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 (ملخص البحثاالفتتاحية )
 

 ال إله إال   ، وأشهد أن  على عبده النعمة ، وكتب على نفسه الرمحة  ىالذي أفضاحلمد هلل 
، وال طمع  عليه توكلت وإليه أنيب ، ال غىن ألحد عن فضله ورمحته هللا وحده ال شريك له

أرسله رمحة للعاملني ،  حممداً عبده ورسولهسيدان ، وأشهد أن   جبنته إال بعفوه ومغفرتهالفوز يف 
مناداي ، وإىل وقدوة للعاملني ، وحمجة للسالكني ، وحجة على العباد أمجعني ، بعثه لإلميان 
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ولكتابه مبينا واتليا ، ويف مرضاته ساعيا ، وابملعروف ، ، وللخليقة هاداي دار السالم داعيا 
، فبصالة ريب وسالمه عليه عدد قطر  تسليما آمراً وعن املنكر انهيا ، وصلى هللا عليه وسلم

األمطار ، وما تعاقب الليل والنهار ، وعدد ماذكره الذاكرون األبرار ، وعلى آله وصحبه 

ٹ ٹ چ ،الطيبني األطهار ، ومن سار على هنجهم إىل يوم القراراألخيار ، وأزواجه 

 .1چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
ہ     ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ں ڻ ڻٹ ٹ چ

 .2چہ  ھ  ھ  ھ
 أما بعد :

نزيـل مـن لـدن لفـه ، تخالكتاب الذي ال أيتيـه الباطـل مـن بـني يديـه وال مـن  القرآن الكرمي هو
فيــــه  ،املــــواع  املنهــــل العـــذب ، واملــــورد الــــذي ال ينصـــب ، فيــــه احلكـــم و  وفهـــحكـــيم محيــــد ،

فأخرجهــا  ضــاهل هلــا  أدايــة علــى طريــا اإلنســانية  اهلوالعلــوم واألخــالف ، فهــو مشــعل  التشــريع
ة حتــويف يف انــت نقطــمــن الملمــا  إىل النــور، وأخــذ ىليــديها إىل احلــا وإىل صــرا  مســتقيم، وك

 اد  واحلا والرش اخلري إىل حياة حياة اإلمث والفساد والضاليف اترخيها الطويل، فانتقل هبا من
ســفل إىل كودهــا األر صــعد ابإلنســانية مــن  لعــاك كلــه مــن القــيم واملفــاهيم مــاولقــد أحــدا يف ا

ملســلمون او ، يــدة ، وقــد كــان لــه األيــر يف مــيالد حضــارة جدأهبــص صــورها ، وأمــى كماال ــا 
ة يف الــدنيا ون ســاديكونــ يعــود هلــم ســال، وــدهم، وبــه حــى   اليــوم ىلشــد احلاجــة للعــودة إليــه

 واآلخرة 
 الستخدام، و أخالقية و أهداف مجالية أو ، أللوان يف القرآن الكرمي حتمل مدلوال  رمزيةفا

األلوان  األلوان يف القرآن الكرمي دالال  ابلغة األمهية ، حيث نقرأ يف اآلاي  ذكرًا ألغلب
املعنوية ، و ملا  أدوار متعددة اجلوانب سواهل يف األغراض احلسية أواملعروفة ، ملا لأللوان من 
األلوان يف القرآن  أن استخدام،كما وما حتمله من دالال   ، هلا من أتيري على النفوس

                                     
 (  ١٠٢) : آية ،سورة آيف عمران /1
 (  2٢) : آية ،سورة الروم /2
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 (األخضراألسود واألمحر و و  كاألبيض) ، فأحياانً يذكر اللون الصريح الكرمي ورد على نوعني
اللون من خاليف اآلاي  حني تذكر  إمنا يستديف على وجودو  مثال ، و أحياان اليصرح بلفمه

   النار(اجلنة و  أو، نور الالملما  و  أو ، الليلكالصبح و األلفاظ )

ۋ  ۋ    ٴۇۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ ڭٹ ٹ چ

 .1چې  ې  ې   ى   ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ
عاًل  فألفكار  فهو واااي القضو إذ يتميز القرآن الكرمي ىلساليبه الرفيعة، يف معاجلة املوضوعا  
لقرآن ، هذا هو اةألخروية واكتاب هداية، وتربية متتد إىل جوانب احلياة البشرية كلها الدنيوي

رة أمامه ، ية صاغنسانيف موه وجالله ، وسحره ومجاله ، وخلوده وكماله ، ولقد وقفت اإل
لإلسالم  صدره هللا فقد سحر العرب منذ استمعوا إليه يف اللحمة األوىل ، سواهل من شرح
ملغرية قايف ايد بن الولفوأانر بصريته ، أو من طبع هللا على قلبه وجعل على بصره غشاوة ، 

سفله ملغدف مر ، وإن  أه ملثأعال واصفاً القرآن : " وهللا إن  له حلالوة وإن  عليه لطالوة ، وإن  
، والتأمل نمر فيهوال، ومن هنا كانت العناية بكتاب هللا، وإنه يعلو وال يعلى عليه " ، 

 والتدبر أمر ليس ابهلني 
والبعد عن  ،احلا    على، والثباستقامة يف العمل إين أسألك السداد يف القويف ، واالاللهم 

واهل ساهلادي إىل و ملوفا  االزلل ، اللهم اجعل ما كتبته يف صحيفة أعمايل يوم القيامة ، وهللا
 السبيل  

 يتقدير و  يشكر 
 

احلمد مبا خلقتنا ورزقتنا ، وهديتنا وعلمتنا ، وأنقذتنا وفرجت عنا   لك اللهم ربنا لك 
احلمد ابإلميان ، ولك احلمد ابإلسالم ، ولك احلمد ابلقرآن ، ولك احلمد ابألهل واملايف 
واملعافاة   لك احلمد بكل نعمة أنعمت هبا علينا يف قدمي أو حديث ، أو سر أو عالنية ، 

 أو مي ت ، أو شاهد أو غائب ، لك احلمد حى ترضى ، ولك أو خاصة أو عامة ، أو حي  

                                     
 (  ٢٨) : آية ،سورة فاطر /1
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وجهك وعميم سلطانك ، محداً بعدد  احلمد إذا رضيت ، أمحدك محداً  كما ينبغي جلاليف
خلقك ، ورضا نفسك ، ومداد كلماتك ، وزنة عرشك   احلمد هلل عدد ما هلجت األلسن 

األذان ، احلمد هلل عدد ما وزن بذكره ، احلمد هلل عدد ما نطا اللسان ، وعدد ما رفع 
امليزان ، احلمد هلل عدد ما قرئ القرآن ، وعدد الريش والوبر ، وعدد الرمل واحلجر   احلمد 
هلل عدد الرمش والشعر ، وأضعاف أضعاف زبد البحر ، احلمد هلل عدد ما مشت األقدام ، 

حلروف  احلمد هلل وعدد ما سط ر  األقالم ، وعدد ما ُصف ت الصفوف ، وعدد ما خط ت ا
عدد السموا  وما أظللن ، واحلمد هلل عدد األرضني وما أقللن ، احلمد هلل عدد ما تعاقب 

الليل والنهار ، احلمد هلل عدد ما صلى املصلون ، وصام الصائمون ، ولّب  احُلج اج 
واملعتمرون   احلمد هلل ما طاف الطائفون ، وسعى الساعون   احلمد هلل عدد ما طلعت 

لشمس وظهر  القمر ، وعدد ما غربت الشمس وأفل القمر ، واحلمد هلل عدد ما كان وما ا
يكون وما سيكون ، وله احلمد حى يرضى ، وإذا رضي ، وبعد الرضى ، وسبحان هللا 

وحبمده ، سبحان هللا العميم عدد ذلك ، وال إله اال هللا عدد ذلك ، وهللا أكرب عدد ذلك 
ابهلل العلي  العميم عدد ذلك ، وأستغفر هللا العميم الذي ال إله اال ، وال حويف وال قوة اال 

 هو احلي  القي وم وأتوب إليه عدد ذلك  
ما  حلوال تطيب ال ،إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك ، وال يطيب النهار إال بطاعتك    

   ؤيتكإال بذكرك ، وال تطيب اآلخرة إال بعفوك ، وال تطيب اجلنة إال بر 
 األمة ، نيب ة ونصحمانهللا وسلم على من علم البشرية ، والذي بلغ الرسالة وأدى األ وصلى

 الرمحة ونور العاملني   سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم  

ا يف  ليجمعه، و  *يف مثل هذه اللحما  يتوق، الرياع   ليفكر قبل أن خيط احلروف   
،  ر يف اخليايفرية مت كثكلما  ، تتبعثر األحرف وعبثاً أن حياويف جتميعها يف سطور ! سطوراً 

نبنا   انوا إىل جامبن ك معناوال يبقى لنا يف هناية املطاف إال قلياًل من الذكراي  ، وصور جت
   حلياةعلينا شكرهم ووداعهم ، وحنن خنطو خطوتنا األوىل يف غمار افواجب 
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 إىل من أمحل ،نتمار ون اإىل من كلله هللا ابهليبة والوقار ، إىل من علمين العطاهل بد 
ا د حان قطافهاراً قى مثأمه نوراً بكل افتخار ، أرجو من هللا أن ميد يف عمره   لت 

 بد  إىل األو لغد وم أهتدي هبا اليوم ويف ابعد طويف انتمار ، وستبقى كلماته جن
 )والدي العزيز(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تفاين ، إىل والان احلنإىل من جنيت حتت قدميها ومالكي يف احلياة ، إىل ربيع احلب و
راحي جبلسم  اهنابسمة احلياة وسر الوجود ، إىل من كان دعائها سر جناحي ، وحن

نري ظلمة تقدة تعة م، إىل أغلى احلبايب ، إىل من هبا أكرب وعليه أعتمد ، إىل مش
عىن متين من علمحيايت ، إىل من بوجودها أكتسب قوة وحمبة ال حدود هلا ، إىل 

 احلياة  
 بة () أمي احلبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ان و أكون أإىل رفيقة دريب وندى عمري ، هذه احلياة بدونك ال شيهل ، معك
 آيرتين ىل منإإىل سندي وقويت ومالذي بعد هللا ، بدونك أكون مثل أي شيهل ، 

  فلذا  ريب  تو  تنشئ على نفسها ، إىل من تذوقت معها أمجل اللحما  ، ايمن 
  مة اليتيهل الملنورا يض ،هذا ييف حبثيل عوانً  ت  كن  ، ايمن اإلميانعلى  كبدي 

  ي كانت تق، أحياان يف طريق
 ) زوجيت الغالية (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ور ، إىل هل والنلذكاإىل من أرى التفاؤيف بعينه ، والسعادة يف ضحكته ، إىل شعلة ا
  ر ومبحبتك أزه ،بنمرا  األمل الوجه املفعم ابلرباهلة ، إىل من تطلعت لنجاحي 

 أايمي وتفتحت براعم للغد  

 ( األعزاهل ) أخويت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إىل من  ،صادقة ال ب والنواايإىل توأم روحي ورفيقة دريب ، إىل صاحبة القلب الطي
تزايف  ، وما طوةرافقتين منذ أن محلنا حقائب صغرية ، فمعها سر  الدرب خطوة خب

 ترافقين حى اآلن ن فشكراً ملواقفكم النبيلة  

 ( احلبيبا  ) أخوايت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إىل ينابيع  ،لعطاهل هل واإىل من ك تلدهم أمي ، إىل من حتل و ابإلخاهل ومتيزوا ابلوفا
حلزينة لوة وااحل الصدف الصايف ، إىل من معهم سعد  ، وبرفقتهم يف دروب احلياة
هم ي، أجدفت كسر  ، إىل من كانوا معي على طريا النجاح واخلري ، إىل من عر 
 بوين  هم وأححببتأوعلموين أن ال أضيعهم ، إىل من هلم ذكراي  األخوة ، والذين 

 ) أصدقائي (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الذين ة ، إىلحملبمى آاي  الشكر واالمتنان والتقدير واوقبل أن منضي نتقدم ىل 
حلياة اة يف ألخري امحلوا أقدس رسالة يف احلياة   فالبد لنا وحنن خنطو خطواتنا 
 ذتنا الكرامع أسات، م اجلامعية ، من وقفة نعود إىل أعوام قضيناها يف رحاب اجلامعة

بعث األمة لغد لتايل يف بناهل ج الذين قدموا لنا الكثري ، ابذلني بذلك جهودا كبرية
ال  التسهيو دا  من جديد ، إىل من زرعوا التفاؤيف يف دربنا وقدموا لنا املساع
 : الشكر ا كلواألفكار واملعلوما  ، رمبا دون يشعروا بدورهم بذلك فلهم من
ية ، لوم اإلسالمية الع كلإىل مجيع العاملني إبدارة اجلامعة ، وإىل األساتذة الكرام يف

 فاضلأساتذتنا األ ،رفة نتوجه ابلشكر اجلزيل إىل الذين مهدوا لنا طريا العلم واملعو 
 يف قسم التفسري وعلوم القرآن  

صه يالد( ، حلر ناصر مد الوال تفوتين الكلمة الطيبة ملعايل وكيل اجلامعة ، الدكتور )د  عب
 سأيف هللا،أليتام رساإمت ير الكبري يفاألواهتمامه البالغ ، وتشجيعه الدائم ، والذي كان له 

 ن جيزيه خري اجلزاهل  تعاىل أ
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فرغه لتاج( ان حجتقدم جبزيل الشكر والتقدير لسعادة الدكتور )خالد نبوي سليمأكما 
ذلك يف  ن جيعلأعاىل ،أسأيف هللا ت له طيلة فتة البحثمحتو صربه ،و  على رساليت وإشرافه

 موازين حسناته  

  ومن  ، انيبىل جوجه ابلشكر أيضا إىل كل من ك يق، إإنيأتيف هناية مشواري فو
ا ودهم مل وجفلوال ي  ، وزرع الشوك يف طريقي وعرقل مسرية حبث يقيوق، يف طر 

ا إىل ما ا وصلنم ملأحسسنا مبتعة البحث ، وال حالوة املنافسة اإلجيابية، ولواله
 كل من  إىل فانخنص جبزيل الشكر والعر  كما  وصلنا إليه فلهم منا كل الشكر

كره صيلة فن حموأعطى  ، وإىل من وق، على املنابر ، نامأشعل مشعة يف دروب عل
لمنا يف غاليف عستابيكون  الفعل   وخريُ  ن قدران هللا على فعل اخلري  لينري دربنا

  تقنين املمواجعلنا  ، كل مؤمن مصاعب احلياةلاللهم سهل  ، مساعدة اجلميع

 أوليتين ن َعَماً أبوُح بشكرها   

 وكفيتين كل األمور ىلسرها                         

 فألشُكرنَّك ما حييت وإن أُمت

 فلَتشكَرنََّك أعمُمي يف قربها

 اإلهداء
  حلمة سعادة دم لناليق إىل من جترع الكأس فارغاً ليسقيين قطرة حب   إىل من كل ت أانمله

 )والدي العزيز(

ناصع قلب الىل الأرضعتين احلب واحلنان    إىل رمز احلب وبلسم الشفاهل    إإىل من 
   ابلبياض

 )والديت احلبيبة(
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   يايتإىل القلوب الطاهرة الرقيقة    والنفوس الربيئة    إىل رايحني ح

 )إخويت وأخوايت(

     إىل القلب الكبري  وحشا فؤادي إىل الروح اليت سكنت روحي

 )زوجيت احلانية (

 ينإىل من جيمع بني سعاديت وحزين    إىل من ك أعرفهم    ولن يعرفو 
ىل عيوين    إ    يف ورهمصإىل من أمتىن أن أذكرهم    إذا ذكروين    إىل من أمتىن أن تبقى 

 عاك وطالب علم    إىل كل حاف  للقرآن قارئه  
و حبر هملم ، ماسع اآلن تفتح األشرعة وترفع املرساة   لتنطلا السفينة يف عرض حبر و 

 احلياة ويف هذه الملمة ال يضيهل إال قنديل الذكراي   

 

 

 

 

 ختيار املوضوع وأمهيتهاسبب 
 

ته ، وسعاد احتهخلا هللا تعاىل كل ما يف الكون وسخره خلدمة اإلنسان ، ولتحقيا ر 
 نافيفيد اإلنس عة ،وشاهل  القدرة اإلهلية على أن تكون املخلوقا  مجيلة مع كوهنا انف
يف الرائع اجلما ذلك …وينتفع ، ويف الوقت ذاته يستمتع جبمايف املخلوقا  وتعدد ألواهنا 

 املنبث يف لوحة الكون بديعة الصنع  
يتلخص موضوع هذا البحث يف الدعوة إىل التعرف على بعض املفاهيم واحلقائا عن    

ون يف حياتنا ، وأيضاً األلوان ، واليت مت سردها يف آاي  القرآن الكرمي ، وذلك ألمهية الل
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ميكن قياسها مادايً ، وذلك بعدما مكنت  لكونه يعد عنصراً من عناصر التشكيل اليت
التكنولوجيا والعلم احلديث من تزويد اإلنسان ىلجهزة خمتلفة لقياس مقدار نقاوة اللون 

عتم وشدته ، مثلما ميكن من تقدير سطوع الضوهل وشدته ، وهذا ينطبا بطبيعة احلايف على امل
 واملضيهل من اللون ومها عنصران ال خيلو منهما أي شيهل  

 ن ومن نبا   وحيوا نسانإولقد دعاان املوىل عز وجل إىل التأمل يف الكون ، وما خلا من    
ختيار باب إومن خاليف ما ذكر  ميكن أن جنمل أسومجاد كي نفكر ونعقل ونتدبر ، 

 البحث يف اآليت :
  العلم ،  ه بذلكشتغالالقرآن الكرمي حباجة ألن يذكر سببا الأن من يشتغل بعلم غري

لعاملني   ب رب اكتا  أما من يشتغل مبنبع العلوم  وأساسها ، وسيدها وغايتها ، وهو
هذا  ة  حويفلكتابافلن حيتاج إىل ذكر سبب ، إال أن القائل يقويف : ملاذا آير   

 اجلانب من القران الكرمي  دون غريه ؟
 رحياً أو صهل ذكر سوا  من خاليف دراسة اآلاي  املتعلقة بذكر األلوانخدمة كتاب هللا

 غري ذلك ،دراسة وصفية أو موضوعية كما تسمح يل اآلاي  بذلك  
 رة  واآلخ نيا الدوان يف السعادة واحلياة الطيبة يفأن يدرك العبد أير األل 
 ها، وأصل ،وعهايهدف البحث إىل توضيح نمرة القرآن الكرمي لأللوان من حيث تن

ة دراما يه عادعل يطلا ومصدرها، وماهلا من قدرة على التأيري يف النفوس، وهو ما
 اللون 

 حياةيف ل ،كما يوضح البحث مدى أمهية اللون ، وهو أحد أهم عناصر التشكي  
لون يمة القالهل البشر، وكي، أن القرآن وضح تلك األمهية، وأتت بعض آايته إلع

 ، وأيبتوا يفإلنسانلى اعلماهل بدراسة األلوان، وبيان أيرها فلقد اهتم الع ، والزخرفة
أهنا  ن، كمانساظل جتارب علمية وعملية: أن اللون له موجا  تؤير يف أفكار اإل

   تؤير يف حركته اجلسمية
  الرغبة الذاتية اهلادفة يف مجع املتفرقا  من كالم أهل العلم وأهل االختصاص ، وما

ويف هذا املوضوع ، وبسط أهدافها ، وبيان ما آلت إليه توصل إليه العلم احلديث ح
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أصبح لأللوان يف ظل النهضة العلمية علم له أصويف واجتاها  العلم احلديث ، فقد 
ويف شى اجملاال   ، تقوم على أسس من الدراسا  املختلفة والبحوا املتنوعة

 املختلفة  
 ملا هلا من  يلها أتصلفنية ويقتح البحث العمل بكافة الوسائل على تعميا املعارف ا

نتماهل اال مشاعر وية، وتقدور هام يف رفع املستوى الثقايف لتحقيا التنمية البشرية
 والتارخيي   ياحلضار 

 لكرميك أق، حسب علمي على حبث مستقل يدرس هذا اجلانب من القرآن ا 
أللوان تعلا ابيما  ، فأحببت أن أستزيد يف معرفة ومجع مجيع موضوعية دراسة وصفية

 ما توصل نه وبنيع بيومجع اآلاي  اليت دلت علي األلوان يف القرآن الكرمي ، واجلم
 إليه العلم احلديث مع تطورا  الزمن يف حبثي هذا  

هلا  كونية ، يراق وحمصال  فكرية ، يعترب البحث غاية الوصويف إىل حقائا علمية جديدة
تمعا  ا  اجملتطلعأير ملموس يف البناهل الفكري للبشرية ، ويف إشباع حاجا  ورغبا  و 

وا إليه قيا ما يربحتي إىل يؤد واألمم املتقدمة يف خمتل، األنشطة وامليادين احلياتية ، كما أنه
من  ، فعدةوالنلفائاليقدمه جملتمعه اإلنساين ليعم    الباحث شخصياً من آمايف وطموحا 

انية ضة إميه رو يف ما يقدم وما يقوم به من حبوا ودراسا  علمية رصينة   كما أنخال
واهب قل للمصمن  وخاصة للمتأمل واملتدبر يف اآلاي  القرآنية ، قد أيخذ العقل حمه

وأتخذ  ،لتدبر مل وا، والتأوب طالقة الرشيدة حنو احلركة والعمل الدؤ االنالشخصية ، و 
هديها لليت يف ، ويلضالدى والتقى ، والذي يبدد ظلما  اجلهل وااحلياة نصيبها من نور اهل

 دنيوية  ال هي أقوم ، يف مجيع واال  حياته

ل سري وما توصب التفوكت والغاية العممي من البحث الربط بني ماورد ذكره يف القرآن الكرمي
 وارد ذكره يفالوان أللابإليه العلم احلديث مع تطورا  الزمن يف شى اجملاال  فيما يتعلا 

 ايف  القرآن الكرمي ومجعه لتعم الفائدة والنفع وسد النقص يف هذا اجمل
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عاىل مث تهللا  تخر لكل ما ذكر  وغريه تكونت لدي قناعة اتمة ىلمهية املوضوع فاسو    
 متوكال لعزماعرضت األمر على بعض مشاخيي حفمهم هللا فأيدوين مشكورين ، فعقد  

ىل  تعاهللا أتقرب به إىل  أن يوفقين لتقدمي شيهل لألمة اإلسالمية ،على هللا سبحانه وتعاىل
ن رعاية هلا م  بدالفإن بوادر الصحوة اإلسالمية اليت نشهد آاثرها اليوم يف كل مكان 

سري هذه تكي     ربنيوهذا واجب العلماهل والدعاة وطلبة العلم والباحثني وامل ، وتذكري
 هللاه صلى رسول منهجية واضحة من كتاب هللا وسنةالصحوة املباركة على أسس وقواعد 

 نيب  إليه ألت و عليه وسلم يف مجيع شؤون حيا ا ، وما توفيقي إال ابهلل عليه توك
 درجة املاجستريلذا فقد اخت  هذا املوضوع أطروحة لنيل 

 بعنوان :
 "دالالت األلوان يف القرآن الكرمي

 وأسرارها"رؤية فنية وأهداف مجالية وأخالقية 
 
 
 
 

 
 منهجي يف البحث وحدوده وإجراءاته :

 

 لقرآينص اللن مسلك التفسري املوضوعي أو الوصفي أسلك يف كتابة األطروحة  ،
عية ة موضو دراس ودراستهاوبيان أيرها وذلك جبمع اآلاي  ذا  الصلة مث تفسريها 

واآلخرة  لدنياابادة عامة ، مع التكيز على أيره يف حياة الفرد واجملتمع يف السع
ه صلة وما ل لسنةااملوجودة يف اآلاي  ، مستعينا بعد هللا بكتب املفسرين وكتب 

سب حبوذلك  تابهومبا يفتح هللا على من فهم يف ك ، ابملوضوع يف عصران احلديث
 الطاقة البشرية  
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 ع األلوانلى تنو ل عُتدل يستند البحث يف الدرجة األوىل على اآلاي  القرآنية اليت 
   ئياوالتأيري النفسي لكل لون على الر ،
  لك يف رد ذو كما جتتهد الدراسة يف البحث عن أصل األلوان الطبيعية حسبما

 ، ها هللاأبدع اليت القرآن الكرمي ، مستعينًا يف توضيح ذلك ابملخلوقا  الطبيعية
 وتفهم تنوع ألواهنا ومصدر هذا التنوع  

  ن ملصدرااما ألهن سوف أعتمد على كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم
ألحاديث ية وام اآلبذكر اسم السورة ورق ، األساسيان مع عزو اآلاي  إىل أماكنها

 ما أمكن ذلك لألحاديث     النبوية إىل مصادرها
 ي سري ر تفمصد البحث مع ذكر سأذكر تفسريًا إمجاليا لآلاي  اليت سأذكرها يف

   لآلاي 
 ون  القر يفذا  سوف أعتمد على أقوايف السل، وتفسريا م لآلاي  القرآنية وابل

ر إن املصد بينتو املفضلة، وفيما عثر  عليه من كالم له عالقة ابملوضوع ذكرته 
 وجد  

 د يث جييد حبسوف أحرص يف أسلوب البحث على أن يكون سهاًل بعيداً عن التعق
 قه  بيسر وسهولة دون عنت يف الفهم أو مشمن رام االستفادة حاجته 

 ردة ذكرها يفن الوالواكما أين سأعتمد على مجع املتفرقا  يف املوضوع واملتعلقة ابأل 
 القرآن الكرمي وترتيبها كما ذكر  يف القرآن  

  ية أوضع فهارس للبحث تكش، عن مضمونه وتساعد يف سرعة الوصويف إىل
 معلومة فيه ، وهي كالتايل :

 يفملصح، ارتيب ته على حسب أماهل السور مراعيًا بيرتتاآلاي  القرآنية و فهرس  -أ
  ية السور واآلاي  ، مع ذكر أرقام الصفحا  اليت ورد فيها ذكر اآل

ن زهل مجفهرس للموضوعا  وتقسيما  البحث وذلك تسهياًل للرجوع إىل أي  -ب
 لقارئ أو املطلع للبحث  جزئية البحث دون عناهل أو تكل، ل
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 خطة البحث " املنهج "
 

 هيكل البحث وتقسيماته كاآليت :
 البحث بعنوان :

 "دالالت األلوان يف القرآن الكرمي
 رؤية فنية وأهداف مجالية وأخالقية وأسرارها"

 ويتكون البحث من :} املقدمة واحملتوى واخلامتة {      
 املقدمة : .1

 تشتمل على :
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 فتتاحية "ملخص البحث"  اال 
   كلمة الشكر 
   اإلهداهل 
  ختيار املوضوع وأمهيته  اسبب 
    منهجية البحث وحدود إجراهلاته 
   "خطة البحث "املنهص 

 احملتوى : .2
 وقد قسمت حمتوى البحث إىل متهيد واببني وفا التفصيل اآليت :

صه وصفاته ، خبصائ تعري،يتم فيه بيان مفهوم اللون ودالالته الطبيعية وال التمهيد : 
 ويشتمل على مبحثني كالتايل :

 مفهوم اللون ودالالته الطبيعية  املبحث األول : 
 ن وصفاته ، وفيه عدة مطالب  خواص اللو املبحث الثاين : 

 مها :و  نيصل املاهية والداللة وأتيريه ، وينقسم إىل فيفالباب األول :  
 ماهية اللون  الفصل األول : 
 ث :ع مباحلى سبعدالال  األلوان وأتيريا ا يف حياتنا ، ويشتمل الفصل الثاين : 

 املبحث األويف : داللة اللون  
 املبحث الثاين : األلوان وأتيريا ا  

 املبحث الثالث : األلوان يف المالم  
 ؟املبحث الرابع : ملاذا نرى األشياهل ملونة 

 املبحث اخلامس : كي، حتس العني ابأللوان ؟
 املبحث السادس : ماهو عمى األلوان ؟

 املبحث السابع : ماذا حيدا عندما ختتفي األلوان ؟
 :آليت األلوان يف القرآن ، وينقسم إىل فصلني وفا االباب الثاين :  

 ذكر اللون يف القرآن الكرمي  الفصل األول : 
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 مباحث : تسعلى عيشتمل يف القرآن الكرمي ودالالته الرمزية ، و األلوان الفصل الثاين : 
 املبحث األويف :اللون األصفر ودالالته  
 املبحث الثاين : اللون األبيض ودالالته  
 املبحث الثالث : اللون األسود ودالالته  
 املبحث الرابع : اللون األخضر ودالالته  
 املبحث اخلامس : اللون األزرف ودالالته  
 املبحث السادس : اللون األمحر ودالالته  
 املبحث السابع : اللون الوردي ودالالته  

 املبحث الثامن : اللون األخضر املسود ودالالته  
 املبحث التاسع : جدويف دالال  األلوان يف القرآن الكرمي  

 اخلامتة : .3
ا أيناهل لت إليهتوص سوف أعرض فيها إن شاهل هللا تعاىل أهم النتائص ، و التوصيا  اليت

ر املصاد، و  البحث ، وكذلك الفهارس العلمية : سأضع فهارس لآلاي  ، واألحاديث
 دارين  يف ال سدادواملراجع ، مث املوضوعا  كلما أمكن ذلك ، نسأيف هللا التوفيا وال

 
 
 
 
 

 التمهيد
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 املبحث األول :

 مفهوم اللون ودالالته الطبيعية  
 
 

 املبحث الثاين :
 األلوان وصفاته  خصائص

 
 

 
 
 
 

 املبحث األول 
 مفهوم اللون ودالالته الطبيعية 

 

 مفهوم اللون :
ون ألشياهل ال لهذه ا يف أنلوانخاصا ، وإن كان العلم يقو  ل شيهلإذا نمران حولنا رأينا أن لك

 الشيهل هذا ، وتعكس البعض األخر   فيكتسبهلا ، ولكنها متتص بعض إشعاعااتلطي
للون اا كنة صد هنوكما يبدو على سطوح األشياهل ، وحنن نقلون اإلشعاع الذي يعكسه ، 

"Hue نة ، لك الكىل ذإ" وهو الصفة اليت تفرف بني لون وآخر ، وتشري أماهل األلوان
   ذاك لون أمحر أو أزرف      اخلفنقويف هذا لون أصفر ، و 
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تبني  وقد . لشمسيااليت تشكل الطي، يتأل، الضوهل األبيض من مزيص األلوان املختلفة و 
أن الضوهلاألبيض إذا  (1727-1643ابلتجربة اليت قام هبا العاك اإلجنليزي إسحاف نيوتن )

األخضر  ،ألصفر  ،انفذ من منشور زجاجي تفكك إىل سبعة ألوان هي : األمحر ، الربتقايل
حيث  ،قزح(  قوس) ، األزرف ، النيلي ، البنفسجي   هذه األلوان هي نفسها نراها يف

شور ، كاملن  الةالطي، الشمسي عندما خيتف قطرا  املطر املتساقطة ، وهي يف هذهاحل
 بسيطا عن ختالفافة اينفصل إىل وموعة من األلوان يتكون كل منها من زاوية انعكامختل

  .ىاأللوان األخر  زوااي

األجسام ،  ها هذهعكسيت تأما اللون الذي نبصره فياألجسام فهو إحساس أعيننا ابألشعة ال
لوان تحدد أرى تفهي عندما تتلقى الضوهلمتتص أجزاهل منه وتعكس الباقي   وبعبارة أخ
   رتبا كل اال  لضوهلاألجسام ، أي أن األلوانليست من خواص األجسام وإمنا هي ترتبط اب

، ياهلح األشى سطو دوا علا تببذلك ميكننا أننعرف اللون ىلنه املواد اليت تستعمل للتلوين ، كم
د اليت املوا تلك ولكن املصورين واملشتغلني ابلصباغة وعمايف املطابع يقصدون ابللون
تيجة حتليل نيمهر  و مايستعملوهنا يف التلوين، أما علماهل الطبيعية فيقصدون بكلمة لون ه

مللونة " املادة ا من ويف احلقيقة إن كالً ي، الشمسي ( أو طويف موجة الضوهل ، الضوهل ) الط
جهان لعملة مها و وكال ، انالضوهل امللون" موجود" أو" الشعاع امللون "  و"  ملادة الصباغيةا

فال  كذلكو واحدة، فال شعاع ينعكس بطويف موجي معني إال من سطح ذي لون معني، 
  وقد صدر منه شعاع يتجم لونه  يدرك لون سطح ما إال

لم احلديث ن العذلك ألقياسها مادايً، و ويعد اللون عنصراً من عناصر التشكيل اليت ميكن 
شدته، للون و اقاهل نوالتكنولوجيا مكنت من تزويد اإلنسان ىلجهزة خمتلفة لقياس مقدار 
املضيهل من عتم و ى املمثلما ميكن تقدير سطوع الضوهل وشدته، وهذا ينطبا بطبيعة احلايف عل

 نصران ال خيلو منهما أي عمل فين اللون ومها ع
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 يف معاملنا يت تتمك الم تكوين األلوان يف الطبيعة بطريقة آلية تشبه تلولكن هل حقاً يت
بان دقيا تم حبسة وتومرامنا ىليدينا؟أم أن األمر هو نتاج آخر لعمليا  طبيعية متدرج

ميهد عضاً و ها بوىلسلوب منتمم حمكم  وهل تتوالد األلوان يف الطبيعة ويستحدا بعض
نطقياً أن وارد م المساعدة؟ وما آلية ذلك؟ فمن غري أحدها لمهور اآلخر دون تدخل آليا 

يرها أللوان وتغااتمازج    فيفكر لوانن يف االلتقاهل ببعضهما اختيارايً إلنتاج لون آخر ابلذا
ج عمليا  ون نتا أن يك البد  كاجلبايف مثاًل   ،  وتباينها الذي نراه يف األجسام الطبيعية
شيقة  بديعة بصورة لتجميل وجه الكون وإظهاره  محت هلا يد القدرة للمهور والتكوين 

 ا فيه تبهص النفوس وحترك املشاعر، فتخرج مكنوهنا وتعرب عن ذا ا وتؤير

 ما اللـــون ؟إذا 

 عن املادة انجتاً  كان  يولوجي الناتص على شبكية العني   سواهلاللون هو ذلك التأيري الفس
ز خارج اجلها ه وجودس لولي اً إذالضوهل امللون ، فهو إحساس شعاع الصباغية امللونة ، أو عن
ضر ، ن األخة للو ، والعني على درجة كبرية من احلساسية خاصالعصيب للكائنا  احلية 

ك أقل ى إدراة علوتنعدم هذه احلساسية عند هناييت األمحر والبنفسجي ، فالعني قادر 
   لون 250إىل  200اختالف يف اللون ، وميكنها أن متيز من 

 ية :لدالالت الطبيعية الثالثة اآلتدد علم الطبيعة اللون ابحوقد 

 طول املوجة : (1

اليي ينمور مبانة ميكن أن تشتت ابالستع ، تؤل، ضوهل الشمس مثالً  إن اإلشعاعا  اليت
جها   إذ يف أمواطواأتتميز حبسب  اليت)بنفسجي ، أزرف ، أخضر ،      ( إىل ألوان الطي،

ثل : مزها   متي أن لكل لون طويف خاص للموجة ، وبعض اإلشعاعا  ال تستطيع العني أن
 . وجا  فوف البنفسجيةاملوجا  حتت احلمراهل ، و امل

 النقاء : (2
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 .وبني كمية األبيض املوجودة  أي : النسبة بني اللون

 عامل النصوع : (3

رك سجل وتدتنا أن عيونلو املنعكسة من اللون   وبذلك ميكن أي : كمية الضوهل املنقولة ، أ
 محر ( ،أ_  قايلبرت_  أصفر_  أخضر_  أزرف_  نيلي_  هذه األلوان السبعة :) بنفسجي

  ودرجا ا املختلفة ومشتقا ا

 

 

 

 

 املبحث الثاين
 ن وصفاتهالو ص األئاخص

 

 اوخصائصه لوانابألة يدراو مبا أن لأللوان أمهية يف حياتنا ، جيب علينا أن نكون على معرفة 
 ، وهنا أردان أن نذكر خواص وصفا  اللون وهي :

 ة اللون :كن (1
والذي  ،وآخر  ني لونبهبا ونفرف هبا يز منالصفة اليت  ي تلكهاملقصود بذلك أصل اللون و 

 ، فإذا اخل…رف ن أز فنقويف هذا لون بنفسجي ، وهذا لون أمحر ، وهذا لو    نسميه ابمها
لويف نا تغيري مدقد ميكنو ،  قلنا هذه الليمونة لوهنا أصفر أي أن اللون األصفر هو مدلوللوهنا
ن التكيب راهل كاى صفأي لون مبزجه بلون أخر   وإذا مزجنا مثال مادة لونية محراهل ىلخر 

 هره  وهذا يعين تغيري يف مدلويف اللون أو مم،  اللوين الناتص برتقاليا
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 حدة اللون : (2
اهل اللون تبط نقوير  هي اخلاصية أو الصفة اليت تديف على مدى نقاهل اللون أي درجة تشبعه

 لك على درجةا ديف ذو غامإذا قلنا أن هذا اللون فاتح أمبدى اختالطه ابأللوان احملايدة   
ألساسية ونية االل سود ، ومن أحد هذه العناصراللون أي مقدار قربه من األبيض أو األ

نه يبدو عيدا عنه فإكان ب  إذا املكونة له   فإذا كان اللون قريبا يبدو للعني واضحا جليا ، أما
لون نقي  ا عليةيطل للعني ابهتا متداخال مع لون آخر   واللون يف كامل قوته الطبيعية

 نقية  وطبيعي وكلمة )لون(تشمل بوجه عام األلوان ال
 درجة اللون : (3

ممزوج يفضها ضعوبع لوان بعضها نقي واضحالصفة اليت متيز مدى شدته ونقاوته ، واأل يه
اللون  ن تدرجعارة وابألحرى هي عب ، ، ودرجة اللون هي نتيجة أتيري الضوهل على اللون

ميكن أن  لقيمةابخر أنه آمبعىن  ،قامت أم اللون فاتح  صد هبا أنهي الدرجة اليت نق  و نفسه 
 اخل …اتحفكأن تقويف هذا أمحر قامت وهذا أمحر نفرف بني تدرجا  اللون نفسه ،

 :أو حس اللونإدراك األلوان  (4
هل ذي ينعكس جز وال ، ليهاحنن ال نستطيع إدراك األشياهل امللونة إال بواسطة الضوهل الواقع ع

عاعاً إنه يعكس إشف   ملون إذا ما سلط عليه ضوهل قوي يهلولذلك فأي ش–عيننا أمنه إىل 
خافت فإنه  ت ضوهلون حتأما إذا وقع هذا الشيهل املل ، وابلتايل يمهر أكثر نصوعاً  ، أكثر

  يعكس قلياًل ويمهر غري واضح 
ا ما ينطبا ، وهذ (يجل )يف الليل كل البقرا  سوداهل ( هذا ما قاله الفيلسوف األملاين )ه

س له ولي ، جساميس صفة من صفا  األعلى حقيقة األلوان ، فاللون من هذا املنطلا ل
هو ظاهرة فضوهل   د الأي حقيقة إال ابرتباطه ىلعيننا اليت تسمح إبدراكه وحسه بشر  وجو 

 مرتبطة بعاملني أساسني مها :
 اجلهاز العصيب للكائنا  احلية  أ/       
 الضوهل  ب/      



 

21 

كن ميألبيض الضوهل ان أأيبت فالضوهل هو أصل اللون "  " قد برهن العاك " نيوتن " أنلو 
نحصل على للوان ه األكما ميكن جتميع هذ  ، إىل ألوانه األصلية مبعىن تشتيته أي حتليله

ؤير لضوهل تابيعة طلوان   وتبع ذلك أن األالضوهل األبيض إذن ، فإذا وجد الضوهل وجد  
و الصناعي( بيعي أالط و أسطح األجسام عموما هلا قوة حتليل للضوهل )على طبيعة األلوان ،

لون  ، وإن اها فكل سطح ميتص بعض اإلشعاعا  األخرى يف مجيع االجت، الواقع عليها
مهرها مل، ىف ن ختتفنجد أن األلوا  اإلشعاعا  اليت انعكست من هذا السطح متثل لونه 

مة لون ن مالحلك محتت ضوهل النهار عنها حتت اإلضاهلة الصناعية ، وميكنك التأكد من ذ
ر النها ضوهل اخل معرض مضاهل ابلضوهل الصناعي ، ولون ذا  القماش ىفقماش معروض د

  العادي
كل   تصاصعلى هذا األساس يقايف لسطح ما انه أبيض ، إذا ما نشر وبدون أي ام
إلشعاعا  اما كل متا اإلشعاعا  اليت يستقبلها كما يقايف لسطح ما أنه أسود إذا ما امتص

نة ومتتص امللو  اعا اليت تعكس من مجيع اإلشع اليت يستقبلها أما األسطح الرمادية فهي
نها عمادية يقايف د أو ر لسوااا كل األسطح اليت ليست كاملة البياض أو كاملة منها ، أم   سباً ن  

 ملونه   أسطحاً 
 وحيد اللون )املونوكروم( : (5
 ابالعتماد على درجا  لون واحد   شيهليعين تلوين ال
 املزيص الضوئي : (6

ن المخر بدار اآلأو وضع لون جبو  ، وضع طبقة لونية فوف األخرىهو اللون الناتص من 
 هما معا على الورقة  مزج

 التناغم اللوين: (7
 هو مقدار درجة الضوهل املنعكس على سطح معني  

 نغم اللون : (8
 لون الواحد فاتح لوال بني الغاماأو الدرجا  املتفاوتة  ، هوالعالقة بني الغاما والفاتح

 كثافة اللون: (9
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 ر ن اخة نقاهل أو شدة اللون وتتغري كثافة أي لون حبسب مزجة مع لو هي درج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الباب األول
   هوأتيريُ  والداللة   يف املاهية  
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 الفصل األول :

 . ونة الل  ماهي  
 

 الفصل الثاين :
 . ون وأتيريهداللة الل  

 
 
 

 
 الفصل األول

 ونة الل  ماهي  
 

لبيئة نة ابلنسبةليمةمعيتخذ قالذييولده النور على العني، فكل لون ييعرف اللون ىلنه االنطباع 
أما  ، ألشياهلاكا  وهذا التعري، يقع ضمن دائرة الوعياالجتماعي ملدر  ، اليت حتيط به

  وهذه املوجا ، لعنيها اعبارة عنموجاتضوئية اهتزازية تدرك " التفسري الفيزايئي للون فهو
و زينة أزخرفة ورد وعليه فإن اللون يكون أكثر من" ،  تقصر أوتطويف وفقا لطويف املوجه

لذي ميتص  االشيهل فلفة، لىنسب اهتزازية خمتإأطوايف موجا  و  إىل النور وقدجتزأكللعني،إنه  
اسب ليت تناوجه كامل النورفيسمىأبيض  ومبا أن كل جسم ميتص موجا  خاصة ويعكس امل

 .لونه،فاملوجه اليت تدخل العني هو لون نفس اجلسم
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 الفصل الثاين

   األلوان وأتيريا ا يف حياتنادالال
 

 ويشتمل على سبعة مباحث :
 

 املبحث األول : داللة اللون .
 

 املبحث الثاين : األلوان واتثرياهتا .
 

 املبحث الثالث : األلوان يف الظالم .
 

 املبحث الرابع : ملاذا نرى األشياء ملونة ؟
 

 كيف حتس العني ابأللوان ؟املبحث اخلامس :  
 



 

25 

 املبحث السادس : ما هو عمى األلوان ؟
 

 املبحث السابع : ماذا حيدث عندما ختتفي األلوان ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لاملبحث األو 
 داللة اللون

والحيب البعض اآلخر وقد يرفض األلوانبالطبع، ،كل إنسان يفضل وحيبذ بعض األلوان
يولوجية،نفسية،اجتماعية، دينية، سإىل أسباب متنوعة فقبوهلا يعود اختيار األلوانورفضها و 

 .ذوقيةو رمزية، 
يولوجي على اإلنسان  يقايف أانلوقت سنتيجة لتأيريه الفنفسيا يتكون ولكل لون معىنً 

وميضي ببطهل حتت أشعة محراهل، فاللوانألخضر لون هادئ  ، ميضيبسرعة حتت أشعة خضراهل
وأمااللوانألمحر فمشهور ىلنه لون مثري  ، فايعمما يشعر مبرور الوقت ض   ومريح لألعصاب

 .ملرهل يشعر ىلن الوقت الميضيا مما جيعل   ومهيص ومقلا ويؤدي إلىالشعور ابمللل
فيمكن القويف أن احلاالاتلنفسية والعاطفية قد تسبب عن آاثر األلوان علىاإلنسان،فاأللوان 

 .خميبةو مفرحة،مهدئة، مهيجة، حمزنة، مشوشة، مقلقة، مؤملة، 
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السنن، التقاليد والعادا  هلا أيرها فياختياروتفضيل و  هكذا العوامل االجتماعيةكاآلدابو    
س لون الفرح بلبياض لكما أان،  فلبس السواد لون احلداد واحلزن عند كل الشعوب  ، اللون

 .والسرور عند اجلميع
ألنكلشعب ميكن أن حيبذ    والبيئة اجلغرافية واإلقليمية أيضا هلا اير يذكر يف اختيار اللون

ألنه   يعشا اجلاهلي اللون األخضر : ويستثمره وفقا لمروفه البيئيةواجلغرافية  فمثالً  ، لوان
وال حيباللون األمحر الرتبا   ، يبحث عناخلصوبة والعشب والكأل والشجر فيفيايف اجلزيرة

ونتختل، ابختالف إذن وظائ، أي ل .هذا اللون ابجلدب والقحطواحلرارةواجلفاف والممأ
 .احلضارا  واجملموعا  البشرية

 تأيري إال أانلذوف ، عالوة على هذا كله الذوف الفردي له دوره يف تفضيل أي لون
تكون حاملة ارا  ، ألسباب السابقة  فاأللوان ابإلضافة إلىكوهنا ممهرا من مماهرالواقعيةاب

األسطورية احلضارية املؤسسةلثقافا  الشعوب ا  وضع يف األلوان مجلة من البنيتحيث ، يقايف
 .فلها دالال  مجالية

 املبحث الثاين
 األلوان وأتيريا ا

  :وهذه وقفة سريعة مع بعضاأللوان وأتيريا ا
ن األلوان اليت نفضلها تعكس نوع أونسمع  ، كثريا ما نقرا عن ارتبا  اللون ابلشخصية

 ا ،وينعكس عليه منفرد يعرب عن شخصياتناكأن لأللوان األساسية عاك ،  شخصياتنا 
فاأللوان ترتبط بعناصر ومكوان  احلياةاألساسية فاألمحر يرتبط ابلنار ، واألصفر ابهلواهل ، 

   واألزرف ابملاهل واألخضر ابألرض
، ويقسم العلماهل األلوان إىل قسمني دافئة وابردة ـ فاألزرف واألخضر من األلوان الباردة 

يطا  وظاليف األشجار والشفاه اليت تنقلب زرقاهل، أما األمحر والربتقايل ودالال  ذلك احمل
والدليل لدى جهاز التموبيل  ، الباردةهي ابلفعل أدفأ من األلوان  ، فهما من األلوان الدافئة

   الذي تقاس به حرارة األلوان أيناهل صنعها
الذي اشتهر ،و  رتن (سطرها العاك األمريكي ) سيغمان ما اليت آخر الدراسا فهنا    
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وايبت يف دراسته أن األلوان تؤير بشكل قوي جداً على احلالة  ، مبعاجلة املرضى ابأللوان
أن   "مارتن"ويف دراسته أكد ، مما ينعكس على عمله وعالقاته   املزاجية والنفسية لإلنسان

وقد مكنه ذلك من معرفة أي األلوان تؤير  ، كل لون يتماشى مع ترددا  معينة يف اجلسم
   وأيها يكون أتيريه إجيابياً  ، سلبياً على نفسية اإلنسان

 .!لوان أتيري على مزاجنا وتفكريانوسلوكياتنا؟هل لأل**
 يف لضوئيةابال  تقوماملستق ، معني يفـاللون عبارة عن طاقة مشعة هلا طويف موج! نعم

 خضراأل :ي ه الشبكية علىثالية ألوان يوحتتو  شبكية العني بتمجتها اىل ألوان،
 دخلتعندما و ة، لواانلثاليلوان تتكون من مزج هذه األوبقية األ ، زرفمحر واألواأل

 مما ، غالدما  يف ير هنا تنبه الغدة النخامية واجلسمالصنوبإف   ىل اجلسمإطاقة الضوهل 
 وابلتايل ، جيةحتدا وموعة من العمليااتلفسيولو  ، فراز هرموان  معينةإىل إييؤد

   السيطرة املباشرة على تفكريان و مزاجناوسلوكنا

 لوان أتيري على اجلسم من خاليف رؤيتها فقطبالعني؟هل لأل**   
نتيجة    البصر مكفويفلوان أتيري حى علىن لألأل   بل أتيريها ممتد لكل ما حوهلا ! ال

 لوان يفالصينيون القدماهل األلذلك استخدم!ولد داخل أجسامهمتت لتددا  الطاقة اليت
ملقاومة    كما استخدم الفراعنة اللون فوف االخضرداخل االهراما ،  مراض عالج األ

 .احملافمة علىاملومياوا  وابلتايل، اجلراييم وقتل البكتاي 
أظهر  الدراسا  اليت أجريت أن هناك عالقةوطيدة بني األلوان وبني شخصية الفرد **   
 :هامنجوانب عديدة  ىواليت تعتمد عل، 
 .التبية يف مرحلة الطفولة-
 .ميويف الشخص ونزعاته-
 .حاال املزاجية-

ومن ، لون من لون إىلواجلانب األخرييقدم تفسرياً قوايً عن مدى هذه العالقة، واليت ختتلف
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، وال نريد أن نعر ج كثرياً يف هذا املرضية فلأللوان مدلوال  أخرىو  وجهة النمر النفسية
 التفصيل يف الباب الثاين  شيهل  من بالفصل عنها ، وسنذكرها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*****ــــــــــــــــــــــــــــــــــ*******ــــــــــــــــــ*****ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املبحث الثالث
 األلوان يف المالم

أو خبو  ثاًل ،مغروب وعند حلويف المالم ) ال،المالم للعني أن متيز األلوان يفال ميكن 
   علىة العنيقل قدر تمث ضر ، اللون األمحر عن األخكن متييز ال مي،  الضوهل الكهرابئي (

 ىن :مبعألخضر ، اخريًا  أف ، األصفر مثمتييز األلوان اآلتية ابلتتيب : " البنفسجي ، األزر 
ثرها هو أكألصفر للون اا ابينم ، أن اللون األخضر يعترب أكثر األلوان وضوحًا أيناهل الليل (

 وضوحاً أيناهل النهار  
تفاعال  لايثري  نه الكما أ،  المالم   يثري الشبكية املكيفة للرؤية يفر الواللون األمح

   الكيماوية احلساسة للضوهل
 سة  احلسا فالماحلجرا  اململمة اخلاصة بتحميض األ ولذا يستعمل اللون األمحر يف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ************ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*****ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املبحث الرابع
 ؟ملاذا نرى األشياهل ملونة 

جسم معرض للضوهل ميتص اإلشعاعا  ويعكس البعض اآلخر ، ولون هذا اجلسم  يأن إ
ألنه امتص كل إشعاعا  الضوهل الساقطة    فالفستان أمحر  هو لون اإلشعاع املنعكس منه 

عليه وعكس إىل عيوننا اإلشعاعا  احلمراهل ، وتنقل العني هذه االحساسا  إىل املخ عن 
وبذلك يتكون اإلحساس ابللون  ، طريا وموعة األقماع الشبكية اخلاصة ابللون األمحر

ة ، نكساريسا  اال االنعكاألن ضوهل الشمس يعاين   األمحر ، وكذلك فاملياه تبدو زرقاهل
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حبيث تصل إلينا اإلشعاعا   ،رحلته إىل األرض  طبقا  اجلو املختلفة يف وأيناهل مروره يف
وهلذا السبب أيضًا يبدو البحر أزرف اللون ، بينما تبدو أمواج البحر بيضاهل   الزرقاهل فقط 

 شيئاً    تعكس كل األشعة الضوئية وال متتص منها حتوائها على فقاقيع اهلواهل اليتابسبب
ة عند حلساسيذه اهوالعني على درجة كبرية من احلساسية خاصة اللون األخضر ، وتنعدم 

يز ميكنها أن متو  ، لونال ني قادرة على إدراك أقل اختالف يفهناييت األمحر والبنفسجي ، فالع
 لون    250إىل  200من 

 فروف درجا  ن تقدرأولة بسهوال تستطيع  ، ومتيز العني بسهولة األلوان البنفسجية واحلمراهل
للون ارة ابم لسيعمل ترمي" رالديكو "  راهل ، وكذلك فمن الصعب على عاملاأللوان الصف
 ويريح العني الضوهل املوحد خاصة الضوهل األبيض ، األصفر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ************ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*****ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املبحث اخلامس 
 ؟كي، حتس العني ابأللوان 

ع( عني )األقما كية الة بشبالعصبية املوجوديعتقد العلماهل أن هناك يالية أنواع من النهااي  
 وهي :

 ر   األمح للون: ذا  حساسية خاصة لتأيري املوجا  الطويلة أو ا اجملموعة األوىل
 خضر  اجملموعة الثانية : ذا  حساسية خاصة للموجا  املتوسطة أو اللون األ

 فسجي  : ذا  حساسية خاصة للموجا  القصرية أو اللون البن اجملموعة الثالثة
على   ضعي،يريوله أت  ،ر يؤير بقوة على اجملموعة األوىلفاللون األمح ، وعلى هذا

   ه النهااي  من هذ تلفةاجملموعتني األخريتني ، وهكذا كل لون يثري وموعة أو وموعا  خم
للون حساس اباإل نتص   واحد وبنفس القوةوقت  ا أمكن إاثرة اجملموعا  الثالا يففإذ

 ود  نتص اإلحساس ابألس   األبيض ، وإذا ك تثر هذه اجملموعا  إطالقا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ************ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*****ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

30 

 املبحث السادس
 مى األلوان ؟ما هو عَ 

أو كلها اليت ميكن أن مييزها  ، األلوان هو عدم القدرة على التمييز بني بعض األلوان عمى
اآلخرون  هو مرض ورايي يف غالب األحيان، لكن ممكن أن حيصل بسبب خلل يف العني 

أو بسبب التعرض لبعض املواد الكيمياوية  قام العاك  ، أو العصب البصري أو الدماغ
بعدما اكتش، ىلنه  ، بنشر موضوع عن عمى االلوان (جون دالتون)الكيميائي اإلنكليزي 

« Daltonism»ايف فتسمى هذه احلالة ابلدالٌتزميعاين منه، وبسبب أعمايف دالتون يف هذا اجمل
هي َعَمى و «  deuteranopia» مع أن هذا االسم يطلا اآلن على حالة واحدة فقط وهي و 

 1 اأَلْخَضر  واأَلمْحَر 
لصفراهل أو ا ، وداهلسروهنا اهل يبعض الناس يرون األجسام بغري ألواهنا الطبيعية ، فاأللوان احلمر 

، البنفسجي زرف و  األومنهم من ال يستطيع التمييز بدقة بني اللونني ، يروهنا أكثر خضرة
ب والعص شبكيةبعض أمراض ال منالغالب ، وقد تكون مكتسبة  وهذه العلة ورايية يف

 ندر حدويه يفوي ،( %4إىل3) من الذكور حيدا أكثر يف : والنوع الوراييالبصري   
لوان اندر كلي لألال ىواسطة اإلانا إىل الذكور   والعماإلانا ، وإن كانت العلة تورا ب

لكن مادية و ر له  فجميع األلوان تبدو ،لون  يوفيه ال ميكن للشخص متييز أ ، احلدوا
ال يستطيع  ألحوايفالب وىف أغ ، األلوان اجلزئي فأكثر انتشاراً  ىذا  بريا خمتل،  أما عم

هذا  ام مثلرة قيومن هنا يتضح خطو   الشخص التمييز بني األلوان احلمراهل واخلضراهل 
 اً طبي كان  سواهلً  لعلةسائا ، حبار ، طيار ، وال عالج هلذه ا : الشخص ببعض األعمايف مثل

ر قوة اإلبصا قد تكونف، ن وال عالقة بني حدة اإلبصار والقدرة على متييز األلوااً أو جراحي
داً ويكون وان جيز األلكما أن العكس صحيح ، إذ قد متي، و وال ميكن متييز األلوان  (6/6)

 البصر ضعيفاً  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*****************ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     
   املوسوعة احلرة–األلوان ،ويكيبداي عمى  /1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86
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 املبحث السابع
 ماذا حيدا عندما ختتفي األلوان ؟

نني مامنا ابللو أيمهر  عاكجب أن نشكره عليها، فلو كان اللوان نعمة من هللا تعالىيألإنَّ ا
فرح صدر للموان األسود واألبيض  لسبَّب ذلك القلا واإلحبا  واخلوف للناس، فاألل

تبدُّيف، لكنَّ ب امللل وال( يسبروتنيوالتفاؤيف، والتغيري والتنوع من ألوان اجلمايف واملتعة  ألنَّ )ال
   التجدُّد والتنوُّع خَيلا البهجة والتلذُّذ ابلنمر إليه

 جني يفالس ومن الطرف املستخدمة يف السجون من أجل نزع االعتاف من خاليف وضع
الكتئاب  نواع اأ من فُيصاب بنوع خطري ،مثل األمحر  : مثالً  ، غرفة ذا  لون واحد فاقع

 غرفة بيضاهل و داخلأ،  ةص من هذه احلالمما جُيربه على االعتاف ابحلقيقة من أجل التخلُّ 
 وننيلون واحد أو اك بلالع لك تلًفا يف صور الذَّاكرة، وابلفعل لو كانفيسبب ذ   ملدة طويلة

 عندما كها إالندر  لكان أشبه بسجن كبري، فانمروا إىل هذه النعمة العميمة اليت ال  
 نفقدها 

 

 

 الباب الثاين

 األلوان يف القرآن الكرمي  

 

 

 الفصل األول :
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 ذكر اللون يف القرآن الكرمي  

 

 

 الفصل الثاين :

 األلوان يف القرآن الكرمي ودالالته الرمزية  

 
 

 

 الفصل األول

 ذكر اللون يف القرآن الكرمي
 ةبالغممندعائو  ، الشك أن بالغة القرآن هي اليت أفحمت العريب وأسكتت مجيع البلغاهل

 يفظفت و  واللون ظاهرة ، يهفالقرآن وروعة املفردا  واملركبا  والصورالفنية اللطيفة الدقيقة 
 .لتلعب دورها فيالدالالاتلقرآنية   الصورةالفنية القرآنية كثريا

 :لونلفمأواًل:
  قد يهدف آايتفقط سبعفي مرا  تسعورد  يف القرآانلكرمي  ومشتقاته اللونإن كلمة 

  الختالف( أو كلمة )املختل،( ة )ايقتن هذا اللف  بكلم،أو  ماهيةاللونذكرها حتديد 
على ما ُدعي اإلنسان إليه من التفكري :،واثنياً املطلقة  على القدرة اإلهلية : ليديف أوالً 

" أو أو عبارة "ومن آايته" يؤيده ذكر عبارة "اك تر أن هللاوالتبصر فيحقائا الكون  هذا ما
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جاهل ذكر اليت ورد فيها ذكر لف  اللون ومشتقاته ، و  اآلاي  يف"آلاي في ذلك عبارة "إن
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ٹ ٹ چ ، من آاياتلقرآانلكرمي آية واحدةفي مرتنيفردة لومنلفم

ىئ    مئ ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  ىئىئېئ  ېئ  ېئ  

  1چيئ
 :لف  ألوان : اثنياً 
 ولكن يف أيضاً عةسبضعموا فيالقرآانلكرمي يفلمة )لون( وهو مجع ك، ألوانذكر لفم ورد فقد
يت يتكون ال ، ةعروفوجل إىل األطياف اللونية السبعة املكإشارة من املوىل عز آاي ، ست

 : منهاالضوهل األبيض، ولقد ورد  تلكاأللفاظ يف املواضع التالية
ڭ      ڭ  ڭ  ۇ    ڭۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ٹ ٹ چ  /1

  2چۇ     ۆ
ألوانه" ملا نبه تعاىل على معاك السموا  نبه على ما وقوله "وما ذرأ لكم يف األرض خمتلفا 

خلا يف األرض من األمور العجيبة واألشياهل املختلفة من احليواان  واملعادن والنباات  
واجلمادا  على اختالف ألواهنا وأشكاهلا وما فيها من املنافع واخلواص "إن يف ذلك آلية 

 3لقوم يذكرون" أي آالهل هللا ونعمه فيشكروهنا 
ں  ڻ  ڻ     ںگ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱٹ ٹ چ  /2

  4چہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ہۀ  ہ  ہ  ۀڻ  ڻ  
شراب هو  -بعد أكلها من كل الثمرا  وبعد اختاذها بيو ا  -: خيرج من بطون النحل  أي

العسل ، خمتل، ألوانه ما بني أبيض وأصفر وغري ذلك من ألوان العسل ، على حسب 
 1  -سبحانه  -اختالف مراعيها ومآكلها وسنها ، وغري ذلك مبا اقتضته حكمته 

                                     
 (   ٦٩) : ، آية  البقرةسورة /1
 (   ١٣) : ، آية  النحلسورة /2
 تفسري ابن كثري   /3
 (   ٦٩) : ، آية  النحلسورة /4
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  ہہں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ٹ ٹ چ 

  2چہ   ہ  ھ  ھ  ھ
َنت ُكْم َوأَْلَوان ُكْم { على كثرتكم وتباينكم مع أن األصل واحد وخمارج - } اْخت اَلُف أَْلس 

احلروف واحدة، ومع ذلك ال جتد صوتني متفقني من كل وجه وال لونني متشاهبني من كل 
قدرته ونفوذ وجه إال وجتد من الفرف بني ذلك ما به حيصل التمييز  وهذا دايف على كمايف 

]من[ عنايته بعباده ورمحته هبم أن قدر ذلك االختالف لئال يقع التشابه فيحصل ومشيئته 
 3االضطراب ويفو  كثري من املقاصد واملطالب 

  ھہڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ  /3

 .4چڭ  ڭ   ۓ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ
اليت أصلها واحد، وماد ا واحدة، وفيها من  يذكر تعاىل خلقه لألشياهل املتضادا ، -

فمن باد على كمايف قدرته وبديع حكمته التفاو  والفرف ما هو مشاهد معروف، ليديف الع
ذلك: أن اّلل  تعاىل أنزيف من السماهل ماهل، فأخرج به من الثمرا  املختلفا ، والنباات  

ومن ذلك: اجلبايف اليت دة رين، واملاهل واحد، واألرض واحاملتنوعا ، ما هو مشاهد للناظ
جعلها اّلل  أواتدا لألرض، جتدها جباال مشتبكة، بل جبال واحدا، وفيها ألوان متعددة، فيها 
جدد بيض، أي: طرائا بيض، وفيها طرائا صفر ومحر، وفيها غرابيب سود، أي: شديدة 

 5السواد جدا 

ۋ    ٴۇۈۈ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆٹ ٹ چ /4

 .6چې  ې  ې   ى   ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
                                                                                                      

 تفسري القرطيب   /1
 (  ٢٢) : ، آية  الرومسورة /2
 تفسري السعدي  /3
 (   ٢٧) : ، آية  فاطرسورة /4
  تفسري السعدي /5
 (   ٢٨) : ، آية  فاطرسورة  /6
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ومن ذلك: الناس والدوابواألنعام، فيها من اختالف األلوان واألوصاف واألصوا  -
 نمار، والكل من أصل واحد ومادة واحدة واهليئا ، ما هو مرئي ابألبصار، مشهود لأل

فتفاو ا دليل عقلي على مشيئة اّلل  تعاىل، اليت خصصت ما خصصت منها بلونه ووصفه، 
 تعاىل حيث أوجدها كذلك، وحكمته ورمحته، حيث كان ذلك االختالفوذلك وقدرة اّلل  
فيه من املصاحل واملنافع ومعرفة الطرف، ومعرفة الناس بعضهم بعضا، ما هو    التفاو 
 1معلوم 

ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب   ٹ ٹ چ /5

مج     جح  مح    حجمت  ىت  يت  جث  مث   ىث    يث    ختىب  يب  جت  حت  

  2چجخ  حخ  مخ
اللون"  " واهليئا أ " األجناس "و " األصناف " األلواهننا قد أتيت للتعبري عنالنوعو -

رز مسم وأبني حنطة وشعري و  يعين أنواعاًوأصنافاً خمتلفة من :قااللطربي يف تفسريه للفمألوان
 :خمشريايف الز وق موحنو ذلك من األنواع املختلفة  أو قد أتتيلتدلل على اختالف الطع
حلمرة اهيئا امن  صر، أو حيألواهنا: أجناسها من الرمان والتفاح والتني والعنب وغريها مما ال

 والصفرة واخلضرةوحنوها 
 

 

 

 

 

 

                                     
 تفسري السعدي  /1
 (   ٢١) : ، آية  الزمرسورة /2
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 لثاينصل االف

 القرآن الكرمي ودالالته الرمزيةاأللوان يف 
 

 مباحث : تسعويشتمل على 

 اللون األصفر ودالالته  : املبحث األول
 

 اللون األبيض ودالالته  :  املبحث الثاين
 

 اللون األسود ودالالته  :  املبحث الثالث
 

 اللون األخضر ودالالته  :  املبحث الرابع
 

 اللون الزرف ودالالته  :  املبحث اخلامس
 

 اللون األمحر ودالالته  :  املبحث السادس
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 اللون الوردي ودالالته  :  املبحث السابع
 

 اللون األخضر املسود ودالالته  :  الثامناملبحث 
 

 جدويف دالال  األلوان يف القرآن الكرمي  :  املبحث التاسع

   اللون األصفراملبحث األول :
 

 اي  : آ( 5( مرا  يف )5األلوان ذكراً يف القرآن الكرمي ، وقد ذكر ) أويف هو
 واللون األصفر له بعض الدالال  :

 يوان إدخايف السرور على من ينمر إىل هذا اللون إذا كان يف احل -1         
 اإلفساد والدمار إذا كان يف الريح   -2         
 الفناهل واليبوسة والتهشم إذا كان يف الزروع  -3         
   واحليويَّة وشفافية النَّفسيرمز للفرح والتفاؤيف  -4        
،  لواألم ل والفكريديف على اإلبداع واالنطالف وهو يف األساس لون التعق -5         

   اغيربُط بني نشا  الدماغ وبني هذا اللون، فاألصفر ينشط خالاي الدم
لديهم  كن ليس، ولوهناك من الباحثني َمن يربط اللون األصفر ابخلوف أو املو **    

 عنه بعض الناس دليٌل علمي على ذلك سوى ما يعرب 
ايس طحايف والبنكر د والالكب على عملااللون األصفر يؤير أتيريا اجيابيالنمرة الطبية للون : **

  لجسم والعصيب لويقوي اجلهاز العضلياهلوائية ، والغدة الدرقية والُشعب 
ساك وأمأ ، ينصح ابستخدامه بشكل خاص للشخصيا  اليت تعاين من عسر يف اهلضم

   اؤمنصفي ، وكذلك ملن لديهم استعداد لالكتئاب او التشمستمر أو صداع 
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ىئ  ی  ی   ی  ی    ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئٹ ٹ چ -1

 .1چحئ  مئ  ىئ  يئ  جئ
اهل ا بقــرة صــفر قــويف: إهنــيفعــادوا إىل جــداهلم قــائلني: ادع لنــا ربــك يوضــح لنــا لوهنــا  قــايف: إنــه -

 شديدة الصُّْفرة، َتُسرُّ َمن ينمر إليها 
 
  2چپ  پ  پ  پ     ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ  -2
لــريح، فصــار اد بتلــك ولــئن أرســلنا علــى زروعهــم ونبــا م رحًيــا مفســدة، فــرأوا نبــا م قــد فســ -

 ن نعمه من بعد خضرته مصفرًا، ملكثوا من بعد رؤيتهم له يكفرون ابهلل وجيحدو 
 
ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب   ٹ ٹ چ   -3

مج     جح  مح    حجمث   ىث    يث  جثىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  يت  

  3چجخ  حخ  مخ
لــه عيــواًن رض، وجعأن هللا أنــزيف مــن الســحاب مطــرًا فأدخلــه يف األ -أيهــا الرســويف-أك تــر  -

ـــا ألوانـــه و  ضـــرته خ مث ييـــبس بعـــد واعـــه،أنانبعـــة ومياًهـــا جاريـــة، مث خُيْـــرج هبـــذا املـــاهل زرًعـــا خمتلًف
ــرًا متفتتًــا؟ إ ك لَــذكرى ْعــل هللا ذلــن يف ف  ونضــارته، فــتاه مصــفرًا لونــه، مث جيعلــه حطاًمــا متكس  

 وموعمة ألصحاب العقويف السليمة 
 
ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ٹ ٹ  چ  -4

ڇ  ڇ    ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ      ڃ     ڄڄ      ڄ

                                     
 (   ٦٩) : ، آية  البقرةسورة /1
 (   ٥١) : ، آية  الرومسورة /2
 (   ٢١) : ، آية  الزمرسورة /3
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ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ڍڇ

  1چک

ب، و هبــا القلــو دان وتلهــأمنــا احليــاة الــدنيا لعــب وهلــو، تلعــب هبــا األبــ -أيهــا النــاس-اعلمــوا  -
مثــل كالد، مثلهــا  يف واألو وزينــة تتزينــون هبــا، وتفــاخر بيــنكم مبتاعهــا، وتكــاير ابلعــدد يف األمــوا

ون ضــرته، مث يكــا بعــد خص هــذا النبــا  فييــبس، فــتاه مصــفرً مطــر أعجــب الــزُّرَّاع نباتــه، مث يهــي
ميـان  ان ألهـل اإل ورضو فُتااًت ايبًسا متهشًما، ويف اآلخرة عذاب شديد للكفار ومغفرة من هللا

 وما احلياة الدنيا ملن عمل هلا انسًيا آخرته إال متاع الغرور 
 
  2چڳڳ         ڳ  ٹ ٹ  چ  -5
العرب تسـمي و ولوهنا  مجع مجل ويف قراهلة مجالة )صفر( يف هيئتها)كأنه مجالة( مجع مجالة  -

 سود اإلبل صفرا لشوب سوادها بصفرة فقيل صفر يف اآلية مبعىن سود  
********************************** 

   اللون األبيضاملبحث الثاين :
 

 ( آية : 12( مرة يف )12األلوان ذكراً يف القرآن الكرمي ، وقد ذكر ) اثينهو 
 واللون األبيض له بعض الدالال  :

 الضياهل والصباح وإشراف الشمس إذا كان يف وقت الفجر   -1
 لون وجوه أهل السعادة يوم القيامة  -2
 بعض األمراض مثل ذهاب سواد العني عند احلزن الشديد    -3
 سى عليه السالم اببيضاض يده بدون برص  معجزة مو   -4
 لون بعض اجلبايف  -5

                                     
 (   ٢٠) : ، آية  احلديدسورة /1
 (   ٣٣) : ، آية  املرسال سورة /2
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 لون مشرواب  أهل اجلنة   -6
حب للنور ون مصاهو ليرتبط اللون األبيض يف الثقافة العربية ابلطهر والرباهلة، و **   

 والصفاهل، ويطلا على َمن به خصلة محيدة  قايف األخطل:
 ْلَمطَال ب  اَواد   سَ بـََياُض اْلَعطَااَي يف  رَأَْيُت بـََياًضا يف  َسَواد  َكأَنَُّه 

ستخدم يف وح، ويالوضليس هلذا اللون آاثر سلبية، لذا فهو رمز للنقاهل واحليوية و **   
   التهدئة وتقوية األعضاهل وخصوصا جهاز املناعة

پ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پٹ ٹ  چ  -1

  ڤٹ  ٹ  ٹ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ   ٺڀ  ٺ

  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ    ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ     چ  ڇ

گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ     گڑ  ک  ک  ک  ک   ڑژ  ژ

  1چڳ
أابح هللا لكـــم يف ليـــايل شـــهر رمضـــان مجـــاَع نســـائكم، هـــنَّ ســـت وحفـــ  لكـــم، وأنـــتم ســـت  -

هللا أنكــم كنــتم ختونــون أنفســكم  مبخالفــة مــا حرَّمــه هللا علــيكم مــن وامعــة وحفــ  هلــن  علــم 
، فتـاب هللا علـيكم ووسَّـع -وكـان ذلـك يف أويف اإلسـالم-النساهل بعد العشاهل يف ليايل الصـيام 

لكــم يف األمــر، فــاآلن جــامعوهن، واطلبــوا مــا قــدَّره هللا لكــم مــن األوالد، وكلــوا واشــربوا حــى 
باح مــن ســواد الليــل، بمهــور الفجــر الصــادف، مث أمتــوا الصــيام ابإلمســاك عــن يتَبــنيَّ ضــياهل الصــ

املفطــرا  إىل دخــويف الليــل بغــروب الشــمس  وال جتــامعوا نســاهلكم أو تتعــاطوا مــا يفضــي إىل 
مجاعهن إذا كنتم معتكفني يف املساجد  ألن هذا يفسد االعتكاف )وهو اإلقامة يف املسـجد 

هللا تعـــاىل(  تلـــك األحكـــام الـــيت شـــرعها هللا لكـــم هـــي حـــدوده مـــدة معلومـــة بنيَّـــة التقـــرب إىل 

                                     
 (   ١٨٧) : ، آية  البقرةسورة /1
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الفاصــلة بــني احلــاليف واحلــرام، فــال تقربوهــا حــى ال تقعــوا يف احلــرام  مبثــل هــذا البيــان الواضــح 
 يبني هللا آايته وأحكامه للناس  كي يتقوه وخيَشْوه 

 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۈۆ  ۆ    ۈ  ۇ ۇ ٹ ٹ  چ  -2

 .1چۉ  ۉ          ې  ې  ې  ې         ى  
َتْسَودُّ وجوه و ثلوا أمره، ه، وامتيوم القيامة تـَبـَْيضُّ وجوه أهل السعادة الذين آمنوا ابهلل ورسول -

ـــذين اســـودَّ  وجـــوه ايف هلـــم هم، فيقـــأهـــل الشـــقاوة ممـــن كـــذبوا رســـوله، وعصـــوا أمـــره  فأمـــا ال
 سبب كفركم لعذاب بميان؟ فذوقوا اانكم، فاختمت الكفر على اإلتوبيًخا: أكفرمت بعد إمي

 

2چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ەئائ  ائ  ٹ ٹ چ - 3
. 

ــــروا بــــه مــــن اخلــــ - ــــْت وجــــوهم بنضــــرة النعــــيم، ومــــا ُبش    يف جنــــة هللا ري، فهــــموأمــــا الــــذين ابيضَّ
 قون فيها، ال خيرجون منها أبًدا ونعيمها، وهم اب

 

 .3چچچڃ  ڃ  چ  چ  ٹ ٹ چ -4
ون، يــة لفرعــوجـذب يــده مــن جيبـه أو مــن جناحــه فـإذا هــي بيضــاهل كـالل  مــن غــري بـرص آ -

 فإذا ردَّها عاد  إىل لوهنا األولكسائر بدنه 
 

ې  ې  ې    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ٹ ٹ  چ  -5

  4چى  ى

                                     
 (   ١٠٦) : ، آية  آيف عمرانسورة  /1
 (   ١٠٧) : ، آية  آيف عمرانسورة  /2
 (   ١٠٨) : ، آية  األعرافسورة  /3

 (   ٨٤) : ، آية  يوس،سورة /4



 

42 

يضَّـْت وسـ، وابوأعرض يعقوب عنهم، وقد ضاف صدره مبا قالوه، وقايف: اي حسرات على ي -
 تمان له ديد الكشعيناه، بذهاب سوادمها م ن شدة احلزن فهو ممتلئ القلب حزاًن، ولكنه 

 

  1چۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    ۀں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ٹ ٹ  چ  -6
 تكـــون لـــكواضـــمم يـــدك إىل جنبـــك حتـــت الَعُضـــد ختـــرج بيضـــاهل كـــالثلص مـــن غـــري بـــرص  ل -

 عالمة أخرى 

 2چۅ    ۅۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ٹ ٹ چ  -7
َهر ا  -  لناظرين وأخرج يده م ن جيبه فإذا هي بيضاهل كالثلص من غري برص، تـَبـْ
 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ېئۈئ  ېئ  ېئ     ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ٹ ٹ  چ  -8

  3چجئ  حئ       مئ  ىئ     یی
هي و جزا ، ع معوأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاهل كالثلص من غري بـََرص يف مجلة تس -

م  ضفادع، والدل، والُقمَّ ونقص الثمرا ، والطوفان، واجلراد، والمع اليد: العصا، والسنون، 
 افرين به كهللا   أمر لتأييدك يف رسالتك إىل فرعون وقومه، إهنم كانوا قوًما خارجني عن

 
ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ -9

ۓ     ےہ   ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ہۀ  ۀ  ہ

  4چۓ     ڭ  ڭ  

                                     
 (   ٢٢) : ، آية  طهسورة /1
 (   ٣٣) : ، آية  الشعراهلسورة /2
 (   ١٢) : ، آية  النملسورة /3

 (   ٣٢) : ، آية  القصصسورة /4
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 ض والضاهل كالثلص م ن غري مر فتحة قميصك وأخرجها خترج بي أدخل يدك يف -
حتوُّيف  ى: م نموس ريُتَكهما ايأواضمم إليك يدك لتأمن من اخلوف، فهااتن اللتان برص،

رعون فك إىل ن ربالعصا حية، وَجْعل  يدك بيضاهل تلمع من غري مرض وال برص، آيتان م
 ن وأشراف قومه  إن فرعون ومأله كانوا قوًما كافري

 

  ھڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہٹ ٹ چ -10

  1چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ    ے ھ  ھ  ھ 
ـــا مـــن  أك تـــر أن هللا أنـــزيف مـــن الســـماهل مـــاهل، فســـقينا بـــه أشـــجارًا يف األرض، - ـــتفأخرجن ك ل

مــن  ؟ وَخَلْقنــاغــري ذلــكو األشــجار مثــرا  خمتلًفــا ألواهنــا، منهــا األمحــر ومنهــا األســود واألصــفر 
 السواد   شديدةاجلبايف طرائا بيًضا ومحرًا خمتلًفا ألواهنا، وخلقنا من اجلبايف جباال

 
  2چۈئ   ېئ      ۈئٹ ٹ  چ  - 11
   بيضاهل يف لوهنا، لذيذة يف شرهبا - 
 

  3چخب     حبجب  ٹ ٹچ  - 12
 كأهنن بـَْيض مصون ك متسه األيدي    -

********************************** 
   اللون األسودالثالث :املبحث 

 

                                     
 (   ٢٧) : ، آية  فاطرسورة /1
 (   ٤٦) : ، آية  الصافا سورة /2
  ( ٤٩) : ، آية  الصافا سورة /3
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 ( آاي  :7)( مرا  يف 8األلوان ذكراً يف القرآن الكرمي ، وقد ذكر ) اثلثهو 
  بعدد أبواب جهنم ذكراً صرحياً  اللون األسود يتكرر سبع مرا 

ينا النيب األعمم  ، والعجيب أن أنَّ جهنم سوداهل ُمملمة -وهو الذي ال ينطا عن اهلوى حدَّ

ٹ ٹ چ ، سبع مرا  يف القرآن بعدد أبواب جهنم صرحياً ذكر اللون األسود  هللا تعاىل

  1چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ
 واللون األسود له بعض الدالال  : 

 ظلمة الليل  -1
 لون وجوه أهل النار من العصاة والكفار والكذابني على هللا  -2
 الكرب واحلزن واهلم    -3
 اليبوسة والفناهل  -4
العرب عندو ، خرينند آاألسود هو رمز للوقار عند بعض النَّاس، ورمز للحزن ع اللون**   

هو داويَّة ، و   السو ألخالعمي القلوب، ويولد ايُ كدر الروح و ياللون األسود وما يتكب منه، 
 عند املسلمني لون الكفر والضاليف وسوهل احلايف واملآيف يف اآلخرة

ل هل ويملل شيهل واحلماية فهو خيفي كدوره يف الصحة يقتصر على امتصاص الضو **   
 أعضاهل اجلسم فريحيها ويبعث على النعاس 

 
  :األبيض و األسود

 عرب  األسودينما ي، ب ، للصدف واإلخالص وعدم التحيز وللنهار هلاألبيض رمز للنقاهل والضو 
ف واخلو  التقززسة ، كيتعالنفسية الاال  احلواق، و املعن ،و  بسبب دكانته عن احلزن

ن املرور م ىنمبع ، نتقايفحتويف أو حلمة ا نقطة عن ة والغموض ، ويعرب  اللوانن معاً واخلطيئ
   وفاتهولده و مان : كما ميثالن اللحمتني األساسيتني يف حياة اإلنس    مرحلة إىل أخرى

                                     
 (   ٤٤) : ، آية  احلجرسورة / 1
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ٹ ٹ  چ  -1

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  

چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       چ چ  چ 

ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   

  1چڳ
تم ست م، وأن  لكأابح هللا لكم يف ليايل شهر رمضان مجاَع نسائكم، هنَّ ست وحف -

 م من وامعة عليكهللا وحف  هلن  علم هللا أنكم كنتم ختونون أنفسكم  مبخالفة ما حرَّمه
يكم ووسَّع  علهللاتاب ، ف-وكان ذلك يف أويف اإلسالم–النساهل بعد العشاهل يف ليايل الصيام 

ى حوا واشربوا د، وكلوالر، فاآلن جامعوهن، واطلبوا ما قدَّره هللا لكم من األلكم يف األم
إلمساك عن ابلصيام اوا يتَبنيَّ ضياهل الصباح من سواد الليل، بمهور الفجر الصادف، مث أمت

فضي إىل ا ما يعاطو املفطرا  إىل دخويف الليل بغروب الشمس  وال جتامعوا نساهلكم أو تت
 املسجد يفقامة و اإلتكفني يف املساجد  ألن هذا يفسد االعتكاف )وهمجاعهن إذا كنتم مع

م هي حدوده  لكهللاعها مدة معلومة بنيَّة التقرب إىل هللا تعاىل(  تلك األحكام اليت شر 
واضح ا البيان الثل هذم  مبالفاصلة بني احلاليف واحلرام، فال تقربوها حى ال تقعوا يف احلرا

 للناس  كي يتقوه وخيَشْوه  حكامهيبني هللا آايته وأ
 
ۅ  ۅ    ۋٴۇ  ۋ    ۈۈۆۇ  ۇ  ۆ  ٹ ٹ  چ  -2

  2چى   ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  

                                     
 (   ١٨٧) : ، آية  البقرةسورة /1
 (   ١٠٦) : ، آية  آيف عمرانسورة  /2
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َتْسَودُّ وجوه و ثلوا أمره، ، وامتسولهيوم القيامة تـَبـَْيضُّ وجوه أهل السعادة الذين آمنوا ابهلل ور  -
يف هلم ، فيقاوههموجأهل الشقاوة ممن كذبوا رسوله، وعصوا أمره  فأما الذين اسودَّ  

 سبب كفركم عذاب بال ميان؟ فذوقواتوبيًخا: أكفرمت بعد إميانكم، فاختمت الكفر على اإل
 
 

  1چڃ  ڃ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ٹ ٹ چ -3
 اًن وحز  اوامتأل غم   ع،مة ملا وإذا جاهل َمن خيرب أحدهم بوالدة أنثى اسودَّ وجهه  كراهي -
 

  ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ ڱ    ں      ں  ڻ ٹ ٹ چ - -4

  2چڭھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  
من تلك  أخرجنافرض، أك تر أن هللا أنزيف من السماهل ماهل، فسقينا به أشجارًا يف األ -

ا من ك؟ وَخَلْقنغري ذلفر و األشجار مثرا  خمتلًفا ألواهنا، منها األمحر ومنها األسود واألص
 السواد  شديدة باالا من اجلبايف جلًفا ألواهنا، وخلقناجلبايف طرائا بيًضا ومحرًا خمت

 

چ    چچڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  چ  ٹ ٹ چ -5

  3چڇ   ڇ  ڇ  ڇ
ريك وا إليه الش، ونسبا بهويوم القيامة ترى هؤالهل املكذبني الذين وصفوا رهبم مبا ال يلي -

ن متنع م، فاعلى هللاوالولد وجوههم مسودة  أليس يف جهنم مأوى ومسكن ملن تكرب 
 توحيده وطاعته؟ بلى 

 

                                     
 (   ٥٨) : ، آية  النحلسورة  /1
 (   ٢٧) : ، آية  فاطرسورة  /2
 (   ٦٠) : ، آية  الزمرسورة /3
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  ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڳ  ڳ   ٹ ٹ چ -6

  1چڻ  ڻ
ر أحدهم ابألنثى اليت نسبها للرمحن - ر صا ،   هللاكة بناالئحني زعم أن امل ، وإذا ُبش  

فكي، يرضون )لكرب  م واوجهه ُمْسَودَّا من سوهل البشارة ابألنثى، وهو حزين مملوهل من اهل
 ريًا( ًوا كبن علما يقويف الكافرو هلل ما ال يرضونه ألنفسهم؟ تعاىل هللا وتقدَّس ع

  2چڭۓ  ۓ  ٹ ٹ  چ  -7
 فجعله بعد اخلضرة جافا هشيما أسود ايبسا  ، 3أي: جعله هشيًما رميًما اً ،أي: أسود -

********************************** 
   اللون األخضراملبحث الرابع :

 آاي  : (8( مرا  يف )8األلوان ذكراً يف القرآن الكرمي ، وقد ذكر ) رابعهو 
عـــاىل تكـــرمي أنَّ هللا عممـــة الُقـــرآن المـــرا  بعـــدد أبـــواب اجلنَّـــة، مـــن  8اللـــون األخضـــر يتكـــرر 

مــرا   (8)لقــرآن ايف  صــرحياً جعــل اللــون املميــز للجنــة هــو اللــون األخضــر، وذكــر هــذا اللــون 
 بعدد أبواب اجلنة 

 واللون األخضر له بعض الدالال  : 
 لون الشجر و الزروع واألرض بعد نزويف املطر  -1
 اجلنة والنعيم فيها  لباس أهل اجلنة ولباس الولدان املخلدون يف -2
 لون أغطية وسائد أهل اجلنة    -3
العميمــــة  اآلمــــايف رمــــز اخلــــري واألمــــل واملســــتقبل والبعــــث مــــن جديــــد، والتفــــاؤيف وجَتديــــد**   

 للمستقبل، واستعادة القوى والطاقة 

                                     
 (   ١٧) : ، آية  الزخرفسورة /1
 (   ٥) : ، آية  األعلىسورة /2
 تفسري السعدي   /3
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العمل  ىلفهو يساعد ع ،النمرةالطبية للون : من أكثر األلوان  دئة للجهاز العصيب **   
لناجتة املعدة اصا  بشكلمتوازن ، ويقاوم اهلياج العصيب كما انه يساعد على تسكني تقل

 .ضطرااب  العصبيةاالعن
تنفُّس لا وُيساعد على هناك بعض اآلراهل تؤكد على أنَّ اللوَن األخضر مفيٌد للقلب،**   

ى اإلنسان علدخل ون يبعما، وهو لون ُيساعد على إعادة التوازن خلالاي اجلسم، وهذا الل
لتخفي،    وناللا ذهدون السرور والبهجة، ولذلك جَند األطباهل يف العمليَّا  اجلراحية يرت

 األك عن مرضاهم، وملنحهم اإلحساس ابلبهجة والسُّرور 
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ٹ ٹ  چ -1

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ڻ ڻ  ڻ       

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ    ۇڭ  ڭ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 1چۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ۋٴۇ
ن أخرج مفيهل، شوهللا سبحانه هو الذي أنزيف من السحاب مطرًا فأخرج به نبا  كل  -

بل القمح ، كسناعًضامن الزرع َحب ا يركب بعضه ب ج، مث أخر النبا  زرًعا وشجرًا أخضر
ريبة وقًا قعذ -بوهو ما تنشأ فيه عذوف الرط-والشعري واألرز، وأخرج من طلع النخل 

شابه يف لذي يتامان التناويف، وأخرج سبحانه بساتني من أعناب، وأخرج شجر الزيتون والر 
أمثر،  النبا  إذا ر هذا مثا الناس إىلوخيتل، يف مثره شكال وطعًما وطبًعا  انمروا أيه ، ورقه

ة ايف قدر لى كملدالال  ع -أيها الناس  -وإىل نضجه وبلوغه حني يبلغ  إن يف ذلكم 
 عه بشر  يصدقون به تعاىل ويعملون لقوم   خالا هذه األشياهل وحكمته ورمحته

 

                                     
 (   ٩٩) : ، آية  األنعامسورة /1
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ې  ې  ى        ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ٹ ٹ  چ - 2

ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی           ی      ۈئۆئ  ۈئ   ۆئۇئ  ۇئ  

  1چی  
  من حنيال قرا ان، أيكلهن سبع بوقايف امللك: إين رأيت يف منامي سبع بقرا  م   -

رباهل ة والكلسادالـُهزايف، ورأيت سبع سنبال  خضر، وسبع سنبال  ايبسا ، اي أيها ا
رون أخربوين عن هذه الرؤ   اي، إن كنتم للرؤاي تـَُفس  

 
ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ٹچ ٹ - 3

  2چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ   ڄڦ  ڄ  ڄ  
ر لن - رأى سبع  اي َمنا رؤ وعندما وصل الرجل إىل يوس، قايف له: يوس، أيها الصديا فس  

ي    لعلبساايبقرا  مان أيكلهن سبع بقرا  هزيال ، ورأى سبع سنبال  خضر وأخر 
نتك وا مكاليعلمفأخربهم  ليعلموا أتويل ما سألتك عنه، و أرجع إىل امللك وأصحابه 

 وفضلك 
 

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ   ٹ ٹ  چ  -4

ۆ  ۈ    ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۓھ  ھ  ے  ے  

  3چۈ  ٴۇ 
أولئك الذين آمنوا هلم جنا  يقيمون فيها دائًما، جتري من حتت غرفهم ومنازهلم األهنار  -

حُيَلَّون فيها ىلساور الذهب، ويـَْلَبسون ييااًب ذا  لون أخضر نسجت من رقيا احلرير  العذبة،

                                     
 (   ٤٣) : ، آية  يوس،سورة /1
 (   ٤٦) : ، آية  يوس،سورة /2
 (   ٣١) : ، آية  الكه،سورة /3
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رَّة املزدانة ابلستائر اجلميلة، ن ْعَم الثواب يواهبم، وَحُسنت  ة غليمو  ، يتكئون فيها على األس 
 منزال هلم  اجلنة

 

  ېېۈ        ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې       ٹ ٹ  چ  -5

  1چې     ى  ى  ائ
ا من ا ينبت فيهضرة مبخمرض أن هللا أنزيف من السماهل مطرًا، فتصبح األ -أيها النيب -أك ترَ  -

 صاحلهم بري مبخاهل، ألرض بذلك املالنبا ؟ إن هللا لطي، بعباده ابستخراج النبا  من ا
  2چڭ  ڭۇۇڭ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ٹ ٹ چ -6
قدون شجر تو ن المالرطب انرًا حمرقة، فإذا أنتم  الذي أخرج لكم من الشجر األخضر -

وكمايف  ة هللادانيالنار، فهو القادر على إخراج الضد من الضد  ويف ذلك دليل على وح
 قدرته، ومن ذلك إخراج املوتى من قبورهم أحياهل 

 

  3چڇ    ڇ  چچ  چ  چ  ٹ ٹ چ -7
 متكئني على وسائد ذوا  أغطية خضر وفرش حسان  -
 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۆئۇئۇئەئ  وئ    وئ   ٹ ٹ چ  -8

  4چىئ   ىئ

                                     
 (   ٦٣) : ، آية  احلصسورة /1
 (   ٨٠) : ، آية  ~سيسورة /2
 (   ٧٦) : ، آية  الرمحنسورة /3
 (   ٢١) : ، آية  اإلنسانسورة /4
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حلرير اها من ظاهر و يعلوهم وجيمل أبداهنم يياب بطائنها من احلرير الرقيا األخضر،  -
 رجس يم شرااًب الك النعف ذلالغلي ، وحُيَلَّون من احللي   ىلساور من الفضة، وسقاهم رهبم فو 

 فيه وال دنس 
********************************** 

  اللون األزرفاملبحث اخلامس :
 

 :  (ةواحد)ية يف آ (واحدة)مرة  كراً يف القرآن الكرمي ، وقد ذكراأللوان ذ  خامسهو 
 واللون األزرف له بعض الدالال  : 

 لون وجوه الكافرين عند احلشر من شدة أهوايف ذلك اليوم  -1
 اخلوف والرهبة والوجل   -2
اهل فوهو رمز للص لنفس،اوالفكر عن حتليل الذَّا  ودراسة يعرب عن التمعن والتأمُّل **   

 واهلدوهل والسكون والراحة 
لغدة انشط يساعد على ختفيض ضغط الدم، وله أتيري ُمسك  ن للجسم، وهو ي**   

 ؤكد على أنَّ نمر ت جها و النُّخامية، ويساعد على النوم بعما، ويُقوي خناع العمام، وهناك 
 اإلبداع  اللون األزرف يساعد على

 ون من األرفن يعانالذي للمرضىوينصح به ، لون ابرد وأشار اخلرباهل إىل أن اللون األزرف هو
يب له أير إجياو  ، ودةملفقافهو يساعد على االستخاهل والسكينة واستجاع احليوية    والعصبية

،  يبد العصوالش يوصى ابستخدامه ملرضى الربو والقلب،كما  على عمل القلب والرئتني
عترب أبرد حيث ي يويةومن تنقصهم الطاقة واحل ، ولكنه ال يناسب أصحاب األعصاب اهلادئة

   ألوان قوس قزح وله إيقاع مثبط للهمم
  1چڃ    ڃ  ڃ   چ  ڃڄ  ڄ     ڄ  ڄٹ ٹ چ -1

                                     
 (   ١٠٢) : ، آية  طهسورة /1
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هم زرف، ليوم و لكم ايوم يَنُفخ املَلُك يف "القرن" لصيحة البعث، ونسوف الكافرين ذ_ 
 ألواهنم وعيوهنم  من شدة األحداا واألهوايف تغريَّ  

********************************** 
   اللون األمحر املبحث السادس :
 

 : (ةواحد)ية يف آ (واحدة)األلوان ذكراً يف القرآن الكرمي ، وقد ذكر مرة  سادسهو 
 واللون األمحر له بعض الدالال  : 

 لون قطع بعض اجلبايف   -1
 الثمار ابألشجار  ألوان  -2
 احلرب  ، فإنه يعينلتهًبار ممُيثل عادة العاطفةواالنفعايف، والناروالغضب، وإذا كان األمح**   
ياة، وإىل لذي فيه احلدَّم ا اليعرب   هذا اللون عن العواط، واملشاعر واالندفاع، ويرمز إىل**   

 احلرب والقتايف  قايف أبو العالهل املعري:
نـُْهنَّ اليـَتَـَهلَُّلوَن َطالَ   أْلَمْحَرُ يُع انَّج  َقًة وَُكُلوُمُهْم يـَنـَْهلُّ م 

ــــى األكزميــــا**   ــــا عل ــــريا إجيابي ــــؤير اللــــون األمحــــر أتي ف واألعضــــاهل واحلــــرو  ابلنســــبة للصــــحة في
الشــخص  ان عنــدإذا كــ ، ولكــن جيــب احلــذر مــن هــذا اللــون   التناســلية وينشــط عمــل املثانــة

 .، أو كان سريع االنفعايفاستعداد لإلصابة ابرتفاع ضغط الدم

  ھں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ڱ    ں ٹ ٹ چ  -1

  1چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ
من تلك  أخرجنافرض، أك تر أن هللا أنزيف من السماهل ماهل، فسقينا به أشجارًا يف األ -

ا من ك؟ وَخَلْقنذل غريفر و األشجار مثرا  خمتلًفا ألواهنا، منها األمحر ومنها األسود واألص
 السواد  شديدة باالاجلبايف طرائا بيًضا ومحرًا خمتلًفا ألواهنا، وخلقنا من اجلبايف ج

********************************** 

                                     
 (   ٢٧ ) :، آية  فاطر/1
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   اللون الوردي املبحث السابع :
 

 :  (ةواحد)ية يف آ (واحدة)األلوان ذكراً يف القرآن الكرمي ، وقد ذكر مرة  سابعهو 
 واللون الوردي له بعض الدالال  : 

 لون السماهل عند انشقاقها وتفطرها يوم القيامة   -1         
  1چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئٹ ٹ چ  -1
املغلي  كالزيتد، و فإذا انشقت السماهل وتفطر  يوم القيامة، فكانت محراهل كلون الور  -

 والرصاص املذاب  من شدة األمر وهويف يوم القيامة 
********************************** 

   اللون األخضر املسود املبحث الثامن :
 

 : (ةواحد)ية يف آ (واحدة)األلوان ذكراً يف القرآن الكرمي ، وقد ذكر مرة  اثمنهو 
ونيقـوي حـدة لما أنـه كوهو لون يبعث البهجة والفرح، وخَيلو من كل الصفا  السلبيَّة،  **   

 ابللون األخضر السواد أو األدمة لقويف الشاعر:البصر، وقد يراد 
 َعَربْ ْيت  الْ َأاَن اأْلَْخَضُر َمْن يـَْعر ُفين  َأْخَضُر اجلْ ْلَدة  يف  بَـ وَ 

 واللون األخضر املسود له بعض الدالال  : 
 لون اخلضرة ابجلنة وقد اشتد  ومالت للسواد  -1

  2چۆئٹ ٹ چ  -1
  اشتدَّ  خضر ما حى مالت إىل السوادهااتن اجلنتان خضراوان،  قد  -

********************************** 
 

                                     
 (   ٣٧الرمحن ، آية : )  / 1
 (   ٦٤) : ، آية  الرمحنسورة /2
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 الكرمي جدويف دالال  األلوان يف القرآناملبحث التاسع :
 

 ترتيب ذكر األلوان
 يف القرآن

عدد مرات 
 لونذكر كل

يف كم آية 
 ذكر اللون

 
 داللــة اللـــــون

 األويف ذكراً :
 آاي  5 5 األصفر

  يوانإدخايف السرور على من ينمر إليه إذا كان يف احل* 
 * اإلفساد والدمار إذا كان يف الريح  

 * الفناهل واليبوسة والتهشم إذا كان يف الزروع   

 الثاين ذكراً :
 آية 12 12 األبيض

 ر لفج* الضياهل والصباح وإشراف الشمس إذا كان يف وقت ا
 * لون وجوه أهل السعادة يوم القيامة 

  دشديهاب سواد العني عند احلزن البعض األمراض مثل ذ *
 يضاض يده بدون برص * معجزة موسى عليه السالم ابب

 * لون بعض اجلبايف 
 * لون مشرواب  أهل اجلنة  
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 : الثالث ذكراً 
 آاي  7 8 األسود

 * ظلمة الليل 
   لى هللاعني * لون وجوه أهل النار من العصاة والكفار والكذاب

 * الكرب واحلزن واهلم   

 : الرابع ذكراً 
 آاي  8 8 األخضر

 * لون الشجر و الزروع واألرض بعد نزويف املطر 
 نة * لباس أهل اجلنة ولباس الولدان املخلدون يف اجل

 * لون أغطية وسائد أهل اجلنة  
 اخلامس ذكراً :

 آية واحدة 1 األزرق
م، ليو اأهوايف ذلك * لون وجوه الكافرين عند احلشر من شدة 

 واخلوف والرهبة والوجل  
 السادس ذكراً :

 آية واحدة 1 األمحر
 * لون قطع بعض اجلبايف  
 * ألوان الثمار ابألشجار 

 : السابع ذكراً 
 آية واحدة 1 الوردي

  * لون السماهل عند انشقاقها وتفطرها يوم القيامة 

 : الثامن ذكراً 
 آية واحدة 1 األخضر املسود

 اخلضرة ابجلنة وقد اشتد  ومالت للسواد لون 

 خامتة
 

 هو حبثنا   ، كما كرميفقد تعرفنا يف ما مضى من صفحا   على مجاليا  اللون يف القران ال
  وردان دالالأ، مث  ريهوأتي ، مث عن داللة اللون وخواصه هي ة اللونوقد جرى احلديث عن ما
لفة ، حى  من خديه واليأيتيه الباطل من بني وجل ( الذي ال  األلفاظ يف كتاب هللا ) عز  

 ا  وصلنا إىل ذكر األلوان اليت ورد  يف القران الكرمي وذكر دالال 
جديداً ،  ، إليهيضي ملن أراد أن   موضوع البحث ما زايف مفتوحاً  الرغم من ذلك فإن على

ن آلقر عن ا مالكالعن كتاب هللا ، و  من انحية املوضوع اجلديد واملزيد،وحتماً هناك 
 وموضوعاته ال ينتهي البتة ما دامت السموا  واألرضني  

ه ليه حبثي فيوصل إ ر ماومن انحية أخرى فإنين ك أقدم اال اليسري يف هذا املوضوع على قد
 واجتهادي  
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صحبه وسلم و ى آله مد  وعلوصلى هللا على سيدان حم، املوفا واهلادي إىل سواهل السبيل وهللا 
 كثرياً ، واحلمد هلل رب العاملني  تسليماً  

 
 
 
 
 
 

 كتبه الفقري إىل هللا
 سلمان وأب/  الباحث

 عبد العزيز بن نور حممد بن أود
 "اجلمعةمت حبمد هللا تعاىل كتابته "

 هـ 1434/  6/  30: بتاريخ
 م   2013مايو  10املوافا :

 

 املصادر واملراجع
 

 ة :للفائدو راهلة استزد  منها ابالطالع والقبعض املصادر ميكن الرجوع إليها ، وقد 
 

  املوسوعة احلرة ، –عمى األلوان ،ويكيبداي
(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8
AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8%

5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%
D9%88%D8%A7%D9%86) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
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 املوسوعة احلرة،  -لون ، ويكيبيداي
(

i/%D9%84%D9%88%D9https://ar.wikipedia.org/wik
%86) 

 ، تفسري السعدي ، مشروع املصح، اإللكتوين _ جبامعة امللك 
(/http://quran.ksu.edu.sa) 
 ، تفسري ابن كثري ، مشروع املصح، اإللكتوين _ جبامعة امللك 

(/an.ksu.edu.sahttp://qur) 
 ، تفسري القرطيب ، مشروع املصح، اإللكتوين _ جبامعة امللك 

(/http://quran.ksu.edu.sa) 
  12حاشية رسالة األلوان البن حزم الماهري   
 لعدد العلمي از اد  أمري صاحل ، "العالج ابأللوان من وحي القرآن" ولة اإلعج

 هـ   1426الثاين والعشرين _ رمضان 
   املصباح املنري 
   خمتار الصحاح 
   املوسوعة العربية العاملية 
  لدين للطباعة مؤسسة عز ا–د  حممود مصطفي – املكتبة الطبية – أسرار العيون

 . لبنان– بريو  –والنشر 
  1985اجمللة العربية ) السعودية ( عدد مارس . 
 ( السنة السادسة عشرة190العدد ) ولة " هو وهي " املصرية . 
 2000( فرباير  281العدد )   ولة ) العلم( املصرية . 
 م1999مارس –هـ  1416( شوايف  149العدد )  ولة ) الكويت ( الكويتية   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%86
http://quran.ksu.edu.sa/
http://quran.ksu.edu.sa/
http://quran.ksu.edu.sa/
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  م(1998ولة ) طبيبك اخلاص ( عدد ) أبريل / نيسان 
  أحد األعداد  -ولة ) األهرام العريب ( املصرية . 
  ( السعودية العدد ) شعبان –جب ر  60العام  56( اجمللة 520ولة ) املنهل

 . م1995يناير –ديسمرب – 1415

 

 

 

 

 

 الفهرس
 

 2                                                     االفتتاحية )ملخص البحث(  
شكري وتقديري 

                                                                 4 
 8                                                                        اإلهداهل  

                                                     سبب اختيار املوضوع وأمهيته  
9 

 12                                           جراهلاته  منهجي يف البحث وحدوده وإ
 14                                                       خطة البحث " املنهص "  

 16                                                                      التمهيد  
 17                                     ةالطبيعيمفهوم اللون ودالالته املبحث األويف : 
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 20                                       املبحث الثاين : خصائص األلوان وصفاته  
 23                                         الباب األويف : يف املاهية  والداللة  وأتيريُه  

 24                                                    الفصل األويف : ماهي ة الل ون  
  األلوان وأتيريا ا يف الفصل الثاين : دالال

 25                                  حياتنا
 26                                                    املبحث األويف : داللة اللون  

 27                                                املبحث الثاين : األلوان وأتيريا ا  
املبحث الثالث : األلوان يف المالم 

                                               28 
املبحث الرابع : ملاذا نرى األشياهل ملونة 

 29                                          ؟
 29                                     ؟املبحث اخلامس : كي، حتس العني ابأللوان 
 30                                          املبحث السادس : ما هو َعمى األلوان ؟

 31                                املبحث السابع : ماذا حيدا عندما ختتفي األلوان ؟
الباب الثاين : األلوان يف القرآن الكرمي 

                                            32 
 33                                      الفصل األويف : ذكر اللون يف القرآن الكرمي  

 33                                                               أواًل : لفملون  
 33                                                             اثنياً : لف  ألوان  

الفصل الثاين : األلوان يف القرآن الكرمي ودالالته الرمزية 
                             37 

 38                                                  املبحث األويف : اللون األصفر  
 40                                                  املبحث الثاين : اللون األبيض  
 44                                                 املبحث الثالث : اللون األسود  
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 48                                                  املبحث الرابع :اللون األخضر  
املبحث اخلامس : اللون األزرف 

                                                  51 
 52                                                املبحث السادس : اللون األمحر  
 53                                                املبحث السابع :  اللون الوردي  

 54                                          املبحث الثامن : اللون األخضر املسود  
 55                         املبحث التاسع : جدويف دالال  األلوان يف القرآن الكرمي  

 56                                                                        خامتة  
 57                                 املصادر واملراجع                               

 59                 الفهرس                                                       


