
 سید محمد جواد صداقت كشفي   نگاھى بھ مقولھ رنگ در قرآن     
  
 رنگ و زندگى  
ھاى با اھمّیت جوامع بشرى كھ تأثیر آن بر بسیارى پوشیده مانده،  از مقولھ 

اى آن را مورد  مقولھ رنگ است. شاید بسیارى از افراد با شنیدن چنین جملھ
ھاى درباره رنگ، آشكار  رافتتمسخر یا بى اعتنایى قرار دھند، اما وقتى ظ

ھا در زندگى  گردد، بینش مخاطب نیز تغییر خواھد یافت. بى تردید رنگ مى
ھا  انسان و ھمچنین جامعھ، نقش پیش برنده اھداف و متوقف كننده برخى فعالیت

شود، زیرا تا آنجا كھ  را دارند. این مسئلھ بھ دوران كنونى محدود نمى
رنگ، ھمواره جزو معیارھاى او بوده است؛ البتھ  گوید، تاریخ از بشر سخن مى

براى بشر اولیھ دو رنگ آشناى كارساز، آبى متمایل بھ تیره آسمان در ھنگام 
شب، و زرد روشن و متمایل بھ سفید نور آفتاب بود. او تاریكى و روشنى را 

 دانست؛ از این رو رنگ خورشید و نور آن حكایت از تالش ھاى خود مى مالك فعالیت
 ١داشت و رنگ شب، رنگ استراحت و توقف كار بود.

اما امروزه شرایط كار و زندگى و در نتیجھ دیدگاه انسان نسبت بھ رنگ  
تغییر كرده است. براى درك تأثیر رنگ در محیطھاى اشتغال فعلى، كافى است 

ھاى مختلف، مورد مقایسھ قرار گیرند.  دو كارخانھ یا اداره، با رنگ
دھند كھ كاركرد افراد  شناسى و حّتى تجربیات شخصى، نشان مى نھاى روا آزمایش

ھا، متفاوت است. اصوالً دنیایى كھ در آن  در شرایط مختلف رنگى در این مكان
اى رنگ بندى شده است كھ حضور در آن را براى ما  كنیم بھ گونھ زندگى مى

ر كنیم كھ اى چشمانمان را ببندیم و با خود فك كند. اگر لحظھ پذیر مى تحمل
تمام آسمان قرمز است، بھ راستى تحمل چنین آسمانى براى مدتى طوالنى تا چھ 

 اندازه امكان خواھد داشت؟ 
ھا آبى ھستند،  یا بر عكس اگر تصور كنیم كھ تمام خاكھاى روى زمین و كوه 

چھ احساسى بھ ما دست خواھد داد؟ گرچھ عادت انسان در تحمل پذیرى او نقش 
ھا، از سوى  ھاى مختلف رنگ ھاى وجودى از یك سو، و ویژگى تدارد، اما خصل

طلبد. امروزه، نھ  دیگر، یك تعادل رنگى و در نتیجھ یك تعادل روانى را مى
نماید، بلكھ مصنوعات بشرى،  تنھا طبیعت رنگى در اطراف ما خود نمایى مى

ر نقش ھاى طبیعت، در قالب اجناس پ شاید حّتى در بعضى از موارد، بیش از رنگ
 كنند. و نگار، رنگ را بھ ما عرضھ مى

كنیم،  اى كھ ھر روز با آنھا مسافتى را طى مى در طول زندگى، وسایل نقلیھ 
پوشیم، غذایى كھ  ھایى كھ مى نماییم، لباس اى كھ در آن زندگى مى دیوارخانھ

ھایى ویژه ھستند؛  كنیم، ھمھ، داراى رنگ خوریم، ابزارى كھ با آنھا كار مى مى
ھا با خصوصیات روانى ما سازگار، و بعضى در تضادند، گاھى  عضى از این رنگب

 نیز تأثیرات، بھ سمت خنثى بودن گرایش دارند. 
اى كامالً مأنوس و آشناست. البتھ بسیارى  بھ ھر حال، رنگ، براى انسان مقولھ 

توان ادعا كرد كھ در بیشتر مواقع  كنند ولى مى از افراد بھ آن فكر نمى
ھاى زندگى خود،  اند. بشر، از اولین ماه گى، بھ رنگ و تأثیرات آن وابستھزند

تواند بھ طور  دھد، ھر چند نمى شناسد و نسبت بھ آن واكنش نشان مى رنگ را مى
ھا را بھ جاى ھم  دقیق، آنھا را تشخیص دھد و بھ ھمین دلیل، ممكن است رنگ

دارد.  ا بر شكل مقدم مىنام ببرد. انسان، در سنین پایین، حتى گاھى رنگ ر
یابند، و از آن بھ بعد،  این گونھ احساسات، تا زمان بزرگسالى ادامھ مى

 شود. پیروى از خانواده و جامعھ آغاز مى
توان ادعا كرد كھ با توجھ بھ حضور ھمھ جانبھ رنگ در  بدین ترتیب مى 

ر بین اند كھ د ھاى بیشمارى متصدى پرداختن بھ این مقولھ شده زندگى، دانش
خورند. اھمیت رنگ در بین  آنھا شیمى، فیزیك، طب، ھنر و... بھ چشم مى

ھا نھ تنھا در احساسات فردى بلكھ در مناسبات اجتماعى و ابراز ھویت  انسان
توان بھ فلسفھ رنگ بندیھاى گوناگون  حقوقى نیز وجود دارد. در این مورد مى

 ٢اسالمى ایران اشاره نمود.ھا در كشورھاى مختلف از جملھ كشور جمھورى  پرچم
شود كھ با توجھ بھ حضور گسترده رنگ در زندگى آیا  اكنون این سؤال مطرح مى 

ممكن است چنین مسئلھ مھمى مورد عنایت قرآن كریم واقع نشده باشد؟ كتاب 
اى بى نظیر است و معارف غنى آن در سرتاسر زندگى انسان  جامعى كھ سر لوحھ

ھرست آیات شریفھ مرتبط با رنگ بھ سؤال مذكور جریان دارد؟! مرورى بر ف
 پاسخ خواھد داد.

  
 رنگ در قرآن  
قرآن كریم در بسیارى از آیات خود با عنوان كلى رنگ، و یا بھ تفكیك،  

نماید. بى تردید تمامى موارد استفاده از این  ھاى مختلف را ذكر مى رنگ
اند  در تفاسیر بیان شدهھا با دلیل و حكمت خاصى است كھ برخى از آنھا  واژه

اند. در این بخش ما تنھا فھرستى از آیات بكار  و بعضى دیگر پوشیده مانده
ھاى بعد بھ بررسى جزئى مقولھ  گاه در بخش نمائیم و آن برنده رنگ را ارائھ مى



توان دو دستھ كلى  رنگ خواھیم پرداخت. آیات مذكور در بر گیرنده رنگ را مى
اند.  استفاده كرده« صبغة»یا « لون»كھ از واژه  دانست: یك دستھ آنھایى

ھاى مختلف را در خود جاى  یعنى بحث كلى رنگ. و دستھ دیگر آنھا كھ رنگ
شود بھ ترتیب  اند. در این جا فھرستى كھ از آیات مورد بحث ارائھ مى داده

ھاى مباركھ است. البتھ در ابتدا آیات مربوط بھ  ھا در سوره قرارگیرى رنگ
 پردازیم. ھاى بیان شده در قرآن مى شوند و سپس بھ رنگ صبغة بیان مىلون و 

  
 لون و صبغھ در آیات 
بار تكرار در ھفت آیھ از قرآن مجید  ٩، «الوان»، و جمع آن «لون»واژه  

، و دو مورد «الوان»مورد بھ صورت جمع، یعنى  ٧آمده است. از این تعداد، 
دو مرتبھ و تنھا در یك آیھ وجود « ةصبغ»است؛ و اما كلمھ « لون«مربوط بھ 

بھ ترتیب قرارگیرى در سوره ھاى قرآن « صبغة»و « لون»دارد. آیات مربوط بھ 
 باشند: كریم چنین مى

 ٦٩سوره مباركھ بقره آیھ  -  ١ 
ھا بقرة صفراُء »  ھ یقوُل إّن ك یبّین لنا مالونھا قال إّن قالوا ادع لنا رّب

 «فاقٌع لونھا تسرُّ الّناظرینَ 
 ١٣٨سوره مباركھ بقره آیھ  -  ٢ 
َّ صبغة و نحن لھ عابدون»  َّ و من أحسن من   «صبغة 
 ٢٢سوره مباركھ روم آیھ  -  ٣ 
و من آیاتھ خلق الّسموات و األرض و اختالف ألسنتكم و ألوانكم إّن فى ذلك » 

 «آلیات للعاِلمین
 ١٣سوره مباركھ نحل آیھ  -  ٤ 
 «لفًا الوانھ إّن فى ذلك آلیة لقوٍم یّذّكرونو ما ذرألكم فى األرض مخت» 
 ٦٩سوره مباركھ نحل آیھ  -  ٥ 
ك ذلالًیخرج من بطونھا شراٌب مختلٌف »  ل رّب ثمَّ كلى من كّل الّثمرات فاسلكى سُُب

 «ألوانھ فیھ شفاء للّناس إّن فى ذلك آلیة لقوم یتفّكرون
 ٢٧سوره مباركھ فاطر آیھ  -  ٦ 
َّ أنز»  ل من السّماء ماء فأخرجنا بھ ثمرات مختلفًا الوانھاو من ألم تر أّن 

 «الجبال جدٌد بیٌض و حمٌر مختلٌف الوانھاو غرابیُب سودٌ 
 ٢٨سوره مباركھ فاطر آیھ  -  ٧ 
َّ من عباده »  ما یخشى  واٌب و االنعام مختلف ألوانھ كذلك إّن و من الناس و الّد

َّ عزیز غفورٌ   «العلماء إّن 
 ٢١مباركھ زمر آیھ  سوره -  ٨ 
َّ أنزل من السماء ماًء فسلكھ ینابیع فى األرض ثّم یخرج بھ زرعًا »  ألم تر أّن 

ًا ثّم یجعلھ حطامًا إّن فى ذلك لذكرى الولى  مختلفًا ألوانھ ثّم یھیُج فتریھ مصفّر
 «األلباب

  
 رنگ زرد در آیات  
ًا،  رنگ زرد با واژه  در آیات قرآن كریم معرفى بار  ٥ھاى صفر، صفراء و مصفّر

 شده است. این آیات عبارتند از: 
 ٦٩سوره مباركھ بقره آیھ  -  ١ 
ھا بقرة صفراء »  ھ یقول إّن ك یبّین لنا ما لونھا قال إّن قالوا ادع لنا رّب

 «فاقع لونھا تسّر الناظرین
 ٥١سوره مباركھ روم آیھ  -  ٢ 
ًا لظّلوا من بع»   «ده یكفرونو لئن أرسلنا ریحًا فرأوه مصفّر
 ٢١سوره مباركھ زمر آیھ  -  ٣ 
َّ أنزل من السّماء ماًء فسلكھ ینابیع فى األرض ثمَّ یخرج بھ زرعًا »  ألم تر أّن 

ًا ثّم یجعلھ حطامًا إّن فى ذلك لذكرى ألولى  مختلفًا ألوانھ ثّم یھیُج فتریھ مصفّر
 «األلباب

 ٢٠سوره مباركھ حدید آیھ  -  ٤ 
ما الح»  یوة الدنیا لعب و لھو و زینة و تفاخر بینكم و تكاثر فى إعلموا اّن

ًا ثّم یكون  األموال و األوالد كمثل غیث أعجب الكّفار نباتھ ثّم یھیج فتریھ مصفّر
َّ و رضوان و ما الحیوة الدنیا اال  حطامًا و فى اآلخرة عذاب شدید و مغفرة من 

 «متاع الغرور
 ٣٣سوره مباركھ مرسالت آیھ  -  ٥ 
ھ جمالت صفرٌ ك»   «اّن
  
 ھاى سفید و سیاه در آیات  رنگ 
آیھ قرآن كریم آمده است. كلمات قرآنى مربوط بھ این رنگ،  ١٢رنگ سفید در  

باشند. اولین كلمھ مربوط بھ این رنگ،  ابیّضت، تبیضّ، ابیض، بیضاء و بیض مى
 ٦ر بار و د ٧ابیض است كھ در سوره مباركھ بقره قرار دارد. اما رنگ سیاه 



مرتبھ بھ صورت مشترك با رنگ سفید  ٣آیھ قرآن كریم وجود دارد. در این بین 
مرتبھ بھ طور مستقل، مورد استفاده قرار گرفتھ است. واژه سیاه در  ٣و 

ة و سود مى ًا، مسوّد ت، مسوّد باشد. در این بخش،  قرآن، شامل كلمات اسود، اسوّد
ھاى  آیات را بھ ترتیب سوره كنیم بلكھ برخى ما سفید و سیاه را تفكیك نمى

نماییم. با این حساب، آیات بھ كار برنده  مباركھ، بھ طور متوالى،  ذكر مى
 ھاى سفید و سیاه عبارتند از:  رنگ
 ١٨٧سوره مباركھ بقره آیھ  -  ١ 
فث إلى نسائكم ھّن لباس لكم و أنتم لباس لھّن »  أحّل لكم لیلة الصیام الّر

كم كنتم تخت َّ أّن انون أنفسكم فتاب علیكم و عفا عنكم فاآلن باشروھّن و علم 
ن لكم الخیط األبیض من  َّ لكم و كلوا و اشربوا حّتى یتبّی ابتغوا ما كتب 

الخیط األسود من الفجر ثّم أتّموا الصیام إلى اللیل و ال تباشروھّن و أنتم 
 َّ ن  َّ فال تقربوھا كذلك یبّی  آیاتھ للّناس لعّلھم عاكفون فى المساجد تلك حدود 

 «.یّتقون
 ١٠٦سوره مباركھ آل عمران آیھ -  ٢ 
ت وجوھھم أكفرتم بعد »  ا الذین اسوّد ضُ وجوٌه و تسوّد وجوٌه فأّم یوم تبّی

 «.ایمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
 ١٠٧سوره مباركھ آل عمران آیھ  -  ٣ 
َّ ھ»  ا الذین ابیّضت وجوھھم ففى رحمة   «.م فیھا خالدونو اّم
 ١٠٨سوره مباركھ اعراف آیھ  -  ٤ 
 «.و نزع یده فإذا ھى بیضاء للناظرین» 
 ٨٤سوره مباركھ یوسف آیھ  -  ٥ 
ى عنھم و قال یا أسفى على یوسف و ابیّضت عیناه من الحزن فھو »  و توّل

 «.كظیم
 ٥٨سوره مباركھ نحل آیھ  -  ٦ 
اً »   «.و ھو كظیم و إذا بّشر أحدھم باالنثى ظّل وجھھ مسوّد
 ٢٢سوره مباركھ طھ آیھ  -  ٧ 
 «.و اضمم یدك إلى جناحك تخرج بیضاء من غیر سوء آیة أخرى» 
 ٣٣سوره بماركھ شعراء آیھ  -  ٨ 
 «.و نزع یده فإذا ھى بیضاء للّناظرین» 
 ١٢سوره مباركھ نمل آیھ  -  ٩ 
ن و و أدخل یدك فى جیبك تخرج بیضاء من غیر سوء فى تسع آیات إلى فرعو» 

ھم كانوا قومًا فاسقین  «.قومھ إّن
 ٣٢سوره مباركھ قصص آیھ  -  ١٠ 
اسلك یدك فى جیبك تخرج بیضاء من غیر سوء و اضمم الیك جناحك من الّرھب » 

ھم كانوا قومًا فاسقین ك الى فرعون و مإله إّن  «.فذانك برھانان من رّب
 ٢٧سوره مباركھ فاطر آیھ  -  ١١ 
َّ أنزل م»  ن السّماء ماء فأخرجنا بھ ثمرات مختلفًا ألوانھا و من ألم تر أّن 

 «.الجبال جدٌد بیٌض و حمٌر مختلٌف ألوانھا و غرابیُب سودٌ 
 ٤٦سوره مباركھ صافات آیھ  -  ١٢ 
 «.بیضاء لذة للشّاربین» 
 ٤٩سوره مباركھ صافات آیھ  -  ١٣ 
ھّن بیضٌ مكنون»   «.كأّن
 ٦٠سوره مباركھ زمر آیھ  -  ١٤ 
َّ وجوھھم مسوّدة ألیس فى جھّنم مثوى و یوم ال»  قیامة ترى الذین كذبوا على 

 «.للمتكّبرین
 ١٧سوره مباركھ زخرف آیھ  -  ١٥ 
ًا و ھو كظیم.   و إذا بشّر أحدھم بما ضرب للّرحمن مثالً ظّل وجھھ مسوّد
  
 رنگ سبز در آیات  
اند. البتھ  هدر قرآن كریم كلمات خضر خضرًا أخضر و مخضّرة بھ معنى سبز آمد 

شود. یكى  دو كلمھ دیگر نیز وجود دارد كھ از آنھا نیز بھ سبزى تعبیر مى
حمن، و دیگرى كلمھ أحوى در سوره أعلى.  تان در سوره مباركھ الّر كلمھ مدھاّم

مورد است.  ١٠بھ این ترتیب، مجموعھ دفعات كاربرد رنگ سبز در قرآن كریم، 
 باشند: آیات شامل رنگ سبز، بھ ترتیب چنین مى

 ٩٩سوره مباركھ انعام آیھ  -  ١ 
ذى أنزل من السّماء ماًء فأخرجنا بھ نبات كّل شى»  ء فأخرجنا منھ  و ھو اّل

ًا متراكبًا و من الّنخل من طلعھا قنواٌن دانیة و جّنات من  خضرًا نخرج منھ حّب
ان مشتبھًا و غیر متشابھ انظروا إلى ثمره إذا أثم ر أعناب و الّزیتون و الّرّم

 «.و ینعھ إّن فى ذلكم آلیات لقوم یؤمنون
 ٤٣سوره مباركھ یوسف آیھ  -  ٢ 



ى أرى سبع بقراتٍ سماٍن یأكلھّن سبع عجاٌف و سبع سنبالتٍ خضر »  و قال الملك اّن
ؤیا تعبرون ھا المأل أفتونى فى رؤیاى إن كنتم للّر  «.و أخر یابساتٍ یا أّی

 ٤٦سوره مباركھ یوسف آیھ  -  ٣ 
ھ»  یق أفتنا فى سبع بقرات سمان یأكلھّن سبع عجاٌف و سبع یوسف أّی ّد ا الّص

 «.سنبالت خضر و أخر یابسات لعّلى أرجع إلى الّناس لعّلھم یعلمون
 ٨٠سوره مباركھ یس آیھ  -  ٤ 
ذى جعل لكم من الشّجر االخضر نارًا فإذا أنتم منھ توقدون»   «.اّل
 ٣١سوره مباركھ كھف آیھ  -  ٥ 
عدٍن من تحتھم االنھار یحّلون فیھا من أساور من ذھب و اولئك لھم جّنات » 

یلبسون ثیابًا خضرًا من سندسٍ و إستبرق مّتكئین فیھا على األرائك نعم الثواب 
 «.و حسنت مرتفقاً 

 ٦٣سوره مباركھ حج آیھ  -  ٦ 
َّ لطیف خبیرٌ »  ة إّن  َّ أنزل من الّسماء ماًء فتصبح األرض مخضّر  «.ألم تر أن 
 ٧٦سوره مباركھ الرحمن آیھ  -  ٧ 
 «.مّتكئین على رفرفٍ خضٍر و عبقرىٍّ حسان» 
 ٢١سوره مباركھ انسان آیھ  -  ٨ 
ھم »  عالیھم ثیاب سندس خضر و استبرق و حّلوا أساور من فّضة و سقاھم رّب

 «.شرابًا طھوراً 
  
 رنگ قرمز در آیات  
سوره  ٢٧م در آیھ در قرآن كریم، تنھا یكبار و آن ھ« حمر»قرمز با واژه  

ھاى دیگر آمده است. این آیھ در فھرست مربوط بھ  مباركھ فاطر با ھمراھى رنگ
 ھاى سفید و سیاه ذكر شد. لون و رنگ

  
 شرح لون در آیات  
اى معروف است و بر سفید و سیاه و  چنان كھ در كتاب لغت آمده، لون كلمھ 

ان العرب، لون را ھیئتى لس ٣گردد. شود اطالق مى آنچھ از این دو تركیب مى
مانند سیاھى و قرمزى و نیز آنچھ عامل تمایز و جدایى دو چیز است، بیان 

ھا واقعًا كامل نیست و دلیل این مدعا  البتھ از نظر علمى این تعریف ٤كند، مى
ھاى انجام شده علمى آشكار است. براساس علوم بشرى، رنگ وابستھ بھ  در بررسى

شود. از آنجا كھ نور بھ  ت بینایى انسان دیده مىنور است و بر اساس ظرفی
باشد، نوع رنگ نیز با میزان طول موج نور تغییر خواھد كرد و  صورت امواج مى

ھا بستھ بھ میزان  بدین ترتیب در محدوده مشخصى از امواج وسیع نورانى، رنگ
طول موج در مقابل دیدگان انسان ظاھر خواھند شد. متوسط این میزان در كتب 

نانومتر است )ھر نانومتر یك میلیونیم میلیمتر  ٧٠٠تا  ٤٠٠فیزیكى بین 
ھایى مختلف بھ صورت مستقل یا تركیبى  است( بدیھى است كھ در این محدوده رنگ

البتھ جزئیات این بحث مفصل است و ما قصد پرداختن بھ آنھا  ٥شوند. دیده مى
ھاى ماھیت رنگ بیان  را نداریم و این میزان نیز براى روشن نمودن پیچیدگى

دھیم،  شد. بھ ھر حال آیاتى را كھ در این رابطھ مورد بررسى قرار مى
 عبارتند از: 

 ١٣سوره مباركھ نحل آیھ  -  ١ 
 «.و ما ذرألكم فى االرض مختلفًا ألوانھ إّن فى ذلك الیة لقوم یّذّكرون» 
ان شما( عالوه بر این( مخلوقاتى را كھ در زمین آفریده نیز مسخّر )فرم») 

ھاى مختلف؛ در این، نشانھ روشنى است براى گروھى كھ  ساخت، مخلوقاتى با رنگ
 «شوند. متذكر مى

ھایى مختلف بھ عنوان نشانھ براى  در آیات قبل این سوره مباركھ، نعمت 
ند. در  شود ولى درباره ألوان، قوم متّذكر، مطرح متفكران و عاقالن ذكر مى

ھاى مختلف درباره ھر كدام از  لیل ذكر گروهتفسیر نمونھ آمده است كھ د
ھا مرتبط با آن نعمت خاص است، مثالً درباره زراعت و زیتون و نخل و  نعمت

ھاى  ھا باید بیشتر اندیشھ كرد ولى درباره رنگ انگور و بھ طور كلى میوه
 ٦ھاى موجود آنقدر مسئلھ روشن است كھ تنھا تذكر و یادآورى كافى است. نعمت

ین بیان تفسیرى در یك نگاه عام، بسیار معقول است اما با توجھ بھ ھر چند ا
رسد توجھ بھ الوان در آیھ شریفھ بھ تأمل و  مسایل بیان شده بھ نظر مى

 موشكافى نیاز دارد.
كند كھ  و اما تفسیر المیزان، مورد دیگرى را درباره این آیھ مطرح مى 

 ست:بیانش خالى از لطف نیست. در این تفسیر آمده ا
ھا،  اختالف الوان آنچھ كھ در زمین خلق كرده از گیاھان و درختھا و میوه» 

توان بر وحدانیت و یكتایى خدا، در ربوبیت استدالل  امرى است كھ با آن مى
 ٧«.كرد، چون امر واحدى است لذا فرمود: آلیة و نفرمود: آلیات

اع نعمتھا مسئلھ قابل ذكر دیگر اینكھ ممكن است منظور از الوان، انو 
 ٩در لسان العرب نیز یكى از معانى لون، نوع ذكر شده است. ٨باشد.



 ٦٩سوره مباركھ نحل آیھ  -  ٢ 
ك ذلالً یخرج من بطونھا شراب مختلف »  ثّم كلى من كّل الّثمرات فاسلكى سبل رّب

 «.الوانھ فیھ شفاء للّناس إّن فى ذلك آلیة لقوم یتفّكرون
ھایى را كھ پروردگارت براى تو تعیین  و راه سپس از تمام ثمرات تناول كن، 

ھاى مختلف كھ  كرده بھ راحتى بپیما؛ از درون شكم آنھا نوشیدنى خاص، بھ رنگ
آید. در این، نشانھ روشنى است براى جمعیتى  در آن شفاى مردم است بیرون مى

 كھ اھل فكرند.
كند و سپس  ىدر این آیھ سخن از وحى بھ زنبور عسل است كھ چھ مسیرى را طى م 

ھاى مختلف عسل  رنگ»نماید كھ براى مردم شفاء است.  اى رنگارنگ تولید مى ماده
كند  شود. رنگ گلھا را چند ماده قندى درست مى ھاى مختلف گلھا ناشى مى از رنگ

و چون این دو مسئلھ یعنى رنگ عسل با رنگ گلھا بستگى مستقیم دارد پس ھر 
ى خاصى دارد و نتیجھ فعل و انفعاالت عسل با رنگ مخصوص خود، ماده قند

مختلف »اى كھ بین شراب و خاصیت شفاء دھندگى آن است یعنى  آنھاست. فاصلھ
شناسى نیز خواص درمانى  از نكات زیباى قرآن است كھ كتابھاى گیاه« الوانھ

 ١٠«.داند گیاھان را مربوط بھ عناصر قندى موجود در آنھا مى
امروزه »ھاى مختلف نیز رضایت بخش است.  یقھھا براى سل از طرفى تنوع رنگ 

ھا  ثابت شده است كھ رنگ غذا در تحریك اشتھاى انسان بسیار مؤثر است. قدیمى
نیز گویا این مسئلھ روانى را شناختھ بودند كھ غذاھاى خود را با زعفران و 

شان  ساختند تا از طریق بصرى نیز میھمانان ھاى دیگر رنگین مى زردچوبھ و رنگ
 ١١«بھ خوردن غذا تشویق نمایند. را
 ٢٢سور مباركھ روم آیھ  -  ٣ 
و من آیاتھ خلق الّسموات و األرض و اختالف ألسنتكم و الوانكم إّن فى ذلك » 

 «.آلیات للعالمین
ھاى شماست. در  ھا و رنگ و از آیات او آفرینش آسمانھا و زمین و تفاوت زبان 

 ھایى است براى عالمان  این، نشانھ
ھا نگاه  ھاى خداشناسى است. وقتى انسان بھ اختالف رنگ شناسى یكى از راه رنگ 
اى زیادند كھ اگر  ھا بھ اندازه فھمد. انسان كند، قدرت خداوند را بیشتر مى مى

عامل تمایزى وجود نداشت، براى ارتباط با یكدیگر مشكلى جدى بھ وجود 
تفاوت زبان و رنگ،  آمد، ولى حكمت خداوندى بر این تعلق گرفتھ است كھ مى

شناخت را آسان كند و البتھ در این شناخت، راھى براى معرفت كردگار نیز 
وجود دارد. چنین حكمتى از الطاف خداوندى است كھ شامل حال بندگان شده است 

ھا كھ جاى خود دارد، ممكن بود براى دو انسان  و گرنھ تعداد زیاد انسان
مرتبط با آنھا مشكالتى بروز كند، چنان كھ كامالً شبیھ بھ یكدیگر و یا افراد 

فخر رازى ذیل »افتد.  درباره افراد دو قلوى یكسان چنین مواردى اتفاق مى
 نویسد:  آیھ مورد بحث مى

شناسایى انسان نسبت بھ انسان یا باید از طریق چشم حاصل شود یا بھ » 
را مختلف  ھا ھا و شكل ھا و صورت وسیلھ گوش، خداوند براى تشخیص چشم، رنگ

ھاى صدا را ایجاد كرده  آفریده و براى تشخیص گوش، اختالف آوازھا و آھنگ
توان دو انسان را پیدا كرد كھ از نظر  است، بھ طورى كھ در تمام جھان نمى

  ١٢«چھره و آھنگ صدا از تمام جھات، یكسان باشند
ھاست و ھر ھا، اختالف نژاد بعضى از مفّسران معتقدند كھ منظور از اختالف رنگ 

نژادى رنگى دارد. آگاھى بر اسرار این تنوع و گوناگونى، از عھده عالمان و 
 ١٣آید. اندیشمندان بر مى

 ٢٨و  ٢٧سوره مباركھ فاطر آیات  -  ٤ 
َّ أنزل من السّماء ماًء فأخرجنا بھ ثمرات مختلفًا الوانھا و من »  ألم تر أّن 

واّب الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانھا و غ رابیب سود. و من الناس و الّد
َّ عزیز  ََّ من عباده العلماء إّن  ما یخشى  و األنعام مختلف الوانھ كذلك إّن

 «.غفور
ھایى  آیا ندیدى خداوند از آسمان آبى فرو فرستاد كھ بھ وسیلھ آن میوه 

ھا نیز )بھ لطف پروردگار(  رنگارنگ )از زمین( بیرون آوردیم و از كوه
ھاى مختلف و گاه بھ رنگ كامالً  ھایى آفریده شده سفید و سرخ و بھ رنگ جاده

ھاى مختلف؛  ھا و جنبندگان و چھارپایان انواعى با رنگ سیاه. و از انسان
)آرى( حقیقت چنین است. از میان بندگان خدا تنھا دانشمندان از او 

 ترسند؛ خداوند توانا و آمرزنده است. مى
ھایى گوناگون بیان  از موضوع رنگ صحبت شده و ھم رنگ در این آیھ شریفھ، ھم 

گردیده است. اینجا نیز سخن از اختالف الوان است كھ سرانجام سبب معرفت، 
ھا تفسیرھاى  شود. البتھ درباره اختالف رنگ مخصوصًا براى دانشمندان خداترس مى

ى ھا ھاى مختلف با رنگ گوناگون وجود دارد، از جملھ اینكھ مقصود، نعمت
ھا، اعم از طعم و  گوناگون ظاھرى است؛ و شاید ھم منظور، اختالف در نوع رنگ

 ساختمان و خواص گوناگون آنھا باشد. 



اى شگفت است كھ بر قدرت خداوند گواھى  ھا نیز خود مسئلھ ھاى مختلف كوه رنگ 
ھا در  ھا عالوه بر زیبایى، براى پیدا كردن راه ھاى گوناگون كوه دھد. رنگ مى

و « بیض»ھا كھ در آیھ شریفھ بیان شده،  و خمھاى كوھستان است. این رنگ پیچ
بھ معنى « ابیض»جمع « بیض»باشند. در این بین،  مى« غرابیب سود»و « حمر»

بھ معنى « غربیب»جمع « غرابیب»بھ معنى قرمز، « احمر»، جمع «حمر»سفید، 
سر ھم قرار بھ معنى سیاه است. پشت « اسود»جمع « سود»سیاه پر رنگ، و 

ھاى كوھستانى  گرفتن غرابیب و سود، تأكیدى بر سیاھى شدید بعضى از جاده
ھا وجود  ھاى كوه است. البتھ احتمال دیگرى نیز در بحث مربوط بھ اختالف رنگ

ھایى بر روى زمین  ھا باشد كھ مانند خطوط و جاده دارد. شاید مقصود، خود كوه
  ١٤اند. قرار گرفتھ

ھاى مختلف كھ رنگشان نیز  ، خواص ویژه سنگ و خاك كوهبھ جز این مسایل 
شناسى جایگاھى خاص دارد. در آیھ مورد بحث، سھ بار  متفاوت است در زمین

شود و در این سھ مرتبھ، سھ گروه از موجودات نیز مطرح  كلمھ الوان تكرار مى
ھا، و باالخره  ھاست، سپس كوه گردند. در آغاز سخن از ثمرات و میوه مى
ھا و اختالف  شوند. درباره انسان ھا، جنبندگان و حیوانات بیان مى سانان
گذشتھ از چھره ظاھرى، »شان توجھ بھ یك نكتھ جالب است و آن، اینكھ  رنگ
ھاى آنان و استعداد و  ھاى باطنى، و خلق و خوى آنھا و صفات و ویژگى رنگ
حد منسجم با تمام شان، كامالً متنوع و مختلف است، تا مجموعًا یك وا ھاى ذوق

 ١٥«ھا را بھ وجود آورد. نیازمندى
، بھ دلیل وجود «المیزان»درباره اختالف تفسیر پیرامون اختالف الوان،  

كند نھ  ھاى ظاھرى را تأیید مى ھا، اختالف رنگ ھاى بیض و حمر، در بحث كوه رنگ
 ھا، اختالف در كوه»تفاوت طعم و خاصیت و نوع آنھا؛ در آنجا آمده است: 

رسد این بیان  البتھ بھ نظر مى ١٦«.انواع نیست، تنھا اختالف الوان است
ھا نیست زیرا آنھا نیز  ھاى آفرینش كوه تفسیرى در برگیرنده تمام وجوه حكمت

 دھند. ھایشان خواصى مختلف از خود بروز مى ھمگام با تفاوت رنگ
ر المنثور»  ھاى  سیر كوهنیز با بیان روایات بھ اختالفات پیرامون تف« الّد

ھاى مطرح شده، اختالف و گوناگونى  پردازد. در آنجا عالوه بر بحث رنگارنگ مى
گردد و پس از تفسیرھاى گوناگون درباره  مردم در ترس از خدا نیز بیان مى

َّ كذلك»ھا چنین آمده است:  رنگ یعنى بحث خشیت از  ١٧«یختلف الّناس فى خشیة 
 خورد. و اختالف آن گره مىخداوند بھ نوعى با معانى رنگ 

  
 در آیات: « صبغة»شرح و تفسیر  
 پردازد. سوره مباركھ بقره بھ صبغة مى ١٣٨آیھ  
َّ صبغة و نحن لھ عابدون»  َّ و من أحسن من   «صبغة 
رنگ خدایى )بپذیرید: رنگ ایمان و توحید و اسالم( و چھ رنگى از رنگ » 

 «كنیم. عبادت مىخدایى بھتر است؟ و ما تنھا او را 
سوره  ٣٥دھد؟ چنان كھ در آیھ  بھ راستى چرا خداوند رنگ را بھ خود نسبت مى 

شود. آیا ممكن است در این آیات  مباركھ نور نیز نور بھ خدا نسبت داده مى
 نیز بتوان بھ ارتباط بین نور و رنگ پرداخت؟ 

 طلبد. پاسخ بھ این سؤال دقت و اظھار نظر مفسّران را مى 
ھاى  از نظر عقلى و غیر حسى اختالف نظر است، گرچھ دیدگاه« صبغة»معناى  در 

اند؛ چنان كھ در ترجمھ، ایمان، توحید و اسالم كھ ھر  گوناگون، قابل جمع
توانند مصداقى مستقل براى صبغة باشند، ھمراه ھم و پیوستھ  كدام جداگانھ مى
 اند.  بھ یكدیگر آمده

رویم. در مفردات آمده  بغة سراغ كتاب لغت مىتر ص براى فھمیدن معناى دقیق 
صبغ بھ عنوان اسم مفعول، یعنى رنگ شده، است؛  ١٨«الّصبغ: المصبوغ»است: 

شمارد و  گاه، راغب، صبغة را عاملى متمایز كننده بین انسان و حیوان مى آن
لسان العرب نیز مانند این معنى و ھمچنین  ١٩داند. آن را فطرتى الھى مى

َّ بھ معنى دین خدا و  كند، از جملھ مى گر را بیان مىمواردى دی گوید صبغة 
فطرت خدایى است و نیز الصبغ یعنى فرو رفتن در چیزى سیال مانند آب؛ از 

شود مثالً صبغ الثوب بھ معنى  طرفى در كالم عرب بھ تغییر نیز صبغ گفتھ مى
 ٢٠باشد. تغییر حالت لباس بھ دلیل تغییر رنگ آن مى

فّراء »ماجرایى در بعضى تفاسیر نقل شده است از جملھ « صبغة»ه دربار 
 گوید: مى
این تعبیر بھ این جھت است كھ بعضى از نصارى، نوزادان خود را در آب » 

بردند و این عمل را تطھیر آن نوزاد  شد، فرو مى مخصوص كھ معمودیھ نامیده مى
آمیزى خدا كھ ھمان  دانستند. در این آیھ نظر بھ این نكتھ است كھ رنگ مى

  ٢١«كنند. فطرت پاك است، تطھیر شماست نھ آن تطھیرى كھ آنھا گمان مى
َّ یعنى از اسالم كھ »فرمایند:  علیھ السالم نیز مى امام صادق  اتبعوا صبغة 

براى تفسیر صبغة در این آیھ شریفھ  ٢٢«مقتضاى فطرت الھى است پیروى كنید.
مت، پاكى، پرھیزكارى، عدالت و مساوات، مواردى از قبیل رنگ، وحدت، عظ



ھا بھ  برادرى و برابرى، توحید، اخالص و باالخره رنگ بى رنگى و حذف ھمھ رنگ
  ٢٣عنوان رنگ نھایى نیز بیان شده است.

اى،  ھایى وجود دارد كھ تعبیر صبغة تا اندازه در روایات اھل سّنت نمونھ 
رسول خداصلى  »قل شده است كھ شود. مثالً از ابن عباس ن مادى و فیزیكى مى

علیھ السالم گفتند آیا خدا تو  علیھ وآلھ وسلم فرمود: بنى اسرائیل بھ موسى
كند؟ گفت: پروا كنید از خداوند، پس پروردگارش بھ او نداد داد؛  را رنگ مى

كند؟ بگو: آرى، من  پرسند كھ آیا پروردگارت تو را رنگ مى اى موسى! از تو مى
ھا در رنگ من است. و  شوم و ھمھ رنگ قرمز، سفید و سیاه رنگ مىھاى  با رنگ

َّ صبغة َّ و من أحسن من    ٢٤«خداوند بر پیامبرش نازل كرد: صبغة 
ار در تاریخ بغداد از ابن عباس نقل مى  كند كھ منظور از  و یا ابن ابى نّج

َّ رنگ سفید است. لمى بیان شده تواند با قوانین ع این روایت مى ٢٥صبغة 
درباره نور و رنگ تطبیق یابد ھر چند اطمینان یافتن درباره صحت روایت بحث 

 دیگرى است.
در كافى معناى دیگرى براى صبغة بیان شده است. بنا بھ روایتى، رنگ  

رحمھ  این  شود. عالمھ طباطبائى خدایى، رنگ والیت است كھ بھ مؤمنین داده مى
 ٢٦داند. باطن آیھ مى معنى را بھ دست آمده از

ھاى حسى  آید موضوع بحث در قرآن ھم جنبھ ھا برمى طور كھ از مجموع بحث ھمان 
نماید كھ البتھ در این صورت نیز  دارد و ھم مفاھیم معنوى را القاء مى

ھا، درك معانى باطنى  كم در مقام تشبیھ، علم بھ خواص ظاھرى و محسوس رنگ دست
ھاى لون و صبغة  ون رنگ در شكل كلى خود با واژهنماید. تاكن را ھموارتر مى

ھا را بھ صورت  مورد بررسى قرار گرفت. بھ یارى خداوند در مجالى دیگر رنگ
 دھیم.  تفكیكى مورد دقت قرار مى
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