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 الباب األوّل 

 املقدمة 

 الفصل األوّل : خلفية البحث 

  مستخدمة  معجزته  وكانت اخلالدة  اإلسالم  معجزة الكريم القرآن 

  حممّد رسوله على القرآن  اهلل وأنزل واملعارف  العلوم  اكتشاف على دليال لتكون 

  خليل منع ) املستقيم  الصراط اىل  ويهديه  النور اىل الظلمات من الناس  ليخرج

 قرضاوي، يوسف) اهلل كالم  هي  القرآن مزايا ومن(.1:   2012 ، القطان

  من العظيم اهلل  كالم  هو بالقرآن املسلمُ يؤمن أن أوىل  وجه فمن( 10:  1987

 :  تعاىل قاله  كما. احلق كالم  القرآن  إن  نقول  أن  نبالغ  ال  ربه، عندى

 ( 26)سورة البقرة :  ۖ  ر بِّهِمْ   مِنْ   الْح ق    أَنَّهُ   فَي عْلَمُون    آم نُوا   الَّذِين    فَأَمَّا   ۚ  

  غري منزه اهلل كالم  هو احلق ألن القرآن، اهلل أنزل الذي اجلوهر من واحلق

 كله البشرفهو واحنرافات بتحريفات وال البشر، أهواء وال البشر، بأوهام  مشوب

  قيم  جندضمن القرآن أن  شك  ال (. 10:  1987 ، قرضاوي يوسف ) اهلل  من
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  التعليم  عملية على مصدراألول القرآن  أن تدل  كثرية إشارة هناك  الوافرة، الرتبية 

  معان  فهناك والذكر والقراءة الكتاب منها امسه صيغ على بنسبة مثال  والتعلم

  عملية  من  الذكر  ثم  والقراءة  الكتابة  هي  اللغوية  املهارة  من  والقراءة   الكتاب  العميقة،

  من الدراسة احلفظ  و والقرأة الكتابة أن العجيب من املقررة، الدراسة احلفظ 

 . اإلسالمية و اللغوية الرتبية  بوجه أساسية  عملية

 اللغة  فهم  على مقيّدا  املستحسن من القرآن، فهم على اليسري  من ليس 

  من  العربية  اللغة أن . ومعنىً لفظا القرآن  فهم  شروط من العربية  اللغة أن . العربية

  الصالة   هي  العبادة  يف  املسلمون  يستعملها  الذي  ولفظيا  صوتيا  القرآن  عناصر  أمهية

  فهم  لنيل اساس العربية  اللغة  ن أ ذلك ىلإ  بنسبة (. 11 :2011 ، عزا أمحد ) 

 .  مشوليا فهما  القرآن

  ترتكز   م ن  لكل  ان   القرآن  معجزة  كتابه  يف(     30  :1998)    شهاب  قريش  قال

  يف  املستخدمة الكلمة منها القرآن معجزة اجلوانب انواع فيكتشف القرآن على

  حتى  كميلة، مركبة  وكانت  وبعكسه اخرى  كلمة  حتتاجها اليت معجزة األية  سياق 
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  القرآن   يف  شهاب  قريش  يفتى.سياقات  بقيات  على  واحلصانة  الباحثني  فعل  بعد  من

 . املستخدمة الكلمات بني  اليلق جيدالتوازن

إضافة إىل ذلك، فالباحث التفت إىل معجزة القرآن العظيم ال سيمامن 

سياقاته املناسبة والرائية.أماسياق القرآن فهناك ضمن وغرض بكل تركيب على  

ذكر لفظه، هذا األمر من غري قصدعمد بل يفيد سرا وقيمة علمية يلتفت إىل  

حليل له مكثفا. جيد الباحث احلقائق هي نظراإلنسان وفهم البشر للبحث والت

اللفظ األلوان منها  تركيب الكلمة يف آية واحدة من معظم ايآت القرآن العديدة، 

بنظر على عملية    ولذالك .  األصفر واألبيض واألسود واألخضر واألزرق واألمحر

و أجهجزة حسّية لنيل املعلومات واملعارف يستخدمها لبحث األغراض البحثية  

 اخلاصة. 

ات مرّ  5  لون األصفر   يذكر  شأنه  جل  اهلل   كان   املناسبة،   األيات   عدد   وبذكر 

مرّات ولون األزراق   8مرّات ولون األخضر  7مرّة ولون األسود  12ولون األبيض 

 . الكريم القرآن  يف مرّة واحدة ولون األمحر مرّة واحدة 
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   منها، يشتق وما  األلوان   ألفاظ تركيب   على امثلةً الباحث  ذكر

  ص فْر اۤءُ   ب قَر ةٌ  اِنَّه ا  ي قُوْلُ   ۗ  اِنَّه  قَالَ  ۗ  الُوا اْدعُ لَن ا ر بَّك  يُب يِّنْ لَّن ا م ا لَوْنُه ا  قَ 1

 { 69}البقرة :   فَاقِعٌ لَّوْنُه ا تَسُر  النّّٰظِرِيْن 

 ۗ  وُجُوْهُهُمْ اسْو دَّتْ الَِّذيْن  فَاَمَّا ۗ  وُجُوْهٌ وَّتَسْو د  وُجُوْهٌ  تَبْي ض يَّوْم   2

  الْع َذاب  بِم ا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْن  فَذُوْقُوا  ِايْم انِكُمْ ب عْد  كَفَرْتُمْ َا

 { 106}ال عمران : 

 وَّهُو  كَِظيْمٌ مُسْو دًّا   ۗ  و ِاذَا بُشِّر  َاح ُدهُمْ بِالْاُنْثّٰى ظَلَّ و جْهُه 3

 {58}النحل :  

الصِّدِّيْقُ َافْتِن ا فِيْ س بْعِ ب قَرّٰتٍ سِم انٍ يَّأْكُلُهُنَّ س بْعٌ  يُوْسُفُ َاي ه ا  4

 َارْجِعُ ۗ  لَّع لِّيْ ۗ  وَُّاخ ر  يّٰبِسّٰتٍ  خُضْرٍ بُلّٰتٍۗ  عِج افٌ وَّس بْعِ سُنْ

 { 46}يوسف :  ي عْلَمُوْن  لَع لَّهُمْ النَّاسِ ِالَى

   ۗ   زُرْقًا ذٍئِ ي وْم يَّوْم  يُنْفَُخ فِى الص وْرِ و نَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْن   5

 { 102طه : }
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  م خْتَلِفًا   ثَم رّٰتٍ  ۗ  بِه  فَاَخْر جْن ا  ۗ  َالَمْ تَر  َانَّ الل ّٰه  َانْز لَ مِن  السَّم اۤءِ م اۤءً 6

م خْتَلِفٌ َالْو انُه ا  وَّحُمْرٌ  بِيْضٌۗ   جُد دٌ الْجِب الِ  و مِن ۗ   َالْو اُنه ا

 { 27}فاطر :  و غَر ابِيْبُ سُوْدٌ 

(، كان األلوان دورا مهمّا يف 2004يف املقدمة اليت ذكر هارون حييا )

التواصل اإلنسان مع اآلخر وانسجام يف احلفظ وتزيد العقل، النّ الناس قادرا على 

 وضع بني االحداث واألماكن عن طريق اللون. 

جدير باملالحظة أن لفظ األلوان يتعلق عالقة وثيقة باحلياة العامل اإلنسانية، 

ومن هنا جاءت احلاجة إىل دراسة متعمقة من اللون مع اآليات اليت الباحث ذكر  

 حنيفا. 

أن الباحث يهتمّ على دراسة املشكلة الواردة على املوضوع البحث   وهلذا

ريم )دراسة حتليلية داللية موضوعية عن اآليات  "داللة األلوان ومعانيها يف القرآن الك 

 القرآنية املستملة على ألفاظ األلوان وما فيها من القيم الرتبوية(" 
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 الفصل الثانى: حتقيق البحث 

 بناءً على اخللفية أعاله ، ميكن صياغة املشكلة يف شكل أسئلة على النحو التايل: 

 لأللوان؟  ية املعجم ينا عامل. ما 1

 يف القرآن الكريم؟  "  األلوان لفظ "ل   يةالسياق  يناعامل. ما  2

 . ما قيمة التعليم من دراسة معنى األلوان يف القرآن الكريم؟ 3

 الفصل الثالث: أغراض البحث 

 بناءً على صياغة املشكالت املوضحة أعاله ، هتدف هذه الدراسة إىل:

 لأللوان   يةاملعجم   يناعامل. معرفة  1

 لأللوان يف الكريم الكريم  يةالسياق  يناعامل. معرفة 2

 . معرفة قيمة التعليم من دراسة معنى األلوان يف القرآن الكريم 3

 

 



7 

 

 

 

 البحث   فوائد   :   الرابع   الفصل 

 : النظرية املنافع 

  الفكر   تسهم و الرتبية   يف نفعا البحث هذا من نتيجة  تزيد أن يرجى  -1

 الكريم  القرآن  يف اللغوية  مزايا عن

 الكريم   القرآن  يف الرتبية قيمة  يف نفعا البحث  هذا من  تزيد أن يرجى  -2

 :  العملية املنافع 

 واملعارف العلوم  لتوسيع املنافع   إعطاء:  للجامعة  .1

 :  للمدرس .2

 . األلوان على بتعليم التعلم و  التعليم عملية بصالح املنافع إعطاء  . أ

  نظر على التعلم و  التعليم عملية ترتيب على املنافع  إعطاء  .ب

 .املهارة
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 التفكري   أساس :  اخلامس   الفصل 

املعاني   هناك  املمكن  فمن  املختلفة،  هلاالصياغ  الكريم  القرآن  يف  لفظ األلوان

  دراسة  يف  علم  أو  الداللة  مظهر من  البحث وكان السابقة  األيات  كمايف املختلفة 

 اللغوي  اجملال يف مصطلح هو الداللة علم( 2:2002) اخلري عبد وقال  .املعنى

  إنّ  أخرى  بعبارة فيقال  ومدلوالهتا،  اللغوية الرموز بني  العالقات عن يدرس  الذي

 .املعنى  يدرس اللغة علوم   من  علم هو  الداللة  علم

 العربية  اللغة يف  املعنى أنواع ( 40-36:1992) عمر خمتار أمحد  قال

.  النفسي املعنى األسلوبي، املعنى اإلضايف،  املعنى ،األساسي املعنى :كمايلي

  علم  بوسيلة املعاني حتليل على الباحث  حيث السابق املعنى  عدد  على بنسبة 

 . املعنى  حول من  األلوان ألفاظ  أن  الباحث ذكر على مناسبا الداللة،

احلديث عن األلوان ال ينفصل عن قيم التعليم ، خاصة قيم الرتبية اإلسالمية 

(  667:  1991ألن ما يدرسه كتاب القرآن الكريم. أوضح أبو أمحد ونور الساملي )

أن القيمة هي جمموعة من املعتقدات أو املشاعر اليت يعتقد أهنا هوية تعطي منطًا  

والسلوك. إن الرتبية اإلسالمية هي عملية  خاصًا ألمناط التفكري والشعور والتعلق  
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يتم تنفيذها إلجياد شعب كامل ، ومؤمنني ومكرسني هلل ، ويكونوا قادرين على 

إدراك وجودهم خلفاء على األرض ، بناءً على تعاليم القرآن والسنة )أرمي عارف 

(.تتكون القيمة من ثالثة أعمدة رئيسية ، وهي: قيمة االعتكادية ،  3: 2002، 

 (.36:  2006يمة اخللوقية ، وقيمة العمالية )عبد اجمليب وجوزيف مزكري ، وق

 : التالية   الصورة   يف   كما   الباحث   تصور   السابق   التفكري   فأساس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعجمية  املعاني

  ( املعنى اللفظي أواملعنى املناسب مبراجعه ومبا يدركه احلواس الواقعي)

 

 

 أللوان ا   ألفاظ   على   املشتملة   اآليات   

 ، األمحر ( ) األصفر، األبيض، األسود، األخضر، األزرق

 
 التحليل الداليل 

 

   القرآن الكريم

 

 السياقية  املعاني

 ( على سياق الكلمات أوسياق املوقف املعنى الذي حتصله عملية الرتكيب)

 

 

 
 أللوانا  ألفاظ  معاني  من  الرتبوي  التضمني

 1.1الصورة  

 ختطيط أساس تفكري البجث 
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 الفصل اخلامس: البحوث السابقة املناسبة 

بعد ما حبث الكاتب عن البحوث التى تناسب هبذا البحث فوجد الكاتبة 

 تناسب يبحثه مما يلي:بعض البحوث التى 

معنى الرمحة يف القرآن الكريم ) دراسة حتليلية عن ألفاظ الرمحة و ما يشتق  .1

 منها و قيمها الرتبوية( 

لقد اجنز هذا البحث بعض طلبة كلية الرتبية والتعليم جامعة سونان غونونج  

باسم أشيف محدا بدر زمان أنه لقد   2014جاتي اإلسالمية احلكومية باندونج 

من حبثه يف السنة ألفني و أربعة عشر ميالدية. أن املنا سب بني هذا البحث    هنى

. و الفرق بينهما من جهة  عدد    القيم الرتبوية نجز الكاتب من  يو البحث الذي س

ألفاظ كان هذا البحث يستخدم لفظ الرمحة و يبحث مشرتك لفظ لكن الكاتب  

 سلسلة األلوان. تستخدم ألفاظ 

   والرأية والنظر يف القرآن الكريماإلبصار  .2

كلية الرتبية والتعليم جامعة سونان غونونج  لقد اجنز هذا البحث بعض طلبة  

أهنا لقد هنت    سيت حسنا نفيسة   اسم ب  2014جاتي اإلسالمية احلكومية باندونج  
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من حبثها يف السنة ألفني و أربعة عشر ميالدية. أن املنا سب بني هذا البحث و  

ستنجز الكاتبة من حيث عالقة داللية بني ألفاظ )الرتادف( . و البحث الذي 

اإلبصار والرأية  الفرق بينهما من جهة ألفاظ فكان هذا البحث يستخدم ألفاظ 

لكن    حتليلية داللية و حتليلية مضمونية  دراسةستخدم هي طريقة  توالنظر و طريقة  

  حتليلية  دراسة ستخدم هي طريقةتطريقة و "األلوان" ألفاظ  ستخدم الكاتبة ت

 فحسب. داللية

) دراسة حتليلية  معاني ألفاظ اليسر والعسر وما يشتق منهما يف القرآن الكريم   .3

 داللية وتضمينها الرتبوي(.

  لقد أجنز هذا البحث بعض طلبة شعبة تعليم اللغة العربية لكلية الرتبية 

باندونج للسنة األكادميية  التعليم جبامعة سونان غونونج جاتي اإلسالمية احلكومية 

  يت لقد هن ا أهنتينا أمساء احلسنى مهزة. عشرة ميالدية باسم أربعة سنة ألفني و

عشرة ميالدية .أن املناسب ينب هذا البحث   مثانيةيف السنة ألفني و امن حبثه

نجز الكاتب من حيث دراسته . كانت الدراسة دراسة  يوالبحث الذي س
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يف القرآن الكريم  وعالقتها برتبية . والفرق   ضاد ملتحتليلية داللية عن األلفاظ ا

 بينهما من جهة الكلمة اليت سيبحثها الكاتب 

 


