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 اإلهداء

 عملكم ورسوله والمإمنون (اعملوا فسٌرى هللا قل قال تعالى ) 

 إال بشكرك وال ٌطٌب النهار إال بطاعتك .. اللٌلال ٌطٌب الهً 

 إال بذكرك .. وال تطٌب اآلخرة إال بعفوك ..وال تطٌب اللحظات 

 وال تطٌب الجنة اال برإٌتك

  جل جالل هللا

 نبً الرحمةإلى من بلػ الرسالة و أدى األمانة .. ونصح األمة.. الى 

 صلى هللا علٌ  وسلممحمد 

.. إلى من احمل أسمه بكل إلى نور عٌونً إلى من كلله هللا بالهٌبة والوقار .. 

م                    وٌسكنك فسٌح جناته .. وستبقى كلماتك نجو ٌرحمكافتخار ... أرجو من هللا 

 ي بها الٌوم وفً الؽد والى األبد.أهتد

 هللاوالدي العزٌز رحم  

 

بسمة ... الى معنى الحب وإلى معنى الحنان... إلى إلى مبلكً فً الحٌاة 

 ر الوجودالحٌاة وس

 وحنانها بلسم جراحً الى أؼلى الحباٌبإلى من كان دعابها سر نجاحً 

 امً الغالٌة

 ومصاحبتًمن كانوا برفقتً . إلى من كان سندي فً كل خطوة ..إلى 

 اخوانً و اخواتً

. الجامعة اإلسبلمٌة  إلى الذٌن . الصرح الشامخ إلى إلى منارة العلم والعلماء 

 الذٌن مهدوا لنا طرٌق العلم و المعرفة حملوا اقدس رسالة فً الحٌاة

 اساتذتنا األفاضل
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 المحتوٌات

 و مدلوالت  وصفات   مفهوم اللون  األول المبحث

 وصفاته ومدلوالته اللون   األول مطلبال

 مفهوم اللون      الثانً مطلبال

 أقسام األلوان وصفاتها    الثالث  مطلبال

 

  األلوان ودالالتها فً القرآن الكرٌم الثانً المبحث

 اً وجمعاً مفرد الكرٌم القرآن فً اللون   االول مطلبال

  تنازلٌا الكرٌم القرآن فً األلوان التالد   الثانً  مطلبال

 

  الكرٌم القرآن فً اللون نقل وسائل الثالث مبحثال

 المطلب األول وسابل نقل اللون فً القرآن الكرٌم 

 اللؽوي المستوى

 التراث 

 العصر 

 الطبٌعة 

 االٌدلوجٌا 

  النفسً العامل 

  والزمان المكان 

 / الشفرة  الرمز 

 والمفردة المركبة الصورة 
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 :  المقدمة

هو القرآن الكرٌم   واساسهاإن نعمة الدٌن هً من أجل النعم على اإلنسان ، 

تنزٌل من حكٌم حمٌد ، ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال خلفه كتاب هللا الذي 

إعجازه وهو مابدة العلماء الذٌن ال تنوعت أسالٌب هداٌته و وجوده وقد 

، وال ٌخلق بكثرة ٌتجدد بتجدد االحوال وال تنقضً عجاببه ٌشبعون منه ، 

 الرد .

أو ٌقتنص مدلولها من المتلقً أللوان القرآن الكرٌم ، ال ٌدرك أبعادها ، و 

إن كان فً معزل عن الببلؼة وفنونها ، ألن اللون ٌؽلؾ حٌناً بالرمز ، لِها، دا

بداللة ، إذ بفهم المحذوؾ من السٌاق ، أو حٌناً ٌقتنص بداللة االقتضاء أو 

، وتارة  ن جناٍس و مطابقة وتدبٌجمالببلؼة المتعددة : اإلشارة وتارة بؤفانٌن 

، والرإٌا  اإلنسانٌة ، فً الرإٌةمدلوله باستقراء النفس تفهم دال اللون أو 

آخر،   حٌناً ، أو متراكبة حٌناً وتارة تلحظ تراكٌب صورة لونٌة ، منفردة 

فبقرة صفراء تسر ، أو ترحا آلخر ،  فرحا لمتلقفٌبعث اللون الواحد 

 الناظرٌن لكنها ؼالٌة الثمن ، ما كادوا ٌدفعون ثمنها . 

داللة اللون الواحد ، فإذا ما اعتقدت أن ٌد موسى البٌضاء تشع و تتؽٌر 

من تسع له ، ووجوه المإمنٌن بٌض  تبهر فرعون وسحرته ، كمعجزةكشمس 

على عٌنً فؤوله ببشرى الجنات ، فبٌاض الخٌر هذا ، ال ٌستمر ٌوم القٌامة 

على ولده ٌوسؾ ، وملتقى األلوان فً ٌعقوب النبً اللتٌن ابٌضتا من الحزن 

من نحو ٌستعٌن بطاقة اللؽة وابنٌتها المتعددة : القرآن الكرٌم ، البد أن 

ومناسبة النص أحٌانا ، آراء اللؽوٌٌن والمفسرٌن ، وصرؾ والتوقؾ عند 

 دوال األلوان . القتناص مدلوالت 

والسموات جمٌعها ألوان وأضواء ، والكون  ، واألرض كلها ألوان و أضواء

، ألوان و أضواء ، و كل ما ٌنشؤ من  ، واألكوان ؼٌر المنظورةالمنظور 

الشهادة وعالم الؽٌب ، من أجسام ألوان و أضواء وعالم  أجرام وٌتكون

وضوع موحدٌث القرآن عن األلوان ومدلوالتها عالمان من ألوان و أضواء 

تناولت هذا دراسات  –على حد علم الباحثة  –ال ٌوجد ألنه جدٌر بالدراسة 

شؤن دراسة محمد ، متناثرة وأبحاث قلٌلة شكل جاد ، إال مقاالت الموضوع ب

 .الدراسة األولى قرانٌا التً تعد 
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عملٌة ؼٌر  ، وهً ملحظة( 1تناولت ظاهرة اللون فً القرآن الكرٌم )التً 

ودالالتها فً ، وٌقال مثلها عن بحث سلٌمان الشعٌلً عن األلوان  كافٌة

األلوان التً وردت فً القرآن الكرٌم ، ( ، إذ فٌه تناول 2القرآن الكرٌم )

تفسٌر اآلٌات التً وردت فٌها اللون وبٌن مواضعها فً اآلٌات القرآنٌة وذكر 

ما كتبه ، تحتاج لتفصٌل ، ومثل البحث كان إشارات موجزة ولكن هذا 

فً درج الدراسات حمدان عن اللون والضوء بشكل عام ، ٌعد األستاذ نذٌر 

تعن ببٌان صورة الجمال ( ، أما كتب التفسٌر ، فلم 3التً تناولت اللون )

وقصارى ما ٌذكره لآلٌات التً وردت فٌها ذكر األلوان ، واإلعجاز 

، وما ٌرمز إلٌه اللون المستخدم فً اآلٌة المفسرون هو بٌان المعنى العام 

على أن مثل هذه اآلٌات تحتاج إلى نظرة أخرى تظهر جمال الصورة الذي 

 ترسمه اآلٌة ، 

وهو أحد أهم عناصر  –من مدى أهمٌة اللون وتتبع أهمٌة هذه الدراسة 

  الجمال فً حٌاة البشر،

،  لمراجع العربٌةوقد اعتمدت هذه الدراسة على عدد متوافر من المصادر وا

شكلت الباحثة قبسا ، فدخلت من فً المٌادٌن المتصلة بمضمونها التً وذلك 

تشكل فً مجملها الحدٌثة فإنها العربٌة خبلله الً موضوعها ، أما المراجع 

القدٌمة فؤفادت الدراسة ، اما المصادر سابقة استضاءت بها الباحثة دراسات 

ومنها " المعجم ر القرآن الكرٌم ومدلوالته وتفسٌلمتصلة باللون امن المإلفات 

الدٌن ، وأعرب القرآن الكرٌم وبٌانه لمحًٌ "المفهرس لمعانً القرآن الكرٌم 

      لسان العرب البن منظور . دروٌش وتفسٌر ابن كثٌر ومعاجم اللؽة منها : 

 النتابج التً توصلت إلٌها هذهوختمت دراستً هذه بخاتمة أوردت فٌها اهم 

خدمة لكتاب الدراسة ، راجٌة من هللا تعالى أن أكون قد وفقت فً عملً هذا 

إال باهلل هللا المجٌد ، وحسبً أنً أخلصت النٌة ، وصدقت العمل ، وما توفٌقً 

 علٌه توكلت وإلٌه أنبت .

 

 _______________ 

( ظاهرة اللون فً القران الكرٌم بحث نشر فً مجلة التراث العربً 1٢٢١)( قرانٌا ، محمد  1

 ، السنة الثامنة عشرة  ، اإلمارات ه كانون الثانً، ٌناٌر  141١رمضان ،  ٠٧العدد 
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األلوان ودالالتها فً القرآن الكرٌم ، مجلة جامعة  (2٧٧٠، )علً ( الشعٌلً ، سلٌمان بن 2

 ، الشارقة ، اإلمارات . 3، العدد  4، المجلد  سانٌةالشارقة للعلوم الشرعٌة واإلن

اللونً ،  –( ، الضوء واللون فً القرآن الكرٌم : اإلعجاز الضوبً 2٧٧2حمدان ، نذٌر ، )( 3

  ابن كثٌر ، بٌروت . ، دار 1ط

 المبحث االول

 اللون و مدلوالت  وصفات مفهوم 

 اللون و مدلوالت  وصفات   المطب االول :

 العربٌة اداة للثقافةعربٌة نزول القران باللسان العربً ، لم تعد الان اللؽة 

القرآنً ، وظل فهم النص  خالدة بخلود النصهً الثقافة ، فظلت اصبحت 

طرابقها فً االداة ، ًى من اسرار العربٌة وهد علىال ٌتم إال آنً القر

الى فقه العربٌة وضبط الفاظها وتحدٌد معانٌها ، فانصرفت جهود المسلمٌن 

الى منطقها فً محاولة معروفة مراد هللا ، وقد بٌن علماء حتى ٌكون االحتكام 

دلول فً القول على تحرٌؾ المالعرب فً االسبلم خطورة الجهل بمذاهب 

 ومقاربة معانٌه .فهم النص القرآنً 

البٌان صناعتهم ، ففاجؤهم بؤسلوب ال عهد ونزول القران الكرٌم على قوم كان 

، فحاورا فب امره ، فهو وان تؤلؾ من كلماتهم وحروؾ لؽتهم ، فإنه لهم به 

بروعته ، دون ان ٌستطٌعوا  ، ٌدركون حبلوته ، وٌحسونجاء بنظم متفرد 

فعجزوا ، وتحداهم مرارا ان ٌؤتوا بمثله ، او حتى بسورة من مثله محاكاته ، 

اجمعهم ، لٌس فً البٌات فحسب الذي هو  التحدي الخلقوقد شمل هذا 

ن ل) قل  -، بل فً واجه اخرى من اعجازه ، قال تعالى :صناعة العرب 

ال ٌؤتون بمثله ولو كان على ان ٌؤتوا بمثل هذا القران اجتمعت االنس والجن 

[ ، هذا التحدي افقد القوم توازنهم ، ورشدهم 1](  بعضهم لبعض ظهٌرا 

ٌحفظ ماء وجوههم ، مع قناعتهم بصدقه ، وحكى بحثون عن مخرج فذهبوا ٌ

 قولهم عنهم القران 

 . [2]لقلنا مثل هذا ان هذا اال اساطٌر االولٌن ( ) لو تشاء 

 وقولهم  [3]و اعانه علٌه قوم اخرون ( هذا اال افك افتراه وقولهم ) ان 

 [ .4]تبها فهً تملى علٌه بكرة واصبل ( ) اساطٌر االولٌن اكت 
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__________________________ 

 ١١( االسراء :  1

 31( االنفال : 2

  4( الفران : 3

  5( الفرقان : 4
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الى  النفر  هإالءالذٌن دعا حِر على النفوس ، واال فما للقرآن تؤثٌر الس  وكان 

، و مواعظه وهم اشد القوم عنادا ، وانصرافا التسلل مستخفٌن لسماع آٌاته 

ر ، ورام التقلٌل من شؤنه انكر عنٌد كؤبً جهل هذا االثعن داعً هللا ، ولبن 

الولٌد بن معتزة اعظم القوم رباسة ، ال تؽطى بؽربال ، فهذا  ان الشمس، ف

فً لمعانً كبلم العرب ، اعلن فً صراحة قاببل : وهللا ما  واكثرهم تذوقا

منً ، وال وهللا ما ٌشبه من رجل اعلم بالشعر ، او رجزه او قصٌدة قرٌش 

لقوله لحبلوة ، وان علٌه لطبلوة ، الذي ٌقول محمد شٌبا من هذا ، وهللا ان 

ٌعلو وال ٌعلى علٌه ، وانه ؽدق ،  وانه اسفله لم  وان اعبله لمثمر ، وان 

 .[1]لٌحطم ما تحته 

هم بكبلم العرب ، شعرٌػ العالم هكذا ٌتحدث الولٌد ، وهو الفصٌح البل

لطبلوة ... الخ ، ، وهكذا ٌصنؾ القران ، ان له حبلوة ، وان علٌه رهمثون

آٌات القران ، ، وعن تؤثر عمٌق بوهو وصؾ دقٌق ، صادر عن خبٌر عالم 

 وعناده ، فؤجرى هللا الحق على لسانه .،  كفرهطؽى على نفسه وانساه 

نزل احسن نظمه ، وروعة معناه ، ) هللا  بجمالهذا هو القران ٌؤسر القلوب 

ثم تلٌن لود الذٌن ٌحسبون ربهم جتقشعر منه الحدٌث كتابا متشابها مثانى 

جلودهم وقلوبهم الى ذكر هللا ذلك هدى هللا ٌهدي به من ٌشاء ومن ٌضلل هللا 

 .[ 2من هاد ( ]فما له 

التصور ا ٌرتاح الٌه السمع والبصر او ما ٌنفر عنه وان فً تصوٌر القران م

الكفار ، بالترؼٌب من خبلل دقة باعته لتصور القبٌح ، كما فً رسم مشاهد 

اللؽة بؽناها وتبث فٌها روح والترهٌب ، وان هذه الؽاببة تعتمد على فنون 

 [ .3]فالقران معجزة بٌانٌة السمو، 

البدٌعة التً ٌعرض القران فٌها وما ٌمهما فً هذه الدراسة ، تلك الصور 

: ) خلق جابنا من جمال الخلق والطبٌعة ، ففً سورة النحل مثبل قوله تعالى 

 هللا السموات واالرض

____________________  
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إذا هو خصٌم مبٌن * واالنعام خلقها عما ٌشركون خلق االنسان من نطفة فتعالى بالحق 

ولكم فٌها جمال حٌن ترٌحون وتسرحون وتحمل لكم فٌها دؾء ومنافع ومنها تؤكلون 

والبؽال وا بالؽٌه اال بشق االنفس ان ربكم لرإوؾ رحٌم والخٌل اثقالكم الى بلد لم تكون

 . [1] ركبوها وزٌنة وٌخلق ما ال تعملون(والحمٌر لت

فً االنعام دؾء من الجلود واالصواؾ واالوبار واالشعار، ومنافع فً هذه 

حمل وفً اللبن واللحم وما الٌها ، ومنها تؤكلون لحما ولبنا وسمنا ، وفً 

االثقال الً البلد البعٌد ال ٌبلؽونه اال بشق االنفس ، وفٌها كذلك جمال عند 

السرح فً الصباح ، جمال االستمتاع بمنظرها االراحة فً المساء ، وعند 

رابعة صحٌحة ، سمٌنة ، واهل الرٌؾ ٌدركون هذا المعنى بؤعماق فارهة ، 

 نفوسهم ومشاعرهم ، اكثر مما ٌدركه هل المدٌنة . 

الجمال والحمٌر، للضرورة فً الركوب،  وتلبٌة لحاسة والبؽال وفً الخٌل 

نظرة القران ، وزٌنة،  هذه اللفتة لها قٌمتها فً بٌان ، لتركبوها الزٌنة فً 

قابمة للحٌاة ، أما قوله : ) وٌخلق ماال تعلمون ( تظل معجزة ونظرة االسبلم 

أي عصر من عصور حٌاته.     فًعلى مخلوقات ال ٌدركها اإلنسان إدراكا تاما 

عنصر أصٌل فً هذه النظرة ولٌست النعمة هً مجرد تلبٌة فالجمال 

الضرورات من طعام ، وشراب وركوب،  بل تلبٌة االشواق الزابدة على 

تلبٌة حاسة الجمال ، ووجدان الفرح ، والشعور اإلنسانً  الضرورات.

 [ .2على مٌل الحٌوان وحاجة الحٌوان ]المرتفع 

اآلٌات لوحات من الجمال الحسً ، وٌعدها من النعم وٌعرض القران فً هذه 

التً امتن بها على عباده،  جمال األنعام حٌن تسرح وتروح واٌضا تلك التً 

كالخٌل والبؽال تستخدم الركوب والنقل ، تروح وال تسرح ، وإنما ال 

ا ، وجمال جمال وزٌنة ال تقل عن األولى فً رواحها وشرحهوالحمٌر، فلها 

، وبالعادٌات ، ثم تعرض ال ٌخفى وقد وصفها هللا بالصافنات الجٌاد الخٌل 

ء لوحة فنٌة أخرى ال تقل جماال وروعة صورة الماء النازل من السمااآلٌات 

 .، واألنهار 

 

 

___________________ 

 . ( ١-٠-6-5-4-3: اآلٌات )( النحل  1

 216/ ص  4ج ، 1٢٢6 ،25 ظبلل القرآن،  دار الشروق،  القاهرة ، ط قطب ، سٌد ، فً ( 2



 1٧ 

 

 المطلب الثانً 

 مفهوم اللون 

 

 

 : اللون لغة أوال

ولونته ، كالسواد والحمر هٌبة فقد ورد معنى اللون فً معجم لسان العرب أنه

والجمع الوان ، وقد تلون ؼٌره ، بٌنه وبٌن كل شًء ما فصل فتلون ولون 

اذا كان ال ٌثبت النوع ، وفبلن متلون وااللوان الضروب ، واللون لون لونه ، 

 [ .1]على خلق واحد ، واللون الدقل وهو : ضرب من النخل 

 :. ولونته فتلون . واللون ورد فً الصحاح ان اللون : هٌبة كالسواد والحمرة

ر تلوٌنا ، إذا خلق واحد . ولون البسلى النوع فبلن متلون.  اذا كان ال ٌثبت ع

 [ .2]: الدقل ، وهو ضرب من النخل بدأ أثر النضج . وللون 

وقد اقتربت المعاجم العربٌة فً إٌراد معنى اللون ، فقد كان معنى ٌدور فً 

إٌراد معنى اللون ، وضرب لذلك أمثلة من األلوان،  وقد اكتفٌنا فً أنه هٌبة 

 فً لسان العرب ومعجم الصحاح. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

دار صادر ، ، أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم . )د.ب( . لسان العرب ، ابن منظور (1

 . بٌروت لبنان ، مادة ) لون( ، باب النون فصل لبلم

، دار المعرفة للطباعة ( . مختار الصحاح  2٧٧5بن عبد القادر، ) ( الرازي محمد بن أبً بكر 2

 )لون( .والنشر ، باب  
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" فصلٌن : أحدهما عن األلوان فاحتوى كتابه " فقه اللؽة أما الثعالبً 

اإلنسان والحٌوان ، الموظفة فً لون البٌاض والسود والحمرة فً ومفرداتها 

 [ . 1مقتضٌة  ] ومادته ٌسٌرة ؼٌر انهاكما عقد فصبل آخر عن الوان الثبات ، 

 " المخصص " فكتب فصبل عن النبات الذي ٌختصبواما ابن سٌدة فً كتابه 

،  اعتمد على آراء عدد من كما ذكر عدة ألوان تستخدم المبلبس، فٌه 

الثبلثة " : لؤللوان [ . وقال ابن سٌدة فً معجمه 2القدامى ]اللؽوٌٌن والنباتٌٌن 

وحشٌة أسماء مستعملة قرٌبة ، وأخر باإلضافة إلٌها ٌض احمر واسود واب

 [ .3]وؼرٌبة ال تدور فً اللؽة مدارها ، وال تستمر استمرارها 

جمع لون ، وهو عرض أي كٌفٌة تعرض وفً تفسٌر ابن عاشور " األلوان 

طوح االجسام بكٌفٌة النور كٌفٌات مختلفة على اختبلؾ ما ٌحصل عند لس

االعٌن من شبه الظلمة ، وهو لون السواد ، وشبه عدسات إلى انعكاساها 

 [4لؤللوان "  ]وهو لون البٌاض ، فهما االصبلن الصبح، 

 بالمعنٌٌن : وقد ورد فً القرآن الكرٌم 

فاقع لونها تسر الناظرٌن (  ففً قوله تعالى فً وصؾ بقرة بنً إسرابٌل ) 

لجسد من البٌاض ، وٌمكن القول أن اللون هنا ٌعنً الصفة التً تقوم با[. 5]

ومثل ذلك ٌقال فً قوله تعالى فً وصؾ العسل : ) ٌخرج والسواد وؼٌرها ، 

 [ 6مختلفة ألوانه( ]من بكونها شراب 

 

__________________________  

،  األٌوبً(. فقه اللؽة ، وضبطه وعلق علٌه : ٌاسٌن 1٢٢2)الثعالبً ، أبو منصور عبدالملك (  1

 12٢ – 121ص  1المكتبة العصرٌة صٌدا ، ط

. المخصص ، المطبعة الكبرى األمٌرٌة    (1٢56( ابن سٌدة أبو الحسن علً ابن اسماعٌل ، ) 2

 .  211 – 11/2٧٢، مصر ، مجلد  بوالق

 16( ابن سٌدة،  المخصص ، ص  3

التارٌخ ، بٌروت ، ص ، مإسسة  1، ط( . التحرٌر والتنوٌر 2٧٧٧( ابن عاشور ، الطاهر )4

155 

 6٢( البقرة : 5

  6٢( النحل :  6
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فؤخرجنا به ثمرات مختلفا انزل من السماء ماء ن هللا اتعالى ) الم تروقوله 

* ومن حمر مختلؾ ألوانها و ؼرابٌب سود ومن الجبال جدد بٌض  ألوانها

كذلك إنما ٌخشى هللا من عباده العلماء الناس والدواب واألنعام مختلؾ ألوانه 

 . [ 1عزٌز ؼفورا (  ]أن هللا 

لؤلشٌاء المتضادات،  التً اصلها واحد ، مادتها واحدة ، ٌذكر هللا تعالى خلقه 

والفرق ما هو مشاهد معروؾ ، لٌدل العباد على كمال وفٌها من التفاوت 

به السماء ماء فؤخرج  ، فمن ذلك : أن هللا تعالى انزل منحكمته قدرته وبدٌع 

ظرٌن ، للنا، ما هو مشاهد  من الثمرات المختلفات . والنباتات المتنوعات

اوتادا الجبال التً جعلها هللا من ذلك ، والماء واحد،  واألرض واحدة 

متعددة ، فٌها جدد مشتبكة ، بل جببل واحدا فٌها الوان جباال ، تجدها لؤلرض 

ؼرابٌب سود اي ، وفٌها طرابق صفر حمر  وفٌها بٌض اي  طرابق بٌض 

ختبلؾ األلوان ا والدواب ، واألنعام فٌهاشدٌدة السواد جدا ومن ذلك : الناس 

هو مربً باألبصار، مشهود للنظار ما واألصوات والهٌبات  واالوصاؾ 

دلٌل عقلً على مشٌبة هللا تعالى  الكل من أصل واحد ومادة واحدة ، فتفاوتها

بلونه ، و وصفه ، وقدرة هللا تعالى حٌث ضت ما خصصت منها ، ، التً خ

وذلك التفاوت،   كذلك ، وحكمته ورحمته  حٌث كان ذلك االختبلؾ اوجدها 

،  ،  ومعرفة الناس بعضهم بعضا فٌه من المصالح والمنافع ، ومعرفة الطرق

أو النوع ، جاء قوله وعلى المعنى الثانً ، اي الجنس ،  [.2]ما هو معلوم 

[ " 4][ . وقال األلوسً 3مختلفا ألوانه ( ]) ما درأ لكم فً األرض تعالى 

ٌعبر بها عن األصناؾ ألوانه اي اصنافه " وقال الراؼب : " األلوان 

 .[ 5من الحدٌث ، والطعام ]واألنواع،  ٌقال فبلن ٌؤتً بؤلوان 

 

 2٠/2١ :  اطرف ( 1

 . القران ، دار االسراء عمان( . تفسٌر 1٢١1سماعٌل  )ابن كثٌر ، أبو الفداء إ( 2

  13النحل : ( 3

والسبع المثانً  دار  ( . روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم1٢١5،)( األلوسً،  شكري 4

 11، ص 14، ج 4ط  بٌروت ، إحٌاء التراث العربً 

، دار  1ط ( . مفردات ألفاظ القرآن ، تحقق : صفوان داإدي 1٢٢2) ( األصفهانً،  الراؼب5

 ٠52القلم، دمشق ص 



 13 

 " :[ ،  ذكر األلوسً أٌضا1: ) فؤخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ( ]وقوله 

[2" ]من التفاح ، والرمان ، والعنب،  والتٌن .... أن األلوان هنا تعنً أنواعا   

إلى تعدد ألوانها، فالثمار مثبل وال شك أن تعدد األصناؾ واألنواع ٌإدي 

، بٌد أن ما ٌهمنا فً هذه الدراسة هو المعنى اصنافهاباختبلؾ تختلؾ ألوانها 

 األول،  وعلٌه سٌكون التركٌز فً الورقات التالٌة .

ما اللون اصطبلحا فً الموسوعات أ ا : اللون اصطالحثانٌا : 

على طول خاصٌة ضوبٌة فً ضوء تطور العلم فهو فٌه تفصٌل الحدٌثة،  ف

الموجة،  وٌتوقؾ اللون الظاهري لجسم ما على طول موجة الضوء الذي 

وهناك عشرات و تقاربت ، واختلفت  فً الطبٌعة. وتعدد األلوان  [3]ٌعكسه 

باختبلؾ درجات اللون،  وهو  األسماء للتعبٌر عن اللون الواحد وهً تختلؾ

وٌعود هذا االختبلؾ فً [ . 4اللون أو تؤكٌده ]إشباع باسم ما عرؾ قدٌما 

الحقل الداللً الذي ٌرد فٌه ، األسماء والمسمٌات للون واحد باختبلؾ 

 .[ 5فً الحٌوان ]اإلنسان وقد ٌختلؾ عنه باألبٌض فً 

المحٌطة ً ألوان بٌبته ٌلمس ادق الفروق فوكان العربً فً العصر الجاهلً 

 [ . 6وٌعبر عنها فً ادق المسمٌات ]

طول موجً ، ٌختلؾ فً تردده واللون فً الحقٌقة هو طاقة مشعة لها 

 الً اخر ، وتقوم المستقببلت الضوبٌة فً الشبكٌة باستقبالهاوتذبذبه من لون 

ألوان وهً األخضر، ألوان ، تحتوي الشبكٌة على ثبلث ، ترجمتها إلى 

 ،  واألحمر،  واالزرق 

 _________________ 

 . 2٠( فاطر :  1

 . 1١٢ص،  22( األلوسً،  روح المعانً ، ج2

لبنان،  ( . الموسوعة العربٌة المٌسرة،  دار النهضة 1٢١6، )، محمد شفٌق و زمبلإه ؼربال ( 3

 15١1، ص 2بٌروت لبنان مج

األردنً ، فً معجم العربٌة ، مجلة مجمع اللؽة العربٌة ( األلوان 1٢١٠خلٌفة ، عبد الكرٌم ، )( 4

 .  3٠-36. ص  11سنة 

فً مسمٌات األلوان فً اللؽة العربٌة.  بحث ( . الدقة العلمٌة 1٢٢٧صفٌة،  جاسر خلٌل،  )( أبو 5

 قدم فً مإتمر العلمً حول الكتابة العلمٌة فً اللؽة العربٌة،  بنؽازي . 

 . 2٧٧. لؽة األلوان ، مجلة مجمع اللؽة العربٌة بدمشق ، ص ( 1٢6٠( جبري ، شفٌق ، )6
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تدخل تتكون من مزج هذه الثبلث وقد اكتشؾ العلماء أنه عندما وبقٌة األلوان 

مما ة النخامٌة،  والجسم الصنوبري تنبه الؽدطاقة الضوء إلى الجسم فإنها 

،  ٌإدي إلى إفراز هرمونات معٌنة تحدث مجموعة من العملٌات الفسٌولوجٌة

 [ .1] وبالتالً السٌطرة المباشرة على تفكٌرنا ، ومزاجنا وسلوكٌاتنا

 المطلب الثالث 

 أقسام األلوان وصفاتها 

 أقسام األلوان وصفاتها . 

األساسٌة من حٌث تختلؾ األلوان فٌما بٌنها نتٌجة الختبلفها فً مواصفاتها 

الفرق الصرٌح بٌنها ، أما قٌمته اللون : فهو ه أما كنه كنهه و قٌمة وشدته 

 عتمته أو استضاءته فهً درجة 

 شده اللون : فهً درجة نقابه ومقدار خلطه مع ألوان اخرى .أما 

هم الجاحظ ، فرأى : أن األلوان كلها إنما تنبه بعض علماء العرب ومنوقد 

المزاج بدلٌل قوله : " و هً من السواد والبٌاض ، واالختبلؾ على درجة 

فً الحقٌقة إنما هو البٌاض والسواد ، وحكموا فً المقالة زعموا أن اللون 

قربت السواد على البٌاض ، اذا كانت األلوان كلها كلما اشتدت األولى بالقوة 

 [ .2] ، فبل تزال كذلك إلى أن تصٌر سوادامن البٌاض  وبعدت السوادمن 

فإن اللون عن العرب ذو دالالت اجتماعٌة ونفسٌة ، وسنتناوله عند وبتفضل 

 بعض العلماء منهم 

 . ببلؼٌو العرب ونقادهم - 1

 .المسلمٌنفبلسفة العرب  - 2

 فقهاء المسلمٌن . - 3

 مفسرو األحبلم . -4

______________________ 

 . 62الشعٌلً ، األلوان ودالالتها فً القرآن الكرٌم،  ص(  1

محمد كتاب الحٌوان ، تحقٌق : عبد السبلم ( . 1٢6٢الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، )( 2

  . 5٢ص  ، 5ج،  3المجمع العلمً العربً اإلسبلمً،  ط منشورات ، هارون
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الدراسات الؽربٌة منهم من فرق بٌن أن جمالٌات اللون نالت خطؤ فً كما 

األدب والرسم باأللوان ، ومنهم من مٌز بٌن األدب والفن ، ومنهم من درس 

والرسم اإلٌطالً،   الشعرالعبلقة بٌن الشعر والفنون ، ومنهم من قارن بٌن 

من حٌث الترابط واالحساس سارة للمتلقً فصنفها من عد األلوان ومنهم 

الشخصٌة ، و منهم من صنفها من حٌث الشخصً والموضوعً ونمط 

نتاجا تشكٌلٌا من خبلل دوال الخطاب اللؽوي السٌمٌابً،  ومنهم من عدها 

 الداللً كما ٌلً مفصلة : لونٌه بواسطة التحلٌل 

 اربعةأما اللون عند العرب فله دالالت اجتماعٌة ونفسٌة ، وقد وردت عند 

 منهم :  باصناؾ من علماء العر

 اللون عند بالغًٌ العرب ونقادهم  أوال :

)ت أما من أبرز ببلؼًٌ العرب ونقادهم الذٌن تناولوا اللون ، فهم : الجاحظ 

وعبد القاهر ه (  466ه ( وابن سنان الخفاجً ) 322) ه ( وابن طباطبا255

 ه ( .  6١4ت )القرطاجنً ه ( ، وحازم  4٠٢)الجرجانً 

من النسج وجنسا من التصوٌر فٌرى السعر صناعة وضربا أما الجاحظ  

بٌن الفنون ، فعنده أن الشاعر ومثله ابن طباطبا الذي درس العبلبق  .(1)

وٌسدٌه وٌنٌره وال شٌه بؤحسن التفوٌؾ ؾ وٌفوالحاذق كالنساج الحاذق الذي 

الذي ٌصنع األصباغ فً احسن تقاسٌم  فٌوشك بالنقاش الرقٌقٌهلهل شٌبا منه 

 ( . 2صبػ منها حتى ٌتضاعؾ حسنه فً العٌان )نفشه ، وٌشبع كل 

 باألجسام هذا المذهب دلٌبل على أن من ٌقول وقال الجاحظ: وقد جعل بعض 

ٌختلفان على قدر المزاج ، و ، إنما  من السواد والبٌاضهً األلوان كلها إنما 

وحكموا فً المقالة اللون فً الحقٌقة إنما هو البٌاض والسواد ، زعموا أن 

على البٌاض ، اذا كانت األلوان كلها كلما اشتدت قربت  داألولى بالقوة للسوا

 .( 3ت عن البٌاض فبل تزال كذلك إلى أن تصٌر سوادا )السواد وبعدمن 

 

 ____________________ 

 3/132٧جاحظ كتاب الحٌوان،  ج ال (  1

، ومحمد زؼلول سبلم (.عٌار الشعر تحقٌق : طه الحاجري1٢56ابن طباطبا ، محمد العلوي )(  2

 6-5ص القاهرة ، المكتبة التجارٌة،  

  62 - 56ص  ،  5ج ( انظر : الجاحظ ، كتاب الحٌوان ، 3
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األلوان أما ابن سنان الخفاجً فٌرى أن تآلؾ حروؾ الكلمة فً السمع كتآلؾ 

 . [1]فً مجرى البصر 

، وقال : " وإنما بدأ عبد القاهر الجرجانً فذكر العبلقة بٌن الشعر والرسم 

التً تعمل معها الصور والنقوش ، فكما انك سبٌل هذه المعانً سبٌل األصباغ 

منها الصورة والنقش فً ثوبه الذي عمل األصباغ التً دؾ تهترى الرجل قد 

والتخٌر، فً النفس األصباغ وفً مواقعها الى ضرب من التمٌز نسج 

فجاء إلى ما لم ٌتهد الٌه صاحبه ، ب اٌاها ،  مزحه لها ترٌهوتقدٌرها، وكٌفٌة 

فؤكد الجرجانً التقارب بٌن ( 2أعجب،  وصورته أؼرب )نفشه من أجل ذلك 

ولعل حازم القرطاجنً ، فكبلهما ٌقدم عمله حسٌا ،  صفة المبدع والرسام

المحاكاة " أن إلى هذه العبلقة فقال عن المحاكاة نٌن أشار بعده بقر

 ( .3)"  الملونات من البصر ..... السمع مجرى  بالمسموعات تجري من

الجرجانً أن داللة تنحو منحى نفسٌا ، اذا لٌست كما أدرك عبد القاهر 

ممدوحة النعمان اللٌل التً شبه بها النابؽة الذبٌانً مقصودة لذاتها فً الكلمة 

 المنذر، بل أنتحت منحى نفسٌا . بن

 ( .4هو مدركً        وان خلت أن المنتؤى عنك واسع )فؤنك كاللٌل الذي 

 

 

 

 __________________ 

 64،  1٢١2ابن سنان ، ابو محمد الخفاجً ، سر الفصاحة ، دار الكتب العلمٌة ، (1

،  4رضا ، ط( دالبل اإلعجاز،  تصحٌح السٌد محمد رشٌد 1٢56) ،( الجرجانً،  عبد القاهر2

 .( ٠1القاهرة : دار المنار ، ص )

الخوجة ، ،  تقدٌم محمد الحبٌب بن (، منهاج البلؽاء وسراج األدباء1٢١1،  حازم )( القرطاجن3ً

 .  1٧4، بٌروت دار الؽرب اإلسبلمً،  ص  1ط

، تحقٌق : مفٌد قمٌحة ، ( . الشعر والشعراء 1٢١5) . ( ابن قتٌبة ، ابو محمد عبدهللا بن مسلم4

على الوصول والبٌت من البحر الطوٌل . وقصد قدرة ممدوحة  ١4دار الكتب العلمٌة بٌروت ص 

، ولم ٌشبهه بالنهار الذي ٌصل الً منه التخوؾ الً كل مكان ، واختار اللٌل ألنه تؽشى فً نفسه 

نفسه ، فلما علم اختصاصه اللٌل دلٌل على انه روى فً  "ٌصله اللٌل فٌقول الجرجانً :  كل مكان

انظر : الجرجانً،  عبد ى التمثٌل باللٌل أولى . سخط رأحالة  –وقد هرب منه  –أن حالة إدراكه 

 .  225( . أسرار الببلؼة ، المعارؾ استنبول ، ص 1٢54القاهر، )



 1٠ 

 : اللون عند فالسفة العرب و المسلمٌن. ثانٌا 

: الكندي  ا بدالبهم فً اللون ودالالتهالفبلسفة المسلمٌن الذٌن أدلومن أبرز  إن

( ،  42١ه ( ، وابن سٌنا ) ت  33٢ه ( ومحمد الفارابً )ت 26٧)ت 

 ه ( .  62٠والطوسً ) ت 

( ، وأما 1)فالكندي ٌرى أن الحس ال ٌدرك الصورة و إال وهً فً طٌنتها 

، فالظاهرة هً نة الفارابً فذكر خمس حواس ظاهرة وخمس حواس باط

تحس األلوان المحسوسات الخمسة المعروفة ، ومن القوة الباهرة تدرك 

 ( . 2) واألشكال واألجسام

 تتٌح للنص جملة من اإلٌحاءاتوداللة األلوان عند الفبلسفة المسلمٌن 

داللة األلوان نطاقها الوضعً المطابقة إلى ما هو أعم ،  والرموز، إذا تتعدى

للتفسٌر والتؤوٌل ، بتضمنها معان و رإى أعم حٌث تتسع دابرة إٌحاء اللون 

 ( .3المعنى الوضعً )من 

 رها ،المحسوسات من بٌن مقدمات المعرفة ومصادلقد عد الفبلسفة المسلمون 

وبواسطته ٌدرك العقل قضاٌاه  ، ٌدرك الكلً ال الجزبًمع إٌمانهم بؤن الحس 

كما أنه بواسطة الحس والقٌاس ٌدرك العقل  ، المشاهدة المحسوسة أو

 ( .4المجرٌات )

 ثالثا : اللون عند الفقهاء المسلمٌن 

أما من أبرز الفقهاء الذٌن نظروا فً اهمٌه اللون ، وتصدوا له فً نطاق المحسوسة 

كتابه " طوق الحمامة ه ( فً 456ندلسً )ت.الحاضر إلى ما وراء الذهن فهم ابن حزم األ

" طوق الحمامة" فٌرى أن اللون ٌتعدى الحس " و" األصول والفروع " أما فً األول 

لزوج أبٌض لٌتصل ب أجزاء النفوس النابٌة ، فقد ٌبالػ بقوله أن المرأة البٌضاء الخارجً 

نى أن أثر اللون النفسً االسود بمع ترزق بولد أسود ، إذا دامت فً مضجعها تطالع اللون

 الحس " إلى باطن اإلدراك ، ، ٌتجاوز " سطح 

 _____________ 

)د.ب( رسالة فً حدود االشٌاء ضمن رسالة الكندي الفلسفٌة ، ( الكندي ، ٌعقوب بن إسحق ،  1

 . 1/16٠د.م( ، ج )د.ط( ، )

 ٠3-٠2ص)د.م( ، )د.ط( ، بن طرخان ، )د.ب( ، الثمرة المرضٌة ، محمد الفارابً ، ( 2

 ٠ص، دار االتحاد العربً ، )د.م(  1، الصورة الشعرٌة ، ط( 1٢١5( نوفل ، ٌوسؾ حسن ، )3

. 

 .، وما بعدها  4١، ص 5( . ثورة العقل فً الفلسفة العربٌة ، ط1٢١4( العراقً ، عاطؾ ، )4



 1١ 

 

للون برٌقا وجاذبٌة ، تجذب مهما تحول النظر من خلؾ أو من أمام وٌتصور 

 ٌقول ابن حزم من الحبر البسٌط : 

             فهم إلى نورك الصعاد ٌعشونا      من كنت قدامه ال ٌنثنً ابدا        

إلٌك طوعا فهم دابا ٌكرونا                     تصرفهفالنفس ه تكن خلفومن 

(1 ) 

د حسنها من ء البٌضاء كما اسمن النساالباطنٌة ، ٌستحسن  بالنظرة و إلٌمانه

والضبلل ، فالشقراء تعادل لتداعً معانٌها بجهنم وٌكره السواد قبل أبوه ، 

  :من البحر الطوٌل السوداء تعادل جهنم ، ٌقول  النور  و

  هذا الذي زانها عندي  فقلت لهم :       ٌعٌبونها عندي بشقرة شعرها       

ممتد   فً الؽواٌة   ،  لرأي جهولالنور، والتبر ضلة               لون  ٌعٌبون

، فاحم اللون مسود   مفضل جرم    وأبعد خلق هللا من كل حكمه              

  (2) ولبسه باك متكل االهل ممتد                  به وصؾ ألوان اهل جهنم  

اللة اموٌة ، اذا تؽٌرت الراٌات داسود إلى الى لقد تحول اللون االبٌض 

                ن تجوالتها .البٌض االموٌة إلى سوداء عباسٌة  فوجدت فً نفسه تؽٌظا م

الذي ذهب إلى " األصول والفروع فرد رأي هشام بن الحكم وأما فً كتابة 

اذا كان أجسام، الن الجسم أن كل ما فً العالم هو جسم ، وعلٌه فاأللوان 

عرٌضا عمٌقا فمن حٌث وجدته وجدت اللون والحركة والطول طوٌبل 

 ( .3أٌضا )للون  عرض والعمقوال

فٌرد اٌن حزم علٌه بان األبعاد الثبلثة ، الطول والعرض والعمق،  لٌست 

وحجته " إذ لو كان وٌرفض ما عداها ، وحدة حامل اللون  للون بل هً للجسم

 ىالحتاج الوعمقه ، للون طول وعرض وعمق ؼٌر طول الجسم وعرضه 

، طول كل  ، ومن المحال أن ٌكون شٌبان الجسم على مقداره مكان ؼٌر مكان

ماال سبٌل الٌه فً مساحته أحدهما، وهذا مقدار ما ٌعان فً مكان واحد منها 

 .( 4)معقول 

________________ 

صبلح  : تحقٌقاأللفة واآلالؾ ، ( طوق الحمامة فً 1٢٢١٧)ً أحمد ، زم ، ابو محمد عل(ابن ح

 . 23دار المعارؾ ، القاهرة ، ص الدٌن 

 . 24المصدر نفسه ، ص ( 2



 1٢ 

العراقً وزمٌلٌه ، ( . األصول والفروع ، تحقٌق محمد عاطؾ 1٢٠١( ابن حزم ابو محمد ، )3

   . 1/145دار النهضة العربٌة ج  ، 1ط

      14١-146/ 1، األصول والفروع ، ج ابن حزم  (4

 د مفسر األحالماللون عنرابعا : 

سٌرٌن ، إذ عرض فً الكتاب المنسوب الٌه أما أبرز مفسري األحبلم فابن  

بابا فً  تفسٌره على تسعة وخمسٌنتفسٌر االحبلم الكبرى " منهجه ، ووزع 

فً تفسٌره اللون ودالالته  كما أبرز برز وستٌن صفحة لقد خمسمابة وست 

 لهمامنهجا نفسٌا فً تؤوٌل الرإٌا ، وهما ٌستحقان ان نتوقؾ عند دالالت 

  عن استقصابها .، إذ قلٌل من األمثلة ٌؽنى  مبتسرة

( ، 1)على ذلك بالقمر و دالالته  نمتثلفً ابوابه المتعددة أما اللون فتوزع 

رأت ثبلث أقمار سقطت فً ه وسلم فإن عابشة زوج النبً صلى هللا علٌ

فقال الها : أن  -رضً هللا عنه – أبٌها الصدٌقرإٌاها على حجرتها،  فقصت 

( . وهم 2" )هم خٌر اهل األرض رإٌاك دفن فً حضرتك ثبلث : صدقت 

فكان  –رضً هللا عنهما  -وأبو بكر ، وعمر  صلى هللا علٌه وسلم  الرسول

كؤن قمرا ارتفع من رأى  –رضً هللا عنه  –ذلك فٌما بعد ، وابن عباس 

ففسره الرسول الكرٌم رسول هللا  فقصه علىبؤشطان ،  إلى السماءاألرض 

 ( .3) ابن عمك " ٌعنً نفسه صلى هللا علٌه وسلمبقوله : ذلك 

، ٌعادلون الثبلثة  فً حجرة عابشةثبلث أقمار فنبلحظ مما سبق ، سقوط 

فً حجرتها ، وتحرك القمر صعودا إلى المؤل وقد دفنوا الحق هداة االخٌار ، 

وٌظل للقمر داللة حتى عند ابن سٌرٌن نفسه ، األعلى وهو رسول هللا . 

علٌه امرأة رإاها وهو ٌتؽدى ، تقول له : رأٌت كؤن القمر دخل الثرٌا فتقص 

سٌرٌن علٌه رإٌاك " فقبض ابن فقصً أتً ابن سٌرٌن ان ، وإذا بمناد ٌنادي 

 .ٌده عن الطعام 

 

 _____________________ 

 3١الباب  الكبٌر ، دار الكتب العلمٌة، بٌروت( . تفسٌر االحبلم 1٢٢6ابن سٌرٌن ، محمد ، )(1

 .313-2١٠ص 
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 2٧ 

 

 

ء ، فقالت آخذ ببط، وقام وهو فؤعادت علٌه فاربد لونه ؟ وقال لها كٌؾ رأٌت 

رمٌت الى سبعة اٌام ، فمات فً : مالك ؟ فقالت زعمت هذه انً له أخته 

  ( .1السابع )

فؤن فإذا كان القمر ٌرمز الى اختفاء عالم ٌهدي الناس ٌدخل فً الثرٌا )القبر( 

ٌهدي على هذا المنحى ، ذلك ان  القمر رمز النور فً الظلمات ، ولٌس دابما

االرض ونظر الى إٌا ، وتؤمل القمر فلم ٌجده ، رً فرجبل نظر الً السماء 

، فقال له : صاحب هذه الرإٌا فرأى القمر قد تبلشى فقص رإٌاه على معبر

وذهب ، فٌذهب ماله ، وان كان فقٌرا فٌسقط فً الثرى .         هو صاحب كٌمٌاء 

ٌقول قمر مات زوجها ، واتى رجل ابن سٌرٌن ، وان رأت امرأة سقوط هذا 

ٌزوركم السلطان،  وٌنزل بمصركم . : رأٌت كؤن القمر فً درانا ، فقال 

،  ، فتفرقت الكواكب علٌهاقاضً مصر رأى الشمس والقمر اقتتبل وحكً ان 

له مع أٌهما كنت قال فقال  –رضً هللا عنه  –على فاروق عمر فقص رإٌاه 

( 2") ار مبصرةفقرأ عمر " فمحونا أٌة اللٌل وجعلنا آٌة النه: مع القمر 

صفٌن فقتل خرج مع صؾ معاوٌة إلى فصرفه عن عمل حمٍص ، فقضً أنه 

عنصر النور ( ، تتؽٌر فالشمس ملك ، والقمر ونفهم ان داللة القمر )( 3)

 ٌوسؾ وما رآه . وزٌر ، وابن سٌرٌن ٌعرؾ ذلك من سورة

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

 . 2٢٢-2٢١، ص (ابن سٌرٌن،  تفسٌر األحبلم الكبٌر 1
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  12راء : اإلس( 2

  2٢٠سٌرٌن ، تفسٌر األحبلم الكبٌر ، ص ( ابن 3

 المبحث الثانً 

  األلوان ودالالتها فً القرآن الكرٌم

 

 . وجمعااللون فً القران الكرٌم ، مفردا المطلب االول : 

فقد ذكر لفظ  ، فً تسع آٌات فقط من القران الكرٌمومشتاقه لفظ ألوان  ورد

فً القران الكرٌم فً مواضع سبعة أٌضا ولكن فً  الوان وهت جمع )لون( 

إلى األطٌاؾ اللونٌة السبعة المعرفة ست آٌات كإشارة من المولى عز وجل 

، كما جاء ذكر لفظ لون مفردة مرتٌن فً آٌة منها الضوء األبٌض التً ٌتكون 

 التالٌة : .  ولقد وردت تلك فً المواضعواحدة من آٌات القرآن الكرٌم

ٌبٌن لنا ما لونها قال انه ) قالوا ادع لنا ربك  -تعالى : –ٌقول لفظ لون :  –أ 

 ( .1) ٌقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرٌن (

على مخلوقات  توزعت آٌاتاما ورده جمٌعا كان فً سبع : ألوان لفظ  –ب 

 االرض مختلفافً  ذراكمكما فً قوله تعالى ) وما هللا فً األرض مفصلة 

 ( . 2( )فً ذلك ألٌة لقوم ٌذكرون ان  ألوانه

 ً) ثم كل –تعالى  –فً قوله ووردت فً الحدٌث عن النحل فً سورة النحل 

شراب مختلؾ الوانه فٌه ذلبل ٌخرج من بطونها فاسلكً سبل من كل الثمرات 

 ( .3( )ٌة لقوم ٌتفكرون شفاء للناس ان فً ذلك أل

) ومن اتته  –تعالى  –الناس كقوله اختبلؾ األلسنة البشرٌة والوان وعلى 

 آلٌاتان فً ذلك والوانكم خلق السموات واالرض واختبلؾ السنتكم 

 .(4( )للعالمٌن

 

 

 6٢(البقرة : 1

  13( النحل : 2
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  6٢( النحل : 3

 22( الروم : 4

 

، كقوله  لوانوعلى الثمار المختلفة كما فً قوله وعلى الجبال المختلفة األ

به ثمرات مختلفا ألوانها تعالى ) الم ترا ان هللا انزل من السماء ماء فؤخرجنا 

 ( .1) ومن الجبال جدد بٌض و حمر مختلؾ ألوانها و ؼرابٌب سود (

: ) ومن الناس والدواب واألنعام مختلؾ  وعلى الناس والدواب كقوله تعالى

 ( . 2( ) ألوانه كذلك إنما ٌخشى هللا من عباده العلماء أن هللا عزٌز ؼفورا

، كقوله تعالى ) الم ترا ان هللا انزل من  وعلى الزروع المختلفة األلوان

ٌهٌج  ألوانه ثم اٌخرج به زرعا مختلفم فسلكه ٌنابٌع فً االرض ث السماء ماء

 ( .3( )ألولى األلباب لذكرى  فً ذلكمصفرا ثم ٌجعله حطاما فتراه 

سورة البقرة تحدٌدا لماهٌة اللون ، فً المتبصر فً هذه األلفاظ ٌجد فً لفظً 

السبعة الباقٌة مقترنة بلفظً المصدر ) االختبلؾ او باسم حٌن وردت األلفاظ 

الفاعل المختلؾ ( وٌبدو واضحا ان اللون هنا ٌرتبط ارتباطا وثٌقا بهذه اللفظة 

 والتباٌن وتعدد المشارب ، إلظهار امرٌن هما : التً تدل على الفروق 

، ومخلوقات هللا سبحانه و تعالى وإعجازه فٌما خلق من كابنات قدرة  االول :

نة ، وتباٌن الناس فً اختبلؾ األلس وما ٌضفً علٌها من سمات و أوصاؾ

والجامدة ما والمٌل ، واختبلؾ الكابنات األرضٌة الحٌة والنباتٌة فً اللون 

 ٌنتج من البطون الجامدة والحٌة .

اللونٌة التبصر والتفكر ، الن عددا من هذه االلفاظ  األنسان إلىالثانً : دعوة 

.... " وفً هذا دعوة صرٌحة للنظر الم تر ان هللا  " قد سبق بقوله تعالى  :

 ة التزٌٌنٌةالظاهر بالعٌن ، والتفكٌر بالعقل ، والتبصر بالقلب ، لدراسة هذه

واعٌة نستخلص منها العبر والموعظة ، نقر فٌها للخالق بالتفرد ،  دراسة

 ( .4واإلعجاز " )واالبداع 

 

 ______________ 

  2٠(فاطر : 1

  2١( فاطر : 2

 21( الزمر : 3
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  ١١ – ١٠قرانٌا ، ظاهرة اللون فً القران الكرٌم،  ص ( 4

 

او " الهٌبات " هنا تؤتً للتعبٌر عن " االصناؾ " و " واألجناس "  واأللوان

 يقال الطبر

حنطة وشعٌر ٌعنً أنواعا واصنافا مختلفة من بٌن للفظ ألوان : ً تفسٌره ف

قد تؤتً لتدل على أو ( 1المختلفة )وسمسم و أرز ونحو ذلك من األنواع 

سورة النحل ) ٌخرج من بطونها شراب مختلؾ اختبلؾ الطعم كما فً 

اجناسها من الرمان والتفاح والتٌن ( . وقال الزمخشري : ألوانها : 2)الوانه( 

فرة ونحوها )أو هٌباتها  وؼٌرها مما ال ٌحصر ،والعنب  مرة والص  ( 3من الح 

.  

 المطلب الثانً 

 القرآن الكرٌم تنازلٌافً األلوان دالالت  

منها ما كان حٌزا واسعا فً اللؽة ، سواء باللون تحتل االلفاظ ذات العبلقة 

الحٌز الواسع للؽة عابد الى الطبٌعة  صرفٌا فً داللته او ؼٌر مباشر ، وهذا

، ومن جهة اخرى سعة انتشار هذه  من جهةبها اإلنسان األلوان وعبلقة 

والظبلم ، اما حال ألفاظ اللؽة وانعكاساتها فً الضوء األلوان فً الطبٌعة 

فً األلفاظ مع ما ٌمكن ان ٌحدث من تباٌن تلك ا فترسمت دالالت عموم

، ( 4وتحدٌدها بؤسلوب موضوعً )الدالالت او عبلقات اخرى كالترادؾ 

شكل من أشكال العبلقات الداللٌة فالكلمات عٌنها قد ٌكون لها معان والتنافر 

كبٌرة ، إنما تمكن المعنى لٌس فً حد ذاته أهمٌة اختبلؾ  مجرد إن ،مختلفة 

ربط حالها  .واأللوانبطرٌقة أو بؤخرى أهمٌة االختبلفات فً كونها مرتبطة 

فً أذهان اهل اللؽة اللؽوٌة ، فقد ترسمت معالمها ودالالتها  مع هذه الظاهرة

تإدي وظٌفتها اللؽوٌة ، وتشٌع على األلسن حسب ومخٌبلتهم، فؤخذت 

 فً النفس البشرٌة ، ٌختلج معها ترابطها مع الفكر وما 

  ______________ 

دار الكتب العلمٌة  ،  فً تؤوٌل القرآنجامع البٌان ( 1٢٢2ٌر ، )جرمحمد بن (الطبري ابو جعفر 1

 1٧/626،  بٌروت

 .  6٢( النحل 2

. الكشاؾ عن حقابق التنزٌل وعٌون القاسم جار هللا محمود بن عمر ، )د.ب(  ، ابو ( الزمخشري3

 3/3٧٠فً وجوه التؤوٌل ، دار الفكر ، القاهرة  األقاوٌل



 24 

، ( . التعرٌفات ، تحقٌق : عبد المنعم الحفنً 1٢٢1( الجرجانً ، الشرٌؾ علً بن محمد السٌد )4

  5٧دار الرشاد القاهرة ، ص 
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، ذاتٌة  ة فً الفهم بل تعدى ذلك الى أبعاد نفسٌةللؽوٌة مجردلة االدال لذا لم تعد

 ( . 1الجماعة البشرٌة )واحٌانا تشكل مورثا جمعٌا فً فكر 

اإلفراد ، ٌمكن ان نلمح فً القران الكرٌم بالجمع أكثر من إن ورود األلوان 

واضحا استشفافا وال متعة ، و منه ان االقتصار على لون واحد لٌس جمالٌا ، 

، فبل ٌقبل لقدرة الخالق ، فإن شمول لون واحد فً العالم ، مثل فقدان كل لون 

إذ أنه لٌس من الجمالٌة فً شًء ، وأي ملل ٌمكن ان ٌحٌط  هذا ، وال ذاك ،

 ( .2بلون واحد او بؽٌر لون )بحٌاة اإلنسان حٌن تبدو الحٌاة 

زت سبعة ألوان فً القرآن تنازلٌا فقد برأما دالالت األلوان فً القران الكرٌم 

آٌة منزلة فً تسع وثبلثٌن سورة موزعة على الكرٌم،  ضمن خمس وخمسٌن 

آٌة مناصفة بٌن ، وتكررت ست سور بآٌات عدتها ثمانً عشرة ست وثبلثٌن 

 مكٌة ومدنٌة . 

 األبٌضاوال : اللون 

  ً القران الكرٌم ، وقد  وٌؤتً اللون األبٌض فً المرتبة االولى تكرارا ف

 ٌعادل اثنتً عشرة آٌة ٌعادل فٌها مرة  12ذكر 

 الوهمً إذا كان فً وقت الفجر .تحدٌد وقت الفجر الحقٌقً من  .1

  .  ٌعادل وجوه اهل السعادة ٌوم القٌامة .2

 العٌن عن الحزن الشدٌد .ٌعادل بعض األمراض مثل ذهاب سواد  .3
        وبابٌضاض ٌده من ؼٌر سوءوبه معجزة موسى علٌه السبلم  .4

 )برص ( .
 ٌعادل لون بعض الجبال . .5

 .ٌعادل لون مشروبات اهل الجنة  .6

 

 

 _____________________ 

 4٧، ض  حمدان ، دالالت األلوان فً شعر نزار قبانً(  1

  2٠( حمدان ، الضوء واللون فً القرآن الكرٌم،  ص 2
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ٌبٌض ابٌضاضا الراؼب : البٌاض فً األلوان ضد السواد ، ٌقال أبٌض قال 

وجوه وتسود ) ٌوم تبٌض  -عز وجل : –. قال وبٌاضا ، فهو مبٌض وابٌض 

فذوقوا العذاب بما كنتم اسودت وجوههم اكفرتم بعد اٌمانكم وجوه فؤما الذٌن 

،  ففً رحمة هللا ولما كان بمعنى ان الذٌن ابٌضت وجوههم( . 1تكفرون ( )

فضل من السواد وأهول ، البٌاض ا قٌل :البٌاض افضل لون عندهم كما 

، والصفرة اشكل ، عبر عن الفضل والكرم بالبٌاض حتى قٌل والحمرة اجمل 

 ( . 2لم ٌتدنس بمعاب : هو ابٌض اللون )لمن 

 قال هللا تعالى :

من األبٌض من الخٌط األسود اشربوا حتى ٌتبٌن لكم الخٌط ) وكلوا  – 1

 ( . 3( )الفجر ثم أتموا الصٌام الى اللٌل 

: ضوء النهار .  فقال بعضهم : ٌعنً بقوله : الخٌط األبٌضوٌقول القرطبً : 

قوله قابل هذه المقالة : كلوا اللٌل فتؤوٌله على وبقوله : الخٌط األسود : سواد 

لكم . مبتؽٌن ما كتب هللا ، وباشروا نسابكم باللٌل فً شهر صومكم ، واشربوا 

النهار بطلوع الفجر من ظلمة ضوء  من الولد ، من اول اللٌل إلى ان ٌقع لكم

 ( 4اللٌل و سواده . )

بعد وجوههم اكفرتم  اسودت) ٌوم تبٌض وجوه وتسود وجوه فؤما الذٌن  – 2

 ( 5) . (تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم  اٌمانكم

 من دون ؼٌره من اعضاء الجسمالنفسٌة إن اختٌار الوجه لتنعكس علٌه الحالة 

 . وهموم وخوؾ وألم فٌه حكمة بالؽة ، لٌعبر عما فً الجوانح من احاسٌس 

 ____________________ 

  1٧6( ال عمران :  1

  154المفردات ، ص ( األصفهانً ، 2

 1١٠( البقرة : 3

، القرآن ، دار التراث العربً ، بٌروت . الجامع ألحكام ( 1٢١5بن أحمد  )القرطبً ، محمد ( 4

 . 1١٠تفسٌر سورة البقرة آٌة 

 1٧6( ال عمران : 5

  



 2٠ 

 ( . 1)هللا هم فٌها خالدون ( ) واما الذٌن ابٌضت وجوههم ففً رحمة  – 3

بنضرة النعٌم وما بشروا به من الخٌر ، فهم فً واما الذٌن ابٌضت وجوههم 

 جنة هللا ونعٌمها وهم باقون فٌها ، ال ٌخرجون منها ابدا . 

 ( .2بٌضاء للناظرٌن ( )) و نزع ٌده فإذا هً  – 4

ن موسى رجبل ) فإذا هً بٌضاء للناظرٌن ( وكاوقال : نزع ٌده من جٌبه ، 

اللبن من ؼٌره سوء ، من ؼٌر اشد بٌاضا فإذا هً بٌضاء آدم ، فؤخرج ٌده 

 ( 3. )برص آٌة  لفرعون 

 ( 4)ى ( ى جناحك تخرج بٌضاء من ؼٌر سوء آٌة اخرمم ٌدك الض) وا – 5

ثنا حماد بن مسعدة ، قال : ثنا قرة ، القرطبً حدٌثنا ابن بشار ، قال : وٌقول 

: ) بٌضاء ؼٌر سوء ( قال : اخرجها هللا من ؼٌر عن الحسن فً قول هللا 

ؼٌر برص ، فعلم موسى انه لقى ربه . قوله : ) آٌة أخرى ( ٌقول سوء ، من 

أرٌناك قبلها من تحوٌل العصا حٌة  وهذه عبلمة و داللة أخرى ؼٌر اآلٌة التً

به من الرسالة لمن بعثناك إلٌه . ونصب آٌة على تسعى على حقٌقة ما بعثناك 

( . وكان اللون 5) لها ما ٌرفعها من هذه أو هً لم ٌظهر اتصالها بالفعل ، إذ 

ٌعقوب وكؤس المعٌن ٌوم القٌامة ، وعلى الحور على الٌد وعٌن االبٌض 

البٌضاء فكانت ٌد موسى علٌه السبلم بدلٌل اآلٌات التالٌة ، اما الٌد العٌن 

 ودالالتها . 

 

 

 

 

 ____________________ 

 1٧٠ال عمران : (  1

  1٧١( األعراؾ  : 2

  1٧١القران سورة األعراؾ ، آٌة   ألحكام القرآن( القرطبً ، الجامع 3

 22: ( طه 4

  22القرطبً ، الجامع ألحكام القرآن ، تفسٌره سورة طه اٌة ( 5



 2١ 

  



 2٢ 

 ( . 1ونزع ٌده فإذا هً بٌضاء للناظرٌن ( ))  – 6

تبهر الناظرٌن  جٌبه فإذا هً بٌضاء كالثلج من ؼٌر برص ، واخرج ٌده من 

ونبلحظ ان كلمة " للناظرٌن " دلٌل على ان هذا البٌاض كان مربٌا ولٌس 

 وح ،  وقد اجمع المفسرٌن على انها كانت تتؤلأل كضوءصفة للنقاء او الوض

 ( .2)الشمس او تبعث ضٌاء كضوء الشمس 

تخرج بٌضاء من ؼٌر سوء فً تسع ) وادخل ٌدك فً جٌبك  – ٠

 ( .3و قومه إنهم كانوا قوما فاسقٌن ( )آٌات إلى فرعون 

من ؼٌر برص فً جملة تسع وأدخل ٌدك فً جٌبك تخرج بٌضاء كالثلج 

معجزات،  و هً مع الٌد : العصا ، والسنون ، ونقص الثمرات ، والطوفان ، 

، لتؤٌٌدك فً رسالتك الى فرعون ، والقمل ، والضفادع ، والدم والجراد 

 خارجٌن عن امر هللا كافرٌن به . وقومه أنهم كانوا قوما 

مم ضتخرج بٌضاء من ؼٌر سوء وا فً جٌبك ) اسلك ٌدك – ١

وملبه من ربك الى فرعون  انانانك برهفذالٌك جناحك من الرهب 

  (4(  ) انهم كانوا قوما فاسقٌن 

ر مرض قمٌصك واخرجها تخرج بٌضاء كالثلج من ؼٌادخل ٌدك فً فتحة 

مرض وال برص ، اٌتان  ٌدك بٌضاء تلمع من ؼٌرالٌك برص واضمم وال 

 كافرٌن .ربك إلى فرعون وأشراؾ قومه . ان فرعون ومؤله كانوا قوما من 

 

 

 

 

________________ 

 33( الشعراء : 1

، بحث ( . اإلعجاز اللونً فً القرآن الكرٌم 2٧٧1محمد سعٌد المعمار،  )األسدي ، سردار ( 2

 ٢العلمً فً القرآن والسنة ص مقدم الى المإتمر األول لؤلعجاز 

  12( النمل : 3

  32( القصص : 4



 3٧ 

  

الحزن فهو على ٌوسؾ وابٌضت عٌناه من  ىوقال ٌا أسف) وتولى عنهم  -٢

 ( 1كظٌم ( )

على قالوه ، وقال : ٌا حسرتً وأعرض ٌعقوب عنهم وقد ضاق صدره بما 

من شدة الحزن فهو ممتلا القلب حزنا  بذهاب سوادهماٌوسؾ وابٌضت عٌناه 

 ( 2)ولكنه شدٌد الكتمان له . 

) الم تر ان هللا انزل من السماء ماء فؤخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها  – 1٧

 ( .3جدد بٌض و حمر مختلؾ ألوانها  و ؼرابٌب سود ( )ومن الجبال 

خلق وتعالى : " ومن الجبال جدد بٌض و حمر مختلؾ ألوانها " اي وقوله 

من بٌض و حمر فً مختلفة األلوان كما هو المشاهد أٌضا الجبال كذلك 

جمع جدة مختلفة األلوان أٌضا . وقال ابن عباس بعضها طرابق وهً الجدد 

والسدي و كذا قال أبو مالك والحسن وقتادة عنهما الجدد الطرابق رضً هللا 

قال ابو وكذا وال السود الطالؽرابٌب الجبال قال عكرمة ؼرابٌب سود  ومنها

جرٌر والعرب إذا وصفوا االسود  وقتادة وقال ابنمالك وعطاء الخراسانً 

اآلٌة هذا السواد وقالوا اسود ؼربٌب ولهذا قال بعض المفسرٌن فً هذه بكثرة 

( 4ؼرابٌب )تعالى : "و ؼرابٌب سود " اي سود من المقدم والمإخر فً قوله 

. 

 ( .5لذٍة للشاربٌن ( )* بٌضاء ) ٌطاؾ علٌهم بكؤس من معٌن  -11

ٌتردد الوالدان المستعدون لخدمتهم ) ٌطاؾ علٌهم بكؤس من معٌن ( اي : 

المنظر، المترعة من الرحٌق المختوم اللذٌذة بالكاسات الجمٌلة باألشربة 

وهً كاسات الخمر . وتلك الخمر ، تخالؾ خمر الدنٌا من كل وجه بالمسك، 

ا لذٌذة فً من أحسن األلوان بٌضاء فً لونهفإنها فً لونها ) بٌضاء ( ، 

 .شربها 

 

 ________________ 

 ١4( ٌوسؾ :  1

 . ١4، الجامع ألحكام القرآن ، تفسٌر سورة ٌوسؾ آٌة ( القرطبً 2

 2٠( فاطر : 3

 ، تفسٌر القرآن العظٌم ، تفسٌر سورة فاطر . ابن كثٌر (4
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  46( الصافات : 5

 ( 1) كؤنهن بٌض مكنون ()  -12

كبٌاض بٌض النعام إذ هو وأنهن بٌض األجسام بٌاضاً  الجنةهذا وصؾ لنساء 

 ( 2ابٌض مشروب بصفرة وهو من أحسن أنواع الجمال فً النساء )

 اللون األخضر ثانٌا : 

فً القرآن الكرٌم ، وهو " من  اللون األخضر وٌؤتً فً المرتبة الثانٌة تكراراً 

 للحبالمحببة للنظر، ومنها ثبات اهل الجنة ، وهو رمز دابم األلوان المرٌحة 

( ، وهو رابع األلوان ذكراً فً 3واألمل والخصب والخٌر والنماء واألمان )

وقد ورد فً سبع سور وثمانً مرات ، وقد توزع اللون القرآن الكرٌم 

األخضر على النبات ، واألرض ، والحٌوان ، واللباس ، أما توزٌعه على 

 المطر الذي تحضر النباتات به ، كما فً قوله تعالى : ات مسبب عن النب

منه نبات كل شًء فؤخرجنا وهو الذي انزل من السماء ماء فؤخرجنا به )-1

قنوان دانٌة وجنات من من طلعها خضراً تخرج منه حباً متراكبا ومن النحل 

 وؼٌر متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر مشتبهاو الزٌتون والرمان أعناب 

 ( .4( ) آلٌات لقوم ٌإمنون ان فً ذلكموٌنعه 

على السنابل الخضر التً وردت فً رإٌا الملك وتوزع اللون األخضر كذلك 

 :  كقوله تعالى

وسبع بقرات سمان ٌؤكلهن سبع عجاؾ ) وقال الملك انً ارى سبع  -2

إن كنتم للرإٌا أفتونً فً رإٌاي المؤل سنببلت خٌر وآخر ٌابسات ٌا أٌها 

 (  5)تعبرون ( 

سبع بقرات سمان ٌؤكلهن سبع عجاؾ ٌوسؾ أٌها الصدٌق افتنا فً )  -3

ٌتعلمون ( ٌابسات لعلى ارجع الى الناس لعلهم وسبع سنببلت خضر وآخر 

(6 ) 

 ________________ 

  4٢:  ( الصافات 1

،  لكبلم العلً الكبٌر ، مكتبة العلوم والحكم التفاسٌر( أٌسر 1٢٢4، )( الجزابري ، ابو بكر 2

  4٢، تفسٌر سورة الصافات آٌة  المدٌنة المنورة

 ١١، ص  قرانٌا،  ظاهرة اللون فً القران الكرٌم (3
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 ٢٢( األنعام : 4

  43( ٌوسؾ : 5

  46( ٌوسؾ : 6
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فسر لنا رإٌا إلى ٌوسؾ قال له : ٌوسؾ أٌها الصدٌق  وعندما وصل الرجل

خضر  هزٌبلت ، ورأى سبع سنببلت رأى سبع بقرات سمان ٌؤكلهن سبع من

لٌعلموا تؤوٌل ما وآخر ٌابسات لعلى ارجع الى الملك وأصحابه فؤخبرهم ، 

 مكانتك وفضلك . سؤلتك عنه ولٌعلموا 

اهل الجنة ، وذلك فً وصؾ النعٌم الذي ٌنعمون به أهل  وتوزع على لباس

 ، كقوله تعالى : ٌرا عن النعٌم الجنة ، فجعل اللون األخضر تعب

فٌها من أساور عدن تجري من تحتهم األنهار وٌحلون ) أولبك لهم جنات  -4

بك األراٌن فٌها على بمتك تبرقإسثٌابا خضراً من سندس ومن ذهٍب وٌلبسون 

 ( .1)نعم الثواب وحسنت مرتفقا ( 

، تجري من تحت ؼرفهم و الذٌن آمنوا لهم جنات ٌقٌمون فٌها دابما أولبك 

الذهب ، وٌلبسون ثٌابا ذات لون العذبة ، ٌحلون فٌها بؤساور منازلهم األنهار 

نسجت من رقٌق الحرٌر وؼلٌظة ، ٌتكبون فٌها على األسرة أخضر 

 .ثٌابهم ، وحسنت الجنة منزال لهم المزدوجة والستابر الجمٌلة ، نعم الثواب 

 ضرة ، كقوله تعالى : قد توزع على األرض المخونراه هنا 

هللا لطٌؾ خبٌر (  هللا انزل من السماء ماء فتصبح األرض مخضرة إن ) الم تر ان  -5

(2). 

األخضر الذي ٌتحول فً قدرة هللا العجٌبة ، فٌطابق  و ورد فً وصؾ الشجر

 : بٌن ماء ونار فً قوله تعالى 

 ( .3توقدون ( )فإذا انتم منه  اً لكم من الشجر األخضر نار) الذي جعل  -6

 ( .4حسان ( )ي على رفرٍؾ خضر وعبقر) متكبٌن  -٠

: ٌقول تعالى ذكره : لهإالء الذٌن آمنوا  وٌقول القرطبً فً تفسٌر هذه اآلٌة

 اآلخرة .الصالحات جنات عدن ، ٌعنً بساتٌن إقامة فً وعملوا 

 _________________ 

  31( الكهؾ :  1

  63( الحج : 2

  ١٧( ٌس : 3
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والرفرؾ ثٌاب  رفؾ ( أن، وقد ورد فً ابن منظور، لسان العرب فً باب )  ٠6( الرحمن : 4

بعضهم هً الفراش والبسط واحدته رفرفة ، وقال منها للمجالس وفً المحكم تبسط خضر ٌتخذ 

 فٌها األصباغ والنقوش .عبقر( معنى عبقري : البسط التً وجمعه رفارؾ ، ورد باب )

وسقاهم  وحلوا أساور من فضةوإستبرق خضر ندس ثٌاب س عالٌهم) – ١

 ( .1( )ربهم شرابا طهورا 

الرقٌق ، وظاهرها من ٌعلوهم وٌجمل أبدانهم ثٌاب بطابنها من الحرٌر 

بؤساور من الفضة ، وسقاهم ربهم فوق الؽلٌظ و ٌخلون من الخلً الحرٌر 

 ال رجس فٌه وال دنس . ذلك النعٌم شرابا 

ٌثبت أن اثنٌن من هذه األلفاظ الثمانٌة قد " التدقٌق فً ألفاظ هذا اللون ولعل 

ارتبطا بلون ثٌاب ومجلس المإمنٌن فً الجنة ، بٌنما اقترنت األلفاظ الباقٌة 

على قدرة هللا المطلقة فً الخلق اإلعجاز فً بالنٌات ، لٌدل داللة واضحة 

ستمد ماءها من ؼٌث ٌنبت من األرض واألرض تاإلخصاب فالنبات األخضر 

السماء لتنبت من كل لون وطعم ورابحة بؤبهى حلل ، وتروق النظر وتنعش 

وربت فإذا أنزلنا علٌها الماء اهتزت النفس ، وتبعث فٌها األمل والحٌاة " 

 ( . 2ٌج " )هوانبتت من كل زوج ب

  :  داألسوثالثا اللون 

اللون األسود بمشتقاته سبع تكراراً فً القران الكرٌم وورد هو ثالث األلوان 

فقد ذكر فً  ،  ومنكراً ،  ، ومعرفاً  وجمعاً  مرات فً القران الكرٌم ، مفرداً 

( ، وفً 1١٠)( مرتٌن ، وفً البقرة اآلٌة 1٧6اآلٌة ) سورة ال عمران فً

( ، وفً سورة الزمر 5١)، وفً سورة النحل آٌة ( من سورة فاطر 2٠)اآلٌة 

 له عدة دالالت منها معادلته :  األسود. واللون  ( 6٧آٌة )

 ظلمة اللٌل . – 1

 وجوه أهل النار من العصاة والكفار والكذابٌن على هللا . وٌعادل لون -2

 ٌعادل الكرب والحزن والهم . -3

 ٌعادل الٌبوسة والفناء .  -4

حٌناً عند معظم الشعوب ، واللون األسود من منظور نفسً ٌرمز إلى الحزن 

ال ٌعنً الكآبة ، ، الهم ، والؽم ، وحٌناً وٌحمل إحساسا بالوحشة ، والكآبة 

 .ألن به ترتاح النفوس والحزن 
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__________________  

  21( اإلنسان :  1

  ١٢فً القران الكرٌم ، ص ( قرانٌا ، ظاهرة اللون 2
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 بمعنى الكآبة والهم والؽم .واستعمله القرآن 

من حتى ٌتبٌن لكم الخٌط االسود من الخٌط األبٌض وكلوا اشربوا  ) – 1

 ( .1(   )الى اللٌل الخٌط األسود من الفجر ثم أتموا الصٌام 

، ومثل هذا البٌان الواضح أشرنا إلى تفسٌر هذه اآلٌة فً اللون األبٌض وقد 

هو بٌض : ( . والخٌط األ2)وٌخشوه للناس ، كً ٌتفوه هللا آٌاته وأحكامه ٌبٌن 

( . والخٌط 3كذنب السرحان )الفجر الكاذب و هو بٌاض ٌلوح فً األفق 

 ( 4)فٌنسخه تماماً . : هو سواد ٌؤتً بعد البٌاض األول األسود 

وجوه وتسود وجوه فؤما الذٌن اسودت وجوههم اكفرتم بعد ) ٌوم تبٌض  -2

 ( . 5)اٌمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ( 

أهل السعادة الذٌن آمنوا باهلل ورسوله ، وامتثلوا أمره ٌوم القٌامة تبٌض وجوه 

. فؤما الذٌن  الشقاوة من كذبوا رسوله ، وعصوا أمرهوتسود وجوه أهل 

الكفر على أكفرتم بعد اٌمانكم ، فاخترتم وجوههم فٌقال لهم توبٌخا : اسودت 

 . اإلٌمان ؟ فذوقوا العذاب بسبب كفركم 

 ( 6(باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظٌم ( ا بشر أحدهم ) وإذ -3

" وهو وجهه مسوداً " أي كبٌبا من الهم " إذا بشر أحدهم باألنثى ظل فإنه 

 ( . ٠)كظٌم " ساكت من شدة ما هو فٌه من الحزن 

 

 

____________________  

 1١٠( البقرة :  1

 .، الجامع ألحكام القرآن ، تفسٌره سورة البقرة  القرطبً( 2

 ، بابل )سرج( . الذبب والجمع سراٍح ، ابن منظور، لسان العرب( السرحان 3

 تفسٌر سورة البقرة .( القرطبً ، الجامع ألحكام القرآن ، 4

  1٧6( آل عمران : 5

 5١: النحل ( 6

 ل . تفسٌر سورة النحكثٌر ، تفسٌر القرآن العظٌم ، ابن ( ٠

 



 3٠ 

ألوانها ) الم ترا ان هللا انزل من السماء ماء فؤخرجنا به ثمرات مختلفا   - 4

 ( .1حمر مختلؾ ألوانها و ؼرابٌب سود ( )وومن الجبال جدد بٌض 

فً األرض ، فؤخرجنا فسقٌنا به أشجاراً الم ترا ان هللا انزل من السماء ماء 

واألصفر من تلك األشجار ثمرات مختلفا ألوانها ، منها األحمر ومنها األسود 

من مختلفا ألوانها وخلقنا من الجبال طرابق بٌضا وحمراً وخلقنا وؼٌر ذلك ؟ 

 الجبال جباالً شدٌدة السواد .

ألٌس فً جهنم القٌامة ترى الذٌن كذبوا على هللا وجوههم مسودة ) وٌوم  - 5

 ( .2)( مثوى للمتكبرٌن 

ترى هإالء المكذبٌن الذٌن وصفوا ربهم بما ال ٌلٌق به أن ٌوم القٌامة بمعنى 

وجوههم مسودة . ألٌس فً جهنم مؤوى ومسكن ونسبوا إلٌه الشرٌك و الولد 

 تكبر على هللا ، فؤمتنع من توحٌده وطاعته ؟ بلى .لمن 

و هو  مسوداً اذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثبل ظل وجهه  و)  – 6

 . ( 3كظٌم ( )

زعم أن المبلبكة بنات اذا بشر أحدهم باألنثى التً نسبها للرحمن حٌن بمعنً 

مملوء من الهم وهو حزٌن باألنثى ، صار وجهه مسوداً من سوء البشارة  هللا

 والكرب . 

 :  األصفررابعا اللون 

فً خمس هو رابع األلوان تكراراً فً القران الكرٌم ، وقد ذكر خمس مرات 

 آٌات وله بعض الدالالت وهً : 

 السرور على من ٌنظر إلى هذا اللون إذا كان فً الحٌوان .إدخال  – 1

 اإلفساد والدمار إذا كان فً الرٌح . -2

 الفناء والٌبوسة والتهشم اذا كان فً الزروع .  -3

 ________________ 

 2٠فاطر :  ( 1

  6٧الزمر : ( 2

 1٠( الزخرؾ : 3

 



 3١ 

تكون فً الحٌوان العرب أن الصفرة من األلوان معروفة  فً لسان وقد ورد

وحكاها ابن األعرابً فً الماء اٌضا والصفرة والنبات وؼٌر ذلك مما ٌقبلها ، 

 ( . 1السواد وقد اصفر واصفار وهو اصفر وصفرة وؼٌره )اٌضا 

،  راألحمر والبرتقالً ، وهو لون التنوٌواألصفر هو ثالث األلوان الحارة بعد 

وٌساعد فً ، وٌمثل التركٌز و الذكاء ، والحكمة والحماسة ، والتفاإل ، األمل 

وٌثٌر اإلنسان انطباعا ( ، واٌضا هو رمز الشمس ، والذهب 2الذاكرة . )

،  قٌل إن ابن عباس كان ٌحض على لباس النعال الصفراٌجابٌا وسارا حتى 

 .( 3)وكان ٌقول : الصفرة تسر النفس 

لنا ما لونها قال انه ٌقول انها بقرة صفراء فاقع ) قالوا ادع لنا ربك ٌبٌن  – 1

 ( .4) لونها تسر الناظرٌن ( 

: مصدر قولك فاقع ، اي ورد فً الصحاح فً شرح معنى فاقع : الفقوع 

، اي فقع لونه ٌفقع وٌفقع فقوعا . وبقرة صفراء فاقع لونها شدٌد الصفرة وقد 

 ( . 5لونها فاقع )

اآلٌة : عندما محمد األسدي موضحاً اإلعجاز اللونً فً هذه  ول الدكتوروٌق

دلٌل على أن الصفار لون ، جاء الجواب كان تؤكٌد على كلمة لون مرتٌن 

وما كان الجواب )صفراء( : "صفراء فاقع لونها " -تعالى  –وذلك من قوله 

م ٌخلق األلوان إلى ذلك مسؤلة ثانٌة : أن هللا تعالى لأضؾ هذه مسؤلة وفقط ، 

للتمتع باأللوان تسر وتبهج بدلٌل ، وإنما بٌن شًء من ؼٌره فحسب للتمٌٌز 

 ( . 6" تسر الناظرٌن " ) قوله تعالى 

 

 _____________ 

 ابن منظور ، لسان العرب ، باب ) صفر( .(  1

 .  6( . مقال عن األلوان ، ص 2٧٧5الراشد ، صبلح ، )( 2

 . 451، ص  ألحكام القرآن( القرطبً ، الجامع 3

 . 6٢البقرة : ( 4

 ( الرازي ، مختار الصحاح ، باب )صفر( .5

 ٠، ص األسدي ، اإلعجاز اللونً فً القرآن الكرٌم ( 6

 



 3٢ 

لظلوا من بعده ٌكفرون ( فرأوه مصفراً  أرسلنا رٌحاً ) ولبن  -2

(1). 

بعده  فرأوه مصفرا من ن أرسلنا رٌحاً ب: )ول قوله تعالىفً تؤوٌل القول 

تعالى ذكره : ولبن أرسلنا رٌحا مفسدة ما أنبته الؽٌث الذي ( ٌقول ٌكفرون

هللا بذلك الؽٌث الذي حٌٌت به انزلناه من السماء ، فرأى هإالء الذٌن أصابهم 

أرضهم بذلك الؽٌث من ، ما أنبتته ونبتت به زروعهم أرضهم ، واعشبت 

فصار من بعد خضرته  ،أرسلناها الرٌح التً الزرع مصفرا وقد فسد بتلك 

 ( . 2بربهم )وفرحتهم به ٌكفرون لظلوا من بعد استبشارهم مصفراً ، 

ٌخرج به فسلكه ٌنابٌع فً االرض ثم ان هللا انزل من السماء ماء ) الم ترا  -3

ذلك لذكرى ٌهٌج فتراه مصفرا ثم ٌجعله حطاما إن فً ثم زرعا مختلفا ألوانه 

 ( . 3ألولى األلباب ( )

: )الم  هللا علٌه وسلمصل القول فً تؤوٌل هذه اآلٌة ، الموجهة لنبٌه محمد 

ترا( ٌا محمد )ان هللا انزل من السماء ماء( وهو المطر ) فسلكه ٌنابٌع فً 

عٌونا فً االرض ، وأحدهم ٌنبوع ، وهو ما جاش االرض( ٌقول : فؤجراه 

م أنبت بذلك الماء وبنحو الذي قلنا فً ذلك قال أهل التؤوٌل . ثمن االرض 

ٌعنً فً األرض عٌونا ثم زرعا )مختلفا ألوانه( الذي أنزله من السماء فجعله 

 ه. )ثم ٌهٌج فترا: أنواعا مختلفة من بٌن حنطة و شعٌر وسمسم وأرز 

)فتراه مصفرا( ٌقول : ثم ٌبٌس ذلك الزرع من بعد خضرته ،  ( ٌقولمصفرا

، )ثم جعله حطاماً( ورطوبته قد ٌبس فصار اصفر فتراه من بعد خضرته 

، )ان ذلك لذكرى ألولى األلباب ( ٌقول والحطام : فتات التبن والحشٌش 

تعالى ذكره : إن فً فعل ذلك كالذي وصؾ لذكرى و موعظة ألهل العقول 

 ( 4ٌتذكرون به . )

 

 

 

 _______________ 

 51الروم : (  1

  51، تفسٌر سورة الروم آٌة رآن ( القرطبً ، الجامع ألحكام الق2

 21الزمر : ( 3



 4٧ 

  21تفسٌر سورة  الزمر ، آٌة  ( القرطبً ، الجامع ألحكام القرآن 4

 

 

ثم ٌهٌج فتراه مصفرا ثم ٌكون حطاما كمثل ؼٌث اعجب الكفار نباته )  – 4

 ( 1( )و رضواناالخرة عذاب شدٌد ومؽفرة من هللا وفً 

ذلك ٌبٌن تعالى ذكره : والقول فً تؤوٌل قوله تعالى فً هذه اآلٌة : ٌقول 

)ثم ٌكون حطاما( ٌقول النبات فتراه مصفرا بعد ان كان اخضر نضرا وقوله 

انه ٌكون نبتا ٌابسا متهشما )وفً  ٌكون ذلك حطاما ، ٌعنً بهتعالى ذكره : ثم 

من هللا و ر ) ومؽفرة ( اي فً االخرة عذاب شدٌد للكفااألخرة عذاب شدٌد 

 ( . 2رضوان( ألهل االٌمان باهلل ورسوله )

 ( .3صفر ( ) جمالت كؤنه  )  – 5

هنا العظٌم ، ، والمقصود من التشبٌه بالجمال الصفر وقد شبه هللا شرر جهنم 

والتتابع ، فالشرر ٌتتابع فً حجم البٌت من الحجر ، فإذا تتابع ، ظهر كؤنه 

وإن كان المقصود به شرر وهذا الوصؾ ( . 4ترتع هنا وهناك )جمال صفر 

الموصوؾ ، ونظرنا إلى صورة اإلبل النار ، لكننا لو ؼضضنا الطرؾ عن 

ال تخلو من مظهر الصفر ، وهً ترعً هنا وهناك ، لرأٌنا أن الصورة 

( ، ولكنها 5إلى العرب )جمالً، إذ اإلبل الصفر من أجمل اإلبل ، وأحبها 

وفً . ، ) كؤنه جمالة ( جمع جمالة جمع جمل ب ا مشبها به للترهٌوردت هن

، هٌبتها ولونها والعرب تسمى سود اإلبل صفرا قراءة جمالة )صفر( فً 

 ، فقٌل صفرة فً اآلٌة بمعنى سود . لشوب سوادها بصفرة 

 

 

 

 

 __________ 

  2٧( الحدٌد :  1

  2٧، تفسٌر سورة الحدٌد آٌة  ( القرطبً ، الجامع ألحكام القرآن2

 33( المرسبلت : 3
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  1٢، ص  6، الكشاؾ ، ج :  ( انظر : الزمخشري4

   ٠٧( الشعٌلً ، األلوان ودالالتها فً القرآن الكرٌم  ، ص 5
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 اللون األزرق : خامسا 

 له بعض الدالالت :واللون األزرق 

 . لون وجوه الكافرٌن عند الحشر من شدة أهوال ذلك الٌوم – 1

 الخوؾ والرهبة والوجل . – 2

تكراراً فً القران الكرٌم ، وقد ذكر مرة واحدة ، وقد وهو خامس األلوان 

فً وصؾ المجرمٌن حٌن ٌحشرون ٌوم القٌامة ، وقد توزع على عٌون ورد 

على ناحٌة وهنا نبلحظ ان هذا اللون دل فؤصبحت زرقا المجرمٌن  أولبك

 ر المجرمٌن ٌومبذ زرقاً (فً الصور ونحشٌنفخ ) ٌوم  تعالىسلبٌة ، ٌقول 

(1 . ) 

 اللون األحمر : سادسا 

 الدالالت : اللون األحمر له بعض 

 لون قطع بعض الجبال .  – 1

 .   رألوان الثمار باألشجا – 2

فً القرآن الكرٌم متساوٌا مع اللون األزرق فً وهو خامس األلوان تكرار 

ذكره وقد ذكر مرة واحدة وقد ورد فً وصؾ الجبال ، فٌقول عدد مرات 

: ) الم ترا ان هللا انزل من السماء ماء فؤخرجنا به ثمرات مختلفا تعالى 

 .  (2( )ألوانها ومن الجبال جدد بٌض و حمر مختلؾ ألوانها و ؼرابٌب سود

وقوله الطرٌقة فً السماء والجبل ، وقٌل الجدة الطرٌقة والجمع جدد ، ة دوالج

ركب وحمر أي الطرٌقة تخالؾ لون الجبل ، ومنه قولهم  عز وجل جدد بٌض

دة من األمر إذا رأى فٌه  رأٌا قال الفراء الجدد الخطط والطرق تكون فبلن ج 

 ( .3) فً الجبال خطط بٌض و سود وحمر كالطرق واحدها جدة 

 

 ______________ 

  1٧2( طه :  1

  2٠فاطر : ( 2

  ٠2ابن منظور ، األلوان ودالالتها فً القرآن الكرٌم ، ص ( 3
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 المبحث الثالث 

  نقل اللون فً القرآن الكرٌموسائل 

 وسائل نقل اللون فً القرآن الكرٌم  المطلب األول : 

    الطرق الفنٌة التً ابدعها الخالق ونعنً بوسابل نقل اللون فً القرآن الكرٌم 

فً فنون قوله فً آٌاته المتعددة إلبراز الصور اللونٌة و  –عز وجل  -

 توظٌؾ ، وإبداع لطٌؾ . بانببلج  دالالتها 

 من وسابل نقل اللون فً صوربآٌات اللون أن ٌجد صنوفاً ولعل المحدق 

 التالً : كمتعددة لونٌة 

 -المستوى اللغوي :  -١

متعددة تعد لؽوٌة المستوى اللؽوي فنلحظ مشاهدة لونٌة ، شواهد فً مجاالت  

، فٌنقلنا النحو إلى مشهد حال  جمٌعها نوافذ نطل منها الستجبلء النص

( ، حال حذؾ عامله ، 1خضر( )المإمنٌن ٌوم القٌامة ) متكبٌن على رفرؾ 

مبنان باطاللون األخضر اتكاء المعد  اتكاء ٌمتشجفتحول بعٌن خٌالك الى هٌبة 

، ، فً الجنة إكراما لئلنسان المإمن ومكانً ٌوم القٌامة نفسً ، ببعد زمانً 

إنك كما ترى بإشعاعات الحال متكبٌن تطل على النص وهو ٌعرض مشهدا 

تجلٌات النحو إذا وظؾ ممتشجاً بالسٌاق ساعتبذ ستة ذكرناها : فتدرك  بؤنساق

  ال منعزالً 

( 2)الؽرابٌب )وؼرابٌب سود( السود وتقدم اللؽة توكٌد اللون األسود للجبال 

األصل سود ؼرابٌب قب معرض التفات من الؽابب إلى المتكلم فً أن ، مع 

للتدلٌل على إٌداع هللا صنوفا من الجبال المختلفة عرض مشهد تدبٌج األلوان 

الكناٌة عن على و السود ، وربما تحمل داللة األلوان البٌض و الحمر  األلوان

بالبٌضاء ولعلها المحجة البٌضاء موصوؾ الطرق الواضحة المسلوكة بدءاً 

أسلوب التوكٌد للون البقرة ومن اللؽة بالسوداء ، ثم بٌن )الحمراء ( وانتهاء 

، وإٌجابا داللتٌن متضادتٌن سلبا الصفراء الفاقع لونها ، لتحمل بالتوكٌد هذا 

فؽبل سعرها البصر لما رآه ، و أما السلب أصفر ٌرتاح فلون أما االٌجاب 

 حتى لم ٌكادوا ٌشترونها . 

 __________________ 
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  ٠6الرحمن :  ( 1

 2٠( فاطر : 2

اللونٌة فً معرض السنببلت السبع الخضر وبرز الحذؾ والعدل فً الصورة 

 سنببلت ، وأخر جمع أخرىلٌعدل بالقول وأخر سبع ( ، 1وأخر ٌابسات ( ))

 وسعة معنى .والحذؾ مقدم الصورة اللونٌة بإٌجاز الكلم 

ٌنزل فً المستقبل ( ، فتعادل 2) من السماء ماء (وفً قوله ) هو الذي أنزل 

فحسب ، إذ لو كان كذلك فقط والحاضر ، وال ٌنحصر اإلنزال فً الماضً 

ٌصؾ لون وجه ، وٌقال مثله عن قوله تعالى وهو لمات النبات واإلنسان 

، بمعنى ( 3ٌبشر بمولودة له أنثى )ظل وجهه مسودا وهو كظٌم( )المشرك إذ 

 –صار وجهه ، وهو ٌنسحب على كل نهج نهجه ماضٌا و مستقببل والمشهد 

 متبرما ونفسٌا ٌتجرع األسى مؽتماً . بصري تراه مقطبا  –كما ترى 

" الم ترا ان هللا انزل  فمتعددة منها األسلوب التقرٌريأما الجمل االستفهامٌة 

 –علٌه السبلم  -األمرٌة من الخالق إلى موسى  اإلنشابٌةو( ، 4من السماء " )

 ( . 5)و " ادخل ٌدك " " واسلك ٌدك فً جٌبك " " واضمم ٌدك إلى جناحك " 

، لتقدم مشاهد ثبلث جمل إنشابٌة إحداهن بهمزة القطع ، واثنان بهمزة صول 

وطمؤنة النبً بإمكانٌة نصره فً هللا إلثبات الحق وإزهاق الباطل ،  لونٌة بؤمر

 أي وقت شاء . 

  -التراث : - ٢

وكان للون دوره فً إبراز التراث على ما ٌحرص بعض الدراسة على 

التعمٌد ، فمن مشاهدة التراث التً قدمها اللون إبراز االهتمام كما أسلفنا 

( ، 6)صبؽًة( )ومن احسن من هللا  المعمودٌة وصبؽتهالنصرانً فً مٌاه 

 ماء المعمودٌة بقادر على أن ٌؽٌرفتنزاح الداللة فً تفسٌر إلى دٌن هللا ولٌس 

 .فطرة هللا التً ٌعبد هللا خالصا فٌها 

 __________________ 

 43/46ٌوسؾ : (  1

 2٠( فاطر : 2

  5١( النحل : 3

  2٠فاطر : ( 4
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 32، القصص :  12النمل : ،  22وهً على التوالً : طه ( 5

 13١( البقرة : 6

، مشبهاً به شرر جهنم الذي ٌتطاٌر للجماالت الصفر مشهدا لونٌا كما عرض 

صفر بالحجم وللون والحركة ، بما ٌشاهدونه من جماالت تخوٌفاً للمشركٌن ، 

كابراً عن كابر ، كما عرض ٌحبونها وٌرعونها وقد ألفوها تراثا وورثوها 

ث الٌهود من قبل وهم ٌستوصفون موسى بإلحاِح عن لون البقرة جزءاً من ترا

 .ؼالٌاً ، فما كادوا ٌدفعونه  ، فشدد هللا علٌهم ثمنها

 -العصر : -٣ 

نفسٌة اإلنسان العربً فً عصره الجاهلً ، فؤذكرهم وقد راعى القرآن الكرٌم 

والخوؾ ، ذلك ألن زرق العٌون من الهول بحشر المجرمٌن ٌوم القٌامة 

تذكره بخصومه الروم ، كما أشرنا العربً كان ٌكره العٌن الزرقاء ، ألنها 

كما شبه ٌذكره باللون ذاته فً اآلخرة ،  ،( 1) أزرق ( ) إلى تفصٌل فً مادة

شرر جهنم بالجماالت الصفر ، كما أسلفنا ، مراعٌا ذكر الجمل ، حٌوان 

وحجما و حركة ،  وٌعرفه تماما لونا العصر الذي ٌعاٌشه بمنافعه المتعددة

 متفرقا وجمعا . 

 

  -الطبٌعة : -٤

السماء ٌنبت به وعرضت األلوان مشاهد من الطبٌعة الملونة ، فالماء من 

، كما عرضت ألوانا متعددة من الجبال الزرع والثمر والشجر مختلفا ألوانه 

األحوى ، والجنتٌن  التدبٌج فً المرعىالبٌض والحمر والسود ، وبرز 

فتنشق السماء الزرقاء عن وردة حمراء الدنٌا أما عند قٌام المدهامتٌن هذا فً 

وهو ٌؽطش اللٌل فٌسود  –عز وجل  –إبداعه ملتهبة نارا ، كما أبرز الخالق 

 فٌبٌض .وٌخرج الضحى 

كما ٌعرض للنحل وهو ٌجنً عسبلً من مختلؾ الزهور و الثمر ، فٌجرج  

ٌخرج من بطونها شراب قوله تعالى ) من بطونه عسبلً فٌه شفاء للناس . 

 ( . 2( )الوانه فٌه شفاء للناس  مختلؾ
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 __________________ 

 العٌون فً الجاحظ كتاب الحٌوان . . وانظر زرق  1٧2طه : (  1

 6٢النحل : ( 2

  -:جٌا ولوٌداأل - ٥

علٌه  –منها جدلٌة بنً إسرابٌل نبٌهم موسى اللون االٌدلوجٌا وأبرزت مشاهد 

   ٌرٌد الرب سبحانه ذبحها ، واإللحاح علٌه لتحدٌد لون البقرة التً  –السبلم 

فً البداٌة ، أي البقرة لسدت ، ذبحوا قاتله ، ولو لٌبلػ من الستنطاق القتٌل 

علٌهم  –تعالى  –شدد هللا  –علٌه السبلم  -فً جدالهم موسى لكن تعنتهم 

مؤلوا جلدها ذهبا  بقرة صفراء بالػ صاحبها فً ثمنها ، حتىإلى  فؤرشدهم 

 ( ، لعل هذا درس اٌدلوج1ًٌفعلون لؽبلء سعرها )عشر مرات، فما كادوا 

على عباده  –تعالى  –فً عدم إلحاح باألسبلة التعجٌزٌة التً تجلب سخط هللا 

 . 

 -العامل النفسً : - ٦

إلى لون إلى لون بعٌنه ، وعدم االرتٌاح إن األذواق لم تتفق فً االرتٌاح 

على أنه لون صاخب قوي متعب كاألحمر مثبل ، او لون هادئ  فما اتفقاخر، 

كاألخضر ، قد ال تراه نفس أخرى بمثل هذه السمات ، وبمثل هذا مرٌح 

بصفرة اللهب الشدٌد لجهنم كؤنها قصور ، مع أن التؤثٌر ، ألم ٌصرح القران 

ردود الفعل اإلنسانً من المرٌحة الهادبة ، كذلك الصفرة من األلوان 

األلوان قد  ألوان ، وعلٌه فؤن االنسجام الواحد بٌنالطمؤنٌنة أللوان النفور من 

تتقبل النفس األلوان ٌكون له األثر الواحد فً جمٌع حاالت النفس ، فحٌن  ال

 ( . 2قد ٌحدث فرحا ، وحٌن ال تتقبلها تنقلب إلى حزن وأسى )

على نفسٌة اإلنسان،  األلوان  هذا وقد عرؾ المصرٌون القدماء تؤثٌر

اإلسبلمٌة ، جاءت ، وفً العقٌدة فاستخدموا اللون األخضر مثبل فً أكفانهم 

او حسٌة او جمالٌة ، وارتبط اللون دالالت األلوان تعبٌرٌة او رمزٌة 

اولهما : النور القادم من السماء المقترن بالخالق األعلى بمصدرٌن جوهرٌٌن 

المنافً لجمال العدل و : الظلمة المقترنة بقبح الظلم ، والطؽٌان ، وثانٌهما 

ثم ٌتداخل فً المفهوم مع ٌقترن مع وجود الضٌاء ، بذلك فإن اللون وجماله 

المشعة دالة على األسود المظلم لون الحزن واأللوان العدل ، واصبح اللون 

 ( . 3الحبور فً األعراؾ الشعبٌة )
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 _______________ 

 3٢4-3٢3القرآن العظٌم  ، ص ابن كثٌر، تفسٌر (  1

 4ص حمدان ، الضوء واللون فً القرآن الكرٌم ، ( 2

  5الضوء واللون فً القرآن الكرٌم  ، ص( حمدان ، 3

 والزمان واإلنسان : مكانال - ٧

فً  -تعالى-األلوان اختبلفها وتناسقها مظهر من مظاهر الجمال الذي بثه هللا 

فبل تقدر األحٌاء على الكون الواسع ، وإن العالم ملًء باأللوان و األضواء 

وال أضواء ، وإن الكون الذي تحل فٌه األلوان ، الحٌاة من ؼٌر ألوان ، 

 (  1لهما )هو كون اإلنسان الذي ٌنعم بهما ، وٌلتذ واالضواء 

أخروي ،  وتعددت األلوان فمنها : نباتً ومنه سماوي ، ومنه دنٌوي ، ومنه

" طور سٌناء الذي تخرج شجرة الزٌتون فٌه ومنه مقدس ، فالمقدس 

له وأحواله حسب أعمال المإمن والكافر فً وأهواواالخروي ٌوم القٌامة 

فالجبال المتنوعة األلوان ، موزعة على األرض و الجنة والنار . والدنٌوي 

الزرقاء تتحول إلى حمراء كالوردٌة اذا انشقت ٌوم أما السماوي فالسماء 

 القٌامة . 

والثمر مثله فً أقطار األرض وما النباتً فالشجر و توزٌعه المختلؾ ، وأما 

 لؤللوان .  أكثرها وابدعها ، والثمار معرض بدٌع 

والصفر و الحمر والبٌض ، اجمل جعل األعراق البشرٌة بؤلوان : السود ولقد 

مخلوقات هللا ، حتى وإن نفر البعض من السواد أو االحمرار او األلوان بٌن 

مثل البٌض ، فبل فالسود صبؽهم هللا باللون الجمٌل الذي ٌناسبهم االصفرار ، 

 بدٌعة . فرق بٌن الجمالٌة بٌن لون و لون ، ما دام التلوٌن ٌظهر فً صورة 
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 -:/ الشفرة الرمز  - ٨

الرمز هو تصوٌت خفً باللسان كالهمس ، والرمز : إشارة واٌماء بالعٌنٌن 

أشرت ، الرمز كل ما أشرت إلٌه مما بٌان بلفظ أي شًء والحاجبٌن والشفتٌن 

 ( . 1إلٌه بٌد او عٌن )

وقال ابن وهب : " وأما الرمز فهو ما أخفً مم الكبلم ، وإنما ٌستعمل المتكلم 

واإلفضاء به إلى بعضهم طٌه عن كافة الناس  الرمز فً كبلمه فٌما ٌرٌد

من اسماء الطٌور والوحوش أو سابر األجناس  للكلمة أو الحرؾ اسماً فٌجعل 

 ( .2)او حرفاً من حروؾ المعجم 

( ، هذا 3)وكذلك هو الشكل أو العبلقة أو الشًء المادي له معنى اصطبلحً 

 .( 4وقد عد ابن رشٌق الرمز من أنواع اإلشارة )

رإٌا البقرات السبع والسنابل السبع ، بدأ الرمز فً القران الكرٌم فً وقد 

ال حقٌقة على خطة اقتصادٌة مدتها خمس عسرة سنة ، فحملت الرإٌا رمزاً 

الملك هذه مرموزة ، أو ربما تسمى مشفرة بحاجة إلى من ٌحل ورإٌا 

، وكانت رمزاً لتداعً حبللها  –علٌه السبلم  –، فكان ٌوسؾ  رموزها

ممن كانا مع ٌوسؾ ، المعانً ، إذ تذكر ساقً الملك وهو أحد سجٌنً الملك 

رأى الطٌر من قبل فكان كما قال ، أما اآلخر الذي كما عبر له ٌوسؾ رإٌاه 

رإٌاه  -علٌه السبلم –ٌوسؾ كما عبر له ٌؤكل الخبز من فوق رأسه فقتل ، 

تحتاج الى فك إٌماءات إشارات بل فكان كما قال أن هذه الرموز من قبل 

 . شٌفرتها 

 

 

 ________________ 

 ) رمز(( ابن منظور، لسان العرب ، مادة  1

العربً اإلسبلمً ، دار الشإون الثقافٌة ، ( . دالالت اللون فً الفن 2٧٧2( الدوري ، محمد )2

  34ص بؽداد 

   ٠٧، ص  1٢5١النهضة ، القاهرة ، ( الجندي ، دروٌش ، الرمزٌة فً األدب العربً ، مكتبة 3

ونقده ، تحقٌق : محًٌ الدٌن عبد القٌروانً ، العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ( ابن رشٌق 4

  3٧6ص /1، ج 1٢55، القاهرة ،  2طالحمٌد، 

 



 5٧ 

فبل نعنً بالمعنى ومن الرمز الكناٌة التً ذكرها الجرجانً " معنى المعنى " 

تعنً المعنى الذي المفهوم من ظاهر اللفظ الذي تصل إلٌه بؽٌر واسطة إنما 

( كبٌض الوجوه و سودها ال على المعنى 1ٌفضً بك الى معنى اخر )

  واضطراب المإمن ، الحرفً ، إنما على داللة تحمل على هدوء و طمؤنٌنة 

 الكافر و قلقه . 

 -:الصورة المركبة والمفردة  - ٩

هما : صورة مركبة و صورة مفردة ، اما تنقسم صور األلوان إلى قسمٌن 

إٌجابا فإذا كان اللون األسود فً األلوان سلباً و  فنلحظهاالصورة المركبة 

توزع على وجوه الكافرٌن ففً دنٌاهم وآخرتهم ، فبرزت صورهم قابمة 

لها فً الدنٌا واآلخرة سلبا ، فإذا ال نعدم عام تتحرق فً جهنم السوداء كمشهد 

 إٌجاباً .نشهد جنتٌن مدهامتٌن أعدتا للمإمنٌن ٌوم القٌامة أن 

 -السبلمٌه عل-موسى إٌجاباً ولعٌنً ٌعقوبومثلها الصور اللونٌة البٌضاء لٌد 

مثل هذه الدراسات اللونٌة تحمل فسٌولوجٌا سلبا مما ٌحملنا على القول أن 

 .لتصب فً منحى اإلحساس الشخصً للفرد 

والمرجان من البحر على أنها  أما الصور المفردة فتجدها فً إخراج اللإلإ

على خلقه ، ٌستحق علٌها الحمد والشكر ، أما حذؾ  –تعالى  –منه من هللا 

لفظه وكثرة سحر الكبلم بقلة الكبلم ، فؤشرنا إلٌه فً مكانه ، مما ٌزٌد مم 

ما جمعته شبكة عبلقات اللؽة معناه ، واستدعابه أبنٌة اللؽة المتعددة القتناص 

 .المترصدة للمعنى المطلوب 

حولها الصورة اللونٌة فكانت وبرزت فً األلوان نمط الشخصٌة التً دارت 

لدنٌا اكثر مما ركزت على حٌاته اركزت على حٌاته الشخصٌة اإلنسانٌة التً 

 –تعالى  –الن الدنٌا دار ضٌقة المكان وقصٌرة الزمن ، قٌاسا بما اعده هللا 

رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر و علٌه فعرض لعباده ماال عٌن 

وإال فمالهم لٌإمنوا و ٌعتبروا ، مشاهد لونٌة لترهب الكفرة  –تعالى  –هللا 

كما عرض مشاهد لونٌة لترعب جهنم ترمى بشرر ، كؤنه جماالت صفر 

وٌشربوا مم كاس ، لٌتكبوا على األرابك الخضر المإمنٌن لٌعملوا الصالحات 

 وعسبل ، جزاء بما كانوا ٌعملون .و سقٌاهم لبنا خالصا مم أنهار خمرة لذٌذة 

 _________________ 

 . 343الجرجانً ، دالبل االعجاز ، ص (  1
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 النتائج : 

، أن اللون ٌعنً أحد القٌم الخالدة مهمة ، لقد أبرزت دراسة اللون أموراً 

التعمٌد النصرانً فً مٌاه الثبلث مع الحق والعدل ، ومنها تعٌٌن التراث شؤن 

( 2/13١أحسن من هللا صبؽة " ) البقرة المعمودٌة ، وصبػ المولود " ومن 

 ن خلق هللا تعالى . ومنهاثم انزٌاح الداللة اللونٌة إلى تؽٌٌر لون من ألوا

وتوزعت على النبات من زرع وثمر الملونة  عرضت األلوان من الطبٌعة

فٌه شفاء ، فرشت النحل منه عسبل مختلفا ألوانه ،  ألوانهوشجر ، مختلفا 

الجبال ، مختلفة األلوان من بٌض و  من الطبٌعة للناس ، كما شمل اللون 

، كما ابرز اللون زرقة السماء  من تدبٌج ببلؼًمحمل سود وحمر ، على 

وهو ٌؽطش  –عز وجل  –ناراً ، شؤنه وانشقاقها عن وردة حمراء تتلهب 

أن ، وٌخرج الضحى فٌبٌض فً ممارسة ربانٌة ٌومٌا من ؼٌر اللٌل فٌسود 

إبداع ٌومً ، فسبحانه من بدٌع وال عبلجا فً  -حاشا هلل –ٌجد فٌه تعبا 

 وما فٌهن من خلق عجٌب . للسموات و األرض 

فاذكرهم بحشر المجرمٌن ٌوم القٌامة وأبرز اللون مشهدا من عصر الجاهلٌة 

وقد كانوا فاذكرهم بزرق العٌون من الروم زرق العٌون ، من الهول والحزن 

العربٌة وكان الؽساسنة العرب تحت سطوتهم ، على مشارؾ جزٌرتهم 

لتعٌٌن لون  –علٌه السبلم  -وسى مإسرابٌل لنبٌهم وعرض اللون جدلٌة بنً 

فشدد هللا علٌهم علٌه فالحوا  ، لٌذبحوها فٌستنطقوا القتٌل عن من قتلهالبقرة 

. فكان اللون األصؽر الفاقع سعرها الؽالً فذبحوها بعد أن مؤلوا جلدها ذهبا 

 . األصفر ، لون ٌبهج النفس جمٌبلً لكن ثمنه من الذهب 

نفسً ، فٌد موسى علٌه أحٌانا ، من منحى ظاهرة  داخله عنٌتعارض فاللون 

فترة قصٌرة ، لٌثبت للسحرة معجزة ، بٌضاء  -تعالى   –السبلم جعلها هللا 

أبرص على نحو فآمنوا ولكنها لو بقٌت كما هً بٌضاء على أدمته ألبرزته 

األبٌض فً ٌد موسى علٌه السبلم من لون ؼٌر مرؼوب فٌه ، وإذا كان اللون 

ابٌضتا من عٌنً سٌدنا ٌعقوب جاء معجزا فعاد للونه بعد المعجزة فؤن ، 

تبصران بعد عودة ولده فلم ، وعادتا ٌوسؾ حٌنا من الدهر الحزن على ولده 

لما استنشق رٌح قمٌص ه ، ولكنه مرٌحا فً كل احوالٌكن اللون األبٌض 

وعٌنه النور الٌهما ، ظاهرتان على ٌد نبً فقرت عٌنه وعاد  ٌوسؾ ، عاد

كل ذلك كان علٌه بعد ان أظهر هللا تعالى قدرته ، إلى كان  وكل منهما عاد

 إعجاز بدالالت اللون .
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األلوان تداعً المعانً لساقً الملك خرج من سجنه بتؤوٌل ٌوسؾ وأبرزت 

له ، ونسى ما أوصاه به ٌوسؾ لٌذكر عند ربه ، فمكث ٌوسؾ علٌه السبلم 

فتداعى المعنى للساقً لما رأى الملك البقر السمٌن بضع سنٌن ، فً السجن 

ٌوسؾ والضعٌؾ والسنابل الخضر و الٌابسات فكان بالتداعً سببا لخروج 

قادته إلى تدبٌر اقتصادي فخزن وتملكه ، بعد عناء بدلٌل األلوان ومعانٌها ، 

 . عفن ، او تؤكله حشرات األرضقمحا بسنابله الصفر لكً ال ٌصٌبه 

وهً ترمً بشرر ، كؤنه جماالت صفر مشهداً واسعاً كجهنم ، وعرض اللون 

جمع  بجمعمتتابع شررا على تقاذؾ إعجازٌة ، بلونها المصفر جمع " داللة " 

المقذوفات على أنها ال تنتهً ،  بشرر كالقصؾ بتتابع  ترمى"جماالت" 

 . حجما كالقصر ولونا مصفرا مشوبا بسوادبصورة مرعبة 

، كما عرض للزمان  ضٌقا كالدنٌا وواسعا واآلخرةوعرض اللون للمكان 

 .  فزماننا فً الدنٌا قلٌل ، قٌاسا بزمن ممتد ؼٌر محدود فً اآلخرة

ٌتبٌن اللون األبٌض من األسود من الفجر ،  وانشحن اللون بتوقٌت الصٌام 

الفجر توضٌحا للناس حتى ال ٌظن من من  –عز وجل  –الخالق وذكر 

على المعنى الحقٌقً ، بل ٌدركه على المجاز من ٌمٌز بٌن وساد انه ، عرض 

عمودٌا فً ٌمتد ضٌاإه عرضا  ووهمً كذنب السرحان فجر حقٌقً ، 

 الفضاء .

الشفرة مرمزة ٌدركها الرابً والمفسر ، فالبقرات السبع وأبرز اللون أهمٌة 

ترمز إلى سنٌن الخصب والجفاؾ ، ومثلها رإٌا ٌوسؾ السمان والضعاؾ 

الشمس و القمر وأحد عشر كوكبا له وهً من عناصر السبلم لسجود  علٌه

ففسر رمز الشفرة ، وحذره وإخوته األحد عشر . اللون ، هً رموز ألبوٌة 

 . ٌقص رإٌا على إخوانه خشٌة أن ٌبعث الحسد من مكامنه فٌهم  من أن

علٌه فب اآلخرة أكثر مما وأبرز اللون نمط الشخصٌة اإلنسانٌة ، فتركزت 

هً دار القرار . وأبرزت الصورة دالالت نفسٌة هو فً الدنٌا ألن اآلخرة 

فً  بحجة ان رأى نفسه ٌإذنوان تماثلت الحالة ، فالصالح حسب الرابً 

ٌده أن رأى نفسه ٌإذن على ما ٌفسره من قولٌه األشهر الحرم والطالح تقطع 

 العلماء . بعضفسرها تعالى كما 
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زمان ومكان ، فؤنه ونظرٌة اللون فً القرآن الكرٌم قبس ٌهتدي به فً كل 

فً كل عصر ، فإذا كان بعض العلماء ٌرون أن األلوان سابق لجمٌع العلماء 

ٌحدده بقوله       و هو صحٌح ، فإن القران الكرٌم عم اللون ، ولم ؼٌر سبعة ، 

ٌمكن ٌكتشفه العلم ا " فاخضع كل األلوان الحالٌة ، وم " مختلؾ ألوانه

تحت قوله "  –عز شؤنه  –الخالق العظٌم مستقببلً من ألوان إلى ما أبدعه 

أخرى " والخٌل والبؽال والحمٌر لتركبوها مختلؾ ألوانه" كما ذكر فً آٌة 

إذا كانت الحٌوانات (  ١وزٌنة وٌخلق ما ال تعلمون " )سورة نحل اٌة 

البرٌة والبحرٌة والجوٌة  ما كان منها معروفا المذكورة معروفة وسابل نقل 

ان ٌتخذ من ؼٌرها ، واسطة نقل مستقببل لمنافع فً عصرهم وما ٌمكن 

 ، متعددة 

ت  من داللة األلوان ، هو ؼٌض من فٌض الذي ذكروملخص القول فإن 

الذي ال تنتهً أعاجٌبه وال ٌخلق بكثرة الرد ، وهو دالالت من لدن كتاب هللا 

 ٌطعمون وال ٌشبعون . فسبحانه وتعالى عما ٌشركون . ماء الذي منه مابدة ال
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 -المراجع :

 الكرٌم  القران. *

( االصول والفروع ، تحقق محمد عاطؾ 1٢٠١، )ابن حزم ، أبو محمد 

 .  1وزمٌله ، دار النهضة العربٌة ط العراقً 

( العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده ، 1٢55ابن رشٌق ، القٌروانً ، )

 ، القاهرة .  2الحمٌد ، طتحقٌق محً الدٌن عبد 

، دار الكتب . سر الفصاحة ( 1٢١2الخفاجً ، ) أبو محمدابن سنان ، 

 العلمٌة ، بٌروت . 

( . المخصص ، الطبعة 1٢56علً بن إسماعٌل ، )ابن سٌدة ، أبو الحسن 

 األمٌرٌة بوالق ، مصر  الكبرى

الكتب العلمٌة ، ( . تفسٌر االحبلم الكبٌر، دار 1٢٢6، محمد ، ) ابن سٌرٌن

 بٌروت .

ق : طه الحاجري ( ، عٌار الشعر، تحق1٢56ٌمحمد العلوي ، )ابن طباطبا ، 

 المكتبة التجارٌة . سبلم ، القاهرة ،  زؼلولومحمد 

 1ت ط، مإسسة التارٌخ بٌرو( .التحرٌر والتنوٌر2٧٧٧لطاهر)ا ،ابن عاشور

، تحقٌق :  (، الشعر والشعراء1٢١5ابن قتٌبة ، أبو محمد عبد هللا بن مسلم )

 مفٌد قمٌحة ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت  .

( تفسٌر القرآن العظٌم ، دار 1٢١1إسماعٌل ، )ابن كثٌر ، أبو الفداء داء 

 الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع .

بن مكرم ، )د.ت( ،لسان العرب ، ، أبو الفضل جمال الدٌن محمد ابن منظور

 ، بٌروت لبنان . دار صادر

الفنٌة فً الشعر دعبل الخزاعً ، ( ، الصور 1٢١1زٌد ، علً ، )ابو 

 دار المعارؾ . القاهرة 

العلمٌة فً مسمٌات األلوان فً ( . الدقة 1٢٢٧ابو صفٌة ، جاسر خلٌل ، )

بة العلمٌة فً اللؽة اللؽة العربٌة ، بحث قدم فً مإتمر العلمً حول الكتا

 .  ٢/١/1٢٢٧-2بنؽازي العربٌة ، 
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( ، اإلعجاز اللونً فً القرآن 2٧٧1سردار محمد سعٌد المعمار ) األسدي ،

، بحث مقدم الى المإتمر األول لؤلعجاز العلمً فً القرآن والسنة  الكرٌم

 . 3٧/4/2٧٧1-1١الرٌاض  

ألفاظ القرآن ، تحقٌق صفوان ( . مفردات 1٢٢2، الراؼب ، ) صفهانًاأل

 ، دار القلم ، دمشق .  1، طداإدي 

( . روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع 1٢١5شكري ، )اآللوسً ، 

 ، دار إحٌاء التراث العربً ، بٌروت .  4، ط المثانً

( . فقه اللؽة ضبطه وعلق علٌه : 1٢٢2ابو منصور عبدالملك ) الثعالبً ،

 ، المكتبة العصرٌة ، صٌدا . 1ً ، طاألٌوبٌاسٌن 

( . الحٌوان ، تحقٌق عبد السبلم 1٢6٢عمرو بن بحر، )الجاحظ ، أبو عثمان 

 ، منشورات المجمع العلمً العربً اإلسبلمً .  1محمد هارون ، ط

( . لؽة األلوان ، مجلة مجمع اللؽة العربٌة ، دمشق، 1٢6٠جبري ، شفٌق ، )

 . 2٧٧، ص  4مج 

( . التعرٌفات ، تحقٌق : 1٢٢1بن محمد السٌد ، )، الشرٌؾ علً  الجرجانً

 الحنفً ، دار الرشاد ، القاهرة .عبد المنعم 

اإلعجاز ، تصحٌح ، محمد رشٌد ( . دالبل 1٢56الجرجانً ، عبد القاهر، )

 ، دار المنار ، القاهرة .  4طرضا ، 

 ارؾ استنبول .المع( . أسرار الببلؼة ، 1٢54الجرجانً ، عبد القاهر ، )

أٌسر التفاسٌر لكبلم العلً الكبٌر، مكتبة ( . 1٢٢4أبو بكر ، )، الجزابري 

 العلوم والحكم ، المدٌنة المنورة  .

( . الرمزٌة فً األدب العربً ، مكتبة النهضة 1٢5١، دروٌش ، )الجندي 

 القاهرة .
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نزار قبانً ، األلوان فً شعر ( . دالالت 2٧٧١حمدان ، أحمد عبد هللا ، )

 رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، جامعة النجاح الوطنٌة ، نابلس ، فلسطٌن .

الضوء واللون فً القرآن الكرٌم : اإلعجاز ( 2٧٧2نذٌر ، )حمدان ، 

 دار ابن كثٌر، بٌروت .،  1اللونً ، ط -الضوبً 

( . األلوان فً معجم العربٌة مجلة مجمع اللؽة 1٢١٠، ) ، عبد الكرٌم خلٌفة

 .  3٠ – 36، ص 11األردنً ، سنة ،  العربٌة

دار ( دالالت اللون فً الفن العربً اإلسبلمً ، 2٧٧2، محمد ، )الدوري 

 الشإون الثقافٌة . بؽداد 

الصحاح . ( . مختار 2٧٧5بن أبً بكر بن عبد القادر، )محمد ، ،  الرازي

 المعرفة للطباعة والنشر.  دار

 . 6( . مقال عن األلوان ، مجلة فواصل ، ص2٧٧5، صبلح ، )الراشد 

. الكشاؾ عن الزمخشري ، أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر، )د.ب( 

 فً وجوه التؤوٌل . دار الفكر ، القاهرة . وعٌون األقاوٌل حقابق التنزٌل

( . األلوان ودالالتها فً القرآن الكرٌم، 2٧٧٠سلٌمان بن علً ، )الشعٌلً ، 

 .2٧٧٠،  3، العدد 4الشرعٌة واإلنسانٌة ، المجلدمجلة جامعة الشارقة للعلوم 

جامع البٌان فً تؤوٌل القرآن ، ( 1٢٢2، ) محمد بن جرٌرالطبري أبو جعفر 

 دار الكتب العلمٌة ، بٌروت .

،  5ورة العقل فً الفلسفة العربٌة ، ط( . ث1٢١4، )، عاطؾ  العراقً

 ،)د.ب(  .)د.م(

( . الموسوعة العربٌة المٌسرة ، 1٢١6، ) ؼربال ، محمد شفٌق و زمبلإه

 .دار نهضة لبنان ، بٌروت ، لبنان 

 م( .، )د.ن( )د. ، محمد بن طرخان ، )د.ب( . الثمرة المرضٌة الفارابً

، بحث نشر فً  القران الكرٌم( . ظاهرة اللون فً 1٢٢١قرانٌا ، محمد ، )

 ، ٌناٌر ، السنة الثامنة عشرة .  ، كانون الثانً ٠٧مجلة التراث العربً ، العدد

البلؽاء وسراج األدباء ، تقدم محمد ( ، منهاج 1٢١1، جازم )القرطاجنً 

 ، دار الؽرب اإلسبلمً ، بٌروت .  1الحبٌب بن الخوجة ط



 5٠ 

إحٌاء لجامع ألحكام القرآن ، دار ( . ا1٢١5أحمد ، )القرطبً ، محمد بن 

 التراث العربً بٌروت . 

 . ، القاهرة الشروق ، دار  25( . فً ظبلل القرآن ، ط1٢٢6، سٌد ، )قطب 

، )د.ت( . رسالة فً حدود االشٌاء ضمن رسالة  الكندي ، ٌعقوب بن إسحق

 ، )د.م( ، )د.ن( . الكندي الفلسفٌة

، دار االتحاد العربً  ( . الصورة الشعرٌة 1٢١5، ٌوسؾ حسن ، ) نوفل

 ، )د.م( .، )د.ن(  1ط

، دار المكتبً،  1. جمالٌة المفردة القرآنٌة ، ط( 1٢٢4، احمد ، ) ٌاسوؾ

 دمشق .
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