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چكيده
ــان ها با محيط پيرامون خود در ارتباط اند، اين ارتباط، گاهی با انديشيدن، گاهی  همة انس

ــان ها محيط  ــت. انس ــنيدن، بوييدن و گاهی هم با ديدن اس ــيدن، ش با لمس كردن، چش

پيرامون خود را رنگی می بينند و اين رنگ ها در آن ها اثری -خواه مثبت و يا منفی- برجای 

ــد، كه بعد روانی آن مهم تر و  ــت فيزيكی و يا روانی باش می گذارند. اين تأثيرات ممكن اس

آشكارتر است. 

ــت كه تأثيرات روانی رنگ ها بر انسان ها را  ــی رنگ ها، علمی نوين و نوپا اس علم روان شناس

مورد بررسی قرار می دهد. قرآن هم كه جامع تمامی علوم است، بشر را از اين علم بی بهره 

نگذاشته و طعم اين علم را از چهارده قرن قبل به ذائقه اش چشانده است. 

در قرآن از رنگ های زرد، سبز، سياه، سفيد، قرمز و كبود ياد شده است و تأثيرات آن ها بر 
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انسان، به طور مستقيم و يا غير مستقيم بيان شده است. 

رنگ سفيد، رنگ مورد بررسی در اين مقاله است. از جمله خصوصيات اين رنگ، تصور اوج 

ــت نيز چون سرای جاودانه و به دور از خستگی،  ــت. بهش لطافت، صفا، آرامش، رؤيا و... اس

ماللت آوری، اضطراب، تاريکی و... است، با اين رنگ توصيف می شود. 

واژگان كليدی: قرآن، روان شناسی، رنگ، سفيد 
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 مقدمه
ــودن قفل ها و بحث از دشواری ها و نهان ها،  ــان در کشف ناشناخته ها و گش ــتعداد انس «اس

استعدادی طبيعی است. انسان، به حکم ترکيب معنوی خود، نمی تواند در برابر مجهوالت، 

ــت بسته بماند، بلکه در نهاد او انگيزه ای است که می خواهد به هر چيز که در حواس و  دس

ــرد او اثر می گذارد، معرفت پيدا کند». (خطيب، ۲۱) رنگ ها از جمله عوامل بارز طبيعی  خ

هستند که جسم، روح و خرد انسان را مورد تأثير قرار می دهند. 

«طبق تحقيقات جامعه شناسی، رنگ ها، نه تنها افراد را تحت تأثير خود قرار می دهند، بلکه 

ــوند. عدم جايگزينی صحيح رنگ در مکان خاص  ــرفت و يا رکود جامعه می ش منجر به پيش

ــانی، صدمات روحی شديدی بر انسان  ــت آن در محيط های انس خود و به کارگيری نادرس

وارد خواهد آمد. 

ــدار دهنده برای رانندگان يا  ــط معلم، چراغ قرمز هش اصالح امالی کودک با خط قرمز توس

ــن ديوارهای کالس درس يا کتابخانه برای  ــير، رنگ آبی يا سبز روش ــفيد بودن پاکت ش س

ــش سفيد در عالم پزشکی و سبز برای بيماران، همه و همه  ــتفاده از پوش مطالعة بهتر و اس

ــان و طبيعت وجود  ــک ارتباط تنگاتنگ بين نظام خلقت انس ــت که ي مؤيد اين مطلب اس

دارد». (پهلوان حسين، ۱۸۹/۱)

ــال های  ــف مجهوالت، در س ــان و غريزة کش با توجه به وجود روحية حقيقت طلب در انس

ــت به راز تأثير رنگ ها بر روند زندگی اش پی ببرد و آن را در قالب علم  ــان توانس اخير، انس

روان شناسی رنگ ها معرفی کند. 

ــت و به گفتة خودش هيچ تر و  ــت که قرآن که جامع تمامی علوم اس حال چگونه ممکن اس

ــئلة رنگ ها و تأثيرات آن بر زندگی  ــت که از آن در قرآن ياد نشده باشد، مس ــکی نيس خش

انسان را که موجب پيشرفت يا رکود يک جامعه می شود، در خود جای نداده باشد؟!

اين مقاله بر آن است تا بتواند گزارش و تبيين مختصری از اين مطلب ارائه دهد. 

مفهوم رنگ
رنگ، كيفيتی است كه از ظاهر چيزی ديده می شود مانند سفيدی، سرخی، سبزی. زبيدی 

گفته است: رنگ كيفيتی است كه از قرمزی و زردی و جز آن به وسيلة چشم درك می شود. 

ــت چون سياهی و قرمزی.  (زبيدی، ۶ /۲۰۳) ابن منظور در اين باره گويد: رنگ، هيئتی اس

رنگ هر شیء چيزی است كه باعث تمايز آن از شیء ديگر می شود. (ابن منظور، ۱۱۳/۷)
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ــی، ۳۰۳/۶) بنابراين بايد  ــت. (طريح ــی نيز رنگ را چون ابن منظور تعريف كرده اس طريح

ــيار واضح و معروف در ميان عرف و فرهنگ های عمومی است،  گفت كه رنگ از مفاهيم بس

ــه گونه ای كه برخی از اهل لغت نيازی به تعريف آن نديده اند. نكتة مهم، تفاوت آن با نور  ب

است كه در قسمت بعد به آن می پردازيم». (اصغری نژاد، ۲)

ــده است، اين دو  ــکيل ش ــمی تش دنيايی که ما آن را نظاره می کنيم از دو عنصر مهم تجس

ــزوم يکديگرند؛ زيرا با برخورد  ــکل) و رنگ که هر کدام الزم و مل ــر عبارتند از فرم (ش عنص

نور به شيئی و انعکاس آن باعث ديدن رنگ می شود. هر موجودی که در اين دنيا به چشم 

می خورد، ابتدا از لحاظ شکل و اندازه، احساس می شود، سپس در حالی که دارای پوششی 

از رنگ است مورد توجه قرار می گيرد. در عين حال، رنگ عالمت مشخصه هر شيئ طبيعی 

است همان طور که گل سرخ به خاطر رنگش از دور جلب توجه می کند و نظر بيننده را به 

خود معطوف می دارد و يک ميوة رنگی با رنگش اعالم می کند که رسيده است و يا نارس. 

ــند؛  ــتر افراد بينا در ميان رنگ ها و به ياری رنگ ها زندگی و کار می کنند و می انديش «بيش

ها و منطقی رنگين يعنی 
 
ــه، نظامی از رنگ ها و کارکردهای رنگ ــد يا نه، بخواهند يا ن بدانن

نمادگرايی رنگ ها فکر و ذکر آن ها را به خود مشغول می کند. شناسايی بدون رنگ ممکن 

ــمه يا انگيزة برخی احساسات و پاسخ های حسی،  ــت. رنگ ها، درست يا غلط، سرچش نيس

روانی و حتی شناختی محسوب می شوند». (ويتگنشتاين، ۱۶۵)

ــت؛ زيرا جهان بدون رنگ برايمان مرده جلوه می کند، رنگ ها ايدة آغازين  «رنگ زندگی اس

ــت. همان گونه که  ــتند و مقابل آن، تاريکی بدون رنگ اس و ثمرة نور اصلی بدون رنگ هس

ــه وجود می آورد. نور که  ــان هم نور رنگ ها را ب ــعلة آتش نور بيرون می تابد، بدين س از ش

ــکار  ــت، از طريق رنگ ها روح و طبيعت زندة جهان را برايمان آش اولين پديده در جهان اس

می سازد». (ايتن، ۱۰)

 رنگ در علم روان شناسی
«روان شناسی، دانشی بسيار گسترده است و از ديدگاه های گوناگون تشكيل يافته است. لذا 

ــان را ارائه داد. با اين همه اكثر  ــوان يك تعريف جامع و مورد قبول همه روان شناس ــی ت نم

ــگران اين رشته، روان شناسی را دانش رفتار و فرآيندهای روانی تعريف كرده اند كه  پژوهش

ــهود و هم انديشه و احساس های پنهان را مورد بررسی قرار می دهد». (پارسا،  هم رفتار مش

 (۱۲
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در عوامل طبيعی، هرچيزی را كه انسان می بيند، با رنگ خاص آن عامل ديده و تشخيص 

ــان ها غالبًا ساليق خاصی در انتخاب رنگ ها داشته و هر كس رنگ بخصوصی  می دهد. انس

ــت دارد. شايد همة مردم اين را ندانند كه انسان ها، بيش از  ــاير رنگ ها دوس را بيش تر از س

ــور خود از رنگ ها تأثير می پذيرند. بايد اذعان كرد كه غالب مردم، هنوز به يقين و  ــد تص ح

دقيق نمی دانند كه از نظر روان شناسی و فيزيكی تا چه اندازه تحت تأثير رنگ ها هستند. 

ــی دارند كه بايد گفت،  ــات زندگی ما چنان رابطة تنگاتنگ ــا تمام عوامل و جزئي ــا ب  رنگ ه

ــاير جزئيات و پديده های  ــان را با س ــتند كه وجود فيزيكی و روحی انس مانند پله هايی هس

جهان هستی در ارتباط قرار می دهند. اين ارتباط و تأثير تا حدی است كه بشر، برای بيان 

ــات درونی خود از رنگ ها استفاده می كند: فالنی از عصبانيت سرخ شده يا فالنی از  احساس

خستگی و بی حالی مثل گچ سفيد شده و... . همگان می دانند كه هر فردی، نسبت به رنگی 

خاص، جاذبه و يا دافعه ای دارد، حتی اگر دافعه يا جاذبة شخص بسيار كم باشد. 

ــيار دور، رنگ ها همواره پيرامون بشر را احاطه كرده و او را تحت نفوذ خود   از روزگاران بس

درآورده اند. 

ــت كه خارج از كنترل او بودند، اين دو  ــر اوليه تحت تأثير دو عاملی قرار داش  زندگی بش

عامل عبارت بودند از روز و شب؛ يعنی تاريكی و روشنی. شب، محيطی را پديد می آورد كه 

ــر را متوقف می كرد. روز فراهم كنندة محيطی بود كه در آن كار و عمل مقدور  فعاليت بش

ــت به كار می شد تا توشة مواد غذايی خود را پر كند و يا به  ــر اوليه در روز دس بود و لذا بش

ــتجوی شكار بپردازد. شب به همراه خود، بی حركتی، آرامش و كاهش عمومی سوخت  جس

ــاز فعاليت های جسمانی را به ارمغان می آورد. اما روز به همراه خود، امكان كار و عمل  و س

و افزايش فعاليت جسمانی را می آورد و به انسان نيرو و هدف می دهد. 

ــمان شب و زرد   رنگ های مرتبط با اين دو محيط عبارتند از: رنگ آبی متمايل به تيرة آس

ــره، رنگ آرامش و عدم فعاليت، اما رنگ زرد  ــن نور آفتاب. لذا رنگ آبی متمايل به تي روش

ــانگر محيط های شب و روز  ــت. از آن جا که اين رنگ ها نش ــن، رنگ اميد و فعاليت اس روش

هستند، عاملی به شمار می آيند كه انسان را در كنترل خود دارند، به جای اينكه عناصری 

باشند كه در كنترل بشر قرار می گيرند». (لوشر، ۱۹-۲۲)

ــد که انسان ها از همان ابتدای خلقت، از رنگ ها تأثير می پذيرفته اند، تا جايی که  معلوم ش

فعاليت های روزمرة خود را بر اساس رنگ ها (روز و شب) تنظيم می کرده اند. 

ــد، در عصر نوين بابی در  ــف مجهوالت و علل پديده ها می باش ــر که همواره در پی کش بش
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علم روان شناسی، با عنوان روان شناسی رنگ ها باز نمود تا بتواند از اسرار پديدة رنگ که از 

ابتدای خلقت انسان او را تحت الشعاع خودش قرار داده است، پرده بردارد. 

ــرايط يادگيری، کنترل رفتار خشمگينانه، احساسات،  «رنگ ها بر نيازهای روحی- روانی، ش

درمان افسردگی، اختالالت يادگيری و سطح انرژی اثر دارند. رنگ ها در کنترل نبض، تپش 

قلب، فشار خون، اشتها و حتی خواب مفيد هستند و همچنين در درمان بيماری هايی مانند 

ميگرن، سرطان، اعتياد، امراض پوستی و حتی تومورهای مغزی اثر دارند». (عرب اول، ۱۱)

برای نمونه «رنگ سفيد، سمبل پاكی، پاكدامنی، بی گناهی و صلح است»؛ (شی جی وا، ٢٢) 

اين رنگ، «رنگی مليح و براق است و باعث می شود كه انسان آن گونه كه هست جلوه كند. 

اين رنگ اثری دلگشا دارد». (لوشر، ٩٣)

ــفيد، «خاصيتی دوگانه دارد: می تواند رنگ يك سرويس گران قيمت چينی باشد و  رنگ س

يا رنگ يك ظرف كاغذی يك بار مصرف». (شی جی وا، ٢٨)

رنگ در قرآن کريم
ــود، منش ارتباطی می يابد». (احمدی،۳۹۱) قرآن  هر «اثر هنری، از لحظه ای که ارائه می ش

كريم نيز با وجود اين که يک کتاب هنری يا علمی صرف نيست، چه از جنبة هنری و چه از 

جنبه علمی، هم تأثيرات روان شناختی رنگ ها را بيان کرده و هم با نوع بيان هنری خود، 

از طريق نام رنگ ها، بر مخاطب اثر می گذارد. 

ــياه (بقره، ۱۸۷؛ آل عمران، ۱۰۶؛ نحل، ۵۸؛ زمر،  ــفيد، س ــش رنگ س در قرآن کريم از ش

۶۰؛ زخرف،۱۷)، زرد (بقره، ۶۹؛ روم، ۵۱؛ زمر، ۲۱؛ حديد، ۲۰؛ مرسالت، ۳۳)، سبز (انعام، 

ــان، ۲۱)، کبود  ــف، ۳۱، حج، ۶۳، الرحمن، ۷۶، انس ــس، ۸۰، که ــف، ۴۳ و ۴۶، ي ۹۹؛ يوس

ــتقيم يا غير مستقيم به تأثيرات روان  (آبی) (انعام، ۹۶) و قرمز (فاطر، ۲۷) ياد و به طور مس

ــاره شده است. در اين مجال، صرفًا به بيان تأثيرات  ــناختی و بعضًا فيزيولوژيکی آن ها اش ش

رنگ سفيد از منظر قرآن و برخی روايات پرداخته شده است. 

رنگ سفيد در لغت
 ، قرآن کريم برای بيان رنگ سفيد از مادة «بيض» و مشتقات آن (بِيٌض، َبْيٌض، َأْبَيُض، َتْبَيضُّ

ْت و َبْيضاء) استفاده کرده است. بيض و مشتقاتش دوازده بار و طی دوازده آيه به عرصة  اْبَيضَّ

ظهور نشسته است. 
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ــت و شی ء أبيض يعنی صاحب سفيدی، مؤنث آن بيضاء، جمعش بيض،  «بياض از رنگ هاس

واصل آن به ضّم باء». (مصطفوی،٣٦١/١)

ــت مثل «َو  ــَودُّ ُوُجوٌه» ابيّض از افعال آن اس ــفيدی. «َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َو َتْس «بيض: بياض: س

ــل «اْلَخْيُط اْألَْبَيُض» بيضاء مؤّنث ابيض  ــت مث ْت ُوُجوُهُهْم» و ابيض وصف اس َأمَّا الَِّذيَن اْبَيضَّ

می باشد «َو َنَزَع َيَدُه َفِإذا ِهَی َبْيضاُء لِلنَّاِظِريَن». 

ــر اول) جمع ابيض است «َو ِمَن اْلِجباِل ُجَدٌد بِيٌض» راغب گويد: به تخم مرغ به   بِيض  (بكس

جهت سفيد بودنش بيضه گويند و جمع آن بيض (بفتح اول)  است در وصف حوريان بهشتی 

آمده «َكَأنَُّهنَّ َبْيٌض َمْكُنوٌن». 

 گفته اند: البياض از رنگ ها و ضد سياه و سواد است (راغب اصفهانی، ١٥٤/١) و «در حيوانات 

و نباتات و چيزهای ديگر استفاده می شود». (ابن منظور، ١٢٢/٧)

تأثيرات رنگ سفيد از منظر قرآن کريم
ــت،  ــخن به ميان آمده اس ــفيد س ــه به آياتی از قرآن کريم که در آن ها از رنگ س ــا توج ب

می توانيم دريابيم که اين رنگ تأثيرات گوناگونی بر انسان دارد:

رنگ سفيد نشانة سعادتمندی- ١
١. «َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َو َتْسَودُّ ُوُجوٌه...» (آل عمران، ١٠٦)؛ «(آن عذاب عظيم) روزی خواهد - ١

بود كه چهره هايی سفيد و چهره هايی سياه می گردد...». 

ِ...» (آل عمران، ١٠٧)؛ «و اّما آن ها كه  ــة اهللاَّ ْت ُوُجوُهُهْم َففی  َرْحَم ــَن اْبَيضَّ ــا الَّذي ٢-١. «َو َأمَّ

چهره هايشان سفيد شده، در رحمت خداوند خواهند بود...» 

ــپيدی از شريف ترين رنگ هاست » و در «نهايت صفا» (طبرسی، مجمع البيان فی تفسير  «س

ــت و «اين لطافت، نورانی است».  ــابوری، ١٣٤/٨) اس القرآن، ٦٩٢/٨) و«لطافت» (ثعلبی نيش

(طبرسی، مجمع البيان فی تفسير القرآن، ٦٩٢/٨)

گفته شده كه سفيدی چهره ها «به خاطر نور ايمان است». (تستری، ٥٠/١) و آمده است كه 

ــفيد داشته باشد، در آخرت چهره اش سفيد است». (قشيری،  «هر كس در اين دنيا قلبی س

(٢٦٩/١

ــند، به رنگ سفيد ناميده می شوند و  ــت و كسانی كه اهل نور حق باش ــفيدی از نور اس «س

چهره هايشان درخشان می شود». (طبرسی، جوامع الجامع، ١٩٥/١)

ــريف است و خداوند با سفيد كردن چهرة مؤمنان در قيامت  ــفيد، رنگی لطيف و ش رنگ س
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ــی، پاكدامنی و بی گناهی آنان را با اين  ــرافت و لطافت آن ها می افزايد و مالحت، پاك به ش

رنگ نمايان می كند. 

اصولًا رنگ سفيد، نشانة افراد سعادتمند در رستاخيز است (آل عمران، ١٠٦) و اين نکته از 

نظر نشانه شناسی قابل توجه و بررسی است. 

۲. رنگ زيبايی در طبيعت
«... َو ِمَن اْلِجباِل ُجَدٌد بيٌض َو ُحْمٌر ُمْخَتِلٌف َأْلواُنها َو َغرابيُب ُسوٌد» (فاطر، ٢٧)؛ «... و از برخی 

كوه ها، راه ها [و رگه ها]ی سپيد و گلگون به رنگ های مختلف و سياه پر رنگ [آفريديم ]». 

خدای تعالی طبيعت را خلق كرده و كوه ها را جلوه ای از آن دانسته است و اين كوه ها را با 

ــفيد» (سمرقندی، ١٠٦/٣) معرفی  «راه ها و رگه هايی در آن به رنگ های مختلف از جمله س

می كند. 

ــا و باصفا است. حق تعالی با جلوه  ــفيد، رنگی لطيف و دلگش  چنان که بيان کرديم، رنگ س

دادن رنگ سفيد در كوه، لطافت های طبيعت را به رخ می كشد و با اثری كه اين رنگ دارد، 

طبيعت لطيف، باصفا و باعث دلگشايی انسان به هنگام ديدن آن می شود. 

دست سفيد؛ نشانه ای اعجاز آميز. ٣
ــت خود را [از  ــعرا، ٣٣)؛ «و دس ٣-١. «َو َنَزَع َيَدُه َفِإذا ِهَی َبْيضاُء لِلنَّاِظريَن» (اعراف،١٠٨؛ ش

گريبان ] بيرون كشيد و ناگهان برای تماشاگران سپيد [و درخشنده ] بود». 

ــتت  ــوٍء آَيًة ُأْخَری» (طه،٢٢)؛ «دس ٣-٢. «َواْضُمْم َيَدَك إَِلی َجَناِحَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُس

ــفيد و درخشان خواهد بود که اين  را زير بغلت ببر، وقتی بيرون می آيد بی هيچ بيماری س

معجزة ديگری بر رسالت توست».

ــتت را از  ــوٍء...» (نمل، ١٢)؛ «دس ــَدَك ِفی َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُس ــْل َي ٣-٣. «َوَأْدِخ

گريبان زير بغل خود کن آن گاه که برآيد بی هيچ عيبی سپيد و درخشان بيرون  آيد...» 

ْهِب  ــُلْك َيَدَك ِفی َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء َواْضُمْم إَِلْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّ ٣-٤. «اْس

َفَذاِنَك ُبْرَهانَاِن ِمْن َربَِّك إَِلی ِفْرَعْوَن َوَمَلتِه إِنَُّهْم َكاُنوا َقْوًما َفاِسِقيَن» (قصص،٣٢)؛ «ای موسی، 
ــود، بی هيچ بيماری و عارضه ای، سپيد  ــتت را در گريبان خود ببر، آن گاه که خارج ش دس

ــبان و فروتن و خاشع باش و  ــان خواهد بود و از خوف خدا بازويت را به خود بچس و درخش

همچون متکبران بازوان خود را مگشای. اين دو آيت حجت های روشنی از جانب پروردگار 
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تواند. با اين دو برهان به سوی فرعون و اشراف قوم او برو که آنان مردمی هستند که از راه 

خدا بيرون رفته اند». 

يکی از معجزات بارز حضرت موسی (ع) يد بيضاء يا همان دست سفيد و درخشنده بود. در 

ــير آمده كه سفيدی دست حضرت موسی(ع) «درخششی شبيه به درخشش خورشيد  تفاس

دارد كه چشم ها از شدت سفيدی آن تاريك می شوند» (بلخی، مقاتل بن سليمان، ٥٣/٢) و 

برخی هم گفته اند كه «نور آن بر نور خورشيد غلبه دارد» (طبرسی، جوامع الجامع، ٤٥٨/١). 

ــتان بنی اسرائيل، بارها معجزة يد بيضای حضرت موسی (ع) را به  پروردگار متعال، در داس

فرعونيان نشان داد. خداوند با قرار دادن دست آن حضرت به اين رنگ و سفيد جلوه دادن 

دستش، آن را نشانة الهی و معجزه معرفی كرده تا قوم متعصب و بهانه جوی بنی اسرائيل با 

ديدن اين رنگ آرامش پيدا کنند و ايمان به مکتبش را راحت تر پذيرا باشند. 

لذت بخشی و آرامش . ۴
ــخت سپيد كه نوشندگان را لّذتی  ــاِربيَن» (صافات، ٤٦)؛ «[باده ای ] س ٍة لِلشَّ ٤-١. «َبْيضاَء َلذَّ

[خاص ] می دهد». 

٤-٢. «َكَأنَُّهنَّ َبْيٌض َمْكُنوٌن» (صافات، ٤٩)؛ «گويی از (لطافت و سفيدی) همچون تخم مرغ هايی 

ــانی هرگز آن را لمس نكرده  ــت انس ــتند كه (در زير بال و پر مرغ) پنهان مانده (و دس هس

است)!» گفته اند كه «اين بهترين و نيكوترين رنگ هاست». (ابن جوزی، ٥٤١/٣)

٥. رنگ سفيد مو، نشانة پيری
ــتقيم و با استعاره ای زيبا ياد  ــفيد البته به طور غير مس قرآن در آيه ای ديگر نيز از رنگ س

می کند:

ْأُس َشْيبًا َو َلْم َأُكْن ِبُدعاِئَك َربِّ َشِقيًّا» (مريم، ٤)؛  «قاَل َربِّ إِنِّی َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّی َو اْشَتَعَل الرَّ
ــتخوانم سست شده؛ و شعلة پيری تمام سرم را فرا گرفته؛ و من هرگز  «گفت: پروردگارا! اس

در دعای تو، از اجابت محروم نبوده ام». 

در مورد اشتعال رأس گفته شده است: «اشتعال، انتشار شعله ها و لهيب آتش در آن چيزی 

ــْيبًا» از نيکوترين استعارات است و  ْأُس َش ــت؛ و آية «َو اْشَتَعَل الرَّ ــت که آتش گرفته اس اس

ــت، همان گونه که شعله های آتش انتشار  ــار پيری (سفيدی مو) در سر اس معنای آن انتش

ــبيه محاسن در سفيدی و انتشار  پيدا می کند». (طباطبايی، ٨/١٤) همچنين گفته اند: «تش
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ــت». (آندلسی، ٢٣٩/٧) طبرسی نيز گفته است: معنای آن  ــعله های آتش اس آن در مو به ش

«درخشش محاسن در سر است». (طبرسی، مجمع البيان فی تفسير القرآن، ٧٧٦/٦)

وقتی که موها و محاسن انسان به سرعِت فراگير شدن شعله های آتش شروع به سفيد شدن 

ــان احساس پيری، سستی،  ــان می دهند، ناخودآگاه در انس می کنند و نويد پيری را به انس

ضعف و ناراحتی حاصل از اين حالت پديد می آيد. 

تجلی ناراحتی در رنگ سفيد چشم. ۶
ــپيد شد...» (يوسف، ٨٤)؛ به  ــمانش از اندوه س ْت َعْيناُه ِمَن اْلُحْزِن»، «... و چش از آية «َو اْبَيضَّ

دست می آيد كه بينايی حضرت يعقوب(ع) از بين رفته بود. بعضی ها گفته اند با بياض عين، 

مقداری از بينايی باقی می ماند. الميزان در رّد اين سخن می گويد: آية ٩٣ همين سوره كه 

ــود، دليل آن است  می گويد: اين پيراهن مرا ببريد و به صورت پدرم بيندازيد كه بينا می ش

كه بينايی وی از بين رفته بود. 

ــف  ــم يعقوب، معلول حزن بود. آمدن مژدة يوس ــفيدی چش ــت در اين كه س آية صريح اس

ــبب شده كه به تدريج چشم حضرت يعقوب صحت يابد  ــرور بود، لذا سرور س نيز توأم با س

چنان كه آية ٩٣ و ٩٦ از آن خبر می دهد، بنابراين معجزه ای در كار نبوده، چشم يعقوب هم 

ــاره می كند». (قرشی،  ــت كه قرآن اش به كّلی از بين نرفته بوده، اين يك مداوای عجيبی اس

(٢٥٢/١

ْت َعْيناُه ِمَن اْلُحْزِن  از بياض با فتحه و آن رنگ سفيد است». (طريحی،   و آمده است: «َواْبَيضَّ

(١٩٧/٤

ــران اين سفيدی را به  ــم را حاصل «شدت غم و حزن دانسته و مفس ــفيدی چش خداوند س

كوری تعبير می كنند». (طوسی، ١٨٢/٦)

ــفيد چشم را ناراحت كننده، بيانگر شدت غم و اندوه و سفيدی موها  خدای متعال، رنگ س

ــتی، پيری و ضعف می داند؛ و از طرفی آن را لذت بخش و لطيف  ــن را بيانگر سس و محاس

ــی هم با اين جمله  ــمارد و علم روان شناس بيان می كند و تأثير اين رنگ را دو وجهی می ش

ــد و يا رنگ يك  ــرويس گران قيمت چينی باش كه می گويد: اين رنگ می تواند رنگ يك س

ظرف كاغذی يك بار مصرف؛ دو وجهی بودن اين رنگ را اذعان كرده و مؤيد همين مطلب 

در قرآن است. 
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٧. تأثير رنگ سفيد در همنشينی و ترکيب با رنگ سياه
٧ «... ُكُلوا َو اْشَرُبوا َحتَّی َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اْألَْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر...» (بقره، - ١

ــياه [شب ] بر شما نمودار  ــتة سپيد بامداد از رشتة س ــاميد تا رش ١٨٧)؛ «... بخوريد و بياش
شود...». 

٧ «َو ُحوٌر ِعيٌن» (واقعه، ٢٢)؛ «و حوران چشم درشت». - ٢
ــْم َبْعَد إِيَمانُِكْم - ٣ ــَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُت ــَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذيَن اْس ــْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْس ٧ «َي

َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُروَن» (آل عمران، ١٠٦)؛ 
َماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا بِِه َثَمَراٍت ُمْخَتِلًفا َأْلَواُنَها َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد - ٤ ٧ «َأَلْم َتَر َأنَّ اهللاََّ َأْنَزَل ِمَن السَّ

بِيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنَها َوَغَرابِيُب ُسوٌد» (فاطر،٢٧)؛ 
٧ «َكَذِلَك َوَزوَّْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعيٍن» (دخان، ٥٤)؛ - ٥
٧ «ُمتَِّكِئيَن َعَلی ُسُرٍر َمْصُفوَفٍة َوَزوَّْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعيٍن» (طور، ٢٠)؛ - ٦
٧ «ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِفی اْلِخَياِم». (رحمن، ٧٢)؛- ٧

درآيات فوق می بينيم که رنگ سياه و سفيد به صورت زيبايی در كنار هم آمده اند؛ و زيباتر 

از همه اين است که اين دو رنگ در يك كلمه -كه آن هم حور می باشد- آمده است. 

ــت». (مصطفوی ، ٣٠٦/٢؛  ــياهی آن اس ــم در شدت س ــفيدی چش ــدت س حور در لغت «ش

ــده است، از جملة اين  ــير در اين مورد نظرات مختلفی ذكر ش طريحی، ٢٧٨/٣) و در تفاس

ــفيد روی» (بلخی، مقاتل بن سليمان ، ٨٢٦/٣)، «سفيد» (فراء، ٤٤/٣)، «سفيد رو  نظرات: «س

ــمرقندی، ٢٧٤/٣)، «سفيد روی و با لباس سبز و خالی از زيور آالت»  ــمان زيبا» (س و با چش

ــفيدبودن سفيدة چشم به غايت سفيدی و سياهة آن در نهايت  (سورآبادی، ٢٢٩٣/٤) و«س

سياهی». (ابو الفتوح رازی ، ٢١٩/١٧)

ــفيد و سياه است  ــير برمی آيد، حور دارای رنگ س چنان كه از معنای حور در لغت و تفاس

ــياه و سفيد در كنار هم باعث می شود كه فرد از  ــتفاده از رنگ س و مطابق علم امروزی، «اس

درون آرامش يابد و عدم تعادل و توازن وی ازبين برود». (لوشر، ٩٩)

ــيار زياد و زيبايی، از جهنم و عاقبت كافران  ــود كه قرآن، با ظرافت بس ــاهده می ش  نيز مش

سخن می گويد بدون اينكه كوچك ترين تأثير منفی در درون مخاطب خود ايجاد كند. 

٨. توصيف اعجاز آميز بهشت با توجه به تأثيرات رنگ سفيد
«اگر کسی کلمة قرمز را که نام يک رنگ است، بر زبان آورد و پنجاه نفر هم آن را بشنوند، 



۱۰۲

پژوهشنامة علوم و معارف قرآن کريم/ ش ۷/ تابستان ۸۹

ــت که پنجاه نوع قرمز به ذهن آن ها خطور می کند و مطمئنًا همة آن ها هم با  ــوان گف می ت

هم متفاوت هستند. 

حتی هنگامی که رنگ خاصی را مشخص می کنيم که تمام افرادی که نام آن را می شنوند 

بارها آن را ديده باشند، باز هم هر يک از آن ها قرمزی متفاوت با ديگری را به خاطر خواهد 

آورد. 

ــا رنگ و نام آن تجربه  ــتگی ها (تداعی ها) و واکنش هايی را که در ارتباط ب ــی که پيوس وقت

ــتر  ــخيص رنگ بيش ــده اند، به رنگ اضافه می کنيم، احتمالًا باز هم اختالف در مورد تش ش

خواهد شد. اين ها چه چيزی را نشان می دهند؟

ــکل است. اين مسئله اين  ــد، مش ــخص، اگر غير ممکن نباش به خاطر آوردن رنگ های مش

ــنوايی  ــه با حافظة ش ــت مهم را مورد توجه قرار می دهد که حافظة بصری در مقايس حقيق

بسيار ضعيف است. در حافظة شنوايی، اغلب ديده می شود که شخص پس از يک يا دو بار 

شنيدن يک ملودی، می تواند آن را تکرار نمايد». (آلبرز، ٢١-٢٠)

ــان بعد از ديدن رنگ آن است که خود  ــت و تصور دوبارة انس پس حافظة بصری ضعيف اس

می خواهد نه آن که مورد نظر نويسنده و يا گويندة نام رنگ است. 

«يكی از مهم ترين روش های تصوير آفرينی در قرآن، سخن گفتن دربارة مجردات و معنويات 

در لباس محسوسات و اجسام مادی است. «روش تصوير و نمايش هنری» (محسوس سازی و 

تجسيم) از روش های تعبيری، برتر و زيباتر است. برای بيان اين برتری كافی است كه معانی 

ــپس آن ها را در صورت های  ــتی)، س ــود (تخييل هس در صورت های ذهنی مجرد تصور ش

ــيم فنی)؛ در روش اول، ذهن و ادراك مخاطب اند،  ــخصيت پردازی كنيم (تجس تصويری، ش

ــيم» دو قانون بارز و آشكار  ولی در روش دوم، حس و وجدان. قانون «تخييل» و آئين «تجس

در بيان و نماياندن تصاوير فنی و هنری قرآن است». (پيری سبزواری، ٢)

ــيوه ای اعجازآميز به نمايش می گذارد؛ بدين  ــرآن با به کارگيری اين دو قانون و روش، ش ق

ــران بهشتی،  ــيدنی ها و همس ــت، نوش ــفيد در توصيف بهش صورت که با نام بردن رنگ س

ــد، مخاطب نيز آن رنگی را  ــفيد می کند. چنان که بيان ش مخاطب را وادار به تصور رنگ س

که خود به آن عالقمند است، تصور می  نمايد. لذا انسان با خواندن و يا شنيدن آياتی که در 

ــت با رنگ سفيد توصيف شده است، بهترين حالت رنگ سفيد را در اوج لطافت،  آن ها بهش

شرافت، روشنی، پاکی، مالحت، صفا، رؤيا و... برای خود در بهترين مکان به تصوير می کشد 

ــيار فوق العادة روان شناسانه برای ترغيب انسان ها به انجام اعمال نيک  و اين يک عامل بس
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و دوری از گناه است که قرآن از آن استفاده کرده است. 

۹. رنگ سفيد در قرآن از ديدگاه شرق شناسان
ــفيد در قرآن كريم، نگاهی  ــان در مورد كاربرد رنگ س ــرق شناس ــی ديدگاه ش برای بررس

اجمالی به مقاله رنگ ها در جلد اول دايره المعارف قرآن اليدن می كنيم:

ــانه هايی از آفرينش خداوند ياد می کند: واقعيت  «قرآن از رنگ ها به طور کلی به عنوان نش

وجود رنگ های مختلف يا الوان، نه بار در قرآن ذکر شده است (دو بار در آيه ۶۹ سورة بقره 

ــورة نحل آيه ۱۳ و ۶۹؛ سورة روم آية ۲۲، سورة فاطر آية ۲۸  ــورة فاطر آية ۲۷ ونيز س و س

ــانه هايی از کارهای خداوند در آفرينش مطرح  ــورة زمر آية ۲۱) که اغلب به عنوان نش و س

ــا از رنگ ها به همين دليل صورت  ــده اند. همان گونه که مورد انتظار بود، اکثر يادکرده ش

گرفته است. 

رنگ سياه و سفيد اغلب در تضاد باهم هستند و همان گونه که مورد انتظار بود بخش مهمی 

از آيات قرآن دربارة رنگ را شامل می شوند. ابيض(با در نظر گرفتن شکل جمع و تانيث آن) 

۸ بار در قرآن به کار رفته است(ريشه آن همچنين برای «بيض مکنون»(صافات،۴۹) استفاده 

ــت. در آية ۲۷ سورة فاطر، رنگ سفيد به عنوان رنگ آفرينش ياد شده است و در  ــده اس ش

کنار رنگ های ديگر مانند قرمز، سياه و بسياری از رنگ ها به عنوان توضيحی از رنگ ها در 

ــتان ها. به همين گونه شايد آية ۴۶ سوره صافات، توصيفی از آب در بهشت است اما  کوهس

ــفيد به عنوان نشانه پاكی وخلوص باشد، نكته ای  اين امر می تواند به عنوان كاربرد رنگ س

كه در تضاد با رنگ سياه در آيات ۱۰۶ و ۱۰۷سورة آل عمران هست ؛ جايی كه چهره های 

ــفيدی می درخشد و كافران به رنگ سياه مشخص می شوند. حس ديگری كه  مومنان به س

ــفيد القا می كند، شاديست و رنگ سياه، نمايانگر غم و غصه است. همچنين، دست  رنگ س

موسی به طور معجزه آسايی سفيد و درخشنده بود هنگامی كه آن را از جامه خود به عنوان 

شاهدی بر صدق ادعا بيرون آورد و نيز حامل حس پاكی و صفا بود. 

از لحاظ تعداد، اين بيشترين كاربرد رنگ سفيد بود كه در آيات ۱۰۸ سورة اعراف،۲۲سوره 

طه، ۳۳سورة شعرا،۱۲ سورة نمل و ۳۲ سورة قصص بيان شده است. البته اين متون تفسير 

ــت و اين تفاسير بر وجه اعجاز بيشتر  ــير قبلی اس ديگری نيز دارند كه كاملًا در مقابل تفس

ــتعاره تأکيد می کنند. با استفاده از تفسير خاخامی، برخی از مفسران مسلمان از  از وجه اس

اين قرائت آگاه بودند كه دست موسی با جذام سفيد بود، بنابراين سفيد به معنای ناخالصی 
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و آلودگی معنا خواهد داد. بنابر اين در متنی كه بايد به شكل اصطالحی فهميده شود، غم 

ــف در آية ۸۴ سورة يوسف به عنوان عاملی در سفيد شدن چشمانش  يعقوب در فراق يوس

ــد. تفاوت ميان نخ سفيد و نخ سياه در  ــت كه اين غم منجر به نابينايی ش ــده اس قلمداد ش

ــری داللت بر بامدادان  ــبانگاهان و ديگ ــورة بقره آن گونه كه يكی داللت بر ش آية ۱۸۷ س

ــاره معنای عبارت بود. به طور كلی چنين  ــيری درب دارد به عنوان نقطه ای برای بحث تفس

ــنی استنباط  ــی تقابلی به عنوان عاملی برای فهم تفاوت ميان تاريكی و روش اصطالح شناس

می شود. به طور واضح رابطه ای ميان اين دو زوج وجود دارد مخصوصًا در سطح استعاره ای 

يا مجازی كه خدا به عنوان منبع نور و پاكی شناخته می شود. 

ــتعاره ای وجود دارند. كاربرد اصلی  ــكل كاربرد توصيفی و هم اس رنگ ها در قرآن هم به ش

رنگ در تشريح قدرت آفرينش پروردگار بوده است كه در حضور و تغيير رنگ های مختلف 

در جهان ديده می شود. البته ارزش های فرهنگی نيز در موارد كاربرد استعاری رنگ ها قابل 

رويت است». (ريپين،۳۶۵-۳۶۱) البته نظر نويسنده مقاله در مورد تفسير خاخامی و سفيد 

شدن دست حضرت موسی (ع) بر اثر جذام قابل بررسی و نقد است که فعلًا از آن می گذريم.

رنگ سفيد در احاديث
ــت: «از لباس های شما، هيچ کدام بهتر از لباس های  ــول اهللا (ص) آمده اس در روايتی از رس

ــیٌء َأحَسُن ِمَن  ــيدن آن را انتخاب کنيد: «َليَس ِمن لِباِسُکم َش ــتند، برای پوش ــفيد نيس س

الَبياِض، َفالِبسوه». (پاک نژاد، ٦٩/١٨).

«و شايد هم سبب پاكيزه تر بودن جامة سفيد آن باشد كه اين رنگ بيشتر و بهتر از هر رنگ 

ــازد و پوشنده را زودتر به تعويض جامه و نظافت آن  ــياه را آشكار می س ديگری، لكه های س

وادار می كند». (دانشمند، ٢)

ــت و روايت ذيل نيز مؤيد همين  ــفيد از رنگ های بهشتی اس ــاس آيات قرآن، رنگ س براس

مطلب است:

ــت: زمانی كه روز  ــيرش از ابن عّباس (ره) روايت كرده اس «فرات بن ابراهيم كوفی در تفس

قيامت به پا شود، منادی ندا می كند:

ــور كند، فاطمه  ــه (س)، دختر محّمد (ص) عب ــمان خود را ببنديد تا فاطم ــردم! چش ای م

ــت كه دوازده هزار حوريه از فردوس او را استقبال خواهند كرد. آنان  ــی اس (س)، اّولين كس

ــتقبال نكرده و نخواهند كرد. آن حوريه ها  احدی را قبل از فاطمه (س) و بعد از آن بانو اس
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ــت  ــوارند كه بال های آن از ياقوت، مهار آن ها از لؤلؤ و رحل هايی از دّر بر پش بر ناقه هايی س

آن ها است كه بر هر يك از آن ها بالشی از سندس قرار دارد و ركاب های آن ها زبرجد است. 

ــت با آن  آنان از صراط می گذرند تا فاطمه زهرا (س) را وارد فردوس می نمايند و اهل بهش

بانو مالقات خواهند كرد. 

ــت از لؤلؤ كه در يك محل می باشد. در آن  ــفيد و زردی اس ــط فردوس قصرهای س در وس

قصرهای سفيد، هفتاد هزار خانه است كه منزل حضرت محّمد (ص) و آل طاهر آن بزرگوار 

است». (روحانی علی آبادی، ٨٥٢)

ــتی بودن دو رنگ زرد و سفيد، بيانگر روشن، درخشنده، مصفا، لطيف، شريف، رؤيايی  بهش

بودن و... می باشد. خداوند شرابی سفيد را لذتی برای نوشندگان آن بيان كرده و با اين بيان، 

درخشندگی اين رنگ را موجب لذت و آرامش روح می داند. 

عرب، زنان را به سفيدی تخم مرغ تشبيه می كند. همان گونه كه شاعر عرب می گويد: 

 المقانات البياض بصفرة   غذاها نمير الماء غير محلل » (ابن قتيبه ،٣١٩/١)
اين نکته نيز قابل توجه است که رنگ سفيد مانند رنگ های ماليم ابرهای تابستانی، لطيف 

ــت؛ و خود اين تأثير، باعث ايجاد لطافت روحی و اوج لذت در رؤيا می شود. به  و رؤيايی اس

ــران بهشتی را سفيد معرفی می كند تا آرامشی برای بهشتيان باشند  همين دليل هم همس

و از آن ها لذت ببرند. 
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نتيجه گيری
در قرآن کريم از رنگ ها از جمله رنگ سفيد سخن به ميان آمده است و به برخی تأثيرات 

ــعادت معرفی کرده و اذعان می کند  ــده است. قرآن، اين رنگ را نشانة س آن ها پرداخته ش

ــانی را که اعمال صالح انجام می دهند، با چهره ای به اين  که خداوند متعال در قيامت، کس

ــندة مؤمنان نمايانگر اين خصوصيات در  ــور می نمايد؛ لذا چهرة سفيد و درخش رنگ محش

آن هاست. 

ــتيان،  ــتی می داند و از برخی بهش ــت، اين رنگ را از رنگ های بهش قرآن در توصيف بهش

ــيدنی های بهشتی، همسران بهشتی و... ، با اين رنگ ياد می کند. از جمله خصوصيات  نوش

ــت نيز چون سرای جاودانه و  ــت. بهش اين رنگ، تصور اوج لطافت، صفا، آرامش، رؤيا و... اس

به دور از خستگی، ماللت، اضطراب، تاريکی و... با اين رنگ توصيف می شود. 

با توجه به اينکه انسان با شنيدن و خواندن نام هر رنگ، آن رنگی را که مورد پسند خودش 

است، متصور می شود، قرآن نيز با معرفی بهشت به رنگ سفيد، مخاطب را به تصور بهترين 

ــرای  ــان بهترين رنگ و حالت و مکان را برای خود در س ــاند؛ و انس حالت اين رنگ می کش

ــان ها به انجام اعمال  ــناختی برای ترغيب انس جاودان تداعی کرده و اين يک عامل روان ش

صالح و دوری از گناه می باشد. 
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ابوالفتوح رازی، حسين بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسيرالقرآن ، بنياد پژوهش های اسالمی . ۷

آستان قدس رضوی ، مشهد، ۱۴۰۸ ق

احمدی، بابک، حقيقت و زيبايی (درس های فلسفة هنر)، تهران، سعدی، ۱۳۸۳ش. ۸

ايتن، يوهانس، عناصر رنگ ايتن، بهروز ژاله دوست، تهران، عفاف، ۱۳۷۸ش. ۹

بلخی، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان ، بيروت، دار إحياء التراث، ۱۴۲۳ ق. ۱۰

پارسا، محمد، بنيادهای روان شناسی، تهران، سخن، ۱۳۷۸ش. ۱۱

پاک نژاد، سيد رضا، اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، تهران، هما، ۱۳۶۳ش. ۱۲

ــت و پنجمين دورة . ۱۳ ــی رنگ ها و قرآن کريم، مجموعه مقاالت بيس ــين، اکرم، روان شناس پهلوان حس

مسابقات بين المللی قرآن کريم، مشهد، معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خيريه، ۱۳۸۷ش

تستری، ابومحمد سهل بن عبداهللا، تفسير التستری ، بيروت، دارالكتب العلمية،  ۱۴۲۳ق. ۱۴

ــير القرآن ، بيروت، دار إحياء . ۱۵ ــحاق احمد بن ابراهيم ، الكشف و البيان عن تفس ــابوری، ابواس ثعلبی نيش

التراث العربی ، ۱۴۲۲ق

خطيب، عبدالغنی، قرآن و علم روز، اسد اهللا مبشری، تهران، صفا، ۱۳۶۲ش. ۱۶

ــق/ بيروت، دارالعلم الدار الشامية، . ۱۷ ــين بن محمد، المفردات فی غريب القرآن، دمش راغب اصفهانی،حس

 ۱۴۱۲ق 

روحانی علی آبادی، محمد، زندگانی حضرت زهرا (س)، تهران، مهام، ۱۳۷۹ش. ۱۸

سمرقندی، نصربن محمد بن احمد،  بحرالعلوم، تهران، دارالکتب االسالمية، ۱۳۸۴ ش. ۱۹

سور آبادی، ابوبكر عتيق بن محمد، تفسير سور آبادی ، فرهنگ نشر نو، چاپ اول، تهران،۱۳۸۰ ش . ۲۰

شی جی وا، هيداكی، همنشينی رنگ ها (راهنمای خالقيت در تركيب رنگ ها)، فريال دهدشتی شاهرخ، . ۲۱

تهران، كارنگ، ۱۳۷۷ش. 

طباطبايی، سيد محمد حسين ، الميزان فی تفسير القرآن ، قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعة مدرسين . ۲۲

حوزة علمية قم ، ۱۴۱۷ ق 

طبرسی، فضل بن حسن، تفسير جوامع الجامع ، تهران ، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ ش . ۲۳

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان فی تفسير القرآن، تهران، ناصر خسرو، ۱۳۷۲ ش. ۲۴

طريحی، فخر الدين،  مجمع البحرين ، تهران ، كتابفروشی مرتضوی ، ۱۳۷۵ش . ۲۵



۱۰۸

پژوهشنامة علوم و معارف قرآن کريم/ ش ۷/ تابستان ۸۹

طوسی، محمد بن حسن، التبيان فی تفسير القرآن ، بيروت ، دار احياء التراث العربی، بی تا. ۲۶

عرب اول، منصوره، دنيای رنگ ها، مرز پرگهر، سال هشتم، ارديبهشت، ۱۳۸۸ش. ۲۷

فراء، ابوزكريا يحيی بن زياد، معانی القرآن، مصر، دارالمصريه للتأليف و الترجمه، بی تا. ۲۸

قشيری، عبدالكريم بن هوازن، لطايف االشارات ، مصر، الهيئة المصرية العامه للكتاب، بی تا. ۲۹
قرشی، سيد علی اكبر، قاموس قرآن ، تهران ، دار الكتب اإلسالمية، ۱۳۷۱ش. ۳۰
لوشر، ماكس، روان شناسی رنگ ها، ترجمة ويدا ابی زاده، تهران، درسا، ۱۳۷۳ش. ۳۱

مصطفوی، حسن، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، تهران،  بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ۱۳۶۰ ش . ۳۲

ويتگنشتاين، لودويگ، دربارة رنگ ها، ليلی گلستان، تهران، مرکز، ۱۳۷۹ش. ۳۳
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