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واکاوی تحلیلی تاثیر رنگها در سبک زندگی انسان با محوریّت فرهنگ قرآنی
محمّدمهدی کریمی نیا  ، 1فاطمه باقری مالک آبادی  ، 2مجتبی انصاری
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 1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 2سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیّه خواهران ،رشته تفسیر و علوم قرآن
 3دانشجوی دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
رنگ ها از جمله نعمت های خداوند برای انسان هستند که باعث نشاط و سرزندگی شده و امید به زندگی را در انسان ایجاد و
تقویت می کند .رنگ ها هرکدام تأثیرات خاصی در روح و جسم انسان دارند و بر روابط فردی و اجتماعی تأثیر می گذارند.
خداوند در قرآن کریم و پیشوایان دین در کالم خویش به رنگ و تأثیرات آن بر زندگی اشاره نموده اند که این نشان دهنده
اهمیت و جایگاه رنگ در زندگی انسان است .پژوهش حاضر با روش توصیفی و کتابخانه ای و با تأکید برآیات و روایات به
کاربرد رنگ در سیره معصومان پرداخته است .با گرد آوری رنگ ها و موارد به کارگیری آن ،به جایگاه رنگ در زندگی فردی و
اجتماعی معصومان پرداخته شده است تا بتوان به الگویی مناسب در به کارگیری رنگ در عرصه های مختلف زندگی دست
یافت .دراین مقاله عالوه بر بیان تفسیری هریک از آیات مربوط،به ذکر نظریات علمی پیرامون آنها نیزپرداخته شده است.
واژههای کلیدی :پیشوایان دین ،خلقت ،رنگ ،سیره معصوم ،نظریات علمی
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مقدمه:
موضوع رنگ درقرآن کریم یکی ازمباحث شیرین وزیبایی است که آیات وروایات بسیاری به این مساله پرداخته اند وبه
ویژگی های خاص هررنگ اشاره نموده ورنگ های موجود در جهان خلقت را زمینه ایی برای تفکر بیشتر انسان قرار می دهد
لذا انسان باتوجه به این مساله نکته های مهمی را در زندگی می آموزد .ودرواقع می توان گفت رنگ ها از مهم ترین مسائلی
هستند که انسان در همه دوران ها به آن نیاز دارد شاید درابتدا انسان به نقش وتاثیر آن درزندگی اهمیتی ندهد.یاارزش آن را
درک ننماید اماوقتی باتحقیق و بررسی جایگاه آن درزندگی روشن می شود انسان نیز منش ورفتار خود را نسبت به این امر
تغییرمی دهد.
رنگ ها ازجمله عوامل بارزطبیعی هستند که هم جسم وروح وخرد انسان راتحت تاثیرقرارمی دهند و بلکه منجر به پیشرفت
یارکود جامعه می شود .عدم جایگزینی رنگ در مکان خاص خود و به کارگیری نادرست آن در محیط زندگی صدمات روحی
بسیاری بر زندگی انسان وارد می سازد.
اما درباره بیشینه علمی این موضوع میتوان به اثار مختلف علماء در تفاسیرر قران ازجمله تفسیر المیزان عالمه طباطبایی
اشاره کرد همچنیین اثر آقای بیسستونی ببا نام رنگ شناسی ازدیدگاه قرآن وحدیث میتوان اشاره کرد.
اما سوال اصلی مقاله :تاثیر رنگها در سبک زندگی انسان با محوریت فرهنگ قرآنی چه می باشند؟ و سواالت فرعی
شامل« -1نظر امام صادق علیه السالم درباره رنگ ها چیست؟ -2تاثیر رنگ ها بر زندگی انسان از منظر قران را بیان کنید؟
و -3رنگ ها چه تاثیری در درمان دارند؟» می باشد.
 -1مفهوم شناسی رنگ:
رنگ در لغت ،کیفیتی است که از ظاهر چیزی دیده می شود؛ مانند سفیدی ،سرخی ،سبزی .ابن منظور در این باره گوید:
رنگ هیئتی است چون سیاهی و قرمزی .رنگ هر شیء چیزی است که باعث تمایز آن از شی ِء دیگر می شود(.ابن منظور،
)113/7 :1414
رنگ در اصطالح یک انعکاس مرئی است که در اثر عبور ،انتشار یا بازتاب ترکیب رنگ ها توسط اشیاء به وجود می آید .از
دیدگاه علمی ثابت شده که همه رنگ ها از تشعشع های نور خورشید است و هر شیء به میزان شفافیت و خاصیت جذب
پرتوها ،بعضی پرتوها ر ا جذب می کند و برخی را باز می تاباند؛ در نتیجه ،آن شیء را به رنگ پرتوهای بازتاب شده می بینم .از
سوی دیگر ،این پرتوها با ترکیب شدن ،نورهای دیگری را می سازند که بر یافته های مخروطی شکل اعصاب چشمی اثرمی
گذارد و سبب دیدن آن نور می شود .وقتی جسمی همه نورها را بازتاباند ،سفید و زمانی که همه نورها را جذب کند ،سیاه دیده
می شود( .رستم نژاد )131/7 1389
 -2خلقت رنگ
وجود انواع رنگ ها در عالم طبیعت امری بی اهمیت یا تصادفی نیست بلکه خود مبین دخالت عالی ترین درجات حکمت در
امر آفرینش است هرچند که انسان به جهت خو گرفتن به آن حتی از وجودش غافل شده است وبه علت محدودیت دید
فهم،درک واطالعات ازدرک اهمیت آن عاجزوناتوان است.
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آفریدگار دانالی عالم هستی جهان را رنگی خلق کرده است وانسان را نظاره گر اصلی این جهان رنگارنگ،رنگ درکنار
شکل وجنسیت ازعوامل مهم تشخیص وشناخت انسان ازمحیط پیرامون خویش است.
وجود رنگ ها در طبیعت یکی ازنشانه های وجود حکمت درآفرینش است زیرا عالوه بر آثار وخواصی که ریک از رنگ ها
دارند جلوه وزیبایی خاصی به محیط زندگی انسان می دهند .زندگی در محیطی یک رنگ وخالی از تنوع رنگ ها برای
انسان خسته کننده ویکنواخت است وروح را کسل وبی تفاوت می سازد.
باتوجه به خاصیت های مختلف رنگ ها یی که انسان درطول زندگی از آنها استفاده می کند.تعدیل روحی،روانی،شادابی
ونشاط را برای انسان ایجاد می کند.
باگذشت زمان واستفاده از رنگ های مختلفی که از ترکیب رنگ ها به وجود می آید ولذتی که بشر ازتنوع رنگ ها می
بردعظمت پروردگار رامتوجه می شود.که در طبیعت تمامی این رنگ ها را به وجود آورده وما درفصول مختلف ودربیابان
های سرسبز وخرم این رنگ ها را مشاهده می کنیم.
تردیدی نیست که باحذف رنگ ها ازخمره های طبیعت،زیبایی وجمال طبیعت نیز ازبین می رود که با توجه به اصالت
فطری حس زیبایی درانسان ونقش واهمیت آن درزندگی او می توان به اهمیت وجود رنگ ها پی برد.از این رو وجود رنگ
ها درعالم خلقت یکی از بزرگترین نشانه های حکمت خداست.
امام صادق(علیه السالم )خطاب به یکی از شاگردان خویش به نام مفضل اشاره به این حقیقت نمودوفرموده است.اگرمیوه
هایی که می خوریم برزمین می روییدوبرشاخ درختان نمی بود خللی بسیار در امور معاش به ما می رسیدهرچند ازمیوه
بهره مندمی شویم منفع حاصل از چوب،هیزم،علف وغیره نیز برای بشروجود دارد.
لذتی که آدمی ازدیدن گیاهان سبز،درختان خرم،گل های رنگارنگ وشکوفه های گوناگون به انسان دست می
دهدغیرقابل مقایسه باسایر لذت هاست(.مفضل بن عمر )62 ،1379
 -3رنگ ازدیدگاه امام صادق (علیه السالم)
ازدیدگاه امام جعفرصادق(علیه السالم)وجود گل های رنگارنگ و شکوفه های گوناگون که جلوه ی زیبایی خود را قبل از
هرچیز مدیون رنگامیزی ها ی بدیع طبیعت هستند.ازجمله اهم آیات الهی ونشانه های تدبیرخدا درآفرینش جهان معرفی
می شود .
ایشان می فرمایند:دررنگ آسمان که خداوند آن را به این رنگ آفریده که موافق ترین رنگ هاست تفکرنما برای آنکه
دیده ونور چشم را تقویت می نماید حتی آنکه اطباء می گویند اگرکسی را ضعفی دردیده پدید آمده باشدباید نظر بهه کبود
مایل به سیاهی کند بعضی ازطبیبان حاذق برای کسی که کندی دربینایی او ایجاد شده بود حکم کرده بودند که پیوسته
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نظر درظرف کبودی که مملوء از آب باشد کند پس تفکرکن که چگونه رنگ آسمان را کبود مایل به سیاهی گردانیده که
مکرر نظرکردن به آسمان بردیده ها ضرر نرساند (.مفضل بن عمر )121 ،1379
 -4اثرات مختلف رنگ ها
هریک از رنگ ها از لحاظ روحی وعصبی وحتی زیستی وحیاتی آثار کیفی مخصوص به خود دارند بطوریکه امروزه با
توجه به آثار مختلف رنگ ها درعالم طب وبهداشت وصنعت وحتی درزندگی روزمره رنگ ها کاربرد وسیعی پیدا کرده اند.
الزم است به یک اصل کلی توجه شود وآن اینکه وقتی درباره اثرات گوناگون رنگ ها صحبت شود.ومثال نور قرمز را
محرک ونور آبی را آرامبخش ودارای تسکین معرفی کنیم منظور این نیست که این اثرات شدید بوده ومثال از نور آبیسی
می توان به عنوان یک داروی مسکن موثر در تسکین دردها یاتخفیف آالم عصبی استفاده کرد بلکه منظور آثاری درحداقل
مراتب شدت است(.محمد بیستونی  )1385 ،
 -5رنگ در قرآن کریم 
هر اثر هنری از لحظه ای که ارائه می شود ،منش ارتباطی می یابد.قرآن نیز با وجود اینکه یک کتاب هنری یا علمی
صرف نیست ،چه از جنبه هنری و چه از جنبه علمی ،هم تأثیرات روان شناختی رنگ ها را بیان کرده و هم با نوع بیان
هنری خود ،از طریق نام رنگ ها بر مخاطب اثر می گذارد.
در قرآن کریم از شش رنگ سفید و سیاه (بقره 187/؛ آل عمران 106/؛ نحل 58/؛ زمر 60/؛ زخرف  )17/زرد (بقره 69/؛
روم 51/؛ زمر 21/؛ حدید 20/؛ مرسالت  ،)33/سبز (انعام 99/؛ یوسف43/و46؛ یس 80/؛ کهف 31/؛ حج 63/؛ الرحمن 76/؛
انسان  ،)21/کبود (آبی) (انعام  )69/و قرمز (فاطر  )27/یاد گردیده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تأثیرات روان
شناختی و بعض ًا فیزیولوژیکی آنها اشاره شده است.
رنگ در قرآن کریم هم به شکل توصیفی و هم استعاره ای وجود دارد.کاربرد اصلی رنگ در تشریح قدرت آفرینش
پروردگا ر بوده است که در حضور و تغییر رنگ های مختلف در جهان دیده می شود .البته ارزش های فرهنگی نیز در موارد
کاربرد استعاری رنگ ها رؤیت پذیر است.
در فصول سال که حاوی رنگ های مختلف است برای خردمندان نشانه هایی هست أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَ ْنزَلَ مِنَ السَّماءِ ما ًء
فَسَلَکهُ ینابیعَ فِی الْأَرْضِ ُثمَّ یخْ ِرجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ ثُ َّم یهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یجْعَلُهُ حُطاماً إِنَّ فی ذلِک لَذِکری ِلأُولِی
الْأَلْبابِ (زمر)21/؛ «آیا نظر ن کرده ای که خدا از آسمان آبی فروفرستاد و آن را به چشمه هایی که در زمین است وارد نمود،
سپس به وسیله آن زراعتی را با رنگ های متفاوتش بیرون می آورد؛ سپس خشک می گردد ،پس آن را زرد می بینی؛
سپس آن را درهم شکسته می گرداند؟! قطعاً ،در این (مطلب) تذکری برای خردمندان است» .مشاهده رنگارنگی در
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خوراکی ها نیز دیده و خوردن آنها را لذت بخش تر می کند؛ َأ لَمْ َترَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَ ْخرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً
أَلْوانُها (فاطر)27/؛ «آیا نظر نکرده ای که خدا از آسمان ،آبی فرو فرستاد ،به وسیله آن محصوالتی که رنگ هایش متفاوت
است (از زمین) خارج ساختیم» .
دگرگونی زبان ها و رنگ های مردم نیز آیتی برای دانشمندان دانسته شده است؛ وَ مِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ
اخْتِالفُ أَلْسِنَتِکمْ وَ أَلْوانِکمْ إِنَّ فی ذلِک لَآیاتٍ لِلْعالِمینَ (روم)22/؛ «و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین و تفاوت
زبان هایتان و رنگ های شماست .قطعاً ،در آن[ها] نشانه هایی برای دانایان است».
-1-5رنگ آبی 
این رنگ به صورت مستقیم یک بار در قرآن به معنای حزن و اندوه به کار رفته است :یوْمَ ینْفَخُ فِی الصُّورِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمینَ
یوْمَئِذٍ زُرْقاً (طه)102/؛ «( همان) روزی که در شیپور دمیده می شود؛ و خالفکاران را در آن روز ،در حالی که (چشمانشان کور
و) کبود است گرد می آوریم!».
رنگ آبی در این آیه داللت بر ترس و وحشت نمی کند؛ جز آنکه با رنگ سیاه ترکیب شود و مجرمان با بدن های کبود در
آن روز جمع می شوند«.زُرقاً» آبی پر رنگ است و خود این واژه بر شدت آبی داللت دارد؛ بر عکس آبی باز و کم رنگ که همان
رنگ آسمان و دریاهاست که بسیار آرام بخ ش است .رنگ آبی آسمان ،اثر تسکینی شگرفی بر انسان می گذارد ،لذا خداوند رنگ
آسمان و اقیانوس ها و دریاها را (که تصویر آبی آسمان را در خود نشان می دهند) به رنگ آبی مزین ساخته است .بدین
ترتیب ،خداوند حکیم زندگی انسان را بر اساس فطرت و نیاز روحی او رنگ آمیزی کرد و این داللت بر ربوبیت خدای واحد
دارد .انسان وقتی به آسمان می نگرد ،رنگ آبی را می بیند که آرام بخش است و چون به زمین می نگرد ،رنگ سبز را می بیند
که حالتی مسرّت بخش و متعادل به روان او می بخشد .آبی به دلیل همین خواص ،بهترین رنگ برای کاشی کاری مساجد و
زیارت گ اه ها می باشد .آسمان در شب به رنگ آبی تیره و کبود در می آید و چه زیباست که قرآن شب را مایه استراحت قرار
داده است (رستم نژاد.)131/7 :1389 ،
رنگ شناسان معتقدند رنگ آبی تیره (رنگ شب) ساختار آرامش و سکوت کامل است .این رنگ از یک تأثیر آرام بخش در
سیستم اعصاب بر خوردار است .فشار خون ،نبض و تنفس در اثر آن کاهش می یابد و در عین حال بدن تجدید قوا می کند و
نیرو می گیرد .به نظر می رسد یکی از دالیل تأکید اسالم برای تهجد و شب زنده داری نیز همین می باشد؛ چرا که انسان در
لباس شب از آرامشی بهره مند می شود که حتی اثر آن به معاش در روز هم کشیده می شود (پهلوان حسین.)190 :1387 ،
امام صادق علیه السّالم در کتاب توحید مفضل با اشاره به رنگ کبود آسمان در شب می فرمایند« :پس تفکر کن که چگونه
رنگ آسمان را کبود مایل به سیاه قرار داد که نگاه کردن مکرر به آسمان به دیده ضرر نرساند( »...رستم نژاد.)131/7: 1389 ،
رنگ آبی ،مشترک بین آسمان و زمین و مانند رنگ سبز موجب تقویت چشم است .خداوند این رنگ را برای تسکین و
آرامش آفریده است؛ از این رو؛ پزشکان آن را برای اتاق بیماران تب دار نیز تجویز می کنند (پهلوان حسین.)189-188 :1387
این رنگ برای اتاق خواب پیشنهاد می شود؛ چرا که آرام بخش و خواب آور است (رستم نژاد .)131/7:1389
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 -2-5رنگ سبز
رنگ سبز زیباترین رنگی است که ده بار در قرآن مطرح شده و در چند آیه به بساط بهشتیان و لباس های ابریشمی و
حریرهای سبز رنگ آنان با این رنگ اشاره شده است .همچنین رنگ گیاهان سبز هم چند بار در قرآن آمده است .سبز ،انتقال
دهنده شادی ،انبساط خاطر و بهجت است .نماد رویش ،حیات و زندگی است .سبز نماد ایمان ،کمال و رنگ بهشتی است و
چون در رنگ سبز ایمان و اطمینان مشهود است ،نزد مسلمانان رنگ مقدس شمرده می شود و مردم میان این رنگ و
پیامبراکرم و اهل بیت طاهرین علیهم السالم و اوالدشان ارتباط برقرار می کنند.
در مورد رنگ سبز نیز آیات زیادی وجود دارد؛ خداوند در قرآن کریم فرموده است :الَّذی جَعَلَ لَکمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً فَإِذا
أَنْتُمْ مِنْهُ تُو ِقدُونَ(یس)80/؛ «(همان) کسی که برای شما از درخت سبز ،آتشی قرار داد و شما در هنگام (نیاز) از آن (آتش) می
افروزید».
س َو ِإسْتَبْرَقٍ( ...کهف)31/؛ «و
ن سُنْدُ ٍ
در مورد لباس و تکیه گاه بهشتیان نیز اشاره شده است که َو یلْ َبسُونَ ثِیاباً خُضْراً مِ ْ
لباس هایی سبز ،از حریر نازک و ضخیم ،می پوشند ،در حالی که در آنجا بر تخت ها تکیه کرده اند» .در آیه ای دیگر رنگ
درختان بهشتی چنین توصیف نموده است :مُدْهامَّتانِ(رحمان)64/؛ «دو (بوستان) سبز سیاه فام اند» که ابتهاج درختانش به
اوج رسیده است» (الرحمن64/؛ همان.)192 ،
حضرت علی علیه السالم ،نگاه به سبزه و چمن را دعا و تعویذی برای درمان بیماری ها دانسته اند« :والنظر الی الخضره
نشره» (نهج البالغه ،حکمت .)400
در مجموع از اشارات قرآن کریم و تحقیقات دانشمندان روشن می شود که رنگ سبز از رنگ های شادی آور و از نشانه های
پرورگار عالمیان است و به توحید ربوبی داللت دارد؛ چون هما ن کسی که انسان را خلق کرده ،این طبیعت سرسبز ،زیبا و
مسرّت بخش را برای او آفریده و نهایت پیوستگی ،ارتباط و نظم را در کل این مجموعه قرار داده و بین تک تک اجزای آن
هماهنگی بخشیده است.
دانشمندان امروزه نیز رنگ سبز را برای درمان بیماری های عصبی و اختالالت روانی به کار برده و آن را خنک کننده ،تعدیل
کننده نور خورشید و مسکن توصیف کرده اند .این رنگ در سیستم عصبی برای بی خوابی ها و خستگی ها مؤثر است.
فشارخون را کم می کند و مویرگ ها را منبسط می کند (پهلوان حسین.)189-188 :1387 ،
 -3-5رنگ زرد
در آیه  69سوره بقره به درخواست قوم موسی به این رنگ اشاره شده است که گفتند :از پروردگارت بخواه که رنگ گاو را
مشخص کند و خداوند فرمود :صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرینَ (بقره)69/؛ «در حقیقت آن گاوی زرد است که رنگش یک دست
است که بینندگان را شاد می سازد».
رنگ زرد ،محرّک فکری است .بر کمبود فکری روحی مؤثر است و برخی حاالت عصبی را آرام می کند .شاید به همین دلیل
این رنگ برای اتاق مطالعه پیشنهاد شده است .در روان شناسی رنگ ها نیز رنگ زرد نشاط آور و چشمگیر عنوان شده است و
اثر آن به صورت روشنی ،شادمانی و درخشانی ظاهر می شود (لوشر.)94/1 :1378 ،
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برای تحریک ذهن نیز از نور زرد استفاده می شود .زرد فزاینده نیروست .زندگی در فضای زرد انسان را فعال می کند .با
طلوع اشعه زرد خورشید انسان ها برای فعالیت دوباره آماده می شوند .در بیمارستان های روانی بیماران منزوی و بی تحرّک را
با قرار دادن در ن ور و رنگ زرد مداوا می کنند .زرد یک دست آزار دهنده و اگر متغیر باشد ،شادی آفرین است .زرد سبب بی
خوابی ،هیجان ،اضطراب و تالطم فکری می شود .زرد گرم ترین رنگ طیف خورشید است (رستم نژاد)131/7 :1389،
 -4-5رنگ سفید و تأثیرات آن
قرآن کریم برای بیان رنگ سفید از ماده «بیض» و مشتقات آن (بِیضٌ ،بَیضٌ ،أَبْیضُ ،تَبْیضُّ ،ابْیضَّتْ و بَیضاء) استفاده کرده
است .بیض و مشتقاتش دوازده بار و در دوازده آیه آمده است .با توجه به آیاتی از قرآن کریم که در آنها از رنگ سفید سخن به
میان آمده ،می توانیم دریابیم که این رنگ تأثیرهای گوناگونی بر انسان دارد:
-1-4-5رنگ سفید ،نشانه سعادتمندی
یوْمَ تَبْیضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ( ...آل عمران)106/؛ «درروزی که چهره هایی سفید می شوند و چهره هایی سیاه می
ن ابْیضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفی رَحْمَتِ اللَّهِ ...هُ ْم فیها خالِدُونَ (آل عمران)107/؛ «و امّا کسانی که چهره هایشان
گردندَ .»...و أَمَّا الَّذی َ
سفید شده ،پس در رحمتِ خدایند.»...
سپیدی از شریف ترین رنگ هاست (ابوالفتوح رازی )188/16 :1408،و در نهایت صفا و لطافت است و این لطافت ،نورانی
است (طبرسی.)692/8 :1372 ،
گفته شده که سفیدی چهره ها «به خاطر نور ایمان است» و آمده است که هر کس در این دنیا قلبی سفید داشته باشد ،در
آخرت چهره اش سفید است (قشیری )269/1 :1391سفیدی از نور است و کسانی که اهل نور حق باشند ،به رنگ سفید نامیده
می شوند و چهره هایشان درخشان می شود (طبرسی .)195/1 :1377 ،رنگ سفید ،رنگی بسیار لطیف و شریف است و خداوند
با سفید کردن چهره مؤمنان در قیامت به شرافت و لطافت آنان می افزاید و مالحت ،پاکی ،پاکدامنی و بی گناهی آنان را با این
رنگ نمایان می کند .اصوالً رنگ سفید ،نشانه افراد سعادتمند در رستاخیز است (آل عمران  )106/و این نکته از نظر نشانه
شناسی جالب توجه و در خور بررسی است.
 -2-4-5رنگ زیبایی در طبیعت
َ ...و مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بیضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَ غَرابیبُ سُودٌ (فاطر)27/؛ « ...و از کوه ها راه ها (و رگه ها)ی سپید و سرخ،
که رنگ هایش متفاوت است و سیاه سیاه آفریدیم؟!» .خدای تعالی طبیعت را خلق کرده و کوه ها را جلوه ای از آن دانسته
است و این کوه ها را با « راه ها و رگه هایی در آن به رنگ های مختلف از جمله سفید» (سمرقندی )106/3 1398:،معرفی می
کند.
چنان که بیان کردیم ،رنگ سفید ،رنگی لطیف و دلگشا و در نهایت صفاست .حق تعالی با جلوه دادن رنگ سفید در کوه،
لطافت های طبیعت را به رخ می کشد و با اثری که این رنگ دارد ،طبیعت را لطیف و با صفا می کند که باعث دلگشایی انسان
به هنگام دیدن آن می شود.
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 -3-4-5دست سفید؛ نشانه ای اعجازآمیز
ـ وَ نَزَعَ ی َدهُ فَإِذا هِی بَیضاءُ لِلنَّاظِرینَ (اعراف108/؛ شعرا)33/؛ «و دستش را از گریبان بیرون آورد ،پس به ناگاه ،آن برای
بینندگان سفید و درخشان شد».
ـ وَ اضْمُمْ یدَک إِلی جَناحِک تَخْرُجْ بَیضاءَ مِنْ غَیرِ سُوءٍ آیه أُخْری (طه)22/؛ «و دستت را به پهلویت بگذار ،تا سفیدگونه،
بدون عیب بدی ،بیرون آید ،در حالی که نشانه معجزه آسای دیگری است».
ن غَیرِ سُوءٍ فی تِسْعِ آیاتٍ إِلی فِرْعَوْنَ َو قَوْمِهِ إِنَّهُ ْم کانُوا قَوْم ًا فاسِقینَ (نمل)12/؛ «و
ـ َو أَدْخِلْ یدَک فی جَیبِک تَخْرُجْ بَیضاءَ مِ ْ
دستت را در گریبانت داخل کن تا سفیدگونه ،بدون عیب بدی بیرون آید؛ با نشانه های معجزه آسای نه گانه به سوی فرعون و
قومش برو؛ چرا که آنان گروهی نافرمان بودند».
ن غَیرِ سُوءٍ َو اضْمُمْ إِلَیک جَناحَک مِنَ الرَّهْبِ فَذانِک بُرْهانانِ مِنْ رَبِّک إِلی فِرْعَوْنَ َو
ـ اسْلُک یدَک فی جَیبِک تَخْرُجْ بَیضاءَ مِ ْ
مَالَئِهِ إِنَّهُ ْم کانُوا قَوْم ًا فاسِقینَ (قصص)32/؛ «دستت را در گریبانت وارد کن ،تا سفیدگونه ،بدون عیب بدی بیرون آید؛ و دست
وبالت رابرای آرامش از هراس به سینه خودت بگذار؛ و این دو معجزه دلیل های روشنی از جانب پروردگارت به سوی فرعون و
اشراف اوست؛چراکه آنان گروهی نافرمان اند»
یکی از معجزات بارز حضرت موسی علیه السّالم ید بیضاء یا همان دست سفید و درخشنده بود.در تفاسیر آمده که سفیدی
دست حضرت موسی علیه السّالم درخششی شبیه به درخشش خورشید داشت که چشم ها از شدت سفیدی آن تاریک می
شدند (بلخی )53/2 :1423 ،و برخی هم گفته اند که نور آن بر نور خورشید غلبه داشته است (طبرسی.)458/1 :1377،
خداوند در داستان بنی اسرائیل ،بارها معجزه دست سفید و درخشنده حضرت موسی علیه السالم را به فرعونیان نشان داد و با
قرار دادن دست آن حضرت به این رنگ و سفید جلوه دادن دستش ،او را انسانی صلح طلب ،به دور از گناه ،پاک و پاکدامن
معرفی نمود تا قوم متع صب و بهانه جوی بنی اسرائیل با دیدن این رنگ آرامش یابند و ایمان آوردن به مکتبش را راحت تر
پذیرا باشند.
 -4-4-5لذت بخشی و آرامش
ـ بَیضاءَ َلذَّه لِلشَّارِبینَ (صافات)46/؛ «(شرابی) سپید (و درخشان) که برای نوشندگان لذت بخش است».
ـ ک َأنَّهُنَّ بَیضٌ مَکنُونٌ (صافات)49/؛ «(از شدّت سفیدی) چنانکه گویی آنان تخم مرغ های (زیرپر) پنهان مانده اند».
گفته اند که این بهترین و نیکوترین رنگ هاست (ابن جوزی.)541/3 :1392،
 -5-4-5رنگ سفید مو و چشم ،نشانه ضعف ،سستی و پیر
ن بِدُعائِک رَبِّ شَقِیا (مریم)4/؛ «گفت :پروردگارا! به راستی من
ن الْعَظْمُ مِنِّی وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیباً وَ لَ ْم أَک ْ
ـ قالَ رَبِّ إِنِّی وَهَ َ
استخوانم سست گردیده و از جهت پیری ،موی سر شعله ور شده و سفید گشته است.و پروردگارا! (من) به سبب خواندن تو
درزحمت وبدبختی نبوده ام».
قرآن در آیه ای دیگر نیز از رنگ س فید البته به طور غیر مستقیم و با استعاره ای زیبا یاد می کند .در مورد اشتعال رأس
گفته شده که « اشتعال ،انتشار شعله ها و لهیب آتش در آن چیزی است که آتش گرفته است» و آیه وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیب ًا از
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نیکوترین استعارات است و معنای آن انتشار پیری سفیدی مودر س ر است؛ همان گونه که شعله های آتش انتشار می یابد
(طباطبایی  .)14/8 :1281نیز گفته اند تشبیه محاسن در سفیدی و انتشار آن در مو به شعله های آتش است (آندلسی ،البحر
 .)239/7 :1420طبرسی نیز گفته است :معنای آن درخشش محاسن در سر است (طبرسی )776/6 :1372 ،از آیه وَ ابْیضَّتْ
عَیناهُ مِنَ الْحُزْنِ(یوسف)84/؛ «و دو چشم او از اندوه سفید شد» به دست می آید که بینایی حضرت یعقوب علیه السّالم از بین
رفته بود .بعضی ها گفته اند با بیاض عین مقداری از بینایی باقی می ماند .عالمه در ر ّد این سخن می گوید :آیه  93همین
سوره که می گوید :این پیراهن مرا ببرید و به صورت پدرم بیندازید که بینا می شود ،دلیل آن است که بینایی وی از بین رفته
بود.
خداوند سفیدی چشم را حاصل شدت غم و حزن معرفی کرده و مفسران این سفیدی را به کوری تعبیر نموده اند
(طوسی .)182/6 :1390،خداوند رنگ سفید چشم را ناراحت کننده ،بیان گر شدت غم و اندوه ،و سفیدی موها و محاسن را
بیان گر سستی ،پیری و ضعف می داند و از طرفی ،آن را لذت بخش و لطیف بیان می کند و تأثیر این رنگ را دو وجهی می
شمارد .علم نوین روان شناسی نیز با این جمله که می گوید :این رنگ می تواند رنگ یک سرویس گران قیمت چینی باشد و یا
رنگ یک ظرف کاغذی یک بار مصرف ،دو وجهی بودن این رنگ را اذعان کرده و مؤید همین مطلب در قرآن است.
 -6-4-5تأثیر رنگ سفید در همنشینی و ترکیب با رنگ سیاه
ن الْفَجْرِ( ...بقره)187/؛ « ...و بخورید و بیاشامید ،تا
ـَ ...و کلُوا َو اشْرَبُوا حَتَّی یتَبَینَ لَکمُ الْخَیطُ الْأَبْیضُ مِنَ الْخَیطِ الْأَسْوَدِ مِ َ
رشته سپید بامداد ،از رشته سیاه (شب) بر شما نمودار گردد»...
ـ وَ حُورٌ عینٌ (واقعه)22/؛ «و حوریان فراخ چشم (و سپید چشم)».
در آیات آل عمران ،106/فاطر ،27/دخان ،54/طور 20/والرحمن 72/مالحظه می شود که رنگ سیاه و سفید به صورت
زیبایی در کنار هم آمده اند و زیباتر از همه این است که این دو رنگ در یک کلمه ـ که آن هم حور می باشد ـ آمده است.
حور در لغت شدت سفیدی چشم در شدت سیاهی آن است (مصطفوی306/2 :1360 ،؛ طریحی )278/3 :1375،و در
تفاسیر در این مورد دیدگاه های مختلفی ذکر شده است؛ از جمله :سفید روی (بلخی )826/3 :1423 ،سفید رو و با چشمان
زیبا (سمرقندی ،)274/3 :1398،سفید روی و با لباس سبز و خالی از زیور آالت (سورآبادی )2293/4 :1380 ،و سفید بودن
سفیده چشم به غایت سفیدی و سیاهه آن در نهایت سیاهی (ابوالفتوح رازی )219/17 :1408 ،چنان که از معنای حور در لغت
و تفاسیر برمی آید ،حور دارای رنگ سفید و سیاه است و مطابق علم امروزی ،استفاده از رنگ سیاه و سفید در کنار هم ،باعث
می شود که فرد از درون آرامش یابد و عدم تعادل و توازن وی از بین برود (لوشر.)99 :1373 ،
نیز مالحظه می شود که قرآن ،با ظرافت بسیار زیاد و زیبایی از جهنم و عاقبت کافران سخن می گوید بدون اینکه کوچک ترین
تأثیر منفی در درون مخاطب خود ایجاد کند.
-7-4-5توصیف اعجاز آمیز بهشت با توجه به تأثیرات رنگ سفید
اگر کسی کلمه قرمز را که نام یک رنگ است ،بر زبان آورد و پنجاه نفر هم آن را بشنوند ،می توان گفت که پنجاه نوع قرمز
به ذهن آنان خطور می کند و مطمئناً همه آنان هم با هم متفاوت هستند .حتی هنگا می که رنگ به خصوصی را مشخص می
کنیم که تمام افرادی که نام آن را می شنوند ،بارها آن را دیده باشند ،باز هم هر یک از آنان قرمزی متفاوت با دیگری را به
خاطر می آورد.
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وقتی پیوستگی ها (تداعی ها) و واکنش هایی را که در ارتباط با رنگ و نام آن تجربه شده اند ،به رنگ اضافه می کنیم،
احتماالً باز هم اختالف در مورد تشخیص رنگ بیشتر می شود .اینها چه چیزی را نشان می دهند؟
به خاطر آوردن رنگ های مشخص ،اگر غیرممک ن نباشد ،مشکل است .این مسئله این حقیقت مهم را مورد توجه قرار می
دهد که حافظه بصری در مقایسه با حافظه شنوایی بسیار ضعیف است .در حافظه شنوایی ،اغلب مالحظه می شود که شخص
پس از یک یا دو بار شنیدن یک ملودی ،می تواند آن را تکرار نماید (آلبرز .)21-20 :1368 ،پس حافظه بصری ضعیف است و
تصور دوباره انسان بعد از دیدن رنگ آن است که خود می خواهد نه آنکه مورد نظر نویسنده یا گوینده نام رنگ است.
« یکی از مهم ترین روش های تصویرآفرینی در قرآن ،سخن گفتن درباره مجردات و معنویات در لباس محسوسات و اجسام
مادی است« .روش تصویر و نمایش هنری» (محسوس سازی و تجسیم) از روش های تعبیری ،برتر و زیباتر است .برای بیان این
برتری کافی است که معانی در صورت های ذهنی مجرد تصوّر شود (تخییل هستی) ،سپس آنها را در صورت های تصویری
شخصیت پردازی کنیم (تجسیم فنی) .در روش اول ،ذهن و ادراک مخاطب است ،ولی در روش دوم ،حس و وجدان .قانون
«تخییل» و آیین «تجسیم» دو قانون بارز و آشکار در بیان و نمایاندن تصاویر فنی و هنری قرآن است (پیری سبزوار:1394
.)421/2
قرآن با به کارگیری این دو قانون و روش ،جنبه ای از اعجاز خود را به نمایش می گذارد؛ بدین صورت که با نام بردن رنگ
سفی د در توصیف بهشت ،نوشیدنی ها و همسران بهشتی ،مخاطب را وادار به تصور رنگ سفید می کند.چنان که بیان شد،
مخاطب نیز آن رنگی را که خود به آن عالقمند است ،متصور می شود؛ لذا انسان با خواندن و یا شنیدن آیاتی که در آنها بهشت
با رنگ سفید توصیف شده است ،بهترین حالت رنگ سفید را در اوج لطافت ،شرافت ،روشنی ،پاکی ،مالحت ،صفا ،رؤیا و ...برای
خود در بهترین مکان به تصویر می کشد و این یک عامل بسیار فوق العاده روان شناسانه برای ترغیب انسان ها به انجام اعمال
نیک و دوری از گناه است که قرآن از آن استفاده کرده است.
 -8-4-5رنگ سفید در روایات
در روایتی از رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله و سلّم آمده است « :از لباس های شما هیچ کدام بهتر از لباس های سفید نیست،
برای پوشیدن آن را انتخاب کنید« :لَیسَ مِن لِباسِکُم شَیءٌ أَحسَنُ ِمنَ البَیاضِ ،فَالبِسوه» (پاک نژاد .)69/18 :1363 ،شاید سبب
پاکیزه تر بودن جامه سفید آن باشد که این رنگ بیشتر و بهتر از هر رنگ دیگری ،لکه های سیاه را آشکار می سازد و پوشنده
را زودتر به تعویض جامه و نظافت آن وادار می کند.
با توجه به آیات قرآن ،رنگ سفید از رنگ های بهشتی است و این روایت ذیل نیز مؤید همین مطلب است.
فرات ابن ابراهیم کوفی در تفسیرش از ابن عبّاس روایت کرده است :زمانی که روز قیامت به پا شود ،منادی ندا می کند :ای
مردم! چشمان خود را ببندید تا فاطمه علیهاسالم ،دختر محمّدصلّی اهلل علیه و آله و سلّم عبور کند ،فاطمه علیهاسالم اوّلین
کسی است که دوازده هزار حوریه از فردوس او را استقبال خواهند کرد .آنان احدی را قبل از فاطمه (سالم اهلل علیها) بعد از آن
بانو استقبال نکرده و نخواهند کرد .آن حوریه ها بر ناقه هایی سوارند که بال های آن از یاقوت ،مهار آنها از لؤلؤ و رحل هایی از
درّ بر پشت آنهاست که بر هر یک از آنها بالشی از سندس قرار دارد و رکاب های آنها زبرجد است .آنان از صراط می گذرند تا
فاطمه زهرا علیها السالم را وارد فردوس می نمایند و اهل بهشت با آن بانو مالقات خواهند کرد .در وسط فردوس قصرهای
سفید و زردی است از لؤلؤ که در یک محل می باشد .در آن قصرهای سفید ،هفتاد هزار خانه است که منزل حضرت محمّد
صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و آل طاهر آن بزرگوار است (علی آبادی)852 :1379 ،
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بهشتی بودن دو رنگ زرد و سفید ،بیانگر روشن ،درخشنده ،مصفا ،لطیف ،شریف ،رؤیایی بودن و ...می باشد خداوند شرابی
سفید را لذتی برای نوشندگان آن بیان کرده و با این بیان ،درخشندگی این رنگ را موجب لذت و آرامش روح می داند.
این نکته نیز جالب توجه است که رنگ سفید مانند رنگ های مالیم ابرهای تابستانی ،لطیف و رؤیایی است و این خود ،باعث
ایجاد لطافت روحی و اوج لذت در رؤیا می شود؛ به همین دلیل ،همسران بهشتی را سفید معرفی می کند تا آرامشی برای
بهشتیان باشند و از آنها لذت ببرند.
در نقطه مقابل رنگ سفید ،در مورد رنگ سیاه نیز روایات معتبری از معصومان درباره کراهت آن نقل شده است؛ از جمله
روایت زیر:
ن سَدِیرٍ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَی
ن عَلِی الْهَمَذَانِی عَنْ حَنَانِ بْ ِ
ن مُحَمَّدِ بْ ِ
ن عِیسَی عَ ْ
«عِدَّه مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْ ِ
ل سَوْدَاءُ فَقَالَ یا حَنَانُ مَا لَک وَ لِلسَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِیهَا َثلَاثَ خِصَالٍ تُضْعِفُ الْبَصَرَ َو
أَبِی عَ ْبدِ اللَّهِ علیه السّالم َو فِی رِجْلِی نَعْ ٌ
تُرْخِی الذَّکرَ وَ تُورِثُ الْهَمَّ وَ مَعَ َذلِک مِنْ لِبَاسِ الْجَبَّارِینَ قَالَ فَقُ ْلتُ فَمَا أَلْبَسُ مِنَ النِّعَالِ قَالَ عَلَیک بِالصَّفْرَاءِ فَإِنَّ فِیهَا ثَلَاثَ
خِصَالٍ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَشُدُّ الذَّکرَ وَ َتدْرَأُ الْهَمَّ وَ هِی مَعَ ذَلِک مِنْ لِبَاسِ النَّبِیین» (کلینی.)465/6 :1365 ،
 -5-5رنگ قرمز
رنگ قرمز انرژی دهنده و محرک بسیار قوی است ،شکافته شدن آسمان در آستانه قیامت حکایت از اوج گرما ،هیجان و
ترسی دارد که انسانها را فرا می گیرد؛ بنابراین در قرآن ،قرمز برای رنگآمیزی روز قیامت نیز ذکر شده و حکایت از قرمز شدن
آسمان در آستانه قیامت دارد و خود این رنگ بر ترس و هراس روز قیامت میافزاید.
همین تشبیه روز قیامت به رنگ قرمز گل میتواند گویای این باشد که این رنگ جزو رنگهای محرک و غمانگیز است و
مانند سایر رنگهای تیره حالت هیجانانگیزی دارد و این تشبیه اشارهای به برخی آثار روانی این رنگ است.
در میان کلماتی که در سوره مبارکه فاطر آیه  27آمده است ،کلمه حمر به معنای رنگ قرمز دیده می شود«:و من الجبال جدد
ال
بیض و حمر مختلف الوانها و غرابیب سواد»؛ و از کوهها نیز راههایی به رنگ سفید و سرخ و رنگهای مختلف و همچنین کام ً
سیاه خلق کرد ،زیرا در ترکیبات شیمیایی عناصرتشکیل دهنده کوهها و سنگها رنگهای مختلف مانند سیاه ،سفید ،خاکستری،
آبی ،بنفش و حتی قرمز وجود دارد.
آزمایشاتی که بر روی افراد متفاوت انجام داده اند و آنها را وادار به تفکر به رنگ قرمز سیر کرده اند ،نشان داده است این
رنگ ،سیستم عصبی را تحریک می کند؛ یعنی فشار خون را باال می برد و تنفس و ضربان قلب را سریع تر میکند .لذا رنگ
قرمز از لحاظ تاثیری که بر سیستم اعصاب دارد یک عامل محرک به شمار می آید و معنای فیزیولوژیک آن ،داشتن آرزوهای
بسیار ،شور و شوق زندگی و تهور و قدرت اراده است(پهلوان حسین)21 :1387،
در هر صورت آنچه از سنت رسول خدا در این زمینه به ما رسیده کراهت ایشان در استفاده از رنگ قرمز برای لباس بوده
است ،مگر در اعیاد و در روز جمعه و برای جشن و شادمانی که علت آن را می توان در تاثیر این رنگ بر روان آدمی جستجو
کرد(.سنن النبی )137/1391:و استفاده ایشان در زمینه هایی خاص ازاین رنگ به همان معنا بر می گردد .مانند اینکه در کافی
از امام صادق ( علیه السالم) نقل شده است :کان فی منزل رسول اهلل(صلی اهلل علیه و آله) زوج حمام احمر؛ در خانه رسول خدا
یک جفت کبوتر قرمز رنگ بود ،و ایشان از آنها نگهداری می کردند(طباطبایی 1391،ـ .)143
زیرا در روایت دیگری از امام صادق ( علیه السالم) در کتاب مکارم االخالق آمده است که:
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لیس من بیت نبی اال و فیه حمام ،الن سفهاء الجن یعبثون فی البیت ،فاذا کان فیه حمام عبثوا بالحمام و ترکوا الناس.
درخانه همه انبیا ،کبوتر نگهداری می شده است ؛زیرا سفیهان جن ،همواره با کودکان خانه بازی می کنند و آنان را به خود
سرگرم می کنند ،و اگر کبوتر درآن خانه باشد ،جنیان با کبوتران مشغول می شوند و دیگران را رها می کنند (طباطبایی1391:
ـ .)142
حال این سؤال پیش می آید که چرا کبوتران قرمز؟ شاید بشود اینگونه گفت که اگر کبوتران قرمز رنگ باشند ،به دلیل
جاذبیت و محرک بودن این رنگ موثر واقع شوند و جلب توجه بیشتری کنند
 -6-5رنگ کبود:
رنگ ازرق یا کبود ،یکی دیگر از رنگهایی است که در قرآن کریم از آن یاد شده است .این رنگ منفورترین رنگها در نزد عرب
محسوب می شود .مخصوصاً اگر رنگ چشم کبود باشد ؛زیرا اعراب به دشمن خود می گویند":ازرق العین" یعنی "چشم کبود".
در تفسیر المیزان عالمه طباطبایی(رحمه اهلل علیه) در ذیل آیه  102سوره طه آمده است که:
«یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومئذ زرقا" ؛ روزی که در صور دمیده می شود و گناهکاران را در آن روز با چشم کبود
محشور می کنیم.
مراد به ازرق ،محشور شدن مجرمین و گناهکاران به صورت کور در قیامت است ؛زیرا وقتی چشم بیناییش را از دست می
دهد کبود می شود(طباطبایی)248/14 :1390،
پس کبودی چشم عالمتی برای گناهکاران است .التبه ممکن است از شدت تشنگی نیز چشم و یا بدن کبود شود ،هم چنان
که در کتاب العرب این نکته ذکر شده است.
در بیانات ارزنده ای امام صادق ( علیه السالم) به مفضل ،به معنای مثبتی از این رنگ اشاره شده است ،و ایشان اینگونه
فرموده اند:
فکر فی لون السماء و ما فیه الصواب التدبیر،فان هذا اللون اشد االلوان موافقه للبصر و تقویه حتی ان من صفات االطباء لمن
اصابه شیاً اضر ببصره ادمان النرّ الی الخضره و ما قرب منها الی السواد و قد وصف الحذاق منهم لمن کل بصره االطالع فی اجانه
خضراء مملوه ماءاً فان ظر کیف جعل اهلل جل و تعالی ادیم السماء بهذا اللون االخضر الی لیمسک االبصار المنقلبه علیه فال ینکا
فیها بطول مباشرتها له :...در رنگ آسمان خوب فکر کن؛ که موافق ترین رنگهاست برای تقویت دیده و نور چشم ،تا آنجا که
اطبا می گویند :اگر کسی ضعف بینایی داشته باشد با ید مرتب و پیوسته در تغار کبود رنگی نگاه کند که پر از آب است .پس
فکر کن که چرا خداوند رنگ آسمان را به رنگ سبز مایل به سیاه(کبود) قرار داده است ،که مکرر نگاه کردن به آن بر چشمها
ضرر نرساند(مجلسی)11/3 :1403،
 -8-5رنگ مشکی
لباس سیاه درمقام اضطرار یابه جهات خاص به کاربرده می شود.
حضرت علی (ع) می فرماید:التَلبِسُوا السَّوداءَفَاِنَّهُ لباسُ فِرعَونَ
لباس سیاه نپوشید که آن لباس فرعون است(.صدوق)2/381:347،
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سیاه رنگی مطلق است که درفراسوی آن،زندگی تمام می شود.سیاه یعنی نه ،که نشانه ایی از ترک عشق وانصراف ازفعالیت
های جمعی است.به معنی نیستی،ناامیدی به آینده وسکوتی ابدی است.وحس سنگینی را به افراد القاء می کند.تاثیر خوبی بر
مزاج ندارد ودر کودکان هم اثرات منفی دارد.دوست داران رنگ سیاه معموال خسته وافسرده اند اگرخسته نباشند راضی
اند،اگرناراضی نباشند مغرورند،اگرانکار می کنن د درصورتی است که مغرور نباشند.اگرانکار نکنند هم ناراضی اند هم مغرور،هم
خسته وهم انکار می کنند.اما احتماال خودشان هم خبر ندارند.
طرفداران سیاه زیاد ناامید نمی شوند چون ازطرفی دیگر سیاه نماد آبرومندی وشرافت است(دیداه اید که ماشین های شیک
وباکالس معموال سیاه براق اند)
رنگ سیاه در ورای پرده ایی در هم ریخته وآشفته مخفی گردیده است.بسیاری از افراد ازاین رنگ به عنوان رنگ درمان
کننده احتراز می جویند ولی این رنگ دربرخی موارد بسیار مفید می باشد.درزمانی که فرد دچار مشکالت روحی وبسیار آشفته
حال است این رنگ می تواند حالت آرامش بخش وحفاظت کننده را ایفاء می کند.
این رنگ باعث می شود که احساسات زنانه در افراد به حرکت بیفتد وهمین امر باعث می گردد که در وجودشان انرژی
مغناطیسی نیرومندی را حس نمایند.رنگ سیاه ازجمله رنگ های است که باید به اندازه مناسب مورد استفاده قرار گیردزیرا اگر
درلباس های مورد استفاده به وفور مورد استعمال قرار بگیردباعث میگیرد که فرد دچارافسردگی و آشفتگی روحی
گردد(.گلکاریان)32 : 1382،
اما در عبارات به کار رفته در آیات ،نکته ای وجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر است؛ و آن مفهوم نهفته شده در واژه
«جلباب» است.
جلباب از ریشه «جُلب» است .در لسان العرب به دنبال شعری که آمده ،عبارت «جلب اللیل» در شعر ،سیاهی شب معنا شده
است(.ابن منظور  )270/1 :1414از این رو عده ای معتقدند که سیاهی ،مفهومی نهفته در معنای جلباب است .در صورتی که
اگر دقت شود متوجه خواهیم شد که در عبارت جلب اللیل در لسان العرب ،جلب به تنهایی ،سیاهی و تیرگی معنا نشده؛ بلکه
به تناسب همراهی با لیل ،سیاهی معنا شده است .لذا استفاده معنای سیاهی از واژه جلب ،به تنهایی و بدون هیچ پسوند و
پیشوندی ،بعید به نظر می رسد.
 -6نقش بعضی از رنگ ها در درمان
 -1-6قرمز
رنگ محرک وهیجان آور است درروان شناسی رنگ قرمز به مفهوم اعتماد به نفس است.برای درمان ترس ازاین رنگ بهره
می گیرند.رنگ قرمز بیش ازهرچیز باعث تحریک سرخرگ ها می شود که سالمتی ونشاط فراوانی به دنبال دارد.ودردرمان بی
حالی وافسردگی موثراست.
بااینکه رنگ قرمز نشاط آور ا ست اما افراد بانشاط وسرزنده ازرنگ قرمز بیزارند.تاثیرروانی رنگ قرمزنشان می دهد که این
رنگ برسیستم عصبی اثرتحریک کننده ایی دارد وفشارخون راباال می بردومیزان تنفس وضربان قلب را افزایش می دهد.
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 -2-6سبز
درقرآن مجیدچندین مورد ضمن بیان خصوصیات زندگی دربهشت،رنگ لباس بهشتیان سبزمعرفی فرموده است:مُتَّکِئینَ علی
رُفرَفٍ وَعَبقَرِیًّ حِسانٍ بهشتیان درحالی که برتکیه گاه های سبز وبساط زیبا تکیه داده اند(.الرحمن)76/
عالِیَهُم ثِیابُ سُندُسٍ خُضرٌوَاِستَبرَقٌ باال پوش های آنان ازدیبای سبز وحریر است/21(.انسان)
انتخاب سبز برای لباس های بهشتی به خاطر آن است که رنگی بسیار نشاط آفرین است همانند برگ های زیبای درختان
رنگ سبز نمایانگر آرامش،امیدواری وقار است وازخشم وفشارهای عصبی می کاهد.رنگ سبز مفرح بوده وتب راکم کرده
ودربعضی اتاق های بیمارستان ها به کار می رود وموجب برانگیخته شدن فکر بوده وراهنمای شکیبایی است که برای معالجه
بیماری های عصبی واختالالت روانی استفاده می شود .این رنگ برای رفع خستگی مفید بوده وقدرت تحمل وصبوری افراد را
نیز افزایش می دهد.همچنین فشار خون را کاهش داده وخون بافت ها را ازمیکروب ها پاک می کند اما نقش اصلی آن کمک
به ازبین بردن مشکالت مهم روانی یااحساسی است .بی حالی وسستی دربدن وهمچنین رنگ پریدگی ازطریق رنگ سبز درمان
می شوند.
آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که از رنگ سبز نبایستی دردرمان بیماری هایی از قبیل سرطان ویا بیماری های
غده ایی استفاده کردزیرا رنگ سبز باعث می شود که سرعت رشدوتوسعه وپیشرفت هرچیزی افزایش یابداین رنگ سبب رشد
تومورهای سرطانی شده وبسیار خطرناک است(.بیستونی)87 :1385،

نتیجه گیری
. 1خلقت جهان هستی با رنگ عجین گشته واین تقارن و تناسب،زیبایی ها را موجب شده وباعث اعجاب گشته است.
.2هر رنگی عالوه بر تاثیر برجسم ،بر روح وروان نیز نیز رسوخ کرده و در این باره بسیار کار امد خواهد بود.
. 3در دین مبین اسالم پیرامون رنگ احادیث و روایاتی آمده است که خود بیانگر دید وسیع و دقیق اسالم و نگاه ویژه آن به
انسان در زندگی او میباشد.
.4با استفاده از رنگ ها میتوان در درمان بسیاری از بیماری ها و بهبودی بیماران اگر طبق اصول باشد اثری اعجاب انگیز
خواهد داشت.
.5با توجه به سالیق افراد در انتخاب رنگها تا حدودی میتوان روحیات آنها را تشخیص داد.
 .6یکی از رنگ هایی که زیاد به آن سفارش شده است رنگ سفید است،که در ایجاد انرژی و جذب آن بسیار موثر است
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