
 

 

 ملخص البحث 

 ( دراسة حتليلية داللية موضوعية وما فيها من القيم الرتبوية) داللة األلوان ومعانيها يف القرآن :   يف األنوارسريان 

إذا كانت الكلمات من حقل وكل واحدة التضاد األخرى وال هي ألفاظ التنافر، التنافر هو    .القرآن  مزايا   من  األلون

  قيم ال و  السياقية و  املعجمية   املعاني معرفة    إل   . ويهدف البحثيةوالرتب  قيمال   أهنا تشمل   على   يغلب   تشتمل على معناها،

 .وفقا للسياق يف القرآن الكريماملعاني احلقيقة  لكشف األلوان.وسلك الكاتب التحليل الداليل معاني من الرتبوي

البحث لتحليل معاني األلفاظ  ه وجّحيث ي طريقة املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة حتليلية داللية ال 

قوم  يثم  مجع الكاتب األلوانيف هذا البحث  وطريقة تشري إل حتليل مضمون الرسالة يف تفسري آيات القرآن الكريم.

سلوب مجع البيانات هو مجع مصادر البيانات  أ. و التفاسري والكتب الرتبويكتب  بالتفكري والشرح مبساعدة املعاجم و

"    األلوان "  أللفاظ التفاسري مجع و الكريم القرآن  يف"  األلوان "  ألفاظ مجعو باملشكالت ملطابقة ا النظريات  عن  البحثو

 بنوعه  مطابقة البيانات كل حتليل  و  الكريم القرآن  يف

ولفظ األبيض مبعنى خالف    لفظ الصفراء مبعنى الذهابل   املعجمية   لواناألمعاني    أن   التحليل يستنتج  وبعد

أزرق  ولفظ  ولفظ أخضر تسمي العرب األخضر أسود، واألسود أخضر  األسود مبعنى نقيض األبيضولفظ  األسود

أنّ لفظ لون "األصفر" له معاني: ادخال  معاني األلوان السياقية،  أمحر مبعنى لون الدامولفظ  بلون السماء الصافية

الصباح ولون وجوه أهل السعادة يوم القيامة وبعض األمراض  ولفظ لون "أبيض" له معاني:  اإلفساد والفناء.  السرور و

ظلمة  ولفظ لون "أسود" له معاني: مثل ذهاب سواد العني عند احلزن الشديد ومعجزة موسى ولون بعض اجلبال. 

لون الشجر ولباس أهل  ني:  ولفظ لون "أخضر" له معا.  لون بعض اجلبال والكرب واحلزن  ولون وجوه أهل النار  و  الليل

لون  ولفظ لون "أمحر" له معنى  لون وجوه الكافرين.ولفظ لون "أزرق" له معنى  اجلنة ولون أغطية وسائد أهل اجلنة.  

  ادراك الصاحل ية االعتقاد قيمال  والقيم اخللقية والقيم العملية.  عتقاديةالألفاظ األلوان تتكون من القيم ا. بعض اجلبال

ومودة    احلسنة مع الناس،  ، األخالق لقية والعملية القيم اخل. واهلل العظيم واإلميان بيوم اآلخرة واإلميان مبعجزة النيب  إل

 األب )النيب يعقوب( لألطفال )النيب يوسف( عند االنفصال عن األسرة.


