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هایتیانگزانۀرنگهادرقزآنکزیم


داللت
رضارفیعیراد

1

چکیده 

عوگ صع ٟیؼیک وىع ،مذوىل جظب ُىل مىجهای عوگهای صیگغ و باػتاب ُىل مىج وىعی سام اؿت  ،امتا

هٙیه باػتاب ،صع طهه بلغ ،م٘ىاها و م٠اهیٙی متىىٕ تىلیض میوٙایض .صع هىغهای تجـٙی ،ؤغیۀ بیاوگغی عوتگ
به کاعکغصهای عوگ صع بیان اعػفهای طهىی و ادـاؿی اوـتان ،میپتغصاػص٣ .تغنن کتغی  ،بته اكت الی گىوتا گىن
عوگها عا به کاع گغٟته و م٘ىاهایی مت٠تاو عا بته وؿتیآۀ ننهتا اوت٤تال صاصا اؿت  .ایته پتبوهق بتا جٙتٖنوعی،

صؿتتتهبىضی و تذآیتتو و تِقیتت ٢م٘تتاوی عوگهتا صع جـتتتجىی جىقتتههای بیاوگغاوتتۀ عوتتگ صع ٣تتغنن کتتغی اؿت .
یاٟتههای پبوهق داًغ ولان میصهتض کته بیتاوگغی عوتگ ؿت٠یض صع نیتۀ  601ؿتىع نلٗٙتغان بتغ اؿتت٤ام و
پایضاعی ،ػعص عوكه صع نیۀ  96ؿىع ب٤غاٟ ،غح بشلی و ال٤ای دؾ كاصی ،کقىص ٕنبی پغعوگٔ صع نیۀ  601ؿتىع

ُه ،دؾ گىاه اعی و ؿیاا صع نیۀ  601ؿىع نلٗٙغان و نیۀ  681ؿىع ػمغ ،به ال٤ای ادـاؿی کته ک٠غگتىیی و

صعوٛگىیی صع چهغ اوـان تىلیض میکىض و ویؼ صع نیۀ  61ؿىع ػسغ ٝبه سل و ه چىیه نیۀ  16ؿىع ٗقؾ ،به
جىقههای بیاوگغاوۀ عوگ ؿیاا صال بغ  ٛو اوضوا اكاعا صاعص.

واصگان کلیدی٣:غنن کغی  ،عوگها ،بیاوگغی عوگ ،وٙىص عوگ.
 -1صاولجىی صکتغی هىغهای اؿالمی ،صاول ض
r.rafieirad@tabriziau.ac.ir
تاعیز صعیا6100/08/61 : ٟ

هىغهای هىاٗی ،صاولگاا هىغ اؿالمی تقغیؼ ،تقغیؼ ،ایغان

تاعیز پظیغف6100/66/08 :
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مقدمه 

1

2

بیاوگغی عوگ ،بغسال ٝؤغیۀ وٙىص عوگ که به وٙىصهای عوگ صع ُقی٘  ،میپغصاػص ،به کتاعکغص عوگهتا صع

بیان اعػفهای طهىی و ادـاؿی ،میپغصاػصٕ .ایته ٔ10 :6718 ،عوگهتا صع ػبانهتای مشتآت ٞصویتا متىعص اؿتت٠اصا
٣غاع گغٟته و به ك آی ٟغاوان اػ بیاوگغی عوگها بهغابغصاعی وٙىصااوض .بایض تىجه صاكت کته ػبتان ،پایتههای اهتآی
اعتقاُا اوـاوی عا ك و میصهضTrudgill, 1967: 13ٕ .؛ ٣ؼویىی ٔ3 :6111 ،ه چىتیه دامتو اُالٗتا بـتیاع
مه ؤیغ ؿاستاعهای اجتٙاٗی ،ؿیاؿی ،ساوىاصگی ،ا٣تواصی و صیضگااها به جهتان ویتؼ هـت Cover, 1975: ٕ .

 ٔ235-339و ویؼ وؼول ٣غنن کغی به هىع کآٙه ،ولانصهىض نن اؿ کته ستضا ویتؼ اػ ُغیت ٢ػبتان بتا اوـتانها
اعتقاٍ بغ٣غاع کغصا و ػبان عا مذٙآی بغای پیام سىص بغگؼیضا اؿت  .چىانکته ولتان صاصا سىاهتض كتض ،صع ػبتان ٣تغنن

کغی  ،اكاعا مـت٤ی به عوگهای نبی ،ػعص٣ ،غمؼ ،ؿقؼ ،ؿیاا و ؿ٠یض و بغسی تؤثیغا بغ اوـان بهُىع مـت٤ی و یتا
ٛیغمـت٤ی وجىص صاعصٕ .كغی٠ی ٔ618 :6731 ،ه چىیه پیام ٣غنن صع ایه ػمیىه نن اؿ که تىىٕ و ت٠او عوگهتا

ولاوهای اػ نیا الهی اؿ تا اوـان عا به پا کی ِٟغ و عوگ الهی و دظ ٝهٙۀ عوگها بغؿتاوض ٕبآتىعصی:1331 ،
 ٔ103القته مـآٙاوان م٘ت٤ض هـتىض که اػ ٣غنن بایض با بهکاع بـته عوكی ویبا که متىاؿب متته اؿت  ،بهتغا گغٟت .

ایه امغ ،اٗٙال اهىل ؤغیههای اصبی عا ویؼ بغای نن صكىاع میؿاػص .عوصی پاع  3بیان میکىض که اٗت٤تاص مـتآٙیه
بغ نن اؿ چىن ٣غنن ،کالمی الهام گغٟتهكضا اػ سضاووض میباكتض ،بىتابغایه هٙیلته صع بهلت بته كت و اهتآی و

ایضانل سىص وجىص صاكته اؿ  .به هٙیه جه ٣ ،غنن به وا ٖ٣یک اثغ اصبی ویـت و وٙیتىاوتض ابتب مِال٘تا اصبتی
ً
٣غاع گیغص ٔRahman, 2012: 24ٕ .با ایه دال ،اگغچه ٣غنن کتابی هغٟا اصبی ویـ  ،اما بغسی عا ٗ٤یضا بغ ایته
اؿ که به عؿٙی

كىاسته وجىا اصبی ٣غنن ،عااهایی عا بغای ن گتاهی اػ اب٘تاص م٘ىتىی نن بتاػ میکىتضJohns, ٕ .

 ٔ1993: 103عوگهاٗ ،ىاهغی مه صع توىیغؿاػی اك ال مشتآ ٞػبان و اصبیا به كٙاع میعووض؛ ػیغا بتا هٙتۀ
كئىوا ػوضگی ماوىض ٗآىم ،عواولىاؿی ،صیهٟ ،غهىتگ و هىتغ و اؿتِىعا صع اعتقتاُی تىگاتىتگ هـتتىضSharif, ٕ .

 ٔ1974: 12کاعبغص عوگها ،تىها بغای ت٠او ٣ایو كضن میان اكیا ویـ  ،بآ ه هغ عوتگ ،دامتو م٘ىتای  ٟتغی و
ٟغهىگی بىصا و تؤثیغاتی ٟغاوان صع اوـان بغ جا میگظاعصٕ ..كاهغ ٔ1 :6786 ،کاعبغص عوگ صع ػبان ،تىها بغای تتؼییه
ً
کالم ویـ  ،بآ ه با م٠هىم و بال ٛاعتقاٍ صاعصٕٗ .وت٠ىع ٔ186 :6781 ،متلال عوگهتا صع بیتان كتغ٣ی ،بیت آتٞ

ٓاهغ میكىوض و صویای صعووی ایه تغکیب سالن ،وٙاص یک ٣آٙغو جهاوی ٗٔی و ٗٙی٢تغ صیگغ اؿت و بیت آتٞ

بىصن عوگها صع هىغ كغ٣ی اػ جىهغی م٘ىىی بغسىعصاع میباكتض ٔHuangfu, 2015: 52ٕ .یتا صع میتان اٗتغاب،
مى٠ىعتغیه عوگ بغای چل  ،عوگ نبی بىص و به ٗىىان و٠غیه ،به صكتٙىان «نبتی بتاص چلتٙاوق» میگ٠تىتض و ػع٣تاء،
1. Expressions
2. Impression
3. Rudi Paret
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ی٘ىی وابیىایی؛ ػیغا دض٣ۀ چل وابیىایان ،نبیعوگ میكىصٕ .ابى ؿ٘ىص ٔ16 :6166 ،عوگ ؿتقؼ ویتؼ صع ت ٠تغ اؿتالمی
عمؼ سیغ و ایٙان بىصا و به هٙیه صلیو صع پغچ های ٗغبی و گىقضها و پغص ک٘قه متىعص اؿتت٠اصا ٣تغاع گغٟتته اؿت .

ٕكاهغ ٔ1 :6786 ،ه چىیه میتىان ملاهضا کغصا که بتیق اػ ه٠تتاص صعهتض عوگهتای بته کتاع عٟتته صع پغچ هتای

کلىعهای اؿالمی ،عوگ ؿ٠یض ٕ 11صعهضٔ و عوگ ٣غمؼ ٕ 11صعهضٔ اؿ ٕ .بشتیاعی و ػوگتیٔ611 :6737 ،
پبوهقها ولان میصهىض که عوگ صع ٣غنن کغی  ،بیقتتغ جىقتۀ واٖ٣گغایاوته صاعص ٕعٟی٘تی عاص و سؼا،تی:6738 ،
 ٔ83و ایه مته كغی ٞاػ ایه وىٕ کاعکغص تىهی٠ی عوگها صع جهت تلتغیخ پضیتضاهای ٗتال بهتغا بتغصا اؿت

ٕعٟی٘ی عاص .ٔ671 :6733 ،ه چىیه عوگهای بهکاع عٟته صع ٣غنن کغی یا به مىٔىع تىهتی ٞیتک چیتؼ یتا یتک

پضیضا ،مىعص اؿت٠اصا وا ٖ٣كضااوض یا صاعای م٘اوی اؿت٘اعی ،کىایی و گاا تلقیهی میباكىضٕٗ .ؼیؼیپىع و صیگتغان،
 ٔ617 :6731و ه مىًىٗاتی ؤیغ ٟیؼیىلىژی ،عواولىاؿی عوگ ،و٤ق صعماوی ،تؤثیغ عوگ صع مىجىصا ػوتضا،
عوگهای مت٘اصل صع ُقی٘

ٕبیـتىوی ٔ10 :6781 ،ویؼ صع ٣غنن مىعص بغعؿی ٣غاع گغٟته اؿت  .پتبوهق پتیقعو

بغ نن اؿ تا ولان صهض ٣غننکغی اػ عوگ و بیاوگغی عوگ ،چگىوه و تا چه اوتضاػا بهتغا بتغصا اؿت  .صع بتاػگغصان
نیا ٣غنن کغی اػ تغجٙۀ ٟاعؿی مذٙض مهضی ٟىالصووض اؿت٠اصا كضا اؿ .
.1ادتیاتنظزیپضوهش
.1-1پیشینۀپضوهش 

پبوهقهایی که صعباعا عوگ صع ٣غنن کغی صع ایغان اوجام كضااوض ،عا میتىان به چىض صؿته ت٤ـی کغص:
الف-مقاالت 

ٗ -1آی كغی٠ی« ،عوگ اػ مىٔغ ٣غنن کغی  ،دتضی و عواولىاؿتی» ،صو ٟوتآىامه ٣تغنن کتغی و ٗآت  ،ؿتال

 ،6731هن616ت ،611وىیـىضا بیان میصاعص که صع ٣غنن اػ عوگهای نبی ،ػعص٣ ،غمؼ ،ؿتقؼ ،ؿتیاا و ؿت٠یض یتاص

كضا که ایه عوگها بهُىع مـت٤ی و یا ٛیغمـت٤ی بغ اوـان اثغ میگظاعوض.

ُ -1یقۀ بآىعصی« ،عوگها و پیام ها صع ٣غنن کغی »ٟ ،وآىامه مل ىا ،ؿتال  ،6781كتٙاع  ،38هتن -11

 .81یاٟتههای ایه م٤اله دتا کی اػ نن اؿت کته عوتگ صع ٣تغنن کتغی هت اػ مىٔتغ عواولىاؿتی و هت اػ مىٔتغ
ٟیؼیىلىژیک به کاع گغٟته كضا ،و صع وهای به دظ ٝهٙۀ عوگها به ٗىىان پیام مىجغ میكىص.

 -3عًا عٟی٘ی عاص ،و مذٙض سؼا،ی« ،تِقی ٢مىٔغ م٘ىایی عوگها صع ٣غنن کتغی و اصبیتا کىتایی ٟاعؿتی»،

ولغیه ٗآٙی هىغهای هىاٗی اؿالمی ،صاولگاا هىغ اؿالمی تقغیؼ ،ؿال  ،1363صوع چهاعم ،كٙاع اول ،هتن
 .63-36صع ایه م٤اله ،جىقههای کىایی عوگها صع ٣غنن و اصبیا کىایی مىعص تِقی٣ ٢غاع گغٟته و ملتشن كتضا

121

سال ششم ،شمارۀ اول ،پیاپی  ،21بهار 1400

٣غنن کغی  ،بیقتغ اػ جىقۀ واٖ٣گغایاوه عوگها اؿتت٠اصا وٙتىصا و بغستی کاعکغصهتای کىتایی عوگهتا صع اصبیتا

کىایی ٟاعؿی ،بغگغٟته اػ ٣غنن کغی اؿ .

ٟ -1یغوػ مذٙضی دـه نباصی« ،عوی غص ولاوهكتىاستی بته م٠هتىم عوتگ و کاعبـت نن صع ٣تغنن کتغی »،

صوٟوآىامه پبوهقهای ػباولىاستی ٣غنن کغی  ،ؿال  ،1363صوع  ،3كٙاع  ،1هتن  ،62-11ایته پتبوهق صع

تذآیو واژگان عوگ صع ٣غنن کغی اػ عوی غصهای ولاوهكىاستی ماوىض صعون متىی و ت٠او ٕعوابَ هٙىلتیىی و
جاولیىیٔ بهغا گغٟته و وتایجی م٠یض عا اعایه وٙىصا اؿ .

 -1عًا عٟی٘ی عاص« ،کاعبـ واٖ٣گغایاوه و ٛیغ کىایی عوگهای ؿیاا و ؿ٠یض صع ٣غنن کغی و اك٘اع دا»ْٟ

ٟوآىامه مِال٘ا اصبی متىن اؿالمی ،پبوهلگاا ٗآىم و ٟغهىگ اؿالمی ،پبوهل ضا اؿالم تٙضوی ،ؿال ،6733
كٙاع بیـت  ،ػمـتان ،هن  ،671-663صع ایه پبوهق ،ولان صاصا كضا که صع ك٘غ دتا ،ْٟعوگهتا ،اٛآتب بته
هىع کىایی به کاع بغصا كضا و کاعکغص واٖ٣گغایاوۀ نن صع تِقی ٢با ٣غنن کغی  ،بـیاع اوضک اؿ .

ٗ -1آی كغی٠ی و مجیض جىکاع« ،عوگ ؿ٠یض اػ مىٔغ ٣غنن کغی و عواولىاؿی» ،پبوهلىامه ٗآتىم و م٘تاعٝ

٣غنن کغی  ،ؿال  ،6783كٙاع  ،1هن  ،613-617یاٟتههای پبوهق دا کی اػ نن اؿ که م٠اهی عوگ ؿ٠یض

صع ٣غنن کغی و عواولىاؿی عوگ باه ی ـان هـتىض.
ب-کتة 

 -1مذٙض بیـتىوی و گغوا تذ٤ی ،٢کتاب «عوگكىاؿی اػ صیضگاا ٣غنن کغی و دضی ٕعواولىاؿی عوگها و
بغعؿی  1عوگ طکغ كضا صع ٣غنن کغی ٔ» ،اوتلاعا بیان جىان ،6781 ، ٣ ،به جٖٙنوعی عوگها صع ٣غنن کتغی

و عوایا پغصاسته و ؿپؾ صع تالف بغای کاعکغص بشلیضن به عوگ صع ػمیىههای عواولىاؿتی و صعمتان اػ البتالی

ایه مته كغی ٞبغنمضااوض.

تٙایؼ پبوهق پیقعو با پبوهقهای اوجام كتضا ،صع نن اؿت کته تئتىعی بیتاوگغی عوگهتا صع ٣تغنن متىعص

بغعؿی ٣غاع سىاهض گغ. ٟ

پزسشهایپضوهش 

.2-1

 -1جىقههای بیاوگغاوۀ عوگها صع ٣غنن کغی چگىوه اؿ ؟

٣ -2غنن کغی  ،تا چه اوضاػا اػ کاعکغص بیاوگغاوۀ عوگها اؿت٠اصا وٙىصا اؿ .
.3-1فزضیههایپضوهش 

 -1تىىٕ عوگ صع ٣غنن ػیاص ویـ و بغسی عوگها ،کاعکغصی بیاوگغاوه صاعوض و بغ تؤثیغا واسىصن گاا عوتگ

بغ عوان اوـان تؤ کیض صاعوض.
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٣ -2غنن اػ جىقههای بیاوگغاوۀ عوگ ک تغ اؿت٠اصا وٙىصا اؿ و بیقتغ بغ واٖ٣گغایی نن تؤ کیض صاعص.
.4-1اهمیتوضزورتپضوهش 

صع دال داًغ ؤغیههای مغبىٍ به عوگ صع هىغ و ٗآىم اوـاوی ،بغ اؿاؽ اهىل و مقاوی بغگغٟتته اػ پبوهقهتایی

اػ صیگغ کلىعها اوجام میگیغص .صع هىعتی که بـیاعی اػ م٠اهی و اهىل نن با میتغا بوتغی تٙتضوی ایغاوتی-اؿتالمی
که ؿاب٤ۀ ُىالوی صع دىػ هىغهای تجـٙی صاعص ،مت٠او بىصا و ًتغوعی اؿت کته اػ میتان متتىن اهتآی ایته تٙتضن،

مقاوی ٟغم و عوگ ،اؿتشغاج كىص .به ایه تغتیب ،صعک اوذای کاعکغصهای بیاوگغاوته ٕو وٙتىصٔ عوتگ صع ٣تغنن کتغی  ،بته
ٗىىان مه تغیه مىقٖ ك وگیغی تٙضن اؿالمی ،میتىاوض گامی مه صع ایه ػمیىه مذـىب كىص.
.5-1روشپضوهش 

ایه م٤اله به عوف تىهی٠ی – تذآیآی ،با اؿت٠اصا اػ مىابٖ کتابشاوهای بته اوجتام عؿتیضا اؿت  .صع ابتتضا تٙتامی

عوگهای به کاع عٟته صع ٣غنن کغی  ،ت ٠یک ،ؿپؾ بته تغجٙتهها ،جهت تقیتیه م٘تاوی ننهتا مغاج٘ته كتض .صع

مغدآۀ ب٘ض به تىهی ٞم٠اهی و م٘ىاهتای مشتآت ٞعوگهتای بته کتاع عٟتته پغصاستته كتض ،ننگتاا ایته م٠تاهی و
صالل های م٘ىایی ،صؿتهبىضی و جىقههای بیاوگغاوۀ عوگها تذآیو و ملشن گغصیضوض.
.2تیانگزیرنگ

عوگ یک مذغک اصعاکی اؿ

که صع هٙۀ م انهای بلتغی دٌتىع صاعص و اٛآتب اػ وجته ػیقاییكتىاستی

مىعص تىجه ٣غاع میگیغص .اما عوگهاٟ ،غاتغ اػ کاعکغصهای ػیقاییكىاؿاوه ،با ٗٙآ غص عواوتیٗ ،تاُ٠ی ،كتىاستی و

عٟتاعی اوـانها پیىوض بغ٣غاع میکىىض ٔElliot, et al, 2014: 95ٕ .دتی بغسی پبوهقها به جىقههای صعماوی
عوگ ویؼ اكاعا میکىىض ٔO'Connor, 2011: 229ٕ .ایته صع کتاب سىص ،صو ؤغیتۀ وٙتىص عوتگ و بیتاوگغی
عوگ عا بیان وٙىصا اؿ  .تئىعی بیاوگغی عوگ ،به تؤثیغا واسىصن گاهی استوام صاعص که عوتگ هتا بتغ عوح و

عوان اوـان صاعوض باٗ می كىوض که با صیضن هغ عوگ دؾ مت٠اوتی عا تجغبه کىی  .ایه ؤغیه وآغ بتغ نن اؿت
ً
که ملاهضا و ٟ٘و و او٘٠اال بوغی ،هغٟا اٗٙالی اببکتیى ویـتىض ،بآ ه پؾ اػ اوت٤ال اػ چلت بته مٜتؼ ،ؿتقب

و٣ىٕ ٟغنیىضها و اصعاکاتی صع عوان اوـان میكىص .گىته ویؼ بغ اثغگظاعیهای ٗٙی ٢ن گاهاوه و واسىصن گاا عوگ بغ

اوـان تؤ کیض صاعص .ایته ،بغای تىًیخ ؤغیۀ سىص ،مهٙاوی كام یک باػعگان عا به ٗىىان ملتال بیتان وٙتىصا اؿت .
مهٙاوان بغ ؿغ میؼ ولـته بىصوض و ٛظاهای لظیظ و عوگیه با بىهای مِقىٕ ،بغ عوی میؼ وجىص صاك  .وا گهان وىع
ؿاله پظیغایی به عوگ ٣غمؼ صعنمض و گىك های پشتته سىكتٙؼا و لظیتض و ٛتظاها صلچـتبتغ كتضا بىصوتض .ولتی

وا گهان وىع ٣غمؼ تقضیو به وىع ؿقؼ كض و ادـاؿا میهٙاوان وـق به ٛظاها تٜییغ کتغص ػیتغا وتىع ؿتقؼ بتغ ٛتظا
اٟلاوضا كضا بىص و کقابها و صیگغ ٛظاها گىضیضا به ؤغ میعؿیضوض و ننها با صیضن ایه ٛتظاها ،اكتتهای ستىص اػ
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صؿ صاصوض و صیگغ میآی به سىعصن ٛظا وضاكتىض .صع ایه مى ،ٖ٣وا گاا وىع ؿاله به عوگ ػعص تٜییغ کغص .میهٙاوان،
پغیلان و مت٘جب كضا و دتی بغسی ،ؿاله عا تغک کغصوض ،اگغچه می صاوـتتىض کته هٙتۀ ایته تٜییتغا واكتی اػ

تٜییغ عوگ هـ  ،اما صیگغ هیچ کؾ میو به سىعصن ایه ٛظاها وضاك .

عوگ ،بیق اػ نن که تىها پىكاوىض ؿِىح باكض ،ادـاؿتاتی عا ویتؼ صع متا پضیتض متینوعص .بیتاوگغی عوتگ بته

ادـاؿاتی که عوگها به ما میصهىض میپغصاػص .باػتاب عوگ نبی عوی پىؿ  ،دال عوگپغیضا و متغصا بته بتضن

اوـان میصهض .عوگ ؿغر صع چهغ اوـاویٗ ،واوی و سل ٌٛ ،بُٜ ،یان ،هیجان و تب عا ولان میصهض.
ً
ایتتته ،بیتتاوگغی بغستتی عوگهتتا عا بیتتان وٙتتىصا اؿ ت  .متتلال ػعص ،صع گىقتتضهای ُالیتتی مـتتاجض بیتتؼاوؾ و صع

و٤اكیهای اؿتاصهای عوـاوؾ بغای ولان صاصن نسغ  ،كگ٠تی ،پاصكاهی و ؿآِى  ،وىع و سىعكیض اؿت٠اصا میكض.

ػعص ،به ُىع کآی ولان عوكىی و وىع اؿ  .هىگامی که میگىیىض ٟالوی «عوكه» اؿ  ،ولان صهىض هىف و ن گتاهی

او می باكض .پؾ ػعص به گىوه ای با ٟه و صاوایی صع اعتقاٍ میباكض و ولان صهىض صاوق و م٘غ ٟاؿ .

یا ٣غمؼ ،بـیاع اوِ٘اٝپظیغ میوٙایض و به دال هایی مشتآ ٞمیتىاوض صعبیایض .به نؿاوی با نبتی و ػعص تغکیتب

می كىص و اؿت٘ضاص ػیاصی بغای تٜییغ مایههای عوگی عا صاعص٣ .غمؼت واعوجی ،تاعیک و متغاک اؿ و و٣تی ٣غمتؼ
به ایه عوگ تقضیو میگغصص ،ویغوی نتلیه و مآتهب صاعص٣ .غمؼ صع وا ٖ٣وٙاص دیا و ػوضگی اؿ و بغای عویق
گیاهان ٗامو مئثغی به كٙاع مینیض و كىعف و هیجان عا بیان میکىض٣.غمؼ هٙغوگ ؿیاعا مغیز بتىصا و ولتاوی

اػ مقاعػا و او٤الب و كىعف صاعص٣ .غمؼ واعوجی ،تابلی پغكىع اػ ٗل ٢اؿ و ٣غمؼ اعٛىاوی ولان صهىض ٗلت٢
عوداوی اؿ  ،اما صع عوگ اعٛىاوی ٕ٣غمؼ و نبیٔ٣ ،ضع عوداوی و صویىی کىاع ه ٣غاع صاعوض.

صعباع بیاوگغی عوگ نبی ویؼ چىیه گ٠ته اؿ که نبی صع بغابغ ٣غمؼ بیتذغک ،ولی اػ لذاّ م٘ىىی ٟ٘ ،تال بته

ؤغ مینیض و ٣غمؼ اػ هٙان ؤغ بغصباع و بیاعاصا اؿ  .نبی هٙیله عو به ؿتغصی و ٣غمتؼ عوی بته گغمتی صاعص .نبتی

هٙىاعا متىجه صعون اؿ  .هٙان ٣ضع که ٣غمؼ با سىن ال ٠صاعص ،نبتی بتا اٗوتاب پیىؿتته میباكتض .نبتی صع ٟوتو
ػمـتان سىص عا ولان میصهض .هىگامی که ُقی٘ سامىف میكىص ،عوگ نبی تاػا ػوضگی سىص عا نٛتاػ میکىتض .نبتی

هٙیله ؿایهصاع بىصا و تٙایو صاعص صع تاعی ی سىص عا ولان صهض .نبی م٠هتىم ایٙتان عا جآتىاگغ میؿتاػص و بته ٌٟتای
الیتىاهی و عوح اكاعا میوٙایض و بغای مغصم چیه وٙاص جاوصاوگی اؿ  .و٣تی نبی تاعیک كتىص ،م٘ىتای وهت  ،بتی و

تغؽ ٛ ،و اوضوا و مغگ و ویـتی عا ولان میصهض ،اما اٛآب به ٗال باال اكاعا صاعصٕ .ایتهٔ160-110 :1331 ،
رفتهدرقزآنکزیمومفاهیمآنها 

رنگهایتهکار
 .3

صع نیا ٣غنن کغی  ،وام عوگهای ؿ٠یض ،صواػصا باع؛ ػعص عوكه ٕه٠غاء ٟا ،ٖٔ٣ی قاع؛ ػعص مایتو بته ٣هتىاای،
ٓ َ
ؿه باع؛ ػعص كتغی ،ی قاع؛ ٣غمؼ ،صو باع؛ ؿقؼ و ؿقؼ پغعوگ مایو به ؿیااُ ٕ ،مضهآم َت ّانٔ ،هل باع؛ کقىص ،یک بتاع
و ؿیاا ویؼ وه باع به هىع اكاعا مـت٤ی و با اؿت٠اصا اػ واژ اهآی و ملت٤ا نن وام بغصا كضا اؿ .
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به ایته تغتیتب ،ت٘تضاص هتغ کتضام اػ عوگهتا ملتشن كتضٛ .یتغ اػ ؿتیاا و ؿت٠یض ،تیغاتتغیه عوتگ صع ؤتام

عوگبىضی ٣غنن کغی  ،ؿقؼ پغعوتگ مایتو بته ؿتیاا ٕمتضهامتانٔ و عوكتهتغیه عوتگ نن ویتؼ ػعص عوكته اؿت .

بیقتغ یه ت٘ضاص اؿت٠اصا اػ عوگ جؼ ؿیاا و ؿ٠یض ،مغبىٍ به عوگ ؿقؼ میباكض.
جدول شمارۀ  :1رنگهای به کار رفته در قرآن
رنگ

تعداد

َ َ
ؿ٠یض َٕبیٌ ُاء ،أ ٓب َیئ

61

َٓ َ
ٕهَ ٠غ ِاء ّ ٟأٖ٣
ػعص عوكه
َ َٓ
ػعص مایو به ٣هىاای ٕه٠غاءٔ
ُٓ
ٕهِ ٠غٔ
ػعص كتغی
َ
٣غمؼ ٕأ ٓد َٙغَ ،و ٓع َصةٔ

سورهها
ٕنلٗٙغانٕ ،ٔ601/اٗغإ ،ٔ608/ٝب٤غإ ،ٔ681/ك٘غإُ ،ٔ77/ه،ٔ11/
ٕوٙوٕ ،ٔ61/یىؿٕ ،ٔ81/ٞهاٟا ٕ ،ٔ11/هاٟا ٣ٕ ،ٔ13/ون،ٔ71/
ٕٟاُغٕ ، ٔ11/مغی ٔ1/

6

ٕب٤غأ13/

7

ٕدضیضٕ ،ٔ10/عومٕ ،ٔ16/ػمغٔ16/

6

ٕمغؿال ٔ77/

1

ٕٟاُغٕ ،ٔ11/عدٙهٔ71/

ؿقؼ و ؿقؼ پغعوگ مایو به
ٓ َ
َٓ َ
ؿیاإ ،أسٌغُ ،مضهآم َت ّانٔ
ً
کقىص ُٕػ ٓع٣أ

6

َ
َ ِ َٓ
ؿیاا َٕ ٣ت َغة ،اْل ٓؿ َى ّص ،أ ٓد َىیٔ

3

8

ٕدجٕ ،ٔ17/او٘امٕ ،ٔ33/یىؿٕ ،ٔ17/ٞیىؿٕ ،ٔ11/ٞاوـان،ٔ16/
ٕکهٕ ،ٔ76/ٞعدٙهٔ11/
ُٕهٔ601/
ٕنلٗٙغانٕ ،ٔ601/وذوٕ ،ٔ18/ب٤غإ ،ٔ681/ػمغٕ ،ٔ10/ػسغ،ٔ61/ٝ
ٕمآکٟٕ ،ٔ11/اُغٕٗ ،ٔ11/قؾ٣ ٔ16/تغإ ،اٗآی ٔ1/ادىی

مفاهیمرنگهادرقزآنکزیم 

.4

به ایه تغتیب با جٖٙنوعی نیاتی که صع ننها اػ عوگها اؿت٠اصا كضا ،به صؿتهبىضی م٘ىا و م٠هىم هغ عوگ صع

٣غنن کغی به هىع جضولهای جضاگاوه پغصاسته سىاهض كض.
.1-4رنگسفید 

عوگ ؿ٠یض صع ٣غنن کغی بغای صالل بغ ه ٠م٠هىم به کاع عٟته اؿ :
َٓ َ َٓ َ ُ ُ ِ َ َ ٓ َ ُ ُ ِ َ َ
َ ٓ َ ٓ ُ ُ ُ
تىهه ُٓ
 .1-1-4پایداری بر ایمان و سعادت ابدی :صع نیۀ «یىم تقیي وجىا وتـىص وجىا ٟؤما ال ّظیه اؿتىص وج
اب ب َٙتا ُک ٓى ُتت ٓ َت ٓ ُُ ٠تغ َ
َأ َک َٓ ٠غ ُت ٓ َب ٓ٘ َتض ای َٙتاو ُ ٓ َُ ٟتظ ُو٣ىا ٓال َ٘ َتظ َ
ون» ٕنلٗٙتغان« ،ٔ601 /عوػی کته چهغاهتایی ؿتپیض ،و
ّ ّ
ّ
چهغاهایی ؿیاا گغصص .اما ؿیاهغویان به نوان گىیىض نیا ب٘ض اػ ایٙاوتان ک٠غ وعػ یضیتض؟ پتؾ بته ؿتؼای نو ته ک٠تغ
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میوعػ یضیضٗ ،ظاب عا بچلیض ».ایه نیه عوگ چهغا عا بغ اؿاؽ ایهکه اوـاوی ب٘ض اػ ایٙتان ،کتاٟغ كتضا یتا ولتضا،
َ
ت٤ـی بىضی وٙىصا اؿ و ؿ٠یض كضن چهغا ٘ت ٓق َیي ُو ُج ِىاٗ بغ پایضاعی بغ ایٙان صالل میکىض.
َ َ َ َ
َ
 .2-1-4رنگ معجزۀ دست حضرت موسی  :صع نیۀ « َوو َؼ َٕ َیض ُا ّ ٟبطا ّه َی َب ٓیٌ ُاء ّلآىت ّآ ّغ ی َه» ٕاٗتغا،103/ٝ
ٕك٘غاء« ،ٔ33/و صؿ سىص عا اػ گغ یقان بیغون کلیض و وا گهان بغای تٙاكا گغان ؿپیض و صعسلىضا بىصٗ ».قاع
َ َ َ
َ
َ
ً ُٓ
َ َٓ
ٓ
َٓ
َ
َ
«تش ُغ ٓج َب ٓیٌ َاء ّم ٓه ٛی ّغ ُؿىء» صع نیۀ « َواً َُ ٓ ٙیضّ ٥الی َج َى ّاد ٦تش ُغ ٓج َب ٓیٌ َاء ّم ٓه ٛی ّغ ُؿىء ن َیة أس َغی» ُٕه« ٔ22/و
َ ٓ َ َ
صؿ سىص عا به پهآىی بقغ ،ؿپیض بیگؼوض بغمینیض ،ایته م٘جتؼاای صیگتغ اؿت  ».و صع نیتۀ « َوأ ٓص ّستو َیتضّٟ ٥تی
َ
َُ َ َ
َ
َ
َ َٓ
َ
َج ٓی ّق ٦تش ُغ ٓج َب ٓیٌ َاء ّم ٓه ٓ ٛی ّغ ُؿىء ّٟی ّت ٓـٖ ن َیا ّالی ّٓ ٟغ َٗ ٓى َن َوٓ ٣ى ّم ّه ّاو ُه ٓ کاوىا ٓ ٣ى ًما ّ ٟاؿ ّ٤ی َه» ٕوٙو« ،ٔ12/و صؿتت
ّ
ُ
عا صع گغ یقاو که تا ؿپیض بیٗیب بیغون نیض .ایهها اػ جٙآه ولاوههای وهگاوهای اؿ که بایض به ؿىی ٟغٗىن و
ُ ٓ َ َ
َ ٓ َ َ ٓ ُ ٓ َٓ َ َ ٓ َ ٓ ُ َ ٓ
اً ُتٓ ٙ
٣ىمق بقغی ،ػ یغا که نوان مغصمی واٟغماوىض ».و نیۀ « ٓاؿآَ ٦یضّٟ ٥ی جی ّق ٦تشتغج بیٌتاء ّمته ٛیت ّغ ؿتىء و
َ َ
َ
َ
َ ُ َ
َ
َ َ
ٓ ََ َ َ َ
ّالیَ ٦ج َى َادّ ٦م َه الغه ّب ٟظ ّاوُ ٦ب ٓغهاو ّان ّم ٓه َع بّ ٦الی ّٓ ٟغ َٗ ٓتى َن َو َمآ ّئ ّته ّاو ُهت ٓ کتاوىا ٓ ٣ى ًمتا ّ ٟاؿ ّت٤ی َه» ٕ٣وتن،ٔ32/
«صؿ سىص عا به گغ یقاو بقغ تا ؿپیض بیگؼوض بیغون بیایض ،و بغای عهایی اػ ایه هتغاؽ باػویت عا بته سىیلتته
بچـقان .ایه صو ولاوه صو بغهان اػ جاوب پغوعصگاع تى اؿ

که بایض به ؿىی ٟغٗىن و ؿغان کلىع او بقغی ،ػ یتغا

نوان هٙىاعا ٣ىمی واٟغماوىض ».اكاعا به عوگ ؿ٠یض و م٘جؼانؿای صؿتان دٌغ مىؿی صاعوض.
َ
َ ٓ َ َ
َ َٓ
َ
ٓ
ُ
 .3-1-4عیب و بیماری ،نابینایی ،پیری :صع نیۀ « َوأ ٓص ّسو َیضّٟ ٥ی َج ٓی ّق ٦تش ُغ ٓج َب ٓیٌ َاء ّم ٓه ٓ ٛی ّغ ؿىء ّٟتی ّتـتٖ
ّ
َ
َ
َُ َ َ
َ
َٓ
َ
نیا ّالی ّٓ ٟغ َٗ ٓى َن َوٓ ٣ى ّم ّه ّاو ُه ٓ کاوىا ٓ ٣ى ًما ّ ٟاؿ ّ٤ی َه» ٕوٙو« ،ٔ61/تش ُغ ٓج َب ٓیٌ َاء ّم ٓه ٓ ٛی ّغ ُؿىء» اكاعا به م٘جؼ دٌغ
َ
مىؿی صاعص٣ .غنن با ٗقاع ّ٘م ٓه ٓ ٛی ّغ ُؿىءٗ اكاعا میکىض که ایه ؿت٠یضی ،بتا ؿت٠یضی کته مذوتىل ٗیتب و
َ
بیٙاعی اؿ  ،ت٠او صاعص .صع وتیجه ،عوگ ؿ٠یض صع ٣غنن بغ بیٙاعی و ٗیب ویؼ صالل میکىتض .صع نیتۀ « َوت َتىلی
ٓ
َ َ
ٓ
َٗ ٓى ُه ٓ َو ََ ٣ال یا َأ َؿ َ٠ی َٗ َآی ُی ُ
ىؿ ََ ٞو ٓاب َیٌ َٗ ٓی َى ُاا ّم َه ال ُذ ٓؼ ّن ُ ٟه َى ک ّٔتی ِ » ٕیىؿت« ٔ81/ٞو اػ نوتان عوی گغصاویتض و
َ َٓ ٓ
گ ٠ای صع ی ٚبغ یىؿ ،ٞو صع دالی که اوضوا سىص عا ٟغو میسىعص ،چلٙاوق اػ اوتضوا ؿتپیض كتض٘ ،».وابیٌت
ٓ
َٗ ٓی َى ُاا ّم َه ال ُذ ٓؼ ّنٗ عوگ ؿ٠یض بغ وابیىا كضن چلٙان دٌغ ی٘٤ىب اػ كض اوتضوا صاللت میکىتض .صع نیتۀ
َ َ
َ
ٓ َ ٓ َ
َ ٓ ٓ
َ َ ُ ُ َ
«٣ال َعب ّاوی َوه َه ال َ٘ٔ ُ ّمىی َواك َت َ٘و الغأ ُؽ ك ٓی ًقا َول ٓ أ ک ٓه ّبض َٗ ّاَ ٦،عب ك ّ٤یا» ٕمغی « ،ٔ1/گ ٠پغوعصگاعا ،مته
اؿتشىاو ؿـ گغصیضا و ؿغم اػ پیغی ؿپیض گلته ،و ای پغوعصگاع مه ،هغگؼ صع صٗای تى واامیض وقىصاام ».عوتگ
ٓ َ ٓ َ
ؿ٠یض ،به هىع ك٘آهای بغ عوی ؿغ ٘اك َت َ٘و الغأ ُؽ ك ٓی ًقاٗ به کاع بغصا كضا ،که ولان پیغی اؿ .
َ ُ ُُ
ٓ
َ
ُ
ُ
 .4-1-4رنگ نور صبحگاهی :صع بشلی اػ نیۀ «َ َٟ ...
اآلن َب ّاك ُغوهه َو ٓاب َتٜىا َما ک َت َب الآت ُه ل ت ٓ َوکآتىا َواك َتغ ُبىا
ُ َ
ٓ َ
َ
َٓ
َٓ
َ ُ َٓ ُ َٓ ُ
ٓ ََ َُ ُ ُ
وهه َو َأ ٓو ُتت ٓ
َدتی َی َت َقی َه ل ُ الش ٓیَ اْلٓب َیي ّم َه الشت ٓی َّ اْل ٓؿ َتى ّص ّم َته الٓ ٠ج ّتغ ثت أ ّتٙتىا الوت َی َام ّالتی الآیتو وال تق ّاكتغ
ّ
َ َ َٓ َ ُ َ
ىن ٟی ٓال ََ ٙـاجض ت ٓآ َُ ٦د ُض ُ
ىها َک َظل َُ ٦ی َقی ُه الآ ُه نیاتته لآىتاؽ َل َ٘آ ُهت ٓ َیت َُ ٤
َ ُ َ
تىن» ٕب٤تغا« ،ٔ681/و
ب
غ
٤
ت
ال
ٟ
ه
الآ
وص
ّ
ّ
ّ
ّ ّ ّ
ّ
ّ
ٗا ّکّ ٠
ّ
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بشىع یض و بیاكامیض تا عكته ؿپیض بامضاص اػ عكته ؿیاا كب بغ كٙا وٙىصاع كىص؛ ؿپؾ عوػا عا تا ٟغا عؿیضن كب به
َٓ ُ َٓ ُ
اتٙام عؿاویضٗ ».قاع ٘الش ٓیَ اْلٓب َیيٗ اكاعا به وىع ؿ٠یض هقذگاا صاعص.
ََ َ َ
َٓ َ
َ َ ً ََٓ
تاء ٟؤس َغ ٓج َىتا ّب ّته
 .5-1-4رنگ راههایی که در کوهها وجود دارند :صع نیۀ «أل ٓ ت َغ أن الآ َه أو َتؼل ّم َته الـتّ ٙاء م
َث ََ ٙغا ُم ٓش َتآ ً٠ا َأ ٓل َى ُاو َها َو م َه ٓالج َقال ُج َض ِص بی ِي َو ُد ِٓ ٙغ ُم ٓش َتآ َِ ٞأ ٓل َى ُاو َها َو ََ ٛغابی ُب ُؿ ِ
ىص» ٕٟاُغ« ،ٔ11/نیا وضیضاای که
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
سضا اػ نؿٙان ،نبی ٟغوص نوعص و به وؿیآۀ نن میىاهایی که عوگهای ننهتا گىوتا گىن اؿت بیتغون نوعصیت ؟ و اػ
ٓ
َ
بغسی کىاها ،عااها و عگههای ؿپیض و گآگىن به عوگهای مشتآ ٞو ؿیاا پغ عوگ نٟغ یضی ّ٘ ،».م َه ال ّج َقال ُجتض ِص
ّ
ِ
ّبیيٗ به جاصاهایی به عوگ ؿ٠یض اكاعا میوٙایض.
َٓ َ َ َ
تاء لتظة ّلآلت ّاع ّبی َه» ٕهتاٟا « ،ٔ11/كتغابی ؿتپیض و عوكته کته
 .6-1-4رنگ شررا بشترتی :صع نیتۀ «بیٌ
َٓ
نكامىضگان لظ کامو بغوض ،».عوگ ؿ٠یض به «کؤؽ» بغ میگغصص.
 .7-1-4شدت رنگ سفید حوریان :صع نیۀ « َک َتؤو ُهه َبت ٓی ِي َم ٓ ُى ِ
تىن» ٕهتاٟا « ،ٔ13 /گتىیی نن دتىعان ٕصع

ؿ٠یضی و لِا ٔ ٟبیٌه م ىىوىض ».بیي به م٘ىای تشت ٕكتتغمغ ٔٙاؿت کته دىعیتان اػ كتض ؿت٠یضی بته نن

تلقیه كضااوض.

.2-4رنگسرد 

عوگ ػعص با صٟ ٣غاوان به هىع ؿه ُی ٞصع ٣غنن کغی نمضا اؿ  .مه تغ یه و ته صعبتاع عوتگ ػعص نن

اؿ که صع هغ ؿه دال ٣ ،غنن کغی ایه عوگ عا صع تىهی ٞواٖ٣گغایاوه عوگ دیتىان و گیتاا اؿتت٠اصا کتغصا و
تىها صع یک مىعص به ٟغحبشلی عوگ ػعص كتغی بغای اوـان اكاعا وٙىصا اؿ ُ .قت ٢جتضول كتٙاع صو میتتىان
عا ملاهضا وٙىص.
ٓ
ُهتِ ٠غ» ٕمغؿتال « ،ٔ77/گتىیی كتتغاوی ػعص عوگاوتض ».عوتگ ػعص

کاعکغصهای م٘ىایی عوگ ػعص صع ٣غنن کغی
ََ ُ َ َ ِ
 .1-2-4موی شتر :صع نیۀ «کؤوه ّجٙال
بغای تىهی ٞعوگ مىی كتغ بهکاع عٟته اؿ .
َ
َ
َ
َ ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ٓ
ُ
ُ
 .2-2-4رنگ گاو بنی اسرائیل :صع نیۀ «٣الىا ٓاصٕ ل َىا َع بُ ٦ی َقی ٓه ل َىا َما ل ٓىو َها ٣تال ّاوت ُه َی٤تىل ّاو َهتا َبَ ٤تغة َهتَ ٠غ ُاء
َ َ ُ َ
ّ ٟا ِٖ ٣ل ٓىو َها ت ُـغ الى ّآ ّغ ی َه» ٕب٤غا« ،ٔ13/گ٠تىض :اػ سضای بشىاا که عوگ نن گاو عا م٘یه کىض .مىؿی گ : ٠سضا
َ ََ َ َ ٓ َ ُ َ َ ُ َ
تا ِٖ ٣ل ٓىو َهتا ت ُـتغ
میٟغمایض گاو ػعص عوكه باكض که بیىىضگان عا ٟغح بشلض ،».بغای عوگ گتاو ّ٘اوهتا ب٤تغة هت٠غاء ّ ٟ
الى ّآ ّغ ی َهٗ مىعص اؿت٠اصا ٣غاع گغٟته که عوگ ٟغحبشق بغای بقیىضگان ویؼ م٘غٟی كضا اؿ .
َُٓ َ َ َٓ ُ ٓ َ ِ َ
ِ
تب َول ٓه ِتى َو ّػ ی َىتة
 .3-2-4رنگ گیاهان ختک :عوگ ػعص ٕمایو به ٣هىاایٔ صع نیۀ «اٗآٙىا أوٙا الذیتاة التضویا ل ّ٘
ٓ َٓ َ َ ٓ َ
ُ َ َ ُ
ُ
َ
ََ ُ
اْل ٓ َوالص َک ََ ٙلو َٓ ٛی َأ ٓٗ َج َب ٓال ُ َ ٠اع َو َق ُات ُه ُث َیهی ُج ََ ٟت َغ ُاا ُم ٓو َ٠غا ُث َی ُ
ىن ُدِ ًاما َو ّٟتی
َوت٠اس ِغ َب ٓی َى ٓ َوت اث ِغ ّٟی اْلمىال و
ّ
ّ
ّ
ّ
اآلس َغة َٗ َظ ِ
اب َكضی ِض َو َم َٓ ٠ٜغ ِة م َه الآه َوع ًٓ َى ِان َو َما ٓال َذ َیا ُة الض ٓویا اال َم َت ُإ ٓال ُُ ٜ
وع» ٕدضیضٕ« ،ٔ10/ػوضگاوی صویتأ صع ملتو
غ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ماوىض باعاوی اؿ که گیاهی صع پی نن اػ ػمیه بغویض کته بغػگتغان ٕیتا ک٠تاع صویاپغؿت ٔ عا بته كتگ ٠نعص و ؿتپؾ
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َ
ُ
َ
بىگغی که ػعص و سلک كىص و بپىؿض٘ ».ث ی ّهی ُج َ ٟت َغ ُاا ُم ٓو٠غاٗ سلک كضن گیاا ،و ویؼ ػعصی سؼان گیتاا و صع نیتۀ
« َوَلئ ٓه َأ ٓع َؿ ٓآ َىا ع ی ًذا ََ ٟغ َأ ٓو ُا ُم ٓو َ٠غا َل َٔآىا م ٓه َب ٓ٘ضا َی ٓ ُُ ٠غ َ
ون» ٕعوم« ،ٔ16/و اگغ باػ بتاصی ٟغؿتتی کته نن کلت ؿتقؼ عا
ّّ
ّ
ّ
ّ
َٓ َ َٓ ً َ َ َٓ ُ ُ ٓ َ
ػعص و پبمغصا بىگغوض به ک٠غ بغ میگغصوض٘ ».أعؿآىا ّع یذا ٟغأوا مو٠غاٗ بغ پبمغصگی گیاا صالل میکىض.
.3-4رنگقزمش 

عوگ ٣غمؼ صع صو ؿىع ٣غنن طکغ كضا اؿ .

 .1-3-4رنگ راهها در کوهها :صع نیۀ  11ؿىع ٟاُغ« :و ٕصع ػمیهٔ اػ کىاها ُغ ١ػیاص و اهىا ٝو عوگهای
ٓ
ِ
َٓ ُ
َُ
٘جض ِص ّبیي َو ُد ِٓ ٙغ ُمش َت ّآ ِ ٞأل َىاو َهاٗ بغای ولان صاصن عوگ عااها صع کىاهتا
مشتآ ٞؿ٠یض و ؿغر و ؿیاا هـ ،».
به کاع عٟته اؿ .
َ َ َٓ
َ ُ َ َ َ ٓ َٓ ًَ َ َ
 .2-3-4رنگ آسمان :صع نیۀ «ّ ٟبطا اول ّ ٤الـٙاء  ٟاو وعصة کالضه ّان» ٕالتغدٙه« ،ٔ71/پتؾ ننگتاا کته
نؿٙان ك اٟته كىص تا چىن گو ؿغر گىن و چىن عوٛه مظاب و عوان گغصص ،».بغای تىهی ٞعوگ نؿتٙان کتغا
ػمیه صع هىگام ٣یام اػ عوگ ٣غمؼ اؿت٠اصا وٙىصا اؿ .

.4-4رنگسثش 

اػ ایه عوگ مِاب ٢جضول كٙاع چهاع ،ه بغای گیاهان و ه بغای پىكق اوـان بهغا بغصا كضا اؿ .
َ َ َُ ٓ ُ ٓ َ
ََ َ َ
َٓ َ
اْل ٓع ُى ُم ٓش ٌَتغة ان الآتهَ
 .1-4-4سبزی گیاهان :عوگ ؿقؼ صع نیۀ «أل ٓ ت َغ أن الآ َه أو َؼل ّم َه الـّ ٙاء م ًاء ٟتو ّقخ
ّ
َ
َ
ل ِّی ِ ٞس ّقی ِغ» ٕدج« ،ٔ17/نیا وضیضاای که سضا اػ نؿٙان ،نبی ٟتغو ٟغؿتتاص و ػمتیه ؿغؿتقؼ گغصیتض؟ نعی ،ستضا
َٓ َ
َ
ََ َ
ََٓ
ُ
َٓ ُ ٓ َ
اؿ که ص٣ی ٢و ن گاا اؿ ُ ٟ٘ ».ت ٓو ّق ُخ اْل ٓعى ُمشٌغ ًاٗ و نیۀ « َوه َى ال ّظی أو َؼل ّم َه الـ َّ ٙاء َم ًاء ٟؤس َغ ٓج َىا ّب ّته وقتا
َ
َٓ
ِ
ٓ
ُٓ
َ
ُ َ ََٓ
کو كیء ٟؤس َغ ٓج َىا ّم ٓى ُه س ٌّ ًغا وش ّغ ُج ّم ٓى ُه َدقتا ُم َت َغ ّاک ًقتا َو ّم َته الىشتو ّم ٓته ُآ ّ٘ َهتا ّٓ ٣ى َتى ِان َص ّاو َیتة َو َجىتا ّم ٓته أ ٓٗ َىتاب
َّٓ
َ َ
َ
َ ُ
َ
ٓ
ُٓ
َ
َ
ٓ
ُ
ٓ
َ
َ
َوالؼ ٓی ُت َ
ُ
َ
َ
َ
ٓ
ٓ
َ
ىن َوالغم َان ُمل َتت ّق ًها َوٓ ٛیت َغ ُم َتل ّتابه اؤ ُتغوا ّالتی ث َّ ٙتغ ّا ّاطا أثٙتغ ویى ّ٘ ّته ّان ّٟتی ط ّل ت آلیتا ّل٤تىم یئ ّمىتىن»
ٕاو٘ام« ،ٔ33/و او اؿ کـی که اػ نؿٙان ،نبی ٟغوص نوعص؛ پؾ به وؿیآه نن اػ هغ گىوته گیتاا بتغنوعصی  ،و اػ نن

جىاوه ؿقؼی ساعج ؿاستی که اػ نن ،صاوههای متغاکٙی بغمینوع ی  ،و اػ ك ىٟه صعس سغما سىكههایی اؿت

وؼصی ٦به ه  .و باٛهایی اػ اوگىع و ػ یتىن و اواع ،هٙاوىض و ٛیغ هٙاوىض ساعج وٙىصی  .به میىا نن چىن ثٙغ صهتض
ً
َ
ََٓ
و به ُغػ عؿیضوق بىگغ یضِ٘٣ .ا صع ایهها بغای مغصمی که ایٙان مینوعوض ولاوههاؿ ٟ٘ ».ؤس َغ ٓج َىا ّم ٓى ُته س ٌّ ًتغاٗ
که به ؿقؼ كضن گیاهان ب٘ض اػ باعف باعان اكاعا صاعوض .ه چىیه ایه عوگ بغ عوگ ؿتقؼ ه٠ت سىكته صع ستىاب
َ
ٓ ُُ
َ َ ٓ ُ
َ
ِ
ٗؼیؼ موغ صالل میوٙایض که صع نیا « َو ٣ال ال َّ ٙآّ ٦اوی أ َعی َؿ ٓق َٖ َبَ ٤تغا ّؿ َتٙان َیتؤ کآ ُهه َؿ ٓتق ِٖ ّٗ َجتاَ ٝو َؿ ٓتق َٖ
ُ ُ َ
ُ ٓ ََُ َ َ َ َ َ َ ََُٓ
َ
َٓ
ل َأ ُٓ ٟتىوی ٟی ُع ٓإیا َی ا ٓن ُک ٓى ُت ٓ لآغ ٓإیا َت ٓ٘ ُق ُغ َ
ىؿ ُ ٞأی َها الوتضی ُ ٢أّ ٟت َىتا
ون» و «ی
ُؿ ٓى ُقال سٌغ وأسغ ی ّابـا یا أیها الٙ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٟی َؿ ٓقٖ َب ََ ٤غا ؿ َٙان َی ٓؤ ُک ُآ ُهه َؿ ٓق ِٖ ٗ َج ِاَ ٝو َؿ ٓقٖ ُؿ ٓتى ُق َال ُس ٌٓتغ َو ُأ َس َتغ َیاب َـتا َل َ٘آتی َأ ٓعج ُتٖ ا َلتی الىتاؽ َل َ٘آ ُهت ٓ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
128

داللتهای بیانگرانۀ رنگها در قرآن کریم

َی ٓ٘ َآ َُ ٙ
ىن» ٕیىؿ 17/ٞو « ،ٔ11و پاصكاا موغ گ ٠مه صع سىاب صیضم ه ٠گاو ٟغبه اؿ که ه ٠گتاو الٛتغ

ننها عا میسىعوض ،و ه ٠سىكه ؿقؼ و ه ٠سىكه سلگیضا صیگغ .ای ؿغان ٣ىم ،اگغ ستىاب ت٘قیتغ میکىیتض،
َ
ُ ٓ
صعباعا سىاب مه ،به مه ؤغ صهیضَ ».
٘ؿ ٓق َٖ ُؿ ٓى ُقال سٌغٗ به کاع عٟته اؿ .
ُ ُ ٓ ُ ُ ٓ ِ َ ٓ َٓ َ ِ َ ُ َ َ
 .2-4-4لباس بشتتیان :عوگ ؿقؼ صع نیتۀ « َٗ َ ُ ٓ
تاو َع ّم ٓته ٌّٟتة
ّ
تالیه ّثیتاب ؿتىضؽ سٌتغ و ّاؿتتقغ ١ودآتىا أؿ ّ
َ
َ
َ ُ
َو َؿ٤اه ٓ َع ب ُه ٓ ك َغ ًابا ُ ُه ًىعا» ٕاوـان« ،ٔ16/بهلتیان عا جامههای ابغ یلٙی ؿقؼ و صیقای ؿتقغ صع بغ اؿ و پیغایه
نوان صؿتقىضهای ؿیٙیه اؿ و پغوعصگاعكان باصاای پا ٥به نوان میوىكاوضُ ،».
٘ؿ ٓى ُضؽ ُس ٌٓ ِغٗ و نیۀ « ُأ َولئ ََ ٦ل ُهت ٓ
ّ
ٓ َٓ ُ َٓ
ُ ٓ َ
ُ
ُ ٓ
اْل ٓو َه ُاع ُی َذآ ٓى َن ٟی َها م ٓه َأ َؿاو َع م ٓه َط َهب َو َی ٓآ َق ُـ َ
ىن ّثی ًابا سٌ ًغا ّم ٓه ُؿ ٓتىضؽ َو ّا ٓؿ َتت ٓق َغ١
َجىا َٗضن ت ٓج ّغی ّمه تذ ّت ّه
ّ ّ
ّ ّ
َ َ ََ ٓ َ
ٓ ََ ً
اْل َعا ٦،و ٓ٘ َ اللت َى ُ
ُ
اب َو َد ُـ َتى ُم ٓغت٤٠تا» ٕکهت« ،ٔ76/ٞنواوىتض کته بهلت های ٗتضن بته ایلتان
مت ّ ّئیه ّٟیها ٗآی ّ ّ ّ
استوام صاعص که اػ ػ یغ ٣وغهایلان جىیقاعها عوان اؿ  .صع ننجا بتا صؿتتقىضهایی اػ ُتال نعاؿتته میكتىوض و
جامههایی ؿقؼ اػ پغویان واػ ٥و دغ یغ ؿتقغ میپىكىض .صع ننجا بغ ؿتغ یغها ت یته میػوىتض .چته ستىف پتاصاف و
ُ ٓ
وی ى ت یهگاهیٖ»ّ٘ ،ثی ًابا سٌ ًغاٗ بغای تىهی ٞعوگ لقاؽ بهلتیان به کاع عٟته اؿ .
َ ََ َٓ َ ُ ٓ َ ََٓ
ُ
تتغی ّد َـتتان»
 .3-4-4فررر و بررال بشتررتی :عوتتگ ؿتتقؼ صع نیتتۀ «مت ّ ّئتتیه ٗآتتی عٟتتغ ٝسٌتتغ وٗقّ ٤
ٓ
ُ ٓ
ٕالغدٙه« ،ٔ11/بغ بالق ؿقؼ و ٟغف وی ى ت یه ػصااوضَ٘ ،».عَ ٟتغ ٝسٌتغٗ بتغای تىهتیٟ ٞتغف و بالقهتای
بهلتی به کاع عٟته اؿ .

ٓ َ
 .4-4-4باغهای بشتتی :صع نیتۀ « ُمتضهام َت ّانٕٗ :التغدٙه« ٔ11/کته اػ كتض ؿتقؼی ؿتیهگىن میوٙایتض،».

باٙهای بهلتی عا اػ ؤغ عوگ تىهی ٞمیکىض.
.5-4رنگکثود 

ًُٓ
َ ُ
َٓ َ َُٓ ُ
ىع َوو ٓذل ُتغ
تىها یک باع اػ عوگ کقىص صع ٣غنن کغی اؿت٠اصا كضا اؿ  .بغسی ػع٣ا عا صع نیۀ «یىم یى٠ز ّٟتی الوت ّ
ٓ
ً
ال ُٓ ٙج ّغ ّمی َه َی ٓى َم ّئظ ُػ ٓع٣ا» ُٕه  ،ٔ601/که میٟغمایض «هٙان عوػی که صع هىع صمیتضا میكتىص ،و صع نن عوػ مجغمتان عا
کقىصچل بغمیاوگیؼی  ».چل کقىص و بغسی صیگغ ٕم اعم كیغاػیٔ بغای بضنهای کقىص تغجٙه وٙىصااوض.
.6-4رنگسیاه 

ُ
عوگ ؿیاا صع وه نیه مىعص اؿت٠اصا ٣غاع گغٟته اؿ :
َٓ َ َٓ َ ُ ُ ِ َ َ ٓ َ ُ ُ ِ َ َ
ٓ
ُ َ ََ ُ
َ
تىا ٟؤمتا الت ّظی َه ٓاؿ َتىص ُو ُجتىه ُه ٓ أ کٓ ٠تغت ٓ َب ٓ٘تض
 .1-6-4سیاه شدن چشره :صع نیۀ «یىم تقیي وجىا وتـىص وج
اب ب َٙا ُک ٓى ُت ٓ َت ٓ ُُ ٠غ َ
َ ُٓ َُ ُ ََٓ َ
ون» ٕنلٗٙغان « ،ٔ601/صع نن عوػی کته چهغاهتایی ؿتپیض ،و چهغاهتایی
ّایّ ٙاو ٟظو٣ىا ال٘ظ ّ
ؿیاا گغصص .اما ؿیاهغویان به نوان گىیىض نیا ب٘ض اػ ایٙاوتان ک٠غ وعػ یضیض؟ پؾ بته ؿتؼای نو ته ک٠تغ میوعػ یضیتض
ََ
ُ
ٓ
َ
ُ َ ََ ُ َ
ٗظاب عا بچلیض٘ ،».ت ٓـ َىص ُو ُج ِىا ٟؤما ال ّظی َه ٓاؿ َىص ُو ُجىه ُه ٓ أ کٓ ٠غت ٓ َب ٓ٘ض ّای َّ ٙاو ٓ ٗ که ؿیاا كضن چهغا عا به صلیتو
129

سال ششم ،شمارۀ اول ،پیاپی  ،21بهار 1400

ٓ
ََ
َ
َ
ِ
ُ
ک٠غ وعػیضن ب٘ض اػ ایٙان میصاوض .ه چىیه «ال ّظی َه کظ ُبىا َٗآی الآ ّه ُو ُجتىه ُه ٓ ُم ٓـ َتىصة» صع نیتۀ « َو َیت ٓى َم ال ّ٤ی َامت ّة ت َتغی
ََ
ََ
َ
ٓ َ
ٓ
ُ
ال ّظی َه کظ ُبىا َٗآی الآ ّه ُو ُجىه ُه ٓ ُم ٓـ َىصة أل ٓی َؾ ّٟی َج َهى َ َمل ًىی ّلآ َُ ٙت ق ّغ ی َه» ٕػمغ« ،ٔ10/و عوػ ٣یام کـاوی عا که
بغ سضا صعو ٙبـتهاوض ؿیاا عوی میبیىی ،نیا جای ؿغکلان صع جهى ویـ ؟» ویؼ ؿتیاا كتضن چهتغا عا بته صلیتو
َ ُ ُ ٓ ُٓ َ َ
ُ َ
َ
صعو ٙبـته بغ سضا میصاوض .و ویؼ صع نیۀ « َو ّاطا ُبل َغ أ َدضه ٓ ّباْلولی ٓو َو ٓج ُه ُه ُم ٓـ َىصا َوه َى ک ّٔی ِ » ٕوذتو« ،ٔ18/و
هغ گاا ی ی اػ نوان عا به صستغ مبصا نوعوض ،چهغااف ؿیاا میگغصص ،صع دالی کته سلت ستىص عا ٟتغو میستىعص».
ًَ
ُ َ
ُ َ
َ
َ
َ ُ ُ
َ٘و ٓج ُه ُه ُم ٓـ َىصا َوه َى ک ّٔی ِ ٗ و ویؼ نیۀ « َو ّاطا ُبل َغ أ َدضه ٓ ّب َٙا ً َغ َب ّلآتغ ٓد َّ ٙه متلال ٓتو َو ٓج ُه ُته ُم ٓـ َتىصا َوه َتى ک ّٔتی ِ »
ٕػسغ« ،ٔ61/ٝو چىن ی ی اػ نوان عا به ننچه بته ستضای عدٙتان وـتق میصهتض سقتغ صهىتض ،چهتغا او ؿتیاا
میگغصص ،صع دالی که سل و تؤؿ ٞسىص عا ٟغو میسىعص ،».سل ویؼ صلیو ؿیاا كضن چهغا م٘غٟی میگغصص.
َ َُ َ ِ
 .2-6-4ابر و دود سیاه :نیۀ «ت ٓغهَ ٤ها َ ٣ت َغة» ٕٗقؾ« ،ٔ16/نوها عا تاع ی ی پىكاوضا اؿ  ».اكاعا به ٟتغو عٟتته

گىاه اع صع ابغی ؿیاا اػ  ٛو اوضوا صاعص.
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ٓ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
 .3-6-4سیاهی شب :صع نیۀ «َ َٟ ...
اآلن َباك ُغوهه َو ٓابتٜىا َما کت َب الآت ُه ل ت ٓ َوکآتىا َواك َتغ ُبىا َدتتی َیت َقتی َه ل ت ُ
ّ
ٓ َ ٓ ُ ٓ َٓ َ ُ َ ٓ َ ٓ ٓ َ ٓ َ َ ٓ َ ٓ ُ َ
َ َ
ٓ ََ َُ ُ ُ
وهه َو َأ ٓو ُت ٓ َٗا ک َُ ٠
ىن ٟتی ٓال ََ ٙ
تاج ّض
ـ
غ
اك
ق
ت
ال
و
و
ی
الآ
ی
ل
ا
ام
ی
الو
ا
ى
ٙ
ت
أ
الشیَ اْلبیي ّمه الشی َّ اْلؿى ّص ّمه ال٠ج ّغ ث
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ َٓ ٓ ٓ َ
ََ ُ ٓ َ ُ
ٓ َ ُ ُ ُ
َ َ َٓ َ ُ َ َ َ َ َُ ُ ُ
َ
اْل ٓؿ َتىص متهَ
اؽ ل٘آهت یت٤تىن» ٕب٤تغاّ٘ ،ٔ681/مته الشتی َّ
ّ ّ
ّت ٓآ ٦دضوص الآ ّه ٟال ت٤غ بىها کظ ّل ٦یقیه الآه نی ّات ّته ّلآىت ّ
َ
الٓ ٠ج ّغٗ عوگ ؿیاا به ؿیاهی كب صالل میوٙایض.
ََ َ َ
َٓ َ
 .4-6-4رنگ راهها در کوههاٗ :قاع ُ٘م ٓش َتآ َِ ٞأ ٓل َى ُاو َها َو ََ ٛغابی ُب ُؿ ِ
ىصٗ صع نیۀ «أل ٓ ت َغ أن الآ َه أو َؼل ّم َته الـت َّ ٙاء
ّ
ّ
َ ً َ َ ٓ َ ٓ َ َ َ َ ُ ٓ َ ً َٓ َ ُ َ َ َ ٓ َ ُ َ ِ ِ َ ُ ٓ ِ ُ ٓ َ ِ َٓ َ ُ َ َ َ
ِ
ُ
ُ
َ
ماء ٟؤسغجىا ّب ّه ثٙغا مشت ّآ٠ا ألىاوها و ّمه ال ّجقال جضص ّبتیي ودٙتغ مشت ّآت ٞألىاوهتا وٛغ ّابیتب ؿتىص» ٕٟتاُغ،ٔ11/
ّ
ََ ٛغابی ُب ُؿ ِ
ىص ،به م٘ىای بـیاع ؿیاا و ؿیاا پغعوگ اؿ که بغ عوگ عااها و عگهها صع کىا صالل میکىض.
ّ
َ َ ََُ َُ َ
ٓ
َ
ً
 .5-6-4رنگ گیاهان ختک :صع نیۀ «ٟج٘آه ٛلاء أدىی» ٕاٗآی« ،ٔ1/و پؾ اػ چىضی نن عا ساكا کی تیتغا
و ؿیاا گغصاویض ».ادىی به عوگ ؿیاا صالل صاعص.

گزایانهوداللتتیانگزانهرنگهادرقزآن 


تزرسیمعنایواقع
.5

پؾ اػ ت ٠یک و صؿتهبىضی م٘اوی تذ الآٔ٠ی تغجٙۀ نیا كغی٣ ٞغنن کغی که صع ننها عوگها به کتاع

عٟتهاوض ،دال میتىان جىقههای بیاوگغاوۀ هغ کضام اػ ننها عا ملشن وٙىص.

جدول شمارۀ  :2رنگهای به کار رفته در قرآن
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رنگ

معنای واقع گرایانه

داللت بیانگرانه

َ
ؿ٠یض َٕبیٌ ُاء ،ابیئ

پایضاعی بغ ایٙان و ؿ٘اص ابضی

دؾ اؿت٤ام و ایـتاصگی

عوگ م٘جؼ صؿ دٌغ مىؿی

ٟا٣ض صالل بیاوگغاوه

داللتهای بیانگرانۀ رنگها در قرآن کریم

ػعص عوكه ٕه٠غاء ٟأٖ٣
ػعص

ٗیب و بیٙاعی ،وابیىایی ،پیغی

ٟا٣ض صالل بیاوگغاوه

عوگ وىع هقذگاهی

ٟا٣ض صالل بیاوگغاوه

عوگ عااها صع کىاها

ٟا٣ض صالل بیاوگغاوه

عوگ كغاب بهلتی

ٟا٣ض صالل بیاوگغاوه

كض عوگ ؿ٠یض دىعیان

ٟا٣ض صالل بیاوگغاوه

عوگ گاو بىی اؿغا،یو

ػعص مایو به ٣هىاای
ٕه٠غاءٔ

ؿقؼ و ؿقؼ پغعوگ مایو به
ٓ َ
ؿیاإ ،اسٌغُ ،مضهآم َت ّانٔ
ً
کقىص ُٕػ ٓع٣أ

عوگ گیاهان سلک
مىی كتغ

ٟا٣ض صالل بیاوگغاوه

عوگ عااها صع کىاها

ٟا٣ض صالل بیاوگغاوه

عوگ نؿٙان صع ٣یام
ؿقؼی گیاهان ،لقاؽ بهلتیانٟ ،غف و
بالقهای بهلتی ،باٙهای بهلتی
کقىص كضن چل
ؿیاا كضن
چهغا

َ
ٓ َ
َ
ؿیاا َٕ ٣ت َغ ِا ،اْل ٓؿ َى ّص ،أ ٓد َىیٔ

بغای مشاُب

ٟا٣ض صالل بیاوگغاوه

ُٓ
ٕهِ ٠غٔ
ػعص كتغی
٣غمؼ ٕادٙغ ،وعصةٔ

ٟغح بشلی و كاصی نوع بىصن

ٟا٣ض صالل بیاوگغاوه
ٟا٣ض صالل بیاوگغاوه
گىاه اعی

ک٠غ ب٘ض اػ ایٙان

ک٠غگىیی

صعو ٙبـته به سضا

صعوٛگىیی

ٗوقاوی اػ صستغصاع
كضن

سل

ابغ و صوص ؿیاا

 ٛو اوضوا

ؿیاهی كب

ٟا٣ض صالل بیاوگغاوه

عوگ عااها صع کىاها

ٟا٣ض صالل بیاوگغاوه

عوگ گیاهان سلک

ٟا٣ض صالل بیاوگغاوه
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نتیجهگیزی 


عوگ به ٗىىان ی ی اػ ٗىاهغ بوغی ،وه تىها اػ جىقههای ٟیؼی ی بغای اوـانها مىعص تىجه بىصا ،بآ ه بغای

بیان ادـاؿا  ،تىهی٠ا  ،تشیال  ،عمؼها و وٙاصها و صیگغ كئىوا اوـتاوی ویتؼ کتاعکغص صاكتته اؿت  .وؿت٘

دىػ کاعکغص عوگها ،به دضی اؿ که ه صع ػبان و اصبیا مشآى ١و ه صع کتاب ؿت٘اص بلتغ کته اػ جاوتب
سضاووض سال ٢واػل كضا ،به وًىح دٌىع صاعص٣ .غنن کغی که کتتاب ؿت٘اص بلتغ اؿت  ،بته اكت ال گىوتا گىن

عوگها عا به کاع گغٟته و م٘ىاهای مت٠اوتی عا به وؿیآه ننها اوت٤تال صاصا اؿت  .پتبوهق داًتغ بتا جٙتٖنوعی،

صؿتهبىضی و تذآیو و تِقی ٢م٘اوی عوگها ملشن کغص که صع ٣غنن کغی ٗ ،آیع ٛتؤ کیض بتغ وگتاا وا٣تٖگغا بته
عوگ و کاعبـ تىهتی٠ی ننهتا بتغای كتغح و گتؼاعف عویتضاصها و پضیتضاهای صویتىی و استغوی ،امتا بته وذتى

مذضوصی ،به مـؤلۀ بیاوگغی عوگ ویؼ تىجه صاكته اؿ  .چىانکه وتایج ػیغ داهو كض:
 -6بیاوگغی عوگ ؿ٠یض ،صالل بغ دؾ اؿت٤ام و ایـتاصگی،

 -2بیاوگغی عوگ ػعص عوكه صالل بغ ٟغح بشلی و ال٤ای دؾ كاصی،
 -3بیاوگغی عوگ کقىص ٕنبی پغعوگٔ  ،صالل بغ گىاه اعی،

 -1بیاوگغی عوگ ؿیاا ،صالل بغ ال٤ای سل  ،ه چىیه ال٤ای ادـاؿی که ک٠غگىیی و صعوٛگىیی صع چهغا

اوـان تىلیض میکىض ،و ویؼ به جىقههای بیاوگغاوه عوگ ؿیاا صال بغ  ٛو اوضوا،
ً
 -1و ویؼ ملشن كض عوگهای ٣غمؼ و ؿقؼٟ ،ا٣ض صالل های بیاوگغاوه هـتىض و صع کاعکغص ننها ،هتغٟا بته
پغصاس ویبگی عوگی ابباهای مذـىؽ تىجه كضا اؿ .
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