
چرا مطالعه رنگ واژه ها برای انسان شناسان و زبان شناسان شناختی مهم است و  

 چگونه فرهنگ بر رنگ واژه ها و اندیشه تاثیر می گذارد؟

در کتاب زبان و فرهنگ راتلیج؛  2دن دریک 1زبان رنگ، تفکر و فرهنگ)برگرفته از مقاله 

2۰1۵ ) 

 لیال اردبیلی

فکر کردن ما درباره آنها  هایکنیم، نقشی در شیوهها صحبت میرنگهایی که ما درباره آیا شیوه

ها های متفاوتی باشند، آیا این بدان معناست که گویشوران آن زبانواژهدارد؟ اگر دو زبان دارای رنگ

ها ها یا مفاهیم مربوط به رنگواژهاندیشند؟ آیا برخی از رنگمی هاهای متفاوتی درباره رنگبه شیوه

باشند؟ و اگر اینگونه باشد، می "ترایپایه"های دیگر رای اهمیت بیشتری هستند، و نسبت به رنگدا

ها، در کنار سایر کند و آیا اصالً اهمیت دارد؟ این پرسشچرا و چگونه این موضوع اهمیت پیدا می

در  های مرتبط، اساس سنت تحقیقاتی مبسوطی هستند که بیش از چهل سال قدمت دارند.پرسش

های در ارتباط این فصل، هدف من توصیف بخشی از این سنت تحقیقاتی است که با فهم شیوه

گذارد. البته، غیرممکن است که بر شناخت رنگ تاثیر می شود زبان رنگاست که در آنها تصور می

تحقیقات  بدون اقرار به گستره و دامنه تحقیقات مربوطه بتوان این پرسش کلی را پاسخ داد. دامنه این

شناسی گسترده است. در شناسی شناختی و عصبتا روان 3شناسی توصیفینگاری و زباناز مردم

های به ظاهر غیرجذابی که در واقع، هر عنصر از این سنت تحقیقاتی محل اختالف است. پرسش

(. 2۰1۰و همکاران،  Regier)4"رزمگاه رنگ"ساز مناقشه حادی بوده است: آغاز این فصل آمده است، زمینه
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پردازم، که با هایی از این سنت و نیز عناصر این مناقشه میها/جنبهدر این فصل، من به آن بخش

 ویژه، با اندیشه و فرهنگ در ارتباط هستند. و به فهم زبان رنگ

 7رُشِ شناس، و الینورمردم 6شناس، و برِنت برلینِ، زبان۵پاول کی 197۰و اوایل  196۰در اواخر دهه 

شد این نقدها بر زبان زبانی را مطرح کردند که تصور میگرایی فرهنگیشناس، نقدی بر نسبیتروان

ها، طور که کِی گفته است، قلمرو زبان و مفاهیم رنگها نیز وارد است. همانها و مفاهیم رنگرنگ

 iشد.می محسوب میگرایی زبانی بوده، به همین دلیل، مقصد مهترین مورد در زمینه نسبیتقوی

به چاپ رسید،  1969، نوشته برلین و کی که در 8شمولی و تطور آنهاهای پایه: جهانواژهرنگکتاب 

قرار گرفت.  197۰ها در دهه رنگ 9نمونگیمورد تایید اثر الینور رُش و همکاران وی بر روی پیش

نامیدند( می "هامقوله"ن را شناسان آها)که روانها و مفاهیم رنگاین اثر در زمینه زبان رنگ

دستورالعملی را برای یک سنت تحقیقاتی گسترده ایجاد کرد که هنوز هم فعال و پراهمیت است. 

توان چاپ آثار متعدد و جدیدی را یافت که به مسایل مطرح از سوی امروزه، هر ماه از سال، می

های کالن درباره رابطه میان در بحث برلین و کی، و اثر رُش استناد کرده باشند. در این مفهوم، رنگ

شوند. شاید، هیچ برانگیزی محسوب میشناسی و فرهنگ موضوع مهم و مناقشهزبان، ذهن، زیست

 -شناختی، جنسیت، و نژاد تا این حد چنین مکتب فکری زبان1۰غیر از بهره هوشیموضوع دیگری، به

  شناختی را ایجاد نکرده باشد.انسان -و -زیستی -شناختی

عنوان بهترین ها و مفاهیم آنها به، زبان رنگ1969در سال های پایهواژهرنگپیش از انتشار کتاب 

های مختلف ها در میان زبانواژهشد. رنگزبانی در نظر گرفته میموضوع بحث برای نسبیت فرهنگی
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، 11و. رِی شد. همانطور کهها از خالل دریچه فرهنگ نگاه میمتفاوت هستند، و به این تفاوت

ها را برگزیده ای از رنگگونههر فرهنگ پیوستار طیف"نوشته است،  19۵3شناس در سال انسان

، و با توجه به مالحظات کاربردشناختی تقسیم کرده 12ای کامالً دلبخواهیاست و آن را بر پایه

اصطالحات دارند که تنوعات زیادی در میان فهرست (. برلین و کی، اذعان می1۰2: 19۵3)"است

اند که اگر شما بر های مختلف وجود دارد، اما آنها استدالل کردهها در میان فرهنگمربوط به رنگ

ها، نسبت به بقیه واژهای قرار دهید، در خواهید یافت که برخی از رنگروی این تنوعات صافی

وی برلین و کی، شناختی مطرح از سهای زبانی و روانتر هستند. طبق مجموعه معیار "ایپایه"

، "سبز"، "زرد"، "قرمز"، "خاکستری"، "سفید"، "سیاه"ای یازده واژه است)های پایهتعداد این واژه

(، و آنها مدعی بودند که هر زبانی حداکثر "ایقهوه"، و "صورتی"، "ارغوانی"، "نارنجی"، "آبی"

ه کمتر از این یازده رنگ را هایی کواژه پایه را داراست. در مورد زبانکم دو رنگیازده و دست

شود، برلین و کی مدعی هستند که پنج دیده می 13طور که در زبان مردم هیمبای نامیبیادارند، همان

، اما این مردم در بیان iiشوندواژه موجود در زبان این مردم، بر سراسر فضای رنگی منطبق میرنگ

ها، به زبانل، مردم هیمبا، بر خالف انگلیسیکنند. برای مثاها از اصطالحات کمتری استفاده میرنگ

های بیشتر کنند. ما در ادامه در مورد این تفاوتلحاظ واژگانی رنگ سبز و آبی را از هم متمایز نمی

وجود دارد  14"توالی تطوری"اند که یک صحبت خواهیم کرد. برلین و کی، همچنین استدالل کرده

بیشتری را  ایکند. اگر زبانی اصطالحات پایهآن عبور میهای پایه از شناسی رنگکه رشد اصطالح

ای پیروی بینیبه مخزن واژگانی خود اضافه کند، این اصطالحات افزوده از سیر رشد قابل پیش

های واژهاز رنگ "شمولیجهان"( مجموعه 1ها ادعاهای بسیار عام و قدرتمندی هستند: کنند. اینمی

( زیرمجموعه انتخابی، 2کند؛ می "انتخاب"ای از آن را زیرمجموعه پایه وجود دارد که هر زبانی
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های موجود بازسازی واژهشوند که خود از طریق بررسی رنگمرتب می ای"تطوری"طبق توالی 

 شود. می

چیز تجربی در مورد رابطه مستقیم میان زبان و اندیشه وجود ندارد، هیچهای پایه واژهرنگدر کتاب 

ها تحقیقات پیشین، درباره الگوی زبان رنگ اب صرفاً گزارشی است از نتایج غیرمنتظرهزیرا این کت

( در آثار خود 1974، 1972، 1۵الیویهو  رُش؛ 1972، رُشنور رُش)های مختلف. الدر میان فرهنگ

کند که سازد، و استدالل میشناختی مرتبط میروان هایزبانی را به نظم هایاین نظم

 17های شناختیهای پایه قالبواژهوجود دارند، که برای رنگ ایشناختیِ غیرزبانی 16"الگوهایپیش"

 شمول آنها را تبیین کنیم. کنند تا ویژگی جهانشوند، و کمک میو غیرزبانی محسوب می

شناسی استعمارطلب یادآور روزهای تلخ در انسان "تطور"شمولی و صحبت درباره جهان

رو، جای تعجب نیست که اثر برلین (، و از این1877، 19مورگان؛ 1871، 18تایلوراست)برای نمونه، 

که تحقیقات اولیه برلین و کی  شناسان قرار گرفت. درحالیو کی، تقریباً بالفاصله مورد حمله انسان

با مشکالت متعددی مواجه است،و برخی از ادعاهای کلی آنها مورد اصالح قرار گرفته است،اما اثر 

برانگیز و در عین حال پرثمر فراهم کرده است. ، مناقشه، بستری برای سنت تحقیقاتیبرلین و کی

 های زیادی وجود دارد که باید به آنها پرداخت. تمرکز اصلی این فصل بر روی این سنت است. زمینه
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