االلوان كما ذكرت في القرآن وتأثيرىا عمى بيئة االنسان
االستاذ الدكتور عبدالباسط عودة ابراىيم
الموف طاقة مشعة ،ليا طوؿ موجي معيف ،تقوـ المستقبالت الضوئية في شبكية عيف االنساف بترجمتيا
إلى ألواف ،أي ىوأثر فيسيولوجي ينتج في شبكية العيف ،حيث تقوـ الخاليا المخروطية بتحميؿ ثالثي لموف
لممشاىد ،سواء كاف ناتجاً عف المادة الصبغية الممونة أوعف الضوء المموف ،تمتاز شبكية العيف باحتوائيا

عمى ثالثة ألواف (األخضر ،واألحمر ،واألزرؽ)  ،اما بقية األلواف التير نعرفيا فناتجو مف مزج األلواف

الثالثة ،وتقسـ االلواف الى مجاميع ثالث:

 )1األلوان األساسية (األحمر واألصفر واألزرق)  :أطمؽ عمييا ىذا المسمى كونيا ال يمكف الحصوؿ
عمييا عف طريؽ مزج األلواف األخرى.

 )2األلوان الثانوية (البرتقالي والبنفسجي واألخضر)

 :األلواف التي يمكف الحصوؿ عمييا عف

طريؽ مزج لونيف أساسييف معاً(األصفر +األحمر= البرتقالي ،األحمر  +األزرؽ = البنفسجي

،األزرؽ  +األصفر = األخضر) ،يعتبر الموف األحمر أطوؿ موجات األشعة المنظورة طوال بينما
الموف البنفسجي أقصر موجات األشعة المنظورة طوال .

 )3األلوان المحايدة (األسود واألبيض والرمادي)< سميت محايده ألنيا ليست أساسية وال ثانوية ،
ومف خصائصيا أنيا تمنح القوة ألي لوف يقع بجانبيا فيبدو مشعا ومبي ار  ،وأىـ األلواف المحايدة

الموف الرمادي ألنو ناتج عف جميع األلواف األساسية بنسب متساوية ،بينما األبيض واألسود يمعباف
دو ار ميما في تخفيؼ او تعميؽ حدة أي لوف آخر.

المعاني التي ترتبط باأللوان

فعاؿ ُمشجع عمى استمرار الحياة  ،واأللواف في
األلواف أساس الحياة ،وليست مكممة ليا ،وىي عنصر ّ
الطبيعة ال تمثؿ الجماؿ بؿ ليا تأثير عمى النفس البشرية سواء في الجوانب الحسية أو المعنوية ،فيي تؤثر
بما
ور َّ
عمى الحالة النفسية بشكؿ عاـ( مزاج اإلنساف وتفكيره وأنماط سموكو)  ،تؤثٍُّر في السعادة و َ
الكآبةُ ،
ِ
الحياة ف ٍّ
مكؿ
شخصي ِة اإلنساف ،ونظرتِو إلى
الموف في
ي ْش َع َرنا لوف معيف بالح اررة ،أو بالبرودة ،بؿ ُربَّما يؤثر
ّ
ُ
لوف سر وتأثير،والخصائص المميزة ليا :
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 شخصية المون< تمنحنا خاصية اف نميز كؿ لوف عف غيره مف األلواف ،ومف مسمياتيا ( الموف
األخضر الموف األحمر الموف األصفر).

فاتحا او
 طبيعة المون  :تعطي الموف القوة اي العتمة أو االستضاءة ،بحيث نستطيع تصنيؼ الموف ً
غامقًا.
 شدة المون :تدؿ عمى الوضوح وصفاء الموف.

أف أل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواف الطيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ الضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوئي فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوس المطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر (قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوس قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزح ) سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبعة أل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواف
(األحم ػػر ،البرتق ػػالي ،األص ػػفر ،األخض ػػر ،األزرؽ  ،النيم ػػي ،البنفس ػػجي) ،وبمزجي ػػا يظي ػػر الم ػػوف األب ػػيض ،و
لؤللػواف مػػدلوالتيا وتأثيراتيػػا عمػػى االنسػػاف فػػالموف األبػػيض يػرتبط بالطيػػارة والنقػػاء والنظافػػة ،والمػػوف األصػػفر يبعػػث
النشاط في الجياز العصبي ،واألرجواني أو البنفسجي يدعو إلى االسػتقرار فيػو يػػؤثّر عمػى أعػػمى الػرأس ومنطقػػة

التفكػير ،واألسود يرتبط بالموت والخوؼ والحزف وفقد البصػر والوقػار ،و المػوف األزرؽ يػرتبط بالسػماء والمػاء فػي

الوجػو ف ُيشػعر اإلنسػاف بػالبرودة ،و عكسػو المػوف األحمػر الػذي ُيشػعره بالػدؼء ،كونػو يػرتبط
الطبيعة ،و يؤثّر عمى ْ
الحريؽ الميب والح اررة والدؼء والخطر والدمار والقتؿ ،أما ما يبعث السرور والبيجة  ،ويرتبط بالحقوؿ والحػدائؽ

الجنػة وف ارشػيـ
واألشجار فيو يشػرح
ْ
الصدر وحب الحيػاة فػي نفػس اإلنسػاف فانػو المػوف األخضػر ،ألنػو لبػاس أىػؿ ّ
ضرر ) ،،وىػو لػوف ثيػاب الجػراحيف
ػييـ ثيػاب ُسػندس ُخ ْ
أخضر  ،قاؿ تعالى في سورة اإلنسػاف –اآليػة  (، 21 -عم ْ
ومسػػاعدييـ مػػف الممرضػػيف والممرضػػات فػػي غػػرؼ العمميػػات الجراحيػػة ،والعجيػػب فػػي األلػواف كػػذلؾ أف تأثيرىػػا ال

يقتصػػر عمػػى المبصػريف الػػذيف يرونيػػا بػػؿ يتعػػداىـ إلػػى كفيفػػي البصػػر تمامػاً كالمبصػريف نتيجػػة لتػػرددات الطاقػػة

التي تتولد داخؿ أجساميـ مف األلواف المحيطة بيـ  ،وىذه الفكرة استخدميا الصينيوف القدماء في عالج األمراض

ػير كبي ٌػر عمػى
وتسمى( باؿ فينج شوي ويتـ ذلؾ بواسطة ترددات الطاقة التي تتولد داخؿ أجساميـ  ،ولؤلل ػواف تأثػ ٌ
ػعيف عمى [ شػكرة ] مػف َشػػكرات الطػػاقة فػي
تأثير ُم ّ
نفس ّػية اإلنسػاف و شػفائو مف بعض األمػراض  ،حيث لك ّؿ لوف ٌ
جسػـ اإلنسػاف  ،فعندما تدخؿ طاقػة الضػوء إلػى الجسػـ ،فانيػا تنبػو الغػدة النخاميػة والجسػـ الصػنوبري فػي الػدماغ،
ممػػا يػػؤدي إلػػى إفػراز ىرمونػػات معينػػة تُحػػدث مجموعػػة مػػف العمميػػات الفسػػيولوجية ،التػػي تػػؤثر مباشػرة عمػػى تفكيػػر
ومزاج وسموؾ اإلنساف .

أدخؿ الشعراء العباسيوف في العراؽ ضروباً مف األلواف استقوا مف بيئتيـ الجديدة بعاصمة الخالفة اإلسالمية
البحتري في مظير مف مظاىر قصر
بغداد( دار السالـ ) ،الكثير منيا ،وفي ذلؾ يقوؿ الشاعر العباسي ُ
سامراء) .
الخميفة المتوكؿ عمى ا﵀ في عاصمة الخالفة اإلسالمية ُس ّر َمف رأى ( ّ
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وأرى البساط وفي غرائب نبتو

ألواف ورد في الغصوف مفتؽ

قصر تكامؿ حسنو في قمعة
ٌ

بيضاء و ٍ
محرؽ
اسطة َلب ْح ٍر َّ

وفي شعر أبي نواس ،احتفاؿ بيذه األلواف  ،ومف جميؿ ما قالو في األلواف:
مثؿ الشموس طمعف مف أغصاف

بحسنو
وجنيف ورد يستبيؾ ُ

ومموناً ببدائع األلواف

حمراء وبيضاء يجتبيف وأصف ار
الدالالت القرآنية

رمز لمديانة المجوسية ،والموف األزرؽ لمديانة
أعطت الديانات لؤللواف قيمة خاصة فالموف األحمر كاف ا

المسيحية و اتخذ الييود الموف األصفر رم از ليـ اما المسمموف فاعتمدوا الموف األبيض دليؿ النقاوة والنور

والسالـ ،وىو لوف المالبس الدينية ولوف راية العرب األولى حتى نياية عيد األموييف ،ولؤللواف دالالت رمزية

فالموف األصفر مقدس ليس في الصيف واليند ،بؿ حتى في الدوؿ األوروبية ،والرتباطو بالشمس والضوء ،فقد
استخدمو قدماء المصرييف رم اًز إللو الشمس (رع).
الستخداـ األلواف في القرآف الكريـ دالالت بالغة االىمية  ،حيث ورد ذكرىا بشكؿ مباشر وصريح ،
كاألبيض و األسود و األحمر و األخضر مثال  ،وأحياناً ال يصرح بمفظو و إنما يستدؿ عمى وجود الموف مف

ورد ذكر األلواف في
خالؿ اآليات حيف تذكر األلفاظ ( الصبح والميؿ أو الظممات والنور أو الجنة والنار ) َ ،
آية و ٍ
يف في ٍ
ِ
ِ ٍ
ِ
مرتَ ِ
القر ِ
احدة
فوردت َّ
المفرد و َ
الجمع ،أما صيغةُ ُ
اضع ع ّدة بصيغة ُ
آف الكريـ في مو َ
المفرد لون َ ،
ال إِ َّن ُو َيقُو ُل إِ َّن َيا
َّك ُي َب ِّي ْن لَ َنا َما لَ ْوُن َيا قَ َ
اآليةِ 8; -من سورة البقرة ،وىي قولو تعالى ﴿:قَالُوا ْادعُ لَ َنا َرب َ
الن ِ
بقَرةٌ ص ْفر ِ
س ُّر َّ
ين ﴾ .
اظ ِر َ
اء فَاقعٌ لَ ْوُن َيا تَ ُ
ََ َ َ ُ
ؾ تأثيرىا عمى النُّ ِ
اف ودالالتِيا في القر ِ
المتأمؿ في األلو ِ
فوس واألرواح ،ووردت لفظةُ ألوان
إف
آف الكريـ يدر ُ
َ
ست ٍ
ِ
اضع في القر ِ
آف الكريـ في ٍّ
آيات منيا قولو تعالى:
في سبعة مو َ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ف أَْل ِس َن ِت ُك ْم َوأَْل َو ِان ُك ْم
ض َو ْ
اخ ِت ََل ُ
آي ِات ِو َخ ْم ُ
 )1في سورة الروم -اآلية َ ﴿ ، 44-و ِم ْن َ
ق َّ َ َ
إِ َّن ِفي َذلِ َك َآلي ٍ
ين﴾.
ات لِ ْم َعالِ ِم َ
َ
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 )2في سورة النحل  -اآليةَ ﴿،35 -و َما َذ َأرَ لَ ُك ْم ِفي ْاأل َْر ِ
ض ُم ْختَمِفًا أَْل َوا ُن ُو إِ َّن ِفي َذلِ َك َآل َي ًة لِقَ ْوٍم
ون ﴾.
َي َّذ َّك ُر َ
ات فَ ِ
 )5في سورة النحل -اآلية ﴿ ،8;-ثُ َّم ُكمِي ِم ْن ُك ِّل الثَّمر ِ
سُب َل َرِّب ِك ُذلًَُل َي ْخ ُر ُج ِم ْن
ْ
اسمُكي ُ
ََ
ِ
ِ ِ ِ
اء لِ َّمن ِ
ون ﴾.
ُبطُوِن َيا َ
اب ُم ْختَمِ ٌ
اس إِ َّن ِفي َذلِ َك َآل َي ًة لقَ ْوٍم َيتَفَ َّك ُر َ
ش َر ٌ
ف أَْل َوا ُن ُو فيو شفَ ٌ
َخر ْج َنا ِب ِو ثَمر ٍ
َن المَّ َو أَ ْن َز َل ِم َن َّ ِ
ات
 )6في سورة فاطر –اآلية  ﴿ ،49-أَلَ ْم تََر أ َّ
الس َماء َم ً
ََ
اء فَأ ْ َ
م ْختَمِفًا أَْل َوا ُن َيا َو ِم َن ا ْل ِج َب ِ
ود ﴾ .
يض َو ُح ْمٌر ُم ْختَمِ ٌ
س ٌ
ال ُج َد ٌد ِب ٌ
ف أَْل َوا ُن َيا َو َغ َارِب ُ
يب ُ
ُ
 )7في سورة فاطر–اآلية َ ﴿ ،4:-و ِم َن َّ
الن ِ
شى المَّ َو ِم ْن
َّو ِّ
ف أَْل َوا ُن ُو َك َذلِ َك إِ َّن َما َي ْخ َ
اب َو ْاألَ ْن َع ِام ُم ْختَمِ ٌ
اس َوالد َ
ِ ِِ
ور ﴾.
اء إِ َّن المَّ َو َع ِز ٌ
ع َباده ا ْل ُعمَ َم ُ
يز َغفُ ٌ
َن المَّ َو أَ ْن َز َل ِم َن َّ ِ
يع ِفي ْاأل َْر ِ
ض ثُ َّم ُي ْخ ِر ُج
 )8في سورة الزمر-االية ﴿ ،43-أَلَ ْم تََر أ َّ
سمَ َك ُو َي َنا ِب َ
اء فَ َ
الس َماء َم ً
ِ
ِ
صفًَّار ثُ َّم َي ْج َعمُ ُو ُحطَاما إِ َّن ِفي َذلِ َك لَِذ ْكرى ِألُولِي ْاألَ ْل َب ِ
اب ﴾.
ِبو َزْر ًعا ُم ْختَمفًا أَْل َوا ُن ُو ثُ َّم َي ِي ُ
يج فَتََراهُ ُم ْ
َ
ً

االلوان حسب ترتيب في السور واآليات القرآنية
اوال -المون األصفرYellow
لوف العقؿ والفكر ينتج عف مزج المونيف األخضر واألحمر ،ويبمغ طوؿ موجتو (nm )585 – 575
نانومتر ،وىذا الموف يفضمو أغمب الذيف لدييـ معدؿ مرتفع مف الذكاء ،ومف صفاتيـ المرح واالنطالؽ،

وميميـ لحب الشيرة وأف يكونوا محط االىتماـ مف قبؿ اآلخريف ،،في عمـ األلواف يرمز الموف األصفر إلى:
 )1الثراء ،ألنو لوف الشمس والذىب ،اطمؽ العرب عمى الذىب اسـ األصفر والصفراء وقالوا عف الذىب
والزعفراف( األصفراف )  ،أو الورس والذىب.

 )2الخديعة والمرض والغش ،فاالبتسامة الصفراء المتكمفة ،ال تحمؿ ح اررة حقيقية وصادقة.
 )3رمز الصين ،يدؿ عمى امبراطور و امبراطورية الصيف .

 )4المون المقدس عند اليندوس ،وىذا يفسر ارتداء رجاؿ الديف اليندوس لممالبس الصفراء الموف.

 )5االبتياج ،يبعث السعادة والفرح إلى قمب مشاىديو ،و ذلؾ لشدة الموف المبيجة ،و استخدـ مف قبؿ
المصرييف القدماء لمداللة عمى الشمس.
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وأكثر الشعراء مف استعماؿ الموف األصفر في حديثيـ عف الخيؿ ،وىي تسرع بعدوىا كالجرادة الصفراء وفي

استدارة أوراكيا ،وذكر الجراد أصفر ،وكذلؾ العشب ،ولحى الرجاؿ تصفر مف الدخاف ،والماء الراكد أصفر،
والمرأة صفراء مف كثرة الطيب ،ومف شعر الوليد بف يزيد بف عبدالممؾ بف مرواف األموي قولو:
وصفراء في الكأس كالزعفراف

سباىا التُّ ُّ
جييف مف عسقالف

الموف األصفر قميؿ االستعماؿ في األدياف و خاصة الديف اإلسالمي ألنو غير مستحب ،واستخدـ في وصؼ
ص ْف َراء ) مرة واحدة
جينـ  ،ىوأوؿ لوف ذكر في القرآف وتكرر ذكره في أكثر مف موضع  ،وجاء ذكر لفظ ( َ
في سورة البقرة ،وذلؾ في وصفو سبحانو وتعالى لمبقرة بقولو:

الن ِ
ِ
س ُّر َّ
ين بأنيا )
َّك ُي َب ِّين لَّ َنا َما لَ ْوُن َيا قَ َ
( قَالُواْ ْادعُ لَ َنا َرب َ
اظ ِر َ
ص ْف َراء فَاقعٌ لَّ ْوُن َيا تَ ُ
ال إِنَّ ُو َيقُو ُل إِ ّن َيا َبقَ َرةٌ َ
( سورة البقرة –اآلية ، ،) 8;-ومشتقات المفظ ذكرت في ثالثة مواضع مف القرآف الكريـ معبرة جميعيا عف
الموف األصفر ودرجاتو ،حيث جاء ذكر لفظ (مصف اًر) في ثالثة مواضع مف القرآف الكريـ .ذكر الموناالصفر
ومشتقاتو خمس مرات في خمس آيات ،وتمت االشارة الى داللة ومعنى ذكر الموف في اآليات التالية قاؿ
تعالى:
ال إِ َّن ُو
َّك ُي َب ِّين لَّ َنا َما لَ ْوُن َيا قَ َ
 )1إلدخال السرور< في اآلية  8;-من سورة البقرة { ،قَالُواْ ْادعُ لَ َنا َرب َ
الن ِ
ِ
س ُّر َّ
ين}  ،وىذه داللة عمى جماليا وتألقيا وحيويتيا وذلؾ
اظ ِر َ
ص ْف َراء فَاقعٌ لَّ ْوُن َيا تَ ُ
َيقُو ُل إِ ّن َيا َبقََرةٌ َ
في عبارة موجزة بميغة ،أي أنيا صفراء الموف مف الصفرة المعروفة وفَ ِاقعٌ لَّ ْوُنيَا تعني صافية الموف
مف شدتيا ،وقد ذكر القرطبي عف ابف عباس ( فَ ِاقعٌ لَّ ْوُنيَا) تعني شديدة الصفرة تكاد مف صفرتيا
تبيض لتسر الناظريف داللة عمى جماليا وتألقيا وحيويتيا

يج
 )2اليبوسة والجفاف <في اآلية  42-من سورة الحديد َ ( ،ك َمثَ ِل َغ ْي ٍث أ ْ
ب ا ْل ُكفَّ َار َن َباتُ ُو ثُ َّم َي ِي ُ
َع َج َ
اما)،وىنا الداللة عمى الفناء.
صفًَّار ثُ َّم َي ُك ُ
فَتََراهُ ُم ْ
ون ُحطَ ً

 )5الفساد والدمار< في اآلية  73-من سورة الروم ِ ،
صفًَّرا﴾  ،يوضح ا﵀
س ْم َنا ِر ً
يحا فَ َأر َْوهُ ُم ْ
﴿ولَئ ْن أ َْر َ
َ

تعالى أف أثر الريح عندما تأتي بدوف مطر تخمؼ اصف ار اًر في الزرع ،بعد اخض ارره ،والموف األصفر

ىنا يرتبط بالجدب والجفاؼ معب اًر عف كونو نذي اًر لفقداف الحياة والحيوية ،وفي الموضعيف اآلخريف
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في سورتي الزمر والحديد يضرب ا﵀ مثالً أف الدنيا ىكذا تكوف خضرة نضرة حسناء ،بما تحتويو
مف مباىج ثـ تعود عجو اًز ضعيفا  ،والشاب يعود شيخاً ىرماً كبي اًر ضعيفاً ،كذلؾ فالزرع بعد خضرتو
( يييج ) أي ييبس فتراه مصف اًر.

الس َماء َماء
 )6إحياء األرض بعد موتيا< في اآلية – 43من سورة الزمر { ،أَلَ ْم تََر أ َّ
َنز َل ِم َن َّ
َن المَّ َو أ َ
ِ
ِ
سمَ َك ُو َي َنا ِبيعَ ِفي ْاأل َْر ِ
اما إِ َّن
صفًَّار ثُ َّم َي ْج َعمُ ُو ُح َ
ض ثُ َّم ُي ْخ ِر ُج ِبو َزْر ًعا ُّم ْختَمفًا أَْل َوا ُن ُو ثُ َّم َي ِي ُ
يج فَتََراهُ ُم ْ
فَ َ
طً
ِفي َذلِ َك لَِذ ْكرى ِأل ُْولِي ْاألَ ْل َب ِ
اب} .
َ
ص ِر* َكأَنَّ ُو
 )7لمشاىد جينم <في اآليتين 54-و 55من سورة المرسَلت ( ،إِ َّن َيا تَْرِمي ِب َ
ش َر ٍر َكا ْلقَ ْ
ص ْفر)
ِج َمالَ ٌ
ت ُ

ص ْفٌر في موضع واحد فقط في القرآف الكريـ لتدلؿ عمى الموف األسود المخموط بالموف
وردت كممة ُ

األصفر ( ،كأنو جمالت صفر ) وجمالة جمع جمؿ ،وفي قراءة جمالة صفر أي في ىيئتيا وكثرتيا

وتتابعيا وسرعة الحركة والموف ،والعرب تسمي سود اإلبؿ صف اًر لشوب سوادىا بصفرة ،و يتضح مف
ذلؾ أف الدالالت المونية مثؿ الدالالت المغوية ليا صمة بالثقافة ،كما أف ليا دالالت نفسية وليا
دالالت رمزية أيضاً.
أف الموف األصفر يرتبط بالجدب وقرب اليالؾ والمرض فيو يأتي معب اًر عف كونو نذي اًر لفقداف الحياة
والحيوية ،فيقاؿ لمعيف الحقودة الحاسدة (العيف الصفراء )،و (وجيو أصفر) ،لمداللة عمى وجو المريض الذي

يعاني مف المرض والذبوؿ  ،والضحكة الصفراء  ،إذا كانت بم اررة أو منتزعة انتزاعا ،وتسمى الصحؼ

الميتمة بالفضائح واألخبار المثيرة (الصحافة الصفراء )وعمى العكس عندما يكوف ناصعا مشوب بالموف
األبيض (فاقع) فانو يعطي السرور والراحة لمنفس ،والموف االصفر في الحمـ إشارة لمجماؿ والبيجة وذلؾ

استناداً لقوؿ ا﵀ عز وجؿ عف البقرة بأنيا تسر الناظريف ،ليعبر عف االزدىار
ثانيا -المون األبيض

لوف الطيارة والنور اإلليي والضياء الدنيوي  ،يتميز الموف األبيض عف سائر األلواف في وظيفتو و
طبيعتو  ،ورمزه وداللتو وتأثيره  ،فيناؾ شبكة مف العالقات تربط ىذا الموف وسموؾ اإلنساف  ،وكثي اًر ما
نستخدـ في حياتنا اليومية مصطمحات مثؿ األيادي البيضاء و الوجو األبيض و الراية البيضاء ،والموف
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األبيض ،وىو ثاني لوف ذكر في القرآف  34مرة في  34آية وتحت مسميات مختمفة (ابيضت) لموجوه
ولمعينيف و(تبيض) مرة لموجوه و(األبيض) مرة لمفجر و(بيضاء)  8مرات خمسة منيا في قصة موسى
و(بيض) مرة لمجباؿ و مرة لمبياض الناصع ،قاؿ تعالى:
 )1داللة الضياء واشراق الشمس ووقت الفجر والصباح< في سورة البقرة -االيةَ ﴿،3:9-و ُكمُوْا
ِ
ِ
وا ْشربوْا حتَّى يتَبيَّف لَ ُكـ ا ْل َخ ْيطُ ْاأل َْبي ُ ِ
ض في
َس َوِد م َف الفجر﴾  ،أتى لفظ األ َْب َي ُ
َ
ض م َف اْل َخ ْيط ْاأل ْ
َ َُ َ َ َ َ ُ
موضع واحد مف القرآف الكريـ وتفسير رسوؿ ا﵀ (ص) عف كممة األبيض ىنا بياض النيار والخيط
عبارة عف الموف.
 )2لون وجوه أىل الجنة <في سورة ال عمران -اآليتين، 328 -و﴿ ،329وأ َّ َِّ
َّت
يف ْاب َيض ْ
َما الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
وف ﴾ ،تعني إشارة إلى النقاء والطيارة والصالح حيث قاؿ
ُو ُج ُ
وىيُ ْـ فَفي َر ْح َمة المو ُى ْـ فييَا َخال ُد َ
ت وجوىيـ أَ ْكفَرتُـ بع َد إِ ِ
ض وجوه وتَسوُّد وجوه فَأ َّ َِّ
اب
يمان ُك ْـ فَ ُذوقُوْا اْل َع َذ َ
تعالىَ ﴿ :ي ْوَـ تَ ْب َي ُّ ُ ُ ٌ َ ْ َ ُ ُ ٌ
َما الذ َ
يف ْ
اس َوَّد ْ ُ ُ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ
وف ﴾ .
بِ َما ُك ْنتُ ْـ تَ ْكفُُر َ

َسفَى َعمَى
 )5مرض العين من شدة الحزن< في سورة يوسف -االيةَ ﴿ :6-وتََولَّى َع ْنيُ ْـ َوقَ َ
اؿ َيا أ َ
ِ
ِ
يـ ﴾ .
ؼ َو ْاب َيض ْ
وس َ
ُي ُ
َّت َع ْي َناهُ م َف اْل ُح ْزِف فَيُ َو َكظ ٌ

اء
﴿وَن َزعَ َي َدهُ فَِا َذا ِى َي َب ْي َ
ض ُ
 )6معجزة موسى <ورد في عدة سور ،في سورة األعراف -اآلية َ 32:-
ِ ِ
ضاء
يف﴾  ،وكذلؾ في سورة الشعراء –اآلية  ،55-قاؿ تعالى< ﴿ َوَن َز َ
ع َي َدهُ فَِا َذا ِى َي َب ْي َ
ل َّمناظ ِر َ
ِ ِ
اء ِم ْف
يف ﴾ وفي سورة النمل –االية ، 34-قاؿ تعالى ﴿ َوأ َْد ِخ ْؿ َي َد َؾ ِفي َج ْيبِ َ
ؾ تَ ْخ ُرْج َب ْي َ
ل َّمناظ ِر َ
ض َ

ض ِ
ِ
سو ٍء ﴾ ( سورة القصص –
َغ ْي ِر ُسوٍء ﴾،وقاؿ تعالىْ :
اء م ْن َغ ْي ِر ُ
(اسمُ ْك َي َد َك في َج ْي ِب َك تَ ْخ ُر ْج َب ْي َ َ
اضمـ ي َد َؾ إلى ج َن ِ
اء
اح َؾ تَ ْخ ُرْج َب ْي َ
َ
االية ،) 54-وقال تعالى <في سورة طو-اآلية َ ﴿ ، 44-و ْ ُ ْ َ
ض َ
ِم ْف َغ ْي ِر ُسوٍء َآيةً أخرى ﴾ .

اء لَ َّذ ٍة لِ َّ
يف﴾
 )7لون شراب أىل الجنة < في سورة الصافات –اآلية – َ ﴿ ،68ب ْي َ
مش ِاربِ َ
ض َ
 )8لون الطرق بين الجبال< ورد ذكرىا في سورة فاطر -اآلية ﴿ ، 49-و ِم َف اْل ِج َب ِ
يض َو ُح ْمٌر
اؿ ُج َد ٌد ِب ٌ
َ
ود ﴾.
يب ُس ٌ
ُم ْختَمِ ٌ
ؼ أَْل َو ُانيَا َو َغ َاربِ ُ

 )9البياض الناصع

ون ﴾ ،اآلية تحمؿ في
< في سورة الصافات –اآلية – ;َ ﴿ ،6كأ ََّن ُي َّن َب ْي ٌ
ض َّم ْك ُن ٌ

معانييا الطير والنقاء الذي تختص بو الحوريات  ،فيي تحمؿ أيضاً صفة الجماؿ المتمثؿ بالبياض
7

ض) في سورة الصافات حيث وصؼ ا﵀ تعالى نساء أىؿ الجنة بأحسف ألواف
الناصع وقد أتى لفظ ( َب ْي ٌ
النساء وقد جاء في التفسير أي أبيض في صفرة وىو أحسف ألواف النساء ،وفي ىذا وصفيف بطراوة

االبداف  ،ومكنوف يعني محصوف لـ تمسو األيدي ،إال أف المعنى األقرب ىو وصفيف بالرقة والضعؼ
مثؿ البيض الذي أتى أسمو مف وصفو أي لونو األبيض.
أطمقت العرب البياض عمى الماء والشحـ والمبف في قوليـ ( األبيضاف) ،و الماء والحنطة ،الشحـ
والشباب ،الخبز والماء ،كما استخدموا البياض في مقاـ المدح بالكرـ ونقاء العرض ،كما ورد الموف
األبيض في تعابير قديمة وحديثة مثؿ إطالؽ األبيض عمى الفضة وعمى السيؼ ،ووصؼ األرض بأنيا
بيضاء وكذلؾ الخيط األبيض ىو أوؿ ضوء النيار وذكر الموف األبيض في اشعار العرب قبؿ اإلسالـ،
فقاؿ الشاعر عنترة بف شداد:
ولقد ذكرتك والرماح نواىل

مني وبيض اليند تقطر من دمي

واستخدمو النابغة الذبياني في وصؼ السيوؼ في قولو:

فيم يتساقون المنية بينيم

بأيدييم بيض ،رقاق المضارب

وفي قوؿ الشاعر زىير بف أبي سممى:

ىم ضربوا عن فرجيا بكتيبة

كبيضاء حرس في طوائفيا الرجل

والعرب تدعي البياض ،وتمدح بيا نساءىا ورجاليا ،قاؿ الشاعر حساف بف ثابت األنصاري يمدح آؿ جفنة:
بيض الوجوه كريمة أحسابيم

شم األنوف من الطراز األزل
َّ

وشاعت األلواف في شعر ابف المعتز في العصر العباسي وأكثرىا عنده األبيض واألسود واألحمر
واألصفر واألخضر واألزرؽ واألسمر ،كقولو:

بيضاء إن لبست بياضاً خمتيا

منضداً في مجمس
كالياسمين
ّ

وال يحمؿ وجود الموف األبيض في الحمـ أي معنى سمبي عمى اإلطالؽ  ،فعندما يطغى الموف األبيض عمى
الحمـ فانو يدؿ عمى اليدوء والصفاء والسالـ الداخمي .
استخدامات المون األبيض
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في المنازل أحد أكثر األلواف حيادية ،ألنو يدؿ عمى النظافة والطيارة لذلؾ يتـ استخدامو في الطالء مع
األلواف البراقة ليتـ تخيفيا ،وفي العادة يستعمؿ في الطالء كخمفية بشكؿ عاـ أللواف أخرى.
لممَلبس يدؿ في المالبس عؿ الجاه والحالة المادية المترفة ،ومف صفات مف يرتدي الموف األبيض الثقة
واألمانة.
يرتبط ىذا الموف عند معظـ الشعوب بالطػُير والنقاء  ،فمثال يقاؿ فالف صحيفتو بيضاء  ،أي ذو سمعة
طيبة  ،إال أف الموف األبيض ال تقتصر معانيو عمى المعاني الحموة الطيبة  ،وانما معناه حسب السياؽ  ،إذ
قد يدؿ عمى معاني مذمومة  ،مثؿ ( العيف البيضاء ) أي العيف التي ال ترى  ،و الشعر األبيض والرموش
البيضاء داللة عمى الشيب ،وبعض التعبيرات ،استخدـ فييا (األياـ البيض ) وىي األياـ  13و  14و 15
مف كؿ شير ألف القمر يطمع فييا مف أوليا إلى آخرىا ويقاؿ( أرض بيضاء ) اي ممساء ال نبت فييا

،و(كذبة بيضاء ) تعني ال ضرر منيا  ،ولمداللة عمى االستسالـ واعالف الطاعة ترفع(الراية البيضاء ).
 المون األسود

لوف جينـ والنفس األمارة بالسوء والذنب والكفر والسواد ،ونقيض البياض ،لوف الحسد والغيرة ،وىو ال يعكس
أي ضوء يقع عميو ألنو يمتص كؿ األلواف الضوئية  ،والسواد يمنع البصر مف االنتشار ويقبضو عف

االنبساط ويكفو عف اإلدراؾ ،واختمؼ في األسود حتى قيؿ(إنو ليس لونا إذ الموف مرئي ،وما لـ يرى فميس
لونا ) ،ذكر الثعالبي في الفصؿ الثالث عشر مف كتابو (فقو المغة وسر العربية) تَرتِ ِ
اإلن َس ِ
اف  ( ،إذا
يب َس َو ِاد ْ
ْ
ّ
ٍ
آد ُـ،
ُّم َرِة فَيُ َو َ
َص َح ُـْ ،
أس َم ُرْ ،
ص ْف َرٍة تَ ْعمُوهُ فَيُ َو أ ْ
َعالَهُ أ َْد َنى َس َواد فَيُ َو ْ
فاف َز َاد َس َو ُادهُ َم َع ُ
فاف َز َاد َس َو ُادهُ َعمَى الس ْ
فاف ا ْشتَ َّد سو ُاده فَيو ْأدَلـ”) ،وأشار لتَ ْق ِس ِيـ الس ِ
ِ
َس َح ُـِ ،
ؼ بِ ِو في
وص ُ
ْ
فاف َز َاد َعمَى َذل َؾ فَيُ َو أ ْ
اء تُ َ
َّواد َعمَى أ ْش َي َ
َ َ ُ َُ ُ
َ
ِ
اءَ ،ن ْبت
الفصؿ الرابع عشر( ،لَْيؿ َد ُجو ِج ّيَ ،س َح ٌ
اءَ ،شفَة لَ ْع َس ُ
اب ُم ْدلَ ِي ٌّـَ ،ش ْعر فَاحـ ،فَ َرس أ َْد َى ُـَ ،ع ْيف َد ْع َج ُ
ؼُ ،د َخاف َي ْح ُموـ) ،يحتؿ المرتبة الرابعة مف حيث عدد وروده في القرآف الكريـ وقد ورد في
َح َوىَ ،و ْجوٌ أَ ْكمَ ُ
أْ
موضعيف في اآلية  156مف سورة آؿ عمراف واآلية  187مف سورة البقرة  ،والموف األسود يؤكد بمفظ

غربيب قاؿ تعالى  (،ومن الجبال جدد بيض وحمر مختمف ألوانيا وغرابيب سود ) (سورة فاطر –االية
ا

 )49أي صخور شديدة السواد  ،ومف الالفت لمنظر في اآلية الكريمة إيراد األبيض واألحمر وافراد األسود
المخصص بقولو ( والسواد شدة األ ََدمة ،أسود وأسحـ ثـ جوف
بعد ذكر الموف ،ذكره ابف سيده في معجمو ُ
وفاحـ ثـ حالؾ وحانؾ ثـ حنكوؾ وسحموؾ ثـ خداري والدجوجي ثـ غربيب وغدافي) ،والموف األسود يعطي
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تأثي ار بالحزف لدى معظـ الشعوب ،ويحمؿ إحساسا بالوحشة والكابة واليـ لكنو أيضا يعبر عف اإلحساس

بالوقار واالتزاف ومف دالالت الموف :

ِ
ِ
َس َوِد
َّف لَ ُك ُـ اْل َخ ْيطُ ْاأل َْب َي ُ
 )3ظممة الميل  ،في سورة البقرة-اآلية ﴿ .3:9 -حتى َيتََبي َ
ض م َف اْل َخ ْيط ْاأل ْ
الفجر﴾
ِمف
َ

 )4لون وجوه أىل النار  ،ورمز وعالمة دالة عمى الكافر يوـ القيامة في سورة آل عمران -اآلية -
﴿ .328

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجيوىم أكفرتم بعد أيمانكم فذوقوا

العذاب بما كنتم تكفرون ﴾

س َودًّا
﴿وِا َذا ُب ٍّش َر أ َ
َح ُد ُى ْـ بِ ْاأل ُْنثَى ظَ َّؿ َو ْجيُوُ ُم ْ
 )5الكرب واليم والحزن ،في سورة النحل-االيةَ ،7:-
ِ
ب لِ َّمر ْح َم ِف َمثَالً ظَ َّؿ
ض َر َ
َح ُد ُىـ بِ َما َ
يـ﴾ ،وفي ( سورة الزخرف-اآليةَ ( ) 39 -وِا َذا ُب ٍّش َر أ َ
َو ُى َو َكظ ٌ
ِ
يـ ).
َو ْجيُوُ ُم ْ
س َودًّا َو ُى َو َكظ ٌ
َح َوى أي أسود
اء أ ْ
اء أ ْ
َح َوى﴾ ،و ُغثَ ً
 )6اليبوسة والفناء ،في سورةاألعمى-االية﴿، 7-فَ َج َعمَوُ ُغثَ ً
رميما.
أي جعمو
ىشيما ً
ً
 )7لون بعض الجبال ،في سورة فاطر –اآلية 49-
َخر ْج َنا بِ ِو ثَمر ٍ
ات ُّم ْختَمِفًا أَْلو ُانيا و ِم َف اْل ِج َب ِ
يض
اؿ ُج َد ٌد بِ ٌ
ََ
فَأ ْ َ
َ َ َ
 )8لون وجوه الكاذبين  ،في سورة الزمر-اآلية82 -
وىيـ ُّمسوَّدةٌ أَلَ ْيس ِفي َجيَّنـ م ٍّ
يف ).
ثوى لْم ُمتَ َكب ٍِّر َ
ََ َ ً
َ
ُو ُج ُ ُ ْ َ

َف المَّو أ َ ِ
َّماء َماء
 ﴿.أَلَ ْـ تََر أ َّ َ
َنز َؿ م َف الس َ
سود ﴾
َو ُح ْمٌر ُّم ْختَمِ ٌ
ؼ أَْل َو ُانيَا َو َغ َاربِ ُ
يب ُ
َِّ
 (،ويوـ اْل ِقي ِ
يف َك َذُبوْا َعمَى المَّ ِو
امة تََرى الذ َ
َ َْ َ َ َ

الغواص في أوىاـ الخواص) عف الموف األسود قولو( وأما قوليـ الحسف فمعناه أنو ال
كتب الحريري في ( ّ
درة ّ
المجدبة :حمراء ،و ُّ
كنوا عف األمر
الج َماؿ إالّ بتجميؿ مشقّة َّ
يحمر منيا الوجو ،كما قالوا َ
يكتسب ما فيو َ
لمسنة ُ
المستعصب بالموت األحمر ،كما قيؿ:
ُ
واذا رأت عيناؾ طرفاً أسودا
بأف ىناؾ موتاً أحم ار
فأعمـ ّ
استخدـ العرب الموف األسود في تعبيراتيـ مثؿ سواد القوـ أي معظميـ ،وسواد الناس تعني عواميـ وكؿ

عدد كثير،و السواد تطمؽ عمى جماعة مف النخؿ والشجر لخضرتو وسواد الكوفة والبصرة :قراىما ،و
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( األسوداف ) أطمقت عمى الكثير مف الثنائيات  ،إال أنيا غالبا ما تدؿ عمى( التمر والماء ) مف حديث أـ
المؤمنيف عائشة بنت أبي بكر( رض ) ،ونعتت بو كثير مف الموصوفات التي ابغضوىا وكرىوا رؤيتيا،
فاألكباد سوداء ،ووجو الجباف الخائؼ أسود والغرباف سود ،والظالـ والميؿ كذلؾ ،كقوؿ الشاعر امرئ القيس:
تمؾ النجوـ إذا حانت مطالعيا

شبيتيا في سواد الميؿ اقتباساً

قال ابن قيس
رأيتؾ في السواد فقمت بد ار...............بدا في ظممة الميؿ البييـ
وألقيت السواد فقمت شمس..............محت بشعاعيا ضوء النجوـ
قول ابن الرومي
لمسود فػي السػود آثػار تركػف بيػاوقعا

مف البيض يثني أعيف البيض

الشخص الذي يرى الموف األسود في الحمـ ىو شخص تحيط بو المشاكؿ مف جميع الجيات ،وتمر حياتو

بفترة عصيبة ،كذلؾ فاف رؤية الموف األسود تدؿ عمى وقوع المشاكؿ العائمية في أسرة مف يرى الحمـ  ،أما مف

يرى أيدي سوداء في الحمـ فاف ذلؾ يدؿ عمى عجزه حياؿ مشاكمو وعدـ قدرتو عمى حميا ،وأما مف يرى انو

يمحو الموف األسود مف حولو فاف مشاكمو أو الكرب الذي يمر بو سينفرج باذف ا﵀ .
استخدامات المون األسود

لمطَلء يتـ استخدامو لطالء مساحات صغيرة إلى جانب ألواف أخرى خاصة األلواف القوية والدافئة ،مما
يساعد عمى إيضاحيا وبروزىا.
طَلء األظافر اتسعت ظاىرة طالء األظافر بالموف األسود ،حيث يرمز عند البعض إلى التمرد عمى ما ىو
مألوؼ ومتعارؼ عميو ،وعند البعض اآلخر ألنيـ ينظروف لؤلشياء بسوداوية.
اليا بالسمطة
لممَلبس تدؿ المالبس السوداء عمى القوة واالحتراؼ حيث يرتديو رجاؿ األعماؿ والماؿ ،ويرتبط ً
والقوة.
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ومف التعابير التي يستخدـ فييا الموف ( حظو أسود ) داللة عمى سوء الحظ  ،ولمداللة عمى الحقد والكراىية

يقاؿ (قمبو أسود) ،و نياره أسود  ،وصؼ لمداللة عمى سوء العاقبة ،ومراعاة لخاطرة يقاؿ ألجؿ سواد عيونو
،والقائمة السوداء ىي قائمة الممنوعيف أو الخطريف  ،لكننا ينبغي أال ننسى أف األسود مرغوب فيو أحيانا ،
مثؿ األسود جميؿ في الشعر والعيف ،و بدلة العريس يوـ الفرح سوداء  ،ويرى البعض أف األسود داللة عمى

الوقار واليدوء  ،في حيف يراه البعض اآلخر داللة لمكبت والغموض.
 المون االخضرGreen
الموف الثانوي الذي ينتج مف مزيج المونيف األزرؽ واألصفر طولو الموجي  ( 520 – 560 ) nmلو
داللة خاصة في اإلسالـ تجعمو ممي از عف باقي األلواف و مقدما عمييا  ،فيو لوف الجنة و لوف الحياة و
القيامة  ،حيث ضرب ا﵀ مثؿ القيامة مف اخضرار المزارع في الربيع بعد أف كانت كالموات  ،وقد وعد
المسمموف المتقوف بالجنة  ،حيث السندس و اإلستبرؽ األخضر و الظالؿ الخضر في كؿ أرجاء الجنة و
جوانبيا  ،و الموف األخضر ىو الموف المفضؿ عند النبي

(ص) ،ورد في سبعة مواضع مختمفة

(اآليتان  68 ،65من سورة يوسف ،واآلية ;; من سورة األنعام ،واآلية  :2من سورة يس ،واآلية
 98من سورة الرحمن،و اآلية  43من سورة اإلنسان ،واآلية  53من سورة الكيف )والموف األخضر
يوحي بالجماؿ والنماء والنعيـ في الدنيا واآلخرة فالعيف تطمئف لمرآه والجوارح تسكف تبعا لذلؾ فيو مف
نعيـ الجنة .
الموف األخضر محبوب عند العرب ويطمؽ عمى كؿ جميؿ فيقاؿ (األخاضر) لمذىب والمحـ  ،وتكنى المرأة
السوداء( بالخضراء )وكذا عف الحسناء كقوؿ الرسوؿ (ص) (:إياكـ وخضراء الدمف ) والمقصود المرأة

الحسناء الجميمة التي تنبت في منبت سوء ويقاؿ لمسماء الخضراء قاؿ (ص)  ( :ما أظمت الخضراء وال

أقمت الغبراء أصدؽ ليجة مف أبي ذر ) فاستعمؿ الموف األخضر بدال مف األزرؽ لتميزه وحسنو  ،والدالالت

القرآنية لموف :

 )1لون الشجر والزرع واألرض  :في سورة يوسف –االية ، 68-قاؿ

ؼ أَيُّيَا الص ٍّ
يؽ
ٍّد ُ
وس ُ
تعالى ُ{:ي ُ
ُخر يابِس ٍ
ات لَّ َعمٍّي أ َْرِجعُ إِلَى
َوأ َ َ َ َ

أَ ْفتَِنا ِفي س ْب ِع بقَر ٍ
ات ِس َم ٍ
ض ٍر
اف َي ْأ ُكمُيُ َّف َس ْبعٌ ِع َج ٌ
اؼ َو َس ْب ِع ُس ُنبالَ ٍت ُخ ْ
َ ََ
الن ِ َّ
َّ
ض ٍر )عمى لوف السنبالت ووصفيا بالخضر داللة عمى
وف}.وتدؿ كممة ( ُخ ْ
اس لَ َعميُ ْـ َي ْعمَ ُم َ

12

الخصوبة وىو ما يعطي االستقرار في الحياة  ،وىذا داللة عمى أف الموف األخضر يعنى الحياة بما
فييا مف معاني االستقراروالراحة .
َف المَّو أ َ ِ
يؼ َخبِ ٌير} (سورة
ض َّرةً إِ َّف المَّوَ لَ ِط ٌ
ض ُم ْخ َ
صبِ ُح ْاأل َْر ُ
قال تعالى {أَلَ ْـ تََر أ َّ َ
َّماء َماء فَتُ ْ
َنز َؿ م َف الس َ

الحػج –االية ،)63-ومف سعادة النفس التأمؿ في إبداع الخالؽ عندما تكتسي األرض بالخضرة بعد
نزوؿ الغيث .

َخر ْج َنا ِم ْنو َخ ِ
ٍ
قال تعالى {وىو الَِّذي أ َ ِ
َخر ْج َنا بِ ِو َن َب َ ٍّ
ض ًار ُّن ْخ ِرُج
ُ
َ
ات ُكؿ َش ْيء فَأ ْ َ
َّماء َماء فَأ ْ َ
َنز َؿ م َف الس َ
َ َُ
اف َدانِيةٌ وجَّن ٍ
ِ ِ
اكبا و ِمف َّ ِ
ِ
ِ
ات ٍّم ْف أ ْ ٍ
اب و َّ
اف ُم ْشتَبِيًا َو َغ ْي َر
وف َو ُّ
الن ْخ ِؿ مف طَْمعيَا ق ْن َو ٌ َ َ َ
الرَّم َ
الزْيتُ َ
م ْنوُ َحبًّا ُّمتََر ً َ َ
َع َن َ
متَ َشابِ ٍو انظُروْا إِلِى ثَم ِرِه إِ َذا أَثْمر وَي ْن ِع ِو إِ َّف ِفي َذلِ ُكـ َ ٍ ٍّ
وف} (سورة األنعاـ –االية)99-
آليات لقَ ْوٍـ ُي ْؤ ِمُن َ
ْ
ُ
َ
ُ
ََ َ

ِ
اب ُس ْن ُد ٍ
ؽ﴾.
 )4لباس أىل الجنة < في سورةاالنسان-االية، 43-
ضٌر َوِا ْستَْب َر ٌ
س ُخ ْ
﴿ع َمييُ ْـ ث َي ُ
َ

 )5لون أغطية وسائد الجنة < ويقوؿ تعالى واصفا حالة أزواج الذيف آمنوا في الجنة في سورة
الرحمن -اآلية ﴿ . 98-متَّ ِكئِيف عمَى رْفر ٍ
ي ِح َس ٍ
اف﴾  ،والرفرؼ أي البسط أو
ض ٍر َو َع ْبقَ ِر ٍّ
ؼ ُخ ْ
ُ َ َ ََ

الوسائد والعبقري في الوسائد ،وفي اآلخرة يتجمى جماؿ ىذا الموف في لباس أىؿ الجنة ووسائدىـ

َّ ِ ِ
ِ
ِ
َس ِاوَر ِمف َذ َى ٍب
قال تعالى {أ ُْولَئِ َؾ لَيُ ْـ َجَّن ُ
ات َع ْد ٍف تَ ْج ِري مف تَ ْحت ِي ُـ ْاأل َْنيَ ُار ُي َحم ْو َف فييَا م ْف أ َ
ِِ ِ
ؽ ُّمتَّ ِكئِ ِ
س وِا ْستَْب َر ٍ
ض ًار ٍّمف ُس ُ ٍ
ت ُم ْرتَفَقًا}
اب َو َح ُس َن ْ
وف ثَِي ًابا ُخ ْ
يف فييَا َعمَى ْاأل ََرائؾ ن ْع َـ الثََّو ُ
َ
َوَيْم َب ُس َ
ند َ
(سورة الكيف –اآلية )53-
)6

في سورة يس –اآلية:2 -نالحظ الربط القوي بيف الموف األخضر والموف األحمر في قولو
تعالى{ :الَِّذي َج َع َؿ لَ ُكـ ٍّم َف َّ
وف} .
ض ِر َن ًا
الش َج ِر ْاأل ْ
َخ َ
ار فَِا َذا أَنتُـ ٍّم ْنوُ تُوِق ُد َ

ا قترف الموف األخضر عند الشعراء الجاىمييف بالموف األسود ،ويبدو أف العرب كانوا يطمقوف الخضرة عمى
السواد السودادىا ودكنتيا ،ومف ىنا كانوا يقولوف لمكتيبة الخضراء ،إذا غمب عمييا لبس الحديد والدروع إذا

صدأة مالت ألوانيا إلى الخضرة ،يقوؿ الشاعر النابغة الذبياني:
يصونوف أجسادا قديما نعيميا

بخالصة األرداف خضر المناكب

رؤية الموف الخضر في الحمـ تحتمؿ داللتيف ،الداللة األولى ىي التحذير حيث أف الشخص الذي يفقد غرضاً

بالموف األخضر ىو شخص سيتعرض لفترة مف عدـ االستقرار وافتقاد لمراحة ،أما الشخص الذي يرى نفسو
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ممطخاً بالموف األخضر ،أو مف يحصؿ عمى ىدية أو شيء بالموف األخضر فعميو أخذ الحيطة والحذر،

والداللة الثانية ىي الراحة واالستقرار ،فالشخص الذي يرى نفسو يأكؿ طعاما بالموف األخضر فانو يسعى
لمسعادة والتجدد والشباب ،ورؤية أشياء ليست خضراء وقد اصطبغت بيذا الموف فانو يدؿ عمى الرغبة في

االستقرار.

أىمية المون األخضر
يقدـ العمـ الحديث داللة جديدة لمفظ خض اًر ،أف المقصود بيذا المفظ ىو مادة الكموروفيؿ ()Chlorophyll
(اليخضور )،وىو مادة كيميائية معقدة التركيب يعود ليا الموف األخضر في النباتات عمى اختالؼ أنواعيا
وأشكاليا وأحجاميا وخصوصاً في أوراقيا الخضراء  ،الكموروفيؿ األخضر أحد المعجزات الحقيقية التي
أوجدىا ا﵀ سبحانو وتعالى في دنيا النبات كونو يمعب دو اًر في بناء األغذية النباتية يفوؽ كؿ ما تقوـ بو
مصانع عديدة وكبيرة ومعقدة فمف خاللو يتـ إنتاج المواد الكربوىيدراتية البسيطة أو المعقدة مثؿ األنواع
المختمفة مف السكر ( الكموكوز ،والفركتوز ،والسكروز) وأيضاً األنواع المختمفة مف النشا ( الموجود في
الحبوب عامة أو في بعض األجزاء النباتية األخرى مثؿ درنات البطاطا والبطاطس وغيرىا)  ،وال يتـ إنتاج
مثؿ ىذه المواد الغذائية اليامة إال بوجود األشعة الضوئية ،ويطمؽ عمى تمؾ العممية اسـ التمثيؿ الضوئي
عنصر ألوكسجيف الضروري الستمرار الحياة وبقاء األحياء .
ا
، Photosynthesisوفييا يتـ اطالؽ
ومما سبؽ يتضح أف الموف األخضر يعني الحياة بما فييا مف معاني لالستقرار والراحة ،ويحمؿ أيضاً
داللة الخصوبة  ،وحديثاً أجريت تجارب الستخداـ األلواف في عالج بعض األمراض ،وذلؾ بجعؿ المريض
يرتدي ثوباً مف لوف معيف أو يجمس في غرفة جدرانيا وفرشيا مف نفس ىذا الموف ،ويقوـ بتركيز نظره لفترة
محددة عميو في الوقت الذي يحصر فيو ذىنو ويتأمؿ مكاف األلـ الذي يعانيو ،فكاف مما اكتشفوه أف الموف
األخضر بالذات يقتؿ الجراثيـ والبكتريا ويسكف اآلالـ ويقاوـ اإلنياؾ والشعور بالتعب ،فيشعر صاحبو بأريحية
وسعادة ويشفي مف األمراض الميكروبية ،وبذلؾ عرفوا سر استخداـ الفراعنة لموف األخضر في مقابرىـ
لحفظ المومياء مف التحمؿ البكتيري  ،وصدؽ ا﵀ العظيـ في قرآنو الكريـ عندما جعؿ الموف األخضر لوف
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لباس أىؿ الجنة ولوف فرشيـ ليمفتنا إليو والى وجوبية التشبو بيـ في مالبسنا وفرشنا في الدنيا لعمنا نذوؽ
جزءاً مف سعادتيـ  ،ذلؾ فضالً عف ما يؤديو لوف الخضرة مف تقوية لمنظر والزيادة في حاسة البصر ،وسبب
ذلؾ فيما يقولو أىؿ الطب أف الموف األخضر يجمع الروح الباصر جمعاً رفيقاً مستمذاً غير عنيؼ ،واف كاف
الموف األسود يجمع الباصر أيضاً لكنو يجمعو بعنؼ واستكراه عمى ضد ما يجمعو الموف األخضر.
إف الموف األخضر في عمـ األلواف لو داللة عمى الفرح والسعادة والسالـ ،حيث يريح العيوف الناظرة إليو،
وييدئ األعصاب المشدودة والمتوترة ،واألشخاص الذيف يحبوف الموف األخضر يوصفوف بأنيـ أصحاب
العواطؼ الصادقة وبالحناف واليدوء ،ومحبتو وتقديـ الخير والمساعدة لآلخريف ،ويعمموف لموصوؿ إلى
غاياتيـ بخطوات راسخة وواثقة ،وقد اعتمد ىذا الموف لطالء جدراف غرؼ العمميات الجراحية ولوف لباس
أطباء الجراحة ،وفي إحدى تجارب عمـ النفس ،فقد أجريت تجربة عمى جسر يدعى (بالؾ فرايار) جسر
االنتحار في لندف ،وذلؾ لكثرة عدد الذيف انتحروا عميو ،وعندما قاموا بتغيير لوف الجسر الداكف إلى الموف
األخضر الجميؿ ،لوحظ بعد ذلؾ قمة المنتحريف مف عمى ىذا الجسر.
 المون االزرق Blue
لوف البحر والسماء وراحة اليد ،مف األلواف األساسية, ،أقصرىا طوؿ موجي  ،حيث يبمغ طوؿ موجتو
)  ) 450 – 490نانو متر ،يعتبر الموف األزرؽ مف أكثر األلواف التي ليا معاني معقّدة ومتناقضة
فاألزرؽ الغامؽ يدؿ عمى الثقة ،والكرامة ،والذكاء ،والسمطة ،والسيطرة ،بينما الفاتح يدؿ عمى النظافة،
والقوة ،واالعتمادية ،ورباطة الجأش (وأصؿ ىذه المعاني مف صفات المحيطات والمياه الداخمية) اما األزرؽ
السماوي فيدؿ عمى السالـ ،والصفاء ،وبشكؿ عاـ ىو لوف السالـ واليدوء ،وتعزيز االسترخاء الجسدي
والعقمي ،يقمؿ اإلجياد ويخمؽ شعو اًر باليدوء والنظاـ ويبطئ عممية التمثيؿ الغذائي فكمما زاد الموف األزرؽ
وينمي قدرتنا عمى التواصؿ ويميـ
نشعر بالحرية أكثر ،وىذا الموف يساعد في تعزيز التعبير عف الذات ّ

اإلنساف ،فاألزرؽ ىو لوف الروح والتفاني في كؿ مجاالت الحياة فالذيف يحبوف األزرؽ تالحظيـ يحبوف
تمت
المساعدة ،واإلنقاذ ،والصداقة ،والعطاء ّ
يحبوف بناء عالقات قوية ،ويصابوف بخيبة أمؿ كبيرة إذا ّ
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خيانتيـ أو ىدـ ىذه الثقة ،استعمؿ الموف األزرؽ لؤلمور الحسنة الجميمة ذات المنفعة والخير ،وقد ُيراد بيا
وصؼ السماء والشمس والعيوف ،يقوؿ ابف المعتز:
ت
ورَنا َّ
إلي الفرقداف كما َرَن ْ
َ

قاء تنظر مف نِقَ ٍ
اب اسوِد
زر ُ ُ

الموف األزرؽ عمى العموـ غير محبوب عند المسمميف ألنو لوف أعداء العرب مف الروـ  ،كما ورد األزرؽ
بمعنى األخضر وبمعنى األبيض ،ووصفاً لمماء واألسنة يقوؿ ابف منظور في معجمو لساف العرب

(أف الزرقة في العيف خضرة في سوادىا أو أف يتغشى سوادىا بياض).
ذكر في القرآف مرة واحدة لمداللة عمى لون وجوه الكفار عند الحشر مف شدة أىواؿ اليوـ ،والخوؼ والرىبة
﴿ي ْوَـ ُي ْنفَ ُخ ِفي الص ِ
يف َي ْو َمئٍِذ ُزْرقًا﴾( سورة طو-اآليو.)324-
،قاؿ تعالى َ
ُّور َوَن ْح ُش ُر اْل ُم ْج ِرِم َ
قيؿ معناه زرؽ العيوف مف شدة ما ىـ فيو مف األىواؿ والحزف ،وىذه اآلية داللة عمى أف ىذه األجساـ ال تبمغ
الموت أو الحياة ،فالمعروؼ أف لوف الدـ أحمر وعندما يتحوؿ إلى األزرؽ يعني احتباس األوكسجيف الشديد

وفساده ،وىي أصدؽ تعبير عف الحشر .وكممة (زرقاً ) تدؿ عمى شدة االزرقاؽ ،مع ما يكتنفو مف كآبة شديدة

وحزف عميؽ وشعور باإلشراؼ عمى الموت ،وىو عمى العكس تماماً مف الموف األزرؽ الفاتح والذي يعرؼ في
ألواف الطيؼ بالموف األزرؽ النيمي ،وىو الموف الوحيد الذي يغمر سطح األرض في البحار واألنيار

والمحيطات ،ويغمفيا وينعكس مف الغالؼ الجوي عمى شكؿ مسطح أزرؽ عريض ال نيائي يسمى السماء،
وىو لوف قابؿ لمتأثر سمبي بارد ،يمتاز بتخفيؼ التوتر والعصبية عند اإلنساف بعكس الموف األحمر المثير

سمو وعمؽ ويرمز إلى المحبة والرومانسية،
لؤلعصاب والباعث لمييجاف ،والموف األزرؽ النيمي في السماء ٌ
وفي المياه برودة وارتواء .
في الحمـ يدؿ عمى التصالح مع الذات والثقة بالنفس و كذلؾ مرور الشخص بفترة مف اإليجابية و اليدوء
واالستقرار عمى جميع األصعدة ،أما عف رؤية المالبس الزرقاء فاف ليا عالقة بالحالة االجتماعية لمشخص

،إذا كانت مف رأت المناـ ىى فتاة فانيا ستتزوج ،واذا كانت متزوجة وتخمع المالبس الزرقاء فيحتمؿ أف
تواجييا مشكالت زوجية .أما بالنسبة لؤلشخاص الذيف يروف أنيـ فقدوا أحد األغراض بالموف األزرؽ فيؤالء
يعانوف فترة مف التخبط و عدـ االستجرار في الحياة ،لذلؾ وجب عمييـ االنتباه .

16

ما ىو لون السماء؟
السماء ىي الفضاء الذي يحيط بكوكب األرض و أحد أجزاء الغالؼ الجوي الذي يستطيع اإلنساف أف يراه
عند النظر إلى األعمى ،وىي منطقة غازية أكثر قرًبا لؤلرض وأكثر كثافة ،ويكوف لونيا أزرؽ في األياـ
الصافية فمماذا نراىا زرقاء؟ إف ضوء الشمس أبيض يتألؼ مف ألواف الطيؼ السبعة التي تكوف قوس قزح،
جسما لونو أزرؽ فيذا يعني اف الجسـ قد امتص جميع األمواج المونية لؤللواف المرئية وعكس
وعندما نرى
ً
تماما
الموف األزرؽ فقط  ،ألنو لـ يستطع امتصاصو فانعكس عنو فظير الجسـ بموف أزرؽ ،وىذا ما يحصؿ ً
عند سقوط ضوء الشمس واصطدامو بالغالؼ الجوي الغازي فاف ىذا الغالؼ يمتص أمواج كؿ األلواف ّإال

الموف األزرؽ فيعكسو وبالتالي تبدو السماء زرقاء الموف وتكوف وسوداء مظممة تتؤلأل فييا النجوـ ليال.
 المون االحمر

مف األلواف النارية ويعبر عف القوة والحب والجرأة ،و تأثيره قوي عمى أعصاب اإلنساف ،والذيف يعانوف مف
الوحدة والمشاكؿ النفسية يحتاجوف لموف األحمر ،ولو داللة عمى انتماء األشخاص إلى شيء ما ،لذا نرى أنو
يتـ استقباؿ الزعماء والرؤساء أثناء زياراتيـ لمبمداف المختمفة عمى سجاد أحمر كي يشعروا بأنيـ ينتموف لتمؾ

البالد.

الموف األحمر ىو الموف األشد تأثي اًر وىيجاناً وقوة وأف ليذا الموف خاصية عجيبة تتعمؽ بالحياة والسرور مف
طرؼ وبالموت والحرب والخطر مف الطرؼ اآلخر ،وىو لوف الدـ عمى اإلطالؽ ،وفي البحث عف الموف
األحمر جاءت كممة (حمر) في موضع واحد فقط مف القرآف الكريـ لتدلؿ عمى كنو الموف وصفتو ،وأف
اختالؼ األلواف يأتي مصدره مف الموف األحمر واألبيض  ،وىنا ذكر لمداللة عمى لون الطرق بين الجبال
وألوان الثمار باألشجار ،قاؿ تعالى ﴿

َخر ْج َنا بِ ِو ثَمر ٍ
َف المَّو أ َ ِ
ات ُّم ْختَمِفًا
أَلَ ْـ تََر أ َّ َ
ََ
َّماء َماء فَأ ْ َ
َنز َؿ م َف الس َ

أَْلو ُانيا و ِم َف اْل ِج َب ِ
ؼ أَْل َو ُانيَاٌ﴾ (،سورة فاطر-اآلية .)27-
يض َو ُح ْمٌر ُم ْختَمِ ٌ
اؿ ُج َد ٌد ِب ٌ
َ َ َ

بينت ىذه اآلية الكريمة موج اًز وافياً بدقة ألصؿ تغير األلواف في الطبيعة ،فقد أظيرت أف أصؿ األلواف
الطبيعية تكوف بيضاء ومف ثـ تتدرج إلى ضروب مف الحمرة إلى السواد ،و الموف األبيض ىو مخزوف كؿ
ألواف الطيؼ ،و يتحمؿ إلى بقية األلواف المعروفة المنظورة وليس المقصود ىو التحمؿ الطيفي مف خالؿ
الموشور الزجاجي كما ىو مجرب ومعموـ،بؿ القصد ىنا عممية أخرى تتـ في مكنوف خمؽ ا﵀ في الجباؿ
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والمعادف ،وىي المصدر األصمي الطبيعي لمختمؼ األلواف التي نستخدميا في الصباغة والتمويف ،فما يحدث
في تمؾ الجباؿ برىاف ساطع ودليؿ قوي عمى أف مستودع األلواف ومصدرىا جميعاً ىو الموف األبيض،و
الدراسة المتأنية الدقيقة في بطوف الجباؿ بينت أنو بمرور الوقت وفي ظروؼ مناخية طبيعية ودوف تدخؿ
ألي مؤثر خارجي بشري أو إضافة أللواف أو أكاسيد يحدث تغير لوني وبتدرج متناسؽ ومنتظـ مف األبيض
إلى درجات باىتة مف الحمرة التي ال تمبث أف تتموف بدورىا في درجات االحمرار واحدة تمو األخرى إلى أف
تصؿ إلى أقصى درجات الحمرة ،وبمرور الوقت تأخذ تمؾ األحجار الطبيعية في التغير الموني مف الحمرة
إلى درجة باىتة مف البنفسجي ومف ثـ إلى درجات األزرؽ ،وكمما مر الوقت ازدادت عممية التغير الموني إلى
درجات أغمؽ مف األزرؽ أو األخضر إلى أف يصبح الصخر يميؿ إلى السواد .
محمد (ص) أنو قاؿ(أىمؾ الرجاؿ األحمراف وأىمؾ النساء األحامرة)  ،وورد في
وروي عف النبي األكرـ ّ
الحديث الشريؼ( بعثت إلى األحمر واألسود ).

وكاف (ص) يعجبو الطائر األحمر ،والعرب تقوؿ ( امرأة

حمراء ،ويريدوف :بيضاء ،والعرب تطمؽ عمى األبيض ( أحمر) إذا أرادت لوناً أبيض ،وأطمؽ
العرب(األحمراف) ،عمى الذىب والزعفراف ،أو الخبز والمحـ  ،أو المحـ والخمر .
أح َم ُر ،فَ َرس أَ ْشقَُرَ ،رُج ٌؿ
الح ْم َرِة” (” َذ َىب ْ
المخصص في تقسيـ ُ
وقاؿ الثعالبي في الفصؿ التاسع عشر مف ُ
اء).
أَ ْق َش ُرَ ،د ٌـ أَ ْش َك ُؿ ،لَ ْحـ َش ِرؽ ،ثَ ْو ٌ
ص ْي َب ُ
امة َ
وم َد َ
ب ُم َد َّمىُ ،
اتخذ األمويوف الموف األحمر شعا اًر ليـ بعد قياـ الدولة العباسية في العراؽ ،وربما كاف ىذا الموف رم اًز
لممعارضة أياميـ ،وفي الحمـ إذا ظيرت دماء في الحمـ فانيا تفسد الحمـ ،أما ظيور الموف األحمر بشكؿ
كبير وواضح يدؿ عمى االرتباؾ والمشاكؿ التي يتعرض ليا صاحب المناـ ،كذلؾ فاف رؤية جدراف المنزؿ
بالموف األحمر تدؿ عمى المشاكؿ األسرية الكبيرة .أما إذا ظير الموف األحمر عمى ىيئة ورود حمراء فاف ذلؾ

يدؿ عمى العاطفة المتأججة والشغؼ بيف الحبيبيف ،بينما مف يحصؿ عمى ىدية مف شخص ليس عمى وئاـ

معو فاف عالقتيما في طريقيا لمتحسف.
مف استعماالت ىذا المفظ ( الموت األحمر تعني الشديد ،و أتاني كؿ أسود واحمر  :أي جميع الناس

عربيـ وعجميـ ،والضوء األحمر في المكاتب ،داللة االنشغاؿ  ،وفي الطرؽ  ،عالمة الخطر) .
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ويقاؿ أظير لو العيف الحمراء اي توعده و ىدده ،والمالبس الحمراء في السجف ،ىي مالبس اإلعداـ وقد

يتغير الموف مف دولة ألخرى وذلؾ حسب نظاـ كؿ دولة  ،واستخداـ الشمع األحمر والختـ بو  ،عالمة
اإلغالؽ عف طريؽ جية رسمية  ،ومف المنظمات الدولية التي تعتني بجرحى الحرب وضحايا الكوارث

(الصميب األحمر ،و اليالؿ األحمر).
استخدامات المون األحمر

لطَلء الجدران مف األفضؿ طالء غرؼ الطعاـ والحموس بيذا الموف ألف باستطاعتو أف يزيد مف مستوى
الطاؽ اإليجابية ويفتح الشيية لمطعاـ ،كما ال يحبذ الموف األحمر لطالء غرؼ النوـ ألنو يزيد التوتر ويقمؿ

مف االسترخاء.

المباس يظير األشخاص الذيف يرتدوف المباس ذو الموف األحمر بشكؿ قوي وج ّذاب ،لذا تفضمو الكثيرات

مف النساء ،ويزيد مف الثقة بالنفس ،ويظير الرياضي الذي يرتدي الموف األحمر بمظير القوي والمسيطر أماـ
منافسيو مف الرياضييف اآلخريف.
انطباعا عمى شخصية
طَلء األظافر إنو الموف المفضؿ عند أغمب النساء لطالء أظافرىف ،ألنو يعطي
ً
قوية ومرحة وجريئة ،وشخصية مميئة بالثقة بالنفس.
 المون الوردي
سابع لوف ذكر مرة واحدة في القرآف لمداللة عمى لون السماء عند انشقاقيا وتفطرىا يوم القيامة <في سورة
َّ ِ
ِ
الد َى ِ
ت َو ْرَدةً َك ٍّ
اف﴾.
اء فَ َك َان ْ
َّم ُ
الرحمن-اآلية﴿ ، 59 -فَا َذا ْان َشقت الس َ





عد رم اًز لمفرح ،والسعادة عند الكاثوليؾ  ،حيث يتـ استخدامو في يوـ األحد الثالث مف زمف المجيء،
ُي ّ
البوذية يشير إلى مركز لمطاقة.
واألحد الرابع مف الصوـ الكبير  ،عند
اليندوسية ،و ّ
ّ

يرتدي معظـ التايمنديوف كؿ يوـ ثالثاء الموف الوردي ،وىو إشارة عمى لوف بشرتيـ.

يعد لباساً رسمياً عند الفرنسييف في حفؿ التخرج لكميات اآلداب ،والعموـ ،والطب ،والقانوف،
ّ
والالىوت.
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أظيرت دراسة عممية أف بعض درجات الموف الوردي ليا نفس مفعوؿ الميدئات كما أنو يساعد عمى
استرخاء العضالت وقد تبيف عمميا أف جزءا مف المخ يتفاعؿ مع الموف الوردي عف طريؽ ابطالو

إلفراز ىرموف األدرناليف الذي يؤدي بدوره إلى تيدئة عمؿ عضالت القمب ،



في الحمم يدؿ الموف الوردي عمى التقدـ والنضج في شخصية صاحب الحمـ.

المون االخضر الغامق
امتَ ِ
ان} (سورة
{م ْد َى َّ
الموف الثامف في القرآف ،وذكر مرة واحدة لمداللة عمى لون أشجار الجنة المتكاثفة ُ ،

الرحمن-اآلية .)86-

االدىيماـ مف الدىمة اشتداد الخضرة بحيث تضرب إلى السواد و ىو ابتياج الشجرة ،و كؿ نبت أخضر

فتماـ خضرتو أف يضرب إلى السواد و ىو عمى أتـ ما يكوف مف الحسف
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