ ngữ thuộc miền YN con người cho thấy sự ánh xạ từ miền 
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nguồn màu sắc sang miền YN đích khác. Nghĩa vị của các yếu tố sắc độ trở thành cơ 

sở cho sự nhận thức đặc tính của sự vật mới: sự hồi sinh, phơi phới của niềm tin trọn 

vẹn hay sự tươi mới, bền bỉ của khát vọng con người. Mặt khác, phân tích nghĩa của 

các từ định danh màu sắc thuộc nhóm này, chúng tôi nhận thấy rằng, ngoài thành 

phần nghĩa miêu tả, các từ này còn tồn tại thành phần nghĩa đánh giá. Chẳng hạn: 

Đỏ loét: (có màu) (đỏ) (đậm) (xấu, khó coi) 

Đỏ lòm: (có màu) (đỏ) (màu của máu) (gây cảm giác ghê sợ) 

Thành phần nghĩa đánh giá, với nét nghĩa biểu thị thái độ của con người đối với 

sự tác động trực tiếp của màu là một trong những yếu tố có giá trị khu biệt từng từ trong 

nhóm với các sắc độ riêng biệt. Với những sắc độ khác nhau, màu sắc sẽ gây ra cảm 

giác không giống nhau trong tâm lí con người. Tất cả những cảm giác này phái sinh từ 

“sắc độ” trong bản thân ngữ nghĩa của các từ, phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của 

con người. Với từng trường hợp cụ thể, ứng với những phạm trù tri nhận khác nhau, 

người Việt đã sử dụng tính chuyên biệt về nghĩa của các yếu tố này để chỉ tính chất của 

các sự vật, hiện tượng thuộc một miền YN khác. Chính vì thế thuộc tính sắc độ “biếc” 

của màu xanh có thể trở thành cơ sở cho sự tri nhận thuộc tính trong sáng, vui tươi 

trong tâm hồn, khiến con người cảm nhận rõ nét sự hồi sinh, sắc độ “tươi” của xanh tạo 

nên cơ sở cho sự thể hiện và tri nhận sự mới mẻ, giàu sinh lực của khát vọng, đối tượng 

trừu tượng thuộc đời sống tinh thần con người.  

+ Các từ thuộc kiểu “yếu tố chỉ màu + vật đại diện” 

Phân giải định nghĩa từ ngữ biểu đạt màu sắc trong TĐ, chúng tôi nhận thấy, các 

từ biểu đạt màu sắc kiểu “yếu tố chỉ màu + vật đại diện” bao gồm các ý nghĩa: (có 

màu) (màu cụ thể) (như màu của X). Chẳng hạn:  

- Xanh cánh trả: (có màu) (xanh) (như màu cánh chim trả) 

- Xanh lá mạ: (có màu) (xanh) (như màu mạ non) 

Như vậy, cấu trúc ngữ nghĩa của các từ biểu đạt màu sắc kiểu này bao gồm hai 

thành phần. Trong đó, thành phần nghĩa miêu tả được xác định bằng các màu cơ bản 

kèm theo nét nghĩa so sánh với màu của vật đại diện. Thành phần nghĩa biểu trưng 

được rút ra từ thành phần nghĩa miêu tả. Thông qua sự ghi nhận màu sắc với sự kết hợp 

một cách hữu cơ từ bên trong tính chất màu cùng nét nghĩa so sánh với sự vật hiện 

tượng trong thực tế, hình thức biểu đạt màu sắc này mang nghĩa biểu trưng độc đáo văn 

hóa người Việt. Bởi lẽ, thành phần nghĩa so sánh trong cấu trúc nghĩa của hình thức 

biểu đạt màu sắc này là sự ghi nhận khách quan sự vật hiện tượng, chất liệu… có sẵn, 
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gần gũi với đời sống văn hóa người Việt, gắn liền với quá trình sản xuất, sinh hoạt của 

người dân Việt Nam. Nét nghĩa so sánh trong cấu trúc ngữ nghĩa của hình thức biểu đạt 

màu sắc kiểu này do vậy không mang tính chính xác tuyệt đối về thuộc tính màu mà là 

“chính xác” trong việc biểu trưng văn hóa, tư duy của người Việt.  

Khảo sát nguồn ngữ liệu, chúng tôi nhận thấy rằng, người Việt đã sử dụng lối 

định danh màu với cơ cấu nét nghĩa so sánh này để biểu đạt những cung bậc cảm xúc, 

tình cảm, nghĩa là đã có sự chuyển di ý nghĩa từ phạm trù màu sắc sang các phạm trù 

khác (tình cảm, cảm xúc) khi gắn nét nghĩa so sánh này với các vật đại diện mới vốn 

không thuộc phạm trù màu sắc trong các biểu thức ngôn ngữ:    

- Tình yêu có màu xanh dương khi em hi vọng vào một cái kết có hậu cho 

chuyện tình yêu giữa hai người. Em sẽ có một gia đình hạnh phúc… (T.16) 

  Sự tri nhận thuộc tính của “màu” gắn với một sự vật hiện tượng đặc thù đại 

diện cho tính chất màu trở thành nền tảng cho sự tri nhận cảm xúc trừu tượng, phức 

tạp của con người. Đây là cơ sở cho sự hiện diện và xuất hiện khá phổ biến của các 

biểu thức chỉ màu gắn với dạng thể, vật đại diện màu trong tiếng Việt. Do vậy, tình 

yêu với đặc trưng tươi mới được nhận biết thông qua thuộc tính màu của vật đại diện, 

“màu” của bầu trời xanh biếc, khoáng đạt và bao trùm vạn vật. Sức sống, sinh lực và 

vẻ đẹp của tuổi trẻ được nhận thức rõ ràng, chân thực khi gắn với màu xanh cây cỏ... 

Nói cách khác, nghĩa biểu trưng của xanh gắn với vật đại diện là lá cây, bầu trời trong 

văn hóa Việt trở thành “bệ đỡ” cho sự tri nhận đặc tính của tình cảm, đời sống tự 

nhiên của con người.  

Sự chuyển nghĩa AD trong các biểu thức biểu đạt màu sắc được khảo sát cho thấy sự 

ánh xạ thuộc tính được chọn lọc giữa miền ý niệm nguồn màu sắc và các miền đích tri 

nhận dựa trên sự tương đồng thuộc tính của màu sắc và đặc trưng ở miền đích. YN màu 

sắc có vai trò là miền nguồn ánh xạ thuộc tính sang những phạm trù YN khác: con người, 

ĐSXH và HTTN. Khảo sát nguồn ngữ liệu, chúng tôi tóm tắt sự chuyển di YN màu sắc 

sang YN miền đích khác trong bảng 2.3. sau:  

Bảng 2.3. Sự chuyển di YN từ miền nguồn màu sắc đến những đích trong tiếng Việt 
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Ý niệm 

Miền nguồn 

MÀU SẮC 

Ý niệm miền đích 

(con người, đời sống 

xã hội) 

Ví dụ 

Sắc độ 

Bản chất của đối tượng 

(Khái niệm trừu tượng) 

thuộc đời sống xã hội 

Những câu thơ còn xanh (V.279)  

Những bài hát mãi xanh (T.250); 

Tôi xanh non uống cạn lời xanh non 

(V.284). 

Chiều hướng phát triển của 

cuộc sống 

Cuộc đời xám xịt (V.232);  

 

 

 

Độ sáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều hướng phát triển của 

cuộc sống 

Cuộc đời mãi đen tối (T.172); 

Cuộc sống trở nên đen tối (T.173) 

Phẩm chất con người 
Lòng dạ đen tối (Đ.109) 

Tâm hồn trong trắng (T.82) 

Cung bậc tích cực của cảm 

xúc, tình cảm con người 

Ước mơ xanh (Đ.40);  

Giấc mơ màu hồng (T.62).  

Sự may rủi trong đời sống 

con người 

Canh bạc gặp hồi đen  (Đ.249) 

Trời vẫn chiều vận đỏ (Đ.262) 

Tính chất cuộc đời 

Cuộc sống màu  hồng (T.160) 

Đời xanh, không phải vì đời rất vui, 

mà vì đời rất đáng sống! (T.153) 

Đời sống sinh học của con 

người  

Đầu xanh tuổi trẻ (Đ.240);  

Với tuổi xanh đã qua, anh còn nhớ 

gì? (T.197) 

Quan hệ xã hội của con 

người 

Âm mưu đen tối (Đ.144);  

Mối quan hệ đen tối (T.99) 

Vai trò, giá trị của đối 

tượng 

Quân xanh, quân đỏ (Đ.294);   

Hạt giống đỏ (T.308) 

Tính nhiệt  

 

 

 

Sự hăng hái, mãnh liệt 

trong ý chí con người 

Lòng son dạ sắt (Đ.76);  

Chí ta như núi thiên thai ấy/Đỏ rực 

chiều hôm dậy cánh đồng. (V.81) 

Cung bậc tiêu cực của cảm 

xúc, tình cảm con người 

Mặt đỏ tía tai (Đ.17);  

Tím gan tím ruột (Đ.33) 
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Ý niệm 

Miền nguồn 

MÀU SẮC 

Ý niệm miền đích 

(con người, đời sống 

xã hội) 

Ví dụ 

Sự thay đổi 

màu sắc  

Sự vận động, thay đổi của 

thời gian 

Ngày qua ngày lại qua ngày/Lá xanh 

nhuộm đã thành cây lá vàng. (V.338) 

Giá trị tri nhận 

của màu sắc  

Đặc tính  được cảm nhận 

của thời gian  

Ngày tháng đen tối này (T.347); 

Tôi lại có những đêm xanh không 

quên ở Phú Quốc. (T.335) 

Hoạt động 

của con người 

với màu sắc 

 

Hoạt động xã hội của con 

người 

Đổi trắng thay đen (Đ.176);  

Bôi đen lịch sử (T.118); 

Hành động đen tối (T.108) 

 

Để xác định được những thuộc tính điển dạng của miền nguồn màu sắc, chúng tôi 

tiến hành thống kê những biểu thức AD dựa trên YN miền nguồn. Kết quả thu được thể 

hiện trong bảng 2.4:   

Bảng 2.4. Số lượng và tỉ lệ ẩn dụ theo ý niệm nguồn màu sắc trong tiếng Việt 

Ý niệm miền nguồn 
Số lượng và tỉ lệ ẩn dụ 

Số lượng Tỉ lệ (%) 

Sắc độ 126 12,1% 

Độ sáng 735  70,7% 

Tính nhiệt 41 3,9% 

Giá trị tri nhận của màu sắc  58 5,6% 

Hoạt động của con người với màu sắc 80 7,7% 

Tổng cộng 1.040 100% 

 

Sự khác biệt trong các quá trình chuyển di từ YN màu sắc sang các miền YN khác 

được chúng tôi thể hiện cụ thể thông qua biểu đồ 2.1 sau: 
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Biểu đồ 2.1. Biểu đồ so sánh các quá trình chuyển di ý niệm màu sắc  

 

  Kết quả thống kê cho thấy, các thuộc tính đặc trưng của miền nguồn màu sắc 

đã ánh xạ sang các miền đích khác nhau trong tri nhận của người Việt. Trong đó, 

thuộc tính độ sáng là thuộc tính nổi trội nhất trong các thuộc tính ở miền nguồn 

(70,7%) được người Việt lựa chọn, sử dụng nhiều nhất trong quá trình chuyển di ý 

niệm nguồn màu sắc đến miền đích khác nhau. Xếp thứ hai là thuộc tính sắc độ 

(12,1%).  Sau đó là thuộc tính hoạt động của con người với màu sắc (7,7%) và giá trị 

tri nhận của màu sắc (5,6%). Thuộc tính về tính nhiệt chiếm tỉ lệ nhỏ nhất (3.9%). Các 

thuộc tính cơ bản của miền YN màu sắc trở thành cơ sở cho sự liên tưởng, tri nhận các 

miền YN khác trong tư duy người Việt. Điều này cho thấy, trải nghiệm thị giác đóng 

vai trò quan trọng trong phương thức tư duy YN màu sắc của người Việt.  

2.2.4. Quan hệ tương ứng về thuộc tính giữa mô hình tri nhận nguồn và mô 

hình tri nhận đích với ý niệm màu sắc 

Cơ chế tri nhận ADYN gồm miền nguồn và miền đích. Bản chất của ánh xạ từ 

miền nguồn lên miền đích được các nhà ngôn ngữ học chỉ ra: một miền nguồn có thể 

ánh xạ lên nhiều miền đích khác nhau, và trên thực tế, hầu hết các miền nguồn đều 

ánh xạ không chỉ một mà là một vài miền đích. Mặt khác, không phải tất cả các thuộc 

tính ở miền nguồn đều chuyển di sang miền đích mà tương ứng với từng miền đích 

cụ thể, một số  thuộc tính của miền nguồn trở thành “phần được sử dụng” ánh xạ lên 

miền đích theo một cơ chế nhất định [Lakoff và Johnson, 1980]. Do vậy, thuộc tính 

của màu sắc được định hình trong ngôn ngữ bao gồm: sắc độ, độ sáng, tính nhiệt, giá 

trị tri nhận, v.v…Nhưng không phải tất cả những thuộc tính này đều được ánh xạ lên 

12,1%

70,7%

3,9%

5,6%
7,7%

Sắc độ

Độ sáng

Tính nhiệt

Giá trị tri nhận của màu 

sắc 

Hoạt động của con người 

với màu sắc
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miền đích (phạm trù khác). Để hình thành những ADYN, sự chọn lọc các thuộc tính 

ở miền nguồn ánh xạ tương ứng với cấu trúc vốn có của miền đích là rất quan trọng. 

Khảo sát ADYN, không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra những thuộc tính nào được ánh xạ 

mà còn phải làm rõ những ràng buộc nào được ứng dụng cho sự lựa chọn. Chẳng hạn 

với ADYN HY VỌNG LÀ MÀU XANH, các thuộc tính sắc độ (tươi, mát), tính nhiệt 

(lạnh, mát) của xanh được lựa chọn ánh xạ lên miền đích cảm xúc con người, tương 

ứng cảm giác an yên, nhẹ nhàng mà vững chắn. Sự lựa chọn này phần nhiều có nguồn 

gốc từ văn hóa, được nhận diện qua kinh nghiệm nghiệm thân của con người.  

2.3. THIẾT LẬP SỰ ÁNH XẠ CỦA MÔ HÌNH TRI NHẬN ẨN DỤ Ý 

NIỆM MÀU SẮC TRONG TIẾNG VIỆT   

2.3.1 Sự ánh xạ của mô hình tri nhận ẩn dụ ý niệm con người  

Khảo sát nguồn ngữ liệu với 270 biểu thức ngôn ngữ AD về con người thu được 

từ nguồn ngữ liệu TĐ, từ việc xác định sự chọn lọc và phân bố các thuộc tính điển 

dạng cho hai mô hình tri nhận ở miền nguồn và miền đích, chúng tôi thiết lập nên ánh 

xạ AD sau:  

2.3.1.1. Sự ánh xạ thuộc tính sắc độ của miền nguồn màu sắc sang miền đích 

đối tượng thuộc miền ý niệm con người   

Các đơn vị chỉ màu sắc trong tiếng Việt vốn được ghi nhận có sự biến thiên về 

sắc độ được sử dụng để biểu đạt sự biến đổi thuộc tính tích cực hoặc tiêu cực của đối 

tượng thuộc các miền ý niệm con người. Chúng tôi tìm thấy những bằng chứng cho 

sự ánh xạ này trong các biểu thức ngôn ngữ cụ thể sau: 

(1)  TÍNH CHẤT CỦA ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH TƯƠNG ỨNG VỚI MÀU SẮC 

Trong đó: 

+ TÍNH CHẤT TÍCH CỰC CỦA ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH TƯƠNG ỨNG VỚI 

SẮC ĐỘ MÀU   

 - Và biết đâu những giọt nước mắt từ đóa hoa ấy sẽ rỏ lên cuộc đời và lòng 

người, làm nảy mầm những hi vọng xanh tươi. (T.19) 

+ TÍNH CHẤT TIÊU CỰC CỦA ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH TƯƠNG ỨNG VỚI 

SẮC ĐỘ CỦA MÀU   

 - 10 góc khuất đen tối của showbiz Hàn: Từ lối sống bệnh hoạn của các "oppa" 

cho tới những idol bế tắc phải tìm tới cái chết. (T.323) 

(2)  KHÁT VỌNG, LÝ TƯỞNG CỦA ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH TƯƠNG ỨNG 

VỚI ĐỘ SÁNG CỦA MÀU  
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- Chương trình khai mạc Festival Biển 2015: Những khát vọng xanh. (T.8)  

- Hy vọng những phần quà có thể mang lại niềm vui và cổ vũ cho các em trong 

chặng đường thực hiện những ước mơ xanh. (T.5) 

2.3.1.2. Sự ánh xạ thuộc tính độ sáng của miền nguồn màu sắc sang miền 

đích con người 

Độ sáng là một thuộc tính cơ bản của màu sắc được lựa chọn ánh xạ sang miền 

đích con người.  Sự ánh xạ thuộc tính độ sáng từ miền nguồn màu sắc sang miền đích 

con người trong tiếng Việt được chúng tôi mô tả qua các ánh xạ AD cụ thể: 

(1) SỰ MAY MẮN, TRỞ NGẠI CỦA ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH TƯƠNG ỨNG 

VỚI ĐỘ SÁNG CỦA MÀU  

 - Cơn đen vận túng (Đ.250)  

 - Vận đỏ trồng lau ra mía, vận đen trồng củ tía ra củ nâu. (Đ.255) 

(2) ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỘ 

SÁNG CỦA MÀU 

-  Sống cuộc đời đen tối dường đêm. (V.223) 

-  Đừng nghĩ lúc nào cuộc đời cũng chỉ toàn là màu hồng, đôi khi nó còn là màu 

đen. (T.169)   

(3)  SỰ VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH TƯƠNG 

ỨNG VỚI SỰ TĂNG GIẢM ĐỘ SÁNG CỦA MÀU 

 - Báo Đại Đoàn Kết cũng đã góp sức mình vào cuộc đấu tranh vì màu xanh  

cuộc sống. (T.151) 

 - Cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng mà nó cần một chút màu 

xám, và thậm chí là cả một màu đen. (T.168)  

(4)  SỰ SUY GIẢM  CỦA ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỘ SÁNG 

CỦA MÀU   

- Rồi lớn thêm một chút nữa đến khi phải tự lập, tự mình bon chen giữa dòng 

đời để kiếm sống, bắt đầu va vấp và thất bại, lúc đó, cuộc sống lại có thêm màu 

xám. (T.185) 

- Bức tranh giáo dục Hà Giang mang gam màu xám buồn. Chưa bao giờ Hà 

Giang là điểm sáng của Giáo dục Quốc gia. (T.254) 

2.3.1.3. Sự ánh xạ thuộc tính tính nhiệt của miền nguồn màu sắc sang miền 

đích đặc điểm, tính chất của miền đích con người  
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Sự ánh xạ thuộc tính tính nhiệt từ miền nguồn màu sắc sang miền đích con người 

trong tiếng Việt được chúng tôi mô tả qua các ánh xạ AD: 

+ TÍNH NHIỆT CỦA ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH TƯƠNG ỨNG VỚI TÍNH NHIỆT 

ĐƯỢC TRI NHẬN CỦA MÀU SẮC 

-  Đỏ mặt tía tai. (Đ.18) 

- Chí ta như núi thiên thai ấy 

  Đỏ rực chiều hôm dậy cánh đồng. (V.81) 

2.3.1.4. Sự ánh xạ thuộc tính độ sáng của màu sắc sang miền đích hoạt động 

xã hội của con người với màu sắc 

(1) SỰ VẬN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH TƯƠNG 

ỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI VỚI MÀU SẮC 

- Biến trắng thành đen. (Đ.175) 

 - Cám ơn anh đã tô hồng cuộc đời em. (T.158) 

(2) QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH TƯƠNG ỨNG VỚI HOẠT 

ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI VỚI MÀU SẮC 

- Những vụ đại án được khởi tố, đem ra xét xử gần đây đã chứng minh thực 

tiễn sinh động về sự tồn tại của mối quan hệ đen tối ấy. (T.99) 

 - Hé lộ bí mật đen tối về cuộc sống “hưởng lạc” của ông trùm Playboy. Có 

rất nhiều điều đen tối đang tiếp diễn ở đó. (T.116) 

 Như vậy, có thể nhận thấy rằng, hầu hết những thuộc tính cơ bản của miền 

nguồn màu sắc hiện diện trong các ánh xạ cấu thành. Tri thức về màu sắc được sử 

dụng để giúp ích cho sự tri nhận đầy đủ, sáng tạo các đặc tính của đối tượng ở miền 

đích. Cơ chế tri nhận ADYN về con người gồm miền nguồn màu sắc và miền đích con 

người. 

2.3.2. Sự ánh xạ của mô hình tri nhận ẩn dụ ý niệm màu sắc về đời sống xã 

hội  và hiện tượng tự nhiên trong tiếng Việt  

2.3.2.1. Sự ánh xạ thuộc tính độ sáng của miền nguồn màu sắc sang miền 

đích đối tượng thuộc miền ý niệm đời sống xã hội 

Trong tiếng Việt, từ ngữ chỉ màu sắc vốn được ghi nhận có sự biến thiên về sắc 

độ theo hai chiều tăng giảm được sử dụng để biểu đạt sự biến đổi thuộc tính của đối 

tượng thuộc các miền ý niệm ĐSXH. Có thể tìm thấy những bằng chứng cho sự chuyển 

di YN màu sắc sang miền đích ĐSXH trong các ánh xạ tiêu biểu:  
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(1) ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT CỦA KHÁI NIỆM TRỪU TƯỢNG THUỘC ĐỜI 

SỐNG TINH THẦN XÃ HỘI TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỘ SÁNG CỦA MÀU  

- Thế chỗ những chiếc lá khô, lòng giếng cạn là những câu thơ còn xanh và 

những bài hát còn xanh cùng với đôi mắt em, đôi mắt của tình yêu đẹp đẽ, trong mát 

như hai giếng nước. (T.249) 

 (2)  ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, GIÁ TRỊ CỦA ĐỐI TƯỢNG THUỘC CÁC LĨNH 

VỰC ĐỜI SỐNG XÃ HỘI TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỘ SÁNG CỦA MÀU  

-  Quân xanh, quân đỏ. (Đ.294) 

- Từ phát động của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc vận động đã dần 

định hình, thành mảnh đất ươm tạo cho những "hạt giống đỏ" nảy mầm và trưởng thành 

từng ngày. (T.308) 

2.3.2.2. Sự ánh xạ thuộc tính độ sáng, giá trị tri nhận của miền nguồn màu 

sắc sang miền đích tự nhiên 

(1) SỰ VẬN ĐỘNG CỦA THỜI GIAN TƯƠNG ỨNG VỚI SỰ THAY ĐỔI ĐỘ 

SÁNG CỦA  MÀU   

(2) ĐẶC TÍNH ĐƯỢC CẢM NHẬN CỦA THỜI GIAN TƯƠNG ỨNG MÀU SẮC  

-  Đây có thể là thời kỳ đen tối nhất của loài người khi mà niềm tin về phù 

thủy, ma thuât, cái chết... phổ biến khắp mọi nơi. (T.350) 

-  Họ có quyền tin vào một tương lai màu hồng. (T.358) 

(3) ĐẶC TÍNH CỦA SỰ VẬT TƯƠNG ỨNG VỚI MÀU SẮC 

 -   Anh có sừng trâu bạc, tôi có giác trâu đen. (Đ.324) 

 -  Bát sứ mâm son. (Đ.329) 

Như vậy, việc thiết lập các ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến các miền đích 

khác nhau trong tiếng Việt cho thấy hầu hết các đặc tính cơ bản của miền nguồn màu 

sắc đều được sử dụng để miêu tả những đặc điểm, tính chất, giá trị của các sự vật, 

hiện tượng thuộc các miền đích khác nhau. Những tri thức về màu sắc trong đời sống 

thường nhật, trong văn hóa Việt trở thành cơ sở cho những ánh xạ cấu thành ADYN 

màu sắc trong tiếng Việt. Trong đó, các ánh xạ từ hai thuộc tính độ sáng và sắc độ  

của màu chiếm ưu thế nổi trội trong sự chuyển di YN từ miền nguồn màu sắc đến các 

miền đích khác nhau trong các mô hình ADYN màu sắc. Các ánh xạ này cho thấy YN 

màu sắc được tri nhận dựa trên cơ sở trải nghiệm thị giác, theo bối cảnh chủ quan cụ 

-  Ngày qua ngày lại qua ngày 

   Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng. (V.338) 
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thể, văn hóa dân tộc. Những trải nghiệm vật chất này là cơ sở để xây dựng nên những 

ý niệm phi vật chất. Dựa trên ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến các miền đích khác 

được tri nhận trong tiếng Việt, chúng tôi tiến hành thiết lập mô hình tri nhận ADYN 

màu sắc trong tiếng Việt theo các miền đích khác nhau. 

2.4.  MÔ HÌNH TỔNG LOẠI ẨN DỤ Ý NIỆM MÀU SẮC TRONG TIẾNG 

VIỆT 

Để thiết lập và mô tả mô hình tri nhận của ADYN màu sắc trong tiếng Việt, 

chúng tôi phân chia miền YN đích thành 3 nhóm: con người, ĐSXH và HTTN. Mô 

hình tri nhận tổng loại ADYN màu sắc được thể hiện qua bảng 2.5: 

Bảng 2.5. Mô hình tri nhận tổng loại ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt 

Miền  

ý niệm nguồn 

(Source 

domain) 

Miền  

ý niệm đích (Target domain) 

MÀU SẮC 

CON NGƯỜI 

Con người tâm lý, tình cảm, tinh thần 

Con người xã hội 

Con người sinh học 

Con người tâm linh 

ĐỜI SỐNG XÃ  HỘI 

Khái niệm, đối tượng thuộc lĩnh vực 

kinh tế 

Khái niệm, đối tượng thuộc lĩnh vực 

giáo dục 

Khái niệm, đối tượng thuộc lĩnh vực 

chính trị 

Khái niệm trừu tượng thuộc đời sống 

tinh thần xã hội 

HIỆN TƯỢNG TỰ 

NHIÊN 

Thời gian 

Sự vật 

 Khảo sát nguồn ngữ liệu thu được, chúng tôi có được bảng tỉ lệ ADYN màu 

sắc trong tiếng Việt được thể hiện qua bảng 2.6 sau:  

Bảng 2.6. Số lượng và tỉ lệ ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt 
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Miền 

nguồn 
Miền đích 

Số lượng và tỉ lệ 

ẩn dụ khảo sát 

từ nguồn Từ 

điển 

Số lượng và tỉ 

lệ ẩn dụ khảo 

sát từ nguồn 

TPVH 

Số lượng và tỉ lệ 

ẩn dụ khảo sát 

từ nguồn PTTT 

Số 

lượng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

(%) 

MÀU 

SẮC 

CON NGƯỜI 270 80,8% 274 80,4% 248 67,9% 

ĐỜI SỐNG 

XÃ HỘI 
33 9,9% 29 8,5% 86 23,6% 

HIỆN TƯỢNG    

TỰ NHIÊN 
31 9,3% 38 11,1% 31 8,5% 

Tổng 334 100 341 100 365 100 

 

 

Biểu đồ 2.2. Tỉ lệ ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích khác trong tiếng Việt 

Kết quả thống kê ở bảng 2.6 và biểu đồ 2.2 cho thấy số lượng AD dựa trên sự 

ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích con người chiếm số lượng lớn nhất ở cả 

ba nguồn ngữ liệu. Xếp thứ hai là các ADYN màu sắc về ĐSXH với 86/365 biểu thức 

(chiếm 23,6%) ở nguồn PTTT, và có số lượng tương đương ở nguồn TĐ với 33/334 

biểu thức (chiếm 9,9%), nguồn TPVH 29/341 biểu thức (chiếm 8,57%). Sự hiện diện 

của các ADYN dựa trên các ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích khác nhau 

cho thấy miền nguồn màu sắc đã ánh xạ đến các miền đích con người, ĐSXH và HTTN 

trong tri nhận của người Việt. Để làm rõ vấn đề trong mô hình tri nhận màu sắc những 

màu nào được ưu tiên lựa chọn, trong các miền đích, phạm trù nào nhận được nhiều sự 

80,8% 80,4%

67,9%

9,9% 8,5%

23,6%

9,3% 11,1%
8,5%

1 2 3

CON NGƯỜI

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

HIỆN TƯỢNG TỰ 

NHIÊN
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ánh xạ từ miền nguồn màu sắc, khảo sát nguồn ngữ liệu chúng tôi có được số liệu ở 

bảng 2.7 về tỉ lệ ADYN màu sắc trong tiếng Việt như sau: 

Bảng 2.7. Số lượng và tỉ lệ ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt 

Miền nguồn 

Màu sắc  
Miền đích 

Số lượng 

biểu thức 

AD 

Tỉ lệ %  

ĐEN 

CON NGƯỜI 154 14,8% 

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 54 5,2% 

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 21 2,0% 

TRẮNG 
CON NGƯỜI 102 9,8% 

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 31 3,0% 

XANH 

CON NGƯỜI 219 21,1% 

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 17 1,6% 

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 29 2,8% 

ĐỎ 

CON NGƯỜI 170 16,3% 

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 22 2,1% 

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 14 1,3% 

VÀNG 

CON NGƯỜI 23 2,2% 

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 4 0,4% 

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 21 2,0% 

HỒNG 

CON NGƯỜI 75 7,2% 

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 5 0,5% 

TÍM 

CON NGƯỜI 26 2,5% 

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 6 0,6% 

XÁM 

CON NGƯỜI 14 1,3% 

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 10 1,0% 

BẠC 
CON NGƯỜI 

9 0,9% 

NHIỀU MÀU 

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 10 1,0% 

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 4 0,4% 

 Tổng 1.040 100% 
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Kết quả thống kê ở bảng 2.7 cho thấy, các màu cơ bản được sử dụng theo cách 

AD với tỉ lệ cao. Nổi bật là các màu xanh, trắng, đỏ, đen. Trong các miền đích, phạm 

trù con người nhận được nhiều nhất sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc. Trong đó, 

ADYN xanh, đen, đỏ chiếm tỉ lệ cao. Trong nhóm các từ chỉ màu phái sinh, có nguồn 

gốc “vay mượn” chỉ có son (đỏ) được dùng theo cách AD trong tiếng Việt. Sự hiện 

diện của các biểu thức ngôn ngữ AD màu sắc trong thực tiễn tiếng Việt cho thấy màu 

sắc đã trở thành cơ sở để nhận thức và lý giải những sự tình phức tạp, trừu tượng, tạo 

cơ sở kiến tạo các mô hình ADYN màu sắc đặc thù trong tiếng Việt. Cấu trúc và giá 

trị tri nhận của các mô hình tri nhận ADYN màu sắc này sẽ được chúng tôi tập trung 

làm rõ trong nội dung tiếp theo của luận án. 

2.5. TIỂU KẾT 

Trong tiếng Việt, từ chỉ màu không chỉ được sử dụng để nhận biết thuộc tính 

của sự vật hiện tượng mà còn là một công cụ nhận thức, khám phá khái niệm trừu 

tượng, không thuộc miền YN màu sắc. Theo đó, người Việt vận dụng những hiểu biết 

của mình về YN màu sắc để tổ chức tri thức của mình về các miền YN khác trong 

nhận thức thế giới khách quan. ADYN màu sắc, do vậy, trở thành một trong những 

phương tiện hữu hiệu cho sự nhận thức hiện thực đời sống và khám phá chính bản 

thân mình trong phương thức tư duy của người Việt.  

Trên cơ sở nguồn ngữ liệu thu thập được, chương hai của luận án đã tập trung 

phân tích đặc trưng cơ bản của miền nguồn màu sắc. Chỉ ra các thuộc tính cơ bản của 

miền nguồn màu sắc được ánh xạ sang các miền đích khác nhau. Điều này cho thấy, 

người Việt đã sử dụng tri thức có được về miền YN màu sắc để tổ chức, cấu trúc tri 

nhận của mình về các miền YN khác nhau: con người, ĐSXH và HTTN. Dựa trên các 

ánh xạ của mô hình tri nhận ADYN màu sắc, chúng tôi xác định mô hình cấu trúc 

ADYN màu sắc cơ sở trong tiếng Việt: CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC, ĐỜI SỐNG 

XÃ HỘI LÀ MÀU SẮC, HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN LÀ MÀU SẮC. Kết quả đạt 

được trong xác định các mô hình ADYN màu sắc này đặt ra yêu cầu cần được mô tả 

đầy đủ, rõ ràng các mô hình AD thứ cấp. Qua đó, cho thấy đặc trưng trong phương 

thức tư duy người Việt. Đây cũng chính là nhiệm vụ đặt ra cho chúng tôi trong chương 

3 và chương 4 của luận án này.  
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CHƯƠNG 3  

ẨN DỤ Ý NIỆM MÀU SẮC VỀ CON NGƯỜI  

TRONG TIẾNG VIỆT 

3.1. DẪN NHẬP 

Dưới góc độ tri nhận, YN con người được nhận thức thông qua các công cụ khác 

nhau. Trong đó, ADYN màu sắc được sử dụng như một công cụ giúp con người nhận 

thức và khám phá chính bản thân mình trên các phương diện khác nhau. 

Khái niệm con người được từ điển tiếng Việt xác định ở các mục CON NGƯỜI: 

“người, về mặt những đặc trưng bản chất nào đó” [2; tr.193], và NGƯỜI với ý nghĩa: 

1. “động vật tiến hóa nhất, có khả năng nói, tư duy, sáng tạo và sử dụng công cụ trong 

qua trình lao động xã hội ”; 2. “cơ thể, thân thể con người”; 3. “Con người trưởng 

thành có đầy đủ tư cách”; 4. “người khác, người xa lạ trong quan hệ đối lập với ta, với 

mình”; 5. “từ dùng để chỉ từng cá thể người thuộc một loại, một tầng lớp nào đó”; 6. 

“từ dùng để chỉ người ở ngôi thứ ba với ý nghĩa coi trọng”; 7. (thường dùng sau “các 

từ dùng để chỉ người đối thoại với ý thân mật hay khinh thường” [2; tr.675]. Tổng hợp 

các nghĩa trên, khái niệm CON NGƯỜI được chúng tôi xác định: con người là một 

thực thể thống nhất của hai mặt cá nhân và xã hội, với những đặc trưng bản chất tương 

ứng: đời sống sinh học, tâm lý, tinh thần,  tâm linh và hoạt động xã hội. 

Như vậy, trung tâm của YN con người chính là khái niệm con người với những 

đặc trưng quan yếu như đặc điểm ngoại hình, thế giới nội tâm, hoạt động, quan hệ xã 

hội. YN hạt nhân này được bao bọc, chịu sự chi phối của hàng loạt các yếu tố như 

thời đại, văn hóa dân tộc, văn hóa vùng miền, nhận thức cá nhân, v.v… Khi nói đến 

con người, không thể không đề cập đến các đặc trưng bản chất và điều kiện tồn tại 

của nó. Sự kích hoạt các đặc trưng bản chất được lựa chọn này trong tư duy kéo theo 

những liên tưởng tương ứng. Chẳng hạn, thành tố “cảm xúc” kích hoạt kéo theo hàng 

loạt yếu tố: vui, buồn, v.v…là cơ sở cho sự liên tưởng tương ứng kế tiếp: buồn tương 

ứng màu xanh, vui tương ứng đỏ, v.v… Hoặc thành tố “điều kiện sống” kích hoạt kéo 

theo các thành tố: thuận lợi, bất lợi. Hệ thống liên tưởng thứ nhất này tiếp tục kích 

hoạt kéo theo hệ các liên tưởng thứ hai: sự thuận lợi, may mắn tương ứng màu đỏ, sự 

bất lợi không may tương ứng màu đen/xám, v.v…Các cung bậc cảm xúc, hoạt động 

sống của con người đều có thể được màu sắc hóa. ADYN màu sắc đã cấu trúc hóa các 

ý niệm liên quan đến con người. Các thuộc tính cơ bản của miền nguồn màu sắc được 

được kích hoạt, ánh xạ lên miền đích con người. Về cơ bản, có thể, khái quát công 
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thức tư duy tổng quát của AD này thành CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC. Dưới đây, 

chúng tôi sẽ tập trung làm rõ đặc điểm của AD cơ sở này thông qua các mô hình AD 

thứ cấp gắn với miền nguồn màu sắc. Từ đó, rút ra những kết luận đáng tin cậy về 

phương thức tư duy của người Việt. 

3.2. MÔ HÌNH TRI NHẬN ẨN DỤ Ý NIỆM MÀU SẮC VỀ CON NGƯỜI 

TRONG TIẾNG VIỆT  

Với tư duy YN màu sắc, người Việt nhận thức về con người trên các phương diện 

khác nhau thông qua sự liên tưởng màu sắc ứng với từng phương diện tâm lí – cảm xúc, 

quan hệ xã hội, phương diện sinh học, tâm linh. Trên cơ sở các ánh xạ, chúng tôi xác lập 

ADYN tổng quát CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC, đồng thời, phân chia những ánh xạ từ 

miền nguồn màu sắc đến miền đích con người thành 4 loại: con người tâm lý, tình cảm, 

tinh thần; con người xã hội; con người tâm linh và con người sinh học. Thiết lập lại 

mô hình tri nhận ADYN màu sắc, dựa trên kết quả khảo sát nguồn ngữ liệu thu thập được, 

chúng tôi có bảng 3.1 thể hiện tỉ lệ về ADYN màu sắc về con người trong tiếng Việt như 

sau:   

Bảng 3.1. Số lượng và tỉ lệ ẩn dụ ý niệm màu sắc về con người trong tiếng Việt 

Miền 

nguồn 

 

Miền đích 

Số lượng và tỉ 

lệ ẩn dụ khảo 

sát trong TĐ 

Số lượng và tỉ 

lệ ẩn dụ khảo 

sát trong 

TPVH 

Số lượng và 

tỉ lệ ẩn dụ 

khảo sát trên 

PTTT 

SL 

biểu 

thức ẩn 

dụ 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

biểu 

thức ẩn 

dụ 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

biểu 

thức 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

(%) 

Màu 

sắc 

Con người tâm lý, 

tình cảm, tinh thần  
133 49,3% 184 67,2% 86 34,7% 

Con người xã hội  106 40,4% 57 20,8% 106 42,7% 

Con người sinh học  10 3,7% 23 8,4% 13 5,2% 

Con người tâm linh 21 7,4% 10 3,6% 43 17,3% 

 Tổng 270 100 274 100 248 100 

 



60 

 

Biểu đồ 3.1. Tỉ lệ ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích con người trong tiếng Việt 

Kết quả thống kê ở Bảng 3.1 và Biểu đồ 3.1 cho thấy số lượng các biểu thức AD 

màu sắc về con người tâm lý, tình cảm, tinh thần chiếm số lượng lớn ở hai nguồn 

ngữ liệu TĐ (133/270 biểu thức, chiếm 49,3%), và nguồn ngữ liệu TPVH (184/274 

biểu thức (67,2%). Tiếp theo là số lượng các biểu thức AD màu sắc về con người xã 

hội, chiếm số lượng lớn với 109/270 biểu thức (chiếm 40,4%) ở nguồn ngữ liệu TĐ, 

và 57/274 biểu thức (chiếm 20,8%) ở nguồn ngữ liệu TPVH, 106/248 biểu thức (chiếm 

42,7%) ở nguồn ngữ liệu PTTT. Các biểu thức AD màu sắc về con người tâm linh 

chiếm số lượng lớn trong nguồn ngữ liệu PTTT với 43/248 biểu thức (chiếm 17,3 %) 

và 20/270 (9,22%) biểu thức ở nguồn TĐ. Cuối cùng là các biểu thức AD màu sắc về 

con người sinh học, chiểm tỉ lệ thấp ở cả 3 nguồn ngữ liệu. Các ánh xạ tương ứng từ 

miền nguồn màu sắc đến miền đích con người thông qua các mô hình ADYN được 

chúng tôi cụ thể hóa qua bảng Bảng 3.2: 

Bảng 3.2. Mô hình và tỉ lệ ẩn dụ ý niệm màu sắc về con người trong tiếng Việt 

Miền 

nguồn 

MÀU 

SẮC 

Miền đích 

CON NGƯỜI 
Mô hình ẩn dụ 

Tần số 

xuất 

hiện 

Tỉ lệ 

% 

 

ĐEN 

Con người tâm lý, 

tình cảm, tinh thần 

TÌNH YÊU BUỒN LÀ MÀU ĐEN 

TÂM HỒN XẤU XA LÀ MÀU ĐEN 
45 5,7% 

49,3%

40,4%

3,7%

7,4%

67,2%

20,8%

8,4%
3,6%

34,7%

42,7%

5,2%

17,3%

Con người tâm lý, 
tình cảm, tinh thần 

Con người xã hội Con người sinh 
học 

Con người tâm 
linh

Từ điển

TPVH

PTTT
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Miền 

nguồn 

MÀU 

SẮC 

Miền đích 

CON NGƯỜI 
Mô hình ẩn dụ 

Tần số 

xuất 

hiện 

Tỉ lệ 

% 

 

 

 

 

 

 

 

ĐEN 

Con người xã hội 

 

 

 

Con người xã hội 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TIÊU CỰC 

LÀ MÀU ĐEN; 

QUAN HỆ XẤU LÀ MÀU ĐEN 

TƯ DUY KHÔNG RÕ RÀNG LÀ 

MÀU ĐEN 

CUỘC ĐỜI BI THƯƠNG LÀ MÀU 

ĐEN 

SỰ SUY GIẢM ĐỜI SỐNG LÀ 

MÀU ĐEN 

64 8,1% 

Con người tâm linh  THỜI VẬN XẤU LÀ MÀU ĐEN 
33 

 
4,2% 

TRẮNG 

Con người tâm lý, 

tình cảm, tinh thần 

TÌNH YÊU TRONG SÁNG LÀ 

MÀU TRẮNG 

TÂM HỒN TRONG SÁNG LÀ 

MÀU TRẮNG 

TƯ DUY RÕ RÀNG LÀ MÀU 

TRẮNG 

45 5,7% 

Con người xã hội 
CUỘC ĐỜI THANH CAO LÀ MÀU 

TRẮNG 
57 7,2% 

ĐỎ 

Con người tâm lý, 

tình cảm, tinh thần 

VUI LÀ MÀU ĐỎ 

TỨC GIẬN LÀ MÀU ĐỎ 

TÌNH YÊU MÃNH LIỆT LÀ MÀU ĐỎ 

ĐAM MÊ, KHÁT VỌNG LÀ MÀU ĐỎ 

105 13,3% 

Con người xã hội 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TÍCH CỰC 

LÀ MÀU ĐỎ 

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỜI SỐNG 

LÀ MÀU ĐỎ 

44 5,6% 

Con người tâm linh THỜI VẬN TỐT LÀ MÀU ĐỎ 33 4,2% 

 

 

XANH 

 

Con người tâm lý, 

tình cảm, tinh thần 

HI VỌNG LÀ MÀU XANH 

BUỒN LÀ MÀU XANH 

SỢ LÀ MÀU XANH 

TÌNH YÊU HY VỌNG LÀ MÀU XANH 

TÂM HỒN ĐẸP LÀ MÀU XANH 

144 18,2% 
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Miền 

nguồn 

MÀU 

SẮC 

Miền đích 

CON NGƯỜI 
Mô hình ẩn dụ 

Tần số 

xuất 

hiện 

Tỉ lệ 

% 

 

 

 

XANH 

 

 

 

Con người xã hội 

 

 

Con người xã hội 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TÍCH CỰC 

LÀ MÀU XANH 

CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP LÀ MÀU 

XANH 

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỜI SỐNG 

LÀ MÀU XANH 

40 5,1% 

Con người sinh học  TUỔI TRẺ LÀ MÀU XANH 35 4,4% 

VÀNG 

Con người tâm lý, 

tình cảm, tinh thần 

PHẨM CHẤT CAO QUÝ LÀ MÀU 

VÀNG 
8 1,0% 

Con người xã hội 
CUỘC ĐỜI HUY HOÀNG LÀ MÀU 

VÀNG 

9 

 
1,1% 

Con người sinh học TUỔI GIÀ LÀ MÀU VÀNG 6 0,8% 

HỒNG 

Con người tâm lý, 

tình cảm, tinh thần 

TÌNH YÊU LÃNG MẠN LÀ MÀU 

HỒNG 

ƯỚC MƠ LÃNG MẠN LÀ MÀU 

HỒNG 

25 3,2% 

Con người xã hội 

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TÍCH CỰC 

LÀ MÀU HỒNG 

CUỘC ĐỜI YÊN ẤM LÀ MÀU 

HỒNG 

45 5,7% 

Con người sinh học TUỔI TRẺ LÀ MÀU HỒNG 5 0,6% 

TÍM 
Con người tâm lý, 

tình cảm, tinh thần 
CHUNG THỦY LÀ MÀU TÍM 24 3,0% 

XÁM 

 

Con người tâm lý, 

tình cảm, tinh thần 
TỨC GIẬN LÀ MÀU XÁM 8 1,0% 

Con người xã hội 

CUỘC ĐỜI BI THƯƠNG LÀ MÀU 

XÁM 

SỰ SUY GIẢM ĐỜI SỐNG LÀ 

MÀU XÁM 

8 1,0% 

BẠC  Con người tâm linh THỜI VẬN XẤU LÀ MÀU BẠC 9 1,1% 

Tổng cộng 792 100 
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Kết quả khảo sát ở bảng 3.2 cho thấy, miền nguồn màu sắc đã ánh xạ sang 

miền đích con người trên các phương diện: con người tâm lí, tình cảm, con người 

xã hội và con người tâm linh. Trong đó, miền đích con người nhận được sự ánh xạ 

nhiều nhất từ miền nguồn xanh và đỏ. Có thể thấy có rất nhiều cơ sở liên tưởng giữa 

miền YN nguồn màu sắc và các miền YN đích con người. Kinh nghiệm trong tri nhận 

màu sắc đã tạo cơ sở cho cho sự nhận thức và lí giải cung bậc đa chiều, phức tạp 

thuộc miền đích con người. Cơ chế này làm nảy sinh các ADYN màu sắc về con người 

với các mô hình AD dựa trên các ánh xạ cụ thể giữa miền nguồn màu sắc và miền 

đích con người. Khảo sát nguồn ngữ liệu, chúng tôi xác lập và mô tả các mô hình 

ADYN màu sắc về con người tương ứng các ánh xạ như sau: 

3.2.1. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích con người tâm lý, 

tình cảm, tinh thần 

Mỗi cộng đồng người, bằng những công cụ tri nhận khác nhau, có sự nhận thức 

không giống nhau về thế giới bên trong con người. Đối với người Việt, ADYN  là một 

cộng cụ hữu ích cho việc nhận thức và khám phá thế giới phức tạp và đa chiều ấy. 

Trong đó, ADYN màu sắc, với sự chuyển di thuộc tính từ miền nguồn màu sắc đến 

các miền đích khác nhau cho phép người Việt hiểu biết và lý giải các vấn đề ĐSXH 

thông qua YN màu sắc. Có thể nhận thấy trong cơ chế tri nhận của người Việt, màu 

sắc của hoa lá, cây cỏ, sự vật mà con người tri giác được ánh xạ thành màu tóc, màu 

da, màu mắt và thậm chí là “màu” của tâm hồn con người. Mọi tâm tư, tình cảm, 

những cung bậc cảm xúc vốn trừu tượng, mơ hồ của con người đều được nhìn nhận 

như màu sắc. Có thể hình dung cơ chế ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích 

con người tâm lí, tình cảm, tinh thần như sau: 

 

 

                                       

     Thuộc tính tương liên 

                                         -  Sắc độ 

                               -  Độ sáng 

                              -  Tính nhiệt 

                              -  Giá trị tri nhận của màu 

 

Màu sắc 

• Cảm xúc  

(vui,  buồn, hi 

vọng; giận, 

sợ) 

• Tình cảm 

(tình yêu) 

• Phẩm chất, 

tâm hồn 

 

Sơ đồ 3.1. Sơ đồ ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích con người  

tâm lí, tình cảm, tinh thần 
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Về cơ bản các cung bậc cảm xúc như buồn, vui, giận, yêu có thể quy về phạm 

trù cảm xúc, tình cảm. Do vậy, chúng tôi xác lập sự chuyển di ý niệm từ miền nguồn 

màu sắc đến miền đích con người tâm lí, tình cảm, tinh thần trong tiếng Việt thông 

qua các ADYN thứ cấp sau:  

3.2.1.1. Ẩn dụ ý niệm CẢM XÚC CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC 

Là một thành tố cơ bản của tâm lý, cảm xúc đóng vai trò hết sức quan trọng trong 

đời sống con người. Vì thế, nó trở thành một địa hạt thu hút các nhà khoa học từ nhiều 

trường phái khác nhau. Từ góc độ nghiên cứu ngôn ngữ, về mặt giá trị tri nhận, Trần 

Văn Cơ đã phân loại cảm xúc thành hai cực: cảm xúc dương tính - cảm xúc tích cực và 

cảm xúc âm tính - cảm xúc tiêu cực bằng cách định dạng cảm xúc gắn với các từ “nỗi” 

và “niềm”. Theo ông, “về mặt giá trị tri nhận, cách phân loại cảm xúc như trên đại thể 

cho chúng ta hai lớp cảm xúc nằm ở hai cực: cảm xúc dương tính (hay tích cực) đi với 

loại từ niềm và cảm xúc âm tính (hay tiêu cực) đi với loại từ nỗi. Cảm xúc dương tính 

được gợi nên bởi những tác động có ích, kích thích chủ thể vươn tới những hành động 

tốt đẹp, cao cả (hài lòng, hạnh phúc, hi vọng, say mê, tin tưởng, tự hào, v.v...). Cảm xúc 

âm tính, ngược lại, kích thích con người hành động tiêu cực (buồn, ghen, nghi ngờ, sợ 

hãi, đau khổ, v.v...). Giữa hai cực đó là những cảm xúc tùy theo hoàn cảnh mà có thể 

có xu hướng tích cực hoặc tiêu cực” [2; tr.171]. Sự kích hoạt các đặc trưng cảm xúc 

của con người trong các trường liên tưởng khác nhau kéo theo các phương thức tri nhận 

khác nhau, gắn với những cơ sở nền tảng – miền nguồn khác nhau trong tri nhận. Hơn 

nữa, ngôn ngữ biểu đạt cảm xúc được sử dụng trong các nền văn hóa khác nhau, phần 

lớn mang tính AD. 

Khảo sát ngữ liệu, chúng tôi nhận thấy trong ADYN CẢM XÚC CON NGƯỜI 

LÀ MÀU SẮC, những thuộc tính đặc trưng của miền nguồn màu sắc như: sắc độ, độ 

sáng, tính nhiệt được cảm nhận của màu được gán cho miền đích cảm xúc – vốn là 

cái hết sức trừu tượng. Về cơ bản, có thể cụ thể hóa mô hình ánh xạ bằng lược đồ sau:  

Sắc độ     →  sự đa chiều sâu của cảm xúc  

Độ sáng  →   tính chất tiêu cực, tích cực của cảm xúc  

Tính nhiệt được cảm nhận của màu  → độ mãnh liệt của cảm xúc  

ADYN CẢM XÚC CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC cấu trúc hóa các cung bậc cảm 

xúc con người thành màu sắc, được biểu hiện qua các AD bộ phận khác nhau gắn liền 

với miền nguồn màu sắc. Bản chất ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích cảm 

xúc được chúng tôi mô tả thông cụ thể thông qua mô hình ADYN thứ cấp: 
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+ VUI LÀ MÀU ĐỎ 

Cảm xúc là một trong những hiện tượng trọng tâm và thông thường trong trải 

nghiệm của con người. Các nhà ngôn ngữ học cho rằng, về bản chất, cảm xúc của con 

người là trừu tượng, phần lớn được ý niệm hóa và biểu hiện qua AD dựa trên trải 

nghiệm cơ thể của con người. Dựa vào xu hương dương tính hay âm tính của giá trị, 

cảm xúc được chia thành hai nhóm: cảm xúc tích cực (vui mừng, hy vọng, hạnh phúc) 

và cảm xúc tiêu cực (buồn, giận dữ, thù hận). Trong tiếng Việt, nhóm cảm xúc tích 

cực được liên tưởng, gắn liền với những màu sắc dương tính về độ sáng, sắc độ, tính 

nhiệt. Ngược lại, các cảm xúc tiêu cực gắn liền với các màu âm tính về các thuộc tính 

sắc độ, độ sáng, tính nhiệt thấp. Cụ thể, cảm xúc loại này được hiện lộ trên sự thay 

đổi thuộc tính của màu sắc trong ánh mắt hay khuôn mặt người nào đó. Độ sáng càng 

nhiều thì biểu hiện cảm xúc có chiều hướng tích cực cao. 

Mặt khác, theo quy luật tâm lý, màu sắc và nhiệt độ ngoại cảnh có mối liên hệ với 

sự trải nghiệm cảm xúc của con người, những màu được coi là màu nóng (đỏ, cam, 

vàng) có tính nhiệt và độ sáng cao sẽ tạo cảm giác vui vẻ, tác động vào tâm lý khiến 

con người hoạt bát, năng động hơn: Áo đỏ em đi giữa phố đông/ cây xanh như cũng 

ánh lên hồng (Vũ Quần Phương). Miền YN màu sắc được biểu thị bởi các từ ngữ định 

danh màu gắn liền những hình ảnh tươi vui: tia nắng, bầu trời, không gian, cây cối, 

v.v… Đây là những nguồn màu sắc - hình ảnh liên quan đến thiên nhiên và màu sắc 

biểu hiện cho sự tươi mới, sức sống, là YN tích cực đại diện tiêu biểu cho cảm xúc vui. 

Ngược lại, những màu âm tính về sắc độ như đen, xám gắn liền với sự vật hiện tượng 

đặc thù bên ngoài (mây đen, trời xám, bầu trời tối đen, v.v…) sẽ tạo nên cảm giác u 

buồn, trầm mặc trong cảm xúc con người. Có thể nhận thấy trong tiếng Việt, ADYN 

VUI LÀ MÀU SẮC được thể hiện gắn liền với đặc trưng về độ sáng của màu ở mô 

hình ADYN thứ cấp: VUI LÀ MÀU ĐỎ. 

Đỏ là màu rất đặc biệt, nó là màu đầu tiên được con người tri nhận. Với biểu hiện 

dương tính rõ rệt về các thuộc tính cơ bản của màu như độ sáng, tính nhiệt, màu đỏ 

thường gợi lên sự liên tưởng đến cảm xúc tích cực bậc cao - vui sướng. Thông thường, 

chúng ta cảm nhận hệ quả sinh lý của cảm xúc vui sướng, phấn khích thể hiện qua sự 

thay đổi trên nét mặt, đôi mắt, nhiệt độ cơ thể. Niềm vui khiến cơ thể con người thay 

đổi nhiệt độ (thân nhiệt tăng), khiến cho gương mặt đỏ lên, ánh mắt long lanh nên cảm 

xúc thể hiện “mừng ra mặt”, “vui ra mặt”. Với xu hướng ấy, con người đã dùng màu 

đỏ, màu có đặc tính nổi bật nổi bật về sắc độ, tính nhiệt được nhận thức để biểu đạt tính 
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chất cảm xúc. Mặt khác, màu đỏ, thuộc gam màu nóng (đỏ, cam, vàng). Tính nhiệt 

cao được cảm nhận của màu thường gắn liền với liên tưởng của con người về màu 

của lửa, của mặt trời. Màu đỏ đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa người 

Việt. Màu đỏ xuất hiện trong những buổi lễ và những dịp vui vẻ của người Việt. Nói 

chung, màu đỏ thường được coi là màu của may mắn, của sinh lực, của đam mê, tích 

cực. Những giá trị biểu đạt này của đỏ gắn với các thuộc tính tiêu biểu: sắc độ, độ 

sáng, tính nhiệt ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận của con người, đặc biệt là trong cảm 

nhận cung bậc cảm xúc vui mừng. Chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Việt, giá trị tri 

nhận về màu đỏ trong văn hóa người Việt tạo cơ sở cho sự tri nhận cảm xúc con 

người. Theo đó, màu đỏ thường gắn những sự kiện vui (thảm đỏ), thể hiện cảm xúc 

tích cực. Nhìn nhận giá trị tích cực trong cảm xúc vui mừng thông qua các biểu thức 

ngôn ngữ gắn liền với màu đỏ là xu hướng dễ nhận thấy trong tiếng Việt: 

- Cây xanh má đỏ lòng ta đỏ 

                Quê quán lòng ta đất mát tươi. (V.103) 

-  Vào xuân tám chục, tóc bạc lòng son.  (T.40) 

-  Lòng son ngời như buổi mới ra đi. (V.79) 

Qua các ví dụ trên, có thể thấy rằng miền nguồn với các thuộc tính nổi bật như: 

dương tính về sắc độ, độ sáng, tính nhiệt cao là những biểu hiện cụ thể thể hiện sự 

dâng cao của cung bậc cảm xúc vui vẻ, phấn khích trong tâm hồn. ADYN VUI LÀ 

MÀU ĐỎ làm nổi bật lên những phương diện tích cực, tươi mới trong cảm xúc vui 

sướng của con người.  

+ HI VỌNG LÀ MÀU XANH 

Trong tiếng Việt, ADYN HI VỌNG LÀ MÀU SẮC được cụ thể hóa bởi AD thứ 

cấp HI VỌNG LÀ MÀU XANH.  Niềm hi vọng được đặt trong sự liên tưởng với màu 

xanh. Xuất phát từ các đặc tính của màu được con người cảm nhận, màu xanh gắn liền 

với đời sống văn hóa tinh thần và theo truyền thống, nó là màu của hi vọng. Được xem 

là màu của thiên nhiên, của bầu trời khoáng đạt, của sự sinh sôi, nảy nở, gợi nhắc những 

gì tươi mới nhất, màu xanh được người Việt tri nhận gắn liền với những liên tưởng tích 

cực về tinh thần, đem lại cho con người cảm giác được thư giãn, được hòa mình vào 

thiên nhiên cao rộng, xanh mát với nhiều cây cối bao phủ xung quanh. Sử dụng màu 

xanh với các sắc độ khác nhau như biếc, thẳm, thắm, v.v… để diễn tả niềm tin, hi vọng 

(hi vọng xanh tươi, ước mơ xanh, xanh hi vọng) là một xu hướng hiện hữu trong tiếng 

Việt. Các thuộc tính cố hữu đặc trưng của màu xanh (xanh dương) như sắc độ tươi mát, 
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tính nhiệt thấp được ánh xạ lên miền đích cảm xúc, tinh thần tương ứng đặc trưng bền 

bỉ, tha thiết của niềm hy vọng, định hình cảm giác an yên, nhẹ nhàng mà vững chắc. Hi 

vọng xanh tươi mang ý nghĩa biểu trưng cho sự bền bỉ, lan tỏa dịu nhẹ mà tha thiết. 

Cụm từ giấc mơ xanh, ước mơ xanh chỉ niềm ao ước khoáng đạt, mang đến cho con 

người cảm giác tươi mới. Thuộc tính sắc độ, độ sáng của xanh kích hoạt chiều liên 

tưởng tương ứng với đặc tính mới mẻ, trẻ trung, khoáng đạt của cảm xúc con người. 

Trong lúc mà con người đang đối mặt với khí thải, tiếng ồn, với những nhân tố gây nên 

những căng thẳng xung quanh thì màu xanh của sự tĩnh lặng thật là quý hiếm. Nó khiến 

con người có cảm giác yên bình, thắp lên một niềm tin vững chắc. Các thuộc tính 

chuyên biệt, có tính cụ thể về độ sáng, sắc độ của màu xanh trở thành cơ sở cho sự nhận 

thức của người Việt về thuộc tính trừu tượng của cảm xúc đặc thù này: 

-  Để rồi tự nhủ phải làm gì để đền đáp những yêu thương của vùng đất này, tự hào 

Biên Hòa - Đồng Nai trong tôi - tự hào tuổi xanh, ước mơ xanh. (T.9) 

-  Và biết đâu những giọt nước mắt từ đóa hoa ấy sẽ rỏ lên cuộc đời và lòng 

người, làm nảy mầm những hi vọng xanh tươi. (T.19) 

Thuộc nhóm màu lạnh, màu xanh được coi là màu mát mẻ, màu của nước, của 

cây, của thiên nhiên gợi lên sự êm đềm, thư giãn, một chút kín đáo và riêng tư. Lựa 

chọn màu xanh để diễn tả về cuộc sống, về niềm tin vào tương lai là lựa chọn đặc 

trưng mang tính phổ quát nhân loại, bởi lẽ màu xanh là màu gần nhất với cuộc sống, 

biểu trưng cho sự sống. Cái đặc sắc của tiếng Việt, của tư duy người Việt là diễn tả 

cảm xúc thông qua những thuộc tính của màu xanh ở phạm vi, đối tượng vừa quen 

thuộc (đất đai, núi, sông, biển) vừa độc đáo: ước mơ, hi vọng. Giá trị biểu đạt sức 

sống của màu xanh hướng người ta tin tưởng, hi vọng vào một ngày mai tươi sáng, 

yên bình. Ở các ví dụ trên, các thuộc tính sắc độ tươi mát, trung tính về độ sáng, tính 

nhiệt của miền nguồn xanh được ánh xạ lên miền đích cảm xúc hi vọng, niềm tin. Ở 

đây, tương quan giữa hai miền YN nguồn - đích được thể hiện dựa trên sự liên tưởng: 

độ sáng - sức sống; tính nhiệt thấp - sự bền bỉ, lan tỏa. Tri thức về màu xanh trong 

văn hóa Việt trở thành cơ sở cho sự tri nhận đặc tính tích cực của cảm xúc đặc thù - 

hi vọng - trong tâm thức người Việt. Các ánh xạ giữa miền nguồn màu xanh và miền 

đích hi vọng kiến tạo nên mô hình cấu trúc HI VỌNG LÀ MÀU XANH, cho thấy 

tính đặc thù trong phương thức tri nhận của Người Việt. Cách tri nhận thuộc tính cảm 

xúc vui tươi, hi vọng gắn với các thuộc tính của màu xanh trong tiếng Việt vừa mang 

tính phổ quát vừa mang tính độc đáo, chuyên biệt khi gắn liền với các sự vật, hiện 
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tượng gần gũi với đời sống văn hóa dân tộc.  

+ BUỒN LÀ MÀU XANH  

Cơ chế tri nhận ADYN màu sắc này gồm miền nguồn màu sắc và miền đích cảm 

xúc. Bản chất của ánh xạ từ miền nguồn lên miền đích được các nhà ngôn ngữ học 

chỉ ra, một miền nguồn có thể ánh xạ lên nhiều miền đích khác nhau, và trên thực tế, 

hầu hết các miền nguồn đều ánh xạ không chỉ một mà là một vài miền đích. Với vai 

trò miền nguồn, màu xanh ánh xạ lên hai miền đích có đặc trưng trái ngược nhau: 

buồn - vui trong tri nhận miền đích cảm xúc, gắn liền với thuộc tính về tính nhiệt, sắc 

độ thể hiện qua ADYN  BUỒN LÀ MÀU XANH.   

Khoa học tri nhận đã chỉ ra rằng, sự tri nhận màu sắc của con người nói chung 

có nguồn gốc từ chính sự trải nghiệm của con người, “việc tri nhận màu sắc của con 

người là sản phẩm của sự kết hợp giữa thần kinh thị giác với khả năng tri nhận của 

não bộ, nó không phải là một tổ hợp cơ năng tri nhận hoàn toàn khách quan, độc lập 

nằm ngoài chủ thể tri nhận, mà được tạo ra từ thế giới hiện thực” [76; tr.80]. Điều 

này cho thấy tính không thể tách rời giữa tâm lý và sinh lý khi “một loại kích thích có 

thể kích hoạt nhiều tri giác của các giác quan khác nhau, tạo nên sự cộng minh não 

bộ” [76; tr.81]. Cơ chế chuyển đổi cảm giác này tạo thành cơ sở tâm sinh lý để chúng ta 

nhận biết sự vật. Chính vì thế, với sự cộng hưởng của các giác quan, chúng ta cảm nhận 

màu sắc dường như có thêm độ sâu, độ lạnh, độ da diết của cảm xúc, tâm trạng. Trong 

ADYN BUỒN LÀ MÀU XANH, khi miền nguồn – màu xanh ánh xạ lên miền đích cảm 

xúc thì đặc trưng được lựa chọn là sắc độ có tính chuyên biệt, gắn liền với đặc tính tiêu 

cực của cảm xúc:   

-  Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ 

            Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm. (V.2) 

-  Cơn gió xanh xao vật vã giữa một hoàng hôn gầy hao. Chị thẫn thờ giơ tay 

hứng lấy những cơn gió tràn qua kẽ tay. Hóa thành những giọt nước. Thầm lặng nhỏ 

xuống. Ngăn ngắt xanh một màu tê tái. (T.11) 

AD màu xanh (xanh lam) vốn chỉ có trong văn hóa phương Tây, văn hóa Anglo 

chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp. Trong tiếng Anh hiện đại “nhạc màu xanh lam” 

là thể loại nhạc có tiết tấu và ca từ có âm hưởng buồn (diễn tả sự tan vỡ). Ảnh hưởng 

của sự giao lưu văn hóa, trong tiếng Việt, ADYN buồn gắn với màu xanh đi liền với 

các đặc trưng về sắc độ của màu như rủ, ngăn ngắt, v.v... Thuộc tính sắc độ của màu 

được người Việt cảm nhận dựa trên những “phản ứng” tương ứng của những giác 
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quan khác: xúc giác, thính giác, vị giác, khứu giác. Những từ ngữ thuộc vùng tri nhận 

này có giá trị biểu trưng cho vùng tri nhận vốn phức tạp và trừu tượng như cảm xúc 

của con người. Chuyển đổi cảm giác tạo nền tảng cho phương thức tri nhận ADYN 

BUỒN LÀ MÀU XANH trong tiếng Việt. Mặt khác, ADYN BUỒN LÀ MÀU 

XANH thường xuất hiện trong những ngữ cảnh mà sự vật, hiện tượng khiến con 

người cảm thấy cảm xúc chùng xuống: mưa, tiếng hát buồn, không gian vắng vẻ, man 

mác, v.v…Trong cái không gian ấy, thời gian như dừng lại khiến nỗi buồn như lan tỏa. 

Các thuộc tính sắc độ kém tươi, tính nhiệt thấp của màu được lựa chọn ở miền nguồn 

màu sắc ánh xạ lên miền đích cảm xúc khiến nỗi buồn được cảm nhận đa chiều. Mặt 

khác, cảm xúc buồn khiến con người chìm sâu trong nỗi đau tinh thần, khiến người ta 

nhìn đời u tối, tiêu cực. Lý giải trạng thái cảm xúc này, người Việt sử dụng những AD 

về sự buồn bã, đau đớn qua các biểu thức AD với những màu đặc trưng tính nhiệt thấp 

như xanh.  

Nỗi buồn đau trong tâm hồn con người khó mà định lượng, tri giác cụ thể. Cơ 

sở vật lí cho thấy, khi ở trạng thái buồn bã, chìm sâu trong nỗi đau thì con người có 

tinh thần ủy mị, trạng thái uể oải, không còn sức sống. Tâm trạng đau buồn thường 

ảnh hưởng đến sự lưu thông máu, khiến nét mặt con người trở nên xanh tái. Trạng 

thái này tương ứng với những kích thích mà các màu thấp về tính nhiệt tạo ra trong 

tâm lí con người. Màu xanh là gam màu lạnh. Sử dụng gam màu âm tính về tính 

nhiệt như xanh với các sắc độ: bầm, thẫm, rủ để diễn tả sự đau đớn là một thực tế 

thường gặp trong tiếng Việt. Phương thức tri nhận BUỒN LÀ MÀU XANH không 

đơn thuần mang tính sáng tạo, cá nhân (ẩn dụ sống – alive metaphor) mà dần trở 

thành phương thức tri nhận phổ biến, cộng đồng (ẩn dụ chết – dead metaphor), cho 

thấy sự mềm dẻo, linh hoạt trong phương thức tư duy người Việt. Sự chuyển đổi giá 

trị này được các nhà nghiên cứu hàng đầu về ADYN như Lakoff, Turner, Kövecses 

đã chỉ ra: AD thi ca, dù tân kỳ đến mấy, cũng dựa trên cơ sở AD đời thường. Vì nếu 

không, các AD này đều không thể được hiểu. Xét từ góc độ tri nhận “ẩn dụ của các 

quan hệ thường quy được xây dựng trong một thời gian dài, và đã xâm nhập vào ngôn 

ngữ một cách vô thức mới là quan trọng” [76;tr.161] 

  + BUỒN LÀ MÀU ĐEN 

Cùng với màu xanh, miền nguồn màu đen cũng được người Việt lựa chọn để 

biểu trưng cho cảm xúc buồn. Các thuộc tính về độ sáng, sắc độ, tính nhiệt được tri 

nhận của màu đen ánh xạ sang miền đích cảm xúc, kiến tạo phương thức tri nhận 
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ADYN màu sắc về cảm xúc đặc thù này. Cảm nhận nỗi buồn gắn với màu đen, một 

trong những màu đặc trưng trong nhóm màu lạnh, tối cũng là một xu hướng hiện hữu 

trong tiếng Việt: 

-  Ngày ta mất mẹ con... là ngày đen tối nhất cuộc đời ta. (T.48) 

-  Nếu chúa biết bao nhiêu lòng hốt hoảng. 

           Trong sầu đen đã gãy cánh như dơi. (V.117) 

Trong văn hóa thế giới, màu đen được coi là màu phản diện của màu trắng, cũng 

như màu trắng, màu đen có thể ở hai thái cực của gam màu, như là hạn độ của các màu 

nóng cũng như màu lạnh. Tùy theo độ mờ hoặc độ bóng của nó, màu đen sẽ trở thành 

không màu hay tổng thể các màu, một sự phủ định hoặc tổng hợp màu sắc. “Như một 

biểu trưng màu đen hay được cảm hội hơn ở cái mặt lạnh lùng tiêu cực của nó và được 

định vị như thể ở cái tầng ngầm của thế giới, màu đen biểu thị tính thụ động tuyệt đối, 

trạng thái chết hoàn toàn và bất di bất dịch…Màu đen vì thế là màu tang tóc, nhưng 

không phải như màu trắng, mà nặng nề hơn” [12; tr.2093]. Với màu đen, quan niệm 

truyền thống người Việt coi nó là màu tiêu cực, màu xấu. Giá trị tri nhận của màu đen 

trong văn hóa Việt trở thành cơ sở để tạo nên các ánh xạ từ miền nguồn màu đen đến 

miền đích cảm xúc buồn. Độ sáng và tính nhiệt thấp cũng là những đặc trưng được lựa 

chọn của đen ánh xạ lên miền đích cảm xúc, khiến người ta cảm nhận rõ nét cái nặng 

nề, chùng xuống của tâm trạng con người, chìm ngập trong sự âm tính hoàn toàn về 

sắc độ, độ sáng của màu. Một tâm trạng, ngày, thời gian “đen tối” được dùng để chỉ 

một loại trầm cảm, tính khí,  liên quan đến các nguyên nhân của nỗi buồn. Trong tiếng 

Việt, màu đen được ghi nhận với rất nhiều sắc độ: đặc, quánh, ngòm, thui, v.v… Những 

yếu tố có cơ sở vật lý này đặt nền tảng cho sự tri nhận cảm xúc cảm xúc nặng nề, bế 

tắc gắn với màu đen thông qua liên kết ADYN BUỒN LÀ MÀU ĐEN. 

+ TỨC GIẬN LÀ MÀU ĐỎ 

Theo quan điểm của lý thuyết điển dạng, các tình cảm khác nhau sẽ tạo ra những 

phạm trù khác nhau, trong đó tình cảm cơ bản có vị trí của thành viên trung tâm, tức là 

ở vai điển dạng, đồng thời kèm theo những thể hiện nét mặt và vận động cảm giác có 

thể nhận diện được một cách dễ dàng bằng những cảm nhận hoàn chỉnh. Các mô hình 

thứ cấp của ADYN CẢM XÚC LÀ MÀU SẮC đều có chung định hướng biểu lộ thông 

qua sự thay đổi sắc diện trên khuôn mặt. Khi nghiên cứu một ví dụ về “tức giận”, Lakoff 

(1980) đã chứng minh YN tình cảm có cơ sở sinh lý. Thông thường con người cảm 

nhận hệ quả sinh lý của sự giận dữ thông qua sự thay đổi về nhiệt độ cơ thể, sắc mặt 
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(đỏ mặt, bất an, nóng người, tim đập nhanh, huyết áp cao, v.v...). Những biến đổi sinh 

lý này tạo cơ sở cho việc ngôn ngữ ý niệm hóa hiện tượng trên bằng AD thông qua cơ 

chế tri nhận:  

-  Mặt đỏ tía tai. (Đ.17)  

- Đỏ bầm như cục máu uất ai trao/ Cả hồn chị đã tím bầm trong đó. (V.145) 

- Khi nghe đến chỗ nói về Vatican, viên linh mục giận đỏ mặt tía tai và chạy lao 

đi. (T.41) 

AD là một trong những phương thức cơ bản và quan trọng của tri nhận con người. 

Tính phức hợp của tư duy con người không chỉ được làm rõ thông qua một miền ý niệm 

(hoán dụ) hay hai miền ý niệm (ẩn dụ) mà cần được được giải thích thông qua một mô 

hình nhiều không gian. Lý giải về ADYN cảm xúc, Kövecses (2020) đã chỉ ra cơ chế 

kiến tạo ADYN cảm xúc trên nền hoán dụ theo hai cách. Trước hết, có một miền ban 

đầu và một phần tử của miền này được khái quát hóa để trở thành miền nguồn của 

ADYN. Thứ hai, có một miền và một phần tử của miền này được khái quát hóa để trở 

thành miền đích của một ADYN [161; tr.36]. Trong phương thức tri nhận cảm xúc giận 

thông qua các AD ngôn ngữ, chúng ta nhận biết cảm xúc tức giận dựa trên một ánh xạ 

duy nhất gắn liền với sự thay đổi nhiệt độ cơ thể được nhận biết dựa trên sắc diện, 

thông qua cơ chế hoán dụ. Mặt khác, trong kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta, sự 

tăng nhiệt độ cơ thể là một yếu tố quan trọng dẫn đến ý tưởng tức giận hàng ngày của 

chúng ta. Phản ứng cụ thể của cơ thể theo hướng gia tăng sự tăng nhiệt độ cơ thể có 

thể được đặc trưng bởi hướng đi LÊN, tách biệt với các hành vi phản ứng thực tế liên 

quan đến giận bên trong miền màu sắc. Khái niệm LÊN được địa lý hóa, nằm trong 

khung KHÔNG GIAN khác chứ không phải trong khung ban đầu. Khái niệm LÊN có 

thể được xây dựng bởi một số lượng lớn các trường hợp không gian cụ thể hơn bên 

ngoài khung màu sắc (nóng lên, bừng lên, lên cơn, v.v ...). Yếu tố tính nhiệt của miền 

màu sắc (đỏ), không gian tinh thần xuất phát, ánh xạ lên không gian tinh thần mới được 

tạo ra,  được khái quát hóa để trở thành miền nguồn trong ADYN GIẬN LÀ NHIỆT. 

Sự pha trộn ý niệm này là cơ sở suy luận trong phương thức tri nhận về cảm xúc tức 

giận của người Việt, thông qua các biểu thức ngôn ngữ biểu đạt sự tức giận trong trong 

ẩn dụ thứ cấp GIẬN LÀ MÀU ĐỎ.  

Mặt khác, giải thích cơ chế ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích cảm xúc, 

Apresjan (1997) cũng đã chỉ ra có hai sự đối lập trong mô hình AD ẩn dụ cảm xúc từ miền 

nguồn màu sắc. Một sự đối lập giữa độ sáng và tối trong sắc độ của màu. Sự đối lập thứ 
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hai trải rộng trên toàn bộ thang màu với sự phân biệt nhiều màu, chẳng hạn, màu xanh lam, 

xanh lá cây, đỏ, đen, trắng, xám, vàng có vai trò chỉ định các loại cảm xúc [139]. Trong 

văn hóa Việt, những gam màu sáng thường mang nghĩa liên tưởng tích cưc. Ngược lại, 

những gam màu tối thường mang nghĩa liên tưởng tiêu cực. Do đó, các gam màu sáng 

thường được ánh xạ đến miền đích cảm xúc tích cực. Các gam màu tối thường được liên 

kết với cảm xúc tiêu cực. Sự đối lập này có hiệu lực đối với các sắc độ khác nhau của màu 

sắc trên khuôn mặt. Các sắc độ nhạt có xu hướng liên kết cảm xúc tích cực (vui, hi vọng), 

trong khí đó sắc độ đậm liên kết với cảm xúc tiêu cực (giận). Trong tiếng Việt, ADYN về 

cảm xúc giận được liên kết với màu đỏ với các sắc độ xấu (bầm, thâm, tía, v.v...). Giận 

là một loại cảm xúc tiêu cực nên ngoài việc sử dụng thuộc tính tính nhiệt cao, sắc độ 

đặc thù của màu đỏ  cũng được sử dụng tạo cơ sở cho việc ngôn ngữ ý niệm hóa 

cảm xúc đặc thù này thông qua mô hình tri nhận TỨC GIẬN LÀ MÀU ĐỎ.  

+ SỢ LÀ MÀU XANH/MÀU XÁM 

Cũng như cảm xúc giận, sợ được nhận biết bởi sự thay đổi tương ứng trên nét 

mặt, cụ thể là sự thay đổi nhiệt độ cơ thể, lạnh toát mồ hôi, tức ngực, sự thay đổi sắc 

diện. Dựa trên cơ sở sinh lí này, chúng ta có chung phản ánh tâm lý và trải nghiệm tri 

giác đối với cảm xúc đặc thù này. Thị giác màu sắc kích thích xúc giác (màu lạnh). 

Chuyển đổi cảm giác tâm lý – sinh lý, sự chuyển đổi từ vùng tri nhận phạm trù cảm 

quan (giận) sang vùng tri nhận của phạm trù màu sắc tạo cơ sở cho phương thức tri 

nhận SỢ LÀ MÀU XANH/MÀU XÁM. Cảm xúc tiêu cực này thường được liên kết 

với những gam màu tối (xám), tính nhiệt thấp (xanh). Gắn liền với sự liên kết mang 

tính quy ước văn hóa này, miền nguồn màu sắc với thuộc tính tính nhiệt thấp (xanh), 

“tối” về độ sáng (xám) ánh xạ lên miền đích sợ tương ứng với trải nghiệm cảm quan 

của cơ thể được hình thành với  sự thay đổi tính nhiệt (lạnh), tác động tiêu cực của 

cảm xúc đối với tâm trạng con người: 

-  Mặt xanh mày xám. (Đ.47) 

-  Chỉ cần nhắc tới tên chúng là người ta đã xanh mặt. (T.17) 

3.2.1.2. Ẩn dụ ý niệm TÌNH CẢM CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC 

Trong phạm trù tình cảm, tình yêu là một phạm trù đặc biệt. Với nhiều dạng thức, 

đặc tính khác nhau luôn, tình yêu được xem là yếu tố quan trọng trong đời sống tinh 

thần của con người. Trong các mối quan hệ giữa người – người, tình yêu được nhìn 

nhận ở nhiều góc độ khác nhau, với những đặc trưng vừa mang tính phổ quát đồng thời 

mang đậm nét dấu ấn cá nhân. Thông thường, tình yêu được miêu tả cụ thể thông qua 
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các ADYN phổ biến TÌNH YÊU LÀ THỰC THỂ; TÌNH YÊU LÀ CUỘC HÀNH 

TRÌNH; TÌNH YÊU LÀ LỬA. Trong nghiên cứu này, dựa trên cơ chế chuyển di thuộc 

tính từ miền nguồn màu sắc đến miền đích tình yêu, chúng tôi tiến hành “mô tả” thứ 

tình cảm đặc biệt này thông qua mô hình ADYN TÌNH YÊU LÀ MÀU SẮC. 

Theo Trần Văn Cơ (2011), cấu trúc YN gồm các thành tố trung tâm (hạt nhân) 

và ngoại vi. Trong cấu trúc trường chức năng này, hạt nhân là khái niệm nằm ở trung 

tâm và mang tính phổ quát về văn hóa. Bao quanh khái niệm hạt nhân là trường ngoại 

vi bao gồm một số yếu tố tương liên lẫn nhau tác động đến khái niệm nằm ở trung 

tâm ý niệm. Nghiên cứu nghĩa của “tình yêu” được tường giải trong từ điển [2, tr.963], 

chúng tôi nhận thấy rằng, YN tình yêu có hạt nhân là các khái niệm: “Tình cảm nồng 

nhiệt làm cho gắn bó mật thiết và có trách nhiệm với người với vật”, “Tình cảm yêu 

đương giữa nam và nữ”. Khái niệm này còn được bổ sung khi cắt nghĩa từ “yêu”. 

Theo đó, “yêu” có nghĩa là “có tình cảm dễ chịu khi tiếp xúc với một đối tượng nào 

đó, muốn gần gũi và thường vì đối tượng đó mà hết lòng (mẹ yêu con, yêu nghề, yêu 

đời…); “có tình cảm thắm thiết dành riêng cho một người khác giới nào đó, muốn 

cùng nhau chung sống và gắn bó cuộc đời”. Trên thực tế, để biểu đạt khái niệm hạt 

nhân này, người Việt còn sử dụng các biểu thức ngôn ngữ khác như: thương, thương 

nhớ, nhớ thương, ái ân -  hệ quả của sự tác động từ các yếu tố ngoại vi của YN (văn 

hóa dân tộc, văn hóa vùng miền, văn hóa tộc người và văn hóa cá nhân, v.v…).  Điều 

này cho thấy, các yếu tố ngoại vi bao quanh khái niệm hạt nhân tương liên lẫn nhau, 

tác động và hình thành “khung tri nhận” khác nhau về khái niệm hạt nhân. Từ đó dẫn 

đến cách tri nhận không giống nhau về khái niệm hạt nhân của tình yêu. Ví dụ: “tình 

yêu” trong tri nhận của các dân tộc, nhóm người, thậm chí với từng cá nhân trong 

cộng đồng văn hóa là không hoàn toàn giống nhau. Với người này tình yêu được xem 

trọng ở cảm xúc, với người khác, tình cảm đặc biệt này được coi là chắc chắn khi xây 

dựng trên một nền tảng cơ sở vật chất “môn đăng hộ đối”, v.v… Điều này cho thấy 

có sự khác biệt trong tri nhận tình yêu so với khung tri nhận phổ quát. Đặc biệt là với 

hình thức tri nhận tình yêu thông qua ADYN màu sắc.  

Nhìn nhận tình yêu như một sự tổng hợp đan xen các cung bậc khác nhau của 

cảm xúc: sự thăng hoa, mãnh liệt, sự nhớ nhung, đau khổ, bi lụy… nên người Việt đã 

liên tưởng các cung bậc cảm xúc của tình yêu với sự đa dạng của các sắc màu, vốn 

vô cùng phong phú về sắc độ. Có thể nhận thấy, trong ADYN TÌNH YÊU LÀ MÀU 

SẮC sự liên tưởng tương ứng:  
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+ Trạng thái cảm xúc kích hoạt liên tưởng tương ứng với màu sắc (say đắm 

tương ứng màu đỏ, đau khổ tương ứng màu đen...).  

+ Đặc tính được cảm nhận của tình yêu được biểu trưng bằng màu sắc (sự tươi 

mới tương ứng màu xanh, sự đẹp đẽ, lãng mạn được biểu trưng bằng màu hồng, sự 

chung thủy gắn với màu tím...).  

+ Sự phai nhạt tình yêu được hình dung như sự thay đổi thuộc tính của màu sắc.  

Cấu trúc cơ bản của ADYN TÌNH YÊU LÀ MÀU SẮC bao gồm sự ánh xạ các 

thuộc tính giá trị tri nhận của màu từ miền nguồn màu sắc đến miền đích tình yêu 

tương ứng sự phong phú cung bậc cảm xúc, đặc tính vốn có của thứ tình cảm đặc biệt 

được con người tri nhận. Điều này được phản ánh trong những kết cấu ADYN màu 

sắc ta thường gặp: 

      -  Tình yêu có màu đỏ của một đóa hoa hồng 

        Tình yêu có vị nồng của rượu mừng ngày cưới… (T.36) 

-  Những câu nói hàm ý sâu sắc về tình yêu hay nhất gan bạn “tỉnh ngộ” vì tình 

yêu không chỉ có màu hồng mà nó còn có màu trắng, màu đen và nhiều màu sắc 

khác nữa. (T.71) 

Giá trị tri nhận của màu sắc - vốn mang đặc trưng tri nhận của từng nền văn hóa 

ánh xạ sang miền đích con người tâm lí, tình cảm. Đặc trưng cơ bản về độ sáng, tính 

nhiệt của màu ánh xạ thành “màu” của cảm xúc, đặc tính của các cung bậc cảm xúc 

khác nhau trong tình yêu. Theo đó, cung bậc mãnh liệt, cuồng nhiệt của tình yêu tương 

ứng màu đỏ với thuộc tính ấm nóng về nhiệt, kiến tạo lối tri nhận TÌNH YÊU MÃNH 

LIỆT LÀ MÀU ĐỎ trong tiếng Việt. Cũng như thế, đặc tính không vụ lợi, trong sáng 

của tình yêu được biểu trưng bởi màu trắng tinh khôi. Sự tương ứng này tạo cơ sở cho 

lối tri nhận các AD thứ cấp TÌNH YÊU TRONG SÁNG LÀ MÀU TRẮNG. Sự tươi 

mới, êm dịu, lãng mạn phủ lên tình yêu một màu xanh mát tương ứng thuộc tính nhiệt, 

sắc độ của xanh, kiến tạo phương thức tri nhận gắn với mô hình tri nhận TÌNH YÊU 

HY VỌNG LÀ MÀU  XANH.  Sự đau buồn, đổ vỡ trong tình như yêu được hình 

dung tương ứng với sự thay đổi về sắc độ màu, kiến tạo phương thức tri nhận gắn với 

mô hình TÌNH YÊU BUỒN LÀ MÀU ĐEN trong tiếng Việt. Tình yêu với nhiều 

cung bậc cảm xúc được hình dung với sự phong phú sắc màu. Sự kích hoạt các thành 

tố liên tưởng thứ nhất với các thành tố cảm xúc đặc trưng cơ bản của tình yêu như: 

-  Tình yêu có màu xanh dương khi em hi vọng vào một cái kết có hậu cho chuyện 

tình yêu của hai người… (T.16) 
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buồn, vui, nhớ nhung kéo theo những liên tưởng màu sắc tương ứng: hi vọng, tin 

tưởng - màu xanh; sự mãnh liệt, cuồng nhiệt - màu đỏ, chung thủy - màu tím, sự trong 

sáng – màu trắng, sự xấu xa, tiêu cực – màu đen, v.v… Như vậy, các thuộc tính của 

miền nguồn màu sắc như sắc độ, độ sáng, tác động thẩm mỹ của màu đối với tâm lý 

con người được gán cho miền đích tình yêu. Nói cách khác, tri thức về các đặc trưng 

cơ bản của màu sắc trở thành nền tảng cho sự liên tưởng về các đặc tính của tình yêu, 

là cơ sở cho sự nhận biết, cụ thể hóa bản chất trừu tượng của tình yêu. Các thuộc tính 

cơ bản của miền nguồn màu sắc ánh xạ lên miền đích tình yêu trong mối tương quan 

của các mô hình tri nhận khác về tình yêu TÌNH YÊU LÀ MEN SAY, TÌNH YÊU 

LÀ LỬA…càng làm nổi bật đặc tính của tình yêu: tha thiết, cháy bỏng, đồng tâm..., 

đồng thời khắc họa và làm nổi bật hơn tính cách, tình cảnh của con người trong tình 

yêu: thẫn thờ, ngơ ngác, say đắm và đau khổ, v.v…   

Khi bàn về YN tình yêu, Kövecses gợi ý rằng các loại khác nhau của mô hình tri 

nhận YÊU xuất phát từ ba miền nguồn chính: ẩn dụ, hoán dụ và các YN hữu quan [dẫn 

theo Trần Thế Phi; 74, tr. 144]), trong đó các YN hữu quan gồm có: yêu thích, ham 

muốn tình dục, sự thân mật, sự khao khát cảm giác yêu mến, sự quan tâm, sự tôn trọng 

và tình bạn. Với  tư duy YN màu sắc, người Việt nhận thức các YN hữu quan này mang 

đặc trưng riêng về sắc độ, tương ứng với từng màu sắc nhất định. Đặc trưng bản chất 

của thứ tình cảm đặc biệt này được liên tưởng “tường minh” thông qua những thuộc 

tính đặc trưng của màu sắc. Nếu tính chất vô tư, trong sáng của tình yêu được đặt trong 

liên tưởng, gắn với màu trắng tinh khôi thì sự khao khát, cuồng nhiệt trong tình yêu gắn 

với màu đỏ, vốn được xem là một màu thuộc nhóm màu nóng. Độ mãnh liệt của tình 

yêu được nhìn nhận tương ứng với tính nhiệt của màu đỏ. Độ bền bỉ, thủy chung được 

nhìn nhận gắn liền với màu tím, sự tươi mới, đẹp đẽ tương ứng với màu xanh. Cũng 

như vậy, cảm xúc đặc thù của tình yêu kích hoạt chiều liên tưởng với những sắc màu 

đặc trưng cho vùng cảm xúc: độ dai dẳng, da diết của tâm trạng nhớ nhung – màu đỏ, 

đen, sự bền chặt, gắn kết không thay đổi - màu tím, v.v… Trong ADYN TÌNH YÊU LÀ 

MÀU SẮC, tri thức về màu sắc qua “bộ lọc” văn hóa cộng đồng trở thành cơ sở cho sự 

nhận thức về tình yêu thông qua các AD thứ cấp: TÌNH YÊU MÃNH LIỆT LÀ MÀU 

ĐỎ, TÌNH YÊU HY VỌNG LÀ MÀU XANH, TÌNH YÊU TRONG SÁNG LÀ MÀU 

TRẮNG, TÌNH YÊU BUỒN LÀ MÀU ĐEN.  

Như vậy, bằng sự ánh xạ các thuộc tính từ miền nguồn màu sắc sang miền đích 

con người, người Việt đã thiết lập cơ chế tri nhận những thuộc tính cảm xúc, nổi bật 
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về đặc điểm bên ngoài, cách thức thể hiện cảm xúc của con người để phán đoán, 

nhận biết thứ tình cảm đặc biệt này thông qua thuộc tính của miền YN màu sắc. Sự 

ánh xạ này được xác lập dựa trên tương tác ẩn dụ qua sơ đồ 3.2. sau:  

 

 

 

 

 

 

 

Trong mối tương quan với YN hôn nhân, một cuộc hành trình, đầy khó khăn và 

thử thách song cũng tràn ngập màu sắc tươi vui của lạc quan, tin yêu, của đợi chờ và 

hạnh phúc, tình yêu được nhận diện thông qua những cảm xúc cụ thể gắn với từng giai 

đoạn của cuộc hành trình. Điểm khởi đầu hành trình mang màu hồng của sự lãng mạn, 

màu xanh của hi vọng. Đích đến của tình yêu trên chặng đường hôn nhân mang những 

màu đặc trưng: màu đen của bế tắc hay màu xanh, hồng tươi sáng, dịu nhẹ mà bền bỉ 

của hạnh phúc thăng hoa. Sự đa dạng sắc độ của miền nguồn màu sắc được ánh xạ sang 

miền đích tình yêu tương ứng các đặc tính khác nhau khiến cho tình yêu trở thành một 

dạng vật chất có thể tri giác được:  

  -  Mà sao em xa anh 

 Tình vẫn xanh rời rợi… (V.29) 

- Những câu nói hàm ý sâu sắc về tình yêu hay nhất khiến bạn” tỉnh ngộ” vì 

tình yêu không chỉ có màu hồng mà nó còn có màu trắng, màu đen và nhiều màu 

sắc khác nữa. (T.71) 

 

- Tình yêu của tôi là những chuỗi ngày buồn, là một màu đen u tối. (T.44) 

Tình yêu không chỉ được đánh giá ở mặt bản chất mà còn được nhìn nhận ở các 

khía cạnh khác. Tình yêu có thể phát sinh do nhiều nguyên nhân: thuần túy cảm xúc, sự 

toan tính vụ lợi, sự tri ân, v.v… Đặc trưng về nguyên nhân của thứ tình cảm sâu đậm này 

được biểu trưng bởi những màu có độ tương phản về độ sáng: đen/trắng; trắng/ xám. Do 

vậy, trong tri nhận của người Việt, tình yêu xuất phát từ sự chân thành được hình dung 

gắn với màu trắng tinh khôi gắn với ADYN TÌNH YÊU TRONG SÁNG LÀ MÀU 

TRẮNG. Ngược lại, tình yêu bắt nguồn từ những nguyên nhân mang màu sắc vụ lợi luôn 

Miền nguồn MÀU SẮC 

 

đen, trắng, đỏ, xanh, 

vàng, nâu, hồng, tím, 

xám.  

  

Miền đích TÌNH YÊU 

 

• Cảm xúc  

• Đặc trưng 

• Nguyên nhân 

• .... 

Sơ đồ 3.2. Sơ đồ ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích tình yêu 
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được nhìn nhận gắn với một màu âm tính về sắc độ, âm tính về tính nhiệt như đen trong 

ADYN TÌNH YÊU BUỒN LÀ MÀU ĐEN.  

ADYN không hoàn toàn võ đoán mà được kiến tạo dựa trên kinh nghiệm vật lí 

và văn hóa của chúng ta (Lakoff, 1999). Nhận thức về màu dựa trên cảm nhận thị giác 

và quan điểm truyền thống văn hóa Việt trở thành cơ sở cho sự tri nhận tình yêu dựa 

trên mô hình ADYN màu sắc. Từ một YN trừu tượng, tình yêu với những cung bậc 

cảm xúc đa chiều được cụ thể hóa thông qua những mảng màu có thể tri giác được 

bằng thị giác. Trong tri nhận của người Việt, màu sắc được ghi nhận với nhiều phổ 

màu, phong phú về thuộc tính. Người Việt chủ yếu sử dụng cơ chế chi tiết hóa để cụ 

thể hóa một số thuộc tính miền nguồn màu sắc khi ánh xạ đến miền đích tình yêu. 

Tình yêu được nhận thức có “màu”, với độ sáng, sắc độ, tính nhiệt tương ứng với cảm 

nhận chủ quan của con người về màu sắc. Đây là cơ sở hình thành các ánh xạ màu 

sắc đến miền đích tình yêu với các cung bậc của cảm xúc khác nhau: thương, nhớ, 

yêu, mong chờ, v.v… do tình yêu mang lại. Nếu các màu nóng, có độ sáng cao như 

đỏ có khả năng hướng liên tưởng của con người đến độ mãnh liệt của tình yêu, thì 

màu lạnh như xanh cho người ta liên tưởng đến sự bền bỉ, sâu lắng của tình yêu. Các 

thuộc tính cố hữu đặc trưng của màu xanh – xanh dương: sắc độ tươi mát, tính nhiệt 

thấp được ánh xạ lên miền đích tình yêu trong tri nhận của con người, định hình cảm 

giác an yên, nhẹ nhàng mà vững chắc. “Tình yêu mãi xanh” luôn đẹp tươi. Nó khiến 

con người có cảm giác yên bình, thắp lên trong con người một niềm tin vững chắc về 

sự tươi đẹp của tình yêu. 

Những thuộc tính của màu được ánh xạ lên miền đích tình yêu hình thành cơ sở 

tri nhận đặc điểm của thứ tình cảm đặc biệt này của con người. Nói cách khác, thuộc 

tính độ sáng, sắc độ, tính nhiệt của miền nguồn màu sắc chuyển di sang miền đích 

tình yêu thành những biểu hiện cụ thể để biểu hiện các trạng thái của tình yêu, tạo nên 

cơ sở cho lối tri nhận TÌNH YÊU LÀ MÀU SẮC. Do đó, YN tình yêu cũng có những 

thuộc tính của màu sắc. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích tình yêu 

trong tiếng Việt được thể hiện cụ thể qua bảng 3.3 sau:  

Bảng 3.3. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích tình yêu trong tiếng Việt 
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MIỀN NGUỒN 

MÀU SẮC 

MIỀN ĐÍCH 

TÌNH YÊU 
BIỂU THỨC NGÔN NGỮ 

Độ sáng 

  Đặc tính tươi 

mới, trong sáng, 

lãng mạn, bền bĩ 

Tình yêu có màu màu hồng khi em bắt 

đầu yêu. (T.64) 

Ông có một tình yêu tươi xanh. (T.27)  

Sắc độ 
Sự phong phú 

cung bậc cảm xúc 

Tình yêu có lúc sẽ mang màu trắng, có 

lúc sẽ đượm màu đen, có lúc sẽ tô thắm 

sắc hồng, có lúc sẽ dịu dàng màu xanh, 

có khi ấm áp màu tím…(T.67) 

Tính nhiệt được 

cảm nhận của màu 

Sự mãnh liệt trong 

tình yêu 

Anh tặng em yêu chùm hoa sắc trắng/ 

Nhưng khi yêu, anh yêu đỏ hoa hồng. 

(V.77) 

Tình yêu có màu đỏ khi tình cảm của 

hai người đang trong giai đoạn ngọt 

ngào và nồng cháy nhất. (T.35) 

Hoạt động của con 

người gắn với  

màu sắc 

Ứng xử của con 

người với tình yêu 

Tô hồng tình yêu (T.63)  

Nhuộm hồng vị ngọt ngào tình yêu. 

(T.58) 
 

 

Như vậy, tình yêu đã được người Việt tri nhận dựa trên sự hiểu biết cụ thể, tinh 

tế về màu sắc. Sự ánh xạ thuộc tính của miền nguồn màu sắc lên miền đích tình yêu 

tạo cơ sở cho sự tri nhận, cụ thể hóa tình cảm vốn được xem là bí ẩn, đầy ma lực. 

ADYN TÌNH YÊU LÀ MÀU SẮC cho thấy sự độc đáo, linh hoạt trong cách hiểu, 

cảm nhận thứ tình cảm đặc biệt này của người Việt. Những phân tích ADYN màu sắc 

về cảm xúc, tình cảm trên một lần nữa cho thấy ADYN màu sắc về cảm xúc, tình cảm 

con người có cơ sở hiệu ứng tâm sinh lí. Nói cách khác, các ADYN màu sắc này ghi nhận 

cách tư duy mang tính trực quan của người Việt, sự tri nhận gắn liền với trải nghiệm 

mang tính nghiệm thân, nhận biết thuộc tính màu sắc bên ngoài của sự vật hiện tượng – 

biểu hiện cụ thể của con người khi có trạng thái cảm xúc, tình cảm khác nhau. Với lối 

mã hóa này, người Việt đã hiện thực hóa các phạm trù cảm xúc, tình yêu một cách chân 

thật mà vô cùng tinh tế.    

3.2.1.3. Ẩn dụ ý niệm PHẨM CHẤT, TINH THẦN CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC  
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+ Ẩn dụ ý niệm TÂM HỒN CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC 

ADYN màu sắc giữ vai trò là công cụ hữu hiệu để nhận thức về phẩm chất/ tâm 

hồn con người, vốn được nhìn nhận như một sự tổng hòa các đặc trưng thông qua các 

mô hình ADYN thứ cấp: 

- TÂM HỒN ĐẸP LÀ MÀU TRẮNG/MÀU XANH 

Để tri nhận khái niệm trừu tượng như “tâm hồn”, “phẩm chất” người Việt đã sử 

dụng nguồn biểu trưng (phương tiện ẩn dụ) là phạm trù màu sắc, với các YN màu đa 

dạng. Có thể thấy, trong các biểu thức ngôn ngữ ẩn chứa ADYN màu sắc, miền nguồn 

màu sắc với các gam màu sáng (trắng, xanh) ánh xạ lên miền đích tâm hồn tương ứng 

với sự liên tưởng sâu xa về vẻ đẹp trong chiều sâu nội tâm con người: 

- Trong giá trắng ngần. (Đ.127) 

- Hãy bảo vệ tâm hồn trong trắng của trẻ thơ. (T.81) 

- Ơi em đôi mắt trong lành 

Mở cho anh thấy cao xanh tâm hồn. (V.158) 

- TÂM HỒN XẤU XA LÀ MÀU ĐEN 

Nếu màu xanh dịu nhẹ, sắc trắng tinh khôi gắn với vẻ đẹp phẩm chất, tâm hồn là 

một sự biểu hiện sự phóng khoáng, thánh thiện về nội tâm thì ngược lại, những màu tối 

(đen, xám) - màu của bóng tối, của đêm đen, gợi liên tưởng tương ứng về mặt trái xấu 

xí của thế giới bên trong của con người. Và một màu đen tăm tối luôn là đại diện cho 

cái ác, mặt tối trong đời sống tinh thần con người, gắn với “trái tim đen tối”, “tâm hồn 

đen tối” “tâm hồn xám xịt”, “lồng ngực đen tối”, v.v… Các màu thuộc nhóm màu tối 

(đen, xám) với đặc trưng giá trị thẩm mỹ trong văn hóa Việt đã tạo cơ sở cho sự biểu 

đạt, nhận thức đặc trưng “xấu” bên trong con người, kiến tạo ADYN TÂM HỒN XẤU 

XA LÀ MÀU ĐEN: 

-  Bạn sẽ hiểu ra tâm hồn bạn thực sự đen tối như thế nào! (T.73) 

-  Đừng nghĩ rằng tôi không thể hiểu được trái tim đen tối của cậu. (T.72) 

Sự kết hợp hai tông màu trái ngược nhau về thuộc tính cho thấy tư duy biện chứng 

của người Việt trong việc khám phá, tri nhận về con người.  

+  Ẩn dụ ý niệm KHÁT VỌNG LÀ MÀU XANH/MÀU ĐỎ 

Sự đa dạng miền đích con người tinh thần được thể hiện trong sự ánh xạ miền 

nguồn màu sắc lên miền đích đam mê, khát vọng. Nói chung, trong tâm thức người Việt 

chúng ta, các màu xanh, hồng được dùng trong diễn đạt tính tích cực, lạc quan của cảm 

xúc tinh thần. Khi nói đến đam mê, khát vọng, người Việt thường tri nhận gắn với 
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những gam màu tươi tắn trước tiên. Lựa chọn các màu sáng: xanh và đỏ để diễn tả đam 

mê, khát vọng, ước mơ là lựa chọn mang tính phổ quát đối với nhiều người. Bởi lẽ, với 

người Việt, màu xanh là màu gần nhất với cuộc sống, gắn liền đời sống nông nghiệp, 

là nguồn biểu trưng gần gũi nhất cho ẩn dụ về sự đam mê, gắn với đặc điểm bền bỉ của 

khát vọng, có khả năng hướng con người tiến lên phía trước. Và màu đỏ là màu bắt mắt 

nhất. Cũng như thế, gắn với tâm lí, nhìn nhận chung của người Việt về màu đỏ, đó là 

màu của nhiệt huyết, màu của trái tim khao khát cháy bỏng, đỏ được sử dụng như một 

phương tiện AD đặc trưng nhất về sự nồng nàn, mãnh liệt của đam mê, khát vọng trong 

thực tiễn tiếng Việt.    

-  Chương trình khai mạc Festival biển 2015: Những khát vọng xanh. (T8.) 

 - Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng 

   Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh. (V.9) 

- Cái màu hoa đỏ như là 

Thời gian nén lại vỡ òa khát khao. (V.85) 

Nếu thuộc tính tính nhiệt cao, dương tính về độ sáng của đỏ được ánh xạ lên 

miền đích cảm xúc, biểu trưng cho sự mãnh liệt, bùng cháy của khát vọng, của sự đam 

mê lý tưởng thì đặc trưng được lựa chọn của xanh lại là tính nhiệt thấp được dùng để 

biểu trưng cho sự bền bỉ, không thay đổi của đam mê và khát vọng. Mặt khác, trong 

hiện thực đời sống ngôn ngữ dân tộc, màu xanh gắn liền với khách thể mang tính đặc 

thù về sắc độ như trời xanh, trời thay sắc biếc, v.v… Ở đây, miền nguồn màu sắc với 

các màu cơ bản xanh, đỏ gắn liền với đối tượng ở phạm vi vừa quen, vừa lạ tạo cơ sở 

cho liên tưởng đến cái gì đó xa hơn, rộng hơn ở phía trước: khát vọng của con người, 

nhất là khát vọng sống, khát vọng tự do.  

+  Ẩn dụ ý niệm Ý CHÍ LÀ MÀU ĐỎ  

Xuất phát từ sự tương đồng giữa tính bắt mắt (độ sáng) của màu – sự thu hút 

mạnh mẽ của lý tưởng, tính nhiệt của màu – sự mạnh mẽ, quyết liệt của ý chí, người 

Việt thường dùng từ chỉ màu đỏ và sắc độ của màu (chói, rực) để chỉ hoạt động tâm 

lý con người: đam mê, ý chí. Gắn với “lửa”, “lòng”, “hồn”, màu đỏ mang ý nghĩa biểu 

trưng cho sự nhiệt huyết, đam mê. Những thuộc tính, giá trị biểu trưng của màu đỏ 

tạo cơ sở liên tưởng nhất định đến những đặc điểm ý chí, nội tâm con người. Do vây, 

trong tư duy người Việt, màu đỏ gắn liền với sự thể hiện, nhận biết cảm xúc tích cực: 

-  Chí ta như núi thiên thai ấy 

            Đỏ rực chiều hôm dậy cánh đồng. (V.81) 
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    -  36 năm giữ vững tấm lòng son! (T.37)  

3.2.2. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích con người xã hội  

Với phạm vi ngữ liệu lựa chọn, chúng tôi nhận thấy bức tranh ngôn ngữ về con 

người xã hội trong tiếng Việt thể hiện qua những ADYN sau: 

3.2.2.1. Ẩn dụ ý niệm HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC  

+ HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC LÀ MÀU TRẮNG/ MÀU XANH 

Một trong những đặc điểm quan trọng của ADYN là vai trò của tính nghiệm thân 

trong AD. Trong nỗ lực giải thích bản chất của cấu trúc YN, với thuyết “triết học 

trong thân xác” các nhà tri nhận đã chỉ ra rằng YN là “cái chứa đựng” sự hiểu biết 

của con người về thế giới dựa trên những nền tảng kinh nghiệm có được trong quá 

trình tương tác với thế giới vật lý và hiện thân trong ngôn ngữ [168]. Là một phương 

tiện tri nhận, ADYN cấu trúc sự hiểu biết của con người dựa trên lược đồ ánh xạ giữa 

hai miền nguồn - đích. Lĩnh vực nguồn của các AD xuất phát từ sự trải nghiệm cơ thể 

của con người mà trở thành cơ sở cho sự YN hóa trừu tượng và lí luận. Trải nghiệm 

của cơ thể vừa đặt cơ sở tạo thành, vừa kích hoạt các AD. Như vậy, các YN màu sắc 

trong hệ thống YN của con người gắn liền với sự trải nghiệm cơ thể người, đặt nền tảng 

kiến tạo các mô hình ADYN màu sắc. Trong tiếng Việt, ta vẫn thường gặp những cấu 

trúc có từ chỉ màu diễn tả hoạt động, trạng thái của con người trong xã hội như: hãy tô 

hồng cuộc sống; nhuộm đen tâm hồn; tô hồng cuộc đời em; v.v… Hoạt động xã hội 

của con người được hình dung, nhận diện gắn liền với màu sắc đặc trưng. Nói cách 

khác, chính màu sắc đi kèm hoạt động với thuộc tính cơ bản tạo cơ sở cho sự nhìn nhận, 

đánh giá hoạt động của con người. Ánh xạ dựa trên liên tưởng giữa sắc độ, độ sáng của 

màu – tính chất của hoạt động; hoạt động của con người với màu sắc – hoạt động biến 

đổi ĐSXH trở thành cơ sở kiến tạo ADYN HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA CON NGƯỜI 

LÀ MÀU SẮC. Các biểu thức ngôn ngữ ADYN màu sắc về hoạt động xã hội của con 

người xuất hiện khá phổ biến: 

- Biến trắng thành đen. (Đ.175) 

- Chung tay cùng cộng đồng tô xanh cuộc sống. (T.96) 

- Cái dãy số 0 - 0,25 - 0,2 kia nói lên điều gì? Nó nói lên sự trơ trẽn vô liêm sĩ của 

một nhóm người sẵn sàng biến “đen” thành “trắng”, từ đó tước đoạt cái quyền được 

“trắng” của rất nhiều sĩ tử khác. (T.121) 
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Trong văn hóa Việt, các màu thuộc nhóm màu sáng (xanh, hồng, trắng) được tri 

nhận với giá trị tích cực. Thông thường, màu trắng gợi liên tưởng về sự sạch sẽ, tinh 

khiết. Bởi lẽ, trên cái nền “màu trắng”, mắt người có thể dễ dàng nhận thấy vết bẩn, 

một màu khác biệt nào đó. Do vậy, hoạt động “nói trắng ra” được hình dung là hoạt 

động phơi bày sự thật, rõ ràng, không cần che dấu. Mặt khác, trắng cũng gắn liền ý 

nghĩa “hoàn toàn không có gì” của con người trong ĐSXH: “trắng tay”, “trắng án”, 

“tẩy trắng lý lịch”. Màu xanh với đặc tính tươi tươi mát kích thích liên tưởng đặc tính 

tích cực của hoạt động. Tri nhận về màu trắng, xanh trong văn hóa Việt trở thành “bệ 

đỡ” cho ánh xạ từ miền nguồn màu sắc sang miền đích hoạt động xã hội của con 

người, là cơ sở kiến tạo phương thức tri nhận về hoạt động xã hội thông quan mô hình 

HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC LÀ MÀU TRẮNG/ MÀU XANH.  

+ HOẠT ĐỘNG TIÊU CỰC LÀ MÀU ĐEN 

Cũng với cơ chế tri nhận trên, những hoạt động mang tính tiêu cực thường được 

nhìn nhận trong sự gắn kết với màu đen, âm tính về sắc độ: bôi đen lịch sử, bôi đen 

cuộc sống, v.v… Bởi lẽ, màu đen, vốn được xem là đại diện cho bóng đêm. Bóng đêm 

được hình dung là môi trường lý tưởng ẩn chứa sự dấu kín, che dấu sự thật, những 

hoạt động không trong sáng. Do vậy, hoạt động biến đổi đời sống của con người theo 

chiều hướng tốt lên hay xấu đi, tác động tích cực hay tiêu cực của hoạt động đối với 

ĐSXH được thể hiện trong tiếng Việt là hoạt động của con người gắn với những màu 

sắc nhất định được phân định theo hai nhóm màu tương phản về độ sáng, tối: tô 

hồng/xanh cuộc sống (T.96), bôi đen cuộc sống (T.123), biến trắng thành đen 

(Đ.175), v.v… trượt từ màu sáng sang màu tối, hoặc ngược lại, tạo cơ sở cho sự nhận 

biết, lí giải bản chất hoạt động xã hội của con người thông qua ADYN màu sắc.    

Mặt khác, người Việt còn sử dụng phạm trù màu sắc để nói về những nguyên 

tắc ứng xử trong hoạt động xã hội, đời sống. Ứng xử xã hội tích cực được hình dung 

tương ứng màu, gam màu sáng (xanh, trắng, hồng). Ngược lại, lối ứng xử xã hội mang 

tính tiêu cực được biểu trưng bởi màu đen, chẳng hạn: 

 - Cuộc sống không là màu hồng, tôi biết. Nhưng lựa chọn nhìn cuộc sống như 

thế nào, đó là việc của bạn. Việc xem cuộc sống chỉ toàn là màu đen, hay màu xám, 

liệu có làm bạn tốt đẹp hơn? Thay vì khóc, sao bạn không lựa chọn việc cười? Ít ra 

thì khi nhìn màu đen, thấy mọi vật đều đen tối, cản tầm nhìn của bạn, sao bạn không 

chọn nhìn ra màu sáng hơn, như trắng, xanh, hồng, để rồi thấy rõ hơn về con 

đường của mình? (T.137)  
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- Cuộc đời hãy như là lá. Sống thì phải xanh… (T.87) 

- Hãy nhìn đời bằng đôi mắt màu xanh và hi vọng vào những gì phía trước vì 

niềm tin sẽ giúp ta vực dậy nhanh chóng. Cuộc sống không nhất thiết chuyện gì cũng 

phải phân rõ trắng đen. (T.91) 

Trong đời sống văn hóa - ngôn ngữ của người Việt, màu xanh là màu mang ý 

nghĩa biểu trưng nhiều nhất. Là màu của cây cỏ, hết sức tự nhiên, trong văn hóa Việt, 

màu xanh thường được dùng với ý nghĩa biểu trưng, gợi liên tưởng về sức sống, tuổi 

trẻ. Thuộc tính độ sáng, sắc độ của màu xanh khi ánh xạ lên miền đích con người xã 

hội tương ứng với tính chất tính cực, tốt đẹp của các hoạt động xã hội của con người. 

Do vậy, một lối “sống xanh”, được hiểu là lối sống, ứng xử tích cực, gần gũi với thiên 

nhiên, vốn mang đặc trưng tươi mát, nhẹ nhàng của màu xanh cây lá. Và một cách 

“nhìn đời bằng đôi mắt màu xanh” khiến người ta liên tưởng đến cái nhìn lạc quan, 

sự đánh giá đời sống con người trong lăng kính tích cực, nhìn nhận mặt tốt đẹp của 

con người, xã hội. Một động thái “bật đèn xanh” mở ra tín hiệu cho phép, an toàn để 

thực hiện hoạt động, khởi đầu thuận lợi, v.v… Hoạt động của con người với màu sắc 

đặc thù được hình dung với sự thay đổi, sự tác động của con người đối với ĐSXH 

theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực. Sự thay đổi màu, sắc độ màu theo chiều tối 

- sáng tương ứng sự thay đổi hoạt động theo chiều hướng từ tiêu cực - tích cực của 

con người, cho thấy lối ứng xử linh hoạt nhân văn của người Việt đối đời sống tinh 

thần cá nhân và ĐSXH.  

3.2.2.2.  Ẩn dụ ý niệm  SỰ TƯƠNG TÁC CỦA CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC  

Xã hội là một cộng đồng trong đó các cá nhân phụ thuộc lẫn nhau. Con người 

là “một thực thể thống nhất” hai mặt sinh học và xã hội. Trong đó, mặt xã hội bao 

gồm tổng hòa của những mối quan hệ xã hội. Chính vì vậy, quan hệ xã hội là quan 

hệ giữa người với người. Từ những giá trị tri nhận có tính đối lập của màu sắc trong 

đời sống văn hóa dân tộc, người Việt đã có những liên tưởng đến những mối quan hệ 

xã hội theo hai xu hướng tích cực và tiêu cực. Theo đó, màu và những gam màu sáng 

gắn liền với mối quan hệ xã hội tích cực, và ngược lại, màu, gam màu tối khiến người 

ta liên tưởng đến những mối quan hệ tiêu cực. Những thuộc tính thuộc miền YN màu 

sắc thường xuyên được áp dụng cho miền YN con người xã hội dựa trên mối liên hệ 

liên tưởng giữa các thuộc tính màu sắc – tính chất, tác động của hoạt động xã hội và 

các quan hệ xã hội của con người. Những biểu thức ngôn ngữ mang tính AD như: âm 

mưu đen tối, quan hệ đen tối, bí mật đen tối, v.v… đã trở nên phổ biến, quen thuộc 
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trong giao tiếp hàng ngày. Với người Việt, phạm trù “màu sắc” có vai trò miền nguồn 

được nhận thức như một nền tảng cơ sở, là một phần không thể thiếu trong cơ chế tri 

nhận của con người về chính bản thân mình. ADYN SỰ TƯƠNG TÁC CỦA CON 

NGƯỜI LÀ MÀU SẮC trong tiếng Việt được chúng tôi cụ thể hóa bằng AD thứ cấp 

QUAN HỆ XẤU LÀ MÀU ĐEN: 

 - Những vụ đại án được khởi tố, đem ra xét xử gần đây đã chứng minh thực tiễn 

sinh động về sự tồn tại của mối quan hệ đen tối ấy. (T.99) 

- Vả lại, “họ” hay có các hành động “hăm dọa” kiểu xã hội đen với những 

người dám đứng lên tố cáo. (T.100) 

Có thể thấy, màu đen được lựa chọn từ miền màu sắc với các thuộc tính: âm 

tính về sắc độ, độ sáng, giá trị tri nhận của màu trong đời sống văn hóa người Việt đã 

ánh xạ liên miền đích con người, tạo cơ sở cho sự nhận thức đặc điểm, tính chất của 

các mối quan hệ xã hội ở góc độ phản diện: không rõ ràng, tác động tiêu cực đối với 

ĐSXH. Trong khi đó, tính chất rõ ràng, minh bạch của quan hệ xã hội lại được nhận 

thức thông qua miền nguồn ánh sáng (quan hệ trong sáng, tình cảm trong sáng, v.v…)  

3.2.2.3. Ẩn dụ ý niệm TƯ DUY LÀ MÀU SẮC 

Là quá trình diễn ra trong trí não, thể hiện sự nhận thức của con người về thuộc 

tính của sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan với những mối quan hệ có tính 

quy luật, tư duy được xem là “giai đoạn cao của quá trình nhận thức, đi sâu vào bản 

chất và phát hiện ra tính quy luật của sự vật bằng những hình thức như biểu tượng, 

khái niệm, phát đoán và suy lí (phát triển tư duy, tư duy trừu tượng, khả năng tư duy)” 

[2; tr.1034]. Mỗi cộng đồng người, với đặc trưng văn hóa, trình độ văn minh khác 

nhau có cách đánh giá và lí giải các đặc trưng của tư duy khác nhau. Khảo sát miền 

nguồn ngữ liệu các biểu thức ngôn ngữ AD trong tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy miền 

đích tư duy đã được miền nguồn màu sắc ánh xạ ở mức độ và phạm vi khác nhau. 

Trong thực tiễn tiếng Việt, chúng ta thường bắt gặp những biểu thức: suy nghĩ 

đen tối, tư duy đen tối, trắng mắt ra, v.v… Ở đây, tính tích cực, rõ ràng của hoạt động 

tư duy được nhận biết qua các từ chỉ màu và độ sáng của màu (đen, trắng, sáng, tối…) 

hàm chứa mức độ thấy rõ hoặc không rõ vật của mắt người. Trong các thuộc tính của 

màu, độ sáng tác động đến khả năng nhìn như thế nào của con người trước vật. Độ 

sáng vừa phải khiến mắt người có thể nhìn một cách tinh tường, ngược lại, độ sáng 

thấp ảnh hưởng xấu đến mắt. Trải nghiệm cơ thể đối với sự thay đổi độ sáng (màu) 

liên quan mật thiết đến nhận thức, tri nhận của con người với ý niệm màu sắc. Hiểu 
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biết thông thường về nét nghĩa khả năng/ hướng nhận thức vấn đề của con người là khả 

năng nhìn rõ hay không rõ sự vật nhờ độ sáng của màu trong các biểu thức ngôn ngữ 

này cho thấy sự ánh xạ các thuộc tính của miền nguồn màu sắc đến miền đích tư duy. 

Sự sáng rõ vấn đề trong tư duy của con người tương ứng khả năng nhìn rõ sự vật, hiện 

tượng khách quan với độ sáng của màu trong các biểu thức kiểu “trắng… ra” (giờ thì 

trắng mắt ra nhé) hoặc không rõ ràng theo kiểu “tư duy mù mờ, đen tối”. Các ánh xạ 

từ miền nguồn màu sắc là cơ sở kiến tạo các ADYN màu sắc TƯ DUY RÕ RÀNG LÀ 

MÀU TRẮNG; TƯ DUY KHÔNG RÕ RÀNG LÀ MÀU ĐEN:  

- Rồi mai khôn lớn, con ơi hãy nghĩ những điều trắng trong. (T.126) 

 - Nhiều người nghĩ rằng, con gái là phải ngoan hiền, tế nhị, lịch sự mới được 

các chàng để mắt đến. Tuy nhiên cũng có một số chàng trai cho rằng mình cực kì ấn 

tượng với những cô nàng có đầu óc đen tối một xíu. (T.125) 

 - Tác phẩm đầu tiên của ông, The Basic Eight, đã bị nhiều nhà xuất bản từ chối 

vì chủ đề và giọng điệu của nó (một cái nhìn đen tối về cuộc sống của một cô gái 

tuổi teen). (T.119) 

3.2.2.4. Ẩn dụ ý niệm CUỘC ĐỜI LÀ MÀU SẮC 

Từ điển tiếng Việt [2; tr. 2018] định nghĩa “cuộc đời” như sau:  

1. “Quá trình sống của một con người, một cá thể sinh vật, nhìn một cách toàn 

bộ từ lúc sinh cho đến lúc chết (suốt cả cuộc đời, một cuộc đời khổ cực)”. 

2. “Đời sống xã hội với toàn bộ những những hoạt động, những sự kiện xảy ra 

trong đó (tình yêu lớn của người nghệ sỹ đối với cuộc đời, tìm cách xa lánh cuộc đời)”.  

Trong cấu trúc nghĩa “cuộc đời”, ý nghĩa thứ nhất, “quá trình sống” có thể hiểu 

là tổng thể các hiện tượng xảy ra, nối tiếp nhau theo một trình tự nhất định về không 

gian, thời gian. Theo đó, quá trình sống gắn liền với từng cá thể con người. Mỗi người 

đều có quá trình sống của riêng mình, nghĩa là “sở hữu” một cuộc đời, với những đặc 

trưng riêng. Những sự việc, biến cố xảy ra để lại dấu ấn nhất định, tác động đến sự 

nhìn nhận, đánh giá “quá trình sống” của mỗi người. Mặc khác, nhìn nhận, đánh giá 

về cuộc đời của mỗi cá nhân còn chịu sự tác động của yếu tố văn hóa vùng miền, cộng 

đồng khác nhau. Thông thường, cuộc đời con người thường được đánh giá theo chiều 

hướng thuận lợi, may mắn hay ngược lại, khó khăn và bế tắc. Đặc trưng này được 

biểu trưng bởi những màu sắc có độ tương phản rõ rệt về thuộc tính cơ bản. Đây chính 

là cơ sở cho sự tri nhận “cuộc đời” gắn với miền nguồn màu sắc trong tiếng Việt. Ở 

ý nghĩa thứ hai, khái niệm “cuộc đời” được mở rộng phạm vi là “đời sống xã hội” 
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của con người, gắn liền với quá trình sống với vô vàn những hoạt động, sự kiện xảy 

ra trong đó. Sự phong phú của hoạt động, sự kiện mà con người thực hiện, trải qua 

được hình dung tương ứng với sự đa dạng màu sắc, với vô vàn sắc độ màu mà con 

người tri nhận được. Sự tương ứng ấy là cơ sở hình thành AD cơ sở CUỘC ĐỜI LÀ 

MÀU SẮC. Chiều hướng phát triển hay suy giảm của “cuộc đời” trong ĐSXH là một 

trong những nền tảng thường gặp trong nhận thức của người Việt. Thành tố khái niệm 

này kích hoạt những liên tưởng, mở rộng đặc trưng “chiều hướng” từ khái niệm “cuộc 

đời” gắn với sự tương phản về màu sắc. Đây chính là căn cứ cho sự hình thành các 

AD thứ cấp.    

Cấu trúc YN cuộc đời bao gồm nhiều thành tố khác nhau. Trong đó, khái niệm 

trung tâm “cuộc đời” được biểu thị bởi các biểu thức thông dụng trong tiếng Việt 

như đời, cuộc đời, đời sống, cuộc sống, v.v… Nhận thức của người Việt về ý niệm 

trung tâm này chịu sự tác động của các yếu tố ngoại vi (văn hóa vùng miền, văn hóa 

cá nhân, v.v…). Kết quả nghiên cứu của NNHTN cho thấy, một trong những mục 

đích quan trọng của ADYN là biến những YN trừu tượng trở nên cụ thể và thông 

dụng thông qua một miền YN cụ thể. Sự ánh xạ thuộc tính từ miền nguồn màu sắc 

lên miền đích cuộc đời được chúng tôi cụ thể hóa trong bảng 3.4. sau:  

 Bảng 3.4. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích cuộc đời trong tiếng Việt 

MIỀN NGUỒN 

MÀU SẮC 

MIỀN ĐÍCH 

CUỘC ĐỜI 

BIỂU THỨC 

NGÔN NGỮ 

Độ sáng của 

màu  

Đặc trưng về giá trị/ 

tính chất của cuộc 

đời 

Cuộc sống màu hồng (T.160);  

Cuộc đời đen tối (T.174); 

Đời xanh (T.153) 

Sắc độ của màu 

Chiều hướng phát 

triển của cuộc đời 

Cuộc sống vẫn mãi xanh tươi (T.152);  

Cuộc đời sẽ mãi đen tối (T.172);  

Đời vẫn cứ xanh biếc. (T.154)  

Hoạt động của 

con người gắn 

với màu sắc 

Ứng xử của con 

người với cuộc đời/ 

cuộc sống 

Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhuốm 

màu đen, hãy cầm bút và tô điểm cho nó 

những vì sao lấp lánh (T.177);  

Cuộc sống là bức tranh vô vàn màu sắc 

có những lúc bạn phải chọn gam màu tối 

để vẽ cho bức tranh của mình… Bức tranh 

https://www.facebook.com/binhanhanhphucdoccom/photos/a.1434719759915938.1073741828.1391386167582631/1490149644372949/?type=3&theater
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MIỀN NGUỒN 

MÀU SẮC 

MIỀN ĐÍCH 

CUỘC ĐỜI 

BIỂU THỨC 

NGÔN NGỮ 

đó có đẹp hay không còn tùy vào sự lựa 

chọn sắc màu của bạn (T.148);  

 

Như vậy, thực tế sử dụng tiếng Việt cho thấy, khái niệm trừu tượng “cuộc đời” 

đã được người Việt tri nhận cụ thể thông qua tri thức, cảm nhận có được về miền nguồn 

màu sắc. Kết quả khảo sát, chúng tôi thống kê được 139/1040 biểu thức ngôn ngữ chứa 

ADYN về cuộc đời (chiếm 13,4%, cụ thể: nguồn TĐ: 58 biểu thức; nguồn TPVH: 37 

biểu thức; nguồn PTTT: 44 biểu thức). Với cách tư duy YN CUỘC ĐỜI LÀ MÀU 

SẮC, người Việt nhận thức cuộc đời như những gam màu cụ thể ứng với từng giai đoạn 

cuộc đời, tính chất cuộc đời. Nói cách khác, con người sống trên cõi đời là một sự “hòa 

mình” vào thế giới màu sắc, ứng xử của chúng ta với cuộc sống xung quanh tương ứng 

hoạt động với màu sắc. Bằng việc vận dụng cơ chế chi tiết hóa, người Việt đã chú ý 

làm nổi bật một số phương diện của miền nguồn màu sắc: sắc độ, độ sáng, giá trị tri 

nhận của màu. Cơ chế này làm nảy sinh các AD thứ cấp: TÍNH CHẤT CỦA CUỘC 

ĐỜI LÀ MÀU SẮC; CHIỀU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC ĐỜI LÀ MÀU 

SẮC. 

+ Ẩn dụ ý niệm TÍNH CHẤT CỦA CUỘC ĐỜI SẮC LÀ MÀU SẮC 

Các nhà NNHTN đã chỉ ra, AD cấu trúc “có đặc điểm cấu trúc hai không gian 

được gọi là hai miền ý niệm. Ý niệm tại miền đích được hiểu thông qua ý niệm tại 

miền nguồn. Quan hệ giữa miền nguồn và miền đích là quan hệ ánh xạ, nghĩa là nội 

dung của ý niệm tại miền đích được ánh xạ từ ý niệm tại miền nguồn” [11, tr. 254]. 

Xác lập miền nguồn màu sắc với các thuộc tính đặc trưng được lựa chọn ánh xạ lên 

miền đích cuộc đời là cơ sở để chúng tôi kiến tạo các biểu thức AD. Thông thường, 

cuộc đời với vô vàn các biến cố được nhận diện, đánh giá bao gồm các thuộc tính: 

mới, đẹp, tươi sáng, chật hẹp, khó khăn, v.v… khi các thuộc tính này được kích hoạt 

để ánh xạ lên miền đích cuộc đời sẽ có sự phân cắt phạm trù tính chất thành các tiểu 

phạm trù để tri nhận. Đây là cơ sở kiến tạo các AD thứ cấp:   

- CUỘC ĐỜI YÊN ẤM LÀ MÀU HỒNG 

Trong cách tri nhận thông thường của người Việt, màu hồng gây chú ý bởi sự 

dịu dàng, cảm giác nhẹ nhàng, không rực rỡ, nồng nhiệt và cháy bỏng như màu đỏ. 

Trong nhận thức chung của nhiều người, màu hồng mang đến cho người nhìn cảm 

https://www.facebook.com/binhanhanhphucdoccom/photos/a.1434719759915938.1073741828.1391386167582631/1490149644372949/?type=3&theater
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giác dễ chịu, êm ả. Vì thế, hồng thường được gắn với những gì đẹp đẽ, thơ mộng, 

hạnh phúc. Khảo sát nguồn ngữ liệu, chúng tôi nhận thấy rằng người Việt có xu hướng 

sử dụng màu hồng gắn liền với ý niệm cuộc đời để thể hiện cách cảm nhận, đánh giá 

về giá trị, tính chất tích cực cuộc sống. Các thuộc tính đặc trưng: sắc độ tươi mát, 

trung tính về tính nhiệt của hồng ánh xạ lên miền đích cuộc đời trong tư duy con 

người tương ứng với các tính chất (đẹp, mới, lãng mạn, ngọt ngào), chiều kích (rộng, 

dài, thẫm sâu) của cuộc đời: 

 - Cho nên đau thì đau mà ca cứ vui ca 

Hỏi đời có xám không, ngó về đêm đen, anh đáp đời hồng. (V.227) 

- Cuộc sống màu hồng nếu chúng ta tràn đầy niềm tin yêu”, Hiền Nguyễn chia 

sẻ. (T.163) 

Kết quả nghiên cứu NNHTN cho thấy: “AD bắt nguồn từ cơ thể và hình thành 

thông qua bộ lọc là các mô hình văn hóa riêng của mỗi cộng đồng [116;tr.89]. Dù con 

người có trải nghiệm và chia sẻ các kinh nghiệm nghiệm thân như nhau nhưng sự 

khác biệt trong đặc trưng văn hóa dân tộc đã tạo ra sự khác biệt giữa các AD trong 

ngôn ngữ. Do vậy trong tri nhận cuộc đời thông qua ADYN màu sắc, các giá trị văn 

hóa lâu đời của cộng đồng tác động, kiến tạo giá trị tri nhận riêng biệt về cuộc đời. 

Giá trị tích cực được tri nhận của màu hồng trong văn hóa Việt ánh xạ lên miền đích 

cuộc đời, tạo cơ sở cho sự tri nhận khái niệm cuộc đời yên ấm. Cuộc đời màu hồng 

được hiểu là cuộc đời ấm êm, lãng mạn. Cũng như thế, cụm từ “đời hồng”, “sắc hồng 

cuộc sống”, “cuộc sống màu hồng” khiến người ta liên tưởng đến đặc trưng tươi mới, 

về cả phương diện vật chất lẫn đời sống tinh thần trong đời sống con người. Thuộc 

tính độ sáng, sắc độ tươi mát của hồng được hình dung gắn với sự nhẹ nhàng, lãng 

mạn, ấm áp của đời sống. Sự tương ứng thuộc tính giữa hai miền ý niệm cụ thể - trừu 

tượng: màu sắc và cuộc đời tạo nên ADYN CUỘC ĐỜI LÀ MÀU SẮC. Từ đó, hình 

thành AD bậc dưới: CUỘC ĐỜI YÊN ẤM LÀ MÀU HỒNG. Đặc trưng về sắc độ, 

độ sáng được ghi nhận của màu mang dấu ấn của văn hóa dân tộc được kích hoạt, ánh 

xạ lên miền đích cuộc đời bằng các ánh xạ tương ứng: màu với sắc độ tươi mát tương 

ứng với sự đủ đầy vật chất, lãng mạn về tinh thần hội tụ một cuộc sống tươi đẹp; hoạt 

động của con người, vật với màu sắc tương ứng hoạt động thay đổi ĐSXH. Với lối 

mã hóa này, người Việt đã cụ thể hóa cuộc đời một cách tự nhiên mà cũng vô cùng 

độc đáo. Vì cuộc đời được nhận biết với thuộc tính “có màu”, nghĩa là cuộc đời cũng 

tồn tại như một thực thể nên về cơ bản, nên con người có thể tác động, xây dựng cho 
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nó đẹp hơn, tràn đầy sinh lực, sức sống hơn. Chính vì vậy, với người Việt, “tô hồng” 

hay “bôi đen” cuộc đời là những xu hướng hiện hữu khi nói về tác động của con người 

đối với cuộc sống bản thân, đời sống cộng đồng, xã hội. Sự tác động ấy có thể theo 

chiều hướng tích cực: anh đã tô hồng cuộc đời em mà cũng có thể theo chiều hướng 

tiêu cực: tôi đã tự tay tắt đi ánh sáng của cuộc đời mình, bôi đen cuộc sống của chính 

mình, v.v...  

- CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP LÀ MÀU XANH 

Cùng với màu hồng, trong tư duy của người Việt các tính chất tích cực, ý nghĩa 

của cuộc đời còn gắn liền với màu xanh. Có thể nói trong tất cả các màu được tri 

nhận, màu xanh là màu được tri nhận phong phú nhất về sắc độ. Trong ADYN CUỘC 

ĐỜI TƯƠI ĐẸP LÀ MÀU XANH, với vai trò miền nguồn, màu xanh ánh xạ lên miền 

đích cuộc đời gắn đặc trưng tích cực của đời sống con người. Các thuộc tính về sắc 

độ có tính chuyên biệt (biếc, thắm, ngát, mơn mởn, v.v…)  đã ánh xạ sang miền đích 

cuộc đời biểu trưng cho tính chất tích cực của cuộc đời trong tri nhận của người Việt, 

gắn với sức sống, sự hồi sinh của cuộc sống vốn vô cùng phong phú và đa dạng. Trong 

tiếng Việt, biểu tượng cuộc đời gắn với màu xanh thường gợi liên tưởng về sự tươi 

đẹp, ý nghĩa tích cực. Cuộc sống được hình dung một cách khoáng đạt, đầy ắp hi vọng 

như chính sắc độ thẳm, biếc, thẫm, ngát của màu xanh:  

- Bởi vậy, Thi Gia mới tự nhắc mình, rằng đời xanh đấy! Như chúng ta thầm 

nhắc nhau bằng câu hỏi: Đời vẫn xanh ư? Đời xanh, không phải vì đời rất vui, mà 

vì đời rất đáng sống! (T.153) 

Màu xanh vốn được xem là màu gắn liền với sức sống, sự sinh sôi nảy nở của 

cây trái, của thiên nhiên. Dạng thể đại diện cho màu xanh ở miền nguồn màu sắc với 

các thuộc tính được tri nhận về giá trị được ánh xạ lên miền đích tương ứng với thuộc 

tính tràn đầy năng lượng của cuộc sống: 

  - Đời vẫn tươi màu lá rau xanh. (V.213) 

Tính chất mới mẻ, tươi, rộng dài của cuộc đời được nhận diện thông qua sự tri 

nhận cụ thể thuộc tính sắc độ của xanh, tương ứng với sắc biếc, độ mát tràn trề nhựa 

sống trong ý niệm xanh: 

 - Đời vẫn cứ xanh biếc trong những ngày mưa gió nhé nàng. (T.154)  

 - Để đời xanh mát hãy đắp vun chiếc bát ngôn từ. (T.149) 

Cuộc đời được cảm nhận trực tiếp thông qua các giác quan. Đó là một không 

gian với đầy đủ bề rộng và chiều sâu thông qua sắc “biếc”, độ “thẳm” của xanh. Con 
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người mở lòng đón nhận cái bao la, thăm thẳm ấy của cuộc đời một cách tự nhiên như 

nhận thức các đặc trưng vốn có, sự phong phú, tươi mới của màu xanh trong văn hóa 

người Việt. 

- CUỘC ĐỜI BI THƯƠNG LÀ MÀU ĐEN/MÀU XÁM 

Mỗi người trong quá trình trải nghiệm cuộc sống đều có cảm nhận riêng về 

“cuộc đời của tôi” “cuộc đời của cô/anh ấy” theo những cách thức khác nhau. Nếu 

các màu hồng, xanh, tương ứng với một cuộc đời hạnh phúc, thành công thì mặt trái 

của đời sống, cuộc sống bi thương của cá nhân, bộ phận xã hội gắn với các màu đen 

hoặc xám. 

Khía cạnh tiêu cực của cuộc đời được cảm nhận bằng thị giác và đánh giá mang 

tính chủ quan, chịu sự chi phối của  cảm xúc, tình cảm con người. Có thể hình dung quá 

trình kích hoạt các thuộc tính từ miền nguồn màu sắc sang miền đích cuộc đời của ADYN 

CUỘC ĐỜI BI THƯƠNG LÀ MÀU ĐEN/MÀU XÁM như sau: 

                                      

 

                                            Các thuộc tính tương liên 

                                                 - Sắc độ (xịt, ngòm, kịt…).  

    - Tính nhiệt thấp 

    - Độ sáng (tối)  

    - Sắc thái (nặng nề, đau khổ) 

 

Như vậy, cấu trúc ADYN CUỘC ĐỜI BI THƯƠNG LÀ MÀU ĐEN/MÀU XÁM 

trong tiếng Việt là một ánh xạ dựa trên các thuộc tính tương ứng giữa miền nguồn màu 

đen/xám và miền đích cuộc đời, bao gồm các thuộc tính của màu sắc:  

Sắc độ (kịt, ngòm, xịt...)      →   thất bại, khó khăn trong cuộc đời 

Độ sáng (tối)                     →   bế tắc trong hoạt động sống 

Tính nhiệt (âm tính, màu lạnh)  →   cô đơn, thất bại trong tình cảm 

Giá trị thẩm mỹ của màu    →    nặng nề, đau khổ 

Đen và xám là hai màu thuộc tông màu tối. Là một trong những sắc màu cơ bản, 

màu đen được được ứng dụng nhiều nhất trong mọi sự vật, sự việc của cuộc sống con 

người. Đó là màu tối nhất trong bảng màu, đối lập hoàn toàn với màu trắng. Tri nhận 

phổ quát về màu đen gắn liền với sự huyền ảo, bí ẩn và đôi khi là cả tội ác, sự tăm tối, 

 

Miền nguồn 

MÀU ĐEN/ MÀU 

XÁM 

 

Miền đích 

CUỘC ĐỜI BI 

THƯƠNG,  

 

Sơ đồ 3.3. Sơ đồ ánh xạ từ miền nguồn màu đen/màu xám đến miền đích cuộc đời 
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bất hạnh. Trong tiếng Việt hai màu đen, xám gợi liên tưởng tính chất tiêu cực của 

cuộc đời - thảm hại, tù túng, thất bại, trở ngại:  

- Cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng mà nó cần có một chút màu 

xám và thậm chí là cả một màu đen. (T.181) 

-  Đừng nghĩ cuộc đời chỉ toàn là màu hồng, đôi khi nó còn là một màu đen. 

(T.183) 

-  Người dệt thảm mặc rách và cuộc đời xám xịt. (V.232) 

Nhìn chung, cảm quan của người Việt đối với màu đen mang tính tiêu cực. Gắn 

với màu đen, cuộc đời (đời, cuộc sống) được nhận thức với đầy đủ mặt trái của nó: 

sự bế tắc, quẩn quanh, u tối. Cũng như màu đen, màu xám được người việt tri nhận 

ở đặc tính tiêu cực nhiều hơn tích cực. Thông thường, màu xám được cảm nhận ở 

tính chất nổi trội là sự âm tính về độ sáng. Mối tương quan hai tông màu sáng - tối, 

tương phản về độ sáng, mà tiêu biểu là: trắng - đen/ xám chính là cơ sở cho sự nhận 

thức và giải thích các phương diện tích cực và tiêu cực của ĐSXH trong tư duy 

người Việt. Cách tri nhận cuộc đời theo hai chiều hướng trái ngược nhau cho thấy 

tư duy biện chứng của người Việt trong nhận thức thực tế đời sống. Điều đặc biệt là 

những giá trị đời sống ấy được người Việt đón nhận và ứng xử với một tâm thế chủ 

động, tích cực: 

- Cuộc sống là bức tranh vô vàn màu sắc có những lúc bạn phải chọn gam màu 

tối để vẽ cho bức tranh của mình…mặc dù bạn không thích gam màu đó chút nào, nhưng 

bạn đã chọn một chủ đề cho bức tranh mình và bạn phải tiếp tục để hoàn tất. Bức tranh 

đó có đẹp hay không còn tùy vào sự lựa chọn sắc màu của bạn. (T.148) 

- Thay vì khóc, sao bạn không lựa chọn việc cười? Ít ra thì khi nhìn màu đen, thấy 

mọi vật đều đen tối, cản tầm nhìn của bạn, sao bạn không chọn nhìn ra màu sáng hơn, 

như trắng, xanh, hồng, để rồi thấy rõ hơn về con đường của mình? (T.147) 

- CUỘC ĐỜI THANH CAO LÀ MÀU TRẮNG 

Màu trắng trong văn hóa phương Đông là “màu của sự quay về, đó là màu trắng 

lúc rạng đông, khi bầu trời lại hiện ra, còn chưa có màu sắc gì những đầy những tiềm 

năng biểu hiện” [12; tr.942]. Trong văn hóa Việt, màu trắng được xem là màu biểu 

trưng cho sự trong sáng, ngây thơ (áo trắng, giấy trắng học trò). Những thuộc tính tri 

nhận đặc trưng của màu trắng được ánh xạ sang miền đích cuộc đời, tương ứng với 

những thuộc tính (trong sạch, cao quý) của miền đích cuộc đời trong mô hình tri nhận 

CUỘC ĐỜI THANH CAO LÀ MÀU TRẮNG: 

https://www.facebook.com/binhanhanhphucdoccom/photos/a.1434719759915938.1073741828.1391386167582631/1490149644372949/?type=3&theater
https://www.facebook.com/binhanhanhphucdoccom/photos/a.1434719759915938.1073741828.1391386167582631/1481568471897733/?type=3&theater
https://www.facebook.com/binhanhanhphucdoccom/photos/a.1434719759915938.1073741828.1391386167582631/1490149644372949/?type=3&theater
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       - Áo trắng quần là. (Đ.181)  

       - Hãy dùng bút hồng để vẽ lên trang giấy trắng vốn có của đời mình. (T.192) 

Sự trong sạch về nhân cách, phong cách thanh tao của con người trong cuộc đời 

được tri nhận thông qua thuộc tính của màu trắng. Nếu màu đen đại diện cho sự xấu xa, 

ô trọc của cuộc đời thì màu trắng lại là sắc màu biểu trưng cho cuộc đời trong sạch, thanh 

tao, không vướng bụi trần. Chính vì vậy, sự đối nghịch về tính chất, về sự thay đổi bất 

ngờ khó lường của cuộc sống được nhận diện, thể hiện dựa trên cơ sở liên tưởng sự đối 

nghịch của hai màu đen trắng: tình đời khi trắng khi đen; Tình đời thay trắng đổi đen, 

v.v... 

+ Ẩn dụ ý niệm CHIỀU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC ĐỜI LÀ MÀU SẮC. 

Tư duy ý niệm CUỘC ĐỜI LÀ MÀU SẮC chi phối việc kiến tạo các biểu thức 

ngôn ngữ mang ý niệm cuộc đời trong tiếng Việt. Vận dụng cơ chế chi tiết hóa, người 

Việt đã chủ ý làm nổi bật một số phương diện miền nguồn, trong đó có phương diện “độ 

sáng” theo sự tri nhận phổ quát SÁNG LÀ TÍCH CỰC, TỐI LÀ TIÊU CỰC; TRẮNG 

LÀ TÍCH CỰC; ĐEN LÀ TIÊU CỰC; TỐT/TÍCH CỰC LÀ HƯỚNG LÊN; XẤU LÀ 

HƯỚNG XUỐNG. Cơ chế này lảm nảy sinh các AD thứ cấp : 

- SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỜI SỐNG LÀ MÀU XANH/ MÀU ĐỎ  

Trong ADYN thứ cấp này, đặc trưng sắc độ, độ sáng, giá trị tri nhận trong văn hóa 

Việt của các màu xanh, đỏ (thuộc nhóm màu sáng) ở miền nguồn màu sắc ánh xạ lên miền 

đích cuộc đời tương ứng với đặc trưng tươi mới, dồi dào, tràn trề năng lượng của cuộc 

sống, khiến người ta liên tưởng đến sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của đời sống. 

Sắc độ tươi mát, tính nhiệt thấp của màu xanh kích hoạt chiều liên tưởng tương đồng với 

sức sống lan tỏa, sinh sôi, chiều hướng phát triển tích cực của cuộc sống: 

- Đằm trong hơi thở đất đai 

             Màu xanh sẽ rộng, sẽ dài mai sau. (V.207) 

    -  Cuộc sống vẫn mãi xanh tươi. (T.152) 

Cùng với màu xanh, thuộc tính của màu đỏ (sắc độ, dạng thể đại diện cho màu ) được 

ánh xạ lên miền đích cuộc sống tương ứng với đặc tính sôi động, phong phú, nồng cháy 

của một cuộc sống mới, giàu có, ấm no, hạnh phúc: 

- Và chợt hiểu đất nước hòa tan nên quê hương bát ngát 

             Màu đỏ phù sa thành màu đỏ non sông. (V.220)  

Lựa chọn màu đỏ biểu trưng cho sự “ấm nồng”, sự phát triển tích cực của đời 

sống, tương lai trong phương thức tri nhận SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỜI SỐNG LÀ 
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MÀU ĐỎ là lựa chọn mang tính phổ quát. Điều đáng chú ý ở đây chính là sự lựa chọn 

các sắc độ màu của người Việt ánh xạ lên miền đích cuộc đời. Bởi lẽ, dù phong phú về 

sắc độ, màu đỏ không phải bao giờ cũng được xem là một màu “đẹp”. Các sắc độ tươi, 

hồng, thắm, rực, rực rỡ của màu đỏ tương ứng với sự phát triển theo chiều tích cực của 

đời sống. Nhưng các sắc độ “xấu” khác của màu đỏ như: lòm, ngàu, quạch, khè, v.v… 

không gắn với sự tri nhận thuộc tính về chiều hướng tiêu cực của cuộc đời, không phải 

là thuộc tính được lựa chọn từ miền nguồn màu sắc ánh xạ lên miền đích cuộc đời để 

biểu đạt chiều hướng suy giảm của đời sống. Trên thực tế, để biểu đạt sự suy giảm của 

ĐSXH, người Việt không dùng tông màu đỏ với các thuộc tính “xấu” như trên. Màu 

sắc tiêu biểu được lựa chọn để biểu đạt tầng ý nghĩa này lại là màu đen. Do vậy, về cơ 

bản ADYN SỰ SUY GIẢM CỦA ĐỜI SỐNG LÀ MÀU SẮC có thể được cụ thể hóa 

thành AD thứ cấp SỰ SUY GIẢM CỦA ĐỜI SỐNG LÀ MÀU ĐEN.  

- SỰ SUY GIẢM ĐỜI SỐNG LÀ MÀU ĐEN. 

Với những thuộc tính cơ bản, màu đen được xem là thuộc tính của bóng tối, 

tương phản với màu hồng để thể hiện những ý nghĩa đối lập về cuộc sống:  sự sóng 

gió, khổ đau theo chiều hướng tiêu cực và cuộc sống yên ấm, hạnh phúc, viên mãn. 

Do vậy, màu đen gắn với miền đích cuộc đời tương ứng với chiều hướng tiêu cực: 

- Cuộc đời sẽ mãi đen tối nếu bạn không chịu từ bỏ 11 suy nghĩ tiêu cực này. 

(T.172) 

- Người con chợt tỉnh giấc và suy nghĩ lại về những lời mẹ nói. Cô chợt nhận ra 

mấy ngày qua cô sống rất vô ích, nước mắt của cô vô tình làm cuộc sống trở nên đen 

tối, vô nghĩa. (T.175 ) 

Mặt khác, trong các màu, màu đen được coi là đại diện tương phản với màu 

trắng. Sự tương phản của màu trắng và màu đen được hình dung như sự đối nghịch 

giữa thiện và ác đã ăn sâu trong tâm trí người Việt. Do vậy, sự thay đổi của ĐSXH 

theo chiều hướng từ tốt sang xấu hoặc theo chiều ngược lại được hình dung với sự 

thay đổi của hai màu tương phản: trắng và đen. Các biểu thức ngôn ngữ thường gặp 

trong tiếng Việt như: tình đời đổi trắng thay đen, cuộc đời đen bạc, v.v... là biểu hiện 

cụ thể của sự ánh xạ tư duy ý niệm màu sắc sang ý niệm cuộc đời. Với vai trò miền 

nguồn, màu sắc với các thuộc tính cơ bản đã trở thành cơ sở, nền tảng cho sự tri nhận 

phạm trù trừu tượng cuộc đời trong tiếng Việt. Sự tương tác giữa miền nguồn màu sắc 

và miền đích cuộc đời với sự chuyển đổi năng động thuộc tính giữa hai phạm trù cụ thể 
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và trừu tượng tạo cơ sở cho sự kiến tạo ADYN màu sắc, tạo ra tín hiệu thẩm mỹ, cung 

cấp các suy luận, hình tượng hóa cho khái niệm trừu tượng cuộc đời.    

3.2.3. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích con người sinh học 

3.2.3.1. Ẩn dụ ý niệm TUỔI TRẺ LÀ MÀU HỒNG/ MÀU XANH 

Những ADYN màu sắc về đời sống sinh học của con người thường được đặt 

trong sự kết hợp CON NGƯỜI LÀ CÂY CỎ: tóc xanh giờ điểm sương; Bố ngoài bốn 

mươi vẫn còn tươi xanh, v.v… Gắn với quá trình sinh trưởng của thực vật, màu sắc 

được dùng để chỉ sức sống hay sự già cỗi, tàn tạ, héo úa của đời sống sinh học con 

người, được suy nghiệm với đời sống sinh học của con người. Thuộc tính của màu 

sắc gắn liền với sự vật, hiện tượng quen thuộc như cỏ cây, hoa lá, v.v… kích hoạt 

chiều liên tưởng đến các đặc trưng về đời sống sinh học của con người theo từng giai 

đoạn trưởng thành của đời người: trẻ - trung niên – già. Đặc trưng của từng giai đoạn 

được hình dung ứng với một màu sắc đặc thù được lựa chọn trong văn hóa Việt. Do 

vậy, trong phương thức tri nhận ĐỜI SỐNG SINH HỌC CỦA CON NGƯỜI LÀ MÀU 

SẮC có thể nhận thấy một sơ đồ quy ước: màu xanh, hồng tương ứng tuổi trẻ (tuổi 

hồng, tuổi xanh, tóc xanh), màu vàng tương ứng với tuổi già (tuổi vàng), được tường 

minh hóa trong những biểu thức ngôn ngữ:  

- Biên Hòa, Đồng Nai - nơi nuôi dưỡng ước mơ xanh, tuổi xanh tôi. (T.196) 

- Chắc rằng ai cũng có một thời tuổi xanh như thế. Với tuổi xanh đã qua, anh 

còn nhớ lại và giữ lại những kỷ niệm gì? (T.197) 

- Giới thiệu sách tuyển tập truyện ngắn hay Việt Nam dành cho thiếu nhi – tủ 

sách tuổi hồng. (T.199) 

Đặc trưng tươi trẻ, dồi dào sinh lực của tuổi trẻ được cảm nhận bằng thị giác 

thông qua màu sắc. Có thể hình dung ánh xạ tương quan giữa hai miền nguồn – đích  

trong ADYN TUỔI TRẺ LÀ MÀU XANH/ MÀU HỒNG như Bảng 3.5. sau: 

Bảng 3.5. Thuộc tính tương ứng giữa miền nguồn màu xanh/màu hồng và miền đích 

Tuổi trẻ/sinh lực con người 

MIỀN NGUỒN 

MÀU XANH/MÀU HỒNG 

MIỀN ĐÍCH 

TUỔI TRẺ/SINH LỰC CON NGƯỜI 

- Sắc độ (biếc, thắm, ngát...) →   tươi mới, tràn đầy sinh lực, sức sống 

- Độ sáng →   lãng mạn, tràn đầy mơ ước 

- Giá trị thẩm mỹ, tri nhận văn hóa                 →   tích cực, nâng niu, trân trọng 
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3.2.3.2.  Ẩn dụ ý niệm TUỔI GIÀ LÀ MÀU VÀNG  

Màu vàng trong văn hóa phương Đông được tri nhận gắn liền với mùa thu, màu 

sắc của mùa thu, báo hiệu giai đoạn gần kết thúc của chu kỳ thời gian một năm. Lúc đó 

“màu vàng báo hiệu sự suy tàn, tuổi già, cái chết đang đến gần. Đến chung cuộc, màu 

vàng trở thành một thứ thay thế cho màu đen” [12; tr.980]. Đặc trưng tri nhận về màu 

vàng trong văn hóa Việt tác động rõ nét đến sự nhận thức về đời sống sinh học con 

người. Màu vàng được dùng với ý nghĩa gợi liên tưởng đến sự già cỗi của con người ở 

tuổi xế chiều thông qua sự biến đổi giảm dần về thuộc tính sắc độ (vàng xuộm, vàng 

vọt, vàng rũ…). Ánh xạ dựa trên sắc độ của màu và sự già nua, suy tàn của sinh lực con 

người đã kiến tạo cấu trúc mô hình ADYN màu sắc về đời sống sinh học con người: 

- Tự tuổi vàng đã biết 

           Mặn mãi tình công nông. (V.264) 

         - Ông cho biết: “Chương trình “Ước mơ tuổi vàng” là món quà vô giá với các 

cụ già neo đơn, thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn của quê hương Yên 

Phú. (T.202) 

3.2.4. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích con người tâm linh 

Trong đời sống tâm linh của người Việt, nhận thức về sự may rủi, hanh thông 

trong công việc, đường đời luôn hiện hữu như một sự “ám ảnh”. Trong tâm thức người 

Việt, đời sống con người vốn dĩ đã là một sự sắp đặt của tạo hóa: “sống chết có số”, 

“muôn sự tại trời”. “Trời xanh” là thế lực bí ẩn chi phối đời sống con người. Lối nghĩ 

này được dùng để giải thích cho những khó khăn, trở ngại khó lí giải trong đời sống. 

Một trong những công cụ tư duy giúp người Việt nhận thức và lí giải tính chất may 

rủi của “thời vận” ấy là ADYN THỜI VẬN LÀ MÀU SẮC. 

TĐ tiếng Việt định nghĩa “thời vận” ở các mục: “vận” và “thời vận” với những 

nét nghĩa cụ thể: 

+  Vận: “sự may rủi lớn gặp phải, vốn được định sẵn đâu từ trước một cách thần 

bí theo quan niệm duy tâm” (vận may, vận rủi) [2; tr.1066]. 

+ Thời vận: “vận may rủi trong một thời gian nào đó” (thời vận đen đủi, gặp 

thời vận) [2; tr. 923]. 

Như vậy, ý nghĩa của “thời vận” gắn liền với tính chất thuận lợi hay không thuận 

lợi trong hoạt động sống của chủ thể con người, ĐSXH trong thời gian nhất định. 

Thông thường, tính chất này được đánh giá theo chiều hướng thuận lợi, may mắn hay 
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ngược lại, khó khăn và bế tắc. Đặc trưng này được biểu trưng bởi những màu sắc có 

độ tương phản rõ rệt về thuộc tính cơ bản. Đây chính là cơ sở cho sự tri nhận “thời 

vận” gắn với “màu sắc” trong tiếng Việt. Mặt khác, trong cấu trúc nghĩa “vận”, tính 

chất “may, rủi” mang tính “định sẵn từ đâu trước”, tác động đến con người một cách 

tự nhiên. Tổng hợp những nghĩa này, chúng tôi suy luận và xác định về khái niệm 

“thời vận”: thời vận là sự may rủi trong chu kì vận động một cách hiển nhiên của chủ 

thể con người trong một thời gian nhất định. Đặc trưng chiều hướng gắn liền với YN 

“thời vận”. Có nghĩa là khi nói đến “thời vận”, những thành tố này đồng thời được 

kích hoạt và xuất hiện trong tâm trí kéo theo những liên tưởng tương ứng. Chẳng hạn, 

thành tố “chiều hướng” kích hoạt cho “lên”, “xuống”, “cao”, “thấp”. Thành tố “tích 

cực”, “tiêu cực” kích hoạt cho “may mắn, thuận lợi/ thất bại, bế tắc”. Tiếp tục kích 

hoạt những thành tố này sẽ kéo theo những liên tưởng được biểu trưng bởi những màu 

sắc có độ tương phản rõ rệt về thuộc tính cơ bản: màu đỏ/ vàng- tích cực, đen/ đen 

thui - tiêu cực.  Đây chính là căn cứ cho sự hình thành các AD. Thuộc tính của màu 

sắc (sắc độ, tính nhiệt, độ sáng, giá trị tri nhận của màu...) ánh xạ lên miền đích thời 

vận tương ứng với đặc trưng thuận lợi/ không thuận lợi; may mắn/ không may mắn 

trong tri nhận của người Việt về hoạt động sống của con người trong ĐSXH. 

Khảo sát nguồn ngữ liệu với 77 biểu thức ngôn ngữ chứa ADYN thời vận, chúng 

tôi nhận thấy, người Việt đã tri nhận khái niệm trừu tượng “thời vận” thông qua nhận 

thức cụ thể về “màu sắc” với các thuộc tính cơ bản được lựa chọn. Với cách tư duy 

YN THỜI VẬN LÀ MÀU SẮC, người Việt nhận thức tính chất tốt xấu, may rủi trong 

hoạt động sống ứng với những màu sắc nhất định, hình thành một cách tri nhận hữu 

hiệu và độc đáo với ý niệm thời vận… Bằng việc vận dụng cơ chế chi tiết hóa, người 

Việt đã chú ý làm nổi bật một số phương diện của miền nguồn màu sắc: cơ sở vật lý 

(sắc độ, độ sáng, tính nhiệt), giá trị thẩm mỹ của màu trong các mô hình tri nhận về 

“thời vận”. Cơ chế này làm nảy sinh các AD thứ cấp: THỜI VẬN TỐT LÀ MÀU 

ĐỎ; THỜI VẬN XẤU LÀ MÀU ĐEN/MÀU BẠC. 

3.2.4.1. Ẩn dụ ý niệm THỜI VẬN TỐT LÀ MÀU ĐỎ 

Với người phương Đông nói chung và người Việt nói riêng vận (số) là do trời 

định, con người khó có thể can thiệp. Con người nhận thức và chấp nhận hệ quả được 

sắp đặt này. Theo đó, sự may mắn, thành đạt, viên mãn chúng ta có được trong đời sống 

thực tại chịu sự tác động, quy định của “vận”. Cũng như vậy, sự thất bại, kém may mắn 

trong đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần của mỗi cá nhân và cộng đồng cũng chịu 
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sự tác động của yếu tố mang tính siêu nhiên (trời, số, mệnh). Gắn với cảm xúc tích cực 

khi đón nhận niềm vui, cũng như cảm xúc buồn, tiêu cực khi con người “nhận lấy” sự 

thất bại, xui xẻo, “thời vận” được nhận diện gắn với “màu sắc”. Tuy nhiên, không phải 

tất cả các màu được người Việt tri nhận đều được sử dụng với tư cách miền nguồn trong 

ADYN về “thời vận”. Trong văn hóa Việt, màu đỏ được xem là màu của sự may mắn, 

mang ý nghĩa biểu trưng tích cực bền vững nhất. Thuộc tính giá trị tích cực của màu đỏ 

trong văn hóa Việt đã ánh xạ sang miền đích thời vận tạo cơ sở cho sự tri nhận khái niệm 

“thời vận”. Cụm từ “số đỏ”, “vận đỏ” được dùng với nghĩa chỉ sự may mắn, thuận lợi 

trong cuộc đời mỗi con người. Sắc độ rực rỡ, tính nhiệt cao của màu đỏ khiến người ta 

liên tưởng đến sự tốt đẹp, tươi mới, ấm áp có được do may mắn mang lại trong hoạt động 

sống của con người. Sự tương ứng thuộc tính giữa hai miền YN cụ thể - trừu tượng: màu 

sắc và thời vận tạo nên ADYN THỜI VẬN LÀ MÀU SẮC. Từ đó, hình thành AD bậc 

dưới THỜI VẬN TỐT LÀ MÀU ĐỎ.  

Theo đó, người Việt nhận thức sự may mắn, hanh thông trong vận trình đời sống 

thông qua ý niệm màu sắc, gắn với màu đỏ có đặc tính nổi bật về độ sáng, tính nhiệt. Có 

thể hình dung quá trình kích hoạt các thuộc tính từ miền nguồn màu đỏ sang miền đích 

thời vận của ADYN THỜI VẬN TỐT LÀ MÀU ĐỎ như Bảng 3.6. sau:   

Bảng 3.6. Thuộc tính tương ứng giữa miền nguồn màu đỏ và miền đích thời vận 

Miền nguồn MÀU ĐỎ Miền đích THỜI VẬN TỐT 

- Sắc độ (tươi, rực rỡ) →  tươi mới, tốt đẹp 

- Độ sáng cao →  phát triển, thịnh vượng 

- Tính nhiệt (nóng, ấm) →  may mắn, xua đi sự xui xẻo 

Đỏ là màu rất đặc biệt, nó là màu đầu tiên được con người tri nhận, có tính bắt 

mắt cao, nổi bật hơn những màu khác. Trong các nền văn hóa nói chung, màu đỏ được 

xem là màu “sáng rực rỡ, ly tâm là màu của ngày, của dương tính, nó tăng lực, kích 

thích hoạt động, tỏa chiếu như mặt trời sáng chói trên khắp mọi vật với một sức mạnh 

bao la…”[12; tr. 304]. Màu đỏ được xem là màu của thịnh vượng. Trong văn hóa 

Việt, màu đỏ được tri nhận gắn liền với sự may mắn và tài lộc, phù hợp với không 

khí sum vầy và thiêng liêng, chi phối và vực dậy tinh thần. Đó chính là sức mạnh vô 

biên của màu đỏ. Chính vì vậy, màu đỏ được xem như một “vị thần” đem bình an, 

may mắn đến cho tất cả mọi người. Những giá trị biểu đạt này của màu đỏ cùng với 

các thuộc tính cơ bản: sắc độ, tính nhiệt ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận của người 
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Việt về tính chất tích cực của hoạt động sống. Với xu hướng ấy, người Việt đã dùng 

màu sắc có đặc điểm nổi bật, dương tính về sắc độ, tính nhiệt này để biểu đạt tính chất 

may mắn, hanh thông, tích cực trong các hoạt động xã hội, đời sống con người, tạo 

nên cách tri nhận hữu hiệu và độc đáo với ý niệm “thời vận”. Thuộc tính độ sáng, tính 

nhiệt được tri giác từ miền nguồn màu sắc ánh xạ sang miền đích thời vận, trở thành 

đặc trưng cơ bản để nhận thức tính chất của thời vận. Nhìn nhận giá trị tích cực của 

thời vận thông qua các biểu thức ngôn ngữ gắn liền với màu đỏ là xu hướng dễ nhận 

thấy trong tiếng Việt: 

- Vận đỏ trồng lau ra mía. (Đ.263) 

- Cô gái đỏ nhất năm: Đi bê tráp gặp ngay người yêu tương lai. (T.232) 

- Đúng là các cô gái trong làng có ý tránh anh thật. Sao thế nhỉ? Mà nghĩ cho 

cùng cũng phải thôi. Người ta tìm đến chỗ đỏ như miếng vông, đông như miếng tiết 

chứ dại gì tìm đến những người thất thế như mình. (V.266) 

Thuộc tính của màu đỏ (sắc độ, tính nhiệt) được kích hoạt, ánh xạ lên miền đích 

thời vận bằng các ánh xạ: sắc độ rực rỡ, tươi mới; tính nhiệt cao của màu tương ứng 

với sự may mắn, tốt đẹp vốn được xem là giá trị thẩm mỹ đặc thù của màu đỏ trong 

văn hóa Việt. Thuộc tính giá trị tích cực của màu đỏ trong văn hóa Việt ánh xạ lên miền 

đích thời vận, tạo cơ sở cho sự tri nhận khái niệm “thời vận” gắn với màu đỏ. Lựa chọn 

màu đỏ biểu trưng cho thuộc tính tích cực của “thời vận” có thể nói là một sự lựa chọn 

vừa mang tính phổ quát đồng thời vừa mang tính đặc thù về văn hóa. Những dạng thể 

đại diện cho miền nguồn màu đỏ như: miếng vông, miếng tiết, v.v... không dễ dàng tìm 

thấy trong các ngôn ngữ khác và cũng không đồng nhất trong phương thức tri nhận 

bằng ADYN màu sắc ở mỗi địa phương, vùng miền. Có thể nói, mỗi một sự vật, dạng 

thể đại diện cho màu thuộc miền nguồn màu sắc trong tiếng Việt là sự ghi nhận các sắc 

thái riêng của từng vùng, từng miền quê hương trên đất nước Việt Nam, thể hiện rõ nét 

tính đặc thù về văn hóa trong phương thức tri nhận qua các mô hình ADYN màu sắc. 

Nói cách khác, “bộ lọc văn hóa” đã tạo ra dấu ấn riêng biệt trong phương thức tri nhận 

này THỜI VẬN TỐT LÀ MÀU ĐỎ. 

3.2.4.2. Ẩn dụ ý niệm THỜI VẬN XẤU LÀ MÀU ĐEN/MÀU BẠC 

Mỗi người trong quá trình trải nghiệm cuộc sống đều có cảm nhận riêng về 

“thời vận” của cá nhân và người khác theo những cách thức khác nhau. Nếu màu đỏ 

kích thích liên tưởng tương ứng với tính chất hanh thông của con người trên đường 

đời, may mắn trong hoạt động, thuận lợi trong công việc thì ngược lại, sự rủi ro, thất 
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bại trong đời sống được biểu trưng bằng màu đen âm tính về độ sáng, tính nhiệt. 

Khảo sát nguồn ngữ liệu, chúng tôi nhận thấy rằng người Việt có xu hướng sử dụng 

màu đen/bạc gắn liền với ý niệm thời vận để thể hiện cách cảm nhận, đánh giá về 

giá trị, tính chất tiêu cực trong các hoạt động sống, cuộc sống. Các thuộc tính đặc 

trưng: sắc độ (mờ, tối), âm tính về tính nhiệt, độ sáng của màu đen ánh xạ lên miền 

đích thời vận trong tư duy con người tương ứng với các tính chất (thất bại, trở ngại, 

khó khăn, hẩm hiu…) của đời sống con người. Với tư duy ý niệm THỜI VẬN LÀ 

MÀU SẮC, tính chất tiêu cực của “thời vận” được cảm nhận bằng thị giác và nhận 

thức mang tính chủ quan của con người. Cấu trúc ADYN THỜI VẬN XẤU LÀ MÀU 

ĐEN trong tiếng Việt là một ánh xạ dựa trên các thuộc tính tương ứng giữa miền 

nguồn đen và miền đích thời vận, bao gồm các thuộc tính của màu sắc: sắc độ, tính 

nhiệt, độ sáng. Màu đen được xem là màu tối nhất trong bảng màu của con người, 

đối lập hoàn toàn với màu trắng, âm tính về sắc độ và tính nhiệt (màu lạnh). Tri 

nhận phổ quát về màu đen gắn liền với sự huyền ảo, bí ẩn và đôi khi là cả tội ác, sự 

tăm tối, bất hạnh. Trong tiếng Việt màu đen gợi liên tưởng về tính chất tiêu cực của 

thời vận: xui xẻo, thất bại, trở ngại (vận đen, số đen, hồi đen):  

-  Lòng bà tan nát, thấy số mình sao mà đen như quạ, quýt làm cam chịu. (V.269)  

- Chắc ai cũng có những lúc vận đen đủ điều ập đến. Như người ta nói họa vô 

đơn chí. Mình cũng đang như vậy. (T.208) 

  - Canh bạc gặp hồi đen. (Đ.249) 

Nhìn chung, cảm quan của người Việt đối với màu đen mang tính tiêu cực. Tri thức 

vật lý, văn hóa của con người về màu đen đã trở thành bệ đỡ cho sự tri nhận thuộc tính 

khái quát, trừu tượng của ý niệm “thời vận”. Gắn với màu đen, ý niệm “thời vận” (vận, 

số, phận...) của con người trong thời gian (canh, hồi, lúc...) được nhận thức với đầy đủ 

mặt trái của nó: sự bế tắc, xui xẻo, khó khăn, u ám… Mối tương quan hai tông màu sáng 

– tối, mà tiêu biểu là: đỏ - đen chính là cơ sở cho sự nhận diện các tính chất tích cực hay 

tiêu cực của ĐSXH trong tư duy người Việt.  

Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc sang miền đích thời vận xấu không chỉ được 

cụ thể hóa thông qua sự lựa chọn màu đen mà còn được biểu trưng bởi một màu “đặc 

biệt” là màu bạc. Trong tiếng Việt, màu bạc được xem là màu phái sinh với nét nghĩa 

“có màu trắng đục” (vầng mây bạc, ánh trăng bạc). Miền nguồn màu bạc, với thuộc 

tính đặc trưng âm tính về sắc độ: đục, mờ, v.v… ánh xạ lên miền đích thời vận tương 

ứng với đặc trưng mang tính tiêu cực (hẩm hiu, bạc bẽo) của thân phận con người 
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trong guồng quay cuộc sống. Thực tế với người Việt, trong phương thức tư duy THỜI 

VẬN XẤU LÀ MÀU BẠC, miền nguồn màu bạc được nhận thức gắn liền với màu 

trắng với sắc độ xấu của vôi, vốn không được đánh giá cao về giá trị. Trong sự tương 

phản về độ sáng, sắc độ của màu đỏ, màu bạc ánh xạ lên miền đích thời vận bằng các 

ánh xạ tương ứng: độ sáng thấp, sắc độ kém tươi (bàng bạc) tương ứng với sự hẩm hiu, 

kém may mắn của thân phận con người trong đời sống xã hội: 

  - Cơ hội cũng đang rời xa chàng cầu thủ có thân phận đen bạc này. (T.248) 

- Ai đem nhuộm lá cho vàng 

  Nhuộm đời cho bạc cho nàng phụ ta. (V.271) 

Sự tương tác giữa miền nguồn màu sắc và miền đích thời vận trong việc hình 

thành ADYN THỜI VẬN LÀ MÀU SẮC thông qua sự chuyển đổi năng động giữa 

hai phạm trù cụ thể và trừu tượng đã tạo ra giá trị tri nhận mới, cung cấp các suy luận 

hình tượng hóa cho khái niệm trừu tượng thời vận, góp phần làm rõ nét hơn đặc trưng 

tri nhận về con người nhìn từ miền nguồn màu sắc trong tiếng Việt. Do vậy, sự thay 

đổi tính chất may rủi của đời sống con người với phạm trù thời vận được người Việt 

nhận thức tương ứng với sự thay đổi màu sắc thông qua cơ chế tri nhận THAY ĐỔI 

THỜI VẬN LÀ SỰ THAY ĐỔI MÀU SẮC.  

3.3.  TIỂU KẾT 

Màu sắc không chỉ là một thuộc tính cố hữu của thiên nhiên mà còn là yếu tố 

tinh thần đặc sắc của loài người. Trong lĩnh vực ngôn ngữ, giá trị biểu trưng của 

màu sắc trong văn hóa Việt Nam trở thành cơ sở kiến tạo các ADYN màu sắc, tạo ra 

giá trị tri nhận mới, phương thức tri nhận về thế giới xung quanh, đặc biệt là thế giới 

nội tâm của con người với các cung bậc cảm xúc đa chiều. ADYN màu sắc, do vậy, 

trở thành công cụ hữu hiệu cho sự nhận thức, khám phá con người trên tổng thể các 

mặt: cảm xúc, tình cảm, sinh học và cả phương diện xã hội, tâm linh. Trên cơ sở 

khảo sát nguồn ngữ liệu có được, chương 3 của luận án đã tập trung phân tích những 

mô hình tri nhận và ADYN tiêu biểu về con người trong tiếng Việt: CẢM XÚC LÀ 

MÀU SẮC, TÌNH YÊU LÀ MÀU SẮC, HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI LÀ MÀU SẮC, 

ĐỜI SỐNG SINH HỌC LÀ MÀU SẮC, THỜI VẬN LÀ MÀU SẮC thông qua các 

mô hình ẩn dụ thứ cấp gắn với màu cơ bản.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, ADYN CẢM XÚC, TÌNH CẢM LÀ MÀU SẮC 

là loại AD chiếm số lượng lớn với 297/1040 biểu thức (tỉ lệ 28,6%). Miền đích cảm 

xúc được soi chiếu từ các ánh xạ màu sắc với các màu cơ bản được ngôn ngữ hóa 
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trong tiếng Việt. Chúng tôi tìm thấy bằng chứng thuyết phục cho sự hiện diện vượt 

trội của của màu xanh (202/297 biểu thức, chiểm tỉ lệ 68%) với tư cách miền nguồn 

ánh xạ sang miền đích cảm xúc, tình cảm con người. Các ADYN màu sắc gắn với 

các màu phái sinh xuất hiện hạn chế, giới hạn trong mô hình tri nhận về CON 

NGƯỜI TÂM LINH (THỜI VẬN XẤU LÀ MÀU BẠC). Các màu “vay mượn” 

không xuất hiện với tư cách miền nguồn trong các ẩn dụ màu sắc về con người , 

ngoại trừ son. Các ẩn dụ kết hợp hai hoặc nhiều màu xuất hiện khá phổ biến trong 

tất cả các miền đích con người tâm lý, tình cảm, tinh thần, con người xã hội và con 

người tâm linh.  

Các ADYN về con người cho thấy người Việt đã lấy thuyết “nhập thân ý niệm” 

và quan niệm “dĩ nhân vi trung” làm cơ sở cho sự nhận thức thế giới, lấy kinh 

nghiệm trong sự tương tác với thế giới tự nhiên và xã hội làm căn cứ cho các ánh xạ 

trong các AD. Nhận thức về tình cảm, cảm xúc, người Việt đã hòa vào đó sự tri nhận 

và lí giải mang tính chủ quan dựa trên sự tri nhận thuộc tính màu sắc. Các mô hình 

ADYN màu sắc cho thấy sự linh động, mềm dẻo trong phương thức tư duy của người 

Việt dựa trên cơ sở kinh nghiệm mang tính nghiệm thân và nền tảng văn hóa đặc 

thù.  

CHƯƠNG 4  

ẨN DỤ Ý NIỆM MÀU SẮC VỀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI,  

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN TRONG TIẾNG VIỆT 

4.1. DẪN NHẬP 

ĐSXH và HTTN là những đối tượng thu hút sự tập trung chú ý của các nhà nghiên 

cứu từ nhiều bình diện khác nhau. TĐ tiếng Việt [2; tr.337] định nghĩa ĐỜI SỐNG với 

các ý nghĩa: 1. “toàn bộ nói chung những hiện tượng diễn ra ở cơ thể sinh vật trong 

suốt thời gian sống”; 2. “toàn bộ nói chung những hoạt động trong một lĩnh vực nào 

đó của con người, của xã hội” (đời sống riêng, đời sống tinh thần, đời sống văn hóa”; 

3. “Toàn bộ nói chung những điều kiện sinh hoạt của con người, của xã hội” (đời sống 

có nhiều khó khăn, đời sống nhân dân); 4. “Lối sống chung của một tập thể, một xã 

hội” (đời sống xa hoa của vua chúa, đời sống mới). Bên cạnh đó, từ điển [2; tr.1100] 

định nghĩa XÃ HỘI là “hình thức sinh hoạt chung có tổ chức của loài người ở một 

trình độ phát triển nhất định” (xã hội phong kiến, quy luật phát triển của xã hội”, “đông 

đảo những người cùng sống trong một thời”. Tổng hợp các nét nghĩa trên, chúng tôi cụ 

thể hóa khái niệm ĐỜI SỐNG XÃ HỘI là “toàn bộ những các lĩnh vực xã hội, với 
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những đối tượng, hiện tượng xã hội khác nhau”. Hoạt động xã hội của con người diễn 

ra trên các lĩnh vực khác nhau của ĐSXH: kinh tế, giáo dục, chính trị - xã hội, giao 

thông, v.v… Trong đó, các lĩnh vực có những đặc trưng chung, đồng thời mỗi lĩnh 

vực có những đặc trưng riêng, vận động và biến đổi không ngừng. Từ góc độ NNHTN, 

ý niệm ĐSXH có thể hiểu chính là khái niệm ĐSXH với tổng thể hoạt động xã hội 

của con người trong các lĩnh vực như trên. Mỗi cộng đồng người với đặc trưng khác 

nhau về văn hóa, thời đại, địa phương có cách nhìn nhận thức khác nhau về khái niệm 

trung tâm này ứng với những công cụ tri nhận khác nhau. Cùng với những phương 

tiện khác, ADYN với vai trò là “chìa khóa mở ra sự hiểu biết những cơ sở của tư duy 

và các quá trình nhận thức những biểu tượng tinh thần về thế giới” [11; tr.202], được 

con người sử dụng như một phương tiện hữu ích cho việc nhận thức, khám phá về 

ĐSXH.  

HTTN được TĐ tiếng Việt [2] định nghĩa ở các mục HIỆN TƯỢNG với ý nghĩa: 

1. Cái xảy ra trong không gian, thời gian mà người ta nhận thấy; 2. Hình thức biểu 

hiện ra bên ngoài của sự vật mà giác quan thu nhận được [2; tr.423]; mục TỰ NHIÊN 

với các ý nghĩa: 1. Tất cả nói chung những gì tồn tại mà không phải do con người mới 

có; 2. Thuộc về tự nhiên hoặc có tính chất tự nhiên…[2; tr.1040]. Từ góc độ NNHTN, 

ý niệm HTTN có thể hiểu là tổng thể các hiện tượng có tính chất tự nhiên mà con 

người nhận thức được. Khảo sát các thuộc tính được chọn lọc từ miền nguồn màu sắc, 

xác lập ánh xạ giữa hai miền ý niệm nguồn - đích chúng tôi đã thiết lập mô hình tri 

nhận về ĐSXH, HTTN. Do vậy, bước tiếp theo, chúng tôi tiến hành phân tích đặc 

điểm của mô hình cấu trúc ADYN về ĐSXH, HTTN. Từ đó, rút ra những kết luận 

đáng tin cậy về phương thức tư duy của người Việt.  

4.2. MÔ HÌNH TRI NHẬN CỦA ẨN DỤ Ý NIỆM MÀU SẮC VỀ ĐỜI 

SỐNG XÃ HỘI VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN TRONG TIẾNG VIỆT  

Trong chương này, chúng tôi tập trung làm rõ đặc điểm ADYN màu sắc theo 2 

miền đích: đời sống xã hội và hiện tượng tự nhiên. Trên cơ sở thiết lập lại mô hình 

tri nhận của ADYN, kết quả khảo sát nguồn ngữ liệu thu thập được với tổng số 

248/1040 biểu thức (23,8%), phân chia biểu thức AD theo miền đích chúng tôi có 

bảng tỉ lệ ADYN về ĐSXH và HTTN trong tiếng Việt trong Bảng 4.1 sau:   

Bảng 4.1. Số lượng và tỉ lệ ẩn dụ ý niệm về đời sống xã hội, hiện tượng tự nhiên 

trong tiếng Việt 
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Miền 

nguồn 
Miền đích 

Số lượng và 

tỉ lệ ẩn dụ 

khảo sát trong 

từ điển 

Số lượng và tỉ 

lệ ẩn dụ khảo 

sát trong 

TPVH 

Số lượng và 

tỉ lệ ẩn dụ 

khảo sát trên 

PTTT 

SL 

biểu 

thức ẩn 

dụ 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

biểu 

thức 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

(%) 

SL 

biểu 

thức 

ẩn dụ 

Tỉ lệ 

(%) 

 

MÀU 

SẮC 

ĐỜI SỐNG 

XÃ HỘI 

Kinh tế 8 12,5% 7 10,4% 36 30,8% 

Giáo dục 15 23,4% 4 6,0% 14 12,0% 

Chính trị  5 7,8% 1 1,5% 32 27,4% 

Khái niệm 

trừu tượng  
5 7,8% 17 25,4% 4 3,4% 

HIỆN 

TƯỢNG 

TỰ NHIÊN 

Thời gian 2 3,1% 37 55,2% 31 26,5% 

Sự vật 
29 45,3% 1 1,5% 0 0,0% 

Tổng 64 100 67 100 117 100 

    Nhận xét: kết quả thống kê ở Bảng 4.1 trên cho thấy các biểu thức ADYN về 

kinh tế, chính trị - xã hội chiếm số lượng lớn trong ngữ liệu PTTT với 36/117 biểu 

thức (30,8) và 32/117 biểu thức (27.4). Các biểu thức ADYN về khái niệm trừu tượng 

thuộc đời sống tinh thần, xã hội chiếm số lượng cao ở nguồn ngữ liệu TPVH với 17/67 

biểu thức (25,4%), nhưng lại chiếm tỉ lệ khiêm tốn trong hai nguồn ngữ liệu còn lại: 

PTTT (3,4%), từ điển (7,8%). Các biểu thức ADYN về lĩnh vực giáo dục chiếm tỉ lệ 

cao trong ngữ liệu TĐ và PTTT với 15/64 biểu thức (chiếm 23,4%) và 14/131 biểu 

thức (10,69%).  ADYN màu sắc về thời gian chiếm số lượng lớn trong hai nguồn ngữ 

liệu TPVH (37/67 biểu thức, chiếm 55,2 %), PTTT (31/117 biểu thức, chiếm 26,5%). 

Trong khi đó, các biểu thức ADYN về sự vật lại chiếm số lượng lớn nhất trong nguồn 

ngữ liệu từ điển (29/64 biểu thức, chiếm 45,3%) nhưng lại vắng mặt trong nguồn 

PTTT. Kết quả thống kê cho thấy, các ADYN màu sắc có mặt ở tất cả các bình diện 

của ĐSXH. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích tri nhận ĐSXH và HTTN 

được chúng tôi cụ thể trong bảng 4.2: 

Bảng 4.2. Mô hình và tỉ lệ Ẩn dụ ý niệm màu sắc về đời sống xã hội, 
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 hiện tượng tự nhiên trong tiếng Việt. 

Miền 

nguồn 

MÀU 

SẮC 

Miền đích 

ĐSXH 
Mô hình ẩn dụ 

Số 

lượng 

biểu 

thức 

Tỉ lệ 

% 

ĐEN 

Kinh tế 

TÌNH TRẠNG KINH TẾ TRÌ TRỆ LÀ MÀU 

ĐEN 

ĐỐI TƯỢNG XẤU LÀ MÀU ĐEN 

20 8,1% 

Giáo dục 
THỰC TRẠNG TIÊU CỰC CỦA NỀN 

GIÁO DỤC LÀ MÀU ĐEN 
16 6,5% 

Chính trị- 

Xã hội 
ĐỐI TƯỢNG XẤU LÀ MÀU ĐEN 18 7,3% 

Thời gian THỜI GIAN NGƯNG ĐỌNG LÀ MÀU ĐEN 17 6,9% 

Sự vật GIÁ TRỊ THẤP LÀ MÀU ĐEN 4 1,6% 

TRẮNG 

Kinh tế KHÔNG HIỆU QUẢ LÀ MÀU TRẮNG 12 4,8% 

Giáo dục SỰ MINH BẠCH LÀ MÀU TRẮNG 6 2,4% 

ĐỎ 

Kinh tế ĐỐI TƯỢNG CHÍNH YẾU LÀ MÀU ĐỎ  5 2,0% 

Chính trị - 

Xã hội 
ĐỐI TƯỢNG QUÝ HIẾM LÀ MÀU ĐỎ 17 6,9% 

Thời gian TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP LÀ MÀU ĐỎ 4 1,6% 

Sự vật GIÁ TRỊ CAO LÀ MÀU ĐỎ 11 4,4% 

XANH 

Chính trị  THẾ LỰC THỨ YẾU LÀ MÀU XANH 4 1,6% 

Kinh tế 

SỰ ỔN ĐỊNH/PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀ 

MÀU XANH  

ĐỐI TƯỢNG THỨ YẾU LÀ MÀU XANH 

4 1,6% 

Khái niệm 

trừu tượng  

SỰ TRƯỜNG TỒN CỦA NGHỆ THUẬT LÀ 

MÀU XANH 
22 8,9% 

Thời gian THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP LÀ MÀU XANH  29 11,7% 
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Miền 

nguồn 

MÀU 

SẮC 

Miền đích 

ĐSXH 
Mô hình ẩn dụ 

Số 

lượng 

biểu 

thức 

Tỉ lệ 

% 

VÀNG 

Chính trị- 

Xã hội 
LỊCH SỬ VẺ VANG LÀ MÀU VÀNG 4 1,6% 

Thời gian THỜI KỲ HUY HOÀNG LÀ MÀU VÀNG 5 2,0% 

Sự vật GIÁ TRỊ CAO LÀ MÀU VÀNG 15 6,0% 

XÁM 

Giáo dục 
THỰC TRẠNG TIÊU CỰC CỦA NỀN 

GIÁO DỤC LÀ MÀU XÁM 
4 1,6% 

Kinh tế 

SỰ TRÌ TRỆ CỦA NỀN KINH TẾ LÀ MÀU 

XÁM 

SỰ SUY GIẢM CỦA NỀN KINH TẾ LÀ 

MÀU XÁM 

6 2,4% 

HỒNG Thời gian THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP LÀ MÀU HỒNG 5 2,0% 

TÍM Thời gian THỜI GIAN CHỜ ĐỢI LÀ MÀU TÍM  6 2,4% 

GAM 

MÀU 

Giáo dục  
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN GIÁO DỤC LÀ 

GAM MÀU SÁNG  
4 1,6% 

Kinh tế 
SỰ TRIỂN KINH TẾ LÀ MÀU GAM MÀU 

SÁNG 
2 0,8% 

Thời gian 
SỰ VẬN ĐỘNG CỦA THỜI GIAN LÀ SỰ 

THAY ĐỔI MÀU SẮC  
4 1,6% 

Giáo dục 
SỰ SUY GIẢM CỦA NỀN GIÁO DỤC LÀ 

GAM MÀU TỐI 
2 0,8% 

Kinh tế 
SỰ SUY GIẢM CỦA NỀN KINH TẾ LÀ GAM 

MÀU TỐI  
2 0,8% 

TỔNG CỘNG: 248 100,0 

 

 Các phân tích về sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến các phạm trù khác nhau 

trong miền đích ĐSXH cho thấy trong các màu được tri nhận, các màu xanh, trắng và 

đen được sử dụng rộng rãi hơn hẳn các màu còn lại. Trong đó, miền đích thời gian 
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nhận được sự ánh xạ nhiều nhất từ miền nguồn màu xanh. Bên cạnh đó, lĩnh vực kinh 

tế nhận được sự ánh xạ vượt trội từ miền nguồn màu sắc với các biểu thức AD gắn 

với các màu đen/trắng. Tri thức về màu sắc giữ vai trò quan trọng trong việc cấu trúc 

hóa tri thức con người về đặc trưng tốt/xấu của các hoạt động xã hội của con người, 

chịu sự chi phối của văn hóa người Việt. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền 

đích ĐSXH sẽ được chúng tôi khảo sát cụ thể dưới đây.  

4.2.1. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích đời sống xã hội 

4.2.1.1. Ẩn dụ ý niệm màu sắc về lĩnh vực Kinh tế  

Khảo sát nguồn ngữ liệu thu được từ nguồn PTTT, chúng tôi nhận thấy trong các 

bản tin kinh tế, các khái niệm trừu tượng, hiện tượng kinh kế thường được ý niệm hóa 

thông qua nhiều loại ADYN, trong đó có ADYN màu sắc. Dựa trên các ánh xạ từ miền 

nguồn màu sắc đến các miền đích khác nhau, chúng tôi tổ chức nhận diện, đặt tên và 

phân loại ADYN màu sắc. Trong các AD này một số đối tượng, khái niệm đặc thù thuộc 

lĩnh vực kinh tế được nhận thức gắn với những màu sắc nhất định, nghĩa là được ý niệm 

hóa thông qua các ý niệm màu sắc, cho thấy sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến 

miền đích khái niệm thuộc lĩnh vực kinh tế. Chúng tôi đã tiến hành sắp xếp các tiểu AD 

này theo các mô hình cụ thể: 

+ TÌNH TRẠNG NỀN KINH TẾ LÀ MÀU SẮC 

ĐSXH với các lĩnh vực xã hội đặc thù là đối tượng nhận thức của con người 

trong bất kỳ hình thái xã hội nào. Từ góc nhìn NNHTN, vận dụng phương tiện tri 

nhận là ADYN, người Việt đã lý giải, khám phá đặc trưng nổi bật của nền kinh tế 

thông qua các mô hình AD với các miền nguồn phổ biến như kiến trúc xây dựng, 

động vật, thực vật, hành trình, v.v… Khi ý niệm hóa nền kinh tế thông qua YN màu 

sắc, người Việt đã làm nổi bật hay che dấu một bình diện nào đó của ý niệm đích: 

hoạt động, tình trạng, chiều hướng phát triển. Theo đó, đặc trưng, chiều hướng phát 

triển của nền kinh tế được ý niệm như sự thay đổi màu sắc của vật thể, không gian. 

Vì thế, tùy theo sự gắn kết với màu sắc đặc thù nào đó, các hoạt động kinh tế, các đối 

tượng, tổ chức kinh tế được nhận thức rõ ràng về bản chất, giá trị. Ánh xạ dựa trên sự 

chuyển di thuộc tính từ miền nguồn màu sắc đến miền đích kinh tế phụ thuộc khá 

nhiều vào giá trị tri nhận màu sắc đó trong văn hóa Việt. Tư duy YN màu sắc thể hiện 

rõ trong các ví dụ dưới đây: 

- Bức tranh kinh tế Việt Nam 2019 nhiều gam màu sáng. Theo Tổng cục Thống 

kê, năm 2019, GDP Việt Nam tăng 7,02%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng 
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kinh tế Việt Nam đạt trên 7%, dù nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn 

trong và ngoài nước. (T.300) 

- Điểm xanh hơn cả trong những mầm hy vọng là trích lập dự phòng rủi ro. Nếu 

nhìn kỹ sự thay đổi trong chất lượng dư nợ giữa các nhóm, có thể thấy nợ xấu phát 

sinh từ các khoản cho vay mới hầu như không có. (T.269) 

- Những mảng màu xám của nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù đã có một vài tín 

hiệu khởi sắc hiếm hoi trong những tháng cuối năm, nhưng bức tranh chung của 

kinh tế thế giới năm 2012 vẫn bao phủ một màu u ám. (T.272) 

Rõ ràng trong các ví dụ trên, các từ ngữ chỉ màu không đơn thuần được dùng để 

miêu tả thuộc tính, chúng được sử dụng một cách AD về các khái niệm trừu 

tượng. Cấu trúc 2 miền YN trong mô hình ADYN màu sắc làm nổi bật một số đặc 

trưng của đối tượng tri nhận đặc biệt này. Thuộc tính cơ bản của miền đích kinh tế 

được nhận thức thông qua tri nhận màu sắc. Màu với đặc điểm dương tính về độ sáng, 

sắc độ (nhóm màu sáng) kích thích chiều liên tưởng tương ứng với đặc tính phát triển, 

tích cực của đối tượng miền đích. Ngược lại, màu có đặc điểm âm tính về độ sáng, 

sắc độ (nhóm màu tối) kích thích chiều liên tưởng tương ứng các đặc điểm trì trệ, kém 

phát triển của đối tượng miền đích. Mỗi thuộc tính, đặc trưng tương ứng với một màu, 

thuộc tính của màu. Do vậy, toàn cảnh ĐSXH với tiểu phạm trù kinh tế được tri nhận 

như một bức tranh đa màu. Đặc trưng tri nhận phổ quát của mỗi màu trong văn hóa 

chi phối, tác động đến giá trị tri nhận về đối tượng miền đích này. Theo đó, đặc trưng 

về trạng thái cân bằng, phát triển của nền kinh tế được hình dung thông qua giá trị tri 

nhận ý niệm màu sắc với thuộc tính đặc thù được chọn lọc. Trong vô số các màu được 

người Việt tri nhận, màu xanh với thuộc tính trung tính về sắc độ và độ sáng, tính 

nhiệt thấp được lựa chọn ánh xạ sang miền đích tương ứng với sự sinh sôi, phát triển 

của đối tượng miền đích. Sự tương quan về thuộc tính của xanh (sắc độ, độ sáng, giá 

trị tri nhận trong văn hóa Việt) ánh xạ lên miền đích trừu tượng tương ứng với sự ổn 

đinh, phát triển, là cơ sở kiến tạo ADYN SỰ ỔN ĐỊNH KINH TẾ LÀ MÀU XANH. 

Tương tự, thuộc tính về độ sáng thấp của màu xám (gam màu tối) trở thành cơ sở cho 

sự tri nhận, lý giải về “độ” trì trệ, tiêu cực của đối tượng miền đích kinh tế thông qua 

mô hình tri nhận SỰ TRÌ TRỆ KINH TẾ LÀ MÀU XÁM.  

Trong ADYN màu sắc về kinh tế, đặc trưng tích cực, tiêu cực của các đối tượng 

được hình dung thông qua những màu sắc hiện hữu trong đời sống người Việt. Chúng 

ta có thể nhận thấy sự thay đổi tính chất trong đặc trưng của đối tượng được nhận 
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thức tương ứng với sự thay đổi độ sáng của màu. Do vậy, sự vận hành, biến đổi đặc 

trưng nền kinh tế theo chiều hướng từ tốt - xấu, tích cực - tiêu cực được người Việt 

hình dung tương ứng với sự chuyển đổi sắc độ “sáng/ tối” của màu. Mặt khác, ADYN 

TÌNH TRẠNG NỀN KINH TẾ LÀ MÀU SẮC cũng có thể che dấu các bình diện nào 

của đó nền kinh tế, các hoạt động kinh tế như trở ngại cụ thể của từng đối tượng, hoạt 

động. Tuy vậy, các ADYN màu sắc trong lĩnh vực kinh tế đã “vẽ” nên một bức tranh 

tri nhận về tình hình một nền kinh tế với tính chất ổn định hay vận động biến đổi theo 

các chiều hướng khác nhau.  

+ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ LÀ MÀU SẮC 

Khi thực trạng nền kinh tế được YN như màu sắc, thì hoạt động con người trong 

lĩnh vực này là những hoạt động với màu sắc. Do vậy, hoạt động xây dựng, biến đổi 

nền kinh tế, các tổ chức kinh tế theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực được hình 

dung tương ứng với hoạt động “bôi, điểm, tô, đan xen” với một màu nào đó, với 

những tri nhận vừa mang tính phổ quát, vừa mang tính đặc thù văn hóa Việt. Tư duy 

ý niệm màu sắc trở thành cơ sở cho việc giải thích hoạt động con người trong lĩnh 

vực kinh tế: 

- Không tô hồng thành tích, không chủ quan, thỏa mãn nhưng cũng không bôi đen 

bức tranh kinh tế - xã hội, đó là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta khi đánh 

giá tình hình, xây dựng các nghị quyết, kế hoạch phát triển. (T.270) 

- Không tô hồng, bôi đen bức tranh kinh tế - xã hội. (T.291) 

Tính chất của hoạt động kinh tế được liên kết với một màu/gam màu nhất định. 

Giá trị tri nhận của các màu trong văn hóa Việt trở thành cơ sở cho sự nhận thức, đánh 

giá tính chất hoạt động kinh tế. Do vậy, một hoạt động tô, vẽ, v.v… gắn với màu hồng, 

xanh có đặc trưng dương tính về độ sáng, sắc độ tươi mát khiến người ta hình dung 

đến tính chất tích cực của hoạt động kinh tế. Ngược lại, các từ ngữ biểu thị hoạt 

động mang tính tiêu cực như: bôi, phủ, nhúng kết hợp với màu tối, âm tính về độ 

sáng như đen, nhọ, chàm, v.v… là cơ sở cho sự liên tưởng đến kết quả tiêu cực do 

các hoạt động kinh tế mang lại. Trong các ADYN màu sắc về kinh tế, ánh xạ dựa trên 

các thuộc tính tương ứng của miền nguồn với màu đen - âm tính về sắc độ (kịt, thui…), 

độ sáng, tính nhiệt thấp với miền đích kinh tế với đặc trưng không công khai, bất hợp 

pháp, “ngầm”, tạo cơ sở cho sự nhận thức hoạt động con người trong lĩnh vực đặc thù 

này. Người Việt đã nhận thức đặc trưng tốt/xấu, tích cực/tiêu cực trong thực trạng 

nền kinh tế, hoạt động kinh tế dựa trên mối liên hệ tương ứng giữa thuộc tính độ 
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sáng của màu với tính chất hoạt động. Sự có mặt của các biểu thức ngôn ngữ gắn 

kết từ chỉ hoạt động và từ ngữ chỉ màu sắc xuất hiện khá phổ biến trong nhận thức 

hoạt động kinh tế người Việt, thể hiện tư duy ý niệm màu sắc với việc cụ thể hóa 

ADYN  HOẠT ĐỘNG KINH TẾ LÀ MÀU SẮC thành các mô hình: HOẠT ĐỘNG 

TÍCH CỰC LÀ MÀU HỒNG; HOẠT ĐỘNG TIÊU CỰC LÀ MÀU ĐEN .  

Lược đồ hình ảnh trong trí não con người, như các nhà NNHTN chỉ ra, có được 

từ kinh nghiệm tri giác khi chúng ta tri nhận và tương tác với thế giới. Do vậy, trong 

tri nhận khái niệm trừu tượng thuộc lĩnh vực kinh tế, chúng ta dùng hiểu biết có 

được về màu sắc để nhận thức và thể hiện khái niệm trừu tượng và phức tạp này. 

Nói cách khác, người Việt chúng ta dùng tri thức về màu sắc để nhận thức các khái 

niệm trừu tượng thuộc lĩnh vực kinh tế, thể hiện hiểu biết về chúng một cách AD. 

+ CHIỀU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ LÀ MÀU SẮC 

Ý niệm không gian với lược đồ hình ảnh LÊN - XUỐNG mang tính phổ quát 

cao, có mặt trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Kết quả nghiên cứu của NNHTN đã 

chỉ ra rằng: “kinh nghiệm vật lý và văn hóa của chúng ta cung cấp rất nhiều những 

nền tảng khả hữu cho các ẩn dụ định hướng không gian. Nhưng những nền tảng nào 

được lựa chọn, và những nền tảng nào là chủ yếu lại có thể thay đổi giữa các nền văn 

hóa” [158; tr.19]. Khảo sát các biểu thức AD màu sắc về lĩnh vực kinh tế thu được, 

chúng tôi còn nhận thấy sự có mặt của các AD về hướng phát triển của nền kinh tế. 

Hoạt động phát triển của nền kinh tế theo chiều hướng TỐT LÊN hay XẤU ĐI được 

hình dung gắn với một màu sắc nhất định. 

Với tư duy ý niệm TỐT LÀ LÊN, XẤU LÀ XUỐNG, người Việt có sự nhận 

thức tình trạng, đánh giá chiều hướng phát triển hay suy giảm nền kinh tế xã hội gắn 

với sự liên tưởng “sáng lên” hoặc “tối đi” của màu sắc. Chiều hướng phát triển của 

nền kinh tế được liên tưởng ứng với sự thay đổi màu sắc, sắc độ của màu sắc đặc thù. 

Mặt khác, trong văn hóa Việt, các màu được phân theo nhóm dựa trên các đặc trưng 

về  sắc độ, độ sáng, tính nhiệt với các gam màu sáng – tối [183]. Tri nhận về màu sắc 

mang đặc trưng văn hóa dân tộc này trở thành cơ sở cho sự lý giải, phân tích, hiểu đối 

tượng phức tạp trong ĐSXH. Theo đó, màu thuộc gam màu sáng có xu hướng liên 

kết với sự phát triển theo hướng tốt lên. Ngược lại, gam màu tối có xu hướng gắn kết 

với sự liên tưởng về chiều hướng xấu đi của nền kinh tế. Do vậy, trong ADYN CHIỀU 

HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ LÀ MÀU SẮC, chiều hướng vận 

động, phát triển, tích cực của nền kinh tế được hình dung tương ứng với thuộc tính 
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độ sáng của màu, hoặc màu với sắc độ tươi mát, có giá trị biểu trưng cho sức sống 

trong văn hóa Việt. AD cơ sở này có thể được cụ thể hóa thông qua các AD thứ cấp: 

- SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ LÀ MÀU XANH 

Ý nghĩa của từ ngữ chỉ màu sắc, như các nhà ngôn ngữ học đã chỉ ra, về cơ bản 

phát triển từ nghĩa mô tả dự đoán để bao hàm giá trị tri nhận. Chẳng hạn, màu xanh với 

ý nghĩa miêu tả (bầu trời xanh, cây xanh, mây xanh...) hình thành ý nghĩa tri  nhận 

PHỤC HỒI LÀ MÀU XANH; ỔN ĐINH LÀ MÀU XANH. Trong đời sống văn hóa 

- ngôn ngữ của người Việt, hết sức tự nhiên, màu xanh được xem là màu của cây cỏ, 

gắn với sức sống, sự hồi sinh, phát triển. Đặc trưng tri nhận về sắc độ, độ sáng của xanh 

được kích hoạt, ánh xạ lên miền đích kinh tế bằng các ánh xạ tương ứng: màu với sắc 

độ tươi mát tương ứng với “sức sống”, sự hồi phục, phát triển của nền kinh tế, mở rộng 

nghĩa của ADYN màu sắc. Theo đó, tạo nên nền tảng cơ bản cho việc giới thiệu một sự 

biểu đạt mới về ngữ nghĩa AD của miền nguồn màu sắc gắn với ADYN SỰ PHÁT 

TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ LÀ MÀU XANH: 

- Bức tranh kinh tế Việt Nam 2017 không thiếu màu xanh, bất chấp phục hồi 

chậm chạp của kinh tế thế giới và khu vực. (T.253) 

- SỰ SUY GIẢM CỦA NỀN KINH TẾ LÀ MÀU ĐEN 

Có thể nhận thấy trong thực tiễn sử dụng tiếng Việt sự hiện diện ADYN màu sắc 

trong nhận thức về lĩnh vực kinh tế với miền nguồn được lựa chọn với hai màu được 

xem là tối về sắc độ, độ sáng như đen, xám:  

- Tương lai đen tối cho thương mại toàn cầu? (T.285) 

- Nhưng ngoài các gam màu tươi sáng nói trên, thì gam màu tối thể hiện ở chỗ, 

nền kinh tế đang suy giảm rõ, phản ánh sự suy giảm của tăng trưởng tiềm năng cũng 

như tác động trễ của các chính sách tiền tệ, tài khóa chặt chẽ được thực hiện trong 

những năm gần đây. (T.301) 

Giá trị biểu trưng của các màu trong nhóm màu tối như đen/ xám trong văn hóa 

Việt gắn được nhận thức gắn với liên tưởng đến sự xấu xa, bế tắc, không lối thoát. 

Thuộc tính về giá trị tri nhận này của màu đen là cơ sở cho sự nhận thức về tình trạng 

trì trệ của của nền kinh tế. Trong các biểu thức AD về kinh tế, đặc trưng về độ sáng, 

sắc độ (tối, âm tính) của màu đen/màu xám trở thành tiền đề cho sự liên tưởng đến 

tính chất khó khăn, kém phát triển của đối tượng đặc thù này. Sự tương ứng thuộc 

tính giữa hai miền ý niệm dựa trên ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích kinh 

tế là cơ sở cho sự tri nhận về chiều hướng phát triển của nền kinh tế. Theo đó, người 
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Việt nhận thức sự suy giảm của nền kinh tế thông qua ý niệm màu sắc, gắn với màu 

màu đen/ màu xám. Nhìn chung, tri thức về màu sắc trở thành cơ sở cho sự nhận biết, 

lí giải bản chất của khái niệm trừu tượng, phức tạp này. Từ cảm quan tiêu cực về màu 

đen, màu xám với thuộc tính về sắc độ (âm tính), người Việt có sự liên tưởng đến mặt 

tiêu cực của đối tượng có thuộc tính “có màu” đen, hoặc xám. Về cơ bản có thể nhận 

diện sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc sang miền đích kinh tế ở những liên tưởng nhất 

định thông qua các ánh xạ chuyển di thuộc tính sắc độ, độ sáng từ miền nguồn đen 

sang miền đích kinh tế tương ứng với các đặc trưng, tính chất có giá trị tiêu cực. Như 

vậy, đối với người Việt, ADYN màu sắc chính là phương thức tri nhận hữu hiệu các 

về các vấn đề, khái niệm trừu tượng thuộc miền đích kinh tế. Có thể hình dung quá 

trình kích hoạt các thuộc tính từ miền nguồn màu sắc sang miền đích kinh tế trong 

ADYN SỰ TRÌ TRỆ CỦA NỀN KINH TẾ LÀ MÀU XÁM, SỰ SUY GIẢM CỦA 

NỀN KINH TẾ LÀ MÀU ĐEN như Bảng 4.3 sau:     

Bảng 4.3.  Thuộc tính tương ứng giữa miền nguồn màu đen/màu xám và miền đích 

sự trì trệ/suy giảm của nền kinh tế 

MIỀN NGUỒN 

MÀU ĐEN/MÀU XÁM 

MIỀN ĐÍCH 

SỰ TRÌ TRỆ CỦA NỀN KINH TẾ 

- Độ sáng thấp →  suy giảm về chiều hướng phát triển 

- Sắc độ (tối, u ám…) →  trì trệ, không minh bạch 

- Giá trị tri nhận về văn hóa của màu   →  hệ quả tiêu cực  

                                                                     

Đối với người Việt, thuộc tính sắc độ (âm tính), giá trị tri nhận tiêu cực về màu 

xám trở thành cơ sở cho sự liên tưởng mặt tiêu cực của nền kinh tế. Gắn với màu xám, 

nền kinh tế được nhận thức ở mặt trái của nó: trì trệ, kém phát triển. Trong khi đó, tri 

nhận về chiều hướng tính cực của lĩnh vực đặc thù này gắn liền với màu xanh.  Bởi lẽ, 

trong tâm thức của người Việt, xanh là màu của cây cỏ, của sự sống. Màu xanh trở 

thành phương tiện biểu trưng cho chiều hướng tích cực của sự phát triển. Với sự chuyển 

di thuộc tính từ miền nguồn màu sắc đến miền đích kinh tế, sự chọn lựa màu xanh, đen 

hoặc xám trong các ánh xạ tương quan giữa hai miền ý niệm, cho thấy, các ánh xạ từ 

miền nguồn màu sắc đến miền đích kinh tế là cơ sở kiến tạo ADYN màu sắc về chiều 

hướng phát triển của nền kinh tế với các mô hình ẩn dụ thứ cấp SỰ PHÁT TRIỂN 

CỦA NỀN KINH TẾ LÀ MÀU XANH.  Tư duy biện chứng, linh hoạt về mối tương 
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quan giữa hai màu sáng tối, mà tiêu biểu là màu xanh - đen/ xám của người Việt 

chính là cơ sở cho việc nhận diện sự đối lập về tình trạng của nền kinh tế. Những 

đặc trưng phong phú về đối tượng, lĩnh vực, phức tạp về thuộc tính nền của kinh tế 

được hình dung tương ứng với màu, thuộc tính màu sắc, chủ yếu là các màu cơ bản 

được tri nhận trong tiếng Việt.  Hoạt động xây dựng, biến đổi kinh tế được hình 

dung cụ thể, gắn với màu sắc. Các màu được xem tương phản nhau về thuộc tính cơ 

bản, giá trị tri nhận trong văn hóa Việt đã trở thành cơ sở cho sự hiểu biết về tình 

trạng, chiều hướng phát triển đối tượng thuộc lĩnh vực ĐSXH. Nằm giữa hai thái 

cực tốt - xấu này là một tình trạng “nguy hiểm” được biểu trưng bởi màu đỏ, nổi bật 

về sắc độ, độ sáng nhằm thu hút sự chú ý của con người: thẻ đỏ, báo động đỏ, v.v... 

Trong tiếng Việt, thực trạng “báo động đỏ”, nguy hiểm của nền kinh tế được nhận 

thức thông qua mô hình tri nhận TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM LÀ MÀU ĐỎ: 

- Nước này đang đưa ra báo động đỏ cho nền kinh tế thế giới khi phải vật lộn 

với sự suy thoái kinh tế. (T.294) 

- Nợ công đáng ở sát mức “báo động đỏ”. (T.295) 

+  Ẩn dụ ý niệm ĐỐI TƯỢNG KINH TẾ LÀ MÀU SẮC  

Xét từ phương diện định tính, chúng tôi nhận thấy, các AD về các khái niệm thuộc 

lĩnh vực kinh tế nói chung thực hiện chức năng tri nhận đánh giá vai trò, bản chất các 

đối tượng trong lĩnh vực kinh tế dựa trên quan hệ tương liên với những màu sắc đặc 

thù. Tư duy ý niệm màu sắc có tác động nhất định trong nhận thức của người Việt về 

đối tượng đặc thù trong lĩnh vực kinh tế. Sự tri nhận phổ quát TRẮNG LÀ TÍCH CỰC; 

ĐEN LÀ TIÊU CỰC chi phối nhận thức chủ quan của người Việt về miền ý niệm kinh 

tế. Những thuộc tính tương liên giữa hai miền ý niệm “đối tượng” và “màu sắc” là hệ 

quả của một quá trình ánh xạ từ miền nguồn sang miền đích dựa trên cơ sở kinh nghiệm 

tri giác và cảm giác của con người.  Đặc điểm bản chất của các đối tượng đặc thù trong 

lĩnh vực kinh tế được nhận thức dựa trên tri thức có được về màu sắc, được màu sắc 

hóa. Do vậy, về cơ bản ADYN ĐỐI TƯỢNG KINH TẾ LÀ MÀU SẮC có thể được cụ 

thể hóa thành:  

- ĐỐI TƯỢNG KINH TẾ XẤU LÀ MÀU ĐEN 

Trong lĩnh vực kinh tế, đồng tiền được xem là đối tượng có thế lực mạnh mẽ 

nhất, chi phối, tác động đến hầu hết các đối tượng thuộc đời sống tinh thần cũng như 

đời sống vật chất của con người (nén bạc đâm toạc tờ giấy; đồng tiền đi trước đồng 

tiền khôn, v.v…). Nhận thức về đối tượng đặc biệt này, người Việt có sự phân định 
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rất rõ “giá trị” (chia sẻ chung về giá trị, niềm tin... của cộng đồng), nguồn gốc bất 

minh của đối tượng trong liên tưởng với màu đen. Trong số các màu sắc, màu đen 

được sử dụng như một màu chủ lực để chỉ đặc tính xấu của đối tượng này. Trong tư 

duy của phần đông chúng ta, màu đen được nhận thức là màu của bóng tối, của đêm, 

trống rỗng, không rõ ràng, xấu xa. Đen là màu của bí ẩn, của bóng tối, và bóng tối là 

nơi ẩn náu tốt nhất khi tham gia vào hoạt động kinh doanh bí mật. Những điều bất 

hợp pháp thường diễn ra trong bóng tối. Và có lẽ không màu nào được nhìn nhận một 

cách tiêu cực hơn màu đen. Do vậy, đối với người Việt vấn đề gì không rõ ràng, không 

biết rõ, mang tính mờ ám, xấu xa được hình dung với màu đen. Điều này lý giải cho 

việc những biểu thức ngôn ngữ kiểu: đồng tiền đen, tín dụng đen, chợ đen, quỹ đen, 

v.v… phổ biến trong thực tiễn sử dụng tiếng Việt, thể hiện tư duy ý niệm ĐỐI 

TƯỢNG KINH TẾ XẤU LÀ MÀU ĐEN: 

- Nó chỉ ra công ty Mirae đã tạo ra quỹ đen từ số tiền 3 tỷ từ ngân hàng Hangyul 

và đưa 30 triệu cho Nghị sĩ Jang cho cuộc bầu cử... (T.280) 

- Những ngày đầu bước chân vào làm công nhân, do thiếu thốn tài chính cộng 

với thiếu hiểu biết về tín dụng đen nên Dương đã vay nặng lãi 30 triệu đồng lãi suất 

21%/tháng (255%/năm). (T.282) 

Trong tri nhận chung của người Việt, màu đen được nhận thức gắn với sắc thái tiêu 

cực. Đặc trưng tri nhận này vẫn giữ nguyên khi chúng được dùng để kích hoạt liên tưởng 

về một tính chất, một khái niệm, hoặc một hiện tượng xã hội nào đó với đặc tính mang ý 

nghĩa tiêu cực. Trong ADYN màu sắc về lĩnh vực kinh tế, thuộc tính của màu đen (âm 

tính về độ sáng, sắc độ, gây cảm giác không đẹp) ánh xạ lên miền đích đối tượng tương 

ứng với đặc tính không rõ ràng, minh bạch về nguồn gốc, lũng đoạn về giá trị của đối 

tượng. Các biểu thức ngôn ngữ biểu đạt tính chất, đặc điểm của đối tượng gắn với màu 

đen thường mang ý nghĩa tiêu cực. Do vậy “đồng tiền đen” được dùng nhiều trong đời 

sống ngôn ngữ với ý nghĩa chỉ đồng tiền được tạo ra từ những hoạt động xã hội tiêu cực 

của con người, đi ngược lại những chân giá trị về đạo đức của cộng đồng xã hội (thu 

nhập từ các hoạt động bất hợp pháp, không minh bạch). Về giá trị, nó được xem là “bẩn”, 

đối lập với đồng tiền “sạch” có được từ lao động chân chính, hợp pháp. Bên cạnh đó, 

trong các biểu thức “tín dụng đen”, “quỹ đen”, thuộc tính cơ bản của đen trở thành cơ sở 

cho sự tri nhận ý nghĩa tiêu cực, được dấu kín, bất hợp pháp, gây tác hại của đối tượng 

đối với ĐSXH… Cũng như thế, cụm từ “xã hội đen” đề cập đến một thế giới ngầm, được 

xây dựng trên những luật lệ, nền tảng phi đạo đức. Một hoạt động mang tính “chợ đen” 
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được hình dung là hoạt động phức tạp, của một nhóm người chi phối, tác động xấu đến 

đời sống con người nói chung, v.v... Điều này cho thấy trong tiếng Việt, màu đen kết nối 

với ý nghĩa AD về thuộc tính, sắc thái tiêu cực. Các giá trị tích cực dường như bị xóa 

nhòa, che lấp bởi màu đen. 

- ĐỐI TƯỢNG KINH TẾ THỨ YẾU LÀ MÀU XANH 

Giá trị tri nhận của từng màu sắc trong văn hóa Việt hàm chứa chức năng đánh 

giá tính chất tích cực hay tiêu cực khi gắn với đối tượng cụ thể, không hoàn toàn cố 

định Các ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến các miền đích tri nhận khác có tính bán 

phần. Do đó, có thể nhận thấy trong thực tiễn sử dụng tiếng Việt, cùng một màu nhưng 

trong các kết hợp khác nhau có thể mang ý nghĩa không giống nhau. Trường hợp này 

mang ý nghĩa tích cực những trường hợp khác lại mang ý nghĩa tiêu cực. Đặc trưng 

này một mặt cho thấy sự lựa chọn thuộc tính ánh xạ từ miền nguồn đến miền đích, 

mặt khác, cho thấy tính biện chứng trong cách tư duy của người Việt. Mặt khác, bản 

chất của ánh xạ từ miền nguồn lên miền đích được các nhà tri nhận chỉ ra: một miền 

nguồn có thể ánh xạ lên nhiều miền đích khác nhau, và trên thực tế, hầu hết các miền 

nguồn đều ánh xạ không chỉ một mà là một vài miền đích. Trong vô số màu được 

người Việt tri nhận, màu xanh thường được lựa chọn để biểu trưng thuộc tính tích cực 

của đối tượng miền đích (tình xanh, đời xanh, lối sống xanh, v.v…). Tuy nhiên, khảo 

sát nguồn ngữ liệu, chúng tôi nhận thấy trong ADYN ĐỐI TƯỢNG KINH TẾ THỨ 

YẾU LÀ MÀU XANH thuộc tính độ sáng được lựa chọn của xanh (kém hơn so với 

đỏ) ánh xạ lên miền đích đối tượng (thế lực) gắn với liên tưởng về vai trò thứ yếu, 

mang tính tiêu cực của đối tượng:  

- Chuyên gia này còn quan ngại về tình trạng các “ông lớn” trong giới nhà thầu 

hiện nay cam tâm tình nguyện làm “quân xanh” dẫn đến sự lộn xộn, cạnh tranh 

không lành mạnh, gây khó khăn trong lựa chọn nhà thầu. (T.270) 

 - Điều này liệu đủ để khắc phục được tình trạng quân xanh, quân đỏ không, 

thưa ông? (T.297) 

- ĐỐI TƯỢNG KINH TẾ CHÍNH YẾU LÀ MÀU ĐỎ   

Trong văn hóa Việt, mỗi màu mang những đặc trưng tri nhận riêng về thuộc 

tính, giá trị thẩm mỹ. Màu xanh so với đen được xem là sáng. Nhưng xanh so với đỏ 

lại là màu tối. Hai màu tương phản về độ sáng được đặt cạnh nhau càng làm nổi bật 

độ sáng của đỏ, thu hút sự chú sự của mắt người. Đỏ được dùng với nghĩa AD tương 

ứng với sự quan trọng bởi sự thu hút của màu. Trong thế đối lập, xanh với thuộc tính 



116 

tươi mát, “thấp” hơn về sắc độ, tính nhiệt tương ứng với ý nghĩa tri nhận về vai trò 

thứ yếu, ít quan trọng của đối tượng làm “quân xanh”. Nhìn nhận đặc trưng trung 

tính về sắc độ, độ sáng của xanh tương ứng với sự giả dối, non yếu của một đối tượng 

cụ thể, người Việt thường dùng cụm từ “quân xanh” để chỉ nhóm người, thế lực đóng 

vai trò “nghi binh”, “giả” hoạt động để “quân đỏ, đối tượng quan trọng thực hiện 

nhiệm vụ. Trong tương quan về độ sáng, sắc độ giữa xanh và đỏ, màu đỏ nổi bật về 

độ sáng, sắc độ. Do vậy, màu đỏ có xu hướng gắn kết với phương thức tri nhận ĐỐI 

TƯỢNG KINH TẾ CHÍNH YẾU LÀ MÀU ĐỎ, là cơ sở nhận thức về vai trò trọng 

tâm của đối tượng trong các lĩnh vực khác nhau của ĐSXH. Thực tế, về cơ bản có thể 

nhận thấy, phương thức tri nhận theo mô hình ADYN màu sắc này còn được sử dụng 

trong lĩnh vực chính trị -xã hội: 

- Trước đây, trong danh sách bầu cử có những ứng cử viên chỉ để làm “quân 

xanh, quân đỏ”, nghĩa là giới thiệu cho có dù ứng cử viên đó không có nhiều tiềm 

năng trúng cử hoặc nếu may mắn trúng cử thì cũng khó trở thành một đại biểu đạt 

yêu cầu do đa số còn “non” hoặc đã “chót” về tuổi đời, thâm niên, trình độ… (T.315) 

4.2.1.2. Ẩn dụ ý niệm màu sắc về lĩnh vực Giáo dục 

Với tinh thần hiếu học, người Việt luôn đề cao vai trò của giáo dục đối với xã 

hội. Thực trạng, tác động của hoạt động giáo dục đối với ĐSXH thu hút sự quan tâm 

của đông đảo các thành viên xã hội. Trong đời sống ngôn ngữ, các biểu thức AD về 

hoạt động giáo dục xuất hiện khá phổ biến: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, lụa 

là tuy trắng, vụng cầm cũng đen, v.v… Có thể thấy, trong các biểu thức AD này, 

hoạt động giáo dục cũng như tác động của hoạt động đối với đời sống  con người, cụ 

thể là tác động đến sự hình thành nhân cách, phẩm chất con người được hình dung 

thông qua những liên tưởng về màu sắc nhất định, dựa trên quan hệ tương liên giữa 

thuộc tính màu sắc với đặc tính tích cực hay tiêu cực của đối tượng. Thực tiễn tiếng 

Việt cho thấy, người Việt đã sử dụng từ ngữ chỉ màu sắc để nhận thức, giải thích 

các vấn đề về bản chất, thực trạng, chiều hướng phát triển… của giáo dục. Những 

biểu thức ngôn ngữ kiểu: vết son trong giáo dục, một nền giáo dục đen tối, bức 

tranh đen tối về một nền học thức, vệt đen trong nhân cách người học, gần mực thì 

đen... thể hiện sự ánh xạ của ý niệm màu sắc sang lĩnh vực giáo dục xuất hiện phổ 

biến trong tiếng Việt. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc miền đích khái niệm thuộc 

lĩnh vực giáo dục là cơ sở tri nhận các bình diện của lĩnh vực giáo dục thông qua mô 

hình ADYN màu sắc: 
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- THỰC TRẠNG GIÁO DỤC LÀ MÀU SẮC 

Trong các ADYN màu sắc về giáo dục, miền đích với các thuộc tính như hệ 

thống, đối tượng, hoạt động, chiều hướng phát triển được nhận thức cụ thể dựa trên 

những tri thức về màu sắc của người Việt chúng ta. Các màu đen, xám là những ưu 

tiên hàng đầu được lựa chọn ánh xạ sang miền đích giáo dục tương ứng với thực trạng 

xấu, xuống cấp bởi sự tương liên âm tính về độ sáng của màu với tính chất tiêu cực 

mà thực trạng tiêu cực của nền giáo dục tác động đến nhận thức, tâm lý con người. 

Do vậy, về cơ bản, mô hình tri nhận THỰC TRẠNG GIÁO DỤC LÀ MÀU SẮC có 

thể được cụ thể hóa thành: 

+ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TIÊU CỰC LÀ MÀU XÁM/MÀU ĐEN 

 - Bức tranh giáo dục Hà Giang mang gam màu xám buồn. Chưa bao giờ Hà 

Giang là điểm sáng của Giáo dục Quốc gia. (T.254) 

- Trong khi toàn nền giáo dục bị bao trùm bởi một màu đen, thông tin Việt 

Nam xác lập kỉ lục thí sinh có điểm thi cao nhất thế giới tại Olympic Sinh học được 

đưa ra như một ánh sáng giúp mọi người có thêm niềm tin vào giáo dục. (T.244) 

Nhận thức khái niệm trừu tượng gắn với tri nhận thuộc tính cụ thể của ý niệm 

màu sắc cho thấy ADYN nói chung và ADYN màu sắc nói riêng không chỉ là hiện 

tượng của lời nói mà là một cách suy nghĩ. Trong các ADYN màu sắc về giáo dục, 

thực trạng tốt - xấu, tích cưc - tiêu cực nền giáo dục được được nhận thức thông qua 

thuộc tính được tri nhận của những màu sắc, gắn với những gam màu đặc thù. Thực 

trạng xấu của nền giáo dục được nhận thức trong mối liên tưởng với màu đen/xám, 

vốn được xem là màu tối. Cũng như màu đen, màu xám kích thích liên tưởng tương 

ứng giá trị về sự suy giảm, trì trệ. “Màu xám tro là màu nửa sau kỳ tang chế. Màu 

xám một số hôm trời mù, gây cảm giác buồn, sầu man mác, phiền muộn. Người ta gọi 

đấy là thời tiết xám xịt và nói ra chiều mặt xám để chỉ một bộ mặt cau có dễ sợ” [12; 

tr. 1014]. Trong văn hóa Việt, màu xám mang ý nghĩa biểu trưng cho những gì buồn 

tẻ, thiếu sức sống. Nhìn chung, cũng giống như màu đen, màu xám khiến con người 

ta liên tưởng tới sự bế tắc kéo dài. Giá trị tri nhận của màu xám trong văn hóa Việt 

tạo cơ sở cho sự tri nhận đặc tính tiêu cực “buồn”, “ảm đạm” của thực trạng và hoạt 

động giáo dục được nhận thức, sự bế tắt, suy giảm về chiều hướng phát triển của đối 

tượng này. Qua đó, cho thấy cách nhìn nhận, đánh giá hoạt động, đối tượng đặc thù 

này trong tâm thức người Việt. Trong tiếng Việt, xám được tri nhận trong nhóm màu 

tối, âm tính về sắc độ, độ sáng, tính nhiệt thấp. Gắn với màu xám, đối tượng được 
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nhận thức ở đặc tính tiêu tực của thực trạng, tương ứng với các thuộc tính, giá trị tri 

nhận của màu xám trong văn hóa Việt. 

+ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TÍCH CỰC LÀ GAM MÀU SÁNG.  

 Tư duy YN màu sắc đã chi phối phương thức tri nhận về nền giáo dục của người 

Việt theo các phương diện khác nhau. Nếu các màu đen/màu xám được lựa chọn tạo 

cơ sở cho sự nhận thức tình trạng, thuộc tính tiêu cực của nền giáo dục thì ngược lại 

gam màu sáng nói chung được lựa chọn để “biểu trưng” đặc trưng, tính chất tốt đẹp của 

miền đích giáo dục. Trong văn hóa Việt, các màu thuộc nhóm màu sáng được nhìn 

nhận với những giá trị tích cực. Màu xanh kết nối với ý nghĩa hồi sinh, phát triển, 

đẹp. Màu đỏ kết nối với sự nổi bật, thu hút. Theo đó, hoạt động của con người trong 

lĩnh vực này cũng được nhận thức là những hoạt động (tô, vẽ, nhuộm…) gắn với màu 

sắc (gam màu sáng), tô, vẽ một “nét son” gắn với một hành động đẹp, một hiện tượng 

tích cực, đáng hoan nghênh trong hoạt động giáo dục. Một hiện tượng “mầm xanh” 

được nhận thức gắn với sự phát triển. Thực trạng ổn định, tích cực được nhận thực với 

sự bao trùm gam màu sáng:  

- Gam màu sáng trong bức tranh giáo dục vùng cao. Vượt qua những khó khăn 

về điều kiện kinh tế, xã hội… giáo dục vùng cao đang ngày càng chuyển mình mạnh 

mẽ. (T.263) 

Mặt khác, sự tương phản về tính chất tích cưc – tiêu cực; phát triển – suy giảm 

của nền giáo dục được hình dung trong sự liên tưởng màu sắc, ứng với sự biến đổi 

tăng dần hoặc giảm dần về độ sáng, sắc độ của màu màu, gam màu sáng (hồng, xanh 

) -  tối (xám) tạo cơ sở tri nhận về chiều hướng phát triển của giáo dục thông qua mô 

hình tri nhận CHIỀU HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÀ MÀU SẮC thông qua 

mô hình ADYN thứ cấp sau:  

-  SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN GIÁO DỤC LÀ GAM MÀU SÁNG  

Khảo sát ngữ liệu từ nguồn PTTT, chúng tôi tìm thấy bằng chứng cho sự ánh xạ 

từ miền YN màu sắc đến miền đích giáo dục trong các mô hình tri nhận này với sự 

hiện diện của biểu thức AD:  

- Đó là minh chứng sinh động thể hiện giáo dục Việt Nam đang chủ động hội 

nhập thế giới, không ngừng tiếp cận chuẩn mực giáo dục quốc tế để làm mới, làm 

giàu cho nền giáo dục của quốc gia mình. Đó cũng là gam màu tươi sáng thể hiện 

bức tranh giáo dục Việt Nam đang trên đà khởi sắc. (T.264) 
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Sự chuyển đổi màu, độ sáng màu là cơ sở cho sự liên tưởng, tri nhận về chiều 

hướng phát triển của đối tượng. Tri thức cụ thể về màu tạo cơ sở cho việc nhận thức 

khái niệm mang tính trừu tượng trong tri nhận thế giới của người Việt. Cơ chế hình 

thành các ánh xạ của ADYN màu sắc trong các lĩnh vực ĐSXH  được xây dựng trên 

cơ sở trải nghiệm bản thân con người một mặt lý giải giá trị tri nhận của ADYN màu 

sắc, làm rõ thuộc tính của đối tượng tri nhận ở miền đích, mặt khác nhấn mạnh vai 

trò của ADYN màu sắc trong việc thuyết phục, thu hút sự đồng tình hay phản đối của 

con người đối với vấn đề xã hội đưa ra. Sự gắn kết của màu và gam màu sáng với 

những thuộc tính tích cực của sự vật, đối tượng được nhận thức vốn mang tính phổ 

quát trong tư duy ý niệm màu sắc của người Việt.  

- SỰ SUY GIẢM CỦA NỀN GIÁO DỤC LÀ GAM MÀU TỐI 

Ngoài chức năng tri nhận, cụ thể hóa các khái niệm trừu tượng để nhận thức, lí 

giải, các ADYN màu sắc còn cho thấy chức năng dụng học bằng việc thể hiện quan 

điểm, niềm tin của người sử dụng đối với các vấn đề, thực trạng, chiều hướng phát 

triển của nền giáo dục được đưa ra. Các AD tìm được đều chứa đựng các ánh xạ thực 

hiện chức năng làm nổi bật hoặc che dấu một bình diện thực nào đó, và chính chức 

năng này, hướng con người tập trung chú ý vào bình diện nào đó (phát triển, trì trệ...) 

của đối tượng. Gắn kết, gợi liên tưởng về chiều hướng tiêu cực, suy giảm của đối 

tượng là một xu hướng hiện hữu trong phương thức tư duy ý niệm màu sắc của người 

Việt chúng ta:   

- Một năm nhiều gam màu tối của ngành giáo dục Việt Nam. Năm 2018 thực 

sự là quãng thời gian đầy sóng gió của ngành giáo dục và đào tạo với hàng loạt 

những vụ việc được coi là chưa từng có trong lịch sử. (T.262)  

4.2.1.3. Ẩn dụ ý niệm màu sắc về lĩnh vực Chính trị - xã hội 

Từ góc nhìn tri nhận, chúng tôi nhận thấy rằng, màu sắc là một miền nguồn rất tiềm 

năng trong việc cấu thành các ADYN. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích 

chính trị - xã hội trong tiếng Việt được chúng tôi cụ thể hóa qua các ADYN:  

+ THẾ LỰC CHÍNH TRỊ LÀ MÀU SẮC 

ADYN THẾ LỰC CHÍNH TRỊ LÀ MÀU SẮC được tạo nên bởi sự kết nối hai 

đặc trưng: bản chất tốt/ xấu của đối tượng chính trị tương ứng thuộc tính về sắc độ, 

độ sáng của màu. Mỗi màu sắc, như chúng tôi đã phân tích, mang giá trị tri nhận về 

văn hóa khác nhau. Trong văn hóa Việt, màu đen được xem là thuộc tính của bóng 

tối, của sự xấu xa, không rõ ràng. Với người Việt, bản chất của các thế lực trong hoạt 



120 

động chính trị gắn với màu đen được nhìn nhận ở mặt phản diện, xấu xa. Đó là những 

tổ chức, nhóm người hoạt động trong lĩnh vực chính tri – xã hội với mục đích xấu, 

tác động tiêu cực đến sự phát triển của xã hội, với những hoạt động mờ ám, không rõ 

ràng. Ngược lại, đối tượng tốt, thế lực chính nghĩa, đối tượng tài năng được nhận diện 

gắn với màu đỏ nổi bật về độ sáng. Thuộc tính độ sáng nổi bật của màu đỏ ánh xạ 

sang miền đích khái niệm thuộc lĩnh vực chính trị tương ứng với sự nổi bật về năng 

lực, trí tuệ của đối tượng tri nhận. Tư suy ý niệm ĐEN LÀ XẤU, ĐỎ LÀ TỐT đã chi 

phối hướng tỏa tia của ADYN THẾ LỰC CHÍNH TRỊ LÀ MÀU SẮC, kiến tạo AD 

thứ cấp THẾ LỰC XẤU LÀ MÀU ĐEN; ĐỐI TƯỢNG TÀI NĂNG LÀ MÀU ĐỎ: 

- Không để bất kỳ thế lực đen tối nào có thể phá hoại đất nước. (T.316) 

 - Từ phát động của Thành đoàn TP.HCM, cuộc vận động đã dần định hình, thành 

mảnh đất ươm tạo cho những "hạt giống đỏ" nảy mầm và trưởng thành từng ngày. 

(T.298) 

 + HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI LÀ MÀU SẮC 

Đặc điểm hoạt động xã hội của con người trong lĩnh vực chính trị được ý niệm 

hóa trong mô hình tri nhận ADYN màu sắc, tương ứng với tính chất của hoạt động với 

màu nhất định, kiến tạo nên mô hình ADYN HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

TIÊU CỰC LÀ MÀU ĐEN; HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TÍCH CỰC LÀ 

MÀU ĐỎ/MÀU HỒNG. Trong loại AD này, đặc tính của hoạt động với màu sắc 

(nhạt đi, phai màu, nhuộm màu…) được sử dụng rõ nét trong trong ánh xạ bán phần 

từ miền nguồn màu sắc sang miền đích chính trị.  Hoạt động chính trị có có tính chất 

tác động đến đời sống tinh thần xã hội, ảnh hưởng đến tất cả mọi người theo chiều 

hướng tích cực hoặc tiêu cực: 

 - Không ngừng tô hồng truyền thống “Chủ động, đoàn kết, kiên trung, chiến 

thắng”. (T.136) 

  - Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền phản động, xuyên tạc, bôi 

đen lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, dân tộc góp phần làm thất bại chiến lược 

“Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc. (T.110)  

4.2.1.4. Ẩn dụ ý niệm màu sắc về khái niệm trừu tượng thuộc đời sống tinh 

thần, xã hội 

Kết quả phân tích sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích ĐSXH trong 

tiếng Việt thông qua các mô hình AD trên cho thấy ADYN màu sắc có vai trò nhất 

định trong việc làm nổi bật hoặc che dấu phương diện nào đó thuộc miền đích. Đặc 
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biệt, khảo sát nguồn ngữ liệu, chúng tôi tìm thấy những bằng chứng cho thấy người 

Việt đã sử dụng các thuộc tính cơ bản thuộc miền ý niệm màu sắc để tạo nền tảng cho 

sự tri nhận thuộc tính giá trị bất hủ, sự trường tồn theo thời gian của các tác phẩm 

nghệ thuật, sáng tạo tinh thần của con người (thơ, nhạc)  thông qua thuộc tính của màu 

sắc. Về cơ bản, có thể cụ thể hóa sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích 

khái niệm trừu tượng thuộc đời sống tinh thần, xã hội thông qua mô hình ADYN SỰ 

TRƯỜNG TỒN CỦA NGHỆ THUẬT LÀ MÀU XANH 

Gắn với hoạt động sống của con người trong các lĩnh vực ĐSXH, màu sắc còn 

được tri nhận tương ứng với thuộc tính giá trị tốt đẹp, trường tồn của các sản phẩm 

nghệ thuật trong đời sống tinh thần con người về cả phương diện vật chất lẫn giá trị 

tinh thần. Trong ADYN SỰ TRƯỜNG TỒN CỦA NGHỆ THUẬT LÀ MÀU XANH, 

đặc trưng sắc độ, độ sáng, giá trị tri nhận của các màu xanh ở miền nguồn màu sắc 

trong văn hóa Việt ánh xạ lên miền đích khái niệm trừu tượng tương ứng với đặc trưng 

tươi mới, trường tồn với thời gian của đối tượng. Do vậy, chúng ta có thể bắt gặp trong 

thực tiễn tiếng Việt những biểu thức AD màu xanh được dùng phổ biến:  

- Đây hồn thơ thời đại đợi ta đây xanh biếc màu xanh, bể như nghìn mùa thu 

qua còn để tâm hồn nằm đọng lại. (V.282) 

- Những Bài hát còn xanh ra đời với nguồn cảm hứng bất tận từ những giai 

điệu bất hủ, đã đi qua thăng trầm của năm tháng và vẫn luôn giữ mãi sức “xanh” 

mãnh liệt của mình trong lòng công chúng yêu nhạc. (T.253)  

 - Sau đêm chung kết 3 chương trình "Tiếng hát mãi xanh" 2014 với chủ đề 

“Đêm tình ca”, tốp 4 đã được xác định và đó đều là những gương mặt xứng đáng 

nhất. (T.252) 

Theo truyền thống, trong văn hóa Việt Nam xanh được xem là màu của thiên 

nhiên, của sự sinh trưởng, sức sống, sự hồi sinh. Trong mô hình ADYN SỰ TRƯỜNG 

TỒN CỦA NGHỆ THUẬT LÀ MÀU XANH những thuộc tính này của miền nguồn 

màu xanh ánh xạ miền đích Khái niệm trừu tượng tương ứng với đặc trưng tươi đẹp, 

“còn nguyên vẹn về giá trị” của đối tượng. Do vậy, về cơ bản thể hình dung quá trình 

chuyển di thuộc tính từ miền nguồn màu xanh sang miền đích Sự phát triển, trường tồn 

của sáng tạo nghệ thuật như Bảng 4.4. sau: 

Bảng 4.4. Thuộc tính tương ứng giữa miền nguồn màu xanh và miền đích sự phát 

triển, trường tồn của sáng tạo nghệ thuật 

 



122 

MIỀN NGUỒN 

MÀU XANH 

MIỀN ĐÍCH 

SỰ TRƯỜNG TỒN CỦA NGHỆ THUẬT 

- Sắc độ (tươi, tươi mới) 
→ vẻ đẹp, sự tươi mới của đối tượng trong đời 

sống tinh thần con người. 

- Tính nhiệt được cảm nhận: mát, 

lạnh 
→ sự ổn định, chắc chắn  

- Giá thị tri nhận trong văn hóa 

Việt Nam  
→ sự phát triển, sức sống của đối tượng  

 

Biểu thức AD trong tác phẩm văn học, thường được xem là sự sáng tạo, nổi bật, 

phong phú, thú vị và khó giải thích hơn các AD phi văn học. Bởi lẽ, tính chất sáng tạo, 

ít nhiều mang màu sắc cá nhân có thể gây nhiễu nhận thức về đối tượng quen thuộc. 

Tuy nhiên trong nghiên cứu về AD trong thơ, Lakoff và Turner (1989) cũng cho rằng 

các biểu thức AD tạo ra bởi các nhà thơ uy tín thường được dùng trong đời sống, ADYN 

phần lớn cũng là nền tảng của nhiều AD trong ngôn ngữ hàng ngày [165]. Như vậy, 

ADYN trong tác phẩm nghệ thuật không tách rời hệ thống YN con người tư duy thường 

ngày. Theo đó, sự hiện diện của các ADYN màu sắc trong văn học không mất đi tính 

thuyết phục, ngược lại, chúng tôi cho rằng, chúng là sự bổ sung, hoàn thiện, khẳng định 

giá trị của các phương thức tư duy người Việt thông qua mô hình tri nhận SỰ TRƯỜNG 

TỒN CỦA NGHỆ THUẬT LÀ MÀU XANH với các bằng chứng là sự hiện diện 

không ít số lượng biểu thức AD trong các TPVH và trong đời sống giao tiếp hàng 

ngày của con người. Ở đây, tính chất “còn xanh”, “mãi xanh” của thơ, của TPVH nói 

riêng, tác phẩm nghệ thuật nói chung được hình dung là thuộc tính vẫn đẹp, vẫn tươi 

mới, vẫn nguyên vẹn giá trị trong nhận thức của người Việt về các khái niệm trừu tượng 

này dựa trên sự tri nhận của đại đa số người Việt Nam về giá trị tri nhận của màu xanh. 

4.2.2. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích hiện tượng tự nhiên 

Với nguồn ngữ liệu thu được, sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích 

HTTN được chúng tôi làm rõ thông qua các mô hình AD cụ thể: 

4.2.2.1. Ẩn dụ ý niệm THỜI GIAN LÀ MÀU SẮC 

Thời gian là một trong phạm trù được các nhà nghiên cứu đề cập, khảo sát từ 

nhiều bình diện khác nhau. Từ bình diện văn hóa, thời gian được nhận thức theo 

những cách thức khác nhau trong mỗi nền văn hóa. Trong ngôn ngữ học, có thể nhận 

thấy, mỗi ngôn ngữ với sự chi phối của văn hóa dân tộc có sự tri nhận khác nhau về 
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thời gian. Trong tiếng Việt, dưới góc độ NNHTN, thời gian thường được hiểu một 

cách AD thông qua các mô hình tri nhận: THỜI GIAN LÀ TIỀN BẠC, THỜI GIAN 

LÀ CỦA CẢI, v.v.. Trong luận án này dựa trên sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến 

miền đích thời gian, chúng tôi mong muốn làm rõ thêm mô hình tri nhận THỜI GIAN 

LÀ MÀU SẮC.  

Về khái niệm thời gian, từ điển tiếng Việt [2] định nghĩa thời gian ở các mục: 

“thời” và “thời gian”, cụ thể: 

+ Thời: 1. “khoảng thời gian được xác định một cách đại khái về mặt có những 

đặc điểm lớn, những sự kiện nào đó” (thời thơ ấu, thời cổ đại); 2. “khoảng thời gian 

thuận lợi hoặc thích hợp để làm một việc gì” (làm ăn gặp thời, lối sống chờ thời, giải 

quyết khó khăn kịp thời) [2; tr.922] 

+ Thời gian: 1. “Hình thức tồn tại cơ bản của vật chất (cùng với không gian), 

trong đó, vật chất vận động và liên tục phát triển không ngừng (Thời gian và không 

gian đều là vô tận). 2. Khoảng thời gian nhất định xét về mặt dài ngắn, nhạnh chậm 

của nó (đi lại mất nhiểu thời gian, thời gian qua rất nhanh…). 3. Khoảng thời gian 

trong đó diễn ra sự việc từ đầu cho đến cuối (Trong suốt thời gian hội nghị. Gặp lại 

nhau sau thời gian xa cách).  [2; tr. 923]. 

Tổng hợp những nghĩa vị này, chúng tôi suy luận và xác định khái niệm “thời 

gian” như sau: thời gian là hình thức tồn tại cơ bản của vật chất, bao gồm những đặc 

trưng bản chất như: nhanh, chậm, dài ngắn, nặng nề, nhẹ nhàng, tươi sáng, u tối… 

gắn với cảm nhận của con người. Những đặc trưng này gắn liền với những liên tưởng 

về màu sắc trong tri nhận của người Việt. Chẳng hạn, đặc trưng “tươi sáng” kích hoạt 

cho sự xuất hiện của hồng, đỏ, xanh, cam…, đặc trưng “u tối” kích hoạt cho sự xuất 

hiện của đen, xám... Đó là hệ thống liên tưởng thứ nhất. Tiếp tục kích hoạt hệ thống 

liên tưởng thứ nhất này sẽ cho hệ thống liên tưởng thứ hai: thời gian xanh biếc, chiều 

tím ngắt hoặc ngày đỏ thắm, tháng năm đen tối…Đây chính là căn cứ cho sự hình 

thành các AD. Trong khuôn khổ chương 4 của luận án này, chúng tôi tập trung khai 

thác và phân tích các biểu thức ngôn ngữ ẩn chứa ADYN thuộc phương diện này, từ 

đó cố gắng đưa ra những kết luận mang tính khoa học về ADYN màu sắc.  

Ý niệm thời gian được chúng tôi khảo sát bao gồm các thành tố: thành tố khái 

niệm, thành tố cảm xúc - hình tượng và thành tố văn hóa theo quan niệm của Trần 

Văn Cơ [11]. Theo đó, trong cấu trúc YN thời gian, khái niệm “thời gian” là khái 

niệm trung tâm với các nét nghĩa được định nghĩa trong từ điển, được biểu thị bởi các 
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biểu thức mang tính xác định hoặc xác định đại khái trong tiếng Việt: đêm, ngày, 

tháng, giờ, thời, v.v… Nhận thức về khái niệm trung tâm đó có cơ sở từ sự tác động, 

chi phối của những yếu tố ngoại vi như: văn hóa thời đại, văn hóa dân tộc, văn hóa 

vùng miền và cả văn hóa cá nhân, v.v… 

 Qua khảo sát nguồn ngữ liệu trong thực tiễn tiếng Việt, chúng tôi nhận thu nhận 

được 108 biểu thức ngôn ngữ ẩn chứa ADYN về thời gian. Trên cơ sở xác lập các ánh 

xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích thời gian, chúng tôi nhận thấy ADYN màu sắc 

về thời gian có thể được mô hình hóa thông qua các mô hình tri nhận cụ thể như sau:   

+ ĐẶC TRƯNG CỦA THỜI GIAN LÀ MÀU SẮC 

NNHTN ghi nhận kết quả nghiên cứu, xác lập hệ thống các ADYN về thời gian 

phổ biến với các miền nguồn thông dụng khác nhau, cho chúng ta một hệ thống các 

ADYN mang tính phổ quát (THỜI GIAN LÀ TIỀN BẠC, THỜI GIAN LÀ NGUỒN 

LỰC CÓ HẠN, THỜI GIAN LÀ MẶT HÀNG CÓ GIÁ TRỊ, v.v…). Trong những 

ADYN về thời gian này, con người đã sử dụng tri thức, những kinh nghiệm hàng 

ngày có được từ miền nguồn để ý niệm hóa thời gian. Đây là những phương thức 

đặc thù để con người tri nhận về thời gian, gắn với đặc trưng văn hóa của mỗi dân 

tộc. Những nền văn hóa khác nhau có những cách nhìn nhận khác nhau về thời gian. 

Khảo sát hệ thống ngữ liệu, chúng tôi tìm thấy khá nhiều bằng chứng cho sự tồn tại 

ý niệm màu sắc về thời gian, cho thấy sự hiện hữu của ADYN THỜI GIAN LÀ MÀU 

SẮC trong tiếng Việt. Thực tế, người Việt chúng ta đã vận dụng kinh nghiệm có 

được trong tri nhận màu sắc để ý niệm hóa thời gian. Trong tiếng Việt, với mô hình 

cấu trúc ADYN ĐẶC TRƯNG CỦA THỜI GIAN LÀ MÀU SẮC, người Việt đã sử 

dụng những tri thức về màu để nhận thức các đặc tính khác nhau của thời gian. Màu 

sắc với những thuộc tính cụ thể như độ sáng, sắc độ, tính nhiệt, giá trị tri nhận được 

gán cho ý niệm thời gian. Quá trình ánh xạ dựa trên liên tưởng tương ứng giữa hai 

miền YN nguồn - đích làm nảy sinh ở miền đích thời gian những thành tố nghĩa mới 

có tác dụng định lượng, định tính về đặc tính của cảm xúc. Và dựa trên thao tác tư 

duy, chúng ta suy luận và hiểu về thời gian. Chẳng hạn, chúng ta xác định tính chất 

đa chiều, nhanh – chậm, dài – ngắn, thuận lợi – không thuận lợi cho hoạt động con 

người của thời gian trong mối liên tưởng tương ứng với sự phong phú của màu sắc, 

sắc độ màu trong bảng màu được tri nhận trong văn hóa Việt (chiều xanh, chiều tím, 

đêm xanh, đêm hồng, v.v…). Chúng ta dùng cảm quan về màu để tri giác thuộc tính 

của thời gian (hương thời gian thanh thanh, màu thời gian tím ngát, v.v…). Có thể 
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thấy, những biểu thức AD màu sắc về thời gian xuất hiện phổ biến trong thực tiễn 

tiếng Việt:  

- Những cuốn lưu bút bây giờ không còn chuyền tay nữa, thay vào đó là những 

cuốn kỷ yếu lưu hình ảnh một thời. Cái thời gọi là lưu bút ngày xanh. (T.336) 

- Bạn vượt qua giây phút đen tối nhất cuộc đời như thế nào? Cùng chia sẻ 

nhé. (T.241 ) 

 - Cho kỷ niệm và cho nỗi nhớ  

  Cho những tháng ngày xanh biếc xanh. (V.325) 

  - Phía trước chỉ có một tương lai đen tối đang chờ đón tôi…Phía trước tôi giờ 

chỉ là những mảng màu đen tối. (T.342)   

Trong ADYN ĐẶC TRƯNG CỦA THỜI GIAN LÀ MÀU SẮC, ý niệm thời 

gian với khái niệm trung tâm là “khoảng thời gian nhất định” được thể hiện bằng 

những biến thể từ vựng: đêm, ngày, sáng, trưa, chiều, tối, năm, mùa, v.v … bao gồm 

các đặc trưng dài, ngắn, trôi chảy không ngừng, có chu kỳ được nhận thức, “định 

dạng” thông qua những đặc trưng của màu sắc. Sự thay đổi các thuộc tính của thời 

gian được hình dung trong mối liên tưởng tương ứng với sự thay đổi của màu. Chẳng 

hạn, cũng là khoảng thời gian nhưng tri nhận về tính chất, đặc điểm của nó lại hoàn 

toàn khác khi gắn kết với những màu sắc khác nhau: đêm hồng, đêm trắng, đêm xanh, 

đêm đen, v.v... Nếu “đêm xanh” khiến người ta hình dung về đặc tính tươi đẹp của 

thời gian, một khoảng thời gian lãng mạn, ngọt ngào của cảm xúc, mơ ước thì “đêm 

đen”, hay “những tháng ngày đen tối” lại gợi liên tưởng về đặc tính nặng nề của thời 

gian, một khoảng thời gian khó khăn, bế tắt trong cuộc sống theo cảm nhận của con 

người. Điều này cho thấy, màu sắc với các thuộc tính chuyên biệt, có tính cụ thể về 

độ sáng, giá trị thẩm mỹ của các màu trong văn hóa Việt trở thành cơ sở cho sự nhận 

thức của người Việt về đặc trưng tự nhiên của thời gian thông qua các mô hình ADYN 

cơ sở: THỜI GIAN TƯƠI ĐẸP LÀ MÀU HỒNG/MÀU XANH; THỜI GIAN BẾ 

TẮC LÀ MÀU ĐEN  

Mặt khác, có thể nhận thấy, không phải tất cả các thuộc tính của miền nguồn 

màu sắc đều được lựa chọn, ánh xạ sang miền đích thời gian. Ánh xạ từ miền nguồn 

màu sắc sang miền đích thời gian là những ánh xạ có tính cục bộ. Mỗi một thuộc tính 

của thời gian được tri nhận dựa trên liên tưởng tương ứng với thuộc tính nổi trội nào 

đó ở miền nguồn màu sắc. Có thể nhận thấy sự lựa chọn thuộc tính sắc độ từ miền 

nguồn màu sắc sang miền đích thời gian: 
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 - Tôi lại có những đêm xanh không quên ở Phú Quốc… (T335) 

  - Thời gian từ cổ sơ vọng lại. Thời gian từ lịch sử vọng về. Thời gian xanh  từ 

những danh nhân cống hiến tài năng và trí tuệ cho đất nước. (T.337) 

Đặc trưng của thời gian được nhận thức thông qua sự ánh xạ thuộc tính sắc độ 

của màu (biếc, sáng, ngát, ngắt, v.v…) lên miền đích thời gian tương ứng với tính đa 

chiều của thời gian, tính chất tích cực, tiêu cực của cảm xúc con người trong khoảng 

thời gian ấy. Do vậy, thời gian được nhận thức mang thuộc tính của màu (tím ngát, 

dậy biếc, xanh dào dạt, v.v…) khiến người ta liên tưởng đến khoảng thời gian chìm 

ngập trong sự lan tỏa cảm xúc. Ở đó, mỗi màu được hình dung trong chiều liên tưởng 

với trạng thái khác nhau của cảm xúc. Theo đó, sắc độ của màu xanh xanh được hình 

dung tương ứng với thuộc tính tươi mới, đẹp đẽ, độ dài ngắn trong  chiều kích của 

thời gian của thời gian được con người cảm nhận. Ngược lại độ “tối” được đánh giá 

tiêu cực, gây cảm giác khó chịu cho con người. Do vậy, thời gian một ngày mang 

màu “đen tối” là khoảng thời gian con người chìm ngập trong thứ cảm xúc tiêu cực: 

giận dữ, đau thương, phẫn nộ.  

Mặt khác, nhận thức về thời gian theo sự tác động, chi phối của cảm xúc, tình 

cảm kiểu: sầu đông càng lắc càng đầy/ ba thu dọn lại một ngày dài ghê (Nguyễn 

Du) vốn không xa lạ trong đời sống tinh thần người Việt. Gắn với phương thức tri 

nhận này, đặc trưng tự nhiên của thời gian được nhận thức gắn với màu sắc nhất 

định, mang tính biểu trưng cho một cảm xúc, tình cảm nhất định. Sự vận động, 

thay đổi của cung bậc cảm xúc, tình cảm con người, gắn với sự thay đổi màu, thuộc 

tính của màu là cơ sở cho sự liên tưởng về sự vận động, biến đổi đặc trưng của 

thời gian trong tư duy người Việt. Điều này cũng có nghĩa là, một phần của mạng 

lưới ý niệm màu sắc được sử dụng để biểu thị YN thời gian được cảm nhận theo 

cảm xúc, tình cảm con người. Trong thực tế, chúng ta bắt gặp những biểu thức AD 

màu sắc kiểu: 

- Dường như là chưa có buổi chiều nào 

   Xanh như buổi chiều nay, xanh ngút mắt. (V.320)  

- Anh ơi nước biển màu xanh. Thời gian màu tím. Tim anh màu gì?  (T.356) 

- Hương thời gian thanh thanh 

            Màu thời gian tím ngát. (V.332) 

Các phân tích, kiến giải về ADYN màu sắc trong chương 3 cho thấy các từ biểu 

đạt màu thuộc nhóm màu sáng biểu hiện sự tri nhận cảm xúc tích cực của con người. 
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Ngược lại, biểu thức AD gắn với các từ chỉ màu tối được nhận thức với nghĩa biểu 

trưng cho cảm xúc tiêu cực. Trong tri nhận phổ quát của con người, hạnh phúc bao giờ 

cũng được nhìn nhận với biểu hiện về diện mạo bề ngoài, trải nghiệm tâm lý: ánh mắt 

tươi vui, làn da ửng hồng, sự hưng phấn của tâm trạng, v.v… Sự đau khổ đi liền với 

trải nghiệm mang tính nghiệm thân: sự chùng xuống của cơ thể, sự thay đổi màu sắc 

của làn da, v.v… Do vậy, YN thời gian với những gam màu đặc thù như: “thời gian 

xanh”, “chiều xanh” được cảm nhận không còn là thời gian vật lý, mà đó là thời gian 

được tri nhận bằng tâm trạng, qua tâm trạng và của tâm trạng, nhuốm màu của cảm 

xúc. Nói cách khác, ở đây, người Việt đã nhận thức về thời gian thông qua lăng kính 

cảm xúc - gắn liền với tri nhận màu sắc dưới góc độ tâm lí, văn hóa. Thời gian có màu. 

Đó là “màu” của tâm trạng, của cảm xúc, của tinh thần con người. Tính chất nhanh, 

chậm, dài, ngắn… của thời gian được nhìn nhận thông qua thuộc tính “màu” của cảm 

xúc. Khi con người đang trong tâm trạng, cảm xúc vui tươi, thời gian “xanh” là thời 

gian của cảm xúc tích cực, của niềm tin, hi vọng. Thời gian màu tím là thời gian con 

người đắm chìm trong tình cảm thủy chung, bền chặt. Đặc tính của thời gian được nhận 

thức thông qua cảm xúc và được biểu trưng bởi một màu nhất định, được nhận biết 

thông qua sự thông hiểu thuộc tính của màu trong văn hóa Việt. Đặc trưng của thời 

gian, do vậy, được màu sắc hóa – màu của cảm xúc, tâm trạng con người.  

Theo Trần Văn Cơ (2011), cấu trúc YN thời gian, gồm có “ba thành tố: thành tố 

khái niệm trung tâm, thành tố cảm xúc - hình tượng, và thành tố văn hóa” [11; tr.96]. 

YN thời gian bao hàm YN “thời gian thực” có đặc trưng vận động một chiều (hướng) 

và YN “thời gian ảo” vận động trong thế giới tưởng tượng với đặc trưng đa chiều. 

ADYN bắt nguồn từ sự trải nghiệm của chúng ta. Sự trải nghiệm cảm xúc con người 

thông qua tri nhận màu sắc chính là nền tảng cho ADYN THỜI GIAN LÀ MÀU SẮC 

trong tiếng Việt. Đặc trưng đa chiều của “thời gian ảo” được nhìn nhận tương ứng với 

đặc trưng đa chiều của cảm xúc. Người Việt đã vận dụng cơ chế chi tiết hóa trong tri 

nhận thời gian. Miền nguồn màu sắc với thuộc tính được lựa chọn là tên gọi các màu 

cơ bản và các thuộc tính cơ bản của màu ánh xạ lên miền đích tương ứng với từng 

tiểu phạm trù thuộc miền đích thời gian (sáng, trưa, chiều, phút, v.v..) trong các biểu 

thức: chiều tím, chiều xanh, đêm xanh dào dạt khiến cho phạm trù thời gian được tri 

nhận cụ thể song cũng vô cùng tinh tế. Thuộc tính của thời gian được đo bằng “màu” 

của cảm xúc, của tâm trạng, của hoạt động sống của con người trong ĐSXH. Chính 

vì vậy thời gian có thể được nhận thức gắn với nhiều phổ màu khác nhau, với thuộc 
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tính sắc độ tương phản nhau như chính sự đa dạng, tương phản của cảm xúc con 

người:  

 - Những cuốn lưu bút bây giờ không còn chuyền tay nữa, thay vào đó là những 

cuốn kỷ yếu lưu hình ảnh một thời. Cái thời gọi là lưu bút ngày xanh. (T.336) 

- Cái thời ấy, chẳng phải giàu sang, phú quý hay đời sống thanh bình, yên ấm 

gì nhưng tôi vẫn nghĩ đó là một thời vàng son của đám bạn bè hãy còn cắp sách tới 

trường. (T.361) 

 Đặc trưng thời gian được tri nhận là “đặc trưng” của cảm xúc. Do vậy, trong 

hai trường hợp trên đặc tính của thời gian được nhận thức tích cực, thời gian con 

người sống trong cảm xúc tươi đẹp hay bay bổng trong tình yêu lãng mạn, cảm xúc 

thăng hoa... gắn với những phổ màu khác nhau. 

+ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA THỜI GIAN LÀ SỰ THAY ĐỔI MÀU SẮC  

Đối với đời sống tinh thần con người, màu sắc không chỉ là phương tiện miêu 

tả, nhận thức thế giới mà còn là phương tiện thể hiện cái nhìn của con người đối với 

cuộc sống xung quanh, mang đậm dấu ấn thời đại, văn hóa dân tộc. Với tư duy YN 

màu sắc, người Việt đã thiết lập cơ chế tri nhận về thời gian dựa trên nền tảng tri thức, 

kinh nghiệm có được trong tri nhận về không gian. Theo đó, trải nghiệm trong tri 

nhận không gian, gắn với màu sắc vạn vật, hoa lá, cỏ cây được sử dụng để nhận thức 

thuộc tính của phạm trù thời gian. Thực tiễn sử dụng tiếng Việt cho thấy, chúng ta có 

thể bắt gặp trong tiếng Việt những biểu thức AD màu sắc kiểu: 

- Ngày qua ngày lại qua ngày, 

  Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng. (V.338) 

 - Hơn một loài hoa đã rụng cành 

             Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh. (V.337) 

 Đặc tính vận động không ngừng của thời gian được nhận thức thông qua sự 

thay đổi của màu sắc: từ xanh sang vàng, từ đỏ sang xanh. Sự kết hợp giữa các từ chỉ 

màu và động từ (nhuộm, rũa...) ẩn chứa sự ‘bất thường” về nghĩa. Đó không chỉ là sự 

thay đổi thuộc tính của không gian mà đó còn là sự vận động kéo theo của thời gian 

tồn tại của không gian ấy. Trong đời sống người Việt, sự thay đổi thời gian trong năm 

ứng với từng "mùa” được nhận biết thông qua đặc điểm nổi bật về màu sắc của sự vật 

hiện tượng như cỏ cây, hoa lá, đất trời. Chẳng hạn,  mùa thu Việt Nam thường được 

nhận biết bởi sắc vàng, đỏ của lá khi sắp rụng. Cây lá chuyển màu từ xanh sang đỏ và 

rụng đi cho một chu kỳ sinh trưởng mới. Sự vận động không ngừng của vạn vật trong 
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không gian, với đặc thù từng mùa trở thành cơ sở cho sự nhận biết chu kỳ vận động 

của thời gian. Những kinh nghiệm mang tính “nghiệm thân” trực quan về màu sắc 

của vạn vật trong không gian trở thành cơ sở cho sự tri nhận phạm trù thời gian. Nói 

cách khác, người Việt đã nhận thức về đặc trưng vận động của thời gian thông qua sự 

thay đổi của không gian, cụ thể là sự thay đổi màu sắc. Sự vận động của thời gian 

chính là sự thay đổi màu sắc của không gian. Theo đó, sự tương phản của sắc màu 

tương ứng với sự “trôi đi” của thời gian: 

- Mảng vui rượu sớm, cờ trưa 

             Đào đà phai thắm, sen  vừa nảy xanh.  (V.339) 

Trong văn hóa phương đông nói chung và trong văn hóa Việt Nam nói riêng, 

YN về không gian luôn có mối liên hệ đặc biệt với YN thời gian. Vạn vật trong vũ 

trụ có không gian và thời gian của riêng mình. Nhận thức về sự sinh sôi, nảy nở, phát 

triển và tàn lụi đi của vạn vật trong không gian thường gắn với một chu kỳ thời gian 

nhất định: ngày, đêm, tháng, mùa, năm. Trong đó, thuộc tính về màu, sự thay đổi về 

màu sắc của vạn vật thường được dùng để nhận biết sự thay đổi của chu kỳ thời gian. 

Do vậy, đối với người Việt, sự thay đổi sắc màu của cây cỏ, thiên nhiên trong không 

gian thường được dùng để AD về đặc tính vận động, trôi chảy không ngừng của thời 

gian. Sự biến đổi màu sắc của không gian là sự vận động của thời gian. Sự xen kẽ, 

đan xen những sắc màu tương phản đánh dấu sự chuyển dịch của thời gian: từ ngày 

sang đêm, từ hè sang thu là biểu hiện thường gặp của sự ánh xạ từ miền ý niệm màu 

sắc sang miền đích thời gian trong tiếng Việt, xuất hiện phổ biến trong TPVH. Điều 

này không làm giảm đi giá trị tri nhận của ADYN màu sắc, ngược lại, tần số xuất hiện 

của mô hình ADYN màu sắc về thời gian minh chứng cho sự linh hoạt trong phương 

thức tư duy của người Việt. Bởi lẽ, theo các nhà tri nhận luận “một trong những khám 

phá giật mình của việc nghiên cứu ngôn ngữ văn chương do các nhà ngôn ngữ học tri 

nhận tiến hành là việc thừa nhận ngôn ngữ văn chương hầu hết dựa trên ADYN quy 

ước, thông thường” [160; tr.50].  

 4.2.2.2. Ẩn dụ ý niệm SỰ VẬT LÀ MÀU SẮC 

Gắn với miền nguồn màu sắc, sự vật với các thuộc tính, cụ thể là động, thực vật 

ở miền đích HTTN được nhận thức thông qua cảm nhận của con người về màu sắc. 

Có thể dễ dàng bắt gặp trong tiếng Việt những biểu thức ADYN màu sắc về sự vật: 

Cua Đồng Quan, lụa vàng Cảnh Thụy; Thuyền son mà đỗ bến lầm; Vay bát gạo 

trắng trả bát gạo hẫm, v.v ... Người Việt đã sử dụng các từ ngữ thuộc phạm trù màu 
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sắc để ghi nhận dặc tính của sự vật. Theo đó, sự vật (động vật, thực vật, sản vật)  có 

thuộc tính giá trị cao được nhìn nhận gắn với màu sáng, dương tính về sắc độ: vàng 

(tượng tô vàng, lụa vàng). Trong khi đó, ngược lại, các đối tượng có thuộc tính thấp 

về giá trị thường được ghi nhận gắn với các màu tối, hoặc âm tính về sắc độ: đen, xám 

(cà thâm, trâu đen, vừng đen, nhện đen): 

- Cá vàng ai nỡ uốn câu. (Đ.307) 

- Cà thâm bỏ góc chạn. (Đ.321) 

Trong các biểu thức AD này, các từ ngữ chỉ màu được được dùng để biểu trưng, 

làm nổi bật thuộc tính giá trị được cảm nhận của đối tượng: quý hiếm, tươi đẹp, tốt 

hoặc kém phẩm chất, xấu. Sự tương phản về màu, sắc độ, độ sáng – thuộc tính dương 

tính về sắc độ, và màu, âm tính về sắc độ - thuộc tính tiêu cực về giá trị được cảm nhận 

phổ biến trong các ADYN màu sắc về sự vật trong tiếng Việt: màu vàng (cá vàng) – 

tính chất quý, hiếm của sự vật, hiện tượng. Ngược lại, màu đen với sắc độ đặc thù 

(thâm) gợi liên tưởng về tính chất xấu, không đáng quý (cà thâm). Các ADYN màu sắc 

về sự vật có vai trò làm nổi bật giá trị của sự vật, thể hiện cách thức tri nhận sự vật xung 

quanh của người Việt. Sự ánh xạ thuộc tính của miền nguồn màu sắc lên miền đích sự 

vật không chỉ có giá trị miêu tả cụ thể sự vật với đầy đủ thuộc tính riêng có mà còn thể 

hiện cảm quan, tư duy của người Việt. Sự ánh xạ đặc trưng giá trị tri nhận các màu 

thuộc nhóm màu sáng (đỏ, vàng, trắng) sang miền đích sự vật tương ứng với các thuộc 

tính như quý giá,  tốt đẹp mang tích cực ở các đối tượng thuộc phạm trù HTTN. Từ ngữ 

chỉ màu sắc có mặt trong các biểu thức ngôn ngữ gợi liên tưởng tương ứng về thuộc 

tính tự nhiên hoặc HTTN với những tính chất nhất định. Các thuộc tính cụ thể của miền 

nguồn màu sắc là cơ sở cho sự liên tưởng các thuộc tính tích cực của đối tượng ở miền 

đích. Những biểu thức AD màu sắc kiểu: mâm son đũa ngà, mâm son bát sứ, v.v... 

được sử dụng  phổ biến trong đời sống tư duy người Việt. Mặt khác, trong ADYN SỰ 

VẬT LÀ MÀU SẮC thuộc tính tiêu cực của sự vật, HTTN cũng được nhận thức thông 

qua sự liên tưởng tương ứng với màu và thuộc tính màu đặc thù. Giá trị tri nhận của màu 

trong văn hóa Việt trở thành cơ sở cho sự tri nhận về đặc điểm, tính chất tích cực của đối 

tượng cụ thể, gắn với tính chất tiêu cực. Do vậy ADYN SỰ VẬT LÀ MÀU SẮC được 

cụ thể hóa thành VẬT CÓ GIÁ TRỊ CAO LÀ MÀU ĐỎ/MÀU VÀNG; VẬT CÓ GIÁ 

TRỊ THẤP LÀ MÀU ĐEN. Như vậy, có thể thấy rằng, trong phương thức tri nhận ADYN 

của người Việt, màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cơ sở tri nhận, cấu trúc kiến 

thức của người Việt về các phạm trù tri nhận dưới dạng các mô hình tri nhận màu sắc.  
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 4.3. TIỂU KẾT  

Trong đời sống tinh thần của người Việt, màu sắc gắn liền và là cơ sở cho liên 

tưởng trong tư duy. Tri nhận về màu sắc trở thành cơ sở cho sự kiến tạo các ADYN 

màu sắc về đối tượng thuộc các lĩnh vực ĐSXH, HTTN. Chương này đã phân tích 

đặc điểm tri nhận ADYN màu sắc về ĐSXH, HTTN trong tiếng Việt thông qua các 

mô hình tri nhận  ĐỜI SỐNG XÃ HỘI LÀ MÀU SẮC; HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

LÀ MÀU SẮC. Với ADYN màu sắc, mô hình AD cấu trúc vẫn tuân theo quy luật ánh 

xạ đơn tuyến từ miền nguồn màu sắc ánh xạ lên miền đích, thể hiện rõ đặc tính bộ 

phận của quá trình ý niệm hóa. ADYN ĐỜI SỐNG XÃ HỘI LÀ MÀU SẮC được mô 

tả ứng với các lĩnh vực cụ thể, thông qua  các AD: CHIỀU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

CỦA NỀN KINH TẾ LÀ MÀU SẮC; THỰC TRẠNG NỀN KINH TẾ LÀ MÀU 

SẮC, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ LÀ MÀU SẮC, BẢN CHẤT CỦA ĐỐI TƯỢNG LÀ 

MÀU SẮC; THỰC TRẠNG CỦA NỀN GIÁO DỤC LÀ MÀU SẮC; HOẠT ĐỘNG 

CHÍNH TRỊ LÀ MÀU SẮC, SỰ TRƯỜNG TỒN CỦA NGHỆ THUẬT LÀ MÀU 

SẮC. ADYN màu sắc về HTTN được khảo sát qua hai mô hình ADYN  THỜI GIAN 

LÀ MÀU SẮC, SỰ VẬT LÀ MÀU SẮC. Các mô hình cho thấy vai trò của ADYN 

trong việc định hình phương thức tư duy của người Việt.  
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KẾT LUẬN 

Lựa chọn nghiên cứu theo hướng ứng dụng lý thuyết ADYN, với cấu trúc gồm 

bốn chương, luận án đã đi sâu nghiên cứu và phân tích các mô hình ADYN màu sắc 

trong tiếng Việt, giới hạn trong sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích Con 

người, Đời sống xã hội và Hiện tượng tự nhiên. Kết quả đạt được của luận án được 

thể hiện ở các vấn đề sau: 

1. Về mặt lý luận, có thể khẳng định NNHTN là một khuynh hướng ngôn ngữ 

học giàu năng lực giải thích, cho phép người nghiên cứu hiểu biết và lý giải các phạm 

trù tri nhận thông qua hệ thống các ý niệm được nghiệm thân trong ngôn ngữ.  

2. Từ nguồn ngữ liệu thu thập được trong TĐ, TPVH và PTTT luận án đã khảo 

sát hiện tượng chuyển di khái niệm từ miền ý niệm màu sắc đến các miền ý niệm khác, 

tiến hành phân tích và chỉ ra sự chọn lọc và ánh xạ các thuộc tính giữa hai miền ý niệm 

nguồn – đích: màu sắc và các phạm trù khác. Theo đó, các thuộc tính được xem là điển 

dạng trong mô hình tri nhận nguồn màu sắc gồm: sắc độ, độ sáng, tính nhiệt, giá trị tri 

nhận của màu sắc ánh xạ đến các miền đích trong tri nhận của người Việt: tâm lý, tình 

cảm, tinh thần; hoạt động, tương tác xã hội; đời sống sinh học của con người; đời sống 

tâm linh; khái niệm thuộc các lĩnh vực đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, giáo dục, các 

khái niệm thuộc lĩnh vực tự nhiên: thời gian, sự vật. Như vậy, với vai trò miền nguồn 

tích cực, hữu dụng, màu sắc đã ánh xạ đến hầu hết các miền ý niệm trong tâm trí con 

người, tạo cơ sở cho việc nhận thức và lí giải thế giới xung quanh và khám phá chính 

bản thân con người trên nhiều phương diện khác nhau trong tư duy người Việt.  

3. ADYN màu sắc đặc biệt thú vị bởi lẽ nhận thức màu sắc là một loại hình thể 

hiện cao của phương thức nhận thức. Hệ thống ADYN được luận án lựa chọn để thống 

kê, phân tích và miêu tả đã làm sáng tỏ bản chất, cấu trúc bên trong của ADYN màu 

sắc đồng thời cho phép hiểu rõ hơn về phương thức tư duy người Việt. ADYN được 

khảo sát chia làm 3 miền ý niệm đích: con người, đời sống xã hội và hiện tượng tự 

nhiên. Kết quả nghiên cứu ghi nhận, các ADYN màu sắc gắn với các màu cơ bản 

chiếm tỉ lệ cao hơn hẳn các màu phái sinh trong tiếng Việt (chỉ có ADYN về thời 

vận gắn với màu bạc). Trong đó, miền đích con người nhận được nhiều nhất sự 

ánh xạ từ miền nguồn màu sắc với các màu xanh, trắng, đỏ, đen. Trong đó, ADYN 

màu xanh chiếm tỉ lệ cao nhất.  

4. Các ADYN màu sắc về con người chiếm một số lượng khá phong phú trong các 

nguồn ngữ liệu, với 792/1040 biểu thức (288 biểu thức trong TĐ, 282 biểu thức trong 



133 

TPVH, 196 biểu thức từ PTTT, chiếm tỉ lệ 76,2%) được khảo sát theo 4 mô hình AD 

tương ứng với miền đích: con người tâm lý tình cảm, tinh thần; con người xã hội, 

con người sinh học và con người tâm linh. Trong đó, các ADYN màu sắc về cảm xúc, 

tình cảm có đặc trưng chung là chủ yếu dựa vào tính nghiệm thân - trải nghiệm cơ thể 

nên có tính phổ quát cao. Các ADYN cảm xúc gắn với miền nguồn màu sắc được kiến tạo 

trên nền hoán dụ. Kết quả ghi nhận AD với màu cơ bản (xanh, đỏ, vàng, đen, trắng... ) 

được lựa chọn biểu trưng cho từng loại cảm xúc với mật độ rộng khắp trong các nguồn 

ngữ liệu. Trong đó, ADYN màu xanh chiếm số lượng vượt trội với 219/1040 biểu thức 

ADYN màu sắc về con người (chiểm tỉ lệ 21,1%). Tiếp theo là ADYN màu đỏ với 

182/1040 biểu thức ADYN màu sắc về con người (chiểm tỉ lệ 17,5%).  Kết quả khảo sát 

ADYN màu sắc về con người tâm lý, tình cảm, tinh thần cho thấy phương thức tri nhận 

của người Việt về miền đích cảm xúc được hình thành trên cơ sở kinh nghiệm tri giác màu 

sắc và trải nghiệm văn hóa khi gắn với nguồn màu sắc, vật đại diện màu vốn gần gũi trong 

đời sống tinh thần của người Việt. Do vậy, bên cạnh những đặc trưng mang tính phổ quát, 

ADYN màu sắc về cảm xúc in đậm nét “đặc thù” văn hóa Việt. 

Ý niệm con người được bổ sung đầy đủ các phương diện thông qua các mô hình 

ADYN về con người xã hội và con người tâm linh với các mô hình tiêu biểu CUỘC 

ĐỜI LÀ MÀU SẮC, THỜI VẬN LÀ MÀU SẮC. Với tư duy YN màu sắc, người 

Việt nhận thức giai đoạn, đặc trưng tích cực và tiêu cực của đời sống như những gam 

màu, biến đổi độ sáng theo hai chiều tăng giảm của sáng – tối. Sự tương tác giữa miền 

nguồn màu sắc và miền đích thời vận trong việc hình thành ADYN THỜI VẬN LÀ 

MÀU SẮC là minh chứng tiêu biểu cho sự chuyển đổi năng động giữa hai phạm trù 

cụ thể và trừu tượng để tạo ra tín hiệu thẩm mĩ, cung cấp các suy luận hình tượng hóa 

cho khái niệm trừu tượng trong tri nhận, đồng thời thể hiện nguyên tắc ứng xử linh 

hoạt của người Việt với cuộc sống xung quanh thông qua tư duy ý niệm màu sắc. 

Điểm tương đồng trong các mô hình AD này là đều sử dụng kinh nghiệm hiện thân 

và các mô hình tri nhận, các mô hình văn hóa mang tính phổ quát. Các mô hình ẩn dụ 

được bổ sung và phát triển theo sự tri nhận màu sắc trong văn hóa Việt, không chỉ 

giới hạn trong các màu cơ bản mà còn mở rộng qua màu của vật đại diện, màu phái 

sinh, in đậm nét “đặc thù” văn hóa Việt.  

5. Các ADYN màu sắc với ý niệm miền đích ĐSXH, HTTN được cụ thể hóa bởi 

mô hình AD thứ cấp tương ứng các lĩnh vực xã hội kinh tế, giáo dục, chính trị - xã 

hội, các phạm trù thuộc HTTN: thời gian, sự vật. Trong các mô hình ADYN màu sắc 
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về các lĩnh vực ĐSXH, HTTN các màu cơ bản được ưu tiên lựa chọn ở miền nguồn. 

Trong đó, ADYN màu đen chiếm số lượng vượt trội với 75/1040 biểu thức (chiếm 

7,2%). Các AD tìm được đều chứa đựng các ánh xạ thực hiện chức năng làm nổi bật 

hoặc che dấu một bình diện hiện thực nào đó, và chính chức năng này, hướng con 

người tập trung chú ý vào bình diện nào đó của đối tượng, là cơ sở cho sự nhận thức 

tính đa diện của các lĩnh vực ĐSXH. 

6. Luận án đã phác họa nên bức tranh ý niệm về ba phạm trù lớn trong tri nhận của 

người Việt (CON NGƯỜI, ĐỜI SỐNG XÃ HỘI, HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN) thông 

qua việc mô tả, phân tích các ánh xạ giữa hai miền YN nguồn – đích. Kết quả đạt được 

cho thấy sự hiện diện vượt trội  của các ADYN màu cơ bản. Các màu “vay mượn” không 

được người Việt lựa chọn, kiến tạo các ADYN ẩn dụ màu sắc. Việc sử dụng màu sắc như 

miền nguồn của ADYN, bên cạnh tính phổ quát, còn mang tính riêng biệt văn hóa. Vì thế 

có thể giúp xác định căn cước của cộng đồng sử dụng nó, cho thấy sự tác động của mô 

hình văn hóa trong cách định hình cho con người nói chung và người Việt nói riêng cách 

hiểu biết và tri nhận về thế giới. 

7. Màu sắc có mặt trong cuộc sống hàng ngày của mọi người và giao tiếp liên 

văn hóa. Vấn đề nghiên cứu ADYN màu sắc trong tiếng Việt là một hướng tiếp cận 

mới trong đường hướng ứng dụng lý thuyết ADYN vượt qua rào cản đa ngôn ngữ, văn 

hóa. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy các mô hình AD được 

bổ sung và phát triển theo sự tri nhận màu sắc trong các nền văn hóa, không chỉ giới 

hạn trong các màu cơ bản mà còn mở rộng qua màu vật đại diện. Chúng tôi nghĩ rằng 

có thể bổ sung, phát triển nghiên cứu về ADYN màu sắc trong tiếng Việt nói riêng và 

trong các ngôn ngữ nói chung theo hướng tiếp cận này trong thực tiễn ngôn ngữ khác 

nhau không phân loại màu theo cùng một cách.  

Mặt khác, nghiên cứu ADYN hướng đến hiểu biết về phương thức tư duy, đặc 

trưng văn hóa dân tộc cần thiết đặt ra sự so sánh, đối chiếu các ngôn ngữ, các nền văn 

hóa chứa đựng để tìm ra những điểm tương đồng và sự khác biệt, nhìn nhận chính 

xác tính chất đặc thù của mô hình ADYN trong tiếng Việt vượt qua rào cản ngôn ngữ 

và giao tiếp đa văn hóa. Đây là những vấn đề đang chờ được khai phá trong các công 

trình nghiên cứu về ADYN màu sắc ở cấp độ sâu rộng hơn. 
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PL 1 

PHỤ LỤC 1 

BIỂU THỨC NGÔN NGỮ BIỂU ĐẠT MÀU SẮC  

TRONG TIẾNG VIỆT 

STT 

NHÓM BIỂU THỨC 

TỪ NGỮ 

SỐ 

LƯỢNG 

Cấu tạo 

Nghĩa/ 

biểu đạt 

màu  

1 Từ đơn tiết Từ chỉ màu  

cơ bản 

đen, trắng, đỏ, vàng, xanh, 

tím, hồng, xám, nâu.  

27 

 

 Từ chỉ màu 

phái sinh 

(vay mượn) 

lục, lam, chàm, cam, tía, đà, 

gụ, mun, bạch, ô, bạc, đào, 

điều, thắm, son, be, ghi, đô) 

2 

Từ đơn tiết 

Chỉ hoạt 

động của 

con người 

với màu sắc 

sơn, tô, điểm, tô điểm, chuốt, 

vẽ, bôi, phủ, pha, nhúng, 

xóa, nhuộm, nhuốm, dậm, 

phun, xịt, chọn  

17 

3 

Cấu 

trúc 

biểu 

đạt 

màu 

phái 

sinh 

 Từ chỉ màu 

+ sắc độ 

Đen 

đen bóng, đen đặc, đen đủi, 

đen giòn, đen hắc, đen kịt, 

đen lánh, đen láy, đen nhánh, 

đen ngòm, đen nhẻm, đen 

nhức, đen sì, đen thui, đen 

trũi, đen rầm, đen thẳm, đen 

thẫm, đen sẫm, đen xỉn, đen 

tuyền, đen xạm.   

40 

Từ chỉ màu + 

từ chỉ màu 

đen nâu, đen đỏ, đen hồng, 

(thâm) đen.  

Từ chỉ màu + 

yếu tố láy 

đen đen, đen đúa, đen kít kìn 

kịt, đen kìn kịt, đen lay láy, 

đen nhưng nhức, đen nhem 

nhẻm, đen thui thủi, đen thủi 

đen thui, đen trùi trũi.  

 Từ chỉ màu 

+ vật đại diện 

đen hạt huyền, đen than tre, 

đen than rơm, đen khói đèn.  



PL 2 

 Từ chỉ 

màu+sắc độ 

Đỏ 

đỏ chóe, đỏ chót, đỏ chói, đỏ 

chét, đỏ dậy, đỏ đọc, đỏ gây, 

đỏ hây, đỏ hoe, đỏ hoét, đỏ 

hỏn, đỏ kè, đỏ khè, đỏ khé, đỏ 

loét, đỏ lòm, đỏ lu, đỏ lừ, đỏ 

lựng, đỏ ngầu, đỏ nhừ, đỏ 

nọc, đỏ ối, đỏ rực, đỏ ửng, đỏ 

tía, đỏ rụi, đỏ thẫm, đỏ sẫm, 

đỏ sậm, đỏ rần, đỏ quạch, đỏ 

đắn.  

57 

Từ chỉ màu + 

từ chỉ màu 

đỏ nâu, đỏ da cam, đỏ tím, đỏ 

hồng.  

Từ chỉ màu + 

yếu tố láy 

đo đỏ, đỏ quành quạch, đỏ 

chon chót, đỏ đòng đọc, đỏ 

hoen hoét, đỏ hon hỏn, đỏ 

hây hây, đỏ lòm lom.  

 Từ chỉ màu 

+ vật đại diện 

đỏ anh đào, đỏ hạt dẻ, đỏ cờ, 

đỏ vẹc ni, đỏ da dâu, đỏ gạch, 

đỏ bồ quân, đỏ xác pháo, đỏ 

máu vượn, đỏ rượu chát, đỏ 

đất sét, đỏ trầm.  

Cấu 

trúc 

biểu 

đạt 

màu  Từ chỉ 

màu+sắc độ 

Trắng 

trắng bạch, trắng bệch, trắng 

bóc, trắng bong, trắng dã, 

trắng hếu, trắng loát, trắng 

lốp, trắng nuột, trắng ngần, 

trắng nhởn, trắng nõn, trắng 

muốt, trắng ởn, trắng phau, 

trắng phếch, trắng tinh, 

trắng toát, trắng xóa, trắng 

tuyền, trắng nhợt, trắng 

bủng, trắng đục, trắng trẻo.  

38 

Từ chỉ màu + 

từ chỉ màu 

trắng xanh, trắng hồng.  

Từ chỉ màu + 

yếu tố láy 

trăng trắng, trắng lôm lốp, 

trắng phau phau, ngà ngà.  



PL 3 

 Từ chỉ màu 

+ vật đại diện 

trắng kẽm, trắng tuyết, trắng 

cẩm thạch, trắng vỏ sò, trắng 

vỏ trai, trắng bạc, trắng ngà, 

trắng sứ.  

 Từ chỉ màu 

+ sắc độ 

Vàng 

vàng chóe, vàng ệch, vàng 

hoe, vàng hươm, vàng hườm, 

vàng khè, vàng khé, vàng ối, 

vàng rộm, vàng xuộm, vàng 

khô, vàng gắt, vàng úa, vàng 

đậm, vàng nhạt, vàng rực, 

vàng cháy, vàng chói, vàng 

mơ, vàng xạm.  

32 

Từ chỉ màu + 

từ chỉ màu 

vàng cam.  

Từ chỉ màu + 

yếu tố láy 

vàng vàng, vàng vọt.  

 Từ chỉ màu 

+ vật đại diện 

vàng kẽm, vàng đồng, vàng 

rơm, vàng cốm, vàng diệp, 

vàng nghệ, vàng chanh, vàng 

hoàng yến, vàng hoa hòe. 

Cấu 

trúc 

biểu 

đạt 

màu 

 Từ chỉ màu 

+ sắc độ 

Xanh 

xanh biếc, xanh dờn, xanh 

rờn, xanh lè, xanh lét, xanh 

lơ, xanh mét, xanh ngắt, xanh 

rì, xanh rớt, xanh tươi, xanh 

um, xanh ngát, xanh om, 

xanh thẳm, xanh thắm, xanh 

thẫm, xanh đậm, xanh nhạt, 

xanh tít, xanh lì.  

59 

Từ chỉ màu + 

từ chỉ màu 

xanh đen, xanh lam, xanh 

xám, xanh tím, xanh lục.  

Từ chỉ màu + 

yếu tố láy 

xanh xao, xanh xanh, xanh 

mơ xanh mét, xanh nhờn 

nhợt, xanh thăm thẳm, xanh 

lè lè, xanh biêng biếc, xanh 

ngan ngát, xanh ngăn ngắt. 
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 Từ chỉ màu 

+ vật đại diện 

xanh ngọc (xanh lưu ly), 

xanh ve chai, xanh lá cây, 

xanh da trời, xanh dương 

(xanh nước biển), xanh mã 

não, xanh gỗ thông, xanh đá 

hoa cương, xanh đá xa phia, 

xanh lá mạ, xanh cổ vịt, xanh 

chuối non, xanh cốm, xanh 

rin, xanh két, xanh nhớt, 

xanh cẩm thạch, xanh rêu, 

xanh cánh trả, xanh ve, xanh 

nõn chuối, xanh cỏ pha, xanh 

ô liu, xanh trứng sáo.  

 Từ chỉ màu 

+ sắc độ 

Xám 

xám ngắt, xám ngoét, xám 

xịt, xám xạm.  

11 

Từ chỉ màu + 

từ chỉ màu 

xám bạc, xám hồng, xám đen.  

Từ chỉ màu + 

yếu tố láy 

xam xám. 

 Từ chỉ màu 

+ vật đại diện 

xám tro, xám vân thạch, xám 

ngọc trai.  

Cấu 

trúc 

biểu 

đạt 

màu 

 Từ chỉ màu 

+ sắc độ 

Tím tím đậm, tím nhạt, tím ngắt, 

tím lơ, tím rịm, tím thẫm, tím 

sẫm, tím ngát, tím tái. 9 

23 

Từ chỉ màu + 

từ chỉ màu 

tím đen, tím đỏ, tím hồng.  

Từ chỉ màu + 

yếu tố láy 

tim tím, tím ngăn ngắt.  

Từ chỉ màu + 

vật đại diện 

tím hoa cà, tím bằng lăng, 

tím than, tím hoa sim, tím 

nho, tím khoai môn, tím lục 

bình, tím hoa giấy, tím mồng 

tơi.  

 Từ chỉ màu 

+ sắc độ 

Nâu nâu non (nhạt), nâu tây 

(đậm).  

10 
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Từ chỉ màu + 

từ chỉ màu 

nâu đỏ, nâu đen, nâu hồng, 

nâu xám.  

Từ chỉ màu + 

yếu tố láy 

hung hung, đà đà, nâu nâu.  

Từ chỉ màu + 

vật đại diện 

nâu đất.  

  Từ chỉ 

màu+sắc độ 

Hồng hồng đậm, hồng lợt.  8 

Từ chỉ màu + 

từ chỉ màu 

hồng nâu.  

Từ chỉ màu + 

yếu tố láy 

hồng hồng, hồng hào. 

Từ chỉ màu + 

vật đại diện 

hồng xác pháo, hồng phấn, 

hồng đào.  

 Cấu 

trúc 

biểu 

đạt 

màu 

 Từ chỉ 

màu+sắc độ 

Bạc bạc phếch, bạc phơ.  6 

Từ chỉ màu + 

từ chỉ màu 

bạc trắng  

Từ chỉ màu + 

yếu tố láy 

bạc bạc, bạc phênh phếch, 

bàng bạc.  

Từ chỉ màu + 

từ chỉ màu 

Cam cam hồng.  2 

Từ chỉ màu + 

vật đại diện 

cam đất.  

 Cấu 

trúc 

biểu 

đạt 

màu 

Từ chỉ phạm 

trù + vật đại 

diện 

Màu của vật 

đại diện 

màu hoa hiên, màu hoa bưởi, 

màu hoa sữa, màu hoa chuối, 

màu hoa đào, màu hoa dâm 

bụt, màu hoa điệp, màu hoa 

mai, màu hoa mẫu đơn, màu 

cánh sen, màu mận chín, màu 

trái xoay, màu hạt dẻ, màu 

măng cụt, màu cánh cam, 

màu cánh dán, màu cánh trả, 

màu cánh kiến, màu da bò,  

110 



PL 6 

màu mỡ gà, màu lông chuột, 

màu cứt ngựa, màu lông 

chim, màu da lươn, màu tiết 

dê, màu gạch cua, màu gạch 

tôm, màu mơ phai, màu mây, 

màu ráng chiều, màu nguyệt 

bạch, màu hồ thủy, màu 

hoàng thổ, màu thanh thiên, 

màu  bạch kim, màu thiếc, 

màu thủy ngân, màu hồng 

ngọc, màu bích ngọc, màu 

cẩm thạch, màu ngọc lam, 

màu đồng đỏ, màu đồng đen, 

màu đồng hun, màu chì, màu 

ngọc trai, màu đồng thau; 

màu tro, màu ngói, màu 

thạch anh, màu thạch cao, 

màu vôi, màu bạc, màu đất, 

màu gạch, màu xi măng, màu 

gạch non, màu đá vôi, màu 

đất nung, màu gạch cũ, màu 

trà, màu bã trầu, màu hạt 

dưa, màu bánh mật, màu tàn 

thuốc, màu lòng trứng, màu 

trứng cuốc, màu trứng sáo, 

màu ve chai, màu nước hến, 

màu nước gạo, màu vỏ cây, 

màu da,  màu gụ, màu san hô, 

màu rêu, màu sữa dâu, màu 

socola, màu vỏ đậu, màu 

khói hương, màu cỏ úa, màu 

dưa cải, màu lá tía tô, màu 

sữa, màu kem,  màu ca cao, 

màu cà phê, màu cà phê sữa, 

màu mắm ruốc, màu ruốc,  



PL 7 

 

 

  

màu mật ong, màu xí muội, 

màu muối tiêu, màu cà rốt, 

màu cháo lòng, màu xác 

pháo, màu vỏ lòng ngọc trai, 

màu nước vông vang, màu gỉ 

sắt, màu vỏ quế, màu chàm, 

màu hồ đào, màu quả đào, 

màu da rám nắng, màu mù 

tạc, màu đậu tía, màu huyết 

dụ, màu nhũ, màu rằn ri, màu 

hổ phách. 

 tổng cộng  440 
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PHỤ LỤC 2 

BIỂU THỨC ẨN DỤ MÀU SẮC TỪ NGUỒN NGỮ LIỆU TỪ ĐIỂN  

THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ (Đ.) 

A. CON NGƯỜI TÂM LÝ, TÌNH CẢM, TINH THẦN 

     TÂM LÝ, TÌNH CẢM 

      đỏ 

1  đỏ con mắt 

2  đỏ hoe con mắt 

3  chờ đỏ cả mắt    

4  con cá trong lờ đỏ hoe con mắt, con cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô 

5  con cá trong lờ đỏ hoe con mắt, con cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô 

6  chưa nóng nước đã đỏ gọng 

7  bầm gan sôi máu 

8  bầm gan lộn ruột 

9  hùm tinh đỏ mỏ 

10  lửa đã đỏ lại bỏ thêm rơm 

11  mặt đỏ như gạch cua nướng 

12  mặt đỏ như gấc 

13  mặt đỏ như gà chọi 

14  mặt đỏ như lửa 

15  mặt đỏ như lửa, thấy đàn bà chửa cũng phải tránh 

16  mặt đỏ gay 

17  mặt đỏ tía tai 

18  đỏ mặt tía tai 

19  mặt đỏ như miếng tiết 

20  mặt đỏ như gấc chín 

21  mắt đỏ ngầu 

22  chưa đánh người mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như 

nghệ 

23  một đồng kiếm nát cỏ, hai đồng kiếm đỏ con mắt 
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24  thần nanh đỏ mỏ 

25  đỏ mỏ thần nanh 

26  đành hanh đỏ mỏ 

27  mong đỏ con mắt  

28  lửa đã đỏ lại bỏ thêm rơm 

    tím  

29  buốt gan tím ruột 

30  căm gan tím ruột 

31  bầm gan tím ruột                  

32  tím gan 

33  tím gan tím ruột 

34  mặt tím như quả bồ quân 

35  sôi gan tím ruột 

36  thâm gan tím ruột  

37  tím gan bầm ruột 

38  tím ruột bầm gan 

    xanh 

39  khát vọng xanh 

40  ước mơ xanh 

41  lọt mắt xanh 

42  mặt mày xanh lét 

43  mặt mày xanh mét 

44  mặt tái như gà cắt tiết 

45  mặt tái mét, nói phét thành thần 

46  chưa đánh được người mặt xanh mày tía, đánh được người rồi hồn vía 

lên mây           

47  mặt xanh mày xám 

48  mất máu xanh mặt 

49  mặt xám mày xanh 

50  mặt xanh nanh vàng 
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51  mặt xanh mày tía 

52  mặt vàng đổi lấy mặt xanh, hai tay hai gậy lại ông sông bờ 

53  mặt vàng đổi lấy mặt xanh 

54  mặt xanh đít nhái 

55  sợ xanh mắt 

56  sợ xanh mặt 

57  sợ tái xanh, tái xám 

58  sợ xanh mắt mèo 

59  tái xanh tái xám 

60  tái xanh tái tía 

61  tái xanh mặt 

62  tái xám, tái xanh 

   xám 

63  mặt xám như gà cắt tiết 

64  mặt xám như chàm 

65  mặt xám như chì 

66  đẹp đám xám mặt 

67  mặt xanh mày xám 

   trắng 

68  mặt trắng như tờ giấy 

69  mặt trắng như thằng chết trôi 

70  trắng mắt ra 

71  yêu khăn đào trao tay, không yêu mắt đầy lòng trắng 

PHẨM CHẤT, TINH THẦN 

    đỏ 

72  có đỏ mà nỏ có thơm 

73  có đỏ mà chẳng có thơm, như hoa dâm bụt chẳng cơm cháo gì 

74  gan sắt lòng son 

75  hùm tinh mỏ đỏ 

76  lòng son dạ sắt  



PL 11 

77  lòng son dạ đá  

78  muốn có bạn chớ rạng lòng son 

79  thần nanh đỏ mỏ 

80  đỏ mỏ thần nanh 

81  tấm lòng son 

82  đỏ lòng xanh vỏ 

83  đào thắm thì đào lại phai, bồ nâu dãi nắng thì mài chẳng đi 

84  mắt xanh mỏ đỏ 

85  vàng đỏ nhọ lòng son 

86  tham con đỏ, bỏ con đen 

87  yêu con đỏ, bỏ con đen 

88  xanh vỏ đỏ lòng 

   vàng 

89  bạn vàng chơi với bạn vàng, đừng chơi bạn vện ra đàng cắn nhau 

90  bạn vàng chơi với bạn vàng 

91  bạn vàng chơi với bạn vàng, ngu si dẹp lại mộ đoàn ngu si 

92  trầu vàng thì cuống cũng vàng 

93  vàng trời vàng đất 

94  tóc xanh nanh vàng 

   xanh 

95  chẳng xanh cũng tựa màu chàm 

96  chẳng chua cũng thể chanh, chẳng xanh cũng thể chàm 

97  không xanh cũng tựa màu chàm 

98  mặt xanh như chàm đã tham lại độc 

99  quả xanh nanh sắc 

100  xanh vỏ đỏ lòng 

  đen 

101  cua thâm càng, nàng thâm môi  

102  cua thâm còng, đàn ông thâm môi 

103  chó đen giữ mực  
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104  chó đen một mực 

105  chó đen giữ mực, ngựa quen đường cũ  

106  đánh trúng tim đen  

107  đâm trúng tim đen  

108  gái thâm môi, trai lồi mắt 

109  lòng dạ đen tối  

110  quạ nào chẳng đen  

111  quạ nào đã biết quạ đen, quạ đâu có dám mom mem tới cò 

112  quạ nào mà chẳng đen đầu  

113  tham thì thâm, dầm thì đen 

114  vàng đỏ đen lòng người 

115  người khôn con mắt đen sì, người dại con mắt nửa chì nửa thau 

116  mập mờ đánh lận con đen  

117  lập lờ đánh lận con đen 

118  tham con đỏ, bỏ con đen 

119  yêu con đỏ, bỏ con đen 

  trắng 

120  cát lầm ngọc trắng 

121  đàn bà cạn lòng như đĩa, đàn ông bạc nghĩa như vôi 

122  đàn bà mắt trắng hai chồng, đàn ông mắt lươn hai vợ 

123  lợn kia trắng mắt thì nuôi, người kia trắng mắt là người bỏ đi 

124  con lợn mắt trắng thời nuôi, những người mắt trắng đánh hoài đuổi đi 

125  mắt trắng lông thưa 

126  trong như ngọc, trắng như ngà 

127  trong giá trắng ngần 

128  trong ngọc trắng ngà 

129  trắng mặt ăn tiền 

130  thương thay hạt gạo trắng ngần 

đã vo nước đục lại vần lửa rơm 

131  lấm lưng trắng bụng 
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132  trắng gạo ngon cơm 

   xám 

133  mặt xám chàm đã tham lại độc 

B CON NGƯỜI XÃ HỘI 

     HOẠT ĐỘNG; QUAN HỆ; TƯ DUY 

     đỏ 

134  đừng thấy đỏ mà ngỡ là chín 

135  chớ thấy đỏ mà ngỡ là chín 

136  xúm đen xúm đỏ 

137  xúm đông xúm đỏ 

138  muốn mát nằm ngựa gỗ, muốn đỏ nhuộm phẩm hồng 

139  mượn màu son đánh lừa con đen 

140  thấy đỏ đừng ngỡ là chín 

141  xúm đỏ xúm đen 

    đen 

142  nhấn xuống bùn đen 

143  yêu nhau đưa đến hồ sen, ghét nhau nhận xuống bùn đen đất lầy 

144  âm mưu đen tối 

145  tham thì thâm, dầm thì đen 

146  lụa là tuy trắng, vụng cầm cũng đen 

147  thế gian họ nói không lầm, lụa tuy vóc trắng, vụng cầm cũng đen 

148  lụa là tuy trắng, vụng cầm cũng đen 

149  vàng đỏ nhọ lòng son 

150  miệng nhà quan có gang có thép, miệng nhà khó vừa nhọ vừa thâm 

151  thay trắng đổi đen   

152  thay đen đổi trắng 

153  tham đỏ bỏ đen 

    hồng 

154  tích lục tham hồng 

155  tiếc lục tham hồng 

156  điểm phấn tô hồng 



PL 14 

157  điểm phấn trang hồng 

158  thẹn phấn tủi hồng 

159  xe sợi chỉ hồng 

    xanh 

160  bật đèn xanh 

161  lọt mắt xanh 

162  chua chẳng khỏi chanh, xanh chẳng khỏi chàm 

163  trót tay nhúng phải chàm thùng, chẳng xanh cũng quyết vẫy vùng cho 

xanh 

164  tay đã nhúng chàm 

   trắng 

165  mất trắng 

166  bỏ trắng 

167  tuyên bố trắng với mọi người 

168  nói trắng ra 

169  thức trắng 

170  trắng tay 

171  trắng án 

172  thua hai bàn tay trắng 

173  muốn trắng phải gắn lấy cơm 

174  trắng mắt ra 

175  biến trắng thành đen  

176  đổi trắng thay đen 

177  đi trắng về đen  

178  thay trắng đổi đen 

    vàng 

179  chửi cho vàng cây héo lá 

180  quả chín tự khắc vàng 

CUỘC ĐỜI/ CUỘC SỐNG  

    trắng 

181  áo trắng quần là  

182  áo trắng quần hồng 
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183  ăn trơn mặc trắng 

184  ăn trắng mặc trơn 

185  ba đồng bỏ bị là chị lái buôn, cơm trắng cá ngon vẫn là con đi ở  

186  ba tiền bỏ bị là chị lái buôn, cơm trắng cá ngon cũng anh đi ở  

187  cơm trắng cá ngon 

188  gạo trắng ngà, nhà gỗ lim 

189  muốn ăn gạo trắng nước trong, vượt qua núi đẩu vào trong ca đình 

190  muốn ăn cơm trắng canh cần thì về đồng lãng đan giần với anh 

191  muốn ăn gạo trắng nước trong, vượt qua dốc kẻo vào trong đàn trầm 

192  quần là áo trắng 

193  xương trắng quê người 

    đỏ 

194  áo đỏ quần điều  

195  ấm lửa đỏ đèn 

196  mâm son bát đàn 

197  đũa mốc chòi mâm son 

198  đũa mộc chòi mâm son 

199  mâm son bát bịt 

200  sơn son thếp vàng 

201  cửa tía lầu son 

202  gác tía lầu son 

203  màn hoa lại trải chiếu hoa, bát ngọc lại phải đũa ngà mâm son 

204  nồi đầy bếp đỏ 

205  muốn cho đỏ lửa sang đèn, dây tình dây nghĩa thắm bền ai ơi 

206  bà dì tới nhà, nồi đầy bếp đỏ, bà cô đến nhà nồi rỏ bếp tắt 

207  cuộc đỏ đen 

208  đỏ lửa sáng đèn 

209  đỏ lửa tìm vào 

210  gác tía lầu hoa  

211  gác tía lầu rồng 

212  lọng tía võng xanh 
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213  lọng tía võng đào  

214  lọng đào võng tía 

   vàng 

215  áo gấm đai vàng 

216  áo tía đai vàng 

217  cơm vàng mắm mặn 

218  đai vàng hốt ngọc 

219  đai vàng hốt bạc  

220  sơn son thếp vàng 

221  tàn vàng tàn tía 

   hồng 

222  áo lụa quần hồng 

223  áo trắng quần hồng 

224  bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng 

225  cửa gấm lầu hồng 

226  cửa cấm lầu hồng 

227  lầu hồng gác tía 

228  gác tía lầu hồng 

229  khăn gấm áo hồng, bế bồng kiếm sắc 

   đen 

230  dưa khú cà thâm  

231  đánh lận con đen 

232  lưng đen khố bện  

233  màn đêm đen tối 

234  tình đời đen bạc 

235  thói đời đen bạc 

236  dòng đời đen bạc 

237  cuộc đỏ đen 

238  còn cha gót đỏ như son, một mai cha chết gót con đen sì 

C CON NGƯỜI SINH HỌC 

    xanh 
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239  tuổi trẻ đầu xanh 

240  đầu xanh tuổi trẻ 

241  học trò thò lò mũi xanh 

242  mái đầu xanh 

243  thò lò mũi xanh  

244  lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời 

245  tuổi xanh 

   vàng 

246  lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời 

   hồng 

247  trai ba mươi tuổi mà già, gái bốn mươi tám đang ra má hồng 

248  hồng rụng thắm rời 

    D CON NGƯỜI TÂM LINH 

   THỜI VẬN 

    đen 

249  canh bạc gặp hồi đen  

250  cơn đen vận túng 

251  đã đen lại gặp thợ rèn 

252  gặp buổi đen chồn đèn mắc bẫy 

253  nhện đen phải mắng, nhện trắng được ăn 

254  cờ bạc canh đỏ canh đen 

255  vận đỏ trồng lau ra mía, vận đen trồng củ tía ra củ nâu 

256  đen bạc đỏ tình 

   đỏ 

257  cậy đỏ làm càn 

258  đặt lửa lửa đỏ, đặt cỏ cỏ cháy 

259  chẻ vỏ vẫn thua đỏ vận 

260  khôn chẻ nỏ không bằng đỏ vận 

261  sắc như mác cũng thua người vận đỏ 

262  trời vẫn chiều vận đỏ 

263  vận đỏ trồng lau ra mía 
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264  cờ bạc canh đỏ canh đen, nào ai có dại đem tiền vứt đi 

265  vận đỏ trồng lau ra mía, vận đen trồng củ tía ra củ nâu 

266  đen bạc đỏ tình 

    bạc 

267  phận bạc như vôi 

268  bạc như vôi 

269  phận sao phận bạc như vôi 

270  xanh như lá, bạc như vôi 

E ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 

 KINH TẾ 

đen  

271  chợ đen 

272  quỹ đen 

273  chợ đen, chợ đỏ 

   trắng 

274  trắng tay 

275  hai bàn tay trắng 

276  tay trắng hoàn tay trắng 

277  tay trắng làm nên 

278  số giàu tay trắng cũng giàu, số nghèo chín đụng mười trâu cũng nghèo 

   GIÁO DỤC 

   đen 

279  chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng 

280  gần mực thì đen  

281  đen gần mực, đỏ gần son 

282  gần son thì đỏ gần mực thì đen 

283  gần mực thì đen gần đèn thì rạng 

284  gần nồi thì đen gần đèn thì sáng 

285  gần nhọ thì đen, gần lửa thì sáng  

286  gần quan thì khó, gần nồi thì nhọ 

287  thói thường gần mực thì đen, anh em bạn hữu phải nên chọn người 
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   trắng  

288  giấy trắng mực đen làm quan thiên hạ 

289  giấy trắng mực đen làm quen thiên hạ 

290  giấy trắng mực đen, duyên ai phận nấy chớ lo mà gầy 

291  giấy trắng mực đen, duyên ai phận nấy chớ lo mà già 

292  rõ ràng giấy trắng mực đen 

293  giấy trắng mực đen 

   CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

   đỏ 

294  quân xanh, quân đỏ 

295  con đen, con đỏ 

296  hạt giống đỏ 

297  xanh cỏ tới, đỏ ngói về 

298  một xanh cỏ, hai đỏ ngực 

299  nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực 

   xanh 

300  cách mạng xanh 

301  quân xanh, quân đỏ 

   KHÁI NIỆM TRỪU TƯỢNG THUỘC ĐỜI SỐNG TINH THẦN, XÃ HỘI 

302  bùn có đen mà sen chẳng lấm 

303  nhấn xuống bùn đen 

G HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

    THỜI GIAN 

304  bắc được chõ thì đã đỏ đằng đông 

305  bao giờ dê lại giết dê, lá vàng rụng xuống thì ghe về rừng 

 SỰ VẬT 

vàng  

306  cá vàng ai nỡ uốn câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời 

307  cá vàng ai nỡ uốn câu 

308  cua đồng quan, lụa vàng cảnh thụy 

309  còn duyên như tượng tô vàng, hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa 
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310  nhác trông tưởng tượng tô vàng 

311  nhác trông ngỡ tượng tô vàng, 

nhìn lâu mới biết chẫu chàng trời mưa. 

312  rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình 

313  rồng vàng tắm nước ao tù 

314  đông nai có bốn rồng vàng: lộc họa, lễ phú, sang đàn, nghĩ thi 

315  gỗ đỏ bò vàng 

316  đỏ thì vàng son, ngon thì mật mỡ 

317  đẹp vàng son, ngon mật mỡ 

318  nhà vàng gác tía 

319  tàn vàng tán tía  

320  thỏ bạc ác vàng 

   đen  

321  cà thâm bỏ góc chạn 

322  cà thâm bỏ góc chạn, đến khi hoạn nạn lại hỏi cà thâm  

323  vay bát gạo trắng trả bát gạo hẫm 

324  anh có sừng trâu bạc, tôi có giác trâu đen 

    đỏ  

325  thế gian lắm kẻ mơ màng, thấy hòn son thắm tưởng vàng nâng niu 

326  bản thổ đỏ vàng, nhị nàng dâng hương 

327  thuyền son mà đỗ bến lầm 

328  màn hoa lại trải chiếu hoa, bát ngọc lại phải đũa ngà mâm son 

329  bát sứ mâm son 

330  đũa ngà mâm son 

331  mâm son bát sứ  

332  ruốc đỏ, cá đen nhìn quen mới biết 

333  chết xanh cỏ, sống đỏ ngực 

334  đi xanh cỏ, về đỏ ngực 
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PHỤ LỤC 3 

BIỂU THỨC ẨN DỤ MÀU SẮC  

TRONG TIẾNG VIỆT TỪ NGỮ LIỆU VĂN HỌC (V.) 

STT BIỂU THỨC NGÔN NGỮ  

A CON NGƯỜI TÂM LÝ, TÌNH CẢM, TINH THẦN 

      TÂM LÝ, TÌNH CẢM 

      xanh 

V1.    Cha muốn cùng con định nghĩa lại hòa bình 

  Đây không phải phút nắng chập chờn giữa trờ mây xám 

  Giữa giông bão điên cuồng, một ảo tưởng màu xanh. 

         (Chế Lan Viên, Tuyên bố của mỗi lòng người, khẩu súng, 

cành hoa) 

V2.  Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ 

Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm 

         (Hoàng Nhuận Cầm, Chiếc lá đầu tiên)  

V3.  Chim hãy hát những trời xanh khát vọng. 

         (Chế Lan Viên, Ý nghĩ mùa xuân) 

V4.  Lại là đất xanh tươi cuộc sống 

Và xanh nhất là màu xanh hi vọng. 

         (Tố Hữu, Xuân 69)  

V5.  Người lính trẻ ra, ngẩng mặt, cất cao đầu 

Lội giữa màu xanh, chứa chan hy vọng. 

         (Nguyễn Mỹ, Lúa sớm) 

V6.  Hẹn một mùa xanh như lòng ta mong ước 

Trên xác quân thù đỏ chiến công 

Mưa làm hạt trong tay ta gieo vãi 

Đồng bắc đồng Nam xanh mênh mông”  

          (Nguyễn Mỹ, Khúc hát tháng Năm). 

V7.  Lại ước  

Như em đẹp 

Lại ước 

Như anh 

Xanh. 
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        (Nguyễn Hoa, Lại ước) 

V8.  Những nhánh lúa theo tay người thẳng tắp 

Như lòng thương nối tiếp không cùng 

Của hậu phương gửi sâu vào thớ đất 

Nỗi nhớ lên xanh cả cánh đồng. 

            (Xuân Quỳnh, Hậu phương) 

V9.  Em ngược thời gian, em ngược không gian 

Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm 

Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng 

Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh. 

          (Bùi Sim Sim, Một chiều ngược gió) 

V10.  Em thoắt ở, thoắt đi, thoắt về, thoắt lại xa anh 

Bao giờ cho tình yêu là một mảng trời xanh. 

 (Chế Lan Viên, Bão rớt) 

V11.  Áo em nhuộm cho anh 

Dù rách lành vẫn ấm 

Vẫn tươi mãi màu xanh 

Của tình yêu đằm thắm... 

           (Tố Hữu, Chiếc áo xanh) 

V12.  Màu thanh thiên rời rợi, gió long lanh 

Hồn nhớ thương em dệt cỏ dây anh.   

 (Huy Cận, Tình tự) 

V13.  Lòng ta tin biển, biển yêu ta 

Lòng nở hoa nhài vương vấn bờ 

Bát ngát tình yêu trong vũ trụ 

Đúc nên xanh biển mượt mà thơ. 

 (Chế Lan Viên, Bên biển) 

V14.  Là thế chiều đi núi ngoái đầu 

 Nghe từ hương ấm mãi tan lâu 

 Nghe từ nẻo vắng nguồn xa ấy 

Một thoáng xanh về … sông biếc sâu. 

 (Điền Ngọc Phách, Thoáng quê) 



PL 23 

V15.  Tình trao xanh mấy giấc mơ 

Để hồn đắm đuối để thơ lạc vần. 

 (Phạm Thanh Quang, Lời xuân) 

V16.  Hiếm hoi như hạnh phúc 

Mùa thu ngơ ngác xanh 

 (Hoàng Nhuận Cầm, Mây rất thờ ơ) 

V17.  Lưng trời xanh nhẹ màn sương 

 Mặt hồ xanh những nỗi buồn đuổi nhau 

 Người đi xa đã từ lâu 

 Mà mùa thu đến vẫn đau lá vàng… 

 (Hoàng Thị Minh Khanh, Thu đến) 

V18.  Cho em xanh chút mơ màng trời xanh 

 Cho em chia nỗi buồn anh. 

             (Đặng Nguyệt Anh, Một chút thu) 

V19.  Em là quả chát anh là nhân 

Quấn quít heo may chuyển ngọt dần 

Hôn nhân thành quả rơi trên cỏ 

 Xanh ủ trên đầu chín xuống chân. 

 (Mai văn Phấn, Quả thu) 

V20.  Một mặt lá mùa hè còn níu ở  

 Mặt kia thoáng đã thu đầy 

Ta xanh lại trong ta từng hơi thở 

Khi chạm vào thảng thốt heo may. 

 (Thanh Tùng, Chuyển mùa) 

V21.  Có một ngày thơ ướt ta chẳng buồn che, ta tha thẫn giữa một miền 

nắng quái. Trái hạnh phúc xanh nỡ nào dám hái, để lại sau mình 

những hoa trái không tên. 

 (Chu Thị Thơm, Dự cảm mùa thu)  

V22.  Sóng bạc đầu, lòng biển vẫn xanh trong 

Ơi con thuyền chưa một lần chạm nước 

Đã bao giờ biển hết phập phồng mong? 

 (Vũ Đình Huy, Biển gọi thuyền) 
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V23.  Anh trót để ngôi sao bay khỏi cát 

 Biếc xanh em mãi hớp áng vòm trời 

 Điều có thể đã hóa thành không thể 

Biển bạc đầu nông nỗi tuổi hai mươi 

 (Nguyễn Trọng Tạo, Không đề) 

V24.  Người đi năm tháng đợi chờ 

Bên kia nỗi nhớ xanh bờ dại khôn. 

          (Vũ Hoàng Chương, Ý đàn) 

V25.  Tình yêu vẫn ngoài kia rung lá mới 

Khát khao xanh, xa quá với môi mình. 

            (Trương Nam Hương, Đồng vọng) 

V26.  Ta về đổ bóng xuống vườn 

Cho xanh tươi lại từng cơn úa vàng 

             (Mai văn Phấn, Tản mạn về cỏ) 

V27.  Nghe nghìn trùng nổi cheo leo 

Nghe trăm năm chút tình nghèo xanh xao 

Nghe em lay động chiêm bao 

Nghe tim nhói nỗi ngọt ngào thu xưa. 

(Nguyễn Nguyên Thượng, Phố rêu) 

V28.  Nắng đi thẳng, mưa đi vòng 

Như tình yêu vậy, đường cong đi hoài 

Đằm trong hơi thở đất đai 

Màu xanh sẽ rộng, sẽ dài mai sau. 

            (Hà Thiên Sơn, Mưa đêm) 

V29.  Khi chiếc lá xa cành 

Lá không còn màu xanh 

Mà sao em xa anh 

Tình vẫn xanh rời rợi… 

(Hồ Ngọc Sơn, Gửi em dưới quê làng) 

V30.  Bàn chân ướm vào cỏ 

Để xanh đến tận bây giờ. 

(Trần Khoái, Tiễn) 
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V31.  Còn chăng hương xuân trong đôi hoa tay 

Chạm vào môi em hoang vu khô gầy 

Xoa lên má em xanh mờ hồn xưa 

Vuốt trên mi em mặn nhòe hơi mưa… 

(Trần Nhuận Minh, Màu mưa) 

V32.  Áo em phơ phất trong lời gió 

Đủ thắt trời xanh đến nhói đau. 

(Nguyễn Công Bình, Điều chi?)  

V33.  Đoàn thợ mộc giữa ngày thu nắng đẹp 

Lòng xanh trời, hát bài hát dựng xây 

           (Chế Lan Viên, Bài hát của tám chàng thợ mộc) 

V34.  Khi em đến bên anh, trước biển cả dâng triều 

Ta thu hết xa khơi vào lòng ngực trẻ, 

Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời 

Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến… 

(Bằng Việt, Nghĩ về Pauxtốpxki) 

V35.  Ngôi nhà thơm thuở ấu thơ 

Ngày xưa xanh vắng 

Bây giờ xanh rêu 

Ruột đau 

Đau cả chín chiều 

Ước là con cóc mà kêu thấu trời 

(Nguyễn Ngọc Hưng, Chiều chiều) 

V36.  Nắng tần ngần trên nón trắng chênh chao 

Nghe gót bước biết lòng biếng biếc lắm 

Trời và nước bắt đầu những ngôi sao nhấp nhánh 

Bắt đầu nhấp nhánh những ngôi sao. 

        (Thi Hoàng, Ghi chép về chiều) 

V37.  Có nỗi buồn màu xanh như lá 

Như dòng sông nước cuốn đi tháng năm 

Em ném những viên sỏi nhỏ xuống hồ 

Để mặc cho tâm tư theo mùa thu trôi. 
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      (Minh Quốc, Mùa Thu lá xanh) 

V38.  Em về nhạc nổi rèm xanh 

Để ta đứng lại lăn tăn mặt hồ 

Cỏ còn xanh đỉnh mộng mơ 

Mà con én đã kéo mùa đông sang. 

    (Trần Kim Bảng, Lời ca trầm) 

V39.  Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ! 

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển 

Xanh trời, xanh của những giấc mơ. 

Tôi bay giữa màu xanh giải phóng. 

          (Tố Hữu, Vui thế hôm nay) 

V40.  Trời xanh hẳn cũng xanh như vậy? 

Con đường chia biệt tận cùng xanh. 

            (Chế Lan Viên, Chèo tiễn biệt) 

V41.  Vẫn tươi mãi màu xanh 

Của tình yêu đằm thắm 

(Tố Hữu, Chiếc áo xanh) 

V42.  Chị là tiếng đầu cành 

Trăm năm không lời đáp 

Mong đợi đã vàng 

Khát vọng còn xanh. 

(Vũ Phán, Hồ Xuân Hương) 

V43.  Trưa hào hoa mình lụa 

Thương trời ngơ ngẩn xanh. 

(Yến Lan, Đường xưa) 

V44.  Màu cỏ xanh không cùng 

Như tình ta trẻ mãi.. 

(Nguyễn Đức Mậu, Cỏ xanh) 

V45.  Sớm 

hái bông hoa hồng 

Chiều 

Gai cào mộng mị 
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Sẹo  

Lên xanh biếc thế. 

Gai  

Trong hồn đơm hoa. 

(Mai văn Phấn, Gai) 

V46.  Đêm qua 

Mưa 

Hoa sữa 

Khóc 

Khóc xanh mặt hè. 

 (Vân Long, Thời gian) 

V47.  Em thoắt ở, thoắt đi, thoắt về, thoắt lại xa anh 

Bao giờ cho tình yêu là một mảng trời xanh? 

 (Chế Lan Viên, Bão rớt) 

V48.  Hơn một lần 

Tôi khóc vết thương cây 

Uống giọt nước mắt lá 

Trên môi mình 

Xanh. 

 (Thảo Phương, Hơn một lần) 

V49.  Bốn phía đã thu vàng 

Mây đã trắng đến từ ngàn năm cũ 

Gió đã xanh thổi lên từ hoa cỏ                               

Nở bời bời những khát vọng muôn sau. 

 (Trần Nhuận Minh, Đã cháy) 

V50.  Em xưa là hạt mưa lành 

Vườn anh hứng lấy còn xanh đến giờ. 

(Phạm Phát, Hạt mưa lành) 

V51.  Chè hái xuống ủ xanh niềm trắc ẩn 

Trót hứa hôn với mây trắng xa nhà 

Bấm ngón chân xuống đường trơn số phận 

Mưa lại từ trong mắt mưa ra… 
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 (Nguyễn Vũ Tiềm, Thu nay gặp ở cao nguyên) 

V52.  Họ yêu nhau với sức nặng tương lai 

Với quá khứ đắng cay của cha mẹ 

Với màu xanh hoài bão của những chân trời mới 

Với niềm tin không chỉ ở riêng hai. 

 (Chế Lan Viên, Đêm nay) 

V53.  Sáng đợi xanh hy vọng 

Trưa đợi đỏ mong chờ 

 (Bùi Đức Ba, Đợi) 

V54.  Một ngày cây cụt đầu 

Đen trời xanh nhức nhối 

Khét lẹt mùi lửa khói 

Xe chòm mình băng mau. 

 (Chế Lan Viên, Lái ngày) 

V55.  Mùa xuân dựng tượng đài trong đức tin xanh 

Tình ái thiên nhiên nồng hậu. 

 (Nguyễn Vũ Tiềm, Nghìn mắt, nghìn tay) 

V56.  Quan Án đọc lá đơn của Trần Mừng thì Tấn Thân da mặt xanh như 

chàm. 

            (Hồ Biểu Chánh, Chúa tàu Kim quy; tr. 195) 

V57.  Anh chàng bảo vệ mặt dài xanh như đít nhái dưới ánh đèn đỏ hắt 

ra từ bên trong quán, chạy ra ghi số xe, mắt cắm vào cái đám đánh 

cờ xúm xít bên hồ cạnh quán. 

           (Võ Thị Xuân Hà, Thế giới tối đen, tr. 216) 

V58.  Cái loại thợ bắt rắn mới vào nghề, trong thấy nó cũng xanh mắt 

mèo. Lóng ngóng là mất mạng như chơi. 

           (Nguyễn Xuân Khánh, Đội gạo lên chùa, tr.299) 

V59.  Những khi Từ ốm đau chẳng hạn, Hộ lo xanh mắt và thức suốt đêm 

để trông coi thuốc than cho vợ. 

       (Nam Cao, Nam Cao tuyển tập, t.2, tr.85) 

V60.  Không biết đó là cuộc chia li vĩnh biệt 

Nên em đã xanh non thắm thiết 
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Ta không giữ em làm kỷ vật 

Nghĩa gì đâu một lá cỏ úa tàn 

trong ta  

mãi còn 

day dứt 

cái màu xanh thắm thiết tươi non. 

 (Nguyễn Thị Hồng, Lá cỏ) 

V61.  Giờ đang chiều tháng tư 

Trong vườn chùm nhót đỏ 

Dãy bàng lên búp nhỏ 

Xanh như là thương nhau. 

(Lưu Quang Vũ, Chưa bao giờ) 

V62.  Ngàn dâu xanh ngắt một màu  

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?  

(Đặng Trần Côn, Chinh phụ ngâm khúc) 

V63.  Xanh nhức nhối lúa đang thì con gái  

 (Nguyễn Thị Ngọc Tú) 

V64.  Mùa thu xanh lạnh lẽo mảnh ao làng 

Có ông lão buông cần tre lặng lẽ 

Câu suốt mùa thu hóa tượng buồn. 

            (Nguyễn Đức Mậu, Độc thoại đêm 30 tết) 

V65.  Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ 

Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm 

(Hoàng Nhuận Cầm, Chiếc lá đầu tiên)  

V66.  Em mãi là hai mươi tuổi 

Ta mãi là mùa xanh xưa 

Những cây ổi thơm ngày ấy 

Và vầng hoa ngâu mưa thu. 

          (Quang Dũng, Không đề) 

V67.  Hòa bình ơi, xin hãy về ôm lấy em thơ 

Cho em mơ những giấc mơ màu xanh. 

  (Lê Quang, Giấc mơ màu xanh) 
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V68.  Chim hãy hát những trời xanh khát vọng 

 (Chế Lan Viên, Ý nghĩ mùa xuân) 

V69.  Tiếng Chuông chùa thức ngủ 

Những nhà thơ xanh tái u buồn. 

 (Lưu Quan Vũ, Hoa Cẩm chướng trong mưa) 

V70.  Cuộc chiến tranh màu trắng của tâm hồn 

Tuyết nhắm tuyết chia phe mà đối chọi 

Tuyết này đòi tan, tuyết kia tồn tại 

Phía chấp nhận hóa bùn, phía kỳ vọng cỏ xanh non. 

           (Chế Lan Viên, Cuộc chiến) 

V71.  Xanh đã ngủ ở dưới trời yên tĩnh 

Đỏ còn ngân trong tiếng nói dịu dàng 

Ta mơ màng thấy gió đang sóng sánh 

Trống sân trường văng vẳng đánh mười năm. 

 (Xuân Diệu, Phượng mười năm) 

V72.  Lê Bình chột dạ, lấm lét nhìn xung quanh. Hắn thấy những cặp mắt 

giận dữ, hờn căm như đang bốc lửa. Khuôn mặt vuông với cái trán 

thấp tè và nước da mai mái của Lê Bình, giờ xám ngoét, cắt không 

còn giọt máu. 

       (Tô Ái Nhân, Trinh sát Hà Nội, tr. 397) 

V73.  Một tiếng rẹt kinh người làm hai tướng giặc lúc này đang chống tay 

vào đầu gối đỡ thân hình phì nộn, đứng lên, mặt như chàm đổ. 

      (Nguyễn Quang Thân, Hội thề, tr. 159) 

V74.  Quan thủ lễ mặt xanh lét như tàu lá, bước giật lùi rồi vừa đi vừa lùi 

chạy về phía đảo Âm hồn. 

      (Võ Thị Hảo, Giàn thiêu, tr. 28) 

V75.  Tên này chạy đến nơi, mặt xanh mét không còn một hột máu. Nó nói 

như muốn đứt hơi: - Trung…trung úy chết rồi. 

     (Anh Đức, Tác phẩm chọn lọc, tr. 279) 

V76.  Họ không đánh, chỉ trói thằng bé ở cột điếm một đêm cho muỗi đốt, 

chỉ trừng trị nhẹ thê thôi, dân làng đã sợ xanh mắt mèo. 

     (Nguyễn Xuân Khánh, Đội gạo lên chùa, tr. 351) 
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      đỏ 

V77.  Anh tặng em yêu chùm hoa sắc trắng 

 Nhưng khi yêu, anh yêu đỏ hoa hồng  

 Tuổi năm mươi lòng như lửa đỏ 

 Nhưng bên ngoài vẫn cứ trắng như không. 

 (Chế Lan Viên, Hoa trắng đỏ) 

V78.  Áo đỏ em đi giữa phố đông 

Cây xanh như cũng ánh theo hồng 

Em đi thắp lửa trong bao mắt 

Anh đứng thành tro em biết không? 

       (Vũ Quần Phương, Áo đỏ) 

V79.  Mái tóc Bác đã phai màu quá nửa 

Lòng son ngời như buổi mới ra đi. 

       (Chế Lan Viên, Người thay đổi thơ tôi, người thay đổi đời tôi) 

V80.  Đứng ngã ba đường cây gạo son 

Người tình nhân đỏ chói môi hôn 

Xe ta qua mãi mà không dứt 

Chiều tối màu son đỏ chói hồn. 

          (Chế Lan Viên, Hoa gạo son) 

V81.  Chí ta như núi thiên thai ấy 

Đỏ rực chiều hôm dậy cánh đồng. 

          (Tố Hữu, Quê mẹ) 

V82.  Bản tình ca đỏ thắm 

Khúc nhạc đẹp vô thường 

Rộn rã điệu yêu thương Chảy mượt mà dòng máu. 

       (Trầm Thiên Thu, Tình ca đỏ thắm) 

V83.  Giữa trời thu mà sao nhớ một tiếng ve 

Chắc hẳn biếc trời thu nên mới thế 

Chỉ vì em xa. Chỉ vì một nhẽ 

Cháy đỏ hoa yêu suốt một mùa hè. 

      (Chế Lan Viên, Tiếng ve) 

V84.  Vài chàng tre trẻ sầu biêng biếc 
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Mộng nở trong lòng sắc đỏ hoe. 

     (Lê Quốc Hán, Luân hồi) 

V85.  Cái màu hoa đỏ lạ thường 

 Ngỡ như thời trẻ chưa từng nở hoa 

Cái màu hoa đỏ như là 

Thời gian nén lại vỡ òa khát khao. 

 (Nguyễn Trọng Tạo, Cây hoa phượng tình cờ) 

V86.  Xanh đã ngủ ở dưới trời yên tĩnh 

Đỏ còn ngân trong tiếng nói dịu dàng 

Ta mơ màng thấy gió đang sóng sánh 

Trống sân trường văng vẳng đánh mười năm. 

 (Xuân Diệu, Phượng mười năm) 

V87.  Những giọt mưa vừa quen vừa lạ 

Phượng trong mưa đỏ thắm một niềm riêng. 

         (Trần Hữu Nghiêm, Mưa sân trường) 

V88.  Đất nước ngày có giặc 

Mẹ vẫn đỏ miếng trầu 

Ấm một vùng tin cậy phía sau. 

 (Hữu Thỉnh, Sức bền của đất) 

V89.  Em biết đấy chẳng ai hờ hững cả 

Hòn than kia đang đỏ đến nao lòng. 

         (Nguyễn Duy, Đà Lạt một lần trăng) 

V90.  Nắng lên trên những luống cày 

Nắng hừng từ biển hay từ đất 

Nắng mọc lòng ta, nắng đỏ au. 

(Chế Lan Viên, Nắng lên trên những luống cày) 

V91.  Lòng thấy giăng tơ một mối tình 

Em ngừng thoi lại giữa tay xinh 

Hình như hai má em bừng đỏ 

Có lẽ là em nghĩ đến anh. 

 (Nguyễn Bính, Mưa xuân) 

V92.  Đêm nay mắt đỏ rồi mưa tạnh, 
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Tôi khóc âm thầm dưới bóng sao. 

            (Nguyễn Bính, Người con gái ở lầu hoa) 

V93.  Em ở Kiến An lên 

Mang mùi hương tỉnh nhỏ 

Làm đỏ chói phòng anh 

Màu lụa hồng bỡ ngỡ.                     

 (Chế Lan Viên, Hương tỉnh nhỏ) 

V94.  Cốt nhất cười vui trọn tối nay 

Ruồng rẫy châu ngọc, thù son phấn 

Mắt đỏ lên rồi cứ chết ngay. 

             (Nguyễn Bính, Hành phương Nam) 

V95.  Hôm nay Nghinh chỉ ngồi im, cái mặt đỏ gay như mặt trời mọc ngay 

thuỗn ra, chỉ còn dám len lén đưa một bàn tay ra sau xoa xoa lên cái 

vết thương sau mông. 

      (Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Minh Châu toàn tập, t2, tr.759) 

V96.  Giờ bắt anh ốm đau đến thành một phế nhân ăn hại vợ, tự anh lấy 

làm cực lắm rồi. Còn đợi ai phải nói.  Ấy thế mà thị nỡ lòng nào nói 

trắng ra. Có phải thị sỉ nhục anh không? Thật thị tàn nhẫn quá. Mắt 

anh đỏ lên như miếng tiết. 

       (Nam Cao, Nam Cao toàn tập, t2, tr.114) 

V97.  Người đàn bà lấy làm hổ người, mặt bỗng đỏ gay đến tận chân tóc. 

      (Đỗ Phấn, Chảy qua bóng tối, tr.96) 

V98.  Hôm thanh toán tài chính trước hội đồng quân dân, mặt các ông thủ 

trưởng cứ đỏ như gấc. 

      (Nguyễn Khải, Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Khải, tr. 140) 

V99.  Nỗi vui ta như một bức tranh màu 

Nỗi giết giặc lòng ta tô sắc đỏ. 

         (Chế Lan Viên, Suy nghĩ 1966) 

V100.  Trời cao trêu nhử chén xanh êm 

Biển đắng không nguôi nỗi khát thèm; 

Nên lúc môi ta kề miệng thắm 

Trời ơi ta muốn uống hồn em  
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            (Xuân Diệu,  Vô biên) 

V101.  Đó là một cuộc chia li chói ngời sắc đỏ 

Tươi như canh nhạn lai hồng 

Trưa một ngày sắp ngã sang đông... 

(Nguyễn Mỹ, Cuộc chia ly màu đỏ) 

V102.  Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy 

Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi 

Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người 

         (Nguyễn Mỹ, Cuộc chia ly màu đỏ) 

V103.  Cây xanh má đỏ lòng ta đỏ    

Quê quán lòng ta đất mát tươi.  

            (Chế Lan Viên, Quê quán lòng ta) 

V104.  Sau bài hát rồi em lặng im 

Cái lặng im rực màu hoa đỏ. 

           (Thanh Tùng, Thời hoa đỏ) 

V105.  Đất này mẹ dạy con 

Yêu anh hùng nghĩa khí 

Giữ lòng đỏ như son 

Nuôi thù sâu tận bể. 

 (Chế Lan Viên, Gởi người bạn Nghệ Tĩnh) 

V106.  Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn 

Mà em vẫn giữ tấm lòng son. 

        (Hồ Xuân Hương, Bánh trôi nước) 

V107.  Anh đâu có phép lạ làm cho các câu thơ anh  

nở ra rồi cứ còn nguyên sắc đỏ 

… Thơ đỏ chói khi áo bào Nguyễn Huệ 

Đạp trên xác thù vào ăn Tết giữa Thăng Long. 

            (Chế Lan Viên, Thơ bình Phương, Đời lập phương) 

V108.  Nó làm cho thị rất khó làm việc. Như hôm trước ấy, khi tắm cho ông 

chủ, lúc thị kỳ cọ đến cái chỗ nhạy cảm đó, nó cứ phồng to lên rồi 

cứng ngắt. Thị đã đỏ mặt tía tai chạy ra khỏi nhà tắm. 

        (Y Ban, I am đàn bà, tr.28) 
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V109.  Ở cơ quan cháu, có một tay phó tiến sĩ vừa được kết nạp Đảng, mỗi 

khi nghe anh em nhắc đến, đại thể như bảo “anh có bằng đỏ rồi thì 

muôn gì chả được, chức Trưởng phóng đã nắm chắc trong tay” là 

anh ta nỗi khùng, đỏ mặt tía tai. 

       (Nguyễn Khắc Phê, Biết đâu địa ngục thiên đường, tr. 436) 

V110.  Thế là lúc họ xúm vào trêu thằng Phúc lúc ấy đỏ mặt tía tai, lòng thà 

lòng thòng, dáng dấp rất ngượng ngịu, vì trên cái đầu trọc lốc mới 

húi hôm qua cái khăn lượt thầy mua to quá, vì cái áo sa Tây dài lướt 

thướt… 

      (Vũ Trọng Phụng, Tuyển tập tác phẩm Nam Cao, Vũ Trọng 

Phụng, Nguyễn công Hoan, tr.473) 

V111.  Ông hầm hầm bỏ đi, mặt đỏ tía tai. Thật không làm sao chịu được 

cái mụ yêu tinh này. 

       (Nguyễn Bắc Sơn, Luật đời cha và con, tr. 7) 

V112.  Mình bảo thằng Hòa, tao leo mãi chán rồi, đến phiên mày leo lên 

xem thử dây ăng ten có đứa chỗ nào không? Nó chần chừ. Mặt đỏ 

tía tai. Mình bồi thêm, lại sợ vãi đái ra quần rồi chứ gì. 

       ( Đỗ Phấn, Kiến đi đằng kiến, tr. 66) 

V113.  Người đàn bà đỏ mặt tía tai, hai gò má dâng lên cao vút sậm sịa. Rút 

khỏi tay người đàn ông nắm áo gã lôi xềnh xệch. Miệng rít lên, về ngay, 

vào cửa thánh mà vẫn có cave chào hỏi, về tao cho một trận! 

             (Đỗ Phấn, Chảy qua bóng tối, tr.96) 

V114.  Họp chung vui bữa ấy có cả “bác” gái lẫn “bác” trai – nó vẫn quen 

gọi thế - con không biết rằng em Vân ngoan ngoãn của con cũng 

thành đỏ mặt tía tai, tay đút túi quần đi đi lại lại nhọn mồm thổi sáo 

rồi hát nghêu ngao như một thằng điên. 

            (Vũ Trọng Phụng, Tuyển tập tác phẩm Nam Cao, Vũ Trọng 

Phụng, Nguyễn Công Hoan, tr. 536)  

V115.  Bảo Chính rơi đánh oạch xuống sàn. Bà con xúm lại: 

- Hà hà, … đánh được người mặt đỏ như vang, còn bây giờ xem 

mặt đã vàng như nghệ chưa nào! 

Toa tàu inh ỏi. Gã Bảo Chính nằm im bất động. 
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        (Ma văn Kháng, Võ sĩ lên đài, tr. 41) 

  Đen 

V116.  Tôi trông mong hai mắt tối đen rồi. 

 (Huy Cận, Trình bày) 

V117.  Nếu chúa biết bao nhiêu lòng hốt hoảng. 

Trong sầu đen đã gãy cánh như dơi. 

 (Huy Cận, Thân Thể) 

V118.  Máu họ dâng Tổ quốc thắm tươi rạng rỡ mất nhìn 

Anh đến sau đừng nhỏ vào đấy giọt buồn cho nó bầm đen. 

 (Chế Lan Viên, Giọt buồn) 

 vàng 

V119.  Mộng vàng tan vỡ cả 

Đời sao dài những ngày. 

 (Nguyễn Bính, Đề tặng ảnh) 

V120.  Người là một gã thi nhân đó 

Tha thẩn đi chôn những mộng vàng. 

 (Nguyễn Bính, Diệu vợi) 

  trắng 

V121.    Có phải tuyết đã đau nhiều nên sắc trắng lặng thinh? 

Ta reo cười trong màu sắc long lanh. 

 (Chế Lan Viên, Hai xứ) 

V122.  Núi Cô - ca đứng sừng sững chân trời 

Tuyết phủ tuyết, trắng một màu thương nhớ. 

 (Chế Lan Viên, Thăm núi Cô - ca nhớ Pôrômêtê) 

V123.  Da thịt bâng khuâng hồn phách lả 

  Nhớ quê sầu trắng một đêm nay 

 (Vũ Hoàng Chương, Nhớ quê) 

V124.  Trong khốn khó cuộc đời 

Em nở một niềm tin trắng muốt 

Tràn sinh lực 

Âm nhạc hượng lặng thầm. 

(Trúc Thông, Hoa loa kèn) 
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V125.  Cái phút đầu tiên tuyết chạm đất thế nào? 

Như tà áo bay, như hơi thở nhẹ… 

Trắng tinh như lòng yêu ngày chưa yêu. 

(Chế Lan Viên, Tuyết) 

V126.  Có phải tuyết đã đau nhiều nên sắc trắng lặng thinh? 

(Chế Lan Viên, Hai xứ) 

V127.  Vốc mỗi nắm thơ lên đều thấy lạnh 

Nó trắng ngời nỗi nhớ cả trong đêm. 

(Chế Lan Viên, Thường trực trắng) 

V128.  Anh ngang tầm lộc nõn, viết về cây 

Đỏ màu son, viết về môi em đỏ 

Trắng màu lau đã cho mình nỗi nhớ 

Chịu cách xa mình để nói một màu mây. 

 (Chế Lan Viên, Thử thách) 

V129.  Nhớ nhung trắng xóa cả mây trời 

Trắng xóa hòn tôi, ai nhớ tôi?  

          (Nguyễn Bính, Nhớ người trong nắng) 

V130.  Miền nội tâm anh, dặm tinh thần anh là ngàn lau xao xác ấy 

Bạc trắng màu lau cũng là tuổi thơ anh thường nhắn gọi anh về. 

 (Chế Lan Viên, Lau) 

    hồng 

V131. Một ngày vui lại đến rồi 

Phòng cha hồng với bên ngoài hồng lên. 

           (Chế Lan Viên, Con thức dậy) 

V132. Chàng trai gối mộng bên trang sách 

Tỉnh dậy mùa xuân rụng hết hồng 

 (Huy Cận, Buồn) 

V133. Đám mây như chiếc khăn màu 

Bay hồng cả nỗi nhớ nhau lưng đèo. 

 (Hoàng Việt Hằng, Qua đèo Nai) 

V134. Tôi đã từng đam mê những trái bưởi non, để tung hứng que chuyền, 

gieo mớ bảy mớ ba xòe kín lối, gieo sông suối và nhịp cầu bắc vội, 
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gieo vỡ òa chẵn lẻ rối đôi tay. Chẳng nghĩ mình đang tung hứng rủi 

may, cứ rón rén đi qua nẻo đời khó dễ. Vô tư quá trò chơi thơ trẻ, 

những chênh vênh cũng hóa sắc mây hồng.   

              (Thảo Vy, Chuyền một, chuyền đôi) 

V135. Mặt trời bảo về, ta chưa muốn 

Ngực em hồng tia nắng 

Ngực ngấm đầy hương hoa. 

(Vương Trung, Hoa vừng) 

V136. Rồi ta uống vào cái suối đen của sự chết 

Quên đi các môi hồng của tình yêu 

Rồi ta uống vào cái dòng lãng quên trắng bệch 

Phai đi hết sắc màu của hạnh phúc… 

             (Chế Lan Viên, Rồi ta sẽ lạ nhau) 

V137. Chở hạnh phúc có con tàu sắc biếc 

Chở lòng vui, con tàu sẽ sơn hồng. 

 (Chế Lan Viên, Tàu đi) 

V138. Thổi bài xuất quân vang dậy non sông 

Ôi say sưa ! Tưởng như có màu hồng 

Trong tiếng sáo anh thổi cùng bến nước. 

 (Chế Lan Viên, Tiếng sáo anh Điều mù) 

V139. Lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống 

Mặt hồng em trong suối lớn mùa xuân. 

 (Chế Lan Viên, Tiếng hát con tàu) 

V140. Trên môi nếm vị mặn mềm 

Chợt thèm một giấc chiêm bao hồng. 

      (Thanh Hùng, Giấc mơ hồng) 

    tím 

V141. Gió đâu phải là roi mà vách núi phải mòn   

Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím 

Sóng chẳng đi đâu nếu không đưa em đến 

Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả 

Vì em. 
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(Hữu Thỉnh, Thơ viết ở biển) 

V142. Chợt nghe nhịp đập vòm xuân 

Nở trên ngực tím đôi lần trời trong 

Chiều đi…nâng những phập phồng 

Tiếng ru nghìn thưở còn không bây giờ? 

(Vũ Xuân Hoát, Chiều) 

V143. Màu hoa súng ấy như cơn đau không dám khóc 

Chỉ lặng im sắc tím để mà đau         

Người ta chỉ biết màu sen anh đỏ rực 

Còn nỗi buồn hoa súng tím biết cho đâu  

         (Chế Lan Viên, Hoa súng) 

V144. Mùa yêu đương 

                   Mùa thương nhớ đợi chờ… 

Trời sát lại  

                  nhưng rừng xưa xa hút 

Tai nghiêng lắng giọt mưa thu thánh thót 

Chảy tràn trề tím đất nhớ thương” 

              (Nguyễn Mỹ, Rừng thu xưa) 

V145. Đỏ bầm như cục máu uất ai trao 

Cả hồn chị đã tím bầm trong đó. 

 (Chế Lan Viên, Gặp một chị điên) 

V146. Màu tím hoa sim 

Tím cả chiều hoang biền biệt. 

 (Hữu Loan, Màu tím hoa sim) 

V147. Ôi! Hoa lau đường máu 

Trắng làm chi anh buồn 

Giá được màu hoa tím 

Hẳn hồn nhẹ đau hơn. 

            (Chế Lan Viên, Hoa lau đường 9) 

V148. Người về cho thắm nồng mắt biếc 

Màu tím sắt son…những tháng ngày… 

    (Hồng Phúc, Viết cho người) 
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V149. Sau khi cãi nhau rồi, mụ lăm ra ngủ thật say. Mụ có ngờ đâu lúc đấy 

thì tình nhân ngồi nghĩ ngợi xa gần. Y thẹn. Y buồn. Y giận đời. Y 

giận trời. Y giận thân. Y tím ruột, tím gan. Y nghĩ đến cái nhục sáng 

hôm sau. 

       (Nam Cao, Nam Cao tuyển tập, t.1; tr.428) 

V150. Họ giận thâm gan tím ruột quân Mông Cổ và sứ thần hống hách của 

chúng, họ lấy làm nhục để vua phải chịu nhường kẻ thù, và muôn 

người như một, họ nung nấu lòng phấn khích, chỉ mong đạt đạo lên 

vua. 

      (Nguyễn Huy Tưởng, Một phút yêu đuối, tr. 40) 

V151. Nhưng cứ nghĩ đến nó là Tâm Chân tím mặt bầm gan không chịu 

đựng nổi. 

      (Đặng Thân, Những mảnh hồn trần, tr.173)  

V152. Trong miếu giữa tấm thân rỗng của bức tượng thổ thần mà mối đã ăn 

mất một bên chân, Từ đang ẩn náu, tím ruột bầm gan tìm kế trả thù. 

      (Võ Thị Hảo, Giàn thiêu, tr. 111) 

V153. Tử Lộ nhìn chiếc lồng bàn Mĩ nhân với bao nhiêu công phu và tâm 

tình nâng niu của chàng bây giờ tả tơi dưới vó ngựa. Chàng giận 

bầm gan tím ruột, nộ khí xung thiên đuổi theo bóng ngựa. 

( Võ Thị Hảo, Giàn thiêu, tr.66) 

V154. Về kinh tế, Hitle đã làm hệ thống ngân hàng quốc tế “giận bầm gan 

tím ruột” vì tay ấy không bao giờ vay tiền ngân hàng cả trong lẫn 

ngoài nước. 

(Đặng Thân, Những mảnh hồn trần, tr.65)  

     PHẨM CHẤT, TINH THẦN 

     xanh 

V155. Bãi trời sao cát mênh mông 

Hồn xanh đọng ngọc muôn hàng thiên thu. 

 (Huy Cận, Triều nhạc)   

V156. Đời hỏi gì ta trên đảo vắng ? 

Mắt xanh hiu hắt gió thời gian  

Đời hỏi gì ta trên biển nắng ? 
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Hồn xanh cuồn cuộn suối khơi ngàn. 

 (Huy Cận, Đời hỏi gì ta) 

V157. Chí ta như núi thiên thai ấy 

Đỏ rực chiều hôm dậy cánh đồng 

Lòng ta như nước Hương Giang ấy                               

Xanh biếc dòng sông xanh bóng thông 

 (Tố Hữu, Quê mẹ) 

V158. Ơi em đôi mắt trong lành 

Mở cho anh thấy cao xanh tâm hồn. 

(Bùi Minh Quốc, Mắt em) 

V159. Chim đi rồi, tre lại sẫm xanh hơn 

Và màu xanh như rớt xuống tâm hồn. 

 (Chế Lan Viên, Tiếng chim vít vít) 

V160. Tôi nhìn lại, như đôi mắt trẻ thơ 

Tổ quốc tôi, Chưa đẹp thế bao giờ! 

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển 

Xanh trời, xanh của những giấc mơ. 

Tôi bay giữa màu xanh giải phóng 

Tầng thấp, tầng cao, chiều dài, chiều rộng.  

        (Tố Hữu, Vui thế hôm nay) 

V161. Chỉ còn tiếng hót 

Làm xanh da trời 

Con chim chiền chiện 

Hồn xanh quê nhà. 

 (Chế Lan Viên, Con chim chiền chiện) 

V162. Tay cầm súng cầm cuốc 

Hồn bằng ngọc xanh trong 

Ôi sức đời chiến lược 

Là thanh niên xung phong. 

 (Chế Lan Viên, Thanh niên xung phong) 

V163. Tức là một trong năm đứa đã bỏ phiếu tán thành. Gớm thật! Quân 

xanh vỏ đỏ lòng. Đứa nào? Ông sẽ tìm kì ra cho mà xem. 
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 (Nguyễn Bắc Sơn, Luật đời và cha con; tr. 197) 

V164. Trời như ngọc, như hồn, như bể 

Ba cái sâu xa xanh có một màu 

Ôi, cái tội của muôn đời thi sĩ 

Đem hồn đo cho trời bể thêm sâu. 

 (Chế Lan Viên, Đo) 

     đỏ 

V165. Và Bác đã chiến thắng tên khổng lồ điện tử 

Nhờ màu hồng ngọn cờ, sắc đỏ trái tim. 

 (Chế Lan Viên, Người chẳng có gì riêng) 

V166. Sau bài hát rồi em như thể 

Em của thời hoa đỏ ngày xưa 

Sau bài hát rồi anh cũng thế   

Anh của thời hoa đỏ ngày xưa. 

 (Thanh Tùng, Thời Hoa đỏ) 

V167. Đi hay ở là việc của anh liên quan gì đến em mà sợ ? Em ấy à, em 

sắp đi sơ tán, hãy tạm chui rúc trong lúc này để sống và hưởng hòa 

bình. Còn anh không xanh cỏ sẽ đỏ ngực. 

         (Nguyễn Thị Ngọc Tú, Tác phẩm chọn lọc 3, tr. 35) 

V168. Mình đi có nhớ những nhà 

Hắt hiu lau xám đậm đà lòng son. 

      (Tố Hữu, Việt Bắc) 

V169. Người đời tự cổ ai không chết  

Lưu lại lòng son với sử xanh. 

                   (Văn Thiên Tường, Quá Linh Đinh dương) 

V170. Thế nghĩa là một trong năm đứa có mặt trong bữa rượu đã phản bội 

ông. Thế mà, lúc nãy trước khi bỏ phiếu, cả năm đứa đều phát biểu 

phê phán Trần Kiên đủ điểu. Tức là một trong năm đứa đã bỏ phiếu 

tán thành. Gớm thật! Quân xanh vỏ đỏ lòng. Đứa nào? Ông sẽ tìm 

kì ra cho mà xem. 

 (Nguyễn Bắc Sơn, Luật đời và cha con; tr. 197) 
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   đen 

V171. Anh có cho tôi làm hoa sen không, trong tôi lý lịch có bùn? 

Thân phận người mà, ai chẳng có bùn đen 

          (Chế Lan Viên, Hương sen) 

V172. Vào cái xứ cơm đen, suy nghĩ đen, máu đen… tất cả đều đen cả 

Mà cũng là xứ trắng bệch, trắng nhòa, trắng đôi tay sạch trắng 

Vĩnh viễn giã từ cái xứ có sắc xanh trời và môi đỏ các màu hoa. 

          (Chế Lan Viên, Về xứ trắng đen) 

V173. Hãy giết giặc bằng cái vui sinh nở 

Của trái chín, tằm lên, lúa trổ 

Bằng trái tim hồng, không phải trái tim đen. 

 (Chế Lan Viên, Con mắt Bạch Đằng, con mắt Đống Đa) 

    trắng 

V174. Bên người yêu tôi thấy hồn quang tạnh 

Những giữa phút yêu đương có khi hồn trắng lạnh. 

  (Chế Lan Viên, Người thợ ảnh hay là thơ cuộc đời) 

V175. Đã hoa trắng lại còn sen trắng 

Mùa hè ơi, ngươi khéo đa tình! 

Đầy đường phượng đỏ, bằng lăng tím 

Vẫn chọn cho lòng sắc trắng tinh. 

 (Chế Lan Viên, Hoa trắng) 

V176. Ngày mai trong giá trắng ngần 

Cô thôi sống kiếp đầy thân giang hồ. 

         (Tố Hữu, Cô gái Sông Hương) 

V177. Lòng trẻ nguyên tờ giấy trắng 

Biết đâu sông lạnh cửa Tùng. 

 (Nguyễn Bính, Chỉ về phía đó) 

V178. Cuộc chiến tranh màu trắng của tâm hồn 

Tuyết nhắm tuyết chia phe mà đối chọi 

Tuyết này đòi tan, tuyết kia tồn tại 

Phía chấp nhận hóa bùn, phía kỳ vọng cỏ xanh non. 

 (Chế Lan Viên, Cuộc chiến) 
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V179. Ta bỏ lại một thời  

Trong trắng như hoa  

Hồn nhiên như cỏ  

Cho kỷ niệm và cho nỗi nhớ. 

  (Dương Viết Cương, Hạ cuối) 

V180. Những tư duy của bầy cừu trắng là sắc trắng 

Đã đen ư, thì đâu phải là cừu! 

Những tư duy của bầy cừu đen là ai không tuyệt đối đen thì không 

phải là cừu 

...Những đốm trắng tư duy ngoại lai. 

 (Chế Lan Viên, Tóm truyện phim) 

    hồng 

V181. Một viên gạch hồng, một trái tim hồng 

Một chân lý hồng, một ngọn cờ hồng làm sức mạnh. 

 (Chế Lan Viên, Ta nhận vào ta phẩm chất của người) 

V182. Trong lịch sử nghìn xưa tít tắp 

Ai đầu tiên đã nắm nhành đào 

Cho con cháu cầm hoa đánh giặc 

Nuôi sắc hồng giữa vạn gian lao. 

 (Chế Lan Viên, Tùy bút một mùa xuân đánh giặc) 

V183. Em sẽ chết với mảnh hồn trống đó 

Chúa đứng đón em ở cổng Thiên Đàng 

Xin trả Chúa trái tim hồng lãng mạn 

Dưới thế gian con dại dột cho chàng … 

     (Trần Mộng Tú, Trái tim hồng) 

V184. Hãy giết giặc bằng cái vui sinh nở 

Của trái chín, tằm lên, lúa trổ 

Bằng trái tim hồng, không phải trái tim đen. 

 (Chế Lan Viên, Con mắt Bạch Đằng, con mắt Đống Đa) 

      B.   CON NGƯỜI XÃ HỘI 

     HOẠT ĐỘNG; QUAN HỆ; TƯ DUY 

    Xanh 
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V185.  Còn tôi mong tuổi tên 

Như áo chèo phường trọ 

Đội những mũ triều thiên 

Tự mình bôi xanh đỏ 

 (Chế Lan Viên, Nhật ký một người chữa bệnh) 

V186.  Hãy để cho người ta quên anh đi, dẫm đạp 

Lên tên tuổi anh. Rồi anh lại xanh non. 

 (Chế Lan Viên, Hồi sinh) 

   trắng 

V187.  Chắt bóp nó trước ngày tan, tháng mất 

Thì vẫn còn lại một chút gì anh không thể trắng tay. 

         (Chế Lan Viên, Ngày trống không) 

V188.  Chả lẽ đến sát bờ biển Đông 

Lại trắng hai bàn tay không. 

          (Chế Lan Viên, Phía trước)  

V189.  Tấm thân phó thác cùng mưa nắng  

Tấc dạ xin thề với nước, dân 

Tay trắng quyết giương cờ xã hội 

Máu đào nguyện rửa sạch non sông. 

          (Phạm Thị Trinh, Bị giam ở xà lim) 

V190.  Mở mắt ra gặp toàn những người khôn 

Nhắm mắt lại, chao ôi, toàn người dại 

Ngửa bàn tay lên lật bàn tay lại 

Mặt trắng, mặt đen…hai phía cũng tay mình. 

 (Võ Thanh An, Sấp ngửa) 

V191.  Ông định bao che để trả ơn thằng Thú hả? Định để sáng mai rồi đổi 

trắng thay đen, cứt trâu hóa bùn hả? Khôn hồn phải gải quyết ngay 

đêm nay, và không được động đến mấy thằng này, nếu không sẽ có 

người phá hết lứa má, đốt nhà rồi dìm ông xuống sông. 

         (Nguyễn Khắc Trường, Mảnh đất lắm người nhiều ma, tr. 121) 
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V192.  Cha tiên nhân tam tứ đại đồng đường nhà nó! Đồ quạ tha ma bắt, đồ 

ăn gian nói dối, dám đổi trắng thay đen dám vu oan giá họa chồng 

bà! 

        ((Nguyễn Khắc Trường, Mảnh đất lắm người nhiều ma, tr. 274) 

V193.  - Nói vậy những thực ra Dự nghĩ, nếu mình nhảy vào thì Hảo thêm 

tủi hổ; còn “anh Đội” với tài đổi trắng thay đen, có thể hô dân quân 

trói gô anh trước cổng đình làng về tội “làm tay sai cho địa chủ, định 

ám sát nhân chứng dể bịt đầu mối” chẳng hạn. 

      (Nguyễn Khắc Phê, Biết đâu địa ngục thiên đường, tr. 323) 

V194.  Đã biết thói đời, đen đổi trắng 

Cho hay thế sự, sắc thay hương. 

       (Khuyết danh, Ngẫm đời) 

V195.  Thay đen đổi trắng bao canh bạc 

Bán rẻ đời đi một đấu lương. 

  (Nguyễn Bính, Xuân vẫn tha hương) 

V196.  Vẫn cứ dại thêm một nghìn năm nữa 

Cho mai ngày đôi lứa dịu dàng hơn 

Điên để trắng và đen không đảo ngược 

Điên để tình và hận mãi song đôi 

 (Đoàn Thị Lam Luyến, Vân dại) 

V197.  Suốt một đời anh ở trong vùng không có tuyết 

Những suy tư anh thiếu cái tinh thần trắng ấy soi vào 

Thiếu sự nhắc nhở của người tình nhân lạnh ấy giữa khi anh nóng 

ấm 

Thiếu cái sắc trắng ngỡ như vô tâm vô tính cấu thành nỗi đau… 

 (Chế Lan Viên, Lại tuyết) 

   đen 

V198.  Cha tiên nhân tam tứ đại đồng đường nhà nó! Đồ quạ tha ma bắt, đồ 

ăn gian nói dối, dám đổi trắng thay đen dám vu oan giá họa chồng bà! 

        (Nguyễn Khắc Trường, Mảnh đất lắm người nhiều ma, tr. 274) 

V199.  - Nói vậy những thực ra Dự nghĩ, nếu mình nhảy vào thì Hảo thêm 

tủi hổ; còn “anh Đội” với tài đổi trắng thay đen, có thể hô dân quân 
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trói gô anh trước cổng đình làng về tội “làm tay sai cho địa chủ, định 

ám sát nhân chứng dể bịt đầu mối” chẳng hạn. 

      (Nguyễn Khắc Phê, Biết đâu địa ngục thiên đường, tr. 323) 

V200.  Đã biết thói đời, đen đổi trắng 

Cho hay thế sự, sắc thay hương. 

       (Khuyết danh, Ngẫm đời) 

V201.  Thay đen đổi trắng bao canh bạc 

Bán rẻ đời đi một đấu lương. 

  (Nguyễn Bính, Xuân vẫn tha hương) 

V202.  Thi sĩ, anh sống trắng đen thôi 

Mà anh cứ san ra những chiếc ảnh màu 

Nhưng anh biết rồi đến lúc chỉ vĩnh viễn đen thôi chả còn đen 

trắng nữa. 

 (Chế Lan Viên, Ảnh màu) 

V203.  Lo gì cái chuyện vàng thau 

Bận chi cái chuyện đổi màu trắng đen 

Bởi do sợ phải nghèo hèn 

Suốt đời cứ phải bon chen so bì 

      (Thanh Hùng, Tĩnh tâm) 

V204.  Vẫn cứ dại thêm một nghìn năm nữa 

Cho mai ngày đôi lứa dịu dàng hơn 

Điên để trắng và đen không đảo ngược 

Điên để tình và hận mãi song đôi 

 (Đoàn Thị Lam Luyến, Vân dại) 

  CUỘC ĐỜI/ CUỘC SỐNG 

   xanh 

V205.  Tên con đường là tên em gửi lại 

Cái chết em xanh khoảng trời con gái… 

 (Lâm Thị Mỹ Dạ, Khoảng trời, hố bom) 

V206.  Đồng bào anh lại dựng 

Đồng chí anh lại xây 

Nhà nối liền thẳng mái 
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Đời xanh lại hàng cây. 

 (Chế Lan Viên, Đồng chí mù ở Kiep) 

V207.  Đằm trong hơi thở đất đai 

Màu xanh sẽ rộng, sẽ dài mai sau. 

          (Hà Thiên Sơn, Mưa đầu mùa) 

V208.  Xin đừng hát lời ca 

Bạc trắng tóc thầy 

Tôi hãy còn xanh 

Lời xanh 

Đời xanh 

Chưa rộ vàng chín ngọt 

 (Nguyễn Quang Cương, Ba mươi năm cầm phấn) 

V209.  Sợ hạt mầm, sợ sự sống tươi xanh... 

            (Chế Lan Viên, Hãy trả thù cho cháu Thụy Dân) 

V210.  Chỗ Người khổ công gieo, ta sẽ hái 

Nhân loại biếc màu xanh Người để lại 

Trong thế giới bạo tàn này Người là những bóng cây xanh. 

      (Chế Lan Viên, Ta nhận vào ta phẩm chất của Người) 

V211.  Ta bắt chước tiếng chim 

Gió còn nâng đôi cánh 

Suốt đời còn hút mạnh. 

Màu xanh đời ngập tim. 

 (Chế Lan Viên, Buổi sáng chim vút bay) 

V212.  Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà 

Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì tổ quốc. 

... Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc  

Khi tự do về chói ở trên đầu.  

         (Chế Lan Viên, Người đi tìm hình của nước) 

V213.  Cỏ trong vườn mát dưới chân anh 

Đời vẫn tươi màu lá rau xanh. 

            (Tố Hữu, Hãy nhớ lấy lời tôi)  

V214.  Nhưng cái màu xanh rất sâu                            
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Của bãi sú, hàng dương, vườn chuối 

Vẫn can đảm màu xanh lấn tới 

Và con người chung sống với màu xanh.  

            (Xuân Quỳnh, Một vùng cửa sông)  

V215.  Từ những chiến thắng làm xanh thêm mặt đất dưới chân ta 

Ta đã bay lên cài giữa ngực trời chiến công đầu như vầng dương 

chói lọi. 

      (Nguyễn Mỹ, Lời chào gửi các phi công trẻ tuổi Việt Nam). 

V216.  Từ phố nhà em đến phố anh                    

Đường khuya xe chậm, gió ru cành 

Anh về ngây ngất nhìn như mới 

Phơi phới trời xuân căng nhựa xanh. 

 (Chế Lan Viên, Lại nhớ em) 

V217.  Vượt lên những vách tường chật hẹp 

Một chân trời xanh biếc những hoàng hôn. 

 (Lưu Quang Vũ, Một thành phố khác) 

V218.  Em mang sắc biển về quê đó 

Sắc biển xanh trên những nóc nhà. 

 (Trần Đăng Khoa, Mang biển về quê) 

    đỏ 

V219.  Sao vàng mọc núi sông tràn ánh sáng 

Khắp đô thành nhảy múa một màu son. 

  (Nguyễn Bính, Máu chảy trên đường phố) 

V220.  Bóng dáng quê hương in trong từng con kênh dòng nước 

Và chợt hiểu đất nước hòa tan nên quê hương bát ngát 

Màu đỏ phù sa thành màu đỏ non sông.  

        (Duy Linh, Bài thơ màu đỏ) 

V221.  Ta lại về ta, những đứa con 

Máu hòa trong máu, đỏ như son 

Sài Gòn ơi, Huế ơi! Xin đợi 

Tái hợp, huy hoàng, cả Nước non!   

          (Tố Hữu, Việt Nam máu và hoa) 
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     đen 

V222.  Như từ vực thẳm đời nhân loại 

 Bóng tối đùn ra trận gió đen. 

 (Huy Cận, Các vị La Hán chùa Tây Phương) 

V223.  Sống tợ kiếp côn trùng lầy lội 

Sống cuộc đời đen tối dường đêm 

Mịt mù tăm cá bóng chim 

Mỗi ngày cái khổ càng thê não nùng. 

        (Nguyễn Bính, Trả ta về) 

V224.  Có Mẹ trong đời xin cứu con 

Gian nguy tan biến, nhờ ơn Mẹ 

Cuộc đời đen tối, Mẹ soi đường 

Có Mẹ trong đời, con sợ gì ? 

    (Nguyễn Quang Ngọc, Có mẹ trong đời) 

    hồng 

V225.  Chiếc cốc cuộc đời đang tràn đầy máu lệ 

Và lẵng trần gian nặng trĩu đau thương  

Nhưng trời ửng hồng và xa xa lặng lẽ 

Đang mọc lên một thế giới huy hoàng. 

(Trường Chinh, Xuân đã về) 

V226.  Đất ơi đất, màu đời ta đổi mới 

Đất đẹp hồng thắm lại tuổi phù sa 

 (Chế Lan Viên, Bài ca thủy lợi) 

V227.  Cho nên đau thì đau mà ca cứ vui ca 

Hỏi đời có xám không, ngó về đêm đen, anh đáp Đời Hồng. 

 (Chế Lan Viên, Về đông) 

V228.  Vẫn ước mơ đời hồng  

Đọc thơ anh trong tối 

Vẫn đợi ngày thành công. 

 (Chế Lan Viên, Nghoảnh lại 15 năm) 

V229.  Chào hiên ngang tuổi bệ phóng xây đời   

Cả non sông hồng đẹp tuổi hai mươi. 
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  (Chế Lan Viên, Lứa tuổi 20) 

V230.  Đất ơi đất, màu đời ta đổi mới                

Đất đẹp hồng thắm lại tuổi phù sa 

            (Chế Lan Viên, Bài ca thủy lợi) 

V231.  Giặc nước đuổi xong rồi 

Trời xanh thành tiếng hát. 

 ... Lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai. 

 (Chế Lan Viên, Người đi tìm hình của nước) 

 

   xám 

V232.  Người dệt thảm mặc rách và cuộc đời xám xịt. 

Thơ không phản ánh cuộc đời mình thì nó cũng phản ánh những màu 

hoa. 

            (Chế Lan Viên, Dệt thảm) 

V233.  Cho nên đau thì đau mà ca cứ vui ca 

Hỏi đời có xám không, ngó về đêm đen, anh đáp Đời Hồng. 

 (Chế Lan Viên, Về đông) 

     trắng 

V234.  - Bà nói khá nhiều, xởi lởi và thành thực, hết chuyện nọ sang chuyện 

kia: 

- Chú ạ! Thế mới người Hà Nội không chỉ ăn trắng mặc trơn. 

         (Hồ Phương, Truyện ngắn Hồ Phương, tr.197) 

V235.  - Mới vào đây thì xấu. Vào mấy năm ăn trắng mặc trơn dậy thì xinh 

lắm. 

         (Bùi Ngọc Tấn, Người chăn kiến, tr.127) 

V236.  - Chào cô Hương Sen. Cô Hương Sen cũng béo ra. Vào đây ăn 

trắng mặc trơn có khác. 

          (Bùi Ngọc Tấn, Người chăn kiến, tr.141) 

V237.  - Với họ, tất cả những người đi tắm biển đều là bọn ăn trắng mặc 

trơn, là kẻ ra đi để lại rác rưởi và chất thải trên vùng đất của họ, để 

lại những đứa con hoang và căn bệnh khó chữa chạy cho đám đàn 

bà địa phương. 
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       (Hồ Anh Thái, Cõi người rung chuông tận thế, tr.237) 

V238.  Mụ Đống lại tiếp: 

- Cũng là bằng trà bằng lứa chúng mày mà người ta như hoa thơm 

bướm lượn, ăn trắng mặc trơn, mưa chẳng đến mặt nắng chẳng đến 

đầu, sung sướng cả đời. 

         (Ma Văn Kháng, Bến bờ, tr. 60) 

V239.  Suốt mấy tháng giời giường chiếu mâm bát, quần áo nhà ai cũng thấy 

sàn sạn, sờ vào đâu bụi cũng bay mù khiến nỗi bực tức, ấm ức cộng 

thêm lòng ghen ghét của kẻ nghèo với đám có tiền của, ăn trắng mặc 

trơn, hợm mình luôn thường trực trong lòng mỗi người... 

         (Lê lựu, Hai nhà, tr.243) 

V240.  Bà Hai là con nhà đào hát, cả đời ăn trắng mặc trơn, ngoài việc bếp 

núc ra, làm việc gì khác đều lóng ngóng.  

         (Nguyễn Xuân Khánh, Mẫu thượng ngàn, tr.573) 

V241.  Đến cả bà đồ Ngật, người vẫn quen ăn trắng mặc trơn, phiên chợ 

nào cũng xách làn đi hôm thì chân giò lợn ỉ, hôm thì cá chép cả con 

còn giãy đành đạch. Giờ cạn vốn, liền “sáng chế” ra bánh mạt ngô, 

thứ ngô trước đây chỉ dùng chăn gà, để ăn trừ bữa. 

         (Nguyễn Khắc Trường, Mảnh đất lắm người nhiều ma, tr.6) 

C. CON NGƯỜI SINH HỌC  

    ĐỜI SỐNG SINH HỌC 

    xanh 

V242.  Thù này bao thưở mới nguôi 

Cây rừng đẫm lệ thương người tuổi xanh. 

          (Lê Đức Thọ, Em liên lạc) 

V243.  Thời gian cúi sát vào môi 

Tôi xanh non uống cạn lời xanh non. 

         (Phạm Ngọc cảnh, Cỏ ngoài sông Đuống) 

V244.  Một kiếp cây đã hết tuổi xanh rồi 

Ngã xuống. 

         (Nguyễn Mỹ, Hơi ấm đường rừng) 
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V245.  Đồng ngô non, phơi phới tuổi xuân xanh 

Quê hương em đây, mùa ngọt lành. 

         (Tố Hữu, Giữa ngày xuân) 

V246.  Xanh trên đời chốc lát 

Mà tình cờ gặp nhau 

Vừa ngắn ngủi vừa dài lâu 

Lúc tan xuống, lại mỗi người một ngả. 

           (Lưu Quang Vũ, Lời cuối) 

V247.  Hồn quả mồng tơi tím ngẩn ngơ 

Tuổi xanh tập viết đến bây giờ 

Lòng xưa be bé, trời tim tím 

Nghe cả hoa bìm cũng thắt nơ.  

 (Trần Mạnh Hảo, Màu mực học trò) 

V248.  Tôi hãy còn xanh 

Lời xanh 

Đời xanh 

Chưa rộ vàng chín ngọt. 

  (Nguyễn Quang Cương, Ba mươi năm cầm phấn) 

V249.  Gói tuổi xanh trong lạt buộc nhà chồng 

Trăng hóa thạch đêm vọng phu đời mẹ 

Một dòng sông chênh vênh hai phía 

Nừa nhịp cầu bờ mẹ chúng con sang. 

        (Nguyễn Công Bình, Hai phía chênh vênh) 

V250.  Ai bảo chúng tôi là tuổi trẻ tươi xanh 

Với mũi lê, phát đạn đầu tiên 

Chúng tôi đã không còn trẻ nữa. 

  (Lưu Quang Vũ, Cơn bão) 

V251.  Đánh gặc ngoài trăm trận 

Tóc xanh giờ điểm sương 

 (Chế Lan Viên, Chính ủy) 

V252.  Tóc xanh vừa lỗi lời thề 

Thoắt thành mây trắng cuối hè bay ngang. 
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          (Lê Quốc Hán, Bài thơ thời gian) 

V253.  Thù này bao thưở mới nguôi 

Cây rừng đẫm lệ thương người tuổi xanh. 

 (Lê Đức Thọ, Em liên lạc) 

V254.  Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại  

Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh. 

             (Xuân Quỳnh, Có một thời như thế)  

V255.  Ngày xanh như ngựa, đầu xanh bạc 

Chán cả giang hồ, chán cả ngông… 

         (Tản Đà, Tiễn ông công lên trời) 

V256.  Ba triều đại cảnh cấm cung 

Tóc xanh đã bạc mịt mùng đường xa 

            (Phạm Sư Mạnh, Tâm sự trên thuyền) 

V257.  Cầu mong cho chị vui như tết 

Tóc chị bền xanh, má chị hồng. 

         (Nguyễn Bính, Xuân tha hương) 

V258.  Về sau tao thua vì bố mày gặp thời. Chẳng may cho mày còn đầu 

xanh tuổi dại bố đã về vườn. 

         (Tạ Duy Anh, Thiên thần sám hối và những truyện ngắn tiêu 

biểu, tr.254) 

V259.  Tôi đánh lái câu chuyện sang hướng khác. Con người ai chả muốn 

an nhàn. Có điều là các con đang đầu xanh tuổi trẻ, chưa thể một 

lúc mà nên cơ đồ, nhưng cứ chịu thương chịu khó rồi trời thương trời 

cũng giúp cho. 

       (Ma Văn Kháng, Mảnh đất lắm người nhiều ma, tr. 263) 

V260.  Anh Khửu ngay từ đầu xanh tuổi trẻ mà người ngợm đã lòng khòng 

xương xẩu, trông cứ như sếu vườn. 

      (Nguyễn Khắc Trường, Mảnh đất lắm người nhiều ma, tr. 262) 

V261.  Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ 

Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát 

Dù bom đạn xương tan, thịt nát 

Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh... 
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      (Tố Hữu, Hoan hô chiến sĩ Điện Biên) 

V262.  Chúa xuân đành đã có nơi 

Cát lầm ngọc trắng thiệt đời xuân xanh. 

    (Vũ Thủy, Tập Kiều: ba hai xuân) 

V263.  Cho ánh hái một nhành mi xanh biếc 

Trong giây phút hai ta tiễn biệt. 

    (Lưu Quang Vũ, Chia tay) 

   vàng  

V264.  Đất này đất xô Viết 

Đảng mở hội cờ hồng 

Tự tuổi vàng đã biết 

mặn mãi tình công nông 

 (Chế Lan Viên, Gởi người bạn Nghệ Tĩnh) 

D. CON NGƯỜI TÂM LINH 

    THỜI vận 

    đỏ 

V265.  Cụ Chánh Long nghe vậy liền chống gậy ra bốt ngay. Cụ bảo ông 

Mật: “Thời buổi này có ai có thể biết trước việc sau. Có nhà ai cứ 

đỏ như miếng vông, đông như miếng tiết mãi mãi. Con làm gì cũng 

phải nghĩ đến sau này và trước kia.” 

           (Nguyễn Xuân Khánh, Đội gạo lên chùa, tr. 151) 

V266.  Đúng là các cô gái trong làng có ý tránh anh thật. Sao thế nhỉ? Mà 

nghĩ cho cùng cũng phải thôi. Người ta tìm đến chỗ đỏ như miếng 

vông, đông như miếng tiết chứ dại gì tìm đến những người thất thế 

như mình. 

             (Nguyễn Xuân Khánh, Đội gạo lên chùa, tr. 694) 

V267.  Nó cứ đòi đi thăm vợ thằng đông đi lại tình cảm hai gia đình. Mẹ 

kiếp! Đỏ tình đen bạc. Làm khổ cả mình. Đã thế còn sĩ, không chịu 

lên xe về ngay, sợ gặp người làng.  

             (Đỗ Minh Khánh, Thần thánh và bươm bướm; tr. 75) 

V268.  Rõ khổ, đúng là đỏ tình đen bạc, anh bạn da đen máu đỏ ạ. 

         (Đặng Thân, Những mảnh hồn trần; tr. 521) 
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   đen  

V269.  Lòng bà tan nát, thấy số mình sao mà đen như quạ, quýt làm cam 

chịu. 

              (Nguyễn Khắc Trường, Mảnh đất lắm người nhiều ma; 

tr.157) 

V270.  Ngày bóc tờ lịch 

Dán vào đời tôi 

Ngày bóc đời tôi 

Ném vào đen đỏ. 

(Nguyễn Trọng Tạo, Thời gian) 

    bạc 

V271.  Ai đem nhuộm lá cho vàng 

Nhuộm đời cho bạc cho nàng phụ ta. 

          (Nguyễn Bính, Rắc bướm lên hoa) 

V272.  
Phận sao phận bạc như vôi  

Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng. 

 (Nguyễn Du, Truyện Kiều) 

V273.  Ông lão còn miên man nói một lúc nữa về nghề nung, về cách đóng 

gạch, giọng vừa cay lại vừa thích cái nghề bạc như vôi.  

         (Tô Hoài, Mười năm, tr.237)       

V274.  Đ… mẹ nhân tình đã biết rồi! 

Lạt như nước ốc bạc như vôi. 

Tiền tài hai chữ son khuyên ngược, 

Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi. 

       (Nguyễn Công Trứ, Thế bình bạc bẽo) 

E. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 

    KHÁI NIỆM TRỪU TƯỢNG THUỘC ĐỜI SỐNG TINH THẦN  

    xanh 

V275.  Một nền triết sẵn sàng nảy lộc 

Sẵn sàng thơ 

 xanh nuột lúc xuân về. 
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         (Chế Lan Viên, Cây bàng) 

V276.  Xin đừng hát lời ca 

Bạc trắng tóc thầy 

Tôi hãy còn xanh 

Lời xanh 

Đời xanh 

Chưa rộ vàng chín ngọt 

         (Nguyễn Quang Cương, Ba mươi năm cầm phấn) 

V277.  Xanh tiếng hát, xanh áo màu bộ đội  

Ngọn lửa xanh lá ngụy trang vẫy gọi. 

             (Xuân Quỳnh, Ngọn lửa tuổi thơ) 

V278.  Ý thơ thường rất thẳng 

Nhạc dẫn nó đi vòng 

Triết vươn lên xanh thẳm 

Vần vít đầu làm cong. 

(Chế Lan Viên, Vần) 

V279.  Kỷ niệm trong tôi 

Rơi như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn. 

Riêng những câu thơ còn xanh 

Riêng những bài hát còn xanh 

Và đôi mắt em như hai giếng nước. 

        (Văn Cao, Thời gian) 

V280.  Giọng em vang vọng trời quê Huế 

Nhẹ nhàng, xanh veo, mà xốn xang. 

 (Chế Lan Viên, Giọng em) 

V281.  Tôi cùng thế kỷ này già như nhau. Tôi chết trước.  

Thế kỷ chết rồi đẻ ra thế kỷ non hơn, 21 

Tôi chết rồi, thơ sau đó sẽ xanh hơn. 

 (Chế Lan Viên, Đoạn cuối thế kỷ) 

V282.  Đây hồn thơ thời đại đợi ta đây 

Xanh biếc màu xanh, bể như nghìn mùa thu qua còn để tâm hồn 

nằm đọng lại. 
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 (Chế Lan Viên, Cành phong lan bể) 

V283.  Quy Ba Quy Ba xanh ngát 

Xanh trời xanh biếc, xanh thơ 

Xanh ca chiều hôm tiếng hát 

Xôn xao lá mía ngọn dừa. 

 (Chế Lan Viên, Cầu Hàm Rồng) 

V284.  Thời gian cúi sát vào môi 

Tôi xanh non uống cạn lời xanh non. 

 (Phạm Ngọc Cảnh, Cỏ ngoài sông Đuống) 

V285.  Anh có lời nào chào nhân dân các dân tộc năm châu ? 

Thuở sinh thời anh chào các nước, giọng anh xanh mát một màu. 

 (Chế Lan Viên, Các dân tộc đấu tranh) 

V286.  Cỏ non thơ ông xanh 

Ra ngoài thế kỷ vẫn còn xanh 

 (Chế Lan Viên, Kỷ niệm Nguyễn Du) 

V287.  Chớ đem sắc trắng của ngươi mà che màu máu đỏ 

Chớ mê hoặc lòng người bằng một sắc trời xanh. 

 (Chế Lan Viên, Đừng quên) 

V288.  Bay cao, cao vút 

Chim biến mất rồi 

Chỉ còn tiếng hót 

Làm xanh da trời... 

        (Huy Cận, Con chim chiền chiện) 

V289.  Con chim chiền chiện 

Hồn xanh quê nhà 

Sáng nay lại hót 

Tưng bừng lòng ta. 

      (Huy Cận, Con chim chiền chiện) 

V290.  Hồn thơ mãi xanh lộc biếc 

Câu thơ bóng hạc cuối trời 

Xuân này sương rơi thấm đất 

Đình Đông sao vắng một người? 
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       (Nguyễn Thị Hồng Thanh, Hồn thơ mãi xanh) 

V291.  Câu thơ nào đẹp vậy 

Xanh suốt cùng thời gian 

Em trong anh một nửa 

Như vầng trăng trong ngần 

     (Nguyễn Trung Hiếu, Màu xanh thời gian) 

   LĨNH VỰC KINH TẾ 

V292.  Giữa đường mất vốn trắng tay 

Ngùi trông chớp bể mà vay mưa nguồn. 

          (Nguyễn Thanh Mừng, Nghiệp) 

V293.  Ông Văn Hiến vung tay: 

- Thưa bà con, thoạt đầu chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng, giờ chúng 

ta đã có tất cả. Bè lũ xét lại phản động đang co rúm lại trước khoa 

học kỹ thuật của chủ nghĩa tư bản, chúng ta nói thẳng vào mặt chúng, 

các người đừng có hòng bịp bợm, đừng có đội váy nát mẹ. 

        (Ma Văn Kháng, Một mình một ngựa, tr.122) 

V294.  Nó hai bàn tay trắng nhưng nó hiền lành, nó chịu khó làm ăn, nó có 

nghề nghiệp hẳn hoi, vậy đời em chắc phải được phận nhờ. 

      (Nguyên Hồng, Nguyên Hồng toàn tập, tr. 235)  

V295.  Người ta phải ruộng sâu trâu nái, nhà ngói, cây mít, chứ tôi với anh 

chỉ hai bàn tay trắng cũng đủ nuôi thân. 

           (Nguyên Hồng, Nguyên Hồng toàn tập, tr. 431) 

V296.   Bốn đứa mồ côi bố mẹ của Ký Phát, nguồn hi vọng và niềm vui độc 

nhất của mụ Mão trong cuộc đời chỉ có hai bàn tay trắng. 

         (Nguyên Hồng, Nguyên Hồng toàn tập, tr. 427) 

V297.  Nó bay về nước với hai bàn tay trắng, nhưng trai nam nhi công danh 

chớ vội, nợ nần chớ lo, nó sợ gì. Nó là kỹ sư địa chất, nó đang có 

trong đầu kế hoạch lớn. 

       (Ma Văn Kháng, Bến bờ, tr. 210) 

V298.  Vứt bỏ quần áo lính, Khẩn chỉ còn hai bàn tay trắng, lại đi lang thang... 

      (Tô Ái Nhân, Trinh sát Hà Nội, tr. 156) 

LĨNH VỰC GIAO DỤC 
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V299.  Chỉ vì mình dơ quá ! Hai ngày đên lăn lên trên sàn tàu, cả tuần rồi 

không tắm, mà em thì sạch sẽ thơm tho thế ! Lại còn vết dơ bị đi cải 

tạo nữa ! Coi chừng gần mực thì đen đó. 

        (Nguyễn Khắc Phê, Biết đâu địa ngục thiên đường, tr. 15) 

V300.  Thói thường gần mực thì đen 

Anh em bạn hữu hãy nên chọn người… 

        (Ca dao) 

V301.  Ngang hình ông già đó, trương phía tay trái có bài chọn bạn mà 

chơi, thói thường gần mực thì đen. 

      (Sơn Nam, Hương rừng Cà Mau, t.3, tr.264) 

 LINH VỰC CHINH TRỊ - XÃ HỘI 

V302.  Chín năm làm một Điện Biên 

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. 

   (Tố Hữu, Hoan hô chiến sĩ Điện Biên) 

V303.  Bảy tám (78) mùa xuân Đảng vững vàng 

Khó khăn gian khổ vẫn bền gan 

Tự do độc lập ngời chân lý 

Hạnh phúc ấm no sáng sử vàng. 

   (Xuân Miền, Sáng trang sử vàng) 

G. HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

    THỜI GIAN 

    xanh 

V304.   Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha. 

          (Nguyễn Du, Truyện Kiều) 

V305.    Tình ái như tằm ăn rỗi 

 Tháng ngày xanh mướt màu dâu 

  Kén vàng câu thơ đang đợi. 

 (Chế Lan Viên, Dâu tằm) 

V306.  Dãy lán im như đá 

Dưới suối bóng mây trôi 

Mặt trận bên kia đồi 

Thời gian xanh màu lòng…. 



PL 61 

(Hoàng Yến, Bứt lá bỏ dòng suối) 

V307.  Lá sen ơi, gói nỗi buồn hộ anh 

Đâu rồi tơ tóc ngày xanh. 

 (Trương Nam Hương, Viết ở Hồ Gươm) 

V308.  Chiếc cúc của tình yêu đang cài trên ngực cỏ  

Mặc mùa xanh tựa cửa thờ ơ 

Và kỉ niệm  

Mãi còn là kỉ niệm 

Dù sinh ra sau những nhát rìu. 

 (Đoàn Mạnh Phương, Kỷ niệm) 

V309.  Thôi em! Cỏ mịn chân đê 

Anh đưa em nhẹ gót về xanh xưa. 

  (Hoàng  Cầm, Xanh xưa) 

V310.  Em đến anh rồi, buổi sáng xanh 

Đời em hòa một với đời anh. 

 (Chế Lan Viên, Buổi sáng đời ta) 

V311.  Em đi áo mỏng phô bày 

Da thơm một thoáng giữa ngày dịu xanh. 

 (Ngô Quân Miện, Mùa hoa loa kèn) 

V312.  Buổi trưa xanh ngời lấp lánh kim cương 

Buổi trưa như nề vôi kết tủa 

Chất mặn của đời, chất xanh vũ trụ. 

 (Chế Lan Viên, Buổi trưa) 

V313.  Đêm về với biển đêm xanh 

Không đen, đêm biển long lanh nghìn trùng. 

 (Chế Lan Viên, Đêm về với biển) 

V314.  Ta đi trong chiều dậy biếc 

Trái tim ở giữa cuộc đời 

Trong nhịp chiều xanh bất tuyệt 

          (Chế Lan Viên, Người Bác sỹ) 

V315.  Lá theo ta cũng thành đôi. 

Các chị sao ơi, bạn tuổi nhỏ của ta, 
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có nghe trời chật 

Những đêm xanh dào dạt như đêm nay. 

 (Chế Lan Viên, Người Bác sỹ) 

V316.  Gió đã thổi giêng hai 

Triền sông ngô xanh mướt 

Nghe dào dạt lá hát 

Chiều mỡ màng xanh trong. 

 (Nguyễn Trong Hoàng, Thơ tặng dòng sông)  

V317.  Mùa xuân là cả một mùa xanh. 

 (Nguyễn Bính, Mùa xuân xanh) 

V318.  Cây thời gian xanh 

Chín trong mặt nguyệt. 

(Huy Cận, Chín) 

V319.  Trưa ngồi tâm sự với ngày 

Ngày xanh biếc đất, nắng đầy hồn ta. 

 (Chế Lan Viên, Trưa dưới vòm cây) 

V320.  Dường như là chưa có buổi chiều nào 

Xanh như buổi chiều nay, xanh ngút mắt 

Cây cứ đứng với nền trời khao khát 

Nâng chiếc mầm trên tận đỉnh cây cao.  

         (Thi Hoàng, Ở giữa cây và nền trời) 

V321.  Em ở thành Sơn chạy giặc về 

Tôi từ chinh chiến cũng ra đi 

Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt 

Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. 

        (Quang Dũng, Đôi mắt người Sơn Tây) 

V322.  Sông trôi luống gửi dòng vô hạn 

Biền biệt ngày xanh xa ngày xanh. 

      (Quang Dũng, Chiều tưởng vọng) 

V323.  Em mãi là hai mươi tuổi 

Ta mãi là mùa xanh xưa 

Những cây ổi thơm ngày ấy 
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Và vầng hoa ngâu mưa thu. 

    (Quang Dũng, Không đề) 

V324.  Có một chiều xanh thẳm ở trong nhau 

Gian gác nhỏ mưa lan mờ bến bãi 

Áo em ngắn hết một thời con gái 

Nỗi yêu anh còn biết giấu vào đâu. 

     (Trần Nhuận Minh, Chiều xanh) 

V325.  Ta bỏ lại một thời  

Trong trắng như hoa  

Hồn nhiên như cỏ  

Cho kỷ niệm và cho nỗi nhớ  

Cho những tháng ngày xanh biếc xanh.  

  (Dương Viết Cương, Hạ cuối) 

V326.  Em ở thành Sơn chạy giặc về 

Tôi từ chinh chiến cũng ra đi 

Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt 

Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. 

   (Quang Dũng, Đôi mắt người Sơn Tây) 

V327.  Có thể nào quên? Hỡi Miền Nam sâu thẳm 

Của lòng ta! Hỡi ngày xanh thắm 

         (Tố Hữu, Có thể nào yên) 

   đỏ 

V328.  Miền Nam người sống bị vòng dây 

Ngày của Chúa chói một màu đỏ gắt. 

 (Chế Lan Viên, Đức Chúa trời của chúng mặt Sa tăng) 

V329.  Mùa hè đỏ như môi  

Như tôm hùm, như hoa vông đỏ chót 

Đỏ màu cuồng tín, đỏ qua luân hồi  

Đỏ cồn cào xói móc. 

          (Chế Lan Viên, Mùa qua) 

    hồng 
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V330.  Cho chuếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng 

Cho no nê thanh sắc của thời tươi 

Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi. 

      (Xuân Diệu, Vội vàng) 

V331.  Thấy mình có mặt 

Cùng nhân dân, tổ quốc 

Trọng điểm...hồng...thời gian.  

 (Chế Lan Viên, Tùy bút một mùa xuân đánh giặc) 

   tím  

V332.  Hương thời gian thanh thanh 

Màu thời gian tím ngát. 

             (Đoàn Phú Tứ, Màu thời gian) 

V333.  Nếu anh biết được chiều nay 

Gió từ đâu đến thổi gầy nhành mai 

Một đời gió có vì ai 

Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn. 

(Đặng Nguyệt Anh, Nếu anh biết được) 

V334.  Rượu ngon nhắm với nói cười 

Nghe thời gian tím một trời Phù Dung. 

 (Nguyễn Lập Em, Chiều rơi) 

V335.  Nếu anh biết được… chiều nay 

Gió từ đâu đến thổi gầy nhành mai 

Một đời gió có vì ai  

Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn 

(Đặng Nguyệt Anh, Nếu anh biết được) 

V336.  Chiều tím mây trời lãng đãng trôi 

Mang bao mộng ước đã xa rồi 

Tím cả hồn tôi chiều hoang lặng 

Tím cả trái sầu nặng trong tôi 

(Thi Hồng, Chiều tím) 

   HAI MÀU 

V337.  Hơn một loài hoa đã rụng cành 
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Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh 

Những luồng run rẩy rung rinh lá 

Đôi nhánh khô gầy sương mỏng manh. 

         (Xuân Diệu, Đây màu thu tới) 

V338.  Ngày qua ngày lại qua ngày, 

Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.  

         (Nguyễn Bính, Tương tư) 

V339.  Mảng vui rượu sớm, cờ trưa 

Đào đà phai thắm, sen vừa nảy xanh 

       (Nguyễn Du, Truyện Kiều) 

V340.  Một nửa còn xanh biếc 

Nửa kia lấm tấm vàng… 

Như một ngày đang tới 

Như một ngày sắp tàn. 

 (Vũ Thu Huyền, Bối rối) 

   SỰ VẬT 

V341.  Nhưng mà thế gian thế này còn có luật tương ứng các cậu ạ. Đũa mốc 

không thể chòi mâm son được.  

(Ma Văn Kháng, Một chiều dông gió, tr.16)   
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PHỤ LỤC 4 

BIỂU THỨC ẨN DỤ MÀU SẮC TỪ NGUỒN NGỮ LIỆU  

PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG (T.) 

A. CON NGƯỜI TÂM LÝ, TÌNH CẢM, TINH THẦN 

  TÂM LÝ, TÌNH CẢM 

  Xanh 

1  Tai nạn khiến chủ lò mổ chó ‘xanh mặt’, lập tức bỏ nghề. 

(http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/song-la/tai-nan-nghe-khien-chu-kinh-

doanh-thit-cho-xanh-mat-477239.html) 

2  Không chỉ con người mà cả loài lợn rừng cũng sợ “xanh mặt” khi đi trên 

cầu kính ở Trung Quốc 

(http://genk.vn/khong-chi-con-nguoi-ma-ca-loai-lon-rung-cung-so-xanh-

mat-khi-di-tren-cau-kinh-o-trung-quoc-20181205162030361.chn) 

3  Con trai chú lúc này... mặt thằng bé xanh lè cả rồi. 

(https://vi.glosbe.com) 

4  10 năm chưa phải là thời gian quá dài hay quá ngắn nhưng đủ để nuôi 

dưỡng và chắp cánh cho ước mơ đời người, để hôm nay tôi tự hào viết rằng: 

Biên Hòa, Đồng Nai - nơi nuôi dưỡng ước mơ xanh, tuổi xanh tôi. 

(http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/201811/cuoc-thi-viet-bien-hoa-

dong-nai-trong-toi-noi-nuoi-duong-uoc-mo-xanh-tuoi-xanh-2920516/) 

5  Hy vọng những phần quà có thể mang lại niềm vui và cổ vũ cho các em 

trong chặng đường thực hiện những ước mơ xanh. 

(http://www.longhungits.com.vn/cung-em-toi-truong-thap-sang-hang-

nghin-uoc-mo-xanh-n84.html) 

http://genk.vn/khong-chi-con-nguoi-ma-ca-loai-lon-rung-cung-so-xanh-mat-khi-di-tren-cau-kinh-o-trung-quoc-20181205162030361.chn
http://genk.vn/khong-chi-con-nguoi-ma-ca-loai-lon-rung-cung-so-xanh-mat-khi-di-tren-cau-kinh-o-trung-quoc-20181205162030361.chn
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6  Chỉ là một câu chuyện dài về nỗi niềm xanh tươi của tuổi xanh tươi. Có 

mấy ai nuôi được màu xanh ấy, trong chính mình và trong cách nhìn đời.  

(https://vanhocsaigon.com/gia-hat-cho-doi-xanh-khat-khao/) 

7  Những người ở vùng “Trời hành, Trời làm con lụt mỗi năm hai lần,” thì con 

số người dân Việt có niềm vui mạ vàng chắc chắn phải rất nhỏ so với những 

nỗi buồn xanh của những người dân đang bơi trong nước. Vì màu xanh bây 

giờ không còn là nỗi buồn mơ hồ nữa. Nó đã trở màu xám xịt của giông bão, 

lũ lụt, cuốn phăng đi những mảnh đời. 

(https://www.voatiengviet.com/a/noi-buon-xanh-10-06-2011-  

131258164/916977.html) 

8  Chương trình khai mạc Festival Biển 2015: Những khát vọng xanh. 

(https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/201507/chuong-trinh-khai-mac-festival-

bien-2015-nhung-khat-vong-xanh-2397356/ 

9  Để rồi tự nhủ phải làm gì để đền đáp những yêu thương của vùng đất này, tự 

hào Biên Hòa - Đồng Nai trong tôi - tự hào tuổi xanh, ước mơ xanh. 

(http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/201811/cuoc-thi-viet-bien-hoa-

dong-nai-trong-toi-noi-nuoi-duong-uoc-mo-xanh-tuoi-xanh-2920516/) 

10   Tự hào cùng Đoàn giữ mãi khát vọng tươi xanh. 

(https://tdmu.edu.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/tu-hao-cung-doan-giu-mai-khat-

vong-tuoi-xanh-1) 

11  Cơn gió xanh xao vật vã giữa một hoàng hôn gầy hao. Chị thẫn thờ giơ tay 

hứng lấy những cơn gió tràn qua kẽ tay. Hóa thành những giọt nước. Thầm 

lặng nhỏ xuống. Ngăn ngắt xanh một màu tê tái. 

(https://nhandan.com.vn/truyen-ngan_1/loi-nguyen-doa-hong-xanh-

611249/) 

12  Đời người giống như một cái cây, xuân về lòng lại biếc xanh. 

(https://blogradio.vn/xuan-ve-long-lai-biec-xanh-nw230194.html)  

13  Nỗi buồn màu xanh lá – Ai cũng có một thời như lá để xanh. Cái buồn 

trong Nỗi buồn màu xanh lá chỉ ân ẩn, man mác, buồn nhưng không thấy 

đau, buồn mà không khóc được, ngược lại khiến người ta bất giác mỉm cười. 

https://www.voatiengviet.com/a/noi-buon-xanh-10-06-2011-
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(https://reviewsach.net/noi-buon-mau-xanh-la/)  

14  Dạy nhân tình của chồng sợ 'xanh mắt mèo' chỉ bằng cái bẫy chuột. 

(https://tintuconline.com.vn/tam-su/day-nhan-tinh-cua-chong-so-xanh-

mat-meo-chi-bang-cai-bay-chuot-n-319330.html) 

15  Isco: Chợt hồn xanh buốt khi về Real. 

(http://bongdaplus.vn/isco-chot-hon-xanh-buot-khi-ve-real-

2132381803.html) 

16  Tình yêu có màu xanh dương khi em hi vọng vào một cái kết có hậu cho 

chuyện tình yêu của hai người. Em sẽ có một gia đình hạnh phúc với một 

người chồng hết mực yêu thương em và những đứa con ngoan ngoãn, dễ 

thương.  

(https://kenh14.vn/doi-song/tinh-yeu-co-mau-gi-ha-anh-

2014116213329367.chn) 

17  Chỉ cần nhắc tới tên chúng là người ta đã xanh mặt. 

 (https://vi.glosbe.com) 

18  Chị em có chồng ngoại tình cứ áp dụng “mưu sâu, kế hiểm” này thế nào 

cũng khiến chồng sợ xanh mắt. 

(https://www.vietgiaitri.com/yeu/tinh-yeu/201809/dan-ong-ngoai-tinh-

nhat-dinh-se-so-xanh-mat-vi-ke-hiem-nay-cua-vo-3417104/ 

19  Và biết đâu những giọt nước mắt từ đóa hoa ấy sẽ rỏ lên cuộc đời và lòng 

người, làm nảy mầm những hi vọng xanh tươi.  

(Theo Việt Anh, thời đại plus.gia đinh.net.vn) 

20  Bà ấy sợ xanh mặt. 

(https://vi.glosbe.com) 

21  Mẹ giận tái mặt vì con trai cãi lại, người bố chỉ đưa 1 tờ giấy, đọc xong cậu 

chấn động từ đó không bao giờ cãi mẹ nữa. 

(https://songtinmungtinhyeu.org/galau.htm?open=contents&display=2&id

=8630) 

http://bongdaplus.vn/isco-chot-hon-xanh-buot-khi-ve-real-
http://bongdaplus.vn/isco-chot-hon-xanh-buot-khi-ve-real-
https://vi.glosbe.com/
https://www.vietgiaitri.com/tag/muu-sau/
https://www.vietgiaitri.com/tag/ke-hiem/
https://www.vietgiaitri.com/tag/chong-so-xanh-mat/
https://www.vietgiaitri.com/yeu/tinh-yeu/201809/dan-ong-ngoai-tinh-nhat-dinh-se-so-xanh-mat-vi-ke-hiem-nay-cua-vo-3417104/
https://www.vietgiaitri.com/yeu/tinh-yeu/201809/dan-ong-ngoai-tinh-nhat-dinh-se-so-xanh-mat-vi-ke-hiem-nay-cua-vo-3417104/
https://vi.glosbe.com/
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22  Sống với người con dâu lúc nào cũng dối trá, điêu ngoa và có quá nhiều 

mưu kế cũng khiến cho mẹ chồng sợ “xanh tái mặt”. 

(https://tuvanannam.com/hon-nhan-gia-dinh/kieu-nang-dau-khien-chong-

xanh-mat-meo.html) 

23  Một ngày, tôi ngước lên bầu trời, màu xanh dương mênh mông ấy khiến 

tôi u buồn. Lại một ngày, tôi nhìn mặt biển cô quạnh, màu xanh dương ấy 

cũng khiến tôi u buồn. Thế rồi, tôi tưởng tượng mình nằm ngửa trên mặt 

nước, màu xanh kia bao bọc lấy cơ thể và tâm hồn tôi dần trở nên ướt 

sũng. Tôi ngắm bầu trời trong lòng không chút cảm xúc, màu xanh kia dang 

tay vuốt ve gương mặt tôi, tôi nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại. 

https://xanhduongblog.wordpress.com/mot-mau-xanh-duong-u-buon/ 

24  Có thể thấy màu sắc trong khung hình, từ những chi tiết nhỏ nhất ở phần 

hậu cảnh cho đến ánh sáng và màu sắc đều mang một màu xanh của nỗi 

đau đớn tận cùng. 

https://www.noron.vn/post/mau-xanh-trong-the-gioi-dien-anh--

40ww3ie0ty1d 

25  Điệu Buồn Màu Xanh. 

https://vietmessenger.com/books/?title=ddieu%20buon%20mau%20xanh 

26  Theo Thanh Hà: "Giai đoạn thu âm đĩa than Tình vẫn còn xanh là lúc tôi 

nghĩ mình biết hát - hát làm sao để người nghe cảm nhận đúng thông điệp 

của người sáng tác và hát tốt nhất trong những năm gần đây”. 

https://thanhnien.vn/van-hoa/thanh-ha-khoe-giong-hat-vua-do-chin-trong-

dia-than-tinh-hay-con-xanh-1257802.html 

27  Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi xanh 

Và đó là những lời ông nói với anh, ông có một tình yêu xanh ngát xanh. 

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ong-ba-anh-le-thien-hieu.GSfLXT1R1 

3mU.html 

28  Tình yêu sẽ biến đổi sắc màu của nó theo thời gian, theo hoàn cảnh, theo 

biến cố, theo những sóng gió nổi trôi của cuộc đời, theo những đổi thay của 

lòng người. Như vậy, tình yêu có lúc sẽ mang màu trắng, có lúc sẽ đượm 

https://www.noron.vn/post/mau-xanh-trong-the-gioi-dien-anh--40ww3ie0ty1d
https://www.noron.vn/post/mau-xanh-trong-the-gioi-dien-anh--40ww3ie0ty1d
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ong-ba-anh-le-thien-hieu.GSfLXT1R1%203mU.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ong-ba-anh-le-thien-hieu.GSfLXT1R1%203mU.html


PL 70 

màu đen, có lúc sẽ tô thắm sắc hồng, có lúc sẽ dịu dàng màu xanh, có khi 

ấm áp màu tím… 

(http://conggiao.info/nam-sac-mau-cua-tinh-yeu-trong-hon-nhan-d-51608) 

  đỏ 

29  Anh ta đang đỏ mặt. Anh ta ngại vì được vẽ chân dung! 

(https://vi.glosbe.com) 

30  Nếu em là người hay thẹn thùng đỏ mặt, thì bây giờ chắc em hệt như quả táo rồi.  

(https://vi.glosbe.com) 

31  Khi thấy chồng tôi bỗng dưng ngượng đỏ mặt, tôi mới nhận ra mình “thì 

thầm” quá lớn tiếng. 

(https://vi.glosbe.com)               

32  Chàng trai trẻ này kể chuyện. Làm lão thủy thủ này phải đỏ mặt, McVay. 

(https://vi.glosbe.com) 

33  Khi một người nào đó chỉ trích cô hoặc “quên” mời cô đến dự một buổi gì 

đó, thì cô sẽ đỏ mặt, bỏ đi, và tìm một chỗ kín đáo nơi mà cô ấy thở dài buồn 

bã và tự hỏi tại sao cuộc sống lại trở nên trống trải và ảm đạm như vậy. 

(https://vi.glosbe.com) 

34  Cuối cùng, con gái tôi bước ra khỏi xe và, mặt đỏ bừng, nó chạy vào nhà lại.   

(https://vi.glosbe.com) 

35  Tình yêu có màu đỏ khi tình cảm của hai người đang trong giai đoạn ngọt 

ngào và nồng cháy nhất. Tình yêu lúc này mãnh liệt và ấm áp như ngọt lửa 

trong gió, chỉ có thể thổi bùng lên chứ không thể dập tắt. 

(https://kenh14.vn/doi-song/tinh-yeu-co-mau-gi-ha-anh-201411621332 

9367.chn) 

36  Tình yêu có màu đỏ của một đóa hoa hồng 

Tình yêu có vị nồng của rượu mừng ngày cưới… 

(https://nhatrangclub.vn/threads/tinh-yeu.215019/) 

https://vi.glosbe.com/
https://vi.glosbe.com/
https://vi.glosbe.com/
https://vi.glosbe.com/
https://vi.glosbe.com/
https://vi.glosbe.com/
https://kenh14.vn/doi-song/tinh-yeu-co-mau-gi-ha-anh-201411621332
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37  36 năm giữ vững tấm lòng son. 

(https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/36-nam-giu-vung-tam-long-son-

30297.html) 

38  Giữ vững tấm lòng son nơi đầu tuyến lửa. 

(https://nhandan.vn/dang-va-cuoc-song/giu-vung-tam-long-son-sat-dau-

tuyen-lua-330903/) 

 

39  Giữ vững niềm tin son sắt với Đảng 

(https://vtv.vn/giu-vung-niem-tin-son-sat-voi-dang.html) 

40  Vào xuân tám chục, tóc bạc lòng son. 

https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/vao-xuan-tam-chuc-toc-bac-

long-son-57844.html) 

41  Khi nghe đến chỗ nói về Vatican, viên linh mục giận đỏ mặt tía tai và chạy 

lao đi.   

(https://vi.glosbe.com) 

42  Quyền Linh tức giận tranh cãi 'đỏ mặt tía tai' ngay trên sóng truyền hình 

khi Lê Hoàng khẳng định 'ngoại tình rất hấp dẫn'. 

(http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/quyen-linh-tuc-gian-tranh-cai-do-mat-tia-

tai-ngay-tren-song-truyen-hinh-khi-le-hoang-khang-dinh-ngoai-tinh-rat-

hap-dan.html) 

43  Xuất hiện trong Điều con muốn nói, Bào Ngư thổ lộ, em có một cuộc sống 

không chỉ màu hồng mà còn đỏ như màu yêu thích của ba em. Bào Ngư 

khẳng định, cuộc sống của em tràn ngập niềm vui, ba mẹ chưa bao giờ làm 

gì khiến em buồn. 

(https://vtv.vn/truyen-hinh/nhac-si-yen-lam-lo-lang-vi-cuoc-song-mau-

hong-anh-mang-lai-cho-be-bao-ngu-2020021110070389.htm) 

  đen 

44  Tình yêu của tôi là những chuỗi ngày buồn, là một màu đen u tối. Tôi không 

phải không tin vào tình yêu mà là tình yêu không mỉm cười với tôi. 

(https://vnexpress.net/voi-toi-tinh-yeu-mau-den-2427957.html) 

https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/36-nam-giu-vung-tam-long-son-30297.html
https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/36-nam-giu-vung-tam-long-son-30297.html
https://nhandan.vn/dang-va-cuoc-song/giu-vung-tam-long-son-sat-dau-tuyen-lua-330903/
https://nhandan.vn/dang-va-cuoc-song/giu-vung-tam-long-son-sat-dau-tuyen-lua-330903/
https://vi.glosbe.com/
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45  Tình yêu có màu đen khi hai người không còn là của nhau nữa. Cả thế giới 

của em như sụp đổ, tâm trạng u uất, buồn rầu và đau khổ bám lấy em. 

(https://kenh14.vn/doi-song/tinh-yeu-co-mau-gi-ha-anh-201411621 

3329367.chn) 

46  Tình yêu sẽ biến đổi sắc màu của nó theo thời gian, theo hoàn cảnh, theo 

biến cố, theo những sóng gió nổi trôi của cuộc đời, theo những đổi thay của 

lòng người. Như vậy, tình yêu có lúc sẽ mang màu trắng, có lúc sẽ đượm 

màu đen, có lúc sẽ tô thắm sắc hồng, có lúc sẽ dịu dàng màu xanh, có khi 

ấm áp màu tím… 

(http://conggiao.info/nam-sac-mau-cua-tinh-yeu-trong-hon-nhan-d-51608) 

47  Những ngày tháng sau khi Andy chết là thời điểm đen tối nhất đời tôi. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%

BA%A5t) 

48  Ngày ta mất mẹ con... là ngày đen tối nhất cuộc đời ta. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%

BA%A5t) 

49  Ngay cả trong những hoàn cảnh đen tối nhất, chúng ta vẫn có thể tìm 

thấy lý do để vui mừng. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%

BA%A5t) 

50  Sau này, Ekblaw nói rằng đây là "một trong những bi kịch đen tối nhất và 

đáng trách nhất trong biên niên sử thám hiểm Bắc Cực". 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%

BA%A5t) 

51  Cuộc sống của tôi đầy bất ổn, và trong những ngày đen tối nhất của mình, 

tôi đã chán nản đủ để muốn kết liễu đời mình. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%

BA%A5t) 

https://kenh14.vn/doi-song/tinh-yeu-co-mau-gi-ha-anh-201411621
https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t
https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t
https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t
https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t
https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t
https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t
https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t
https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t
https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t
https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t
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52  Tôi trải qua những ngày đen tối nhất trong cuộc đời ở căn phòng này. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/cu%E1%BB%99c%20%C4%91%E1%BB%9D

i%20%C4%91en%20t%E1%BB%91i) 

53  Kinh Thánh có thể giúp bạn tìm được sự an ủi ngay cả trong những thời 

điểm đen tối nhất. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%

BA%A5t) 

54  Thậm chí nó vẫn ở cạnh tớ trong những thời khắc đen tối nhất. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%

BA%A5t) 

55  Không quá khi nói 2019 chính là một năm đen tối của làng giải trí Hàn 

Quốc khi liên tiếp xảy ra những vụ việc nghiêm trọng gây hoang mang trong 

dư luận. Có thể nói, 2019 chính là năm đau thương của làng giải trí xứ 

Hàn, khi đầu năm thì diễn bê bối môi giới mại dâm, giữa năm thì lùm xùm 

ly hôn, cuối năm thì hai ngôi sao trẻ tài năng mãi mãi ra đi vì trầm cảm… 

(https://afamily.vn/lang-giai-tri-han-quoc-2019-nhuom-mau-den-toi-

nhung-man-dau-da-hau-ly-hon-lieu-co-bang-tang-thuong-bao-trum-nua-

cuoi-nam-20191128154327416rf20200105030107883.chn) 

56  Tôi sẽ nói với các bạn sự thật. Và đây là sự thật đơn giản: Những ngày đen 

tối nhất của chúng ta trong trận chiến chống COVID-19 đang ở phía trước, 

không phải ở đằng sau chúng ta". 

(https://laodong.vn/the-gioi/ong-biden-nhung-ngay-den-toi-nhat-cuoc-

chien-covid-19-dang-phia-truoc-864567.ldo) 

  hồng 

57  Ngày xửa ngày xưa lúc còn học cấp 3 đã ao ước vào Đại học bởi nghe người 

ta đồn rằng vào Đại học học nhàn lắm và còn được tha hồ tự do nữa. 

 Nhưng thực tế có vẻ phũ phàng hơn nhiều so với những “giấc mơ màu 

hồng” năm ấy. 

(https://www.hutech.edu.vn/phongctsv/tin-tuc/sinh-vien/14577955-nhung-

giac-mo-mau-hong-cua-sinh-vien-nam-nhat-va-thuc-te) 

https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t
https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t
https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t
https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t
https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t
https://afamily.vn/lang-giai-tri-han-quoc-2019-nhuom-mau-den-toi-nhung-man-dau-da-hau-ly-hon-lieu-co-bang-tang-thuong-bao-trum-nua-cuoi-nam-20191128154327416rf20200105030107883.chn
https://afamily.vn/lang-giai-tri-han-quoc-2019-nhuom-mau-den-toi-nhung-man-dau-da-hau-ly-hon-lieu-co-bang-tang-thuong-bao-trum-nua-cuoi-nam-20191128154327416rf20200105030107883.chn
https://afamily.vn/lang-giai-tri-han-quoc-2019-nhuom-mau-den-toi-nhung-man-dau-da-hau-ly-hon-lieu-co-bang-tang-thuong-bao-trum-nua-cuoi-nam-20191128154327416rf20200105030107883.chn
https://laodong.vn/the-gioi/ong-biden-nhung-ngay-den-toi-nhat-cuoc-chien-covid-19-dang-phia-truoc-864567.ldo
https://laodong.vn/the-gioi/ong-biden-nhung-ngay-den-toi-nhat-cuoc-chien-covid-19-dang-phia-truoc-864567.ldo
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58  Nhưng liệu những mảng màu tình yêu dù nhuộm hồng vị ngọt ngào hay 

những màu buồn bạc bạc vì tiếc nuối, có phải là lẽ sống duy nhất? 

(https://www.vincom.com.vn/index.php/vi/xu-huong/chuyen-cua-thoi-hien-

dai-chi-nho-den-hoa-hong-tinh-yeu-ma-quen-di-bong-hong-cai-ao) 

59  Cuộc sống đâu chỉ có màu hồng và không chỉ phủ toàn màu hồng, mỗi 

khoảnh khắc, mỗi thời điểm trôi đi cuộc sống lại đưa ta tới một trạng thái mới.  

(https://meohoang.info/cuoc-song-dau-chi-co-mau-hong/) 

60   Cho một tuổi thơ em tràn ngập màu hồng. 

(https://www.facebook.com/permalink.php?id=1619201724964229&story

_fbid=2660415950842796) 

61  Tuổi thơ của Rashford ngập tràn màu hồng. Marcus Rashford vừa chia sẻ 

về tuổi thơ của mình trên tạp chí GQ Hype. Khác với những trường hợp hay 

ôn nghèo kể khổ, tiền đạo trẻ của Man United toàn sống lại những ký ức vui 

vẻ khi ôn về “ngày xưa ơi” của mình. 

(https://bongdaplus.vn/bong-da-cuoc-song/tuoi-tho-cua-rashford-ngap-

tran-mau-hong-2451501903.html) 

62  Hãy mơ những giấc mơ màu hồng những đừng vì màu hồng mà ngủ quên 

trong giấc mơ.  

(https://vi.glosbe.com) 

63  Bảy thói quen “tô hồng tình yêu” của các cô gái khiến nàng khó có thể hạnh 

phúc.      

(https://spiceee.net/vn/articles/57655) 

64  Tình yêu có màu hồng khi em bắt đầu yêu. Lúc đó người ta dành cho nhau 

những tình cảm thật trong sáng và thuần khiết.  

(https://kenh14.vn/doi-song/tinh-yeu-co-mau-gi-ha-anh-20141162133 

29367.chn) 

65  Giấc mơ màu hồng tuổi học trò. 

(vnexpress.net) 

66  Cuộc sống đã cho em bao ước mơ màu hồng  

https://vi.glosbe.com/
https://spiceee.net/vn/articles/57655
https://kenh14.vn/doi-song/tinh-yeu-co-mau-gi-ha-anh-20141162133
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(http://vanhoctre.com>cuoc-song) 

67  Tình yêu sẽ biến đổi sắc màu của nó theo thời gian, theo hoàn cảnh, theo 

biến cố, theo những sóng gió nổi trôi của cuộc đời, theo những đổi thay của 

lòng người. Như vậy, tình yêu có lúc sẽ mang màu trắng, có lúc sẽ đượm 

màu đen, có lúc sẽ tô thắm sắc hồng, có lúc sẽ dịu dàng màu xanh, có khi 

ấm áp màu tím… 

(http://conggiao.info/nam-sac-mau-cua-tinh-yeu-trong-hon-nhan-d-51608) 

  tím 

68  Nhân dịp MC thời tiết của VTV "giận tím người" trên sóng truyền hình, dân 

mạng được thể "đào mộ" ra loạt sự cố "để đời" của các BTV. 

(https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/len-song-truyen-hinh-gap-su-co-

dan-btv-do-mat-tia-tai-1381937.html) 

69  Chàng trai giận tím cả mặt khi bạn gái đi dép lào, mặc quần jean cả tuần 

không giặt đến đám cưới sếp. 

(http://kenh14.vn/chang-trai-gian-tim-mat-khi-ban-gai-di-dep-lao-mac-

quan-jean-ca-tuan-khong-giat-den-dam-cuoi-sep- 0180206095212351.chn 

  trắng 

70  Tình yêu sẽ biến đổi sắc màu của nó theo thời gian, theo hoàn cảnh, theo 

biến cố, theo những sóng gió nổi trôi của cuộc đời, theo những đổi thay của 

lòng người. Như vậy, tình yêu có lúc sẽ mang màu trắng, có lúc sẽ đượm 

màu đen, có lúc sẽ tô thắm sắc hồng, có lúc sẽ dịu dàng màu xanh, có khi 

ấm áp màu tím… 

(http://conggiao.info/nam-sac-mau-cua-tinh-yeu-trong-hon-nhan-d-51608) 

71   Những câu nói hàm ý sâu sắc về tình yêu hay nhất khiến bạn” tỉnh ngộ” vì 

tình yêu không chỉ có màu hồng mà nó còn có màu trắng, màu đen và 

nhiều màu sắc khác nữa.  

(https://chamngoncuocsong.com/nhung-cau-noi-hay-ve-su-chan-nan-

trong-cuoc- song/#ixzz5SI1Ai9Zj) 

  CON NGƯỜI TINH THẦN 

  đen 

http://kenh14.vn/chang-trai-gian-tim-mat-khi-ban-gai-di-dep-lao-mac-quan-jean-ca-tuan-khong-giat-den-dam-cuoi-sep-%200180206095212351.chn
http://kenh14.vn/chang-trai-gian-tim-mat-khi-ban-gai-di-dep-lao-mac-quan-jean-ca-tuan-khong-giat-den-dam-cuoi-sep-%200180206095212351.chn
https://chamngoncuocsong.com/nhung-cau-noi-hay-ve-su-chan-nan-trong-cuoc-%20song/#ixzz5SI1Ai9Zj
https://chamngoncuocsong.com/nhung-cau-noi-hay-ve-su-chan-nan-trong-cuoc-%20song/#ixzz5SI1Ai9Zj


PL 76 

72  Đừng nghĩ rằng tôi không thể hiểu được trái tim đen tối của cậu. 

(http://megafun.vn/phim/phim-mien-tay/201405/shadowheart-trai-tim-den-

toi 348087) 

73  Bạn có sự nham hiểm độc ác trong con người? Bạn cười trên niềm đau của 

người khác? Bạn sẽ hiểu ra với bài test này là tâm hồn bạn thực sự đen tối 

như thế nào! 

(https://www.apost.com/vi/quiz/question/ban-nghi-gi-ve-buc-tranh-

nay/22973/) 

74  Họ đã dẹp trừ hết những cố chấp chủ quan, những dục vọng đen tối có thể 

làm mờ ám tâm trí con người. 

(https://kilopad.com/Ton-giao-Tu-tuong-c40/doc-sach-truc-tuyen-phat-giao-

viet-nam-va-huong-di-nhan-ban-dich-b3024/chuong-10-nguon-sinh-luc) 

75  Nội tâm của bạn trong sáng hay đen tối, ánh mắt ấn tượng với bạn nhất sẽ 

cho biết điều đó! 

(http://hoahoctro.vn/tin-tuc/noi-tam-cua-ban-trong-sang-hay-den-toi-anh-

mat-an-tuong-voi-ban-nhat-se-cho-biet-dieu-do) 

76  Bạn chọn đáp án A: Trong trái tim của bạn là sự đen tối, cách nghĩ của bạn 

thường khiến mọi người xung quanh kinh ngạc, lo lắng hoặc sợ hãi.  

(http://hoahoctro.vn/tin-tuc/noi-tam-cua-ban-trong-sang-hay-den-toi-anh-

mat-an-tuong-voi-ban-nhat-se-cho-biet-dieu-do) 

77  Em cũng vậy, ngoài kia, có nhiều người toả sáng rực rỡ, muôn màu, cho dù 

em chỉ là một màu trắng, hay một màu đen - em hãy nhớ, sống vì một màu 

ấy - vẫn hơn rất nhiều màu- không được là mình, chính mình, em nhé. 

(http://rgb.vn/ideas/news/to-hong-tuoi-thanh-xuan-theo-cach-rieng-cua-

ban) 

78  Những bức ảnh không dành cho những người có đầu óc đen tối. 

(http://soha.vn/nhung-buc-anh-khong-danh-cho-nguoi-co-dau-oc-den-toi-

20160506144802256.htm) 

   trắng 

https://kilopad.com/Ton-giao-Tu-tuong-c40/doc-sach-truc-tuyen-phat-giao-viet-nam-va-huong-di-nhan-ban-dich-b3024/chuong-10-nguon-sinh-luc
https://kilopad.com/Ton-giao-Tu-tuong-c40/doc-sach-truc-tuyen-phat-giao-viet-nam-va-huong-di-nhan-ban-dich-b3024/chuong-10-nguon-sinh-luc
http://hoahoctro.vn/tin-tuc/noi-tam-cua-ban-trong-sang-hay-den-toi-anh-mat-an-tuong-voi-ban-nhat-se-cho-biet-dieu-do
http://hoahoctro.vn/tin-tuc/noi-tam-cua-ban-trong-sang-hay-den-toi-anh-mat-an-tuong-voi-ban-nhat-se-cho-biet-dieu-do
http://hoahoctro.vn/tin-tuc/noi-tam-cua-ban-trong-sang-hay-den-toi-anh-mat-an-tuong-voi-ban-nhat-se-cho-biet-dieu-do
http://hoahoctro.vn/tin-tuc/noi-tam-cua-ban-trong-sang-hay-den-toi-anh-mat-an-tuong-voi-ban-nhat-se-cho-biet-dieu-do
http://rgb.vn/ideas/news/to-hong-tuoi-thanh-xuan-theo-cach-rieng-cua-ban
http://rgb.vn/ideas/news/to-hong-tuoi-thanh-xuan-theo-cach-rieng-cua-ban
http://soha.vn/nhung-buc-anh-khong-danh-cho-nguoi-co-dau-oc-den-toi-20160506144802256.htm
http://soha.vn/nhung-buc-anh-khong-danh-cho-nguoi-co-dau-oc-den-toi-20160506144802256.htm
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79  Trên đường về nhà, tôi cố quên đi chuyện “chạy trường” đáng xấu hổ đó vì 

lúc này tôi đang có một nỗi lo khác lớn hơn: Làm cách nào lau đi vết lấm 

trong tâm hồn trong trắng của thằng con tôi? 

 (https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/cach-nao-lau-vet-ban-trong-tam-

hon-con-196354.htm) 

80  Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi.   

(http://thanhcatinlanh.com/index.php/thanh-nhc/ton-vinh-chua-hng-

hu/book/5/1045.html) 

81  Hãy bảo vệ tâm hồn trong trắng của trẻ thơ! 

(https://baogialai.com.vn/channel/8205/201706/thoi-su-binh-luan-hay-bao-

ve-tam-hon-trong-trang-cua-tre-tho--5536936/) 

82  Đóa phù dung tinh khiết có thể không trụ nỗi trước bão gió cuộc đời, những 

sẽ nhắc người ta nhớ mãi về sự trả giá cuả một tâm hồn trong trắng cho 

một xã hội bạo tàn. Và biết đâu những giọt nước mắt từ đóa hoa ấy sẽ rỏ 

lên cuộc đời và lòng người, làm nảy mầm những hi vọng xanh tươi. 

(Theo Việt Anh, Thời đại plus.gia đinh.net.vn) 

83  Những đứa trẻ ngây thơ trong trắng lại phải hát những ca khúc của người 

lớn và chắc chắn các em không hiểu hết nội dung của nó. 

(https://nhandan.com.vn/dien-dan/nuoi-duong-tam-hon-tre-tho-217103) 

84  Con người khi mới sinh ra, cuộc sống chỉ như một tờ giấy nguyên vẹn, trắng 

tinh và trong trẻo. 

(https://tech12h.com/tinh-yeu/cuoc-song-co-mau-gi.html) 

85  Biết bao nhiêu người đàn ông mê tài sắc của cô tôi săn đón, tán tỉnh, trồng 

cây si nhưng trái tim thiếu nữ trắng trong của cô tôi chưa từng rung động 

trước một ai. 

(http://cand.com.vn/Chuyen-kho-tin-nhung-co-that-goc/Tinh-yeu-mu-loa-

cua-co-toi-420962/) 

86  Em cũng vậy, ngoài kia, có nhiều người toả sáng rực rỡ, muôn màu, cho dù 

em chỉ là một màu trắng, hay một màu đen - em hãy nhớ, sống vì một màu 

ấy - vẫn hơn rất nhiều màu- không được là mình, chính mình, em nhé. 

https://baogialai.com.vn/channel/8205/201706/thoi-su-binh-luan-hay-bao-ve-tam-hon-trong-trang-cua-tre-tho--5536936/
https://baogialai.com.vn/channel/8205/201706/thoi-su-binh-luan-hay-bao-ve-tam-hon-trong-trang-cua-tre-tho--5536936/
https://tech12h.com/tinh-yeu/cuoc-song-co-mau-gi.html
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(http://rgb.vn/ideas/news/to-hong-tuoi-thanh-xuan-theo-cach-rieng-cua-

ban) 

B.  CON NGƯỜI XÃ HỘI    

  HOẠT ĐỘNG; QUAN HỆ 

  xanh 

87  Cuộc đời hãy như là lá. Sống thì phải xanh. 

(https://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/cuoc-doi-hay-nhu-la-la-song-thi-

phai-xanh-3330326.html) 

88   Ngày chưa quen nhau. Đâu biết niềm đau. Mùa xuân bao quanh, nhìn đời 

bằng đôi mắt màu xanh.           

(Lam Phương, Cảm ơn người tình) 

89  Có ông “tay đã nhúng chàm” nhưng vẫn nghĩ họ chừa mình ra.  

(https://giaoduc.net.vn/goc-nhin/co-ong-tay-da-nhung-cham-nhung-van-

dang-nghi-ho-chua-minh-ra-post182274.gd) 

90  Tổng Bí thư: Ai trót để tay nhúng chàm thì hãy sớm tự gột rửa 

(https://dantri.com.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-ai-trot-de-tay-nhung-cham-thi-

hay-som-tu-got-rua-20171011133615069.htm) 

91  Hãy nhìn đời bằng đôi mắt màu xanh và hi vọng vào những gì phía trước 

vì niềm tin sẽ giúp ta vực dậy nhanh chóng.  

(https://tech12h.com/tinh-yeu/cuoc-song-co-mau-gi.html) 

92  Sống xanh là một lối sống tích cực, văn minh nhằm thúc đẩy sự phát triển 

không ngừng của xã hội. Đối với bản thân chúng ta, xây dựng cuộc sống 

xanh đem lại những giá trị thiết thực và ý nghĩa. 

(https://namlimxanh.vn/tai-sao-nen-xay-dung-cuoc-song-xanh.html) 

93  Sống xanh không hẳn là lời kêu gọi thực hiện những hành động bảo vệ môi 

trường mang tầm vĩ mô, mà sống xanh có thể đơn giản chỉ là những hành động 

“xanh” trong từng hoạt động thường ngày, hoặc đó cũng có thể là những công 

trình tạo ra không gian sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư. 

http://rgb.vn/ideas/news/to-hong-tuoi-thanh-xuan-theo-cach-rieng-cua-ban
http://rgb.vn/ideas/news/to-hong-tuoi-thanh-xuan-theo-cach-rieng-cua-ban
https://giaoduc.net.vn/goc-nhin/co-ong-tay-da-nhung-cham-nhung-van-dang-nghi-ho-chua-minh-ra-post182274.gd
https://giaoduc.net.vn/goc-nhin/co-ong-tay-da-nhung-cham-nhung-van-dang-nghi-ho-chua-minh-ra-post182274.gd
https://dantri.com.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-ai-trot-de-tay-nhung-cham-thi-hay-som-tu-got-rua-20171011133615069.htm
https://dantri.com.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-ai-trot-de-tay-nhung-cham-thi-hay-som-tu-got-rua-20171011133615069.htm
https://tech12h.com/tinh-yeu/cuoc-song-co-mau-gi.html
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(https://dantri.com.vn/kinh-doanh/song-xanh-hieu-sao-cho-dung-

20180627143241367.htm) 

94  Sống xanh, hiểu đơn giản là trở về những giá trị cơ bản, hòa mình với thiên nhiên. 

(https://news.zing.vn/xay-dung-loi-song-xanh-cho-nguoi-tre-post8436 

78.html) 

95  Lối sống xanh được nhiều người trẻ lựa chọn bởi những lợi ích đối với sức 

khỏe thể chất và tinh thần mang lại. 

(https://news.zing.vn/xay-dung-loi-song-xanh-cho-nguoi-tre-post84 

3678.html) 

96  Chung tay cùng cộng đồng tô xanh cuộc sống. 

(https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/chung-tay-cung-cong-dong-to-xanh-

cuoc-song-20170204231038644.htm) 

97  Thay vì khóc, sao bạn không lựa chọn việc cười? Ít ra thì khi nhìn màu đen, 

thấy mọi vật đều đen tối, cản tầm nhìn của bạn, sao bạn không chọn nhìn ra 

màu sáng hơn, như trắng, xanh, hồng, để rồi thấy rõ hơn về con đường của 

mình? 

(https://anvietnam.net/2014/08/06/cuoc-song-khong-la-mau-hong-nhung-

ta-co-the-xem-no-mau-hong/) 

  đen 

98  Trong chiến lược "diễn biến hòa bình", chiêu thức thường được các thế lực 

thù địch tận dụng tối đa nhằm làm sụp đổ một quốc gia là tìm cách bôi nhọ 

chế độ xã hội hiện tại, thổi phồng những mặt trái của xã hội đó để gây tâm 

lý bất mãn rồi kích động sự phản kháng trong xã hội. 

(http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/kien-tao-nen-dan-

chu-mot-dang-cam-quyen-124789) 

99  Những vụ đại án được khởi tố, đem ra xét xử gần đây đã chứng minh thực 

tiễn sinh động về sự tồn tại của mối quan hệ đen tối ấy. 

(https://namlimxanh.vn/tai-sao-nen-xay-dung-cuoc-song-xanh.html) 

100  Vả lại, “họ” hay có các hành động “hăm dọa” (kiểu xã hội đen) với những 

người dám đứng lên tố cáo. 

https://news.zing.vn/xay-dung-loi-song-xanh-cho-nguoi-tre-post843678.html
https://news.zing.vn/xay-dung-loi-song-xanh-cho-nguoi-tre-post843678.html
https://news.zing.vn/xay-dung-loi-song-xanh-cho-nguoi-tre-post84%203678.html
https://news.zing.vn/xay-dung-loi-song-xanh-cho-nguoi-tre-post84%203678.html
https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/chung-tay-cung-cong-dong-to-xanh-cuoc-song-20170204231038644.htm
https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/chung-tay-cung-cong-dong-to-xanh-cuoc-song-20170204231038644.htm
https://anvietnam.net/2014/08/06/cuoc-song-khong-la-mau-hong-nhung-ta-co-the-xem-no-mau-hong/
https://anvietnam.net/2014/08/06/cuoc-song-khong-la-mau-hong-nhung-ta-co-the-xem-no-mau-hong/
http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/kien-tao-nen-dan-chu-mot-dang-cam-quyen-124789
http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/kien-tao-nen-dan-chu-mot-dang-cam-quyen-124789
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(https://namlimxanh.vn/tai-sao-nen-xay-dung-cuoc-song-xanh.html) 

101  Từ những bất mãn so bì đó, thay vì nỗ lực để mang lại cuộc sống tốt đẹp 

hơn nữa cho bản thân như mong muốn, thì họ lại quay ra oán trách, thậm 

chí chửi bới, bôi nhọ chế độ xã hội. 

(http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/kien-tao-nen-dan-

chu-mot-dang-cam-quyen-124789) 

102  Mưu đồ đen tối của các đối tượng cũng ngày càng lộ rõ. 

(http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/chinh-tri/lo-ro-muu-do-den-toi-cua-cac-

the-luc-phan-dong-206870.html) 

103  Dư luận hoài nghi động cơ "đen tối" phía sau vụ Phạm Băng Băng bị bắt 

và hàng loạt scandal 

(Soha.vn/du-luan-hoai-nghi-dong-co-phia-sau-vu-viec-pham-bang-bang-

bi-bat-va-hang-loat-scandal-20180801140350006.htm) 

104  Ông kiên quyết “lôi ra ánh sáng” những ý đồ đen tối nhằm vào trường Thực 

nghiệm và cá nhân GS Hồ Ngọc Đại để trục lợi. 

(https://news.zing.vn/pgs-nguyen-lan-hieu-co-loi-ich-nhom-sau-tranh-

luan-ve-gs-ho-ngoc-dai-post875574.html) 

105  Chiều 19/5, Phong chợt nhớ đến nữ tiếp viên quán karaoke thường đi ca hát 

với anh ta có xe tay ga và đeo vàng nên nảy sinh ý đồ đen tối. 

(https://news.zing.vn/duong-sa-nga-cua-nghi-pham-giet-ban-tinh-roi-nem-

xac-xuong-song-post750586.html) 

106  Sau đó, gã trở thành thầy phù thủy theo đuổi ma thuật đen, cố gắng tiêu 

diệt Doctor Strange bất cứ khi nào có thể. 

(https://news.zing.vn/dao-dien-doctor-strange-ly-giai-viec-thay-doi-ac-

nhan-post685393.html) 

107  Đức Chúa Trời hướng dẫn Giô-sép đưa gia đình lên phía bắc, cách xa Giê-ru-

sa-lem và những âm mưu đen tối, trở về quê nhà Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê. 

(https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/vach-tran-mot-am-muu-den-

toi/623174.antd) 

http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/kien-tao-nen-dan-chu-mot-dang-cam-quyen-124789
http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/kien-tao-nen-dan-chu-mot-dang-cam-quyen-124789
http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/chinh-tri/lo-ro-muu-do-den-toi-cua-cac-the-luc-phan-dong-206870.html
http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/chinh-tri/lo-ro-muu-do-den-toi-cua-cac-the-luc-phan-dong-206870.html
https://news.zing.vn/gs-ho-ngoc-dai-tieu-diem.html
https://news.zing.vn/pgs-nguyen-lan-hieu-co-loi-ich-nhom-sau-tranh-luan-ve-gs-ho-ngoc-dai-post875574.html
https://news.zing.vn/pgs-nguyen-lan-hieu-co-loi-ich-nhom-sau-tranh-luan-ve-gs-ho-ngoc-dai-post875574.html
https://news.zing.vn/duong-sa-nga-cua-nghi-pham-giet-ban-tinh-roi-nem-xac-xuong-song-post750586.html
https://news.zing.vn/duong-sa-nga-cua-nghi-pham-giet-ban-tinh-roi-nem-xac-xuong-song-post750586.html
https://news.zing.vn/dao-dien-doctor-strange-ly-giai-viec-thay-doi-ac-nhan-post685393.html
https://news.zing.vn/dao-dien-doctor-strange-ly-giai-viec-thay-doi-ac-nhan-post685393.html
https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/vach-tran-mot-am-muu-den-toi/623174.antd
https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/vach-tran-mot-am-muu-den-toi/623174.antd
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108  Sally-Ann Fawcett khẳng định hầu hết thí sinh luôn tỏ ra hòa đồng, cạnh 

tranh công bằng, nhưng những hành động đen tối phía sau vẫn ngấm ngầm 

diễn ra. 

(http://docnhanh.com.vn/be-boi-trong-hau-truong-cua-cac-nu-hoang-sac-

dep-1622242659354.html) 

109  Một trong những việc làm đen tối nhất của A-léc-xan-đơ là việc ông giết bạn 

là Clitus trong một cơn giận lúc say. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%BA%A5t) 

110  Cái ác tồn tại dưới nhiều hình thức... và thực hiện những âm mưu đen tối 

nhất. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/%C4%90en%20t%E1%BB%91i%20nh%E1%

BA%A5t) 

111  Những luận điệu của Trần Gia Phụng là sự xuyên tạc trắng trợn lịch sử và 

thực tiễn Việt Nam, thể hiện rõ bản chất chống phá của y đối với nước ta. 

Cái đầu y đen tối, tâm địa y xấu xa thì sự giả dối, bịa đặt, vu khống của y 

nhằm bôi đen chế độ, chống Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không có gì là 

lạ. Chúng ta cần lên án, đấu tranh kiên quyết với những luận điệu sai trái 

của y.         

 (http://hocvienchinhtribqp.edu.vn/index.php/dau-tranh-tren-linh-vuc-tu-

tuong-van-hoa-bao-ve-va-phat-trien-chu-nghia-mac-lenin-tu-tuong-ho-

chi-minh-quan-diem-duong-loi-cua-dang/gia-doi-san-pham-den-toi-cua-

bo-oc-tran-gia-phung.html) 

112  Âm mưu đen tối của tổ chức Việt Tân cũng nhằm tạo sự mất ổn định về tình 

hình ANCT - TTATXH của Thủ đô Hà Nội, phá hoại những ngày lễ lớn của 

đất nước sắp diễn ra như: kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh mùng 2-9… và 

bôi xấu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. 

(https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/vach-tran-mot-am-muu-den-

toi/623174.antd) 

113  Những kẻ tiếp tay cho âm mưu đen tối này đã lộ nguyên hình là tay sai của 

tổ chức phản động lưu vong Việt Tân. 
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(https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/vach-tran-mot-am-muu-den-

toi/623174.antd) 

114  Về Thế vận hội mùa Đông 2018, bà Kim cho rằng có những động cơ đen tối 

đứng đằng sau quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cử các vận động 

viên Triều Tiên tham dự sự kiện này. 

(http://docbao.vn/the-gioi/trieu-tien-co-dong-co-den-toi-ve-viec-tham-du-

olympic-pyeongchang-tintuc514204) 

115  Eurasia: Quan hệ Mỹ - Trung đang tiến đến 'chương đen tối nhất'. 

(https://ndh.vn/quoc-te/eurasia-quan-he-my-trung-dang-tien-den-chuong-

den-toi-nhat-1271509.html) 

116  Hé lộ bí mật đen tối về cuộc sống “hưởng lạc” của ông trùm Playboy. Có 

rất nhiều điều đen tối đang tiếp diễn ở đó. 

(http://www.24h.com.vn) 

117  Chúng ra sức xuyên tạc ý nghĩa của cuộc vận động “Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trắng trợn bôi nhọ các lãnh tụ của Đảng, 

Nhà nước ta. 

(https://tennguoidepnhat.net/2012/12/30/canh-giac-voi-thu-doan-xuyen-

tac-boi-den-lich-su/) 

118  Do vậy, một trọng tâm của công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận ở nước ta 

hiện nay là nâng cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn địch chống phá, 

kiên quyết đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền phản động, xuyên tạc, 

bôi đen lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, dân tộc góp phần làm thất 

bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc. 

(http://plo.vn/van-hoa/tai-hien-lich-su-khong-to-hong-boi-den-hien-thuc-

549067.html) 

119  Tác phẩm đầu tiên của ông, The Basic Eight, đã bị nhiều nhà xuất bản từ 

chối vì chủ đề và giọng điệu của nó (một cái nhìn đen tối về cuộc sống của 

một cô gái tuổi teen).  

(https://vi.glosbe.com/vi/en/c%C3%A1i%20nh%C3%ACn%20%C4%91en

%20t%E1%BB%91i) 
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120  Anh phấn khởi về một mối quan hệ đầy hứa hẹn với ông ngoại Zenzou của 

Haruka, người đã khuyến khích suy nghĩ đen tối của anh về việc kết hôn với 

cháu gái của ông. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/c%C3%A1i%20nh%C3%ACn%20%C4%91en

%20t%E1%BB%91i) 

121  Cái dãy số 0-0,25-0,2 kia nói lên điều gì?... Nó nói lên sự trơ trẽn vô liêm sĩ 

của một nhóm người sẵn sàng biến “đen” thành “trắng”, từ đó tước đoạt 

cái quyền được “trắng” của rất nhiều sĩ tử khác.  

 (Danviet.vn/tintuc/thờisu) 

122  Thói đời khó tránh nhân quả đảo ngược, đen trắng đổi thay. Nếu ta cứ mãi 

ôm cứng quan niệm hận đời, oán người, chỉ sẽ khiến cho ta trượt ngã, đánh 

mất nghị lực vươn lên. 

(https://dogongocvan.com/vi-sao-hoa-sen-khong-sinh-truong-duoc-noi-

cao-nguyen-ma-lai-sinh-soi-chon-bun-lay-o-troc.html) 

123  Thông tin một chiều, “tô hồng” hoặc “bôi đen” cuộc sống, đều trái các 

nguyên tắc chuẩn mực của báo chí, đó là: Chính xác, khách quan, trung 

thực. Có phải vậy không các bạn đồng nghiệp? 

(http://www.baobinhthuan.com.vn/van-de-va-su-kien/khong-can-to-hong-

cung-dung-boi-den-95105.html) 

124  Con người thường đổi trắng thay đen… 

(http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/docs/) 

125  Nhiều người nghĩ rằng, con gái là phải ngoan hiền, tế nhị, lịch sự mới 

được các chàng để mắt đến. Tuy nhiên cũng có một số chàng trai cho rằng 

mình cực kì ấn tượng với những cô nàng có đầu óc đen tối một xíu. 

(https://bestie.vn/2020/01/con-trai-thich-con-gai-co-dau-oc-den-toi-mot-ti-

da-nghien-dung-ngai) 

126  Những nếm trải, cảnh ngộ, số phận của bốn nhân vật chính cô đọng bối 

cảnh đời sống xã hội Sài Gòn - TP.HCM suốt 40 năm qua. Không tô hồng 

cũng không bôi đen mà ngồn ngộn những hiện thực đời sống rất nhiều khó 

khăn, biến động của hiện thực xã hội như nó vốn thế. 
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(http://plo.vn/van-hoa/tai-hien-lich-su-khong-to-hong-boi-den-hien-thuc-

549067.html) 

127  Bạn khác giới của Akane vừa tô hồng vừa bôi đen tình bạn. Trên thực tế, 

tình bạn không lãng mạn được như thế. 

(http://tranhamy.com/2017/12/18/review-sach-ban-khac-gioi-to-hong-hay-

boi-den-tinh-ban/ 

  hồng 

128  Thứ nhất, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta khi đánh giá tình 

hình, xây dựng các nghị quyết, kế hoạch phát triển là: “Không tô hồng 

thành tích, không chủ quan, thỏa mãn nhưng cũng không bôi đen bức tranh 

kinh tế-xã hội”.  

(http://www.nhanquyenvn.com/2014/12/khong-to-hong-hay-boi-den.html 

129  HLV Nguyễn Hữu Thắng không tô hồng chiến thắng của đội nhà trước 

Hong Kong nhưng kết quả này cho thấy tuyển Việt Nam còn nhiều điều đáng 

chờ đợi ở phía trước. 

(https://news.zing.vn/tuong-lai-mau-hong-cho-tuyen-viet-nam-post6549 

42.html) 

130  Đừng đẩy thêm bĩ cực vào dân bằng sự tô hồng lạc quan… Khi không cùng 

nhân dân bưng bát cơm chan đầy mồ hôi nước mắt, rất khó để định nghĩa khó 

khăn vô vàn của ngư dân mà lại thổi vào đó sự lạc quan tô hồng thái quá. 

(https://motthegioi.vn/chuyen-hom-nay-c-155/dung-day-them-bi-cuc-vao-

dan-bang-su-to-hong-lac-quan-41845.html) 

131  Tuổi thanh xuân tươi đẹp không chỉ có những cơn mưa rào bất chợt hay 

những cơn “cảm nắng” đáng yêu mà còn chứa đựng biết bao điều ngây ngô 

khi còn trẻ. Vậy nên, hãy tô hồng quãng thời gian tươi đẹp này bằng những 

điều thú vị sau đây bạn nhé! 

 (http://rgb.vn/ideas/news/to-hong-tuoi-thanh-xuan-theo-cach-rieng-cua-

ban) 

132  “Tô hồng” tuổi thanh xuân theo cách riêng của bạn. 
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(http://rgb.vn/ideas/news/to-hong-tuoi-thanh-xuan-theo-cach-rieng-cua-

ban) 

133  Thông tin một chiều, “tô hồng” hoặc “bôi đen” cuộc sống, đều trái các 

nguyên tắc chuẩn mực của báo chí, đó là: Chính xác, khách quan, trung 

thực. Có phải vậy không các bạn đồng nghiệp? 

(http://www.baobinhthuan.com.vn/van-de-va-su-kien/khong-can-to-hong-

cung-dung-boi-den-95105.html) 

134  Những nếm trải, cảnh ngộ, số phận của bốn nhân vật chính cô đọng bối 

cảnh đời sống xã hội Sài Gòn - TP.HCM suốt 40 năm qua. Không tô hồng 

cũng không bôi đen mà ngồn ngộn những hiện thực đời sống rất nhiều khó 

khăn, biến động của hiện thực xã hội như nó vốn thế. 

(http://plo.vn/van-hoa/tai-hien-lich-su-khong-to-hong-boi-den-hien-thuc-

549067.html) 

135  Tô hồng cho nền kinh tế sẽ dẫn đến sự mộng mị, ảo tưởng về phát triển quốc 

gia và cái bẫy thu nhập trung bình sẵn sàng ập xuống. 

 (http://www.nhanquyenvn.com/2014/12/khong-to-hong-hay-boi-den.html) 

136  Không ngừng tô hồng truyền thống “Chủ động, đoàn kết, kiên trung, chiến 

thắng” 

(http://quankhu2.vn/khong-ngung-to-hong-truyen-thong-chu-dong-doan-

ket-kien-trung-chien-thang/) 

137  Thay vì khóc, sao bạn không lựa chọn việc cười? Ít ra thì khi nhìn màu đen, 

thấy mọi vật đều đen tối, cản tầm nhìn của bạn, sao bạn không chọn nhìn ra 

màu sáng hơn, như trắng, xanh, hồng, để rồi thấy rõ hơn về con đường của 

mình? 

(https://anvietnam.net/2014/08/06/cuoc-song-khong-la-mau-hong-nhung-

ta-co-the-xem-no-mau-hong/) 

138  Bạn khác giới của Akane vừa tô hồng vừa bôi đen tình bạn. Trên thực tế, 

tình bạn không lãng mạn được như thế. 

(http://tranhamy.com/2017/12/18/review-sach-ban-khac-gioi-to-hong-hay-

boi-den-tinh-ban/ 
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  trắng 

139  Nó cằn cỗi về thiêng liêng, hoàn toàn không có lẽ thật và công lý nào—

nói trắng ra, giống như thú vật vậy. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/tr%E1%BA%AFng%20ra)                                         

140  Họ cướp trắng chỗ kinh doanh của tôi. Giờ tôi phải đi thuê chỗ bán hàng 

với giá cao 3 triệu đồng/tháng, trong khi tôi vẫn phải đóng lệ phí cho BQL 

chợ mỗi ngày 10 nghìn đồng nữa.  

(https://namlimxanh.vn/tai-sao-nen-xay-dung-cuoc-song-xanh.html) 

141  Lời tiên tri của Đức Chúa Trời nói trắng ra những gì sẽ xảy ra cho những 

người không nhận biết Đức Giê-hô-va và Đấng Cai trị mà Ngài đã chọn cho 

cả trái đất. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/tr%E1%BA%AFng%20ra)                                   

142  Rồi mai khôn lớn, con ơi hãy nghĩ những điều trắng trong. 

(Phạm Tuyên, Khúc hát ru của người mẹ trẻ) 

143  Trong sách The Maccabees, Moshe Pearlman viết: “Dù lịch sử không 

nói trắng ra, dường như Antiochus đã kết luận rằng việc để cho dân 

Do Thái có quyền tự do tín ngưỡng là một sai lầm chính trị. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/tr%E1%BA%AFng%20ra) 

144  Cái dãy số 0-0,25-0,2 kia nói lên điều gì?... Nó nói lên sự trơ trẽn vô liêm sĩ 

của một nhóm người sẵn sàng biến “đen” thành “trắng”, từ đó tước đoạt 

cái quyền được “trắng” của rất nhiều sĩ tử khác.  

 (Danviet.vn/tintuc/thờisu) 

145  Thói đời khó tránh nhân quả đảo ngược, đen trắng đổi thay. Nếu ta cứ mãi 

ôm cứng quan niệm hận đời, oán người, chỉ sẽ khiến cho ta trượt ngã, đánh 

mất nghị lực vươn lên. 

(https://dogongocvan.com/vi-sao-hoa-sen-khong-sinh-truong-duoc-noi-

cao-nguyen-ma-lai-sinh-soi-chon-bun-lay-o-troc.html) 

146  Con người thường đổi trắng thay đen… 

(http://kinhmungmaria.com/yahoo_site_admin/assets/docs/) 

https://vi.glosbe.com/vi/en/tr%E1%BA%AFng%20ra
https://vi.glosbe.com/vi/en/tr%E1%BA%AFng%20ra
https://vi.glosbe.com/vi/en/tr%E1%BA%AFng%20ra
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147  Cuộc sống không là màu hồng, tôi biết. Nhưng lựa chọn nhìn cuộc sống như 

thế nào, đó là việc của bạn. Việc xem cuộc sống chỉ toàn là màu đen, hay 

màu xám, liệu có làm bạn tốt đẹp hơn? Thay vì khóc, sao bạn không lựa 

chọn việc cười? Ít ra thì khi nhìn màu đen, thấy mọi vật đều đen tối, cản tầm 

nhìn của bạn, sao bạn không chọn nhìn ra màu sáng hơn, như trắng, xanh, 

hồng, để rồi thấy rõ hơn về con đường của mình? 

(https://anvietnam.net/2014/08/06/cuoc-song-khong-la-mau-hong-nhung-

ta-co-the-xem-no-mau-hong/) 

148  Cuộc sống là bức tranh vô vàn màu sắc có những lúc bạn phải chọn gam 

màu tối để vẽ cho bức tranh của mình… Bức tranh đó có đẹp hay không còn 

tùy vào sự lựa chọn sắc màu của bạn.  

(https://alohatuan.com/cuoc-song-la-buc-tranh-vo-van-mau-sac/) 

 CUỘC ĐỜI/CUỘC SỐNG 

  xanh 

149  Để đời xanh mát hãy đắp vun chiếc bát ngôn từ. 

(https://www.youtube.com/watch?v=GqdXHczif_0) 

150  Trong Nguyễn Hồng Vinh là "Tâm hồn xanh/ Dòng đời xanh/ Thản nhiên 

hiện hình trang viết. 

(http://nguoilambao.vn/thao-thiet-nguyen-hong-vinh-n12214.html) 

151  Báo Đại Đoàn Kết cũng đã góp sức mình vào cuộc đấu tranh vì màu xanh 

cuộc sống. 

(http://daidoanket.vn/xa-hoi/vi-mau-xanh-cuoc-song-tintuc356136) 

152  Cuộc sống vẫn mãi xanh tươi. 

(https://vanhoadoisong.vn/web/trang-chu/goc-nhin/cuoc-song-van-mai-

xanh-tuoi.html) 

153  Bởi vậy, Thi Gia mới tự nhắc mình, rằng đời xanh đấy! Như chúng ta thầm 

nhắc nhau bằng câu hỏi: Đời vẫn xanh ư? Đời xanh, không phải vì đời rất 

vui, mà vì đời rất đáng sống! 

(https://vanhocsaigon.com/gia-hat-cho-doi-xanh-khat-khao/) 

https://anvietnam.net/2014/08/06/cuoc-song-khong-la-mau-hong-nhung-ta-co-the-xem-no-mau-hong/
https://anvietnam.net/2014/08/06/cuoc-song-khong-la-mau-hong-nhung-ta-co-the-xem-no-mau-hong/
https://www.facebook.com/binhanhanhphucdoccom/photos/a.1434719759915938.1073741828.1391386167582631/1490149644372949/?type=3&theater
https://www.facebook.com/binhanhanhphucdoccom/photos/a.1434719759915938.1073741828.1391386167582631/1490149644372949/?type=3&theater
https://alohatuan.com/cuoc-song-la-buc-tranh-vo-van-mau-sac/
http://nguoilambao.vn/nguyen-hong-vinh-mai-la-nguoi-giu-lua-n9996.html
http://nguoilambao.vn/thao-thiet-nguyen-hong-vinh-n12214.html
http://daidoanket.vn/xa-hoi/vi-mau-xanh-cuoc-song-tintuc356136
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154  Đời vẫn cứ xanh biếc trong những ngày mưa gió nhé nàng. 

(m.facebook.com) 

155  Đời người giống như một cái cây, xuân về lòng lại biếc xanh. 

(https://blogradio.vn/xuan-ve-long-lai-biec-xanh-nw230194.html) 

156  Cuộc sống của người này có màu hồng, của người kia có màu xanh, của 

người nọ có màu đen và còn nhiều màu sắc mà ta không thể kể ra hết. Kỹ 

năng mềm trong cuộc sống như một công cụ giúp ta pha trộn nhiều màu sắc 

cho cuộc sống của cá nhân mình có nhiều màu sắc đa dạng, phong phú hơn 

cái màu nguyên thủy của nó. 

(https://sapuwa.com/cuoc-song-muon-mau-va-su-can-thiet-cua-ky-nang-

mem.html 

  hồng 

157  Cuộc đời màu hồng của quý bà “cẩm hường” lòe loẹt nhất hành tinh 

(https://kenh14.vn/cuoc-doi-mau-hong-cua-quy-ba-cam-huong-loe-loet-

nhat-hanh-tinh-2017120123483722.chn) 

158  Cám ơn anh đã tô hồng cuộc đời em. 

(https://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/cam-on-anh-da-to-hong-cuoc-doi-em- 

3027096.html) 

159  Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, muốn thấy cầu vồng thì phải 

chấp nhận những cơn mưa. 

(https://giupban.com.vn/nhung-cau-noi-hay-ve-mau-hong-ngot-ngao-lang-

man-nhat)    

160  Ai cũng mơ ước một cuộc sống màu hồng. Nhẹ nhàng, lãng mạn, mơ 

mộng, ấm áp, yêu thương… và hơn hết là hạnh phúc. 

(https://gacsach.com/article/25458/cuoc-song-la-muon-mau.html) 

161  Du học sinh Việt “vạch trần” cuộc sống ở Nhật không màu hồng như mọi 

người vẫn tưởng. 

(http://nuocnhat.org/2018/06/du-hoc-sinh-viet-vach-tran-cuoc-song-o-

nhat-khong-mau-hong-nhu-moi-nguoi-van-tuong-2.html) 

https://blogradio.vn/xuan-ve-long-lai-biec-xanh-nw230194.html
http://kenhsinhvien.vn/tag/ky-nang-mem/
http://kenhsinhvien.vn/tag/ky-nang-mem/
https://sapuwa.com/cuoc-song-muon-mau-va-su-can-thiet-cua-ky-nang-mem.html
https://sapuwa.com/cuoc-song-muon-mau-va-su-can-thiet-cua-ky-nang-mem.html
https://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/cam-on-anh-da-to-hong-cuoc-doi-em-%203027096.html
https://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/cam-on-anh-da-to-hong-cuoc-doi-em-%203027096.html
https://gacsach.com/article/25458/cuoc-song-la-muon-mau.html
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162  Cuộc sống không chỉ phủ toàn màu hồng, mỗi khoảnh khắc, mỗi thời điểm 

trôi đi cuộc sống lại đưa ta tới một trạng thái mới.   

(https://guu.vn/myguu/yennhanis/dung-nghi-luc-nao-cuoc-doi-chi-toan-la-

mau-hong-doi-khi-no-con-la-mot-mau-den-5hytscCed6OiD.html) 

163  Điều mà tôi muốn truyền tải trong từng sản phẩm là hướng đến cuộc sống 

với tình yêu thuần khiết, lạc quan, phơi phới. Cuộc sống màu hồng nếu 

chúng ta trần đầy niềm tin yêu”, Hiền Nguyễn chia sẻ. 

(https://thanhnien.vn/van-hoa/hien-nguyen-cuoc-song-mau-hong-neu-

chung-ta-tran-day-niem-tin-yeu-1163616.html). 

164  Cho đến khi lớn lên, sống trong vòng tay yêu thương dìu dắt của gia đình, 

biết nghĩ ngợi nhưng chủ yếu là mơ mộng nhiều hơn thực tế, đó là giai đoạn 

mà cuộc sống có màu hồng. 

(https://meohoang.info/cuoc-song-dau-chi-co-mau-hong) 

165  Cuộc sống muôn đời vẫn thế, không toàn màu xám cũng không chỉ có màu 

hồng mà là một bức tranh xen kẽ, hài hòa giữa những tông màu tối sáng. 

Điều quan trọng là chúng ta sẽ không ngắm cuộc đời trong ánh nắng ban 

mai tươi sáng, cũng chẳng nhìn nó trong cảnh chiều tà ảm đảm mà dưới 

một nhận thức đầy thực tế và tích cực. 

(Những sắc màu cuộc sống, ngoisao.net, 3/10/2011) 

166  Khi tình yêu xuất hiện, cuộc sống của bạn sẽ chuyển từ màu xám sang hồng 

một cách kỳ diệu. 

(https://giupban.com.vn/nhung-cau-noi-hay-ve-mau-hong-ngot-ngao-lang-

man-nhat) 

167  Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, đôi khi xuất hiện màu xám 

u ám và màu đen tăm tối. Bạn hãy chấp nhận nó như một quy luật. 

(https://giupban.com.vn/nhung-cau-noi-hay-ve-mau-hong-ngot-ngao-lang-

man-nhat) 

168  Cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng mà nó cần có một chút 

màu xám và thậm chí là cả một màu đen.  

(Ngôi sao.net; thứ hai, 3/10/2011) 

https://guu.vn/myguu/yennhanis/dung-nghi-luc-nao-cuoc-doi-chi-toan-la-mau-hong-doi-
https://guu.vn/myguu/yennhanis/dung-nghi-luc-nao-cuoc-doi-chi-toan-la-mau-hong-doi-
https://thanhnien.vn/van-hoa/hien-nguyen-cuoc-song-mau-hong-neu-chung-ta-tran-day-niem-tin-yeu-1163616.html
https://thanhnien.vn/van-hoa/hien-nguyen-cuoc-song-mau-hong-neu-chung-ta-tran-day-niem-tin-yeu-1163616.html
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169  Đừng nghĩ lúc nào cuộc đời cũng chỉ toàn là màu hồng, đôi khi nó còn là màu 

đen.    

(https://guu.vn/myguu/yennhanis/dung-nghi-luc-nao-cuoc-doi-chi-toan-la-

mau-hong-doi-khi-no-con-la-mot-mau-den-5hytscCed6OiD.html) 

  đen 

170  Một chút màu đen cho cuộc sống, để mỗi sớm mai thức dậy, khi màn đêm 

đã ra đi thế chỗ cho một ngày mới, tôi lại hạnh phúc bật tung cửa sổ, nở 

một nụ cười về phía cái lòng đỏ trứng muối xa xa như một gương mặt rạng 

rỡ đón chào tôi. Tôi lại càng yêu thương hơn màu sắc cuộc sống hơn.  

(https://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/su-ky-dieu-cua-mau-den-

2758236.html) 

171  Khốn khổ cuộc sống “tối đen như mực ở Dải GaZa”. 

(https://baomoi.com/khon-kho-cuoc-song-toi-den-nhu-muc-o-dai-

gaza/c/22141141.epi) 

172  Cuộc đời sẽ mãi đen tối nếu bạn không chịu từ bỏ 11 suy nghĩ tiêu cực này. 

(https://news.phunugiadinh.vn/phu-nu/cuoc-song/muon-cuoc-doi-tuoi-

sang-hon-hay-tap-tu-bo-11-kieu-suy-nghi-tieu-cuc-nay-ngay) 

173  Người con chợt tỉnh giấc và suy nghĩ lại về những lời mẹ nói. Cô chợt nhận 

ra mấy ngày qua cô sống rất vô ích, nước mắt của cô vô tình làm cuộc sống 

trở nên đen tối, vô nghĩa. 

(https://luattienphong.net/cuoc-song-khong-chi-co-mau-hong/) 

174  Tôi cảm thấy chán nản và cuộc đời mình thật đen tối. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/cu%E1%BB%99c%20%C4%91%E1%BB%9D

i%20%C4%91en%20t%E1%BB%91i) 

175  Người con chợt tỉnh giấc và suy nghĩ lại về những lời mẹ nói. Cô chợt nhận 

ra mấy ngày qua cô sống rất vô ích, nước mắt của cô vô tình làm cuộc sống 

trở nên đen tối, vô nghĩa. 

(https://meohoang.info/cuoc-song-dau-chi-co-mau-hong/) 

https://guu.vn/myguu/yennhanis/dung-nghi-luc-nao-cuoc-doi-chi-toan-la-mau-hong-doi-khi-no-con-la-mot-mau-den-5hytscCed6OiD.html
https://guu.vn/myguu/yennhanis/dung-nghi-luc-nao-cuoc-doi-chi-toan-la-mau-hong-doi-khi-no-con-la-mot-mau-den-5hytscCed6OiD.html
https://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/su-ky-dieu-cua-mau-den-2758236.html
https://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/su-ky-dieu-cua-mau-den-2758236.html
https://baomoi.com/khon-kho-cuoc-song-toi-den-nhu-muc-o-dai-gaza/c/22141141.epi
https://baomoi.com/khon-kho-cuoc-song-toi-den-nhu-muc-o-dai-gaza/c/22141141.epi
https://meohoang.info/cuoc-song-dau-chi-co-mau-hong/
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176  Đồng tiền bẩn và những cuộc đời đen tối của những người làm nghề 'cẩu 

tặc'. 

(https://nongnghiep.vn/dong-tien-ban-va-nhung-cuoc-doi-den-toi-cua-

nhung-nguoi-lam-nghe-cau-tac-d229845.html) 

177  Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhuốm màu đen, hãy cầm bút và tô 

điểm cho nó những vì sao lấp lánh. 

(https://chamngoncuocsong.com/nhung-cau-noi-hay-ve-su-chan-nan-

trong-cuoc- song/#ixzz5SI1Ai9Zj) 

178  Tục cướp vợ và cuộc đời đen tối của Mỵ “Vợ chồng A phủ” được tái hiện. 

(https://news.zing.vn/tuc-cuop-vo-va-cuoc-doi-den-toi-cua-my-vo-chong-a-

phu-duoc-(tai-hien-post876405.html) 

179  Cuộc sống còn có những chuỗi ngày màu đen u tối. Vì không thể biết trước 

điều gì xảy đến với mình nên trong bất cứ hoàn cảnh nào con người cũng 

không được phó mặc, cam chịu số phận mà phải luôn đấu tranh để chiến 

thắng hoàn cảnh. 

(https://thuthuat.taimienphi.vn/nghi-luan-neu-mot-ngay-cuoc-song-cua-

ban-bi-nhuom-mau-den-48029n.aspx) 

180  Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, đôi khi xuất hiện màu xám 

u ám và màu đen tăm tối. Bạn hãy chấp nhận nó như một quy luật. 

(https://giupban.com.vn/nhung-cau-noi-hay-ve-mau-hong-ngot-ngao-lang-

man-nhat) 

181  Cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng mà nó cần có một chút 

màu xám và thậm chí là cả một màu đen.  

(Ngôi sao.net; thứ hai, 3/10/2011) 

182  Dòng đời đen bạc… Các thói đời đen bạc được ví như là cỏ dại, bản chất 

cỏ dại là thấp kém hơn đối với mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này. 

(http://phatgiaoaluoi.com/news/Doi-song/Dong-doi-den-bac-

7454/#.YWYxWR9MTIU) 

183  Đừng nghĩ lúc nào cuộc đời cũng chỉ toàn là màu hồng, đôi khi nó còn là màu 

đen.    

https://chamngoncuocsong.com/nhung-cau-noi-hay-ve-su-chan-nan-trong-cuoc-%20song/#ixzz5SI1Ai9Zj
https://chamngoncuocsong.com/nhung-cau-noi-hay-ve-su-chan-nan-trong-cuoc-%20song/#ixzz5SI1Ai9Zj
https://news.zing.vn/tuc-cuop-vo-va-cuoc-doi-den-toi-cua-my-vo-chong-a-phu-duoc-(tai-hien-post876405.html)
https://news.zing.vn/tuc-cuop-vo-va-cuoc-doi-den-toi-cua-my-vo-chong-a-phu-duoc-(tai-hien-post876405.html)
https://thuthuat.taimienphi.vn/nghi-luan-neu-mot-ngay-cuoc-song-cua-ban-bi-nhuom-mau-den-48029n.aspx
https://thuthuat.taimienphi.vn/nghi-luan-neu-mot-ngay-cuoc-song-cua-ban-bi-nhuom-mau-den-48029n.aspx
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(https://guu.vn/myguu/yennhanis/dung-nghi-luc-nao-cuoc-doi-chi-toan-la-

mau-hong-doi-khi-no-con-la-mot-mau-den-5hytscCed6OiD.html) 

184  Cho đến khi lớn lên, sống trong vòng tay yêu thương dìu dắt của gia đình, 

biết nghĩ ngợi nhưng chủ yếu là mơ mộng nhiều hơn thực tế, đó là giai đoạn 

mà cuộc sống có màu hồng.  

(https://tech12h.com/tinh-yeu/cuoc-song-co-mau-gi.html) 

  xám 

185  Rồi lớn thêm một chút nữa đến khi phải tự lập, tự mình bon chen giữa dòng 

đời để kiếm sống, bắt đầu va vấp và thất bại, lúc đó, cuộc sống lại có thêm 

màu xám.  

(https://tech12h.com/tinh-yeu/cuoc-song-co-mau-gi.html) 

186  Cuộc sống muôn đời vẫn thế, không toàn màu xám cũng không chỉ có màu 

hồng mà là một bức tranh xen kẽ, hài hòa giữa những tông màu tối sáng. 

Điều quan trọng là chúng ta sẽ không ngắm cuộc đời trong ánh nắng ban 

mai tươi sáng, cũng chẳng nhìn nó trong cảnh chiều tà ảm đảm mà dưới 

một nhận thức đầy thực tế và tích cực. 

(Những sắc màu cuộc sống, ngoisao.net, 3/10/2011) 

187  Khi tình yêu xuất hiện, cuộc sống của bạn sẽ chuyển từ màu xám sang hồng 

một cách kỳ diệu. 

(https://giupban.com.vn/nhung-cau-noi-hay-ve-mau-hong-ngot-ngao-lang-

man-nhat) 

188  Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, đôi khi xuất hiện màu xám 

u ám và màu đen tăm tối. Bạn hãy chấp nhận nó như một quy luật. 

(https://giupban.com.vn/nhung-cau-noi-hay-ve-mau-hong-ngot-ngao-lang-

man-nhat) 

189  Cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng mà nó cần có một chút 

màu xám và thậm chí là cả một màu đen.  

(Ngôi sao.net; thứ hai, 3/10/2011) 

190  Cho đến khi lớn lên, sống trong vòng tay yêu thương dìu dắt của gia đình, 

biết nghĩ ngợi nhưng chủ yếu là mơ mộng nhiều hơn thực tế, đó là giai đoạn 

https://guu.vn/myguu/yennhanis/dung-nghi-luc-nao-cuoc-doi-chi-toan-la-mau-hong-doi-khi-no-con-la-mot-mau-den-5hytscCed6OiD.html
https://guu.vn/myguu/yennhanis/dung-nghi-luc-nao-cuoc-doi-chi-toan-la-mau-hong-doi-khi-no-con-la-mot-mau-den-5hytscCed6OiD.html
https://tech12h.com/tinh-yeu/cuoc-song-co-mau-gi.html
https://tech12h.com/tinh-yeu/cuoc-song-co-mau-gi.html
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mà cuộc sống có màu hồng. Rồi lớn thêm một chút nữa đến khi phải tự lập, 

tự mình bon chen giữa dòng đời để kiếm sống, bắt đầu va vấp và thất bại, 

lúc đó, cuộc sống lại có thêm màu xám.  

(https://tech12h.com/tinh-yeu/cuoc-song-co-mau-gi.html) 

  trắng 

191  Tôi ngừng khóc cho đến khi tôi biết được cuộc sống không chỉ có màu trắng 

mới tỏa sáng, cũng như không chỉ có anh mới khiến tôi hạnh phúc.  

(https://wikicachlam.com/stt-mau-den-nhung-cau-noi-hay-ve-mau-den-va-

trang/) 

192  Hãy dùng bút hồng để vẽ lên trang giấy trắng vốn có của đời mình, đừng để 

người khác dùng bút đen vẽ nghuệch ngoạc lên trang giấy đó. 

(https://wikicachlam.com/stt-mau-den-nhung-cau-noi-hay-ve-mau-den-va-

trang/) 

C.  CON NGƯỜI SINH HỌC 

  ĐỜI SỐNG SINH HỌC 

  xanh 

193  Em còn non và xanh lắm, có cần chị dạy cách làm vợ của chồng chị 

không? 

(https://www.webtretho.com/f/nguoi-thu-ba/em-con-non-va-xanh-lam-co-

can-chi-day-cach-lam-vo-cua-chong-chi-khong-2500904) 

194  Chỉ thế thôi, em đã có một tuổi trẻ, dẫu chẳng ồn ào, nhưng cũng không 

phẳng lặng, cũng có đủ những buồn vui, thất bại, tuyệt vọng, lạc lối… Là 

tuổi trẻ của em đó, cũng xanh như lá, hết mình cho những thứ vu vơ, nhỏ 

bé, không toả sáng nhưng cũng đủ để em khắc sâu mãi mãi một đời. 

(https://ngoisao.net/buon-chuyen/cuoc-doi-hay-nhu-la-la-song-thi-phai-

xanh-3330326.html) 

195    Tuổi trẻ là khoảng thời gian tươi đẹp vô cùng. Nhưng đó chẳng phải chỉ vì 

khi ấy ta đang còn trẻ, còn ở cái độ tươi xanh xinh đẹp nhất của cuộc đời, 

mà là lúc đó ta được tự do bung cánh như một chú chim, tận hưởng cuộc 

sống của chính bản thân mình mà không bị ràng buộc quá nhiều trách 

https://tech12h.com/tinh-yeu/cuoc-song-co-mau-gi.html
https://wikicachlam.com/stt-mau-den-nhung-cau-noi-hay-ve-mau-den-va-trang/
https://wikicachlam.com/stt-mau-den-nhung-cau-noi-hay-ve-mau-den-va-trang/
https://wikicachlam.com/stt-mau-den-nhung-cau-noi-hay-ve-mau-den-va-trang/
https://wikicachlam.com/stt-mau-den-nhung-cau-noi-hay-ve-mau-den-va-trang/
https://www.webtretho.com/f/nguoi-thu-ba/em-con-non-va-xanh-lam-co-can-chi-
https://www.webtretho.com/f/nguoi-thu-ba/em-con-non-va-xanh-lam-co-can-chi-
https://ngoisao.net/buon-chuyen/cuoc-doi-hay-nhu-la-la-song-thi-phai-xanh-3330326.html
https://ngoisao.net/buon-chuyen/cuoc-doi-hay-nhu-la-la-song-thi-phai-xanh-3330326.html
https://saostar.vn/xa-hoi/mau-cuoc-song/
https://saostar.vn/xa-hoi/mau-cuoc-song/
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nhiệm, chưa gánh lên vai sức nặng của đồng tiền, chưa biết đến tham vọng 

là gì.  

(https://saostar.vn/doi-song/dating/tuoi-tre-nay-hay-dung-cam-yeu-di-

dung-1348643.html) 

196  Biên Hòa, Đồng Nai - nơi nuôi dưỡng ước mơ xanh, tuổi xanh tôi. 

(http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/201811/cuoc-thi-viet-bien-hoa-

dong-nai-trong-toi-noi-nuoi-duong-uoc-mo-xanh-tuoi-xanh-2920516/) 

197  Chắc rằng ai cũng có một thời tuổi xanh như thế. Với tuổi xanh đã qua, 

anh còn nhớ lại và giữ lại những kỷ niệm gì? 

(https://www.leminhquoc.vn/tac-pham-du-luan/phong-van/1077-le-minh-

quoc-dung-truoc-guong.html?start=1) 

198  Thanh Minh Thanh Nga: Tiếc Chi thuở tóc còn xanh 

(https://cailuongvietnam.com/newclvn/vi/news/Tam-Tu-Thanh-Vien 

/Thanh-Minh-Thanh-Nga-Tiec-Chi-thuo-toc-con-xanh-2493/) 

 hồng 

199  Giới thiệu sách tuyển tập truyện ngắn hay Việt Nam dành cho thiếu nhi – 

tủ sách tuổi hồng. 

(https://xemsachhay.com/tuyen-tap-truyen-ngan-hay-viet-nam-danh-cho-

thieu-nhi-tu-sach-tuoi-hong-tap-2)/ 

200  Biết ai còn nhớ, một thời "tuổi hồng thơ ngây". 

(http://www.htv.com.vn/biet-ai-con-nho-mot-thoi-tuoi-hong-tho-ngay) 

201  Những tháng năm bây giờ, đã phôi pha không ngờ. Những tháng năm tuổi 

hồng sao thương nhớ. Những tháng năm mong chờ, đã trôi qua bao giờ, 

những tháng năm tuổi hồng bao ước mơ. 

(https://vongco.vn/Vong-co/Mot-thoi-de-nho-522.html) 

  vàng 

https://saostar.vn/doi-song/dating/tuoi-tre-nay-hay-dung-cam-yeu-di-dung-1348643.html
https://saostar.vn/doi-song/dating/tuoi-tre-nay-hay-dung-cam-yeu-di-dung-1348643.html
https://cailuongvietnam.com/newclvn/vi/news/Tam-Tu-Thanh-Vien%20/Thanh-Minh-Thanh-Nga-Tiec-Chi-thuo-toc-con-xanh-2493/
https://cailuongvietnam.com/newclvn/vi/news/Tam-Tu-Thanh-Vien%20/Thanh-Minh-Thanh-Nga-Tiec-Chi-thuo-toc-con-xanh-2493/
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202  Ông cho biết: “Chương trình “Ước mơ tuổi vàng” là món quà vô giá với 

các cụ già neo đơn, thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn của 

quê hương Yên Phú.  

(https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nhung-dieu-ky-dieu-tu-uoc-mo-

tuoi-vang-644448) 

203  Những điều kỳ điệu từ “ước mơ tuổi vàng”. 

(https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nhung-dieu-ky-dieu-tu-uoc-mo-

tuoi-vang-644448) 

204  Trong vô vàn những giọt lệ tiếc thương ấy, có nỗi đau quặn thắt của 

những ông bố, bà mẹ mất con... phải chịu cảnh "Lá vàng đưa tiễn lá 

xanh", những mái đầu điểm bạc đưa tiễn tóc xanh về trời. 

(https://phatgiao.org.vn/la-vang-dua-tien-la-xanh-d22932.html) 

205  Người già đi chơi!! Đặc biệt ở tour An lạc tuổi vàng. 

(https://mayqgo.com.vn/tag/an-lac-tuoi-vang/) 

D. CON NGƯỜI TÂM LINH 

  THỜI VẬN 

  đen 

206  Một nữ khách hàng đen đủi đã vô tình làm rơi mất vàng ngay sau khi mua. 

Vụ việc đã gây náo loại cả cửa hàng, các nhân viên nam trong cửa hàng đã 

được huy động để kiếm tìm lại sản phẩm đã rơi mất cho nữ khách hàng 

không may mắn trên. 

(http://soha.vn/ngay-than-tai-nao-loan-cua-hang-vi-vua-mua-vang-da-bi-

roi-mat- 019021410281739.htm) 

207  Ai cũng có lúc cảm thấy chán chường và bế tắc khi xui xẻo cứ bám lấy mình 

mãi không thôi, thậm chí có giai đoạn rất nhiều chuyện mất mát đau buồn 

cùng tìm đến 1 lúc. Vậy phải làm sao để hóa giải vận đen đeo bám hiệu quả 

nhất? 

(https://www.webtretho.com/forum/f4653/7-thu-hoa-giai-van-den-deo-

bam-hieu-qua-cuc-nhanh-2692161/) 

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nhung-dieu-ky-dieu-tu-uoc-mo-tuoi-vang-644448
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nhung-dieu-ky-dieu-tu-uoc-mo-tuoi-vang-644448
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nhung-dieu-ky-dieu-tu-uoc-mo-tuoi-vang-644448
https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nhung-dieu-ky-dieu-tu-uoc-mo-tuoi-vang-644448
https://mayqgo.com.vn/tag/an-lac-tuoi-vang/
http://soha.vn/ngay-than-tai-nao-loan-cua-hang-vi-vua-mua-vang-da-bi-roi-mat-%20019021410281739.htm
http://soha.vn/ngay-than-tai-nao-loan-cua-hang-vi-vua-mua-vang-da-bi-roi-mat-%20019021410281739.htm
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208  Chắc ai cũng có những lúc vận đen đủ điều ập đến. Như người ta nói họa 

vô đơn chí. Mình cũng đang như vậy 

(https://www.webtretho.com/forum/f188/ban-vuot-qua-giay-phut-den-toi-

nhat-cuoc-doi-nhu-the-nao-cung-chia-se-nhe-1529753/) 

209  Cô gái nhân vật chính trong đoạn clip dưới đây hẳn sẽ trở thành cô gái đen 

đủi nhất những qua trên mạng xã hội khi không may bị bạn trai "quăng" 

xuống cống trước sự chứng kiến của bạn bè.  

(http://soha.vn/co-gai-den-dui-nhat-ngay-bi-ban-trai-quang-xuong-cong- 

20161207195005523.htm) 

210  Đen đủi tháng 'cô hồn': Cô gái lái thử BMW đâm thẳng phá tan cửa hàng. 

(https://baomoi.com/den-dui-thang-co-hon-co-gai-lai-thu-bmw-dam-

thang-pha-tan-cua-hang/c/27299357.epi) 

211  Cô gái tự nhận "đen đủi nhất Việt Nam": Có chết hụt mới biết "sống đã là 

một phép màu". 

(http://afamily.vn/co-gai-tu-nhan-den-dui-nhat-viet-nam-co-chet-hut-moi-

biet-song-da-la-mot-phep-mau-20160609092431802.chn) 

212  Vì những đứa hút hết may mắn của thiên hạ như mày nên mới lòi ra mấy 

đứa xui bé đến giờ như tao. Đen như mực. 

(http://afamily.vn/co-gai-tu-nhan-den-dui-nhat-viet-nam-co-chet-hut-moi-

biet-song-da-la-mot-phep-mau-20160609092431802.chn) 

213  Để tránh vận đen đeo bám vào cuối năm 2018, tuổi Sửu cần giữ khoảng 

cách ở mức thích hợp trong các mối quan hệ, không nên quá đặt lòng tin 

vào ai đó. 

(https://2sao.vn/4-con-giap-gap-van-den-deo-bam-nhung-thang-cuoi-

2018-n-166667.html) 

214  Tôi nghĩ mình đen lắm rồi cho đến khi... đọc được nhật ký của chàng trai 

đen đã đạt đẳng cấp! 

(http://kenh14.vn/toi-nghi-minh-den-lam-roi-cho-den-khi-doc-duoc-nhat-

ky-cua-chang-trai-den-da-dat-dang-cap-20170220172046655.chn) 

http://soha.vn/co-gai-den-dui-nhat-ngay-bi-ban-trai-quang-xuong-cong-
https://baomoi.com/den-dui-thang-co-hon-co-gai-lai-thu-bmw-dam-thang-pha-tan-cua-hang/c/27299357.epi
https://baomoi.com/den-dui-thang-co-hon-co-gai-lai-thu-bmw-dam-thang-pha-tan-cua-hang/c/27299357.epi
http://afamily.vn/co-gai-tu-nhan-den-dui-nhat-viet-nam-co-chet-hut-moi-biet-song-da-la-mot-phep-mau-20160609092431802.chn
http://afamily.vn/co-gai-tu-nhan-den-dui-nhat-viet-nam-co-chet-hut-moi-biet-song-da-la-mot-phep-mau-20160609092431802.chn
http://afamily.vn/co-gai-tu-nhan-den-dui-nhat-viet-nam-co-chet-hut-moi-biet-song-da-la-mot-phep-mau-20160609092431802.chn
http://afamily.vn/co-gai-tu-nhan-den-dui-nhat-viet-nam-co-chet-hut-moi-biet-song-da-la-mot-phep-mau-20160609092431802.chn
https://2sao.vn/4-con-giap-gap-van-den-deo-bam-nhung-thang-cuoi-2018-n-166667.html
https://2sao.vn/4-con-giap-gap-van-den-deo-bam-nhung-thang-cuoi-2018-n-166667.html
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215  “Số nhọ” xoay quanh câu chuyện về một cô học sinh tên An có tính cách 

hồn nhiên và nghịch ngợm. 

(https://anninhthudo.vn/giai-tri/bo-truyen-tranh-so-nho-duoc-chuyen-the-

thanh-phim/760110.antd) 

216  Cũng theo Bảo Châu, cô sáng tác bộ truyện này khi chứng kiến những rắc 

rối, xui xẻo và đen đủi mà những người bạn của mình gặp phải trong cuộc 

sống, như thể bị nguyền rủa và lập tức nảy ra ý tưởng biến những lời nguyền 

rủa vô hình này thành các tình huống hài hước và vui nhộn. 

(https://anninhthudo.vn/giai-tri/bo-truyen-tranh-so-nho-duoc-chuyen-the-

thanh-phim/760110.antd) 

217  Đôi khi bạn gặp may mắn trong cuộc sống nhưng có những khi vận xui lại 

đeo bám bạn mãi không thôi. Làm sao để hóa giải vận đen hiệu quả và 

nhanh nhất? 

(https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/13-chieu-hoa-giai-van-den-cuc-hieu-

qua-da-giai-la-het-den-719453.html) 

218  Dính “vận đen” đầu năm, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai bị cảnh báo. 

(https://www.24h.com.vn/kinh-doanh/dinh-van-den-dau-nam-co-phieu-

quoc-cuong-gia-lai-bi-canh-bao-c161a1028085.html) 

219  Tiếp tục đổ tiền sau khi gặp vận đen nghĩ rằng vận may sẽ xoay chuyển. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?

page=3&tmmode=MUS) 

220  Cô đổ lỗi cho gia đình, bạn bè, sếp và đồng nghiệp, cảnh sát, hàng xóm, các 

vị lãnh đạo Giáo Hội, khuynh hướng thời trang hiện tại, thậm chí cả cơn 

bùng phát năng lượng mặt trời, và vận đen. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?

page=3&tmmode=MUS) 

221  Ai mang cái vận đen này đến cho chúng tôi, huh? 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?

page=3&tmmode=MUS) 

222  Tôi đã gặp vận đen kể từ lúc tôi sinh ra 
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(https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?

page=3&tmmode=MUS) 

223  Cậu nghĩ mình sẽ gặp vận đen hử? 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?

page=3&tmmode=MUS) 

224  Bây giờ chúng ta hãy xem liệu cô ấy có hoá giải vận đen của mình trong 

việc thua ngay 2 hiệp đầu tiên. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?

page=3&tmmode=MUS) 

225  Có lẽ có một cách để biến sự đen đủi của Linda thành vận may của tôi. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?

page=3&tmmode=MUS) 

226  Số mày đen rồi. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?

page=3&tmmode=MUS) 

227  Số mạng tôi đen lắm. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?

page=3&tmmode=MUS) 

228  Vận may của lão giống như một đám mây đen. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?

page=3&tmmode=MUS) 

  đỏ 

229  Cô gái suốt cả thanh xuân chỉ toàn SỐ ĐỎ, khiến ai cũng phải thốt lên: 

'Trời mang hết sự may mắn sang cho bạn rồi'! 

(https://baomoi.com/co-gai-suot-ca-thanh-xuan-chi-toan-so-do-khien-ai-

cung-phai-thot-len-troi-mang-het-su-may-man-sang-cho-ban-roi/c/2516 

4254.epi) 

230  19 kẻ số đỏ đến khó tin trong chuyện ăn uống. 
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(http://kenh14.vn/19-ke-so-do-den-kho-tin-trong-chuyen-an-uong-

20170721212327093.chn) 

231  Bài đăng của cô đã nhận được hàng nghìn lượt "thích" của cư dân mạng, 

kèm theo đó là rất nhiều bình luận, chủ yếu là tỏ ý ghen tị với cô gái số đỏ, 

có người còn khuyên cô nên chơi xổ số cho nhanh giàu! 

(http://soha.vn/cau-chuyen-cua-co-gai-sinh-dung-gio-vang-tu-be-den-lon-

toan-gap-may-khien-dan-mang-ghen-ti-20180211133424143.htm) 

232  Cô gái đỏ nhất năm: Đi bê tráp gặp ngay người yêu tương lai. 

(http://10phut.vn/co-gai-so-do-nhat-nam-di-be-trap-gap-ngay-nguoi-yeu-

tuong-lai.html) 

233  Nếu như màu vàng và nâu mang tới may mắn cho người tuổi Mùi, Ngọ thì 

sắc đỏ, cam lại là sự lựa chọn giúp người tuổi Tỵ tăng thêm vận đỏ cho mình 

trong năm 2018. 

(http://cafef.vn/12-con-giap-mac-do-mau-gi-de-tang-van-do-giam-han-xui-

them-may-man-cho-nam-mau-tuat-phan-1-20180212161756586.chn) 

234  12 con giáp mặc đồ màu gì để "tăng vận đỏ, giảm hạn xui", thêm may mắn 

cho năm Mậu Tuất? 

(http://cafef.vn/12-con-giap-mac-do-mau-gi-de-tang-van-do-giam-han-xui-

them-may-man-cho-nam-mau-tuat-phan-1-20180212161756586.chn) 

235  Bạn vẫn tự hỏi sao tiền bạc không chảy về đầy túi dù đã rất cố gắng? Hãy 

thay đổi vận đỏ của mình để cải thiện tình hình nhé! 

(https://ione.vnexpress.net/van-do-tien-bac/tag-655547-1.html) 

236  Top 3 con giáp vận đỏ như son trong thàng 12 âm lịch. 

(https://baomoi.com/top-con-giap-may-man-tot-dinh-van-do-nhu-son-3-

thang-cuoi-nam/c/27792995.epi) 

237  Top con giáp may mắn tột đỉnh, vận đỏ như son 3 tháng cuối năm 

(https://baomoi.com/top-con-giap-may-man-tot-dinh-van-do-nhu-son-3-

thang-cuoi-nam/c/27792995.epi) 

238  4 con giáp vận đỏ hơn son, tình tiền dồi dào trong 10 ngày tới. 
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(https://baomoi.com/4-con-giap-van-do-hon-son-tinh-tien-doi-dao-trong-

10-ngay-toi/c/27110372.epi) 

239  4 con giáp đỏ vận đỏ tình song hỉ lâm môn từ tháng 12/2018. 

(https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/4-con-giap-do-van-do-tinh-song-hi-

lam-mon-tu-thang-122018-1150113.html) 

240  Vận đỏ của Sendo. 

(https://www.brandsvietnam.com/16362-Van-do-cua-Sendo) 

241  Bia Sài Gòn tổ chức chương trình khuyến mãi lớn Nhận lọc xuân, trao vận 

đỏ dành cho tất cả người tiêu dùng trên 7 tỉnh thành. 

(http://saigonspecial.com/nhan-loc-xuan-trao-van-do) 

242  Top 3 con giáp có sự nghiệp rực rỡ, vận đỏ thăng hoa năm 2019. 

(https://vnreview.vn/headlines-detail/-/headline/top-3-con-giap-co-su-

nghiep-ruc-ro-van-do-thang-hoa-nam-2019) 

243  "Vận đỏ" của bóng đá Việt Nam sẽ giúp H'Hen Niê làm nên kì tích tại Miss 

Universe 2018? 

(https://tintuconline.com.vn/giai-tri/van-do-cua-bong-da-viet-nam-se-giup-

hhen-nie-lam-nen-ki-tich-tai-miss-universe-2018-n-374945.html) 

244  Vận đỏ của Schadenfreude sắp chấm dứt rồi! 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?

page=3&tmmode=MUS) 

245  Charles van Doren, sau một lần vận đỏ khó hiểu đã bị thua cuộc.  

(https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?

page=3&tmmode=MUS) 

246  Đêm nay, vận đỏ bỏ rơi cậu rồi. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?

page=3&tmmode=MUS) 

247  Thật vậy, Đức Chúa Trời ghê tởm những thực hành đẩy người ta vào vòng 

mê tín, tin số đỏ vận may. 
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(https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?

page=3&tmmode=MUS) 

  bạc  

248  Ballack vừa trải qua một mùa bóng vĩ đại với cả Chelsea và đội tuyển Đức. 

Nhưng đã 31 tuổi ngôi sao bóng đá này không còn nhiều thời gian để làm 

lại từ đầu, và các cơ hội cũng đang rời xa chàng cầu thủ có thân phận đen 

bạc này. 

(https://tienphong.vn/m-ballack-than-phan-den-bac-cua-mot-thu-linh-

post128859.amp) 

D. ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 

  KHÁI NIỆM TRỪU TƯỢNG THUỘC ĐỜI SỐNG TINH THẦN  

  Xanh 

249  Thế chỗ những chiếc lá khô, lòng giếng cạn là những câu thơ còn xanh và 

những bài hát còn xanh cùng với đôi mắt em, đôi mắt của tình yêu đẹp đẽ, 

trong mát như hai giếng nước. 

(http://vannghethainguyen.vn/2017/08/11/tho-va-loi-binh-thoi-gian/) 

250  Nhóm Dòng thời gian và Album mới phát hành mang tên: Những bài hát 

mãi xanh.  

(https://vovworld.vn/vi-VN/giai-dieu-que-huong/nhom-dong-thoi-gian-va-

nhung-bai-hat-mai-xanh-499278.vov)    

251  Xanh mãi “Khoảng trời con gái”. 

(https://nhandan.com.vn/vanhoa-nghethuat/xanh-mai-khoang-troi-con-

gai-331131/) 

252  Sau đêm chung kết 3 chương trình "Tiếng hát mãi xanh" (THMX) 2014 với 

chủ đề “Đêm tình ca”, tốp 4 đã được xác định và đó đều là những gương 

mặt xứng đáng nhất. 

(https://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/tieng-hat-mai-xanh-lo-dien-top-4-

sau-dem-tinh-ca-20140517115157156.htm) 
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253  Những Bài Hát Còn Xanh ra đời với nguồn cảm hứng bất tận từ những giai 

điệu bất hủ, đã đi qua thăng trầm của năm tháng và vẫn luôn giữ mãi sức 

“xanh” mãnh liệt của mình trong lòng công chúng yêu nhạc. 

(https://thoidai.com.vn/nhung-bai-hat-con-xanh-giai-dieu-bat-hu-tro-lai-

48197.html) 

  GIÁO DỤC 

  xám 

254  Bức tranh giáo dục Hà Giang mang gam màu xám buồn. Chưa bao giờ Hà 

Giang là điểm sáng của Giáo dục Quốc gia. 

(Fb. Sương Nguyệt Minh, Gian lận điểm thi ở Hà Giang, Ông cha dối  trá, 

phá tan tiền đồ con cháu) 

255  Ví như họ coi ngành giáo dục là “ngành ăn mày xã hội”, viễn cảnh giáo 

dục Việt Nam như một bức màn “màu đen xám xịt”, đó là “nền giáo dục 

ngu dân do độc đảng cai trị” (!)… Đó là minh chứng sinh động thể hiện 

giáo dục Việt Nam đang chủ động hội nhập thế giới, không ngừng tiếp cận 

chuẩn mực giáo dục quốc tế để làm mới, làm giàu cho nền giáo dục của 

quốc gia mình.  

(http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/buc-tranh-giao-duc-nhin-tu-

mua-tuyen-sinh-2018-2019-a240953.) 

256  Nếu không sớm phân loại và cạnh tranh danh hiệu thì khó có thể cải thiện 

được đời sống giáo viên, cũng có nghĩa là bức tranh giáo dục Việt Nam vẫn 

mãi một màu xám ảm đạm…”  

(https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-gam-mau-sang-cho-buc-tranh-

giao-duc-vn-1353722929.htm) 

257  Quả là tông màu xám vẫn đang bao trùm bức tranh chung của ngành giáo 

dục VN, khiến phản hồi của dư luận bạn đọc với những thực trạng nhức 

nhối trong ngành luôn chiếm tỉ lệ cao nhất mỗi ngày. 

(https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-gam-mau-sang-cho-buc-tranh-

giao-duc-vn-1353722929.htm) 

  đen 

http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/buc-tranh-giao-duc-nhin-tu-mua-tuyen-sinh-2018-2019-a240953
http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/buc-tranh-giao-duc-nhin-tu-mua-tuyen-sinh-2018-2019-a240953
https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-gam-mau-sang-cho-buc-tranh-giao-duc-vn-1353722929.htm
https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-gam-mau-sang-cho-buc-tranh-giao-duc-vn-1353722929.htm
https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-gam-mau-sang-cho-buc-tranh-giao-duc-vn-1353722929.htm
https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-gam-mau-sang-cho-buc-tranh-giao-duc-vn-1353722929.htm
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258  Trong bối cảnh cả nước đang suy tư trước gian lận thi cử tại Hà Giang, Sơn 

La; trong tình hình cả nước đang mất niềm tin vào giáo dục; trong khi toàn 

nền giáo dục bị bao trùm bởi một màu đen, thông tin Việt Nam xác lập kỉ 

lục thí sinh có điểm thi cao nhất thế giới tại Olympic Sinh học được đưa ra 

như một ánh sáng giúp mọi người có thêm niềm tin vào giáo dục.  

(http://butdanh.net/giao-duc-nuoc-ta-dau-chi-toan-mau-toi.html) 

259  Tuy nhiên, ngành giáo dục Việt Nam đang dần dà đi theo lối mòn và tư cách 

của người thầy bị “xuống cấp” trầm trọng với những “vết đen” không thể 

nào xóa được. 

(https://prinberksystem.edu.vn/nhung-vet-den-trong-nganh-giao-duc/) 

260  Nhiều vết đen trong tài liệu chương trình thí điểm bổ trợ làm quen với thuật 

ngữ Toán bằng tiếng Anh. 

(https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/nhieu-vet-den-trong-tai-

lieu-chuong-trinh-thi-diem-bo-tro-lam-quen-voi-thuat-ngu-toan-bang-

tieng-anh-d100752.html) 

  Gam màu tối 

261  Giáo dục Việt Nam: đâu chỉ là những gam màu tối. 

(https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-gam-mau-sang-cho-buc-tranh-

giao-duc-vn-1353722929.htm) 

262  Một năm nhiều gam màu tối của ngành giáo dục Việt Nam. Năm 2018 thực 

sự là quãng thời gian đầy sóng gió của ngành giáo dục và đào tạo với hàng 

loạt những vụ việc được coi là chưa từng có trong lịch sử. 

(https://ngaynay.vn/mot-nam-nhieu-gam-mau-toi-cua-nganh-giao-duc-

viet-nam-post66027.html) 

  Gam màu sáng 

263  Gam màu sáng trong bức tranh giáo dục vùng cao. Vượt qua những khó 

khăn về điều kiện kinh tế, xã hội… giáo dục vùng cao đang ngày càng 

chuyển mình mạnh mẽ. 

 

264  Đó cũng là gam màu tươi sáng thể hiện bức tranh giáo dục Việt Nam đang 

trên đà khởi sắc. 

http://butdanh.net/giao-duc-nuoc-ta-dau-chi-toan-mau-toi.html
https://prinberksystem.edu.vn/nhung-vet-den-trong-nganh-giao-duc/
https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/nhieu-vet-den-trong-tai-lieu-chuong-trinh-thi-diem-bo-tro-lam-quen-voi-thuat-ngu-toan-bang-tieng-anh-d100752.html
https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/nhieu-vet-den-trong-tai-lieu-chuong-trinh-thi-diem-bo-tro-lam-quen-voi-thuat-ngu-toan-bang-tieng-anh-d100752.html
https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/nhieu-vet-den-trong-tai-lieu-chuong-trinh-thi-diem-bo-tro-lam-quen-voi-thuat-ngu-toan-bang-tieng-anh-d100752.html
https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-gam-mau-sang-cho-buc-tranh-giao-duc-vn-1353722929.htm
https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-gam-mau-sang-cho-buc-tranh-giao-duc-vn-1353722929.htm
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(Fb. Sương Nguyệt Minh, Gian lận điểm thi ở Hà Giang, Ông cha dối  trá, 

phá tan tiền đồ con cháu) 

265  TS Vũ Thành Long, giảng viên kiêm nhà khoa học nghiên cứu Học viện Công 

nghệ Massachusetts (Hoa Kỳ) phân tích những gam màu sáng, những bước 

đi đúng đắn phù hợp với chuẩn mực quốc tế trong đổi mới giáo dục đại học. 

(https://vtc.vn/nha-nghien-cuu-hoc-vien-mit-buc-tranh-doi-moi-giao-duc-

dai-hoc-viet-nam-rat-sang-d342923.html) 

266  Chuyển gam màu sáng cho bức tranh giáo dục Việt Nam. 

(https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-gam-mau-sang-cho-buc-tranh-

giao-duc-vn-1353722929.htm) 

  KINH TẾ 

  xanh 

267  Bức tranh kinh tế Việt Nam 2017 không thiếu màu xanh, bất chấp phục hồi 

chậm chạp của kinh tế thế giới và khu vực.  

(http://cafef.vn/kinh-te-viet-nam-2018-lac-quan-than-trong-hanh-dong-tu-

tin-20180101134916435.chn) 

268  Khi những tháng ngày khó khăn vẫn còn đang “càn quét” các ngân hàng, 

thì ở đâu đó dưới đám lá khô mục ruỗng của mùa đông, những mầm xanh 

hy vọng đã đâm chồi! Những tín hiệu đầu tiên của thời kỳ phục hồi đã le lói 

ở những ngân hàng đã vượt qua cơn bĩ cực như Ngoại thương 

(Vietcombank), Quân đội (MB) và Đầu tư và Phát triển (BIDV).  

 (https://www.thesaigontimes.vn/119913/Nhung-mam-xanh-hy-vong.html) 

269  Điểm xanh hơn cả trong những mầm hy vọng là trích lập dự phòng rủi ro. 

Nếu nhìn kỹ sự thay đổi trong chất lượng dư nợ giữa các nhóm, có thể thấy 

nợ xấu phát sinh từ các khoản cho vay mới hầu như không có.  

(http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/vay-30-trieu-ban-ca-dat-

khong-du-tra-cho-tin-dung-den-473425.html) 

270  Chuyên gia này còn quan ngại về tình trạng các “ông lớn” trong giới nhà 

thầu hiện nay cam tâm tình nguyện làm “quân xanh” dẫn đến sự lộn xộn, 

cạnh tranh không lành mạnh, gây khó khăn trong lựa chọn nhà thầu. 

https://vtc.vn/nha-nghien-cuu-hoc-vien-mit-buc-tranh-doi-moi-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-rat-sang-d342923.html
https://vtc.vn/nha-nghien-cuu-hoc-vien-mit-buc-tranh-doi-moi-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-rat-sang-d342923.html
https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-gam-mau-sang-cho-buc-tranh-giao-duc-vn-1353722929.htm
https://dantri.com.vn/dien-dan/chuyen-gam-mau-sang-cho-buc-tranh-giao-duc-vn-1353722929.htm
http://cafef.vn/kinh-te-viet-nam-2018-lac-quan-than-trong-hanh-dong-tu-tin-20180101134916435.chn
http://cafef.vn/kinh-te-viet-nam-2018-lac-quan-than-trong-hanh-dong-tu-tin-20180101134916435.chn
https://www.thesaigontimes.vn/119913/Nhung-mam-xanh-hy-vong.html
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/vay-30-trieu-ban-ca-dat-khong-du-tra-cho-tin-dung-den-473425.html
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/vay-30-trieu-ban-ca-dat-khong-du-tra-cho-tin-dung-den-473425.html
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(https://baodauthau.vn/dau-thau/van-nan-quan-xanh-trong-dau-thau-

53588.html) 

  xám 

271  Chính vì thế, nếu nhìn từ bức tranh nhiều mảng xám của thế giới năm 2017, 

nhiều dự đoán không mấy lạc quan đã được đưa ra cho năm nay. 

(https://vtv.vn/toan-canh-the-gioi/du-bao-tinh-hinh-the-gioi-2018-gam-

mau-sang-se-noi-troi-hon-20180107105827655.htm) 

272  Những mảng màu xám của nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù đã có một vài 

tín hiệu khởi sắc hiếm hoi trong những tháng cuối năm, nhưng bức tranh 

chung của kinh tế thế giới năm 2012 vẫn bao phủ một màu u ám. 

(http://baobariavungtau.com.vn/the-gioi/201301/nhung-mang-mau-xam-

cua-nen-kinh-te-toan-cau-245793/) 

273  Những mảng xám của kinh tế toàn cầu…Mặc dù đã có một vài tín hiệu 

khởi sắc hiếm hoi trong những tháng cuối năm, nhưng bức tranh chung của 

kinh tế thế giới năm 2012 vẫn bao phủ một màu u ám. 

(https://baotintuc.vn/kinh-te/nhung-mang-xam-cua-kinh-te-toan-cau-

20121231103732729.htm) 

274  Giá vàng tiếp tục tăng, thông tin kinh tế vẫn còn mảng màu xám. 

(https://kinhtedothi.vn/gia-vang-tiep-tuc-tang-thong-tin-kinh-te-van-con-

mang-mau-xam-412848.html) 

275  Kinh tế Việt Nam sáng hay xám? 

(https://www.youtube.com/watch?v=iBiAy6APB3Y) 

276  Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều “mảng xám” trong ngành ngân hàng. 

(https://thuonggiaonline.vn/kiem-toan-nha-nuoc-chi-ra-nhieu-mang-xam-

trong-nganh-ngan-hang-23331.htm) 

  đen 

277  Tiền đen được chi tiêu cho hoạt động tranh cử của cả hai đảng chính trị lớn 

nhất nước Mỹ thông qua các tổ chức phi lợi nhuận mang danh nghĩa an sinh 

xã hội, được các nhà quản lý, hoạch định chính sách "cấp" cho “tấm vé" 

https://baodauthau.vn/dau-thau/van-nan-quan-xanh-trong-dau-thau-53588.html
https://baodauthau.vn/dau-thau/van-nan-quan-xanh-trong-dau-thau-53588.html
https://vtv.vn/toan-canh-the-gioi/du-bao-tinh-hinh-the-gioi-2018-gam-mau-sang-se-noi-troi-hon-20180107105827655.htm
https://vtv.vn/toan-canh-the-gioi/du-bao-tinh-hinh-the-gioi-2018-gam-mau-sang-se-noi-troi-hon-20180107105827655.htm
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mặc sức muốn huy động tài trợ bao nhiêu tùy thích và được phép che giấu 

danh tính nhà tài trợ. 

(http://baobinhduong.vn/van-dong-tai-chinh-tranh-cu-o-my-dong-tien-den-

thao-tung-bau-cu-a103067.html) 

278  Chấm dứt những dòng tiền “đen” bằng khung pháp lý cá cược. 

(https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/cham-dut-nhung-dong-tien-den-

bang-khung-phap-ly-ca-cuoc-814936.ldo) 

279  Vận động tài chính tranh cử ở Mỹ: “Đồng tiền đen” thao túng bầu cử.  

(http://baobinhduong.vn/van-dong-tai-chinh-tranh-cu-o-my-dong-tien-den-

thao-tung-bau-cu-a103067.html) 

280  Nó chỉ ra công ty Mirae đã tạo ra quỹ đen từ số tiền 3 tỷ từ ngân hàng 

Hangyul và đưa 30 triệu cho Nghị sĩ Jang cho cuộc bầu cử... 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/s%E1%BB%91%20%C4%91en) 

281  Đấy là còn chưa nói tới điểm mấu chốt là chồng tôi trong lúc biết tôi khó 

khăn chật vật xoay sở như thế mà lại dấm dúi lập quỹ đen. 

(https://suckhoedoisong.vn/quy-den-trong-gia-dinh-n126312.html) 

282  Những ngày đầu bước chân vào làm công nhân, do thiếu thốn tài chính cộng 

với thiếu hiểu biết về tín dụng đen nên Dương đã vay nặng lãi 30 triệu đồng 

lãi suất 21%/tháng (255%/năm). 

(http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/vay-30-trieu-ban-ca-dat-

khong-du-tra-cho-tin-dung-den-473425.html) 

283  Nhiều tháng lăn lộn trong thế giới tín dụng đen ở đất Hải Phòng, chúng tôi 

biết nhiều thứ: Từ chuyện nhìn mặt cho vay đến “chăm sóc khách hàng”, kể 

cả chuyện đối phó với… công an. 

(http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/xam-nhap-the-gioi-tin-dung-

den-dat-cang-can-tien-a-lo-la-co-468847.html) 

284  Sau đại dịch Covid-19, khó khăn về tài chính đã bủa vây, “gõ cửa” từng 

nhà, từng người. Có thể nói, đây là thời điểm “vàng”, là mảnh đất màu mỡ, 

tạo điều kiện để tín dụng đen phát triển.  

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/vay-30-trieu-ban-ca-dat-khong-du-tra-cho-tin-dung-den-473425.html
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/vay-30-trieu-ban-ca-dat-khong-du-tra-cho-tin-dung-den-473425.html
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/xam-nhap-the-gioi-tin-dung-den-dat-cang-can-tien-a-lo-la-co-468847.html
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/xam-nhap-the-gioi-tin-dung-den-dat-cang-can-tien-a-lo-la-co-468847.html
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(https://vov.vn/xa-hoi/tin-dung-den-long-hanh-va-he-luy-kho-luong-

814426.vov) 

285  Tương lai đen tối cho thương mại toàn cầu? 

(http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170320-tuong-lai-den-toi-cho-thuong-mai-toan-

cau) 

286  Giá Bitcoin chứng lại, tương lai đen tối từ tiền ảo. 

(https://thitruong.nld.com.vn/vnmoney/gia-bitcoin-chung-lai-tuong-lai-

den-toi-tu-tien-ao-20180411111005271.htm) 

287  Trong một quốc gia, khi một cuộc hẹn bị hoãn lại hai ngày, thì một số cám 

dỗ đã được cố ý đặt ra trước tôi để thử thách tôi---kể cả các cạm bẫy để đổi 

tiền theo giá chợ đen và các hoạt động bất hợp pháp khác. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/s%E1%BB%91%20%C4%91en?page=5&tmm

ode=MUST) 

288  Mòn mỏi chờ chợ truyền thống mở cửa, “chợ đen” xuất hiện. 

(https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/mon-moi-cho-cho-truyen-

thong-mo-cua-cho-den-xuat-hien-1418597.html)  

289  Giai đoạn đen tối nhất của lạm phát giá thực phẩm có thể đã qua, nhưng 

tác động của nó vẫn chưa được xoa dịu hoàn toàn, chuyên gia Wai Ho Leong 

của Barclays nhận định trong bối cảnh nhiều nước châu Á đang oằn mình 

giải quyết hậu quả từ thời tiết đối với các khu vực sản xuất ngũ cốc của thế 

giới. 

(https://congthuong.vn/giai-doan-den-toi-da-qua-4842.html) 

290  Không tô hồng thành tích, không chủ quan, thỏa mãn nhưng cũng không bôi đen 

bức tranh kinh tế - xã hội, đó là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta 

khi đánh giá tình hình, xây dựng các nghị quyết, kế hoạch phát triển. 

(http://baobinhduong.vn/khong-to-hong-boi-den-buc-tranh-kinh-te-xa-hoi-

a108122.html) 

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170320-tuong-lai-den-toi-cho-thuong-mai-toan-cau
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170320-tuong-lai-den-toi-cho-thuong-mai-toan-cau
https://thitruong.nld.com.vn/vnmoney/gia-bitcoin-chung-lai-tuong-lai-den-toi-tu-tien-ao-20180411111005271.htm
https://thitruong.nld.com.vn/vnmoney/gia-bitcoin-chung-lai-tuong-lai-den-toi-tu-tien-ao-20180411111005271.htm
https://vi.glosbe.com/vi/en/s%E1%BB%91%20%C4%91en?page=5&tmmode=MUST
https://vi.glosbe.com/vi/en/s%E1%BB%91%20%C4%91en?page=5&tmmode=MUST
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/mon-moi-cho-cho-truyen-thong-mo-cua-cho-den-xuat-hien-1418597.html
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/mon-moi-cho-cho-truyen-thong-mo-cua-cho-den-xuat-hien-1418597.html
https://congthuong.vn/giai-doan-den-toi-da-qua-4842.html
http://baobinhduong.vn/khong-to-hong-boi-den-buc-tranh-kinh-te-xa-hoi-a108122.html
http://baobinhduong.vn/khong-to-hong-boi-den-buc-tranh-kinh-te-xa-hoi-a108122.html
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291  Nhìn vào số lượng hàng chục ngàn người tham gia mỗi sàn đa cấp tiền ảo 

trên mạng xã hội, có thể thấy, lượng tiền chảy vào kênh này rất lớn. Những 

vụ sập sàn tiền ảo rác thời gian qua phần nào làm lộ sáng dòng tiền đen 

ngầm chảy này. 

(tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/dong-tien-nong-o-at-chay-vao-tien-

ao-rac-326892.html) 

292  Người ta hoạt động trong các nền kinh tế đen để buôn bán hàng lậu, tránh 

thuế và các qui định, hay kiểm soát hoặc phân phối giá. 

(https://vietnambiz.vn/nen-kinh-te-den-black-economy-la-gi-noi-dung-ve-

nen-kinh-te-den-20200303171638768.htm) 

293  Công việc xây dựng là hợp pháp nhưng việc không nộp thuế lại là một sự 

kiện trong nền kinh tế đen. 

(https://vietnambiz.vn/nen-kinh-te-den-black-economy-la-gi-noi-dung-ve-

nen-kinh-te-den-20200303171638768.htm) 

  đỏ 

294  New Zealand được mệnh danh là hệ thống cảnh báo sớm của thương mại 

thế giới và giờ đây, nước này đang đưa ra báo động đỏ cho nền kinh tế thế 

giới khi phải vật lộn với sự suy thoái kinh tế. 

(https://dantri.com.vn/kinh-doanh/new-zealand-dua-ra-bao-dong-do-cho-

nen-kinh-te-the-gioi-20200923142402783.htm) 

295  Nợ công đáng ở sát mức “báo động đỏ” 

(https://tuoitre.vn/no-cong-dang-o-sat-muc-bao-dong-do-1190146.htm) 

296  Theo các chuyên gia, việc đấu thầu qua mạng hiện nay có sự dàn dựng hết 

sức tinh vi, những chiêu thức cũ, trong vỏ bọc mới với đội ngũ nhà thầu 

“quân xanh, quân đỏ” đang làm méo mó những cuộc thầu… 

(https://diendandoanhnghiep.vn/nhung-khoang-toi-trong-dau-thau-quan-

xanh-quan-do-bien-hinh-198952.html) 

297  Hiện đã có qui định các dự án khi đấu thầu bắt buộc không được khép kín. 

Điều này liệu đủ để khắc phục được tình trạng quân xanh, quân đỏ không, 

thưa ông? 

https://vietnambiz.vn/nen-kinh-te-den-black-economy-la-gi-noi-dung-ve-nen-kinh-te-den-20200303171638768.htm
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https://vietnambiz.vn/nen-kinh-te-den-black-economy-la-gi-noi-dung-ve-nen-kinh-te-den-20200303171638768.htm
https://vietnambiz.vn/nen-kinh-te-den-black-economy-la-gi-noi-dung-ve-nen-kinh-te-den-20200303171638768.htm
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(https://tuoitre.vn/dau-thau-voi-quan-xanh-quan-do-97930.htm) 

298   Bên cạnh “chạy dự án” thì hiện tượng các doanh nghiệp thông thầu, bắt 

tay nhau, lập “ma trận” với “quân xanh, quân đỏ” là một trong số những 

“vấn đề” đó. 

(https://petrotimes.vn/ma-tran-quan-xanh-quan-do-trong-dau-thau-

119101.html) 

  Gam màu sáng 

299  Những gam màu sáng cho nền kinh tế Việt Nam. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm 

quốc tế S&P global Ratings vừa đưa ra nhận định: Việt Nam có khả năng 

sẽ là quốc gia phục hồi kinh tế tốt thứ hai ở châu Á - Thái Bình Dương. 

(https://baotintuc.vn/kinh-te/nhung-gam-mau-sang-cho-kinh-te-viet-nam-

20201002141306984.htm) 

300  Bức tranh kinh tế Việt Nam 2019 nhiều gam màu sáng. Theo Tổng cục 

Thống kê, năm 2019, GDP Việt Nam tăng 7,02%. Đây là năm thứ hai liên 

tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7%, dù nền kinh tế Việt Nam đối 

mặt với nhiều khó khăn trong và ngoài nước.  

(https://dangcongsan.vn/kinh-te/gam-mau-sang-cho-kinh-te-viet-nam-

2020-547116.html) 

   Gam màu tối 

301  Nhưng ngoài các gam màu tươi sáng nói trên, thì gam màu tối thể hiện ở 

chỗ, nền kinh tế đang suy giảm rõ, phản ánh sự suy giảm của tăng trưởng 

tiềm năng cũng như tác động trễ của các chính sách tiền tệ, tài khóa chặt 

chẽ được thực hiện trong những năm gần đây. 

(http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/kinh-te-viet-nam-sang-hay-xam-

141756.html) 

302  Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thành công khi đặt cược rằng nền kinh 

tế Nhật đang ở trong trạng thái đủ tốt để giúp ông chiến thắng trong cuộc 

bầu cử ngày 20/10 vừa qua. Tuy nhiên, nhìn sâu hơn vào bức tranh kinh tế 

này thì vẫn có những gam màu tối.  

https://tuoitre.vn/dau-thau-voi-quan-xanh-quan-do-97930.htm
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(https://kinhdoanhnet.vn/nhung-gam-mau-toi-trong-buc-tranh-kinh-te-

nhat-ban-6706.html) 

   CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI   

   đỏ 

303  Những năm tháng thanh xuân chiến đấu kiên cường và sự hy sinh anh dũng 

của các anh hùng liệt sĩ đã tạc ghi thêm những mốc son trong lịch sử hào 

hùng của dân tộc Việt Nam. 

(https://nhandan.vn/dang-va-cuoc-song/giu-vung-tam-long-son-sat-dau-

tuyen-lua-330903) 

304  Những mốc son của báo chí cách mạng Việt Nam. 

(https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nhung-moc-son-cua-bao-chi-cach-mang-

viet-nam-867715.vov) 

305  Những mốc son chói lọi trên chặng đường 90 năm vinh quang của Đảng. 

(https://hanam.gov.vn/Pages/nhung-moc-son-choi-loi-tren-chang-duong-

90-nam-vinh-quang-cua-dang.aspx) 

306  “Hiển ngọng” - Lâm Thanh Hiển từng là “hạt giống đỏ”, được đi học ở 

miền Bắc và nước ngoài từ rất sớm.  

(https://laodong.vn/phong-su/tung-la-hat-giong-do-526659.ldo) 

307  Lê Hoàng Chiếu, hạt giống đỏ, ngôi sao cuối cùng của thời dựng Đảng 

trên đất Bến Tre đã tắt, nhưng ánh sáng mãi mãi còn lung linh, rực rỡ dẫn 

đường cho các thế hệ con cháu tiếp nối con đường suốt đời ông đã chọn. 

(https://baodongkhoi.vn/hat-giong-do-tren-dat-cu-lao-an-hoa-01092011-

a20327.html)  

308  Từ phát động của Thành đoàn TP.HCM, cuộc vận động đã dần định hình, 

thành mảnh đất ươm tạo cho những "hạt giống đỏ" nảy mầm và trưởng 

thành từng ngày. 

(https://tuoitre.vn/uom-mam-hat-giong-do-20200201105939858.htm) 

309  Hệ thống “báo động đỏ” tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình –cuộc chạy 

đua giành cơ hội sống cho người bệnh. 

https://laodong.vn/phong-su/tung-la-hat-giong-do-526659.ldo
https://baodongkhoi.vn/hat-giong-do-tren-dat-cu-lao-an-hoa-01092011-a20327.html
https://baodongkhoi.vn/hat-giong-do-tren-dat-cu-lao-an-hoa-01092011-a20327.html
https://tuoitre.vn/uom-mam-hat-giong-do-20200201105939858.htm
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(http://hoabinhhospital.org.vn/tin-tuc/he-thong-bao-dong-do-tai-bvdk-tinh-

hoa-binh-cuoc-chay-dua-gianh-co-hoi-song-cho-nguoi-benh-334.html) 

310  “Báo động đỏ” nghề khai thác thủy sản. 

(https://www.bienphong.com.vn/bao-dong-do-nghe-khai-thac-thuy-san-bai-

3-post439379.html) 

311  Báo động đỏ: Hành trình cứu sống bệnh nhân và giải thưởng chất lượng. 

(https://nhidong.org.vn/giai-thuong-chung-nhan-chat-luong/bao-dong-do-

hanh-trinh-cuu-song-benh-nhan-va-giai-thuong-chat-luong-c1097-428.aspx) 

312  Cận cảnh những động vật quý hiếm trong sách đỏ tại khu dự trữ ở Quảng 

Bình. 

(https://vtc.vn/can-canh-nhung-dong-vat-quy-hiem-trong-sach-do-tai-khu-

du-tru-o-quang-binh-ar600124.html) 

313  Bên cạnh 117 loài cá, thuộc 32 họ, 11 bộ thì có 10 loài cá thuộc 5 họ, 4 bộ 

nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ Thế giới (IUCN, 2015) với các 

tình trạng bị đe dọa ở các mức độ khác nhau, như: cá còm, cá chép, cá duồng, 

cá hô, trà sóc, chốt cờ, bông lau, tra nuôi, hường vện, hường thái hổ. 

(http://www.baovinhlong.com.vn/phong-su-ky-su/202104/thuc-trang-he-

dong-vat-tu-nhien-o-vinh-long-ky-1-chim-troi-ca-nuoc-ngay-cang-vang-

bong-3051635/#.YPvg--gzbIU) 

  xanh  

314  Tuyệt đối tránh trường hợp đưa “quân xanh” vào hiệp thương, bầu cử để 

"lót đường". Đó không gọi là dân chủ. 

(https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/tuong-thuoc-noi-ve-quan-xanh--quan-do-

co-hoi-chinh-tri-trong-bau-cu-post166525.gd) 

315  Trước đây, trong danh sách bầu cử có những ứng cử viên chỉ để làm “quân 

xanh, quân đỏ”, nghĩa là giới thiệu cho có dù ứng cử viên đó không có 

nhiều tiềm năng trúng cử hoặc nếu may mắn trúng cử thì cũng khó trở thành 

một đại biểu đạt yêu cầu do đa số còn “non” hoặc đã “chót” về tuổi đời, 

thâm niên, trình độ…  

https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/tuong-thuoc-noi-ve-quan-xanh--quan-do-co-hoi-chinh-tri-trong-bau-cu-post166525.gd
https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/tuong-thuoc-noi-ve-quan-xanh--quan-do-co-hoi-chinh-tri-trong-bau-cu-post166525.gd
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(https://baophapluat.vn/trong-nuoc/quan-do-quan-xanh-se-lam-kho-cu-tri-

268132.html) 

  đen 

316  Không để bất kỳ thế lực đen tối nào phá hoại đất nước. 

(http://hocvienchinhtribqp.edu.vn/index.php/dau-tranh-tren-linh-vuc-tu-

tuong-van-hoa-bao-ve-va-phat-trien-chu-nghia-mac-lenin-tu-tuong-ho-c) 

317  Vương quốc chìm trong bóng đêm. Và những bóng đen thống trị màn đêm. 

(https://vi.glosbe.com/vi/en/c%C3%A1i%20nh%C3%ACn%20%C4%91en

%20t%E1%BB%91i) 

318  Thủy Thủ Mặt Trăng chơi thân thiết với nhóm bạn gái cũng xinh đẹp không 

kém. Điều đặc biệt nhóm bạn này chính là một biệt đội siêu anh hùng nữ 

luôn xuất hiện kịp thời khi thế lực đen tối muốn phá hoại. 

(https://chibi.info/tranh-to-mau-thuy-thu-mat-trang.html) 

319  Do nhiều nguyên nhân khách quan Vinh đã trở nên biến chất, đã tự mình sa 

thải khỏi lực lượng vũ trang, biến mình thành kẻ săn mồi cho những thế lực 

đen tối chống phá Việt Nam. 

(http://www.bantindanchu.com/2016/03/nguyen-huu-vinh-va-cai-ket-

khong-co-hau.html) 

320  Nhanh chóng nhận diện, vạch trần bản chất đen tối của các thế lực thù địch 

chống phá cách mạng. 

(https://nhandan.vn/binh-luan-phe-phan/nhanh-chong-nhan-dien-vach-

tran-ban-chat-den-toi-cua-cac-the-luc-thu-dich-631825/) 

321  Cần nhận rõ bản chất đen tối của các thế lực thù địch nhằm chống phá đại 

hội XIII. 

(https://truyenhinhtpth.vn/web/trang-chu/tin-tuc/tin-trong-nuoc/can-nhan-

ro-ban-chat-den-toi-cua-cac-the-luc-thu-dich-nham-chong-pha-dai-hoi-

xiii.html) 

322  Việc kịp thời phản bác, ngăn chặn cũng như nhanh chóng nhận diện, vạch 

trần bản chất đen tối của các luận điệu như vậy vì thế càng trở nên cấp 

thiết. 
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(https://nhandan.com.vn/binh-luan-phe-phan/nhanh-chong-nhan-dien-

vach-tran-ban-chat-den-toi-cua-cac-the-luc-thu-dich-631825/) 

323  10 góc khuất đen tối của showbiz Hàn: Từ lối sống bệnh hoạn của các 

"oppa" cho tới những idol bế tắc phải tìm tới cái chết. 

(https://afamily.vn/10-goc-khuat-den-toi-cua-showbiz-han-tu-loi-song-

benh-hoan-cua-cac-oppa-cho-toi-nhung-idol-be-tac-phai-tim-toi-cai-chet-

20200105030107883.chn) 

324  Làng giải trí Hàn Quốc 2019 nhuốm màu đen tối: Những màn đấu đá hậu 

ly hôn liệu có bằng tang thương bao trùm nửa cuối năm. 

(https://afamily.vn/lang-giai-tri-han-quoc-2019-nhuom-mau-den-toi-

nhung-man-dau-da-hau-ly-hon-lieu-co-bang-tang-thuong-bao-trum-nua-

cuoi-nam-20191128154327416rf20200105030107883.chn) 

325  Góc khuất đen tối đằng sau đấu trường sắc đẹp và vương miện hoa hậu. 

(https://danviet.vn/goc-khuat-den-toi-dang-sau-dau-truong-sac-dep-va-

vuong-mien-hoa-hau-77771023769.htm) 

326  “Nữ quỷ Nano” đã trở lại, góc khuất đen tối trong học đường sẽ tiếp tục 

được hé lộ. 

(https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/nu-quy-nano-da-tro-lai-goc-

khuat-den-toi-trong-hoc-duong-se-tiep-tuc-duoc-he-lo-20387/) 

327  Và cũng chính tại đây Pyotr và game thủ bắt đầu trải nghiệm được những 

câu chuyện bi thương qua những giai đoạn lịch sử đen tối với bóng ma 

chiến tranh. 

(https://tungxeko.com/pechka-lot-tran-nhung-goc-khuat-den-toi-trong-xa-

hoi-dau-the-ky-20-03-2021.html) 

328  Các anh xem lại quy định pháp luật đi. Đã không giúp đỡ tôi mà lại cho 

tôi vào sổ đen.  

(https://vksndtc.gov.vn/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=305) 

329  Washington đã cho vào sổ đen thêm hai cá nhân và sáu công ty Trung 

Quốc vì giao dịch với một công ty hàng hải của Iran và đôi khi giúp 

công ty này lẩn trốn trừng phạt của Mỹ. 
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(https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/my-cho-them-nhieu-ca-nhan-cong-ty-

cua-trung-quoc-vao-so-den-682466.html) 

330  Chính quyền Trump đẩy mạnh các động thái cứng rắn với Trung Quốc 

trong những ngày cuối nhiệm kỳ bằng việc thêm một số công ty, bao gồm 

Xiaomi, vào danh sách đen. 

(https://zingnews.vn/bo-quoc-phong-my-dua-xiaomi-va-8-cong-ty-trung-

quoc-vao-so-den-post1173620.html) 

331  Động thái mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp nối bước đi hôm 14/1 của 

Bộ Thương mại nước này, qua việc thêm tập đoàn dầu khí quốc doanh 

Trung Quốc CNOOC - chủ sở hữu giàn khoan HD-981 - vào danh sách 

đen kinh tế. 

(https://zingnews.vn/bo-quoc-phong-my-dua-xiaomi-va-8-cong-ty-trung-

quoc-vao-so-den-post1173620.html) 

  vàng 

332  Thiên sử vàng Ðiện Biên Phủ 

(https://baodongkhoi.vn/thien-su-vang-ien-bien-phu-01052020-

a73074.html) 

333  Viết tiếp những trang sử vàng của Trường Đảng mang tên Bác. 

(https://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Viet-tiep-nhung-trang-

su-vang-cua-Truong-Dang-mang-ten-Bac-i536005/) 

334  Tự hào viết tiếp trang sử vàng của dân tộc 

(https://tamdao.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/TinVanHoaXaHoi/Vi

ew_Detail.aspx?ItemID=734) 

G. HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

  THỜI GIAN 

  xanh 

335  Tôi lại có những đêm xanh không quên ở Phú Quốc. Những buổi tối 

ngắm hoàng hôn trên biển tây, đi dọc bờ cát trên bãi Trường, nhìn ánh 

đèn của những con thuyền ngoài xa, những câu thơ từng viết về một 

“Đêm xanh Phú Quốc" lại trở về trong tôi. 
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(http://baolaocai.vn/bai-viet/12276-phu-quoc--ky-uc-nhung-dem-xanh) 

336  Những cuốn lưu bút bây giờ không còn chuyền tay nữa, thay vào đó là những 

cuốn kỷ yếu lưu hình ảnh một thời. Cái thời gọi là lưu bút ngày xanh. 

(https://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202007/luu-but-ngay-

xanh-8174961/) 

337  Thời gian xanh mãi! Tôi cứ thấy tiếng thời gian xao động xạc xào trong 

suốt tập thơ. Thời gian từ cổ sơ vọng lại. Thời gian từ lịch sử vọng về. Thời 

gian xanh từ những danh nhân cống hiến tài năng và trí tuệ cho đất nước. 

Thời gian xanh từ máu xương người chiến sĩ ngân vọng vào cuộc sống hôm 

nay. Giản dị và bình yên. Thời gian xanh mãi! Xin chúc mừng vị tướng với 

tập thơ đầu tiên của chính mình.    

(http://nguoihanoi.com.vn/nhu-thoi-gian-xanh-mai_255672.html) 

338  Ngày xanh cho thành phố là một trong những hoạt động chính nằm trong 

dự án "Hành trình xanh".  

(http://unesco-cep.org.vn/du-an/hanh-trinh-xanh/ngay-xanh-cho-thanh-

pho#ixzz5U5Dbyob3) 

339  Ngày ấy hẳn còn xanh.  

(http://unesco-cep.org.vn/du-an/hanh-trinh-xanh/ngay-xanh-cho-thanh-

pho#ixzz5U5Dbyob3) 

  đen 

340  Quá khứ đen tối của hòn đảo ma nằm giữa Ấn Độ Dương 

(http://soha.vn/qua-khu-den-toi-cua-hon-dao-ma-nam-giua-an-do-duong-

20180312113512586.htm) 

341  Quá khứ đen tối, lịch sử thăng trầm của Sentosa –nơi diễn ra hội nghị 

thượng đỉnh Mỹ-Triều. 

(https://thethaovanhoa.vn/the-gioi/qua-khu-den-toi-lich-su-thang-tram-

cua-sentosa-noi-dien-ra-hoi-nghi-thuong-dinh-mytrieu-n20180609 

113427698.htm) 

http://unesco-cep.org.vn/du-an/hanh-trinh-xanh/ngay-xanh-cho-thanh-pho#ixzz5U5Dbyob3
http://unesco-cep.org.vn/du-an/hanh-trinh-xanh/ngay-xanh-cho-thanh-pho#ixzz5U5Dbyob3
http://unesco-cep.org.vn/du-an/hanh-trinh-xanh/ngay-xanh-cho-thanh-pho#ixzz5U5Dbyob3
http://unesco-cep.org.vn/du-an/hanh-trinh-xanh/ngay-xanh-cho-thanh-pho#ixzz5U5Dbyob3
http://soha.vn/qua-khu-den-toi-cua-hon-dao-ma-nam-giua-an-do-duong-20180312113512586.htm
http://soha.vn/qua-khu-den-toi-cua-hon-dao-ma-nam-giua-an-do-duong-20180312113512586.htm
https://thethaovanhoa.vn/the-gioi/qua-khu-den-toi-lich-su-thang-tram-cua-sentosa-noi-dien-ra-hoi-nghi-thuong-dinh-mytrieu-n20180609
https://thethaovanhoa.vn/the-gioi/qua-khu-den-toi-lich-su-thang-tram-cua-sentosa-noi-dien-ra-hoi-nghi-thuong-dinh-mytrieu-n20180609
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342  Phía trước chỉ có một tương lai đen tối đang chờ đón tôi…Phía trước tôi 

giờ chỉ là những mảng màu đen tối. Tôi không đủ tự tin khi nghĩ về tương 

lai nữa. Tôi phải làm sao đây? 

(http://www.cuasotinhyeu.vn/tu-van/tam-ly/phia-truoc-chi-co-mot-tuong-

lai-den-toi-dang-don-doi-toi-64889.html) 

343  Sẽ là “những ngày đen tối” với bọn “giặc nội xâm”? 

(https://dantri.com.vn/blog/se-la-nhung-ngay-den-toi-voi-bon-giac-noi-

xam-20160803071415009.htm) 

344  Bất chấp tương lai đen tối lấy chồng ngớ ngẩn, 30 năm sau xảy ra điểu bất 

ngờ. 

(https://www.vietgiaitri.com/yeu/tam-su/201612/bat-chap-tuong-lai-den-

toi-lay-chong-ngo-ngan-30-nam-sau-xay-ra-dieu-bat-ngo-2709919/) 

345  Đó là những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời tôi. 

(https://www.webtretho.com/forum/f188/ban-vuot-qua-giay-phut-den-toi-

nhat-cuoc-doi-nhu-the-nao-cung-chia-se-nhe-1529753/) 

346  Bạn vượt qua giây phút đen tối nhất cuộc đời như thế nào? Cùng chia sẻ 

nhé! 

(https://www.webtretho.com/forum/f188/ban-vuot-qua-giay-phut-den-toi-

nhat-cuoc-doi-nhu-the-nao-cung-chia-se-nhe-1529753/) 

347  Thưa các bạn, những tháng ngày đen tối này sẽ xứng đáng với tất cả những 

gì chúng ta chịu đựng nếu qua đó, chúng ta biết rằng chúng ta không 

có số được người khác phụng sự, mà thật ra là phải tự phụng sự mình và 

phụng sự đồng bào  

(https://vi.glosbe.com/vi/en/s%E1%BB%91%20%C4%91en?page=4&tmm

ode=MUST) 

348  Mặc dù không ai trong số chúng ta sẽ phải trải qua đáy sâu của nỗi đau khổ 

mà Chúa của chúng ta đã phải chịu đựng, nhưng mỗi người chúng ta sẽ có 

những giờ phút đen tối và cay đắng—những lúc mà nỗi buồn phiền và 

đau đớn có thể dường như lớn lao hơn chúng ta có thể chịu đựng được. 

http://www.cuasotinhyeu.vn/tu-van/tam-ly/phia-truoc-chi-co-mot-tuong-lai-den-toi-dang-don-doi-toi-64889.html
http://www.cuasotinhyeu.vn/tu-van/tam-ly/phia-truoc-chi-co-mot-tuong-lai-den-toi-dang-don-doi-toi-64889.html
https://dantri.com.vn/blog/se-la-nhung-ngay-den-toi-voi-bon-giac-noi-xam-20160803071415009.htm
https://dantri.com.vn/blog/se-la-nhung-ngay-den-toi-voi-bon-giac-noi-xam-20160803071415009.htm
https://www.vietgiaitri.com/yeu/tam-su/201612/bat-chap-tuong-lai-den-toi-lay-chong-ngo-ngan-30-nam-sau-xay-ra-dieu-bat-ngo-2709919/
https://www.vietgiaitri.com/yeu/tam-su/201612/bat-chap-tuong-lai-den-toi-lay-chong-ngo-ngan-30-nam-sau-xay-ra-dieu-bat-ngo-2709919/
https://vi.glosbe.com/vi/en/s%E1%BB%91%20%C4%91en?page=4&tmmode=MUST
https://vi.glosbe.com/vi/en/s%E1%BB%91%20%C4%91en?page=4&tmmode=MUST
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(https://vi.glosbe.com/vi/en/s%E1%BB%91%20%C4%91en?page=4&tmm

ode=MUST) 

349  Trong thời kỳ đen tối, các Thánh không chỉ là hình mẫu lý tưởng của đạo 

đức hoàn hảo, những lời cầu nguyện của Thánh được Nhà Thờ sử dụng. 

(https://nghiencuulichsu.com/2017/04/05/van-minh-phuong-tay-dem-

truong-trung-co/) 

350  Đây có thể là thời kỳ đen tối nhất của loài người khi mà niềm tin về phù 

thủy, ma thuât, cái chết... phổ biến khắp mọi nơi. 

(http://soha.vn/su-that-ve-thoi-ky-den-toi-nhat-cua-the-gioi-loai-nguoi- 

0160619102534511.htm) 

351  Bạn biết không, nếu không gieo quả ngọt, gieo niềm tin thì tương lai sẽ u 

sầu, xám xịt.  

(http://www.baobaclieu.vn/cuoc-song-quanh-ta/nho-mai-mau-ao-xanh-

58054.html) 

352  Giai đoạn đen tối của nước Mỹ! 

(https://nongnghiep.vn/giai-doan-den-toi-cua-nuoc-my-post206299.html) 

353  Giai đoạn thảm hầu này còn được gọi là “thời đại đen tối” 

(https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/thoi-ky-den-toi-nhat-lich-su-du-

loai-tham-hoa-ap-xuong-dau-con-nguoi-c415a1006000.html) 

354  Nghe “sao” kể về khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời 

(https://dantri.com.vn/van-hoa/nghe-sao-ke-ve-khoanh-khac-den-toi-nhat-

trong-cuoc-doi-20170329080216112.htm) 

355 G

2
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Ngay trong thời kỳ đen tối nhất của sự bội đạo, một số người vẫn theo đạo 

thật Đấng Christ.  

(https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?

page=3&tmmode=MUS) 

356  Giai đoạn đen tối nhất của lạm phát giá thực phẩm có thể đã qua, nhưng tác 

động của nó vẫn chưa được xoa dịu hoàn toàn, chuyên gia Wai Ho Leong của 

https://vi.glosbe.com/vi/en/s%E1%BB%91%20%C4%91en?page=4&tmmode=MUST
https://vi.glosbe.com/vi/en/s%E1%BB%91%20%C4%91en?page=4&tmmode=MUST
https://nghiencuulichsu.com/2017/04/05/van-minh-phuong-tay-dem-truong-trung-co/
https://nghiencuulichsu.com/2017/04/05/van-minh-phuong-tay-dem-truong-trung-co/
http://soha.vn/su-that-ve-thoi-ky-den-toi-nhat-cua-the-gioi-loai-nguoi-
http://www.baobaclieu.vn/cuoc-song-quanh-ta/nho-mai-mau-ao-xanh-58054.html
http://www.baobaclieu.vn/cuoc-song-quanh-ta/nho-mai-mau-ao-xanh-58054.html
https://nongnghiep.vn/giai-doan-den-toi-cua-nuoc-my-post206299.html
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/thoi-ky-den-toi-nhat-lich-su-du-loai-tham-hoa-ap-xuong-dau-con-nguoi-c415a1006000.html
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/thoi-ky-den-toi-nhat-lich-su-du-loai-tham-hoa-ap-xuong-dau-con-nguoi-c415a1006000.html
https://dantri.com.vn/van-hoa/nghe-sao-ke-ve-khoanh-khac-den-toi-nhat-trong-cuoc-doi-20170329080216112.htm
https://dantri.com.vn/van-hoa/nghe-sao-ke-ve-khoanh-khac-den-toi-nhat-trong-cuoc-doi-20170329080216112.htm
https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?page=3&tmmode=MUST
https://vi.glosbe.com/vi/en/th%E1%BB%9Di%20ho%C3%A0ng%20kim?page=3&tmmode=MUST


PL 118 

Barclays nhận định trong bối cảnh nhiều nước châu Á đang oằn mình giải 

quyết hậu quả từ thời tiết đối với các khu vực sản xuất ngũ cốc của thế giới. 

(https://congthuong.vn/giai-doan-den-toi-da-qua-4842.html) 

  hồng 

357  MU đã thắng: tương lai có hồng như màu áo? 

(https://baomoi.com/mu-da-thang-tuong-lai-co-hong-nhu-mau-

ao/c/27564039.epi) 

358  Liverpool thất bại, nhưng... có một tương lai màu hồng đang chờ họ. 

(https://thethaovanhoa.vn/buixuanphai/details/c501n20180528224353528/ 

359  Họ có thể tận dụng triệt để những tình huống đá cố định mà pha đá phạt hàng rào 

đẳng cấp của Park Chu Young là một ví dụ... Buồn cho Hàn Quốc, nhưng với những 

gì đã thể hiện, họ có quyền tin vào một tương lai màu hồng. 

(http://danviet.vn/the-thao/tuong-lai-hong-132344.html) 

  tím 

360  Anh ơi bầu trời màu xanh, thời gian màu tím… Tim anh màu gì? 

(https://www.pinterest.com/pin/740701469946908703/) 

  vàng  

361  Cái thời ấy, chẳng phải giầu sang phú quý hay đời sống thanh bình yên ấm 

gì, nhưng tôi vẫn nghĩ đó là một thời vàng son của một đám bè bạn hãy còn 

cắp sách đến trường.  

(https://nhavannhattien.wordpress.com/mot-thoi-vang-son-chu-nghia/) 

362  Thời vàng son của YouTube, khi mà họ có cả triệu người sáng tạo nội dung 

khác nhau và mọi người đều kiếm được tiền trong khi làm những gì họ muốn 

đã kết thúc.   

(Zingnews.vn)  

363  V-League 2010, CLB Hà Nội T&T lên ngôi vô địch ở giải đấu cao nhất bóng 

đá Viêt Nam sau khi hòa 0-0 với CLB Navibank ở vòng đấu cuối, kết thúc 

12 khát danh hiệu của bóng đá thủ đô, đồng thời mở ra thời kỳ vàng son 

của bóng đá Hà Nội Từ đó đến nay. 

https://congthuong.vn/giai-doan-den-toi-da-qua-4842.html
https://baomoi.com/mu-da-thang-tuong-lai-co-hong-nhu-mau-ao/c/27564039.epi
https://baomoi.com/mu-da-thang-tuong-lai-co-hong-nhu-mau-ao/c/27564039.epi
https://thethaovanhoa.vn/buixuanphai/details/c501n20180528224353528/
http://danviet.vn/the-thao/tuong-lai-hong-132344.html
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(Theo Dân Trí. Hanifc.com.vn) 

364  Lê Huỳnh Đức và đồng đội tái hiện thời vàng son của bóng đá TP. Hồ chí 

Minh. 

(Thethaovanhoa.vn) 

365  Những người lưu giữ thời vàng son của trung thu Hà Nội xưa. 

(https://baomoi.com/nhung-nguoi-luu-giu-thoi-vang-son-cua-trung-thu-ha-

noi-xua/c/32171440.epi) 
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