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 صالملخ  

من كتب األمثال القديمة  ًذاخمت   ،يهدف هذا البحث إلى دراسة اللون في األمثال العربية القديمة

أوضح نى اللون . وقد حملت مع األفاظً أو ، مرجًعا في الوصول إلى األمثال التي جاء في ألفاظها لونًا 

   ن :ول  لدالالت البحث عدة 

 وما حمل معناه . ، ون األبيضالل   .1

 ون األسود ، وما حمل معناه .الل   .2

 ون األحمر وما حمل معناه.الل   .3

 ون األزرق وما حمل معناه .الل   .4

 ون األخضر .الل   .5

 ون األصفر . الل   .6

 . ون الرمادي الل   .7

نبعت من بيئاتهم الثقافي ة واالجتماعية، خرى أو أبعاد دة د  المثل دالالت متع ون لنص  وأضاف الل  

 جاعة والفتك باألعداء ،الش  حمر مثال داللة ون األالل   فحمل ص واقع حياتهم ومشاهداتهم اليومي ة،فكانت تلخ  

سود، ون األالل  فكانت من دالالت التشاؤم والكره والموت ا م  ، و أقاء طهر والن  بيض داللة الون األوحمل الل  

 يه.ة لمتلق  ورة الذهني  ون دور في تقريب الص  وكان لل  

 

 ون.ة، داللة الل  العربي   غةمثال العربية القديمة، الل  ون ، األالل  : ةالمفتاحي  الكلمات 
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Abstract 

       The aim of this research is to study the Color in the ancient Arabic proverbs, 

using ancient proverbs books as a reference in arriving to the proverbs whose 

terms came in color or words that carried the meaning of color. The research 

showed several color denotations: 

1. The white color and the meaning it holds. 

2. The black color and the meaning it holds. 

3. The red color and the meaning it holds. 

4. The blue color and the meaning it holds. 

5. The green color  

6. The yellow color. 

7. The grey color. 

         Color has added further denotations and another dimensions to the text of 

the proverb that stemmed from their cultural and social environments, and it 

summarized the reality of their lives and their daily observations, for example; 

the red color was a sign of courage and lethality of the enemies, white color 

carried a sign of cleanse and purity, while pessimism, hatred and death it was a 

sign of black color, and the color had a role in bringing the mental image of its 

recipient. 

 

Keywords: Color, Ancient Arabic Proverbs, Arabic Language, Color 

Denotations. 
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 مة المقد  . 1

ون هو أحد ، والل  القديمة ةون في األمثال العربي  ة لظاهرة الل  راسة دراسة أسلوبي  ل هذه الد  مث  ـ  ت 

. لذا كان جمع ة المثل أيًضا، المرتبط بقص  لعربي  المثل ا اللة في نص  لة بالد  ة المحم  واهر السيميائي  الظ  

ودراستها وتحليلها والوقوف عند دالالتها، ، قديمةالة أشتات األلوان المتناثرة في كتب األمثال العربي  

ب المثل من في خلق فضاء جديد، من خالله يقتر   ون غالبًا تؤثر تأثيًرا بالًغاالل   دوال   إذا أدركنا أن   ةخاص  

ك في ص، وهذه اإلحالة تقتضي التحر  غائبة عن الن  ون تحيل إلى مدلوالت ونجد أن داللة الل   . يهذهن متلق  

 ة على صعيد  ص وجوده بالفعل وبالقو  ي ليكتمل للن  للبحث عنها واستدعائها إلى مجال التلق   صي  الن   الفضاء

 ( .124، ص1995، ) عبد المطلب واحد  

لها وجود  القديمة  ةون في األمثال العربي  تجربة الل   ارس أن  للد   راسة حين يستقر  ة الد  وتزداد أهمي   

تب ثاره في كآ لون ظهرت توزيعات مظاهر كل  إن   حيثخضع لإلحصاء ون قد بع الل  وكان تت  ؛ ودالالت

األلوان األخرى، مع ربط هذه الكثافة  ىمدى سيطرة لون من  األلوان علفي األمثال ونسبها هي التي تحكم 

 ة بنسباألمثال العربي  ظهرت في  التي األلوان ونجد أن  ة بداللتها من خالل الموقف الذي ظهرت فيه. اللوني  

 .واألحمر واألخضر واألزرق واألصفرون األبيض واألسود : الل  هي متفاوتة

 

 راسة :مشكلة الد   1.1

اللي في توظيف ند البعد الد  وقوفًا ع ،ة القديمةن في األمثال العربي  ظاهرة األلواراسة هذه الد  تبحث   

 ة القديمة مًعا.عربي  ون واألمثال اللل   جامعةً  ةً مستقل   . ولم نجد دراسةً في نص المثل ونالل  

 

  راسة :ة الد  أهمي   2.1

 راسة في األمور اآلتية :ة الد  أهمي   مث لتت

 .عة  متنو   ة  اجتماعي   وثقافات   ،متعاقبة   في عصور   إنساني   من موروث  راسة ومحتواها نابع واقع الد  أن   -1

األمثال  وردت في كتبتي ال   ،ة القديمةون في األمثال العربي  لل  بع ظاهرة اراسة على تت  اقتصار الد   -2

 ة .والمعاجم اللغوي   ،ةالعربي  

 قافي  ون على ألفاظ المثل ودورها في البعدين الث  أثر الل  بيان  تختص   ة إلى دراسة  افتقار المكتبة العربي   -3

 . واالجتماعي  
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 :راسةالد   فاهدأ  3.1

 القديم. ون على سياق المثل العربي  معرفة مدى إضفاء الل   -

 ة القديمة .ون في األمثال العربي  داللة الل    عرف إلىالت   -

 القديم  . ون على ألفاظ المثل العربي  انعكاس الل   بيان مدى -

 

  راسة : أسئلة الد   4.1

 القديم ؟ ياق للمثل العربي  ون على الس  ماذا أضفى الل   -1

 ة القديمة ؟ون وما حمل معناه في األمثال العربي  داللة الل   ما -2

 ون على ألفاظ المثل ؟ما مدى انعكاس الل   -3

 

 :راسة منهج الد    5.1

حيث قامت بدراسة ظاهرة  داللي   لغوي   ي  تحليل  القديمة وفق منهج   ألمثال العربيةراسة اتناولت هذه الد  

 ة القديمة .ون في األمثال العربي  الل  

 

 راسة :حدود الد    6.1

، ومعجم ةة التراثي  ي قاموس األمثال العربي  راسة على األمثال العربية القديمة الواردة فاقتصرت هذه الد  

 جدت.ته إن و  مثل وأخذ قص   ابقين استطعت العودة إلى مرجع كل  فين الس  ل  ة. ومن خالل المؤاألمثال العربي  
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 ابقة : راسات الس  الد  . 2

 

 ابقة التي تناولت األمثال :راسات الس  الد   1.2

بحث في تة ة توثيقي  ة تحليلي  ثال فكانت تنطلق من دراسات تاريخي  ابقة عن األمراسات الس  دت الد  تعد  

 ،والبالغي   والصرفي   والتركيبي   معنى األمثال ومصادرها وتدوينها ودراساتها في الجانب النحوي  

 وسنعرض بعضـًا منها :، واالعتقادي   ،وارتباطها بالموروث االجتماعي  

ز بين أنواع ومن يطالع هذا المعجم يمي   ،(ةمثال العربي  م( في معجمه )معجم األ1986راد )م هاتناول 

واألمثال التي على وزن أفعل، وأمثال  ة،واألمثال اإلسالمي   ام العرب،وأي   ة،األمثال الجاهلي   األمثال:

 المول دين، واألمثال الواقعة في الحديث الشريف.

ة غة، وعامي  ا ( المثل في الل  ة دراستها ومصادرهم( في بحثه )األمثال العربي  1987وعرض قديح )

ة دراسة األمثال، ومراجع س وفي القرآن الكريم ،وتطرق إلى أهمي  والمثل في الكتاب المقد   األمثال،

 ة .  والمقاالت التي تناولت األمثال العربي   ة وذكر مجموعة من كتب األمثال،األمثال األجنبي  

ية والعصر الجاهلي دراسة تحليلية( انعكاس باألمثال العرم( في كتابه )1988ناول أبو علي )وت 

مبرًزا صورة  اسع منه،والت   ادس الهجري  ة بين القرنين الس  على األمثال في الحقبة الزماني   الجاهلي   العصر

 ة .ة وصورة الحياة االعتقادي  ة الجاهلي  الحياة الفكري  

ة في األمثال العربي  ، ة ( تحليلي   ةة دراسة تاريخي  األمثال العربي  م( في كتابه )1988) وبي ن قطامش

وكذلك االستشهاد  ة لألمثال،ة وبالغي  ة وأدبي  وقام بدراسة لغوي   دوين،جميع جوانبها من حيث المعنى والت  

 .النحوي  

ا وفق ـ ً به هجائي)قاموس األمثال التراثية( حيث رت   م( بمعجم عصري  1998) وجاء عبدالرحمن 

ة المثل. وجمعت ه خال من قص  وكان معجًما مختصًرا ؛ألن   ة األولى في المثل،اني للكلمل والث  الحرفين األو  

من كتب األمثال والمعاجم وكتب األدب، والموسوعات. ويمكن أن نطلق عليه معجم  دة  متعد   من مظان  

 . رة  متأخ   فصيحة   بعبارات   خاص   وهو معجم   ،ه شرح ألفاظ األمثاللغة؛ ألن  

دراسة في مجمع األمثال  ةة في األمثال العربي  كتابه ) ظواهر نحوي   م( في2006وتناول خضير )

ة البارزة في األمثال: الحذف، وترتيب الجملة، والتوكيد، وكذلك ظاهرة أبرز الظواهر النحوي  ، (للميداني

 مثل ة  نحوي   بأبواب   هو مرتبط   كت، ومنها ماة ترتبط بهاء الس  مير، وظاهرة صوتي  عامة مثل: مرجع الض  

 .واسخ والمنصوباتالن  
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ة لبيان ودوره في الجملة المثَلي   ( اإلسناد اإلخباري  م( في بحثه )نحو األمثال2009دي )اي  ف الز  وتوق  

ق نشأة إحدى األسس الثقافي ة والفكري ة التي توث   ة للمثل العربي  ل البنية النحوي  المراد، وتمث   المعنى المثَلي  

 غة. الل  

ة( ة داللي  رسالته )البنى التركيبي ة لألمثال العامي ة الفلسطينية دراسة نحوي  ( في م2016وعرض فارس)

من خالل استقراء  ة ،ومستوى تطبيقي  ة العربي  ق ببناء الجملة النحوي  راسة : مستوى تعل  للد   ثالث مستويات  

 .ومستوى داللي   ة،ة الفلسطيني  األمثال العامي  

 

 ومنها : ؛ ونالل  ابقة التي تناولت راسات الس  الد   2.2

فين الذين وضعوا معجًما صغيًرا من أقدم المؤل   م( في كتابة )الملم ع(1976هـ )385النمري   يعد        

غوي في تبويب أفكاره ة الل  ودق   واهد،غة وجمع فيه بين ذوق األديب في اختيار الش  ون في الل  أللفاظ الل  

كل ً لون  حيث استقل   ؛عت األلوان في كتابهوقد تنو   ون.نة يربطها إطار الل  وجمع مفردات معي   وتنسيقها،

 .متجانسة   ة  لوني   ومتوافقًا في تكوين لوحة   منها بذاته ومخالفًا لأللوان األخرى في نوعه،

 ون ( بين األلفاظ واأللوان وذلك لصعوبة الفصل بينهما،غة والل  م( في كتابه )الل  1982وجمع عمر )        

 ،ة والشائعة لأللوانة والثانوي  واأللفاظ األساسي   ،اريخمنها : تسمية األلوان عبر الت  ة مباحث وعالج عد  

 وتفسير األلوان ومعاييرها وعالقة اللون بكل   ة لأللوان ،ون والتغيرات اللغوي  ف في ألفاظ الل  وكذلك التصر  

 .فسي  حليل الن  والت   وت،والص   والمعتقدات، والمنفعة، من الجمال،

م إبراهيموق        ون حيث ة الل  ( نضًجا في قضي  اموسه )قاموس األلوان عند العربم( في ق1989)  د 

تي تحيط ة ال  واهر الخارجي  ر األلوان من خالل الظ  يتصو   ، فكان العربي  ون ودرجاتهاشتمل على ثراء الل  

ه يعتمد على عنصر ن  وال في الخيال إ ،جريداتوالعربي  ال يوغل في الت   ،لونها ظاهرة   ويعطي لكل   به،

 ه به . ه في مقابلة المشب  ه من الواقع حيث يضع المشب  ذي استمد  شبيه ال  الت  

ا أبو         قات نموذًجا ( شعراء المعل   عر الجاهلي  ون وأبعاده في الش  م( في رسالته )الل  2003عون ) أم 

بين  صال الفكري  ودور االت  ، والموروث الجاهلي   اإلنساني  ربط بين دالالت األلوان في الموروث 

ون من ظاهرة الل   وكذلك موقف المجتمع البشري   وتعاملهما مع األلوان، واإلنساني   ن الجاهلي  ي  وثَ المور

 ، وبعد  ديني   وتناول أبعاد األلوان فكان هناك بعد   ،ائدة فيهة الس  وني  وانعكاسه عليه في تأصيل العادات الل  

 . اجتماعي   وبعد   ، نفسي  
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الفيض الفني في سيميائية األلوان عند نزار قباني دراسة ) م( في بحثه2005ق ميدني )وتطر          

 ة ومفعولها الفني  ( على تأثير األلوان من ناحية نفسي  صائد من األعمال الشعرية الكاملةة في قة لغوي  سيميائي  

ة أحسن نزار في ة عاطفي  ظاهرة فني  هو إال  نة ماوكذلك طغيان ألوان معي   ،في بناء القصيدة المعاصرة

 توظيفها .

 ( االستعمال في التعبير المجازي  فاظ األلوان ودالالتها عند العربم( في بحثه )أل2006وتناول خليل )      

واستقصاء  ،واإلسالمي   لأللوان عند العرب من خالل استقراء الشعر الجاهلي   والحقيقي   واالستعاري  

المتعارف عند من كتب في  ت الجانب المعجمي  اللة التي تخط  ا عن الد  ارنتها بحثً ونية ومقالكنايات الل  

 األلوان .

ونية في شعر واهر الل  م( في رسالته )دالالت األلوان في شعر نزار قباني ( الظ  2008حمدان ) وحصر     

ون في ألفاظ دراسة دالالت الل  ، من حيث واألسلوبي   اللي  ن الد  ي  ة على المستويَ راكيب اللوني  نزار ودراسة الت  

ون مع تفعيل القيمة لدور ورة المرتكزة على الل  ع الص  والوقوف على تنو   ة،ة بالغي  شعر نزار دراسة أسلوبي  

 وت .ائحة والص  الحركة والر  

ون األخضر ( في هيمنة الل  ون األخضر في القرآن الكريمم( في بحثه )داللة الل  2009ونظر أحمد ) 

 ته في المجتمع البشري  وأهمي   دة،على عين اإلنسان ولدالالته المتعد   ي  ح  والص   فسي  ألثره الن  و على غيره،

 ة.ة وعلمي  ة وروحي  ة وبشري  عة نفسي  في تفاعله مع دالالت متنو  

-1988شعرية األلوان في النص الشعري الجزائري المعاصر م( في رسالتها )2010ر )وتناول معم     

 ى مع كل  ه، واأللوان األساسية والثانوية ودالالتها حسب سياقاتها التي تحمل معنً م( اللون وأبعاد2007

 .جديد   سياق  

( أن  اللون كان المعاصر العراقي   سوي  عر الن  ون في الش  داللة الل  )  م ( في بحثه2012ويرى البيرماني )     

ي عبرت به عن وجدانها كشفت الذ عري  تي من خالله سطرت إبداعها الش  قريبًا من عوالم المرأة ال  

ونين األخضر ما الل  ة تعاملها مع ألوان ال سي  ها وجمالي  تذي حمل رق  نة عن عمق شعرها ال  طور الملو  الس  

 دا مكنونها . ذين جس  واألحمر الل  

اللة في رواية أهل البياض لمبارك ة الد  ون واستراتيجي  الل   سيميائي ةفي بحثه ) م(2013واعتمد وافيه )

عبر الصورة  من القيم الضوئية التي تظهر على المستوى الخطابي   ع( على عرض توزيع سلسلة  ربي

ك تي تحر  ال   ،ص  ة للن  اللي  وتسهم في تحريك القيم الد   ،ةواألشياء واالسطح المادي   ة الواصفة لألفضيةاللغوي  

م ة التي تتحك  اته المعرفي  عي  ون ال ينفصل عن مرجوالل   ،على حدة لون   العواطف وتظهر االنفعاالت مع كل  

 . ص  ل في قراءته داخل سياق الن  به وتتدخ  
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بيعة في العصر ون في شعر الط  ة لل  فسي  اللة الن  م( في رسالته )الد  2014وعرض المطيري )

ون ة الل  ورمزي   عر العربي  غة والقرآن الكريم والش  لأللوان في حقول الل   ةنفسي  لااللة ( الد  األندلسي  

ون قد ون، ويرى أن  الل  لداللة الل   فسي  الن   اللي  فًا عند البعد الد  متوق   بيعة األندلسي  ماته في شعر الط  واستخدا

 ون .عراء توظيفًا لل  أكثر الش   اعر األندلسي  ة ، ويعتقد أن  ابن خفاجة الش  حمل أكثر من داللة نفسي  

اب ون في شعر بدر شاكر السي  ت الل  م( في بحثهما ) دالال2014واهرة )والز   يود،ونجد أن  الز   

، من خالل البنى ص الشعري  ة عالية للن  ون في إضفاء طاقة فني  دا دور الل  ديوان أنشودة المطر نموذًجا( أك  

ون األسود واألحمر ص بعًدا دالليًا وفنيًا . واستجلى الل  اعر مما أكسب الن  ة لدى الش  ة والثقافي  ة والفكري  النفسي  

 اب .يض واألصفر في شعر السي  واألخضر واألب

 وني  يف الل  ( حضور الط  ون األصفر في القرآن الكريمداللة الل  م( في بحثه )2015وتناول خمقاتي ) 

ة ة أو العاطفي  غوي  ياقات الل  اللة وفق تلك الس  دة ورصد الد  ون األصفر في سياقات متعد  الل   القرآني   ص  في الن  

 . عام   بشكل  ورة أو سياق الموقف أو سياق الس  

عند صالح عبد  عري  عبير الش  م( في بحثه ) سيمولوجيا األلوان وحساسية الت  2015وأوضح بومالي )

ة تمك ن فًا لغوي ًا ودالالت متعدد  ق تكي  ون الذي يحق  اعر المعاصر لتشكيل صورة الل  الصبور ( أن  لجوء الش  

 بور أظهرت البعد الجمالي  الص   ون عند عبدداللة الل  و .والخارجي   اخلي  اعر الد  الش   عبير عن عالميمن الت  

وقد حضرت عنده ثالثة  ، عميقةً  قراءةً  ص  ي بعد قراءة الن  ة عند المتلق  ة واإليحائي  من خالل تحقيق الوجداني  

 . ة  واجتماعي   ة  نفسي   مختلفة   األبيض واألسود واألصفر بداللة   :ة  أساسي   ألوان  

ة، من ة منذ نشأتها األولى وعبر تاريخ الحضارة العربية اإلسالمي  العربي   ول إلى أن  وأخيًرا يقودنا الق       

ة على ال  ة أو األلفاظ الد  عبير عن األلوان وظاللها ، بل وما أسمته باأللوان الفرعي  على الت   رةً قدغات أكثر الل  

 ( .13-9صص ،33،عدد1987خليفة ،  (أكيد في األلوان اإلشباع والت  

 ،ة  تاريخي   ابقة نرى بروز المثل على مدى العصور في توثيق حقبة  راسات الس  ظر في الد  لن  وعند ا 

ون ة. وقد لعب الل  ة وصوتي  ة وبالغي  ة ونحوي  ة وأدبي  ،وشمولها على ظواهر لغوي   ة  واعتقادي   ة  فكري   وحياة  

فس للن   العاطفي   واقع الحياتي  وارتبط بال والشعري   ثري  ص الن  ة في الن  وحة الجمالي  دوًرا في تشكيل الل  

 .والمعجمي   اللي  اإلنساني ة وانعكاسها على الجانب الد  

وكذلك عند  ،غة فيهااللة والل  ونجد أن  الباحثين تناولوا دراسة المثل تاريخيًا ونصيًا بحثًا عن الد   

ون على الجانب عكاس الل  وان عري  والش   القرآني   ص  في الن   اللي  ون فكان يبحث عن المغزى الد  دراستهم لل  

ا أكسب هذه الد  ون في األمثال العربي  في داللة الل   راسة بحثناوفي هذه الد   .العاطفي   راسة ة القديمة مم 

 .الحداثة
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 .المثلون وظاهرة وقفة عند ظاهرة  الل  .  3

 

 : ظاهرة الل ون 1.3

 

   ة  ون لغالل: 

: ما فصل بينه  شيء   ن كل  ، ولو  ننته فتلو  ، ولو  الحمرةواد وون هيئة كالس  جاء  في لسان العرب " الل        

ن أي ال يثبت على خلق ، وفالن متلو  واللون: النوع ،واأللوان: الضروب ،وبين غيره، والجمع: ألوان

 مادة لون(. ،1999ابن منظور،(واحد" 

واد".)ابن ء كالحمرة والس  ي: كلمة واحدة وهي لون الش  ونم والواو والن  والال   غة : "وفي مقاييس الل          

 (.ون وما بينهمام والن  فصل الال   م،1999،فارس

   اون اصطالح  الل:  

ذي طول الموجة ال   للجسم على اهري  ون الظ  ف الل  توق  تعتمد على طول الموجة وي ة  ضوئي   ة  خاص  "

ا وثيقـًا بفهم ون ارتباطـً وقد ارتبط فهم الل  . (2905ص ،م2010 ،ةة الميسر  الموسوعة العربي  ) "يعكسه

م نيوتن "، وذلك الفهم ات  ةً مس خاص  وء وضوء الش  الض   ة" وظهور انكسار األشع  ضحت معالمه عندما قد 

 (. 1992مس )الخويسكي،ق ضوء الش  يف بعد تفر  الط  

   راث العربي  ون في الت  الل  : 

 فجعل منها أربعةً  ،وخضرةً  وصفرةً  : بياًضا وسواًدا وحمرةً  خلق األلوان خمسةً  وجل   إن  هللا عز   

 (.1م، ص1976النمري ،فرة )واد والحمرة والص  في بني آدم :البياض والس  

مج والمزج إلى الد   بها من غير حاجة   ةً خاص   ة أطلقوا أسماءً العرب قد عرفوا األلوان األساسي   ونجد

 : هي ة ألوان  والتركيب فكانت ست  

، عدا مادي  ون الر  فر ، وكذلك عرفوا الل  األبيض واألسود واألحمر واألزرق واألخضر واألص

ا أن تكون صفات   مجموعة   لها كالجون الذي  ة أو مرادفات  لهذه األلوان األساسي   أخرى من األسماء إم 

" لفظة "الجون (. ونجد أن  442،ص2006)خليل،  آخر واألبيض في سياق   ،يرادف األسود في سياق

ني المثل العربي )أسرع من مـَر  القوردت ف . ن األضداد ويعني األبيض واألسود":  م"الجون (طا الجـَو 

 (.217،ص1م ج1972)األصفهاني، 

ة في بيئاتها المختلفة وتساير ة عميقة الجذور، تواكب الحياة العربي  فدالالت األلوان في العربي  

منذ القدم،  عر العربي  ل األلوان ملمًحا جماليًا في الش  ويل. إذ تمث  ة عبر تاريخها الط  باتها الحضاري  ل  متط  
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الالت بالد   القديم جاءت حافلةً  عر العربي  نصوص الش    أن  ة لأللوان إال  حراء العربي  ورغم افتقار الص  

 (.29، ص2008ب الواقع وجفاف الصحراء )حمدان،دا عن جما كان ذلك تعويضً ة، رب  اللوني  

 متعلقةً  أم سياسيةً  أم اجتماعيةً  كانت دينيةً أ د األبعاد سواءً ترجع إلى تعد   ة  متعدد   ولأللوان مدلوالت  

من العصور.  أو في عصر   نة  معي   ما أو بيئة   في مجتمع   سائدة   ة  كانت أو خرافي   ة  حقيقي   بأساطير واعتقادات  

ة لدالالتها من وحي ورة الذهني  ة التي اكتسبت الص  اللة النفسي  الالت تقترن بالد  وغالبا ما كانت هذه الد  

 (.4،ص2014)المطيري ، مختلفة   رت وتمحورت في أبعاد  ثم تطو   بيعةالط  

ر األلوان من خالل الظ  دات، إن  ال يميل إلى المجر   إن  العربي   ة التي تحيط به واهر الخارجي  ه يتصو 

مرة وكذلك ر ألوان الت  ه، ويرى تغي  ر ألوان الجراد حسب أطوار نمو  لونها. فيرى تغي   ظاهرة   ويعطي لكل  

ال يوغل في  . و العربي  حالة   ر ألوان نبات العرفج فيطلق عليها من األسماء ما يناسب كل  يرى تغي  

من الواقع  شبيه وهو عنصر يستمد  رجة األولى على عنصر الت  ه يعتمد في الد  إن   ،التجريدات وال في الخيال

 ( .4-3،ص1989خليل ،) ه به.ه في مقابلة المشب  حيث يضع المشب  

ت باأللوان، وذلك يظهر على ألسنة شعراء العربية وخطبائها، واشتد   فائقةً  عنايةً  لذا عني العربي  

ين المشهورين، غوي  فات الل  ة في مصن  ة التي تفرد لها أبوابا خاص  غة العربي  هذه العناية في عصور ازدهار الل  

 (.13-9،ص1987نى في كتابه الخيل )خليفة ،ر بن المث  أمثال أبي عبيدة معم  

اب باأللوان وطبيعتها، والبحث في انعكاساتها عبر العصور، أن  على اهتمام الكت   يدل  ا ومم   

 -راساتكما تشير الد  -هب، فهو خين أولوها جزًءا من عنايتهم كالمسعودي صاحب كتاب مروج الذ  المؤر  

لها في ثالث فا م دراسته مصن  راسة في مجمل عرض كتابه. فقد نظ  وع من الد  ين بهذا الن  ل المهتم  من أو  

 هي: نواح  

 ة.ة اشتقاقي  ون دراسة صرفي  ل لل  الجذر األو    -1

 من.ون والز  مدلول الل   - 2

 (.30م ،ص2008ون )حمدان ،تأثير المكان في الل   - 3

ة ة كالعبادة وممارسة الشعائر الديني  ن في مجاالت عد  زي  من األلوان وسائل للت   خذ األدبوقد ات  

ة ال تفتأ عراء عالمات لفظي  ، وكذلك األلوان عند الش  فاعل بالعالم الخارجي  ر عن الت  عبيقوس ومنها الت  والط  

 اعر: فعندما يقول الش   خارجي   بصري   تذك ر قارئ القصيدة أو من يستمع إليها بوجود  

 فكانت رجال المشركين وخيلهم      يرون بهن  الموت أسود أحمرا

اعر يدفع ، وبما أن الموت ال لون له فإن الش  أخرى واد تارةً وبالس   ه يصف الموت بالحمرة تارةً فإن  

 (.442،ص2006عب عند المشركين.)خليل ،ورة وحالة الر  ل الص  القارئ إلى تخي  
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 ة :ظاهرة األمثال العربي    2.3

وبها كانت  ،ة واإلسالم:" حكمة العرب في الجاهلي  األمثال هـ( في كتابه بأن  224) ذكر ابن سالم

م،ص 1980، " )ابن سالمغير تصريح   في المنطق بكناية   مها فتبل غ ما جاءت فيها من حاجات  تعارض كال

34.) 

وَحل ي المعاني التي تخيرتها  : "وشي الكالم وجوهر اللفظ،هـ( بأنها328وعرفها ابن عبدربه )         

" وأشرف من الخطابةأبقى من الش عر لسان فهي  ونطق بها كل زمان وعلى كل   وقد متها العجم، العرب،

 (.3،ص3،ج1983)ابن عبدربه ،

ل أربعة أحرف" :هـ(518) وعند الميداني           ِشب ه ، ، وَشبَه  وث لمِ  و: َمثَل  وهي ،سمع فيها فََعل وفِع 

ل   وبََدل  و ل   ، ونََكل  وبِد  ًرا وصفةً  : ما يمثله ويشابهه ِشبهه يء وِمثله وشبهه وفمثل الش   ،نِك  ما  المثل:... ف قد 

ثم يرد  إلى أصله الذي كان من  ،ًحا لهذا الذي يضربفصار المثل اسًما م صر   .أي يشبهه ؛ي مث ل به الشيء

 (.5،ص1ج1955فيقال : َمثَل ك وَمثَل  فالن : أي صفتك وصفته".)الميداني ،   الصفة؛

ثَِل به شب هه وتم   هـ( معنى المثل بقوله : "مث له538وذكر الزمخشري في أساس البالغة )        ثل به وم 

َي به و  ث ل ومثَل وتمث   .وحذاه على المثال األمثلة ،وقد ره تقديره ،الشيء س  له وامثلت األمر احتذيته" والم 

 (.م ،مادة مثل1962)الزمخشري ،

فيجعله مثله، ومن  " الشيء يضرب لشيء مثالً  :هـ(: ومن معاني المثل711وعند ابن منظور)          

 (.م،مادة مثل1999)ابن منظور  العبرة". :يه أيًضامعان

ة هـ(816أبادي ) وعند الفيروز           ج  ره  .وقد َمث ل به تمثيالً وتمث له ،والحديث المثل: "الح  ومث له له صو 

ره ، وامتثل طريقته تبعها فلم يعدها "  ،م2004الفيرزأبادي ،  )له حتى كانه ينظر إليه وامتثله هو تصو 

 مثل(.مادة 

م ن باطنه ،عن تأليف ال حقيقة له في الظاهر : "عبارةوالهاشمي عرفه بقوله         الحكم الشافيه،  وقد ض 

 (.287-286،ص 1965الهاشمي ، ، مخترعة مستحيلة، ومختلطه". ): مفترضة ممكنةوهي ثالثة أقسام

ا أحمد أمين فقال في المثل :        ، وهي عندما طويلة   نتيجة تجارب   قصيرةً إن  األمثال ليست إال جمالً " أم 

أن يكون قد نسي  ، ويغلب عندئذ  شيوعها لموافقتها لذوق الجمهورما يجعلها مثالً بعد تقال ال تكون مثالً وإن  

 (.64،ص1964.) أمين ، قائلوها"

كالمهم  ها كانوا يزينون، وبة فهي حكمة العربة إسالمي  ح لنا أن  المثل ظاهرة جاهلي  ا سبق يتض  ومم  

 .، وهي من أشكال التعبير واألدب تضمنت التشبيه واصبحت تنطق في كل زمان ومكانوألفاظهم
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ة على واقع المثل فنقله من ة القديمة حملت في ألفاظها الل  العربي   فاألمثال ون الذي أسقط دالالت جم 

لمباحث القادمة من هذه الدراسة . وفي ااا وسياقي  ة عميقة أكسبت المثل بعًدا جمالي ً داللة ظاهرة إلى دالل

 .جمعت بين هذين المؤثرين حيث لم أجد دراسة ؛د دالالت اللون وأثرها على المثلنتوقف عن

 

 قديمة واأللفاظ التي تحمل معناها.ة الدالالت األلوان في األمثال العربي  . 4

واألخضر، واألصفر، راسة دالالت سبعة ألوان: األبيض، واألسود، واألحمر، واألزرق، تناولت الد  

مادي  .والر 

 

 وألفاظ حملت معناه. ،ون األبيضدالالت الل   1.4

يز يالعرب قديًما بتم واهتم  من األلوان الباردة، التي تثير الشعور بالهدوء، ون األبيض يعد  الل    

 الي:ت  حو العالبي درجات األبيض على الن  ب الث  د درجاته وصفاته، فقد رتة، تحد  األبيض بألفاظ خاص  

، ثم وا" ، ثم لهق  ، ثم يَقق  ، وخالصأبيض  ، ثم ناصع ، ثم ِهجان  ون على الل   أما األلفاظ التي تدل  و .ضح 

، وامرأة  األبيض فهي كثيرة، فقالوا رجل   ، وث عبوبة،ر  أزهر  ، وبعير  أهيس  ور  شعر  أشمط  وفرس  أشهب 

،لهَق   ، وهذه ت ، وكبش  أملح  ، وفضة  يَقَق  ون األبيض وتفصيل البياض بأشياء فاصيل عن الل  وثوب  أبيض 

 وفي ترتيب البياض في ،ة والتحجيل وغيرهماون األبيض مثل بياض الغر  وفصل في مناسبة الل   مختلفة،

 "األعضاء وفي سائر األعضاء مثل الرأس والعنق والظهر والعجز والجنب إلى غيرها من ،جبهة الفرس

 (.118-115ص م، 2004)الثعالبي، 

 فضيلهم لكل  مستودعاً يختزن إعجابهم وتكان  إذ ؛ل لدى العربا ويعد  اللون األبيض اللون المفض  هذ

ون اللون األبيض ، وقد وصفوا ون األسود بقدر ما يحب  ة فقد كان العرب يبغضون الل  مادي   أمة صفة معنوي  

؛ إذ غلون األبيض لم يأت من فراهذا التفضيل ل ، إن  اً بالبياضاً كان أم معنوي  كل شيء ممدوح عندهم مادي  

، فضالً عن ارتباطه نس والعيوبموز من مثل نقاء العرض من الد  الالت والر  ه ارتبط بجملة من الد  إن  

فعة على الر   رور وأيضاً يدل  فاألبيض يرمز إلى االحتفال والس   ؛ةبجملة من المشاعر واالنفعاالت السار  

 الجاهلي   عري  ص الش  اد بها الن  موز بصفة الكرم التي أشر  الالت وال، وقد ال يخفى ارتباط هذه الد  والسمو  

 (.161-160م،ص2004متوج ،) دوًما
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واستخدمه العرب  ،قاءهر والن  عوب بما فيهم العرب بالط  ا عند معظم الش  كان هذا اللون مرتبطً  

واستخدموا البياض للمدح بيضاء،  أبيض وقالوا يد   على ذلك فقد قالوا: كالم   القدماء في تعبيرات تدل  

والرتباطه بالضوء وبياض النهار استخدموه في تعبيرات تدل على ذلك  ،بالكرم ونقاء العرض من العيوب

 (.70-69،ص1997فقالوا: كتيبة بيضاء عليها بياض الحديد )عمر،

فاء قاء والص  ة فقد حمل دالالت مختلفة فنجده دل  على الن  سبة للون األبيض في األمثال العربي  أما بالن  

 ة.محب   ناصح وصديق صادق في المود  أي ( 585م ،ص 1982العبدري ، )  "هو أبيض الكبد"في 

 .(483،ص2م،ج1972)األصفهاني، "أبيض من الثلجعلى الحسن والجمال " يدل  وكذلك 

إنما أكلت " .ويدل على الوضوح والشهرة ،(121،ص1م،ج1955)الميداني، "البياض نصف الحسن"

زأ ويضرب به الر   (1) "الثور األبيض يوم أكل أشهر من "و (.25،ص1م،ج1955بأخيه )الميداني ،جل يـ ر 

 (،379،ص1م،ج1955بياض )الميداني ،األبلق من الخيل : الذي في لونه سواد وو (2) "األبلق  الفرس

ال يخفيه ويضرب للمشهور  ،العظلم : الليل ، يدجى: يسودو ؛ وكذلك "بيضاء ال يدجى سناها الِعظلم"

" علم به األسود واألبيض"وذلك  (.108،ص1م،ج1955شيء ونجده يحمل داللة االنتشار )الميداني،

 (.205م،ص 1960،)المفضل

والكناية  "، إذا أنت ِ بيضاء رقراقةفاقةً  ةً فاق أفنيتهن  "وذلك " دَل على الشباب في لفظة "بيضاء وقد   

ة: المرأة الناعمة التي ترقرق، أي تجيء وتذهب سمناً. فهذا قراقترجع إلى األموال، وفاقة: طائفة، والر  

. اً بعد شيء  على شبابك ويضرب للذي يهلك ماله شيئً  قطعةً  : أفنيت أموالي قطعةً تهأشيخ يقول المر

ضربة " وذلك ئ" على الخبر الحسن في الظرف السي  ودل ت لفظة "بيضاء (73،ص2م،ج1955)الميداني،

ب ر )الميداني  ،المرآة ئويضرب للسي   ،: العسل األبيض الغليظربوالض   "بيضاء في ظرف أسود الكريم الخ 

 عند العرب وهو الشحمة ودليل ذلك أن   معروف   " بشيء  .وارتبطت لفظة "بيضاء (3)(  423، ص1ج

 "ما كل بيضاء شحمة وال كل سوداء تمرة"ورة وذلك ة لتقريب الص  ف الموجودات المادي  يوظ   العربي  

 .(4) (  281، ص2جم ،1955،همة .)الميداني موضع الت   ويضرب في

ويضرب  "اً في بياض  أدخلوا سوادً "واد عند اختالط األمر وذلك ونجد داللة البياض دخلت مع الس    

( ودل  البياض على 369،ص1جم ،1955،)الميداني اً أرادوا غيره خمسوا وصنعوا أمرً خليط  أي دفي الت  

اً ، إذا أولع به، : غري بالشيء يغري غر ً يقال "، وفي البيض الكثرغـَريت بالسـُّود"الكثرة وذلك في 

                                                 
 مادة ) ثور ( . ،  لسان العرب 184، أمثال أبي عبيد 1/70، جمهرة األمثال 1/417وورد أيًضا في : المستقصى    (1)
 . 372، األمثال ألبي عبيد بن سالم   198/ 1وورد أيًضا في :المستقصى   (2)
 .  69وورد أيًضا في: األمثال السدوسي  (3)
 العرب مادة ) كلل ( .  ن،لسا 287/ 2، جمهرة األمثال  195، الفاخر  161وورد أيًضا في: الوسيط  (4)
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ثر: الكثرة، يقال: الحمد هلل على الق لة والكثرة ويضرب لمن لزم شيئاً ال يفارقه ميالً منه إليه )الميداني  .والك 

 (.425،ص2اني،ج)األصفه "أحسن من بياض العطايا في سواد المطالب " (.وكذلك62، ص2جم ،1955

تركته "ومن تلك األمثال:  ،حمل المعنى لون البياض وقد استخدم اللون األبيض في المثل في ألفاظ  

مـَع "يفتُّ اليرمع  .بيان منها الخذاريف، وهي حجارة فيها رخاوة ، يجعل الص  ويقال للحصا البيض: يَر 

 .(5)( 123، ص1ج م،1955،. )الميدانيويضرب للمغموم المنكسر

 يء اليسير من الحلي  وهو الش   ،:  خرز أبيض يلبسه اإلماءوالخضاض "عليها خضاض ما"اً يضً وأ

قالوا: هي شيء يستل ُّ من  "كان ذلك كسل  أ مصوخة  ". وكذلك (6)(  278، ص2ج م،1955،)الميداني

ن ك" (. و 148، ص2ج م،1955)الميداني دقيق   ه قضيب  الثُّمام فيخرج أبيض ، كأن   ، دب  شمط   به ال يغر 

 (.   237، ص2ج م،1955،أس )الميدانيفي الر   : بياض  والشمط ،"شيخ   في الجحيم

 . ماتهويضرب عند الش   .: األبيض، أي لتنزل به الحادثة ال بظبىراألعف "به ال بظبى  أعفر"اً وأخيرً 

 اة العربي  ها من المشاهدات اليومية في حي( كل  ليرمع وخضاض و أمصوخة وشمط وأعفرافنجد ) 

نت داللته شبه مفقودة. لها، وهنا كا اورة ، فنجد البياض مالزمً فها في المثل لتقريب الص  ووظ  

 .(7)( 90، ص1جم،1955،)الميداني

 

 وألفاظ حملت معناه. دالالت اللون األسود ، 2.4

حالك  ثم   ،موفاح ،جون وأسحم، ثم   ،غة ألفاظ  كثيرة   وهي: أسوددل ت على الل ون األسود في الل    

، ثودجو ،خداري   ثم   ،وسحكوك ،حلكوك ثم   ،وحانك  (.  121ص م،2004،. )الثعالبيوغدافي   ،م غريبجي 

ي ة لما ذكرناه عن اللون األبيض جعل منه لونًا يبعث  ورموز   ارتباط الل ون األسود بدالالت   إن     ضد 

ارتباط  ، ولعل  بالخوف والموت والقلق ثير الغالب، وفي الكواإلحساس بالكره والحزن والهموم فورالن  

اللون األسود بالليل بما يثيره من هواجس وظنون وقلق وخوف يشك ل الخيط األول لموقف العرب 

د في نفس العربي مشاعر الحزن والهم ، فاللون األسود من األلوان التي تول  ين إزاء اللون األسودالجاهلي  

ر كَ األلوان التي تول د األخالط السوداوية وما يحدث عنها من الفِ  ه من، ما دفع العرب إلى عد  ةوالسوداوي  

 (.161ص ،م2004متوج،ة )ة والهموم المؤذية واألحزان المالزمالردي  

 

                                                 
 ، لسان العرب مادة ) رمع ( .  1/331الدرة الفاخرة   وورد أيًضا في: (5)
 ، لسان العرب مادة )حضض (  . 391، أمثال أبي عبيد  325/ 2المستقصى    (6)
 صرم( . –، لسان العرب مادة ظبا  78، ،  أمثال أبي عبيد  2/16، المستقصى   1/207وورد أيًضا في جمهرة األمثال  )  بالصرائم أعفرا (    (7)
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؛ أي "هو أسود الكبد": د تواجدت في المثل العربي القديم؛ ومن تلك األمثالودالالت الل ون األسو 

 .(8)(  385، ص2ج،1955 ،يداني؛ ألن ها محترقة من شدة العداوة )المعدو  

 م،1955،يقال لألعداء كناية عن أن العداوة أحرقت أكبادهم. )الميداني "هم سود األكباد"وكذلك 

ة أسود الكبد يقال بالعربي  " black heartedا يقال باإلنجليزية اسود القلب ".  ومثلم(9)(  385، ص2ج

 :ال األعشىق ،المعنى الذي يفهم من أسود القلب اللة علىللد  

 فما أجشمت من إتيان قوم     هم األعداء واألكباد سود

 ى واحد  ها بمعنً ، وكل  لقلب وسواد الفؤاد وسويداء القلب، ويقال سواد اقت أكبادهم العداوةأنهم أحر أي  

ي بها إلى ة حمرتها تؤد  شد   وأن   في جوف القلب علقةً  العرب كانوا يعتقدون بأن   . وذلك أن  أي: صميمه

 (. 445، 444ص ، 2006)خليل، ادسو

ويبرز ارتباط اللون األسود عند العرب بكل ما ينزل الخوف والهلع في قلوبهم من جن وشياطين 

وحيات وغربان وضباع وذئاب ، ويمكن استقصاء موقف الجاهلين من اللون األسود بوصفه يبعث النفور 

واقفهم من خالل صورة الغراب الذي اختصر ين ومة تسود أذهان الجاهلي  والتشاؤم في ارتباطات جماعي  

 (. 162م ،ص2004متوج ،در والقباحة والنفور)ته ولونه أفكار الشؤم والفراق والموت والغفي رمزي  

)القالي،  "أشد  سواًدا من حلك الغراب" ة الغراب وجدت في عدد من األمثال:صور فنجد أن  

" أسود مثل حلك الغراب"و" حنك الغراب أسود من"وفي لسان العرب ورد: . (10)( 94ص  ،م1970

 . )ابن منظور، مادة حلك ،حنك ( "أسود كحنك الغرابو"

؛ قال ابن دريد : تفسير  "الذئب أدغم  "وكذلك يوظ ف العربي لون الحيوان الذي يعايشه في أمثاله   

م ولغت أو لم تلغذل واد : الس  ع. والد غمةة لها فربما قيل قد ولغ وهو جائ، والد غمة الزمك أن الذئاب دغ 

 .(11)(. 279،ص 1،جم1955الميداني ينله. ) د ، ويضرب لمن يـ غبط بما لم: األسوَ والد غمان من الرجال

لت داللة الس            : األسودان كناية عن التمر والماء ، تطلق على الماء، فنجد من أقوالهمواد لوتحو 

وهذه (. 446ص ،  2006)خليل ،. رى وبالخضرة والبياضرقة تارة أخواد تارة وبالز  والماء يوصف بالس  

، يريد الماء وقال يم: )ما سقاني من سـ َوي د  قطرة( سـ وي د: تصغير سودالداللة وجدت في المثل القد

 :(292،ص2م ، ج1955الميداني،)

ِل .من الشُّرب الر   د حالكا    ألذ  أال إن ني س قيت أسوَ   حيق المبج 

                                                 
 369/ 2،جمهرة األمثال  586،  تمثال األمثال    352، أمثال أبي عبيد  395/ 2المستقصى   وورد أيًضا في: (8)
 ، لسان العرب مادة  ) سود (  352، أمثال أبي عبيد  395/  2، المستقصى    369/ 2وورد أيًضا في :جمهرة األمثال   (9)
 وورد أيًضا في : لسان العرب  مادة ) حلك ، حنك ، غرب ( .  (10)
 وورد أيًضا في: لسان العرب  مادة ) دغم ( . (11)
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ة والفناء . وارتبط اللون األسود بالليل وظلمته بما فيه من إحساس بالعدمي  الحالك الماء وأراد باألسود     

اً فنجده استخدم ألفاظً   ؛(.  وقد كانت مختزلة لحياة العربي  161م ،ص2004متوج ،والمجهول والخوف )

 1جم،1955داني،المي)"حلف بالس مـَر والقـَمـَر" :لت عنده هاجساً ومنهمن البيئة التي أحاطت به وشك  

له سواد الليل وبياضه السمر: سواد الليل؛ أي ال أفع "ال افعل ذلك الس م ر والقـَمـَر"و (12)(.  208،ص

 (.243،ص 2م ،ج1962أي ابداً )الزمخشري ، ،ربطلوع القم

ل اً من حياته ولهذا كان للمث، فالحرب كانت جزءً ة الفارس العربي  ون األسود ارتبط بعد  الل   ونجد أن  

الجموح  وأصل هذا المثل أن   (.311،ص 1الميداني ،ج) "رمى بسهمه األسود والمدم ى": في إبرازها دور  

م بسواد فقالت له امرأته: أين الن بل التي أخا بني ظفر بيت بني لحيان ، فه زم أصحابه وفي كنانته نبل معل  

 ؟ فقال : كنت ترمي بها

ا جئت زائرها    هال  رقالت خ    ودميت ببعض األسهم الس  ليدة لم 

وارتبط اللون األسود  شيئاً. ، ويضرب للرجل ال يبقى في األمر من الجد  خ بالدموالمدمي: الملط  

ما " (. و54،ص2جم،1955الميداني،) (: )أعرى من الحجر األسودهرة وسعة االنتشار وذلك فيبالش  

 ،1960)المفضل  "سود واألبيضعلم به األ" (61ص ،2)الكامل ج "د واألحمريخفى ذلك على األسوَ 

( "من أمثال  357ص ،1،ج1960)المفضل، "السـُّوَدد مع السـ واد" . و( أي ال يخفى على أحد205ص

 المولدين ".

 ؛ في البعد المهني  مظهر مقياساً إلصدار األحكام فقطخاذ الواد في هذا المثل تجاوزت ات  وداللة الس  

د وجهه " االجتماعي   من أمثال (. "257ص ، 2جم،1955الميداني ،) "اد : أنا حد  قال ليس كل   من سو 

 .ها اللونان األبيض واألسودعدًدا من األمثال تداخل في نص   المولدين ". وسبق اإلشارة إلى أن  

 

 وألفاظ حملت معناه. دالالت اللون األحمر ،  3.4

اخنة بيعة، "فهو من األلوان الس  في الط  ون األحمر من أوائل األلوان التي عرفها اإلنسان الل   يعد          

 ةديدة وهو من أطول الموجات الضوئي  ار والحرارة الش  مس واشتعال الن  ة من وهج الش  المستمد  

:" فذهب أحمر وفرس أشقر غةعالبي فقه الل  ( ، ولألحمر درجات وأقسام ذكرها الث  111صم، 1997)عمر،

       (.123ص ، م2004مدامة صهباء )الثعالبي، و، ودم أشكل، ولحم شرق وثوب مدمىرورجل أقش

غني بالحروب ة القتل والت  جاعة والفتك باألعداء  وشد  ر عنه بالش  و اللون األحمر هو اللون الذي يعب   

. "الحسن أحمر": ة وجدت في المثل ومن تلك األمثالالل. وهذه الد  (44ص ،2008)حمدان ، ةفي الجاهلي  

                                                 
 ، وفي لسان العرب  مادة )سمر (.1/369وورد أيًضا في : جمهرة األمثال   (12)
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كنا إذا احمر  البأس اتقينا برسول هللا صلى هللا عليه أحمر" أي شديد، ومنه " قالوا: معناه من قولهم "موت

 .(31)(199ص ،1جم ،1955،ة )الميداني ، ومعنى المثل من طلب الجمال احتمل المشق  أي اشتد   "موسل  

قال أبو  "هو الموت األحمر" و (41)( 303ص ،2ج م،1955،)الميداني "الموت األحمر" وكذلك

: الموت : قال: في هذا قوالن، وقال األصمعي  نبر على األذى والحمل على البدذلك في الص   : يقالعبيد

يسمدر  بصر  الموت األحمر معناه أنوقال : .يهوي إلى صاحبهه بلون األسد كأنه أسد  األحمر واألسود شب  

ة لة على شد  الوللد   (51)( 303ص ،2نيا في عينه حمراء أو سمراء )الميداني جالرجل من الهول فيرى الد  

: فتح عينيه ونظر نظراً شديداً ويضرب في وحملق "احذر إذا احم رت حماليقه": الغضب  قيل في المثل

أحمر من  " :(. وحمل داللة الدم في161، 1ج م،1962عند غضبه )الزمخشري، التخويف من العدو  

: دم الغزال ، وقال بعضهم العندمدم شجر أحمر: العن،  والعندم:  دم األخوين، وقال أبو عمرو"العندم

 ( . 438ص ،2،ج1972)األصفهاني ،

 ،2006)خليل ، هم من أصل غير عربياس بحمرة البشرة فذلك يعني أن  ة إذا وصف الن  وفي العربي  

بة في المرأة أكثر من الرجل، فهي تعطي إلى جانب فهي محب   ا حمرة الخد  ،  أم  (433، ص3،عدد  33مج 

الحسن، عالمة على الصحة والعافية والنضارة، والحياء والخفارة أحيانا، فتجمع بين الوسامة والجمال و

" استخدم لفظة "حمرة ، ونجد المثل العربي  (42،ص م2008ي والحسن األخالقي )حمدانالجمال الماد  

ة من حمر أشد  " :ت على المبالغة، ومن تلك األمثالودل    ، بألفاظ أخذت من بيئة العربي  بأسلوب التفضيل

 .(61)( 380،ص1ج م،1955،ظهر ِغب  المطر )الميدانييبة حمراء ت  وَ ، وهي د   "بنت المطر

 م،1955. )الميدانيحمر ناصع الحمرة: ثمر العوسج أوالمصعة "من المصعة حمرةً  هو أشد  "

: ثمرة الطرثوث وهو نبت أحمر يكون في والنكعة" شد حمرة من النكعة "أوكذلك  . (71) (398،ص2ج

مث وهو من جنس الفطر )األصفهاني ، أصول  "أشد حمرة من الصـ ربة" .(81) ( 159ص ،1،ج1972الر 

 (19) ( 159،ص1،ج1972: الصمغة الحمراء )األصفهاني ،ربةوالص  

قطن مستطيل : الطرثوث نبات كال. و النكعة: ثمرة الطرثوث، قال الخليل"كأنه النكعة حمرة"وكذلك 

 ،2)الميداني ج ، يجعل في األدويةوهو دباغ للمعدة منه مر ومنه حلو، دقيق يضرب إلى الحمرة، يبس

 .  (148ص

                                                 
 ، وفي لسان العرب مادة ) حمر ( . 238، أمثال أبي عبيد  1/366، جمهرة األمثال  268، تمثال األمثال 1/312وورد أيًضا في:  المستقصى  (13)

 . 270ورد أيًضا في : تمثال األمثال  و  (14)

 ، اللسان " موت "  284، الزاهر  138وورد أيًضا في: الفاخر  (15)

 . 192/ 1، المستقصى 1/400، جمهرة األمثال  1/159وورد أيًضا في : الدرة الفاخرة   (16)

 صع " .، اللسان مادة "م 1/191، المستقصى  159/ 1وورد أيًضا في: الدرة الفاخرة   (17)

 ، اللسان مادة  " نكع " 1/191، المستقصى  1/400وورد أيًضا في:  جمهرة األمثال  (18)

 . 1/161، المستقصى  1/399وورد أيًضا في : جمهرة األمثال    (19)
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ربة(وجاء لفظ أحمر    يس في العضاه أكثر صمغاً من : لقال أبو زياد، مؤكداً )إنه ألحمر كأنه الص 

بة، وي  الط   ر  ، إذا بولغ في وصفه )الميداني ضرب في وصف األحمرلح، وصمغه أحمر يقال له: الص 

 (.32ص ،2جم،1955،

 ،2،ج1972،)األصفهاني "أحسن من الياقوت األحمر"ودل  على الجمال والوفاء وذلك في : 

د إال أن يذكر، ، فيقال: هو الذهب األحمر، ويقال: بل هو ال يوج"رأعزُّ من الكبريت األحم" و ( 444ص

جداناً من الكبريت )الميدانوإن   -فال وفاء -وقال: عز الوفاء   .(2) (44،ص2ج م،1955،يه  ألعزُّ و 

أفسد الناس األحمران اللحم ": ة من البيئة المعاشة وذلكونجد أن األحمر حمل داللة واقعي          

 .  (12) (79ص ،2ج م،1955،)الميداني " فيكون فيها الخـَـلـ وق والزعفران"األحامرة وقيل:  ،"والخمر

  "حـَلـ وَءة تحكُّ بالـذ راريـح"وهي :  بيئة العربي   ومن هذكر فيها اللون األحمر بغير لفظ ونجد أمثاالً 

لت ك وصد أت به المرآة ثم كح  جعلت الحكاكة على كف   ثم   اً على حجر  حجرً  : أن تحك  والحلوء: على فعول

اح؛ وهي دويبة حمراء مـ نـ: جمبه، والذراريح وح والذرحرح والذ ر  ، وهي من تطير ط ة  بسواد  ق  ع الذ رُّ

ربة" ( وجاء في المثل:210،ص1ج م،1955،و)الميداني  موم .الس   : ربةالص    "تركته على مثل مـِق ـلَع الص 

 (.159،ص1،ج1972. )األصفهاني ،ويضرب لمن تركته ال يملك شيئاً   الصمغ األحمر،

 

 ون األزرق وما حمل معناهالل    4.4

فاوت درجاته من الفاتح إلى القاتم منها ت ما يعود ذلك ألسباب  ورب   ومختلفة   واسعة   لألزرق دالالت  

 وقد ارتبط بالغول والجن   ،فور والحقد والكراهيةون األسود؛ لذا فهو يثير الن  فالقاتم منه يقترب من الل  

، لسماء فهو مناسب للهدوء والبرودةة في األرض، بينما يرتبط األزرق الفاتح بالماء واوالقوى السلبي  

 (. 51ص ،م2008)حمدان  ينذين الحد  ون بين هجات هذا الل  وبقيت تدر  

، لذا وم أعداؤهم وهم زرق العيونالر   رقة أبغض ألوان العيون إلى العرب ألن  الز   ونجد أيضاً أن  

 ؤية في المثل العربي: لهذه الر   ا. ولذلك نجد انعكاسً (52ص ،م2008رقة  )حمدان تتشاءم بالز   فالعرب

: هو من صفات األعداء. البغض، قال األصمعي )هو أزرق العين( ويضرب في االستشهاد على

أشأم من ": رقة قولهممن الز   دت تشاؤم العربي  ومن األمثال التي جس   (،385ص ،2جم،1955،)الميداني 

قاء ر  زرقاء  (. ونجد أن  73،صم1962)الزمخشري  وهي الناقة التي زرقت عينها و تكون نافرة "الز 

 "أبصر من الزرقاء": لها مكاناً في المثل العربي وذلكة نظرها وجدت اليمامة كانت توصف بحد  

                                                 
  1/245، المستقصى  1/33، جمهرة األمثال  1/297وورد أيًضا في : الدرة الفاخرة   (20)

 العرب مادة  " حمر " . وورد أيًضا في : لسان (21)
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. وأخيراً ارتبط اللون األزرق عند العرب ببعض األفكار (22)(  179 -175،ص1،ج1972)األصفهاني ،

ل في عرفهم رمز اإليذاء لما يلحق باب األزرق مثال  يمث  . فالذ  ا من حولهمالغريبة عن األشياء التي يرونه

اء الفاتك الذي يصيبهما من ث الجاحظ عن ذلك الد  في اإلبل والخيل ؛ فقد تحد   باب من أثر  وع من الذ  هذا الن  

 "م عتركته يتق": ا في المثل العربي قوالً عنه وهو؛ وقد رصدن(448، ص 2006)خليل، زرقاء اء ذبابة  جر  

 (.140،ص1: الذباب األزرق العظيم )الميداني جالقمع

 

 ون األخضر  دالالت الل    5.4

، وبعض ء األسود أخضر ولألخضر يقال أسودية من األضداد، يقال للش  واألخضر في العربي  

. والخضرة في ة الخضرة تحيل إلى سوادما يرون أن شد  ، وإن  ينفي أن يكون األخضر من األضداد غويينالل  

: لمجاز، فقيلى عن طريق الكناية واأخر اللة على معان  إلى الد   ة انحازت من المعنى المعجمي  العربي  

،مج 2006عن رغد العيش )خليل ، الجناب كنايةً  ، ومخضر  زقعة في الر  اً عن الس  أخضر تعبيرً  عيش  

: ي المثل؛ فنجد فانطلق من تلك الكنايات والمجازات المثل العربي   ، ونجد أن  (449، ص3،عدد 33

 نة با ثقل ضبه لم  مة وأصل ذلك أن  : هذا من أمثالهم القديقال الشرقي    "رهيهات هيهات الجـَنـَاب األخض"

: هيهات هيهات عنك ما تجد، فقال : لو قد انتهينا إلى الجناب األخضر لقد انحل  أد ، اغتم   فقال له ولده

ة القوم، وقيل احية والفناء وما قرب من محل  : الن  الجناب ؟ أي ال أدركه فكان كذلك.الجناب األخضر

  (32) (394،ص2ج م،1955،الميداني. ويضرب لما ال يمكن تالفيه )موضع

: معناه أذهب هللا نعمتهم وخصبهم )الميداني وقال األصمعي "أباد هللا خضراءهم ": وأيضاً قيل   

. إذن فاللون األخضر يكاد ينحصر عند العرب قديما بالخصب والحياة (42) (104ص ،1جم ،1955،

إال أنه لون مرغوب به في  ضورا في حياتهم،والنبات والشجر ولون الثياب، وبعض الكائنات البسيطة ح

 (.46،صم  2009، ؛ إذ هو رمز الخصب والخير)حمدانالغالب

 

 

 

 

                                                 
 .241، 1/204وورد أيًضا في:  جمهرة األمثال  (22)

 .2/403وورد أيًضا في:  المستقصى  (23)

 ،لسان العرب  مادة " خضر ". 1/11وورد أيًضا في :جمهرة األمثال   (24)
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ون األخضر يمكن أن يكون مظهرا خادعا، فيثير النفس ويدفع ومن دالالت الجمال البادي من الل   

يه وسلم، فقيل له: وما ذاك يا له رسول هللا صلى هللا علقا" إي اكم وخضراء الد من": ومن ذلكغبة نحوه الر  

: نراه أراد فساد النسب إذا خيف أن يكون رسول هللا؟ فقال: المرأة الحسناء في منبت السوء. وقال أبو عبيد

نه اإلبل والغنم من أبواها وأبعارها ألن   ه ربما نبت لغير رشدة ، وإنما جعلها خضراء الد من وهي ما تـ دم 

 . (25)( 32ص ،1جم، 1955،اً أنيقاً ومنبته فاسًدا )الميداني ظره حسنً بات الحسن فيكون منفيها الن  

 

 وألفاظ حملت معناه. دالالت اللون األصفر ،   6.4

ى بها العرب عن أشياء عديدة مما رأوه حولهم وعرفوه ة التي كن  األصفر هو أحد األلوان األساسي       

 ،2006الذهب تارة وعن النحاس تارة أخرى)خليل ، واختبروه في حياتهم اليومية المستمرة فهو كناية عن

 ( وهو مختلف في داللته بحسب السياق فمنه ما يعني الجفاف والذبول،449، ص3عدد  ، 33مج 

 (48صم ، 2008، والمرض، ومنه القاتم ما دل على الماء اآلسن، ومنه الفاقع الذي يسر الناظرين)حمدان

ستطع رصد سوى مثلين يلم  الباحث ن  إقليالً بحيث  بي  وكان ذكر اللون األصفر في المثل العر 

ة": وهما ة تعقب الوضعالن   "قبل النفاس كنت مصفر  و يضرب للبخيل يعتل  باإلعدام وهو مع  .فاس: مد 

، "قد  بـَكـََرت  شـَب وة  تزبئر  ": . والمثل الثاني(62) (92ص ،2جم، 1955،اإلثراء كان بخيالً )الميداني 

 : ب الصفراء الصغيرة. وقال الراجزوشبوة: العقر

 (   .190،ص2ج،م1962)الزمخشري     ر  ها لحماً وتقمطِ تَ س  تكسو أ        رُّ رت شبوة تزبئِ قد بك  

 

 مادي .ون الر  داللة الل     7.4

رة التي األلوان المحي   مادي منمادي، والر  واد يعطي لونا جديدا وهو الر  فاختالط اللون األبيض بالس  

(. 39،صم  2008 ،هاء والخبث)حمدانها مشاعر القلق وعدم الوضوح في آفاق النفس، والد  تنبعث من

ة وهو لون الجمل، ون فيه من المشاهدات اليومي  في المثل العربي وكان استخدام الل   ةً ون ورد مر  وهذا الل  

 : وذلك في قولهم

بَ "  يق، وأما أ رَ اتاهية وأصله من الحي  بيق الد  : أم   الرُّ أبو عبيدقال   "قي  على أ رَ  يـ قِ جاء بأم   الرُّ

اً  ريق تصغير أورق مرخم  ماد. وقال أبو زيد: هو الذي يضرب ، وهو الجمل الذي لونه لون الر  فأصله و 

 . لونه إلى الخضرة

                                                 
 " ، لسان العرب مادة  " خضر  1/17، جمهرة األمثال  1/451وورد أيًضا في :المستقصى   (25)

 . 310، أمثال أبي عبيد  2/187وورد أيًضا في : المستقصى   (26)
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أي  ،لربقة وربقت فالناً في هذا األمر: هذا التركيب يدل على شيء يحيط بالشيء ويدور به كاوقال  

بيق داهية تحيط وتدور بالناس حتى يرتقبوا ويرتبكوا فيها  ، فكأن  أم الر  ى ارتبق وارتبكحت  أوقعته فيه 

 . (72) ( 169،ص1جم ، 1955)الميداني 

   

  :وصيات تائج والت  الن   . 5

 :النتائج  1.5

 : راسة فيما يلييمكن تلخيص أبرز نتائج الد  

 تسعة وخمسين"  مثال  بية القديمة، وجاءت في "ثال العرون في األمتناول البحث داللة الل   أوال  :

 : حو التاليعة على الن  موز          

 . ون األبيض في اثني عشر مثاًل الل   -1

 . ن األسود في أربعة عشر مثاًل اللو -2

 .األبيض واألسود في سبعة أمثال ونينأمثال جمعت بين الل   -3

 .ون األحمر في ستة عشر  مثاًل الل   -4

 .أمثال األزرق في ثالثة  ونالل   -5

 ون األخضر في ثالثة  أمثال.الل   -6

 .ون األصفر في مثلينالل   -7

 واحد . في مثل   ماديون الر  الل   -8

 ة المستخدمة عند كل ، وهي األلوان الشعبي  خدم في األمثال األلوان األساسيةاست إن  العربي    : ثاني ا  

 .ة  أم             

 ون ؛ أي كان يذكر الل  عت بين المباشرة وغير المباشرةتنو   ون في المثل العربي  الالت الل  د إن   : ثالث ا  

 بلغة مجازية أو كنائية .  تطلق، أو كانت ورةلتقريب الص            

 حيث وردت في ثالثة وثالثين في المثل العربي   واد كانت غالبةً البياض والس   دوال   ونجد أن   : رابع ا 

 ة عشر مثالً .في ست  ، بينما دوال الحمرة كانت مثاًل           

ا   ة المثل في تحديد، وفي بعض األحيان أسهمت قص  ونياق  دوًراً في تحديد داللة الل  لعب الس   : خامس 

   .اللةالد             

 

                                                 
 ، جمهرة األمثال ،  لسان العرب مادة " ربق" . 2/484، الدرة الفاخرة   348، أمثال أبي عبيد  2/41وورد أيًضا في : المستقصى   (27)



 (MECSJالعلمية و التربوية )املجلة االلكترونية الشاملة متعددة املعرفة لنشر االبحاث 

 2020( شباطو العشرون ) ثانيالعدد ال

ISSN: 2617-9563 

 

  
 

22 

www.mecsj.com/ar 

ا  ، فهو تناول األلوان في استخدامه لأللوان بلحظة   التي يعيشها لحظةً  أسهمت بيئة العربي    : سادس 

 ، أو حروبه ...بحيواناته أو ممتلكاته التي اقترنت            

 

 : التوصيات  2.5

 ابقة يوصي الباحث بما يلي:تائج الس  بناء على الن  

 .ص في األمثال العربيةمتخص   معجم لوني  إعداد  -

 ة الحديثة.ون في األمثال العربي  ة عن ظاهرة الل  إجراء  دراسة داللي   -

 .ي األمثال القديمة والحديثةفون في توظيف الل   اللي  ور الد  البحث عن التط   -
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ة المصرية العامة الهيئ مصر، ،قراءات أسلوبية في الشعر الحديث  .(م1995)محمد ،عبدالمطلب .12

 .للكتاب

، بيروت ،.أسعد ذيبانتحقيق د ؛تمثال األمثال (.م1982)بي المحاسن محمد بن عليأل ،العبدري .13

 . دار المسيرة

هيم وعبد أبو الفضل إبرا تحقيق محمد ؛جمهرة األمثال. (م1964الحسن بن عبدهللا) ،العسكري .14

 .، القاهرةالمجيد قطامش

 .عالم الكتب ،القاهرة ،اللغة واللون .  (م1997) أحمد ،عمر .15

دار الكتب  ،م (. مقاييس اللغة، بيروت، منشورات محمد علي بيضون1999ابن فارس، أحمد ) .16

 العلمية. 

 .ت األفكار الدوليةبي ،، لبنانالقاموس المحيط م(.2004) مجد الدين محمد ،الفيروزآبادي .17

 ، تحقيق محمد الفاضل بن عاشور؛ أفعل من كذا (.م1970)أبو علي اسماعيل القاسم ، القالي .18

 .تونس

 .دار الفكر دمشق ، ،األمثال العربية دراسة تاريخية تحليلية .م(1988)عبدالمجيد  ،قطامش .19

 النشر في جامعة اإلمام، إدارة الثقافة و، الرياضمعجم األمثال العربية (. م1986)رياض  ،مراد .20

 .محمد بن سود اإلسالمية

دار  مصر،  ،تحقيق عبد العليم الطحاوي ؛في األمثال لفاخرا  .(م1960) المفضل، ابن سلمة .21

 .ربيةإحياء الكتب الع

 .لمكتبة العصريةا م(. بيروت، صيدا، الطبعة األولى،2010)الموسوعة العربية الميسرة    .22

العربي  ، دار إحياء التراثبيروت ،م (. لسان العرب 1999)مال الدين ابن منظور، محمد ج .23

 . ومؤسسة التاريخ العربي 

  .، مصرالدين عبد الحميد تحقيق محمد محيي  ؛مجمع األمثال (.م1955) أحمد بن محمد ،الميداني .24

مطبعة زيد بن دمشق، ، احمد السطلتحقيق وجيه ؛ الملم عم(.1976)، الحسين بن علي يالنمر  .25

 .ثابت

دار  ،، بيروتجواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب م(.1969) السيد أحمد، هاشميال .26

 .الجيل

 ،عفيف عبدالرحمنتحقيق د.؛ لالوسيط في األمثا .(م1975الحسن علي بن أحمد) الواحدي ألبي .27

 .، دار الكتب الثقافيةالكويت
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 : الرسائل الجامعية

)رسالة  الجاهلي شعراء المعلقات نموذًجااللون وأبعاده في الشعر  (.2003)،أمل أبوعون .1

 .معة النجاح الوطنيةجا، نابلس(غير منشورة ماجستير

( غير منشورة )رسالة ماجستيرالت األلوان في شعر نزار قباني دال م(. 2008)أحمد  ،حمدان .2

 .امعة النجاح الوطنيةج ،نابلس

)رسالة   سطينية دراسة نحوية دالليةالفل البنى التركيبية لألمثال العامية م(.2016)، إبراهيم فارس .3

 .الجامعة اإلسالميةغزة، ( غير منشورة ماجستير

غير  رسالة دكتوراه) دالالت اللون ورموزه في الشعر الجاهلي م(.2004)سمران  ،متوج .4

  .جامعة تشرين، الالذقية (منشورة

  صر األندلسيشعر الطبيعة في الع الداللة النفسية للون فيم(.2014)عبدالعزيز  ،المطيري .5

 .رق األوسطجامعة الشعمان،  ،األردن)رسالة ماجستير غير منشورة( 

 2007-1988شعرية األلوان في النص الشعري الجزائري المعاصر   م(.2010)صديقة  معمر، .6

 .جامعة منتوري، الجزائر –قسنطينة 

 

 :الدوريات 

 ،عري عند صالح عبدالصبورسيمولوجيا األلوان وحساسية التعبير الش  م(.2015)حنان ، بوماني .1

 (.23العدد) ، مجلة األثر

العدد  األستاذ،  ،داللة اللون في الشعر النسوي العراقي المعاصر م(.2012)فرح  ،البيرماني .2

203 . 

مجلة كلية مصر،  ،الزقازيق، داللة اللون األخضر في القرآن الكريم م(.2009) أحمد حسنين، .3

 .داباآل

مجلة مجمع اللغة العربية  ،عمان ،، األردناأللوان في معجم العربية م(.1987)عبدالكريم  ،خليفة .4

 .33العدد  األردني،

ت  مجلة دراساالجامعة األردنية،  ألفاظ األلوان ودالالتها  عند العرب، م(.2006)إبراهيم  خليل ، .5

 (.3)،العدد 33مج ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية

، الجزائر. مجلة جامعة قاصدي، ألصفر في القرآن الكريمداللة اللون ا م(.2015)خماقني، فائزة ، .6

 .راألث
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 ،دسية في اآلداب والعلوم التربويةمجلة القا ،نحو األمثال .(م2009) تراث حاكم الزيادي، .7

 . 8مج1عدد

دالالت اللون في شعر بدر شاكر السياب . م (2014) ،ظاهر ، الزواهرة،عبدالباسط ،الزيود .8

 ( .2)4 ،لوم اإلنسانية واالجتماعيةدراسات الع ،اديوان أنشودة المطر نموذجً 

 .، مجلة الفكر العربياألمثال العربية دراستها ومصادرها  م(.1987) ، ناهضقديح .9

الفيض الفني في سميائية األلوان عند نزار قباني دراسة  م(. 2005) ابن حويلي، ميدني ،  .10

 (.4-3)21،مجلة جامعة دمشق  ،سيميائية لغوية في قصائد من األعمال الشعرية الكاملة 

سيميائية اللون واستراتيجية الداللة في رواية أهل البياض لمبارك  م(.2013) ، ابن مسعودوافيه .11

 .مقاربات /العلوم اإلنسانية مجلة  المغرب، ،ربيع

 

 

 

 


