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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

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

nhận đã và đang tiếp tục được đón nhận như một nền tảng khoa học giàu 

năng lực giải thích, cho phép người nghiên cứu hiểu biết và lý giải các 

phạm trù thế giới thông qua hệ thống các ý niệm được nghiệm thân trong 

ngôn ngữ. Theo quan điểm của Ngôn ngữ học tri nhận, với vai trò là một 

trong những hình thức tư duy, ẩn dụ ý niệm 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. Bằng cách đó con người tạo cho mình hiểu 

biết mới”.  

Trong quá trình nhận thức và tư duy, người Việt đã sử dụng ẩn dụ ý 

niệm như một phương tiện hữu hiệu để tri nhận thế giới thông qua các 

phạm trù tri nhận, đặc biệt là phạm trù màu sắc. 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 biểu hiện và hình thành 

những ý niệm mới, mở ra sự hiểu biết về cơ sở tư duy và các quá trình 

nhận thức thế giới xung quanh của con người nói chung và người Việt nói 

riêng. Việc tìm hiểu, nghiên cứu ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt là 

một hướng nghiên cứu mới mẻ, có khả năng đem đến những khám phá 

bất ngờ, thú vị về quá trình chuyển di ý niệm màu sắc tới các lĩnh vực đời 

sống, tư duy của người Việt. Ở Việt Nam, cho đến nay, chưa có công trình 

khoa học nào nghiên cứu thấu đáo, có hệ thống về ẩn dụ ý niệm màu sắc 

trong tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu xoay quanh việc làm rõ cấu trúc, đặc 

điểm ngữ nghĩa của các từ ngữ chỉ màu sắc, thuộc tính điển dạng của một 

số màu nhất định.  

Thực tiễn nghiên cứu trên 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”.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

-  Vận dụng lý thuyết ADYN vào nghiên cứu ẩn dụ ý niệm từ miền 
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nguồn màu sắc.  

- Tìm hiểu và lý giải cơ chế ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến các 

miền đích tri nhận khác nhau.  

-  Luận án cung cấp hiểu biết cụ thể về các mô hình tri nhận ẩn dụ ý 

niệm màu sắc được sử dụng trong đời sống của người Việt.  

- Sau cùng, luận án mang lại cái nhìn toàn diện về ẩn dụ ý niệm màu 

sắc trong phương thức tư duy người Việt, giá trị tri nhận của ẩn dụ ý niệm 

màu sắc. Qua đó, góp phần phổ biến, ứng dụng lý thuyết ẩn dụ ý niệm 

trong thực tiễn tiếng Việt, khám phá thêm về đặc trưng tri nhận, phương 

thức tư duy của người Việt trong quá trình sử dụng công cụ tiếng Việt. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

+ 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 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 ẩn dụ ý niệm màu sắc được 

sử dụng trong đời sống của người Việt. Việc khảo sát những giá trị tri 

nhận của ẩn dụ ý niệm màu sắc không tách rời với môi trường văn hóa, 

xã hội Việt Nam.  

+ Thứ ba, kiến giải về đặc trưng tri nhận, phương thức tư duy của 

người Việt trong quá trình sử dụng công cụ tiếng Việt để nhận thức và 

khám phá 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 ý niệm, ẩn dụ ý niệm màu 

sắc trong tiếng Việt, bao gồm ẩn dụ ý niệm màu sắc về con người, đời 

sống xã hội và hiện tượng tự nhiên được thiết lập dựa trên cơ sở ngữ liệu 

thu thập được. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 Lựa chọn cách tiếp cận ẩn dụ ý niệm gắn với chức năng tri nhận 

của Lakoff, Kövecses, luận án tập trung khảo sát ẩn dụ ý niệm màu sắc 

trong tiếng Việt. Cụ thể, chúng tôi đặt sự quan tâm trước hết vào các ẩn 
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dụ ý niệm màu sắc, làm rõ loại màu sắc nào sẽ tạo ra những ánh xạ từ 

miền nguồn sang miền đích tri nhận.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Thực hiện luận án, chúng tôi kết hợp sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu: phương pháp miêu tả- được sử dụng để miêu tả ẩn dụ ý niệm 

màu sắc, mô hình tri nhận ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt; phương 

pháp hỗ trợ: phương pháp thu thập tư liệu, phân tích tư liệu; phương pháp 

vận dụng văn hóa học, các lý thuyết liên ngành. 

5. Đóng góp mới của luận án 

5.1. Về lý luận 

Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm màu sắc trong 

tiếng Việt một cách hệ thống từ góc độ ngữ nghĩa học tri nhận, góp phần 

thúc đẩy quá trình ứng dụng lí thuyết ẩn dụ ý niệm vào thực tiễn nghiên 

cứu tiếng Việt nói chung. Hướng đi của luận án gợi mở một cách tiếp cận 

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

5.2. Về thực tiễn 

Luận án tập trung làm rõ một số vấn đề: cấu trúc mô hình tri nhận, 

cơ sở hình thành ẩn dụ ý niệm màu sắc, phân tích các mô hình ẩn dụ ý 

niệm màu sắc. Qua đó, cung cấp cái nhìn sâu hơn về ẩn dụ ý niệm màu 

sắc trong tiếng Việt. 

Màu sắc là một trong những phạm trù tri nhận mang đặc trưng văn 

hóa dân tộc. Việc nghiên cứu ẩn dụ ý niệm màu sắc góp phần làm sáng tỏ 

phương thức tư duy, giúp hiểu rõ hơn văn hóa Việt Nam để truyền bá, 

giới thiệu hoặc ứng dụng vào việc giảng dạy nghiên cứu về ẩn dụ và các 

biểu tượng màu sắc trong văn hóa Việt Nam. 

6. Cấu trúc của luận án 

 Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận án gồm 4 chương. 
Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của đề 

tài.  

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

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

Chương 4. Ẩn dụ ý niệm màu sắc về đời sống xã hội, hiện tượng tự 

nhiên trong tiếng Việt 
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÁN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ 

LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. DẪN NHẬP 

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 

Lịch sử nghiên cứu về màu sắc ghi nhận những biến đổi trong 

đường hướng nghiên cứu kể từ sự ra đời công trình Basic Color Terms: 

Their Universality and Evolution của Berlin và Kay (1969), 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 từ chỉ màu sắc. 

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; Hardin & Maffi (1997) trong Color Categories in Thought 

and Language đã đưa ra những kiến giải thú vị về vấn đề tên màu, phân 

loại từ chỉ màu sắc trong các ngôn ngữ, cho thấy có những ràng buộc 

chung trong cách đặt tên màu. Quá trình nhận thức màu sắc được giải 

thích dựa trên các quá trình sinh lý học thần kinh của con người. 

Đào sâu vấn đề các phổ quát ngữ nghĩa và quá trình phát triển từ 

chỉ màu, Biggam và Kay (2006) trong Progress in Colour Studies – 

volume I  tiếp tục mở rộng, bổ sung nội hàm:  ngữ nghĩa màu sắc,  một 

mô hình mới; hệ thống từ chỉ màu cơ bản và các màu phái sinh: ý nghĩa 

và các thuộc tính tương quan, vv… 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 và  những kiến 

giải quá trình đặt tên màu trong các ngôn ngữ cụ thể của Steinvall (2002) 

với English Colour Terms in Context; Wu (2011) với The Evolution of 

Basic Color Terms in Chinese…   

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

Checvalier và Alain Gheerbran (1996) trong The Penguin dictionary of 

symbols đã đi sâu nghiên cứu giá trị biểu trưng của màu sắc trong các nền 

văn hóa, ý nghĩa của các biểu tượng văn hóa, trong đó có màu sắc. Các 

tác giả Silvestre, Cardeira và Villalva (2016) trong công trình Colour and 

Colour Naming: Crosslinguistic Approaches đề xuất hướng nghiên cứu 
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đa văn hóa với các màu phái sinh trong các ngôn ngữ.   

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

Rosch, H. (1973) với bài viết “Natural Categories” in trong tạp chí 

Cognitive Psychology, nghiên cứu của Rosch & Carolyn (1975) 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, điều chỉnh những bất cập 

trong nghiên cứu buổi đầu về màu sắc của Berlin và Kay; Lakoff 

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

about the Mind cũng đã chỉ ra 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; Taylor (1995) trong công trình Linguistic Categorization 

Prototypes in Linguistic Theory  sử dụng điển dạng như một phần của 

phạm trù hóa để mô tả các từ chỉ màu… 

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; Lindsey & 

Brown (2004), với “Color naming and color consensus: “Blue” is 

special” in trong Journal of vision  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 đã lí giải về ý niệm màu sắc. Theo ông, “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”. Về cơ bản, 

tri nhận màu sắc của con người dựa trên sự trải nghiệm cơ thể. 

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 các 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) với bài 

viết Về cấu trúc nghĩa của tình từ tiếng Việt, Chu Bích Thu với các công 

trình nghiên cứu: Thành phần đánh giá trong ngữ nghĩa một số tính từ; 

Thêm một nhận xét về sự hình thành từ láy trong tiếng Việt; Những đặc 



6 

 

 

trưng ngữ nghĩa của tính từ tiếng Việt hiện đại; Đào Thản (1992) với Hệ 

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

quát; Nguyễn Thị Liên (2004)  với Sự biểu đạt ý nghĩa màu sắc của từ 

ngữ tiếng Việt; Nguyễn Khánh Hà (2014) với Hệ thống từ ngữ chỉ màu 

sắc trong tiếng Việt … nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa của các 

từ ngữ chỉ màu sắc. 

Từ bình diện ngôn ngữ văn chương, Đào Thản (1976) với Màu đỏ 

trong thơ; Trần Văn Sáng (2009) với Thế giới màu sắc trong ca dao; 

Nguyễn Thị Thành Thắng (2001) với Màu xanh trong thơ Nguyễn Bính 

… cho thấy 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. 

Theo hướng nghiên cứu văn hóa, Trịnh Thị Minh Hương (2009) với 

Tính biểu trưng của từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Việt; Lê Thị Vy (2013) 

trong Vài nét đặc trưng văn hoá dân tộc thể hiện qua các từ chỉ màu sắc... 

nghiên cứu ý nghĩa biểu trưng của các màu cơ bản trong ngôn ngữ.  

Theo hướng tri nhận, ghi nhận kết quả bước đầu trong nghiên cứu 

điển dạng màu đen 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; Nguyễn Thị Hạnh Phương (2017) với Về ý niệm 

“ĐỎ” trong tiếng Việt. 

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

1.2.2.1. Trên thế giới 

Kiến giải ẩn dụ ý niệm màu sắc gắn với miền đích cảm xúc, Apresjan 

(1997) trong Emotion metaphor and Cross – Linguitic Conceptualisation 

of Emotion đã mô tả ẩn dụ cảm xúc liên quan đến “màu sắc” với mô hình 

ẩn dụ ý niệm CẢM XÚC LÀ MÀU SẮC trong nhóm các ẩn dụ văn hóa. 

Theo ông, các ẩn dụ ý niệm 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… 

Đào sâu, mô tả ánh xạ trong ẩn dụ ý niệm màu sắc, Sandford (2014) 

với bài viết: Turn a Colour with Emotion: a Linguistic Construction of 
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Colour in English đã chỉ ra màu sắc liên quan đến cảm xúc tiêu cực là 

trắng, đen, đỏ, xanh; các màu liên quan đến cảm xúc tích cực là vàng, 

xanh, cam và hồng. Strudsholm (2016) với Metaphor and Emotion in 

Colour Word đã phân tích ý nghĩa của ẩn dụ ý niệm gắn với màu xanh, 

đỏ và đen… 

Theo hướng so sánh, đối chiếu, Guimei He (2011) trong A 

Comparative Study of Color Metaphor in English and Chinese; Wijana 

(2015) với Metaphor of Colors in Indonesian; Kolahdouz (2015) trong  A 

Cognitive to Translating Color Metaphor in English and Turkish 

Proverbs, vv… ở những mức độ khác nhau đã đi sâu nghiên cứu ẩn dụ 

như một hiện tượng phổ biến, một hình ảnh của lời nói, chỉ ra nét tương 

đồng trong ẩn dụ ý niệm màu sắc trong các ngôn ngữ. 

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

(2017) trong công trình Color, Metaphor and Culture trên cơ sở tổng 

thuật kết quả nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm màu sắc, đã cung cấp các bằng 

chứng thực nghiệm lý thuyết ẩn dụ ý niệm màu sắc với các mô hình GIẬN 

DỮ LÀ ĐỎ, BUỒN LÀ MÀU XANH DA TRỜI, TÍCH CỰC LÀ TƯƠI 

SÁNG - TIÊU CỰC LÀ TỐI, HẠNH PHÚC LÀ TƯƠI SÁNG - BUỒN 

LÀ TỐI, NỮ LÀ SÁNG – NAM LÀ TỐI. 

1.2.2.2. Ở Việt Nam 

Nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm màu sắc, ghi nhận một số lượng không 

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

các công trình như: Bước đầu khảo sát ẩn dụ tình cảm trong thành ngữ 

tiếng Hán và tiếng Việt của Vi Trường Phúc (2007); Ẩn dụ ý niệm trong 

thơ và kịch của Lưu Quang Vũ của Trần Thị Lan Anh (2017); Ẩn dụ ý 

niệm trong ca từ Trịnh Công Sơn của Nguyễn Thị Bích Hạnh (2014); Ẩn 

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

tiếng Anh) của Trần Thế Phi (2016),…  

Như vậy, từ thế kỷ XX, trên thế giới, màu sắc đã trở thành đối tượng 

nghiên cứu thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học từ nhiều bình diện 

khác nhau. Kết quả nghiên cứu một mặt cho thấy một mô hình có thể dự 

đoán được trong hệ thống từ chỉ màu sắc, mặt khác, cho thấy tính chất 

đặc thù của hệ thống từ chỉ màu trong từng ngôn ngữ,  mô tả các ẩn dụ 
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màu sắc cơ bản trong các ngôn ngữ, đánh dấu bước tiến đáng ghi nhận 

trong ứng dụng lý thuyết tri nhận vào thực tiễn nghiên cứu ẩn dụ ý niệm 

màu sắc trong các ngôn ngữ. 

Ở Việt Nam, nhiều nhà nghiên cứu đã ứng dụng lý thuyết về ẩn dụ 

ý niệm để tiếp cận, khai thác phương thức ẩn dụ ý niệm màu sắc. Tuy 

nhiên kết quả nghiên còn hạn chế. Thứ nhất, ý niệm màu sắc về cơ bản 

chỉ được đề cập với tư cách thuộc tính của một miền nguồn ánh xạ lên 

miền đích con người. Thứ hai, các nghiên cứu về ẩn dụ ý niệm màu sắc, 

quan hệ giữa miền nguồn màu sắc và miền đích con người giới hạn trong 

sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích cảm xúc. Nhìn chung ở 

Việt Nam đến nay, chưa có một công trình chuyên sâu nghiên cứu một 

cách đầy đủ và có hệ thống về ẩn dụ ý niệm  màu sắc trong tiếng Việt, 

cho thấy cần thiết có những nghiên cứu đầy đủ hơn. Kết quả đạt được đã 

gợi mở cho hướng nghiên cứu về Ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt 

của chúng tôi. Luận án này chính là sự lấp đầy “khoảng trống” nghiên 

cứu về ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt. 

1.3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU  

Các bình diện nghiên cứu của luận án được triển khai trên tinh thần của 

ngôn ngữ học tri nhận. Luận án lựa chọn giới thiệu các vấn đề liên quan. 

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

-  Phạm trù (category) và phạm trù hóa (categorization) 

- Ý niệm (concept) và sự ý niệm hóa (conceptualization) 

- Không gian tinh thần (mental space) và mô hình tri nhận 

(cognitive models) 

- Tính nghiệm thân (embodiment) 

- Lược đồ hình ảnh (image schema) 

- Điển dạng (prototype) 

1.3.2. Lý thuyết ẩn dụ ý niệm 

1.3.2.1. Khái niệm về ẩn dụ ý niệm 

Khi tri nhận luận phát triển, ẩn dụ ý niệm được xem là một phương 

tiện để suy nghĩ, khái niệm hóa và hiểu biết thế giới, là công cụ để con 

người nhận thức và mô tả thực tế. Ẩn dụ ý niệm đóng vai trò quan trọng 
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không chỉ trong ngôn ngữ mà cả trong suy nghĩ và hành động của con 

người (Lakoff, 1993). 

1.3.2.2. Cấu trúc của ẩn dụ ý niệm 

Ẩn dụ ý niệm 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 BẠC. Miền nguồn là miền khái niệm mà từ đó biểu thức 

ẩn dụ được rút ra. Miền đích là miền khái 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 ẩn dụ. Định hướng trong tương tác giữa hai miền nguồn - 

đích được gọi là “ánh xạ”. 

1.3.2.3. Phân loại ẩn dụ ý niệm 

 + Ẩn dụ cấu trúc (structural metaphor) 

 + Ẩn dụ bản thể (ontological metaphor) 

 + Ẩn dụ định hướng (Orientational metaphor) 

1.3.3. Một số vấn đề lý luận liên quan đến “màu sắc” và ẩn dụ ý niệm 

màu sắc trong ngôn ngữ 

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

Theo William (2001), 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. Thuộc phạm trù màu sắc, 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. Ý niệm màu sắc trong tiếng Việt được 

chúng tôi khái quát là tập hợp ý niệm về: 

1. Màu cụ thể (tên màu) được ghi lại bằng ngôn ngữ (đen, trắng, 

đỏ, vàng xanh, nâu, tím, xám, vv...). 

2. Tính chất về sắc độ (đậm, nhạt, biếc, ngát, thẫm…), độ sáng của 

màu trong ngôn ngữ (sáng, tối)  

3. Tính nhiệt được cảm nhận (nóng/ấm, lạnh/mát, âm, dương) 

4. Dạng thể đại diện màu sắc (máu, mực, giấy, vv…) 

5. Nguồn của màu sắc (ánh sáng, tia sáng, bóng đêm …)  

6. Giá trị thẩm mỹ, tri nhận của màu sắc (tích cực, tiêu cực, vv…) 

7. Hoạt động của con người với màu sắc (phủ, nhúng, xóa...) 
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1.3.3.2. Khái niệm ẩn dụ ý niệm màu sắc 

Ẩn dụ ý niệm màu sắc là phương thức lý giải và trải nghiệm một 

loại vấn đề (ý niệm, miền ý niệm) trừu tượng qua ý niệm màu sắc. Cụ thể, 

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 

Các thuộc tính cơ bản trong mô hình tri nhận nguồn được khảo sát: 

đặc điểm về nghĩa, đặc điểm về dạng thức; đặc điểm về tính chất vật lý 

(sắc độ, độ sáng, tính nhiệt); nguồn của màu sắc; giá trị thẩm mỹ, tri nhận 

của màu sắc trong văn hóa dân tộc. 

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH CẤU TRÚC ẨN DỤ Ý NIỆM MÀU SẮC 

TRONG TIẾNG VIỆT 

2.1. DẪN NHẬP 

2.2. SỰ CHỌN LỌC THUỘC TÍNH ĐIỂN DẠNG CỦA MÀU SẮC 

TRONG HAI MIỀN Ý NIỆM NGUỒN – ĐÍCH  

Để có cơ sở giải thích những cấu trúc ẩn dụ ý niệm 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  biểu đạt màu sắc, chỉ ra 

sự chuyển nghĩa ẩn dụ.  

2.2.1. Nhóm từ đơn tiết định danh màu 

Chúng tôi thống kê được 27 đơn vị. Nghĩa của chúng được xác định 

thông qua chỉ dẫn cơ bản – so sánh với màu của vật, dạng thể đại diện 

cho màu. Ví dụ: “xanh”: (có màu) (giống như màu của lá cây, của 

nước).Tuy nhiên, thực tế sử dụng tiếng Việt ghi nhận sự chuyển nghĩa vô 

cùng độc đáo. Chẳng hạn: ước mơ xanh, khát vọng xanh, vv... Những 

thuộc tính cơ bản của ý niệm màu sắc như sắc độ, độ sáng của màu… trở 

thành cơ sở cho sự nhận thức các sắc thái khác nhau của cung bậc cảm 

xúc con người, thời gian…Nghĩa là, đã có một sự chuyển di ý niệm màu 

sắc sang ý niệm mang tính trừu tượng khác.  
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2.2.2. Nhóm từ đơn tiết chỉ hoạt động của con người với màu sắc 

Sự xuất hiện của các từ thuộc nhóm này với các biểu thức ngôn 

ngữ thường nhật: tô hồng tình yêu, tô hồng lạc quan, vv… là những minh 

chứng rõ rệt cho sự chuyển di ý niệm màu sắc sang ý niệm về hoạt động 

xã hội của con người. 

2.2.3. Nhóm từ ngữ đa tiết biểu đạt màu, dạng thể liên quan đến màu sắc 

Chúng tôi thống kê được 396 đơn vị, chia thành 5 tiểu nhóm: 

(1). Nhóm biểu đạt màu sắc kiểu “Yếu tố chỉ màu + sắc độ”, gồm 

139 đơn vị:  đen bóng, đỏ au, vv, …  

(2). Nhóm định danh màu kiểu “Từ chỉ màu + vật đại diện màu”, 

gồm 74 đơn vị: xanh rêu, đỏ bồ quân, vv…  

(3). Nhóm biểu đạt màu kiểu “Từ chỉ màu + yếu tố láy” gồm 44 

đơn vị: hồng hồng, hồng hào, đen đen, vv… 

(4). Nhóm định danh màu kiểu “Từ chỉ màu + từ chỉ màu” gồm 29 

đơn vị: cam hồng, đỏ tía, đỏ nâu, đỏ da cam, vv… 

(5). Nhóm các từ định danh màu kiểu “Từ chỉ phạm trù + vật đại 

diện màu” gồm 110 đơn vị: màu hoa bưởi, màu da bò, vv … 

Khảo sát hoạt động của các nhóm biểu thức này trong thực tiễn 

tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy 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. Thuộc tính của “màu” được xem là đại diện cho tính chất của màu 

trong văn hóa Việt trở thành “bệ đỡ” cho sự tri nhận cảm xúc trừu tượng, 

phức tạp của con người. Với vai trò là miền nguồn, miền ý niệm màu sắc 

đã chuyển di thuộc tính sang những phạm trù ý niệm khác. Tiến hành 

thống kê những biểu thức ẩn dụ dựa trên ý niệm miền nguồn. Chúng tôi 

xác định được những thuộc tính điển dạng của miền nguồn màu sắc như 

bảng 2.1. sau: 

Bảng 2.1. Số lượng và tỉ lệ ẩn dụ theo ý niệm nguồn màu sắc trong tiếng Việt 



12 

 

 

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% 

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 

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. Mặt khác, không phải tất cả các thuộc tính ở miền nguồn đều phóng 

chiếu lên 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]. 

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 

2.3.1.1. Sự ánh xạ thuộc tính sắc độ từ miền nguồn màu sắc sang miền 

đích đối tượng thuộc miền ý niệm con người  

Chúng tôi tìm thấy những bằng chứng cho sự ánh xạ này trong các 

mô hình ẩn dụ: 

(1) TÍNH CHẤT CỦA NHỮNG ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH 

TƯƠNG ỨNG VỚI MÀU SẮC 

+ TÍNH CHẤT TÍCH CỰC CỦA ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH 

TƯƠNG ỨNG VỚI SẮC ĐỘ MÀU  SẮC 

+ TÍNH CHẤT TIÊU CỰC CỦA ĐỐI TƯỢNG TƯƠNG ỨNG 

VỚI SẮC ĐỘ MÀU SẮC 
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(2) KHÁT VỌNG, LÝ TƯỞNG CỦA ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH 

TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỘ SÁNG CỦA MÀU SẮC 

2.3.1.2. Sự ánh xạ thuộc tính độ sáng của miền nguồn màu sắc sang miền 

đích những đặc điểm, tính chất của của đối tượng thuộc 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 mô hình ẩn dụ cụ thể: 

 (1) SỰ MAY MẮN, TRỞ NGẠI CỦA ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH 

TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỘ SÁNG CỦA MÀU  

(2) ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH 

TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỘ SÁNG CỦA MÀU  

(3) SỰ VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG 

THUỘC MIỀN ĐÍCH TƯƠNG ỨNG VỚI SỰ TĂNG GIẢM ĐỘ SÁNG 

CỦA MÀU 

(4) SỰ SUY GIẢM  CỦA ĐỐI TƯỢNG MIỀN ĐÍCH TƯƠNG 

ỨNG VỚI ĐỘ SÁNG CỦA MÀU   

2.3.1.3. Sự ánh xạ thuộc tính tính nhiệt của miền nguồn màu sắc sang 

miền đích những đặc điểm, tính chất của của đối tượng thuộc miền đích 

con người  

+ TÍNH NHIỆT CỦA ĐỐI TƯỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH 

TƯƠNG ỨNG VỚI TÍNH NHIỆT ĐƯỢC TRI NHẬN CỦA MÀU SẮC 

2.3.1.4. Sự ánh xạ thuộc tính hoạt động của con người với màu sắc từ 

miền nguồn màu sắc sang miền đích hoạt động của đối tượng khác  

(1) SỰ VẬN ĐỘNG, BIẾN ĐỔI CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG THUỘC 

MIỀN ĐÍCH TƯƠNG ỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 

VỚI MÀU SẮC 

(2) QUAN HỆ GIỮA CÁC ĐỐI TƯỢNG THUỘC MIỀN ĐÍCH 

TƯƠNG ỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI VỚI MÀU SẮC 

2.3.2. 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 sắc độ từ miền nguồn màu sắc sang miền 

đích đối tượng thuộc miền ý niệm đời sống xã hội 
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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  

(2)  ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, GIÁ TRỊ CỦA ĐỐI TƯỢNG THUỘC 

CÁC LĨNH VỰC ĐỜI SỐNG XÃ HÔI TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỘ SÁNG 

CỦA MÀU  

2.3.2.2. Sự ánh xạ thuộc tính độ sáng, giá trị tri nhận từ miền nguồn 

màu sắc sang miền đích tự nhiên 

(1) SỰ VẬN ĐỘNG CỦA THỜI GIAN TƯƠNG ỨNG VỚI SỰ 

THAY ĐỔI MÀU SẮC 

(2) ĐẶC TÍNH ĐƯỢC CẢM NHẬN CỦA THỜI GIAN TƯƠNG 

ỨNG GIÁ TRỊ TRI NHẬN CỦA MÀU  

(3) GIÁ TRỊ CỦA SỰ VẬT TƯƠNG ỨNG VỚI MÀU SẮC 

2.4. MÔ HÌNH TỔNG LOẠI ẨN DỤ Ý NIỆM MÀU SẮC TRONG 

TIẾNG  

Mô hình tri nhận tổng loại ẩn dụ ý niệm màu sắc được chúng tôi 

thể hiện cụ thể qua bảng 2.2.  

Bảng 2.2.  Mô hình tri nhận tổng loại ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt 

 

Miền  

ý niệm 

nguồn 

Miền ý niệm đích  

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 
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HIỆN 

TƯỢNG 

TỰ NHIÊN 

Thời gian 

Sự vật 

 

CHƯƠNG 3. ẨN DỤ Ý NIỆM MÀU SẮC VỀ CON NGƯỜI  

TRONG TIẾNG VIỆT 

3.1. DẪN NHẬP 
Trung tâm của ý niệm 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... Ý niệm hạt nhân này được bao bọc, chịu sự 

chi phối của hàng loạt các yếu tố ngoại vi như thời đại, văn hóa dân tộc, 

văn hóa vùng miền, nhận thức cá nhân… Ngôn ngữ học tri nhận ghi nhận 

một hệ thống phong phú ẩn dụ ý niệm về con người. Với vai trò là miền 

nguồn, màu sắc đóng vai trò quan trọng trong sự cấu trúc hóa các các ý 

niệm liên quan đến con người, tạo cơ sở cho công thức tư duy tổng quát 

CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC trong tư duy người Việt. Dựa trên các ánh 

xạ cụ thể giữa miền nguồn màu sắc và miền đích con người, chúng tôi 

xác lập các mô hình ẩn dụ ý niệm màu sắc thứ cấp về con người tương 

ứng các ánh xạ. 

3.2. MÔ HÌNH TRI NHẬN ẨN DỤ Ý NIỆM MÀU SẮC VỀ CON 

NGƯỜI TRONG TIẾNG VIỆT  

3.2.1.  Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích con người 

tâm lý, tình cảm, tinh thần 

3.2.1.1. Ẩn dụ ý niệm cảm xúc CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC 

Trong ẩn dụ ý niệm CẢM XÚC LÀ MÀU SẮC, miền nguồn có 

những thuộc tính đặc trưng như: sắc độ, độ sáng, tính nhiệt được cảm 

nhận màu, hoạt động với màu sắc đối của con người được gán cho miền 

đích cảm xúc. Về cơ bản, có thể cụ thể hóa mô hình chiếu xạ bằng sơ đồ: 

sắc độ   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; 

hoạt động của con người với màu sắc →  hoạt động biến đổi cảm xúc của 

con người. Cấu trúc hóa các cung bậc cảm xúc con người thành màu sắc, 

ẩn dụ ý niệm CẢM XÚC LÀ MÀU SẮC được cụ thể hóa bằng các ẩn dụ 
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thứ cấp:  

+ VUI LÀ MÀU ĐỎ 

Trong tiếng Việt, nhóm cảm xúc tích cực được liên tưởng, gắn liền với 

những màu sắc dương tính về độ sáng, sắc độ. Ẩn dụ ý niệm VUI LÀ MÀU 

SẮC được thể hiện gắn liền với đặc trưng về độ sáng của màu ở mô hình ẩn 

dụ ý niệm thứ cấp: VUI LÀ MÀU ĐỎ. 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: Cây xanh má đỏ 

lòng ta đỏ/ Quê quán lòng ta đất mát tươi (V131), vv… 

+ HI VỌNG LÀ MÀU XANH 

Trong tiếng Việt, mô hình ẩn dụ ý niệm HI VỌNG LÀ MÀU SẮC  

được cụ thể hóa bởi ẩn dụ thứ cấp đặc thù HI VỌNG LÀ MÀU XANH.  

Được xem là màu của thiên nhiên, 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 xanh mát với nhiều cây cối bao phủ 

xung quanh. Sử dụng các từ chỉ màu xanh với các sắc độ khác nhau  để 

diễn tả niềm tin, hi vọng: hi vọng xanh tươi, ước mơ xanh, vv ... là một xu 

hướng hiện hữu trong tiếng Việt. 

+ BUỒN LÀ MÀU XANH  

Trong tiếng Việt, ẩn dụ nỗi buồn gắn với màu xanh đi liền với các 

đặc trưng về sắc độ của màu như mềm, rủ, buốt, biếc, xanh xao:  Chợt hồn 

xanh buốt cho mình xót xa; Một lớp học buâng khuâng màu xanh rủ, vv…  

Thuộc tính sắc độ của màu được người Việt cảm nhận dựa trên những 

“phản ứng” tương ứng của những giác 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 con người. 

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. 

+ BUỒN LÀ MÀU ĐEN 
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Các thuộc tính được tri nhận của màu đen ánh xạ sang miền đích 

cảm xúc, kiến tạo cấu trúc ẩn dụ ý niệm màu sắc về cảm xúc đặc thù này, 

trở thành cơ sở liên tưởng cho sự tri nhận cảm xúc buồn: Nếu chúa biết 

bao nhiêu lòng hốt hoảng/Trong sầu đen đã gãy cánh như dơi. 

 Ngoài ra, ẩn dụ ý niệm CẢM XÚC LÀ MÀU SẮC còn được cụ 

thể hóa thông qua các ẩn dụ thứ cấp: TỨC GIẬN LÀ MÀU ĐỎ; SỢ LÀ 

MÀU XÁM. 

3.2.1.2. Ẩn dụ ý niệm TÌNH CẢM CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC 

+ TÌNH YÊU LÀ MÀU SẮC 

Giá trị thẩm mỹ 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 sắc độ 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 của tình yêu mang màu đỏ ấm nóng, sự vô tư, trong sáng 

cho tình yêu màu trắng tinh khôi, sự tươi mới, êm dịu, lãng mạn phủ lên 

tình yêu một màu xanh mát, sự đổ vỡ, tan tác trong tình như yêu được 

hình dung tương ứng với sự thay đổi “nhạt” dần về sắc độ 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: buồn, vui, nhớ nhung kéo theo những liên tưởng 

màu sắc tương ứng: buồn - màu xanh; sự mãnh liệt, nồng cháy - màu đỏ, 

chung thủy - màu tím, vv…Sự tương ứng này tạo cơ sở cho lối tri nhận 

TÌNH YÊU TRONG SÁNG LÀ MÀU TRẮNG, TÌNH YÊU HI VỌNG 

LÀ MÀU  XANH, TÌNH YÊU BUỒN LÀ MÀU ĐEN được tri nhận theo 

sự tri nhận cảm xúc con người trong tiếng Việt. 

3.2.1.3. Ẩn dụ ý niệm PHẨM CHẤT, TINH THẦN CON NGƯỜI LÀ 

MÀU SẮC  

+ TÂM HỒN CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC 

Trong tiếng Việt, những ẩn dụ ý niệm màu sắc giữ vai trò là công 

cụ hữu hiệu để nhận thức về phẩm chất/ tâm hồn con người. Các màu 

thuộc nhóm màu tối (đen, xám, bạc) 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. Sự kết hợp hai tông màu trái ngược nhau 

về thuộc tính cho thấy tư duy biện chứng của người Việt trong việc 
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khám phá, tri nhận về con người.Về cơ bản, có thể cụ thể hóa mô hình 

tri nhận ẩn dụ ý niệm TÂM HỒN CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC thành 

các ẩn dụ thứcấp: TÂM HỒN ĐẸP LÀ MÀU XANH; TÂM HỒN 

TRONG SÁNG LÀ MÀU TRẮNG; TÂM HỒN XẤU XA LÀ MÀU 

ĐEN. 

+  ĐAM MÊ, KHÁT VỌNG LÀ MÀU SẮC 

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 sự đam 

mê lý tưởng, ý chí. Đặc trưng tính nhiệt thấp của xanh được lựa chọn, ánh 

xạ lên miền đích khát vọng, biểu trưng cho sự bền bỉ, không thay đổi của 

đam mê và khát vọng trong các mô hình ẩn dụ KHÁT VỌNG LÀ MÀU 

XANH: những khát vọng xanh, ước mơ xanh… 

+  Ý CHÍ LÀ MÀU ĐỎ  

Xuất phát từ sự tương đồng giữa thuộc tính sắc độ (tính bắt mắt 

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 (son, hồng, chói, rực) để chỉ hoạt động tâm lý. Gắn 

với “lửa”, “lòng”, “hồn”, màu đỏ mang ý nghĩa biểu trưng cho sự mạnh 

mẽ, ý chí: Chí ta như núi thiên thai ấy/ Đỏ rực chiều hôm dậy cánh 

đồng.  

3.2.2. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích con người xã hội 

3.2.2.1. Ẩn dụ ý niệm HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA CON NGƯỜI LÀ 

MÀU SẮC 

Hoạt động xã hội của con người được hình dung, nhận diện gắn 

liền với màu sắc đặc trưng. Ánh xạ dựa trên liên tưởng giữa sắc độ, độ 

sáng – tính chất của hoạt động; hoạt động với màu sắc – hoạt động biến 

đổi đời sống xã hội kiến tạo cấu trúc ẩn dụ ý niệm màu sắc về con người 

xã hội: Biến trắng thành đen; Chung tay cùng cộng đồng tô xanh cuộc 

sống. Ẩn dụ này có thể được cụ thể hóa thành các ẩn dụ thứ cấp: HOẠT 

ĐỘNG TÍCH CỰC LÀ MÀU HỒNG/XANH; HOẠT ĐỘNG TIÊU CỰC 

LÀ MÀU ĐEN.  
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3.2.2.2. Ẩn dụ ý niệm  SỰ TƯƠNG TÁC CỦA CON NGƯỜI LÀ 

MÀU SẮC 

+ QUAN HỆ TIÊU CỰC LÀ MÀU ĐEN 

Đặc trưng âm tính về sắc độ, độ sáng cũng như tác động của màu 

đối với đời sống tâm lý, tinh thần trong nhận thức của người Việt đã 

phóng chiếu liên miền đích con người, tạo cơ sở cho sự nhận thức đặc 

điểm, tính chất tiêu cực của các mối quan hệ xã hội: quan hệ đen tối, 

bí mật đen tối…  

3.2.2.3. Ẩn dụ ý niệm TƯ DUY LÀ MÀU SẮC 

Hoạt động mang tính trải nghiệm cơ thể đối với sự thay đổi ánh sáng 

(màu) liên quan mật thiết, là cơ sở cho sự nhận thức về con người trí tuệ. 

Cấu trúc nghĩa về khả năng/ hướng nhận thức vấn đề của con người là khả 

năng nhìn rõ/ không rõ sự vật nhờ độ sáng của màu trong các biểu thức 

ngôn ngữ: suy nghĩ trong sáng, tư duy đen tối, vv… cho thấy sự phóng 

chiếu các thuộc tính của miền nguồn màu sắc đến miền đích tư duy. Các 

ánh xạ từ miền nguồn màu sắc là cơ sở kiến tạo các cấu trúc ADYN TƯ 

DUY RÕ RÀNG LÀ MÀU TRẮNG; TƯ DUY KHÔNG RÕ RÀNG LÀ 

MÀU ĐEN 

3.2.2.4. Ẩn dụ ý niệm CUỘC ĐỜI LÀ 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, tác động 

của màu sắc đối với vật, con người, cảm nhận về màu. Cơ chế này làm nảy 

sinh các ẩn dụ thứ cấp: TÍNH CHẤT CỦA CUỘC ĐỜI LÀ MÀU SẮC; 

CHIỀU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC SỐNG LÀ MÀU SẮC. Các 

ẩn dụ này tiếp tục được cụ thể hóa thông qua các ẩn dụ thứ cấp: CUỘC 

ĐỜI YÊN ẤM LÀ MÀU HỒNG; CUỘC ĐỜI TƯƠI ĐẸP LÀ MÀU 

XANH; CUỘC ĐỜI BI THƯƠNG LÀ MÀU ĐEN/XÁM; CUỘC ĐỜI 

THANH CAO LÀ MÀU TRẮNG. 

3.2.3. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích con người sinh học 

+ ĐỜI SỐNG SINH HỌC CỦA CON NGƯỜI LÀ MÀU SẮC.  

Những ẩn dụ màu sắc về đời sống sinh học của con người TUỔI 

TRẺ LÀ MÀU XANH/ HỒNG; TUỔI GIÀ LÀ MÀU VÀNG  thường được 

đặt trong sự kết hợp CON NGƯỜI LÀ CÂY CỎ: tóc xanh giờ điểm 
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sương; bố ngoài bốn mươi vẫn còn tươi xanh; lá xanh rụng xuống lá vàng 

trên cây… Gắn liền với quá trình sinh trưởng của thực vật qua từng giai 

đoạn khác nhau, màu sắc được dùng để chỉ sức sống, sinh lực cũng như 

sự già cỗi của cuộc sống sinh học của con người. 

3.2.4. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích con người tâm linh 

+ THỜI VẬN LÀ MÀU SẮC 

Với tư duy ý niệm 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… 

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 ẩn dụ thứ cấp THỜI VẬN TỐT LÀ MÀU ĐỎ, THỜI VẬN 

XẤU LÀ MÀU ĐEN: Khôn chẻ vỏ, không bằng đỏ vận, Số mình sao mà đen 

như quạ… 

CHƯƠNG 4. ẨN DỤ Ý NIỆM VỀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI, 

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN TRONG TIẾNG VIỆT 

4.1. DẪN NHẬP 

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 

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 

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 mô hình: TÌNH TRẠNG 

NỀN KINH TẾ LÀ MÀU SẮC (bao gồm các ẩn dụ thứ cấp: SỰ ỔN ĐỊNH 

KINH TẾ LÀ MÀU XANH; SỰ TRÌ TRỆ KINH TẾ LÀ MÀU XÁM).  

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 thông qua mô hình ẩn dụ: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ 

LÀ MÀU XANH; SỰ SUY GIẢM CỦA NỀN KINH TẾ LÀ MÀU ĐEN; 
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ĐỐI TƯỢNG XẤU LÀ MÀU ĐEN; ĐỐI TƯỢNG CHÍNH YẾU LÀ 

MÀU ĐỎ; ĐỐI TƯỢNG THỨ YẾU LÀ MÀU XANH. 

4.2.1.2. Ẩn dụ ý niệm màu sắc về lĩnh vực Giáo dục 

Thực tiễn cho thấy, người Việt đã sử dụng nhận thức về màu sắc để thể 

hiện, giải thích các vấn đề về thực trạng, chiều hướng phát triển… của giáo 

dục. Những biểu thức ngôn ngữ kiểu: nét son trong giáo dục, một nền giáo 

dục đen tối... thể hiện sự ánh xạ của tư duy ý niệm màu sắc sang lĩnh vực 

giáo dục xuất hiện phổ biến trong tiếng Việt vớicác mô hình ẩn dụ tiêu biểu: 

SỰ PHÁT TRIỂN/SUY GIẢM CỦA NỀN GIÁO DỤC LÀ MÀU SẮC; 

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC LÀ MÀU SẮC với các ẩn dụ thứ cấp ẩn dụ 

thứ cấp: THỰC TRẠNG TÍCH CỰC CỦA NỀN GIÁO DỤC LÀ MÀU 

XANH; THỰC TRẠNG TIÊU CỰC CỦA NỀN GIÁO DỤC LÀ MÀU 

XÁM. 

4.2.1.3. Ẩn dụ ý niệm màu sắc về lĩnh vực Chính trị - xã hội 

+ BẢN CHẤT THẾ LỰC CHÍNH TRỊ LÀ MÀU SẮC 

Mô hình ẩn dụ ý niệm này được kiến tạo bởi sự kết nối hai đặc trưng: 

bản chất tốt/ xấu của đối tượng chính trị và thuộc tính về sắc độ, độ sáng của 

màu. Bản chất của các thế lực trong hoạt động chính trị gắn với màu đen 

được nhìn nhận ở mặt phản diện, xấu xa: Không để bất kỳ thế lực đen tối nào 

có thể phá hoại đất nước.  

+ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ -XÃ HỘI LÀ MÀU SẮC 

Trong loại ẩn dụ này, đặc trưng hoạt động (nhuộm đen, tô hồng…) 

được sử dụng rõ nét trong trong ánh xạ bán phần ánh xạ từ miền nguồn màu 

sắc sang miền đích chính trị - xã hội.  Hoạt động chính trị - xã hội 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 

cách mạng; bôi đen lịch sử...  

4.2.1.4. Ẩn dụ ý niệm màu sắc về khái niệm trừu tượng thuộc đời sống 

tinh thần, xã hội 

+ SỰ TRƯỜNG TỒN CỦA NGHỆ THUẬT LÀ MÀU SẮC. 

Về cơ bản có thể cụ thể hóa mô hình ẩn dụ này thành ẩn dụ thứ cấp: SỰ 

TRƯỜNG TỒN CỦA NGHỆ THUẬT LÀ MÀU XANH.Trong mô hình ẩn 
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dụ này, những thuộc tính của miền nguồn màu xanh ánh xạ miền đích Khái 

niệm trừu tượng tương ứng với đặc trưng tươi đẹp, mới mẻ, đầy sinh lực của 

đối tượng. 

4.2.2. Sự ánh xạ từ miền nguồn màu sắc đến miền đích đến miền đích  

hiện tượng tự nhiên 

4.2.2.1. Ẩn dụ ý niệm THỜI GIAN LÀ MÀU SẮC 

+ ĐẶC TRƯNG CỦA THỜI GIAN LÀ MÀU SẮC 

Thực tế, người Việt chúng ta đã vận dụng kinh nghiệm có được trong 

tri nhận màu sắc để ý niệm hóa thời gian, 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. Và dựa trên thao tác tư duy, chúng ta suy luận và hiểu về thời 

gian, xác định tính chất đa chiều, nhanh – chậm, dài – ngắn, vv… 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… 

+ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA THỜI GIAN LÀ SỰ THAY ĐỔI MÀU SẮC  

Những kinh nghiệm mang tính “nghiệm thân” 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 được nhìn nhận qua sự thay đổi màu sắc của không gian: Hơn một 

loài hoa đã rụng cành/ Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh; Ngày qua ngày 

lại qua ngày/Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.  

4.2.2.2. Ẩn dụ ý niệm SỰ VẬT LÀ MÀU SẮC 

Sự tương phản về màu, sắc độ màu được cảm nhận phổ biến trong các 

ẩn dụ ý niệm màu sắc về giá trị sự vật trong tiếng Việt: dao vàng, cà thâm, 

vv… Sự ánh xạ thuộc tính của miền nguồn màu sắc lên miền đích sự vật 

trong các mô hình GIÁ TRỊ CAO LÀ MÀU ĐỎ; GIÁ TRỊ THẤP LÀ MÀU 

ĐEN không chỉ có ý nghĩa miêu tả cụ thể sự vật với đầy đủ thuộc tính riêng 

có mà còn thể hiện cảm quan, tư duy của người Việt trong nhận thức và lí 

giải thế giới xung quanh. 
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KẾT LUẬN 

1. Về mặt lý luận, có thể khẳng định ngôn ngữ học tri nhận 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. 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, hoạt động của con 

người với màu sắc, giá trị văn hóa của màu. 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 tri nhận, lý giải và nhận thức thế giới xung quanh trong tâm 

thức người Việt.  

3. Ẩn dụ ý niệm màu sắc đặc biệt thú vị bởi vì nhận thức màu sắc là 

một loại hình thể hiện cao của phương thức nhận thức. Hệ thống ẩn dụ 

được luận án lựa chọn để thống kê, phân tích và miêu tả nhằm làm sáng 

tỏ bản chất, cấu trúc bên trong của ẩn dụ ý niệm màu sắc đồng thời cho 

phép hiểu rõ hơn về phương thức tư duy người Việt. Tổng số 1040 biểu 

thức ẩn dụ được khảo sát chia làm 3 miền ý niệm đích: con người, đời 

sống xã hội và hiện tượng tự nhiên một mặt lấp đầy “khoảng trống” trong 

nghiên cứu ẩn dụ ý niệm màu sắc hiện nay ở Việt Nam, mặt khác làm rõ 

thêm phương thức tư duy dân tộc. 

4. Các ẩn dụ ý niệm màu sắc về con người chiếm một số lượng  

phong phú trong các nguồn ngữ liệu, được khảo sát theo 4 mô hình ẩn dụ 

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. Kết quả ghi nhận ẩn dụ 

ý niệm gắn 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. Tri nhận về miền đích cảm xúc, tình cảm hình thành trên cơ sở 

kinh nghiệm tri giác màu sắc và trải nghiệm văn hóa khi gắn với nguồn 

màu sắc vốn gần gũi trong đời sống tinh thần người Việt. Do vậy, bên 
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cạnh những đặc trưng mang tính phổ quát, ẩn dụ ý niệm màu sắc về cảm 

xúc, tình cảm in đậm nét “đặc thù” văn hóa Việt.  

Ý niệm con người xã hội và con người tâm linh được nhận thức thông 

qua các mô hình ẩn dụ ý niệm tiêu biểu: CUỘC ĐỜI LÀ MÀU SẮC, THỜI 

VẬN LÀ MÀU SẮC. Với tư duy ý niệm màu sắc người Việt đã nhận thức 

giai đoạn, đặc trưng 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 ẩn dụ ý niệm 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.  

5. Các ẩn dụ màu sắc về đời sống xã hội và hiện tượng tự nhiên được 

cụ thể hóa bằng mô hình ẩn dụ thứ cấp tương ứng các lĩnh vực, đối tượng 

miềm đích: kinh tế, giáo dục, chính trị - xã hội và thời gian, sự vật. Trong 

các mô hình ẩn dụ ý niệm màu sắc về các lĩnh vực, các màu cơ bản được 

ưu tiên lựa chọn ở miền nguồn. Các ẩn dụ 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 của đối tượng. 

6. Luận án đã phác họa nên bức tranh ý niệm màu sắc về ba phạm trù 

lớn trong tri nhận của người Việt (CON NGƯỜI, ĐỜI SỐNG XÃ HỘI, 

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN). Kết quả đạt được một mặt giúp chúng ta nhận 

thức một cách đầy đủ, toàn diện hơn những đặc trưng cơ bản của miền 

nguồn màu sắc, hệ thống ẩn dụ ý niệm màu sắc trong tiếng Việt, mặt khác, 

cho thấy những phương diện độc đáo trong quá trình tư duy nhằm khám 

phá thế giới và chính bản thân mình của người Việt, 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 riêng biệt về thế giới. 

7. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy các mô hình ẩn 

dụ được bổ sung và phát triển theo sự tri nhận màu sắc trong các nền văn 

hóa. Chúng tôi nghĩ rằng có thể bổ sung, phát triển nghiên cứu theo hướng 

tiếp cận này trong thực tiễn ngôn ngữ khác nhau không phân loại màu 
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theo cùng một cách. Mặt khác, nghiên cứu  ẩn dụ ý niệm 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 trong mô hình ẩn dụ ý niệm trong tiếng Việt vượt qua rào cản 

ngôn ngữ và giao tiếp đa văn hóa. Đây là những vấn đề đang chờ để được 

khai phá trong các công trình nghiên cứu ở cấp độ sâu rộng hơn. 
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PREFACE 

1. The reason for choosing the topic 

Developed since the 1980s, the theory of cognitive linguistic has 

been accepted as a scientific foundation with the capacity of explaining, 

allowing researchers to understand and interpret world categories through 

a system of ideas that are experienced in a language. From the point of 

view of Cognitive Linguistics, as one of the forms of thinking, conceptual 

metaphors bring "knowledge expansion, provide knowledge of this object 

through understanding another known object. In that way people create 

new knowledge.”  

In the process of perception and thinking, the Vietnamese have used 

conceptual metaphors as an effective means of perceiving the world 

through perceptual categories, especially the one of color. Evidence can 

be found to show that color is used as a source domain to explore 

characteristics and properties of an abstract target domain, for expression 

and figure into new ideas, opening up the understanding of thinking bases 

and cognitive processes of the surrounding world of people in general and 

Vietnamese people in particular. The study of conceptual metaphors in 

color in Vietnamese is a new research direction, capable of bringing 

unexpected and interesting discoveries about the process of transferring 

color concepts to the realm of the Vietnamese people’s living and 

thinking. In Vietnam, up to now, there is no scientific work that 

researches conceptual metaphors of color in Vietnamese thoroughly and 

systematically. The research results revolve around clarifying the 

structure and semantic characteristics of words indicating colors, and 

typical properties of certain colors. 

The above research findings shows that it is necessary to have more 

in-depth studies on conceptual metaphors of color. Therefore, we have 

decided to choose the research topic: "Conceptual metaphors of color 

in Vietnamese". 
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2. purposes and misons of the research: 

2.1. Research purposes 

- Applying the conceptual metaphor theory in researching 

conceptual metaphor from color source domain. 
- Learning and explaining the mapping mechanism from color 

source domains to different perceptual destination domains. 

- Setting up and analyzing conceptual color concept metaphor 

module. On the basis of a systematic approach to color perception 

modules in Vietnamese, the thesis provides a specific understanding of 

the color’s conceptual perceptual patterns used in Vietnamese life. 

- Finally, the thesis brings a comprehensive view of conceptual 

metaphors of color in Vietnamese thinking mode, analyzes perceived 

value of conceptual metaphors of color, and discovers new aspects of 

special display perceptions and ways of Vietnamese people’s thinking in 

the process of using Vietnamese tools. 

2.2 Research missions: 

- Firstly, learning and explaining the selection and distribution of 

typical attributes between color source domain and other target domains, 

exploring systematic mappings between the color source domain and 

other experience target domains in the Vietnamese people’s thinking 

mode. 

- Secondly, setting up and analyzing the module of conceptual 

metaphors of color used in the Vietnamese life. The survey of perceptual 

values of conceptual metaphors of color is inseparable from the cultural 

and social environment of Vietnam. 

- Thirdly, the study of conceptual metaphors of color allows us to 

explore more new aspects of the Vietnamese people's perceptual 

characteristics and ways of thinking in the process of using Vietnamese 

tools to perceive and explore the world around. 

3. Objects and scopes of the research  

3.1. Research objects 

The objects of the thesis are the ideas and conceptual metaphors of 

color in Vietnamese, including color’s conceptual metaphors about 
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people, social life and natural phenomena which are established on the 

basis of collected language. 

3.2. Research scopes 

Choosing the conceptual metaphor approach associated with 

cognitive function of Lakoff, Kovecses, the thesis focuses on 

investigating color’s conceptual metaphors in Vietnamese. Specifically, 

focussing on the color’s conceptual metaphors, clarifying what kind of 

color will produce high mapping from target domain to perceptual 

domain. 

4. Research methods 

To perform the thesis, we combine the use of research methods: 

Descriptive method – used to describe the conceptual metaphors of color, 

the perceptual module of color’s conceptual metaphors in Vietnamese; 

Supportive methods – methods of collecting data, analyzing documents, 

method of applying cultural studies, interdisciplinary theories. 

5. New contributions of the thesis 

5.1. In theory 

This is the first study that researches conceptual metaphors of color 

in Vietnamese systematically from the perspective of cognitive 

semantics, contributing to promoting the application of conceptual 

metaphor theory in research practice in Vietnamese in general. 

5.2 In practice 

The thesis has focused on clarifying a number of issues: the structure 

of perceptual module, the basis of forming conceptual metaphors of color, 

analysing conceptual metaphor modules of color. Whereby, the research 

allows us to explore more deeply color’s conceptual metaphors in 

Vietnamese. 

Color is one of the categories of perception bearing national 

cultural characteristics. The study of conceptual metaphors of color 

contributes to clarify the thinking mode, understand more about the 

Vietnamse culture to popularize, introduce and apply to research and 

teaching metaphors and color modules in Vietnamese culture. 
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6. The structure of the thesis 

In addition to the Introduction and Conclusions, the thesis 

consists of 4 chapters. 
Chapter 1. Overview of the research history and theoretical basis of 

the thesis 

Chapter 2. Structural module of conceptual metaphors of color in 

Vietnamese 

Chapter 3. Conceptual metaphors of color about human in 

Vietnamese 

Chapter 4. Conceptual metaphors of color about social life, natural 

phenomena in Vietnamese 

 

CONTENT 

CHAPTER 1. OVERVIEW OF RESEARCH HISTORY AND 

THEORETICAL BASIS OF THE THESIS 

1.1. INTRODUCTIONS 

1.2. OVERVIEW OF RESEARCH HISTORY 
1.2.1. Overview of research history of "color" in language 

1.2.1.1. In the world 

The history of color research records many changes in the ways 

of studying since the appearance of works Basic Color Terms: Their 

Universality and Evolution by Berlin và Kay (1969), closing the 

confrontation time of Relatism school (Sapir Whorf) and Universal 

school (Berlin – Kay), opening a new stage with the diversity of views 

and ways of approaching to study words indicating colors. 

 In the direction of criticing the Universal theory about words 

indicating colors, Kay and Mc Daniel (1978) in The Linguistic 

Significance of the Meanings of Basic Color Terms, Hardin and Maffi 

(1997) in Color Categories in Thought and Language gave many 

interesting explanations of colors’s names, classification of words 

indicating colors in languages, showing the bond of color naming. The 

progress of recognizing colors was explained due to the progress of 

haman neurophysiology. 
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 Focussing on the problems of universal semantics and words 

indicating colors ‘s development process, Biggam and Kay (2006) in 

Progress in Colour Studies – volume I continuously extended and 

complemented connotation: color semantics, a new module; systems of 

words indicating colors and dirivative colors: meanings and correlation 

attributes,… This research was continously developed in researches about 

process in naming colors by approaching multilinguals by Biggam, 

Hough & Simmons (2011) in New Direction in Colour Studies and 

researches about process in naming colors in the specific language: 

Steinvall (2002) with English Colour Terms in Context; Wu (2011) with 

The Evolution of Basic Color Terms in Chinese,… 

 Research towards the culture – linguistic interdisciplinary, Jean 

Checvalier and Alain Gheerbran (1996) in The Penguin dictionary of 

symbols studied the symbolic value of color in culture deeply, the 

meaning of cultural symbols, including color. Silvestre, Caildeira and 

Villalva (2016) Color and Color naming: cross linguistic approaches 

recommended the multicultural studies with dirivative colors in 

linguistic. 

Research towards the conceptualization, applying prototype theory, 

Rosch, H. (1973) with the article “Natural Categories” articalin Cognitive 

Psychology, Rosch & Carolyn (1975)  studied color data according to 

the processes: stimulating selection - identification, classification - 

naming, showing typical features with the meaning of the "best example" 

of the color category, adjusting insufficiencies in the research of color of 

Berlin and Kay; Lakoff (1987) in Women, Fire and Dangerous: What 

Categories Reveal about the Mind indicated that all color categories have 

the center part and the term indicating this part is called as words 

indicating colors; Taylor (1995) with Linguistic Categorization 

Prototypes in Linguistic theory used prototype as a part of categorization 

to decribe words indicating colors… 

The universal thesis in color perception has been increasingly 

supplemented and clarified in the studies of Lucy (1997) with “The 

linguistics of color” in Color categories in thought and language; Lindsey 
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& Brown (2004) with “Color naming and color consensus: “Blue” is 

special” in Journal of vision clarified that the embodiment basics of color 

perception are based on human neurophysiological process. With the 

results of this study, explaining the mechanism of color perception, 

Lakoff (1999) in Philosophy in the flesh spent many pages on the notion 

of color. According to him, "Cognitive science has told us that colors do 

not exist in the outside world. Our bodies and brains have evolved to 

produce colors” revealing the specificity of the word system of color in 

language. 

1.2.1.2. In Vietnam 

In general, from the 1980s to the present, the research results of 

"color" have recognized the continuation and development of many 

works and articles with the aim of clarifying the nature of "color" in 

Vietnamese. 

 Researches from vocabulary – semantics aspects, semantic 

features of modern Vietnamese adjectives, Dao Than (1992) with The 

Vietnamese language system of colors indicating colors in the related to 

some universal things, Nguyen Thi Lien (2004) with The expression of 

the color meanings of Vietnamese words Nguyen Khanh Ha (2014) with 

The Vietnamese word system for colors,... studied the charactersistic 

structures and semantics of words indicating colors. 

Researches from literary aspects, Dao Than (1976) with Red in 

poetry, Tran Van Sang (2009) with The world of colors in poetry, Nguyen 

Thi Thanh Thang (2001) with Green in Nguyen Binh’s poem and Vu Thi 

Mai (2014) with Colors in Xuan Quynh poetry … clarify the meaning 

expression of words indicating colors in the literature life and poetry of 

the country. 

Researches from cultural aspects, Trinh Thi Minh Huong (2009) 

with Symbolism of words indicating colors in Vietnamese Le Thi Vy 

(2013) in Some national cultural features expressed through words 

indicating colors,… concentrate on the characteristic meanings of basic 

colors in language. 

Researches from conceptualization, recording the initial results in 
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prototype studies abouts black by Hoang Tuyet Minh, Nguyen Van Quang 

(2016) in  Black in Vietnamese and English from the perspective of 

cognitive linguistics; Nguyen Thi Hanh Phuong (2017) in  About concept 

of “RED” in Vietnamese.  

1.2.2 Overview of research history of conceptual metaphors of color 

1.2.2.1. In the world 

Studying about conceptual metaphors of color accociating with 

the emotional target domain, Apresjan (1997) in Emotion metaphor and 

Cross-linguistic Conceptualization of Emotion shows emotional 

metaphor relating to "color" with the conceptual metaphor module 

FEELING IS COLOR in the group of cultural metaphors. According to 

him, conceptual metaphors of color, with the common constraint that all 

emotions are or can be expressed in color change with two opposites. One 

contrast is between light and shadow, the tonality of the color. The second 

contrast, spread evenly over the entire color scale and distinguishes such 

colors as blue, green, red, black, white, gray, yellow ... 

Focussing on  the problem of describing mappings in conceptual 

metaphors of color, Sandford (2014) with the article: Turn a Colour with 

Emotion: a Linguistic Construction of Colour in English shows the 

relation of colors with negative emotion like white, black, red, green and 

color with positive emotion like yellow, blue, orange and pink. 

Strudsholm (2016) with Metaphor and Emotion in Colour Word analysed 

the meaning of conceptual metaphor associated with blue, red and black.. 

Following the comparation approach, Guimei He (2011) with A 

Comparative Study of Color Metaphor in English and Chinese; Wijana 

(2015) in Metaphor of Colors in Indonesian; Kolahdouz (2015) with A 

Cognitive to Translating Color Metaphor in English and Turkish 

proverbs, etc... studied metaphors in different levels as a common 

phenomena, a picture of words, pointed the conceptual metaphors of 

color ‘s similarities in languages. 

Following the studies of language - culture, Löffler (2017) in 

Color, Metaphor and Culture based on the results of the research about 
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conceptual metaphors of color, provided experimental evidences of 

color conceptual metaphor thoery with the modules: ANGER IS 

RED, SAD IS BLUE, POSITIVE IS LIGHT – NEGATIVE IS 

DARK, HAPPINESS IS LIGHT – SADNESS IS DARD, WOMAN 

IS LIGHT – MAN IS DARK. 

1.2.2.2. In Vietnam 

Studying about conceptual metaphors of color, application of 

conceptual metaphor theory in research of metaphors related to color 

concept in Vietnam noted a limited number of works and articles. 

Research results are still quite limited, mentioned in such articles and 

works as: Initial investigation of sentimental metaphors in Chinese and 

Vietnamese idioms by Vi Truong Phuc (2007), Conceptual metaphors in 

poetry and theater by Luu Quang Vu by Tran Thi Lan Anh (2017), 

Conceptual Metaphors in Trinh Cong Son's Poetry by Nguyen Thi Bich 

Hanh (2014), Conceptual Metaphors in Vietnamese Idioms (compared to 

English Idioms) by Tran The Phi (2016). 

So, since the twentieth century, in all over the world, color has 

become the object of research attracting the attention of scientists from 

many different aspects. On the one hand, the research results show that a 

predictable module in color the word system; on the other hand, the 

results show the specific properties of the word system denoting color in 

each language, describing color metaphors, basic identity in languages, 

marking a remarkable progress in the application of cognitive theory in 

practice in researching conceptual metaphors of color in languages. 

In Vietnam, many researchers have applied the theory of conceptual 

metaphors to approach and exploit conceptual metaphors of color. 

However, research results are still limited. First, the concept of color is 

basically only mentioned as an attribute of a source domain mapping onto 

human target domain. Second, studies of conceptual metaphors of color, 

the relationship between the color source domain and the human target 

domain are limited in the mapping from the color source domain to the 

emotional destination domain. In general in Vietnam up to now, there has 

not been an in-depth and systematic study on conceptual metaphors of 
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color in Vietnamese, showing that it is necessary to have more complete 

studies. On the subject of conceptual metaphors of color in Vietnamese; 

however, the results have paved the way for our research on conceptual 

metaphors of color in Vietnamese. This research will fill  “the blank” in 

studying about conceptual metaphors of colors in Vietnamese. 

1.3. THEORETICAL BASIS OF RESEARCH TOPIC  

The research aspects of the thesis are deployed in the spirit of 

cognitive linguistics. The thesis chooses to introduce related issues. 

1.3.1. Some concepts related to conceptual metaphors 

- Category and categorization 

- Concept and conceptualization 

- Mental space and cognitive models 

- Embodiment 

- Image schema 

- Prototype 

1.3.2. Theory of conceptual metaphors 

1.3.2.1. The concept of conceptual metaphors 

As epistemology develops, conceptual metaphors are seen as a 

means to think, conceptualize and understand the world, as a tool for 

people to perceive and describe reality. Conceptual metaphors play an 

important role not only in language but also in human thought and action 

(Lakoff 1993, 206 - 207). 

1.3.2.2. The structure of conceptual metaphors 

Conceptual metaphors can be described in terms of TARGET 

DOMAIN IS SOURCE DOMAIN (the module of conceptual metaphor is 

“A is B”. For example: TIME IS MONEY. The source domain is the 

conceptual domain. The target domain is the conceptual domain with the 

structure built on the basis of conceptual movement from the source 

domain and understood through metaphorical linking between the source 

- destination domains called "mapping". 

1.3.2.3. Classification of conceptual metaphors 

 + Structural metaphor 

 + Ontological metaphor 
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 + Orientational metaphor 

1.3.3. Some theoretical bases relating to "color" and the conceptual 

metaphor of color in language 

1.3.3.1. The concept of "color" and the category of colors in language 

According to William A. Foley, all the colors we see are 

combinations of the primary colors and perceived colors that change in 

three dimensions: hue, saturation, and luminance. Under the color 

category, primary color words denoting both hue and luminance are 

identified in two dimensions, dark/cool and light/warm. The concept of 

colors is generalized identity as a collection of ideas about: 

1. Specific color (color name) recorded in language (black, white, 

red, yellow-green, brown, purple, gray, etc ...). 

2. Characteristics of hue (bold, light, blue, dull,…), color 

brightness in the language  (light, dark) 

3. Perceptible heat calculation (hot / warm, cold / cool, yin, yang) 

4. The type of color representation (blood, ink, paper, etc.) 

5. Sources of color (light, rays, darkness ...) 

6. Aesthetic value, perceived value of color (positive, negative, 

beautiful, ugly, etc.) 

7. Human activities with colors (overlay, embed, delete ...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.3.3.2. The concept of conceptual metaphors of color 

The concept of conceptual metaphors of color is a way of explaining 

and experiencing an abstract type of subject (concept, conceptual domain) 

through the notion of color. Specifically, it is the mapping from the color 

concept domain to another abstract conceptual domain in human perception 

and thinking. 

1.3.3.3. The attributes of color in the source perception module 

The basic properties in the source perception module are investigated: 

the characteristics of the meaning, the characteristics of the formality; 

physical properties (chroma, luminosity, heat); source of color; effects of 

color on objects and people; cognitive value of colors in national culture. 
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CHAPTER 2. STRUCTURAL MODULE OF CONCEPTUAL 

METAPHORS OF COLOR IN VIETNAMESE 

2.1. INTRODUCTIONS 

2.2. THE SELECTION OF TYPICAL ATTRIBUTES OF COLOR 

IN TWO CONEPTUAL DOMAINS SOURCE – TARGET 

In the purposse of having reasons to explain structures of 

conceptual metaphors based on color categories as source domain, clarify 

typical properties of color’s source domain mapping onto target domain 

perception, we surveyed the linguistic expressions expressing colors, 

showing the shift in metaphorical meanings. 

2.2.1. Group of monosyllabic words that identifies the color 

We have classified 27 units. Their meanings are determined 

through basic indications - a comparison with the color of an object, the 

form that represents the color. For example: "green": (having color) (like 

the color of green leaves or water). However, in reality, using Vietnamese 

language to recognize the meaning is very unique. For example: green 

dreams, green aspirations, etc ... The basic properties of color concept 

such as hue, color brightness ... become the basis for the perception of 

different shades of the hierarchy of human emotion, time… That is to say, 

there has been a change of the concept of color into another abstract 

concept. 

2.2.2. Group of monosyllabic words indicating human activities with 

colors 

The appearance of words of this group with daily linguistic 

expressions: love pink, optimistic pink, etc ... are clear evidences for the 

transfer of concept of color to the concept of human social activity. 

2.2.3. Group of multi-syllabic words expressing colors and forms 

relating to colors 

We classified 396 units, which are divided into 5 subgroups: 

(1) Group expressing color "the element of color + hue", consisting 

of 139 units: glossy green, darken red, etc. 



13 

 

 

(2) Group of color identifiers in the form of "color word + color 

representative", consisting of 74 units: moss green, navy red, etc. 

(3) Group of color expression "Color word + similar word" 

consisting of 44 units: pink rose, dark black, etc. 

(4) The color designation group "Color word + color word" 

consisting of 29 units: pink orange, burgundy, red brown, etc. 

(5) Group of words identifying color type "Word indicating 

category + color representation" consisting of 110 units: color of 

grapefruit flower, color of cow skin, etc. 

Surveying the activities of these groups of expressions in 

Vietnamese practice, we find out that: group of words expressing color 

“Word indicating category + color representation” (color of grapefruit 

flower, color of cow skin…), "Color word + similar word" have the less 

general, abstracted target domain than source domain. Therefore, in our 

research, they are not considered as source domain in perceptual modules 

of colors. The transfer of the attributes from color’s conceptual domain 

to other targer domain is based on the attribute selections of color source 

domain and certain colors. The attribute of "color" is considered as 

representing color properties in Vietnamese culture, becomes "a 

platform" for human perception of abstract and complex emotions. As the 

source domain, the color concept domain has moved the attribute to other 

conceptual categories. Statistics of metaphorical expressions based on 

source domain concept. We define the typical properties of the color 

source domain as shown in Table 2.1 below: 

Table 2.1 The number and proportion of metaphors according to the concept 

of color source in Vietnamese 

 

The concept of the source 

domain 

The number and rate of 

metaphors 

Number Rate (%) 

Hue  126 12,1% 

Brightness 715 70,7% 
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Heat  41 3,9% 

Perceived value of color 58 5,6% 

Human activity with colors 80 7,7% 

Total 1.040 100% 

2.2.4. The attribute corresponding relationship between the source 

perception module and the target perception one and the concept of color 

The nature of the source-to-target mapping is indicated by 

linguists: a source domain can map to many different target domains. On 

the other hand, not all properties in the source domain project onto the 

target one but for each specific destination domain, some of the properties 

of the source domain become "used parts" mapping onto the target 

domain according to a certain mechanism [Lakoff and Johnson, 1980]. 

2.3. SETTING UP THE MAPPING OF PERCEPTION MODULE 

OF CONCEPTUAL METAPHOR OF COLORS IN VIETNAMESE 

2.3.1 The mapping of conceptual metaphorical perception module of 

human concept 

2.3.1.1. The mapping of the hue attribute from the color source domain 

to the object target one belongs to the human concept domain 

We find evidence for this mapping in specific metaphorical models: 

(1) PROPERTIES OF TARGET REGIONAL OBJECTS 

CORRESPONDING TO COLOR 

+ POSITIVE PROPERTIES OF TARGET REGIONAL OBJECTS 

CORRESPONDING TO COLOR 

+ THE NEGATIVE PROPERTIES OF THE OBJECTS 

CORRESPONDING TO COLOR 

(2) THE ASPIRATION, IDEAL OF A TARGET REGIONAL 

OBJECTS CORRESPONDING TO THE BRIGHTNESS OF COLOR 
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2.3.1.2. The mapping of luminance properties of the color source 

domain to the target one, the characteristics and properties of the object 

of the human target domain 

The mapping of luminance attribute from color source domain to 

human target one in Vietnamese is described through specific 

metaphorical models: 

(1) ADVANTAGES, DISADVATAGES OF A REGIONAL 

OBJECTS CORRESPONDING TO COLOR’S BRIGHTNESS 

(2) CHARACTERISTICS OF REGIONAL OBJECTS 

CORRESPONDING TO COLOR’S BRIGHTNESS 

3)  DEVELOPMENT MOVEMENT OF OBJECTS UNDER THE 

TARGET DOMAIN SUBJECT TO THE INCREASE AND 

REDUCTION OF COLOR’S BRIGHTNESS 

(4) REDUCTION OF THE TARGET OBJECTS 

CORRESPONDING TO COLOR’S BRIGHTNESS 

2.3.1.3. The mapping of thermal properties of the color’s source domain 

to the target domain, the characteristics and properties of the object 

belonging to the human target domain 

The mapping of thermal properties from the color source domain 

to the human target domain in Vietnamese is described through 

metaphorical models: 

+ THE HEAT CHARACTER OF THE PROJECTIVE OBJECTS 

CORRESPONDING TO THAT OF COLOR 

2.3.1.4. The mapping of human activity to color from the color source 

domain to the target domain of another object's activities 

(1) MOVEMENT AND CHANGE OF REGIONAL OBJECTS 

CORRESPONDING TO HUMAN ACTIVITIES WITH COLOR 

(2) THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REGIONAL 

OBJECTS CORRESPONDING TO HUMAN ACTIVITIES WITH 

COLOR 
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2.3.2. The mapping of perceptual model of color conceptual 

metaphors in social life and natural phenomena in Vietnamese 

2.3.2.1. The mapping of the hue attribute from the color source domain 

to the object target domain belongs to the notion of social life 

We found evidence for a color concept moving to the social life 

destination in typical mappings: 

(1) CHARACTERISTICS AND PROPERTIES OF CONCEPTS 

UNDER SOCIAL SPIRITUAL LIFE RESPONDING TO COLOR’S 

BRIGHTNESS 

(2) CHARACTERISTICS, ROLES, VALUES OF OBJECTS 

UNDER SOCIAL LIFE REGIONS CORRESPONDING TO COLOR’S 

BRIGHTNESS 

2.3.2.2. Luminance attribute mapping, psychological impact from 

the color source domain to the natural target domain 

Evidence for the shift of luminance property, effect of color 

to natural target domain can be found in typical mappings: 

(1) MOVEMENT OF TIME CORRESPONDING TO THE 

CHANGE OF COLOR 

(2) FEATURED CHARACTERISTICS OF TIME 

CORRESPONDING TO PERCEIVED VALUE OF COLOR 

(3) THE VALUE OF THINGS CORRESPONDING TO 

COLOR 

2.4. GENERAL MODEL OF COLOR’S CONCEPTUAL 

METAPHOR IN VIETNAMESE  

Perceived model of total color conceptual metaphors is shown in 

detail in Table 2.2. 

Table 2.2: Perception model of total color conceptual metaphors in 

Vietnamese 

Source 

concept 

domain 

Target concept domain 
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COLOR 

MAN 

Psychological, emotional, spiritual man 

Social man 

Biological man 

The spiritual man 

SOCIAL LIFE 

The concept, the object of the economic field 

Concept, object belonging to the educational 

field  

Concept, object belonging to the political 

field   

Abstract concept of social spiritual 

life 

NATURAL 

PHENOMINA 

Time  

Things 

 

CHAPTER 3. CONCEPTUAL METAPHORS OF COLOR 

ABOUT HUMAN IN VIETNAMESE 

3.1. INTRODUCTIONS 

The center of the human concept is the concept of human with 

important characteristics such as physical features, inner world, activities, 

social relations... This nuclear concept is wrapped and bear the influence 

of a series of peripheral factors such as era, national culture, regional 

culture, individual perception... Perceptual linguistics recognizes a rich 

system of conceptual metaphors about people. As the soure domain, color 

plays a useful role in the structuring of ideas related to people, creating 

the basis for the general thought formula HUMAN IS COLOR in 

Vietnamese thought. Based on specific mappings between the color 

source domain and the human target domain, we establish the 

corresponding human secondary color conceptual metaphor for the 

following mappings. 
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3.2. PERSONAL CONFIDENTIAL MODEL OF COLOR 

METAPHOR OF HUMANS IN VIETNAM 

3.2.1. The mapping from the color source domain to the psychological, 

emotional, and spiritual human target domain 

3.2.1.1. The metaphor of HUMAN EMOTION IS COLOR  

In the conceptual metaphor that SENSE IS COLOR, the source domain 

has characteristic properties such as hue, luminosity, perceived temperature, 

activity with the opposite color of a human assigned to the emotional target 

domain. Basically, the irradiation model can be concretized by diagram: 

Chromaticity → depth of emotion; Brightness →the negative, positive nature 

of emotions; The perceived heat of the color → the intensity of the emotion; 

Human activities with colors → human emotional transformation activity. 

Structuring human emotions into color, conceptual metaphors 

EXCELLENCE IS COLOR concretized by secondary metaphors: 

+ FUN IS RED 

In Vietnamese, positive emotions are associated with positive 

colors in terms of brightness and hue. The conceptual metaphor that FUN 

IS COLOR is shown in association with the characteristics of color 

luminance in the secondary conceptual metaphor model: FUN IS RED. 

With a pronounced positive manifestation of basic color properties such 

as luminosity, heat, red often evokes the association of high-level positive 

emotions - joy: Green trees, red cheeks, red mood/homeland, fresh mood 

(V131), etc ... 

+ HOPE IS BLUE 

In Vietnamese, the conceptual metaphorical model HOPE IS 

COLOR is concretized by the specific secondary metaphor HOPE IS 

BLUE. Considered as the color of nature, of proliferation, proliferation, 

reminding the freshest things, the green color is perceived by the 

Vietnamese people associated with positive mental associations, giving 

people the feeling to relax, be immersed in the green nature surrounded 

by many trees. Using green words with different shades to express beliefs, 

hopes: green hope, green dreams, etc ... is a current trend in Vietnamese. 
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- SAD IS BLUE. 

In Vietnamese, the metaphor of sadness associated with blue is 

associated with the characteristics of color shades such as soft, droopy, 

bitter, pale: Suddenly blue soul makes me feel sorry. The chromaticity 

attribute of color is perceived by Vietnamese people based on the 

corresponding "reactions" of other senses: touch, hearing, taste, smell. 

Words belonging to this perceptual area have the value to represent 

perceptual area which is as complex and abstract as human emotion. The 

way of perception SAD IS BLUE is not only creative, individual  (an alive 

metaphor) but also becoming a common way of perception, community 

(dead metaphor), showing the flexibility in the Vietnamese’s way of 

thinking. 

- SAD IS BLACK 

The perceived properties of the black color map to the emotional 

destination domain, construct the conceptual metaphorical structure of 

this particular emotion, which becomes the basis of association for the 

perception of sad emotions: If God know that so many hearts were 

startled / In the black melancholy had broken wings like a bat. 

In addition, the conceptual metaphor FEELING IS COLOR is also 

concretized through the secondary metaphors: ANGER IS RED, FEAR 

IS GRAY. 

3.2.1.2. The metaphor of HUMAN SENTIMENT IS COLOR  

+ LOVE IS COLOR 

The aesthetic value of color - which carries the perceptual 

characteristics of each culture and maps to the target of the psychological 

and emotional people. The basic characteristic of color hue maps to 

emotional "color", the characteristics of different emotional levels in love. 

Accordingly, the intensity of love brings the color warm red, carefree, 

pure love for pure white love, freshness, mellow, romance overlay love 

one by one, cool blue, broken, dissolved in love as pictured corresponding 

to a gradual "pale" change in color tone... The activation of the first 

associations associated with the basic emotional elements of love such as 
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sadness, fun, and nostalgia leads to the corresponding color associations: 

sad - green; intense, passionate - red, faithful - purple, etc…This 

correspondence creates the basis for the perception that PURE LOVE IS 

WHITTE, HOPEFUL LOVE IS GREEN, SAD LOVE IS BLACK, which 

is perceived according to the perception of human emotions in 

Vietnamese. 

3.2.1.3. The metaphor for the concept of HUMAN QUALITY AND 

SPIRIT  IS COLOR 

+ THE METAPHOR FOR THE CONCEPT OF HUMAN 

QUALITY AND SPIRIT IS COLOR 

In Vietnamese, color conceptual metaphors serve as effective tools 

for the perception of human qualities / souls. The colors of the dark color 

group (black, gray, silver) with the features of aesthetic value in 

Vietnamese culture have created the basis for the expression and perception 

of the "bad" characteristic inside the person. The combination of two 

opposite color tones of attributes shows the dialectical thinking of 

Vietnamese people in the discovery and perception of people. Basically, 

the model of conceptual metaphorical perception can be concretized in 

SPIRIT IS COLOR into metaphorical metaphors: GOOD SPIRIT IS 

WHITE/ GREEN, BAD SPIRIT IS BLACK. 

+ THE METAPHORS FOR PASSIONAL CONCEPT AND 

ASPIRATION IS COLOR 

The positive luminosity, high thermal property of red is mapped onto 

the emotional target domain, symbolizing the intensity, the burning of 

aspiration, of the ideal passion. The chosen characteristic of green is its low 

heat, which is used to symbolize the persistence, the unchanging of passion 

and aspiration: green aspirations... 

+ THE METAPHORS FOR WILL IS RED 

Stemming from the similarity between the color attribute (the eye 

catching of color) - the strong attraction of the ideal, the temperature of 

the color - the strong, drastic character of will, Vietnamese people often 

use the color and tints of red (scarlet, pink, dazzling, glowing) to refer to 

psychological activity. Associated with "fire", "heart", "soul", red has a 
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symbolic meaning of strength and will: My will is like a mountain of 

heaven / Bright red in the afternoon to wake up the field.  

3.2.2. The mapping from the color source domain to the social human 

target domain 

3.2.2.1 The conceptual metaphor of HUMAN SOCIAL ACTIVITY IS 

COLOR 

Human social activities are visualized and identified in association 

with specific colors. Mapping based on the association between hues, 

brightness - activity properties; activities with colors - social life-

changing activities construct a color’s conceptual metaphors structure 

about social people: white sea to black; joining hands with the community 

to green life. This metaphor can be concretized into secondary metaphors: 

ACTIVE ACTIVITY IS PINK / GREEN; THE NEGATIVE ACTIVITY 

IS BLACK. 

3.2.2.2. Conceptual metaphor of HUMAN INTERACTION IS COLOR 

+ NEGATIVE RELATION IS BLACK 

The negative characteristics of hue, brightness as well as the impact 

of color on the psychological and spiritual life of the Vietnamese people 

project the human destination inter-domain, creating the basis for character 

perception, the negative nature of social relationships: dark relationships, 

dark secrets... 

3.2.2.3. Conceptual metaphor of THOUGHT IS COLOR 

Experimental activity for closely related light (color) change is the 

basis for human perception of wisdom. The meaningful structure of human 

ability / problem perception is the ability to see things clearly / unclearly 

thanks to the brightness of the color in linguistic expressions: clear thinking, 

dark thinking, etc. to show the projections of the properties of the color 

source domain to the thought destination domain. Mappings from the color 

source domain are the basis of the tectonic structure of conceptual metaphors 

CLEAR THINKING IS WHITE; UNCLEAR THINKING IS BLACK. 
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3.2.2.4. The conceptual metaphor of LIFE IS COLOR 

By applying the detailing mechanism, the Vietnamese have paid 

attention to highlight some aspects of the color source domain: hue, 

brightness, color impact on objects, people, and color perception. This 

mechanism gives rise to secondary metaphors: PROPERTY OF LIFE IS 

COLOR THE DEVELOPMENT OF LIFE IS COLOR. These metaphors 

continue to be concretized through secondary metaphors: BEAUTY LIFE 

IS PINK/ GREEN, FAILURE LIFE IS BLACK/GRAY, CLEAN LIFE 

IS WHITE.  

3.2.3. The mapping from the color source domain to the human 

biological target domain 

+ HUMAN BIOLOGICAL LIFE IS COLOR 

The color metaphors of human biological life YOUNG AGE IS 

GREEN / PINK, OLD AGE IS YELLOW, are often set in the 

combination HUMAN IS TREE: blue hair now dew point; father in his 

forties is still green; green leaves fall off yellow leaves on trees... 

Associated with the growth of plants through different stages, color is 

used to indicate vitality, strength as well as the aging of human biological 

life.  

3.2.4. The mapping from the color source domain to the psychic human 

target domain 

+ FORTUNE IS COLOR 

With the concept that FORTUNE IS COLOR, Vietnamese people 

perceive the good or bad in living activities corresponding to certain colors, 

forming an effective and unique perception with the concept of time. ... 

Applying the detailing mechanism, the Vietnamese have paid attention to 

highlight some aspects of the color source domain: physical basis (hue, 

brightness, heat), the aesthetic value of color in perceptual model of 

"fortune". This mechanism gives rise to secondary metaphors: GOOD TIME 

IS RED, BAD TIME IS BLACK: Bold shell not equal to red , Black like a 

crow...  
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CHAPTER 4. CONCEPTUAL METAPHORS OF COLOR 

ABOUT SOCIAL LIFE, NATURAL PHENOMENA IN 

VIETNAMESE 

4.1. INTRODUCTIONS 

4.2. CONFIDENTIAL MODEL OF CONCEPTUAL METAPHORS 

OF COLOUR ABOUT SOCIAL LIFE AND NATURAL 

PHENOMENA IN VIETNAMESE 

4.2.1. The mapping from the color source domain to the target domain 

of social life 

4.2.1.1. Color’s conceptual metaphors belong to the field of Economics 

The characteristics of the equilibrium and development of the 

economy are envisioned through the conceptual value of the concept of 

color with the model: ECONOMIC STATUS IS COLOR (including 

secondary metaphors: STABLE ECONOMIC IS GREEN, STAGNANT 

ECONOMIC IS BLACK). With the concept that GOOD IS UP, BAD IS 

DOWN, Vietnamese people have an awareness of the situation, assessing 

the trend of socio-economic development or decline associated with the 

association "light up" or "darken" of color through the metaphorical 

model: THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY IS GREEN, THE 

DECLINE OF THE ECONOMY IS BLACK, MAIN OBJECT IS RED, 

MINOR OBJECT IS GREEN. 

4.2.1.2. Color’s conceptual metaphors of concepts belonging to the field 

of Education 

Reality shows that Vietnamese people have used color perception to 

express and explain problems about the current situation, development 

trends... of education. The linguistic expressions like: a red milestone in 

education, a dark education... show the mapping of conceptual thinking 

into the educational field that appears popular in Vietnamese with hidden 

models. Typical examples: THE DEVELOPMENT / REDUCTION OF 

EDUCATION IS COLOR; THE CURRENT SITUATION OF 

EDUCATION IS COLOR with secondary metaphors secondary 

metaphors: THE POSITIVE STATUS OF EDUCATION IS GREEN; 

THE NEGATIVE STATUS OF EDUCATION IS GRAY. 
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4.2.1.3. Color’s conceptual metaphors of concepts belonging to the field 

of Politics - Society 

+ THE NATURE OF POLITICAL FORCE IS COLOR 

This model of conceptual metaphors is constructed by the 

connection of two characteristics: the good / bad nature of the political 

object and the attribute of the color intensity and brightness. The nature 

of the powers in politics associated with black is seen on the villain, evil: 

Do not let any dark forces destroy the country.  

+ POLITICAL – SOCIAL ACTIVITIE  IS COLOR 

In this kind of metaphor, activity characteristic (dyed black, 

painted pink, etc.) is explicitly used in the partial mapping projected 

from the color source domain to the political target domain. 

Political activities have the nature of impacting the spiritual and 

social life, affecting everyone in a positive or negative way: 

Constantly pinking the tradition “Proactive, unite, loyal and 

winning.”, blacken history...  
4.2.1.4. Color’s conceptual metaphors of abstract concepts belonging to the 

spiritual and social life 

+ THE PERMANENCE OF ART IS COLOR. 

Basically it is possible to concretize this metaphorical model into a 

secondary metaphor: THE PERMANENCE OF ART IS GREEN. In this 

metaphorical model, the properties of the source domain are light blue. 

The abstract concept corresponds to the feature's fresh, energetic, and 

beautiful features. 

4.2.2. The mapping from the color source domain to the target domain 

of natural phenomena 

4.2.2.1. The concept of TIME METAPHOR IS COLOR 

+ THE FEATURE OF TIME IS COLOR 

In fact, we Vietnamese have applied our experiences in color perception 

to conceptualize time, use our knowledge of color to perceive different 

characteristics of time. Colors with specific properties such as brightness, hue, 

heat, emotional impact, aesthetics... are assigned to the concept of time. And 
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based on the manipulation of thinking, we deduce and understand about time, 

determine multidimensional properties, fast - slow, long - short, etc. in the 

association corresponding to the richness of colors and hue in the color palette 

perceived in Vietnamese culture: blue afternoon, purple afternoon, blue night, 

pink night... 

+ THE MOVEMENT OF TIME IS THE CHANGE OF COLOR 

The "experience body" of the colors of all things in space becomes the 

basis for the perception of the temporal category. In other words, the 

Vietnamese were aware of the movement characteristics of time through the 

change of space, namely the change of color. The movement of time is seen 

through the change of the color of the space: More than one flower tree has lost 

its branches / In the garden is red and green (V.337); Day in and day out/ The 

dyed green leaves have become yellow leaf plants. (V.338) 

4.2.2.2. The conceptual metaphor of  THE THING IS COLOR  

Contrast in color, color hue is commonly perceived in the color 

conceptual metaphors of the value of things in Vietnamese: golden knife, 

golden statue, goldfish, blackberry,…  The mapping from color source domain 

to the object target domain in HIGH VALUE IS RED; LOW VALUE IS 

BLACK   not only has the value of specifically describing the thing with all its 

own attributes, but also shows the senses and thoughts of the Vietnamese 

people in perceiving and interpreting the world. 

CONCLUSIONS 

1. Theoretically, it can be affirmed that cognitive linguistics is a 

linguistic tendency rich in explanatory capacity, allowing researchers to 

understand and interpret cognitive categories through a system of 

concepts expressed in language. Metaphor is a way of thinking. It 

organizes human thinking processes according to an interrelated system 

of ideas. 

 2. The thesis has investigated the phenomenon of conceptual 

movement from color concept domain to other conceptual domains, 

analyzed and shown the selection and mapping of attributes between two 

conceptual domains - source - target: colors and other categories. 

Accordingly, the properties considered to be typical in the model of 
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perceiving color sources include: hue, luminosity, heat, the effect of color 

on human psychology, human activity with color, cultural values of color 

projecting to target regions in Vietnamese perception. With the role of a 

positive and useful source domain, colors have mapped to most 

conceptual domains in the human mind, creating a perceptual basis, 

explaining and perceiving the surrounding world in the mind of the 

Vietnamese people. 

3. Color’s conceptual metaphors are particularly interesting because 

color perception is a highly expressive form of perception. The system of 

metaphors is selected by the thesis for statistics, analysis and description 

to clarify the nature and inner structure of color conceptual metaphors at 

the same time allowing a better understanding of the Vietnamese way of 

thinking. A total of 1040  surveyed metaphorical expressions divided into 

3 target conceptual domains: Human, Social life and One-sided natural 

phenomenon that fills "gaps" in the current conceptual color metaphor 

study in Vietnam; on the other hand, further clarifies the national mode 

of thinking. 

 4. The conceptual metaphors of color about human account for a 

quite rich number in the linguistic sources, surveyed according to 4 

models of metaphor corresponding to the target domain: psycho-

emotional, spiritual man; the social man, the biological man, and the 

theological man. The result show that conceptual metaphors of colors 

accosiated with basic colors like blue, red, yellow, black, white… is used 

extensively in linguistic sources gives us a concrete visualization of the 

mental abstract concept. Perception of emotional destination regions is 

formed on the basis of experiences of perceptual colors and cultural 

experiences when associated with color sources, color representations 

that are close to the spiritual life of the Vietnamese people. Therefore, in 

addition to universal features, conceptual metaphors about emotions are 

boldly "specific" of Vietnamese culture. 

 Concepts of social and spiritual people are perceived through 

typical conceptual metaphor models: LIFE IS COLOR, FORTUNE IS 

COLOR. With conceptual thinking of colors, Vietnamese people have 
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perceived stages and characteristics of life as colors, varying the brightness 

in the two dimensions of light and dark. The interaction between the color 

source domain and the fashion destination domain in the formulation of 

conceptual metaphors FORTUNE IS COLOR is a typical testament to the 

dynamic transition between concrete and abstract categories to create 

credit. Aesthetic effect, providing visualization inferences for abstract 

concepts in perception, and at the same time expressing the principle of 

flexible behavior of Vietnamese people to the surrounding life through 

conceptual color thinking. The similarity in these metaphorical models is 

that they use universal experience and cognitive models, and cultural 

models.  

5. The color metaphors of Social Life and Natural Phenomenon are 

concretized by the secondary metaphor model corresponding to the fields 

and target objects: economy, education, politics – society, and time, 

things shows the metaphorical role in the Vietnamese way of thinking. 

Highlighting or concealing a certain real aspect of the object, metaphors 

expressing visual thinking in Vietnamese perception of the world. 

6. The dissertation has outlined a conceptual picture of three major 

categories of Vietnamese perceptions (PEOPLE, SOCIAL LIFE, and 

NATURAL PHENOMINA). The achieved results on the one hand help us 

to fully and comprehensively perceive the basic characteristics of the color 

source domain, the system of color’s conceptual metaphors in Vietnamese; 

on the other hand, show the unique aspects in the process of thinking to 

explore the world and the Vietnamese people themselves, the impact of 

cultural models in shaping the diferent understanding and perception  about 

the world of people in general and Vietnamese people in particular. 

7. During the research, we found that metaphorical patterns are 

supplemented and developed according to color perception in cultures, 

not only limited to primary colors but also extended through color of the 

representative, the derivative color. We think it is possible to complement 

or develop research following this approach in different language 

practices that do not classify colors in the same way. 
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On the other hand, the study of conceptual metaphors towards 

understanding the modes of thinking and national cultural characteristics 

is necessary to compare and compare languages and cultures to find out 

the points. Similarities and differences, accurately recognizing the 

specificity of conceptual metaphors in Vietnamese overcomes language 

barriers and multicultural communication. These are issues waiting to be 

explored in deeper research. 
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