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في  ان الكريم وتمثالتهدالالت اللون في القرآ

 ةنتاجات طلبة قسم التربية الفني

 
 رفعت حسانرؤيا إ .م.م

 جامعة بغداد -كلية الفنون الجميلة 

 العراق -بغداد 

 

 الخالصة
من أهم العناصر في الخطاب ، الذي يملك مرجعياته على مستوى ثقافات الشعوب  يوصف اللون بأنه واحد

ليه في ضوء داللته الماثلة في النص . أغنت هذا الجانب من خالل النظر إ والنصوص الدينية ، التي ،ومعتقداتها

ى الكشف عن في الوعي الجمعي . ولذا يهدف هذا البحث ال اجرى تكريسه ل النص القرآني حفل بإشارات،ولع

وصوال الى مهاد نظري يحتوي على  ،ثضوء عرض الحاجة للبح تتبعا ذلك فيدالالت اللون في القرآن الكريم م

وخصائص ماهيته ، فضال غن دالالته في النص  ،ومرجع اللون الفلسفي ،تناقش مفهوم الداللة ،ثالثة مباحث

والبحث     .ليلها على أساس توافر داللة اللون وتح ،القرآني مع تطبيقات على نصوص بصرية في الفصل الثالث

سم عينة البحث من مجتمع أساسه طلبة قلى اختيار نماذج جرائي الذي تفرضه المنهجية يدعو إفي المسار اإل

واالستنتاجات تحقيقا للهدف الرئيس  ،ومشاريع المرحلة المنتهية التي أفضت الى عدد من النتائج ،التربية الفنية

 . عليه البحث الحاليالذي قام 

 

Color Indications in the Holy Quran and Its 

Representations in the Students of the Department of 

Art Education 
 

ABSTRACT 

Color is described as one of the most important elements in the discourse, which has 

its references at the level of peoples' cultures and beliefs, and religious texts, which 

enriched this aspect by looking at it in the light of its significance in the text. The 

Qur'anic text was perhaps accompanied by references, which were enshrined in 

collective consciousness. Therefore, this research aims at revealing the meanings of 

color in the Holy Quran, followed by the presentation of the need for research, to a 

theoretical scope containing three topics, discussing the concept of significance, the 

reference of the philosophical color and its characteristics. Visual analysis in the third 

chapter, analyzed on the basis of availability of color indication. The research on the 

procedural process dictated by the methodology calls for the selection of samples of 

the research sample from a society based on the students of the Department of Art 

Education, and the projects of the completed stage that led to a number of results and 

conclusions to achieve the main objective of the current research. 
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 لفصل األولا

 طار المنهجياإل

 
 مشكلة البحث:

لتأثير في النفوس. ومما ال يخفى ان األلوان في القرآن له من قدرة على ا ماهم عناصر التشكيل ، لمن أ يعد اللون

والعقل ليعقد صلة وثيقة مع  ،رموزها مشحونة بخطاب يتعدى الحواسفجاءت  ، ةسالميالكريم تعبر عن رؤية إ

لعميق ، ال في اختزاالته وقدرته المتميزة في التجريد فحسب، بل في استبطانه االمسلم  وتفرد الفنان المطلق.

تنفك تبحث لها عن  ال اءت نتاجاته عبارة عن تجليات خالصة للروحعالم مقدس . فج للروح واالنزياح نحو

 ال في مخاطبته روح المتلقي. تجده إستقر ولن م

، بالنص القرآني ، واللعب، وال سيما وأنه التصقوالعبث ،انتزع من عالمه، الفوضى فن هادف سالميوالفن اإل   

سالمية بحته تؤكد جماليتها الروحية وهي تنطوي داللة إان تلك النفائس الفنية التي خلفها الفنان المسلم، ذات و

تطورة بفعل تطور الذوق بصيغة م ،امتداد لما شوهد سابقا إسالمي، فاتخذت أشكالها عالقات، والوانا،كر على ف

 .  جوهر العقيدة شكالها بحيث تتالءم معوالفكر اإلسالمي والرغبة في تطور أ

 العينلروح عالما موحدا فوا ،على هذا فان للون دالالت تتخطى عالم الحواس والعقل لتصبح الحواسوبناء     

ول، فيصبح اللون هنا يق عليها الخناق لتطلب عالمها األوالروح تتذوق، وحين تتذوق الروح فان الوجد يض ،ترى

لكريم ن القران ا(. ونجد كيف أ0،   انترنت 0606ر، براق الروح في رحلتها الالنهائية للجمال المطلق)عبد االمي

 ون والزخرفة .عالء قيمة اللإل ،ياتهوضح أهمية اللون واتت بعض آ

من حيث  ،لى البحث الحالي بضرورة التعرف على دالالت اللون في القران الكريممن هنا تظهر الحاجة إ   

صورة )دراما اللون( . وتوضيح ما إذا كان هناك بين تنوعها، وما لها من قدرة على التأثير في النفوس، ورسم ال

 لوان مستخدمة في نتاجات الطلبة .ما يظهر من أ

 

 :همية البحثأ

 ي الحياة االجتماعية .ف وتكريسها سالميوالفكر اإل أهميته من موضوع داللة اللون في القرآن البحث يكتسب -0

 لوان ومادة المشروع.لبحث الحالي ذوي التخصص بمجال األقد يفيد ا -0

  

  هدف البحث:
 يهدف البحث الحالي الى:

 ن الكريم.الكشف عن دالالت اللون في القرآ -0

 تمثالت تلك الدالالت اللونية في نتاجات طلبة قسم التربية الفنية. عنالكشف  -0

 

 حدود البحث:

 ن.الوالسور القرآنية التي ورد فيها ذكر األ -0

 .0600/ 0609نتاجات طلبة قسم التربية الفنية للعام الدراسي  -0

 

 مصطلحات البحث :

 أوال: الداللة: 

األول هو  لم بشيء آخر والشيءبحالة يلزم من العلم به الع كون الشيءالجرجاني بأنها"الشريف عرفها  -0

 .(061، ص0500الدال، والثاني هو المدلول". )الجرجاني ،

األول هو الدال و الثاني هو  والشيءخر، يء علم بشيء آن يلزم من العلم بالشجميل صليبا  "هي أوعرفها  -0

كان غير ذلك كانت الداللة غير لفظية ، وكل واحده من ن لدال لفظا كانت الداللة لفظية، وإالمدلول، فان كان ا

 .(905، ص0590اللفظية وغير اللفظية تنقسم الى عقلية، وطبيعية، ووضعية".)صليبا،

  شارة معينة(.أتي زيادة على الداللة الذاتية إلضافية التي توب بأنها " مجموعة من المعاني اإلوعرفها يعق -5

 (059، ص0591)يعقوب، 



 
 

 
00 

 

، 0595و معنى يفيد لفظا أو رمزا ومنه داللة الكلمة أو الجملة "  )مدكور،بأنها "شيء أ روعرفها مدكو -1

 (59ص

المعنى، من خالل نتاج ودة، في العالم الخارجي، تتعلق بإوعرفتها رشيد " هي تصور ذهني ألشياء موج -9

 .(15ي ما يريد المرسل ايصاله الى المتلقي " )رشيد، د.ت، صعملية االتصال، أ

ا مختار" هي علم يعنى بدراسة المعنى أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى، أو فهوعر -0

، 0510الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توفرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى" )مختار، 

 (0ص

ة، أما الجزء األول فهو وعرفها جومسكي" هي ذلك العلم الذي يهتم بالمعنى، وهو الجزء الثاني في اللغ -9

 (099،ص0519الشكل" )جومسكي،

وعرفها اديث "هي العالمة التي تربط بن الصورة الحركية)الدال(والمفهوم الذهني)المدلول(، وتعتمد هذه  -1

)اديث،  الرابطة على وجود)عالمة( تكسب الدال والمدلول صفة تحيلها الى حقائق معينة، ترتبط بذهن المتلقي.

 .(059، ص0519

والحدث بعالمة قابلة ألن  ،والمفهوم ،والكائن ،وعرفها عياشي"هي القضية التي يتم من خاللها ربط الشيء -5

 (00،ص0550توحي بها " )عياشي،

 (09،ص 0559وعرفتها لوشن بأنها "العالقة التي تربط الدال بالمدلول داخل العالمة اللسانية" )لوشن،  -06

طبيعة  ى دراسة المعنى، وليس هناك اتفاق عام حولشارة الستعملة لإلها "اللفظة التقنية الموعرفها بالمر بأن -00

 (5،ص0519ن يشملها علم الداللة أو الطرق التي يوصف بها المعنى" )بالمر، جوانبه التي يمكن أالمعنى و

 جرائي للداللة :أما التعريف اإل

ويالت، التي تتولد فيها المعاني والتأنتاج المعنى في المنجز الشكلي، من خالل العالمات )هي كل ما يتعلق بإ

 لى المتلقي(.والتي يرسلها ذلك المنجز إ

 ثانيا : اللون

عرفه غربال "خاصية ضوئية تعتمد على طول الموجة، ويتوقف اللون الظاهري لجسم ما على طول موجة  -

 -5(0910،ص0510الضوء الذي يعكسه". )غربال ، 

 .(50، ص0510)حمودة،  دراك المرئيات"إل رديةبانه "الخبرة النفسية الف عرفه حمودة-

              
 يالفصل الثان

 ار النظريطاإل

 
 

 المبحث األول : معنى الداللة ومفهومها
فالعالقية بيين  ، اإلجرائيية مين اللسيانيات اعلم الدالئل التيي اسيتمدت مفاهيمهي، )علم اإلشارة(  )السيميولوجيا(تعد  

وتقتيرح  ،مكانها أن تستدعي خدمة لبعض العليوم وتصياحبها فيي طريقهياوالعلم هي عالقة خدمة، فبإ يولوجياالسيم

والسييمياء  (09-01،ص0510منيه كيل عليم نوعيية ميا ينصيب علييه )بيارت، ا  يحيدد انطالقي ا  جرائيإ ا  نموذجاعليها 

الوحيدات بوصيفها عالميات أو حيداث األ، أي األنظمة التي تمكن الكائنات البشرية من فهم بعض  دراسة للشفرات

تتغيير بوجيود  ،والشيفرات ،تحمل معنى، وهيي نفسيها أجيزاء مين الثقافية اإلنسيانية بيرغم كونهيا عرضية للتغييرات

09-05،ص0551)شولز،  ومتلقي ،المختلفة حيث يشترك بها منتج األنظمة
). 

 امشيترك اوهيذا يعنيي أن هناليك فهمي

ى عيين نحييوتت ا  تحتمييل أكثيير ميين تأويييل فهييي أحادييية المعنييى أساسيي لمييية البييين المرسييل والمتلقييي ، والشييفرات الع

 ائية، على العكس من الشفرات الفنية التي تحتمل أكثر من تفسيير واحيد بحسيب متلقيهيا،حيواإل التغيرات األسلوبية

وتكتب بشيفرة واحيدة وال يوجيد فيهيا منحيى أسيلوبي، بينميا نجيد أن الرسيام يتعاميل ميع  ،فالمعادلة الكيميائية واحدة

 0510)غييرو، وتجريديية وواقعيية ونتيجية لتعيدد الشيفرات تتعيدد اإلشيارات ،اللوحة مين خيالل شيفرات انطباعيية

،06. ) 

وجدناه قد تعرض لها اإلنسان من أهم الموضوعات التي  وآلياته ،بما لها عالقة بمفهوم التأويل موضوع الداللة    

ا  التييي تعييد ميين صييميم تفكيييره الوجييودي مييرور ،رفيييعوالم ،فالزمتييه فييي مراحييل تطييوره الفكييري ،منييذ القييدم

 .بالحضارات الشرقية
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 تيهإليى الفكير العربيي اليذي اسيتطاع أن يتوصيل فيي مرحل لمفهيوم الداللية وصيوال  الحضيارة اليونانيية تعرضت    

ن العيرب قيد إ ، إذ يمكين عيدها نظرييات سيبقت األبحياث المعاصيرة المتأخرة إلى وضع نظريية مسيتقلة وشياملة ،

، وابين سيينا )الفارابي،ـمين الطبيعيي أن يكيون أوائيل الفالسيفة العيرب كي، فتأثروا بالمعطيات المنهجية عند اليونان

الفكير الغربيي  شيى ميع أول يك اليونيان، والعيربحتيى تما، مين هيذه المعطييات ا  جيد بينيوابن رشيد( قير، والغزالي

 المعاصر .

وهنالك توافق عند العرب عليى تصينيف ،  الدال بالمدلول عالقةاختالفات بين  بحسب إيجاد الداللة أنواعتتعدد     

 ووضعية: ،وطبيعية ،الداللة إلى ثالثة أصناف، عقلية

حييث يجييد العقيل عالقيية  بيين الييدال والميدلول ر علييى الميؤثر،ثياألالداللية العقليية تقتصيير عليى دالليية  .0
 

كعالقيية ، 

 الدخان على النار.

كداللية الحميرة  نسانيتدخل بها اإل الوفهي تقوم على أساس عالقة طبيعية بين الدال والمدلول  : .الداللة الطبيعية0

 . وصوت العصفور عند القبض عليه ،على الخجل

 ،ء آخيير كالقبييةيء يييدل علييى شيييأي جعييل أي شيي،  عليهييا ومتعارفييا   : فتعييرف بكونهييا اتفاقييية .الدالليية الوضييعية5

)ميدكور،  عبادة هللا سبحانه وتعيالى مكانوهو ذو داللة دينية عند المسلمين و ،والمنارة نجدها قد ارتبطت بالمسجد

 هيذين معيا   بيين أخيرى ةبيين اليدال والميدلول ومين جهي ةمن جهيمزدوجة فهي تقوم على عالقة  ، (10،ص 0595

بيين اليدال والميدلول ما ألنه حتى تحصل هذه الحال البد أن يكون الملتقي قد أدرك العالقة التي تربط  ،وبين ملتقي

لناحيية تتجياوز نظريية افمين هيذه  ،لإليصيال مين جانيب المرسيل اديفترض قص لكن مفهوم الداللة عند العرب ال ،

 (.55،ص0516)فاخوري، الداللة حدود السيمياء

رض غنها تعنى بيالإ، إذ أو العناصر التكوينية األخرى من خالل األلوان أو األشكال  يفي العمل الفن تتضح الداللة

إليى فكير  ير، وتشيا  تحميل معنيى معيني تصويريةوالذي يمكن أن يكون وحدة  ، بوجود الحسي شيءالمقصود من ال

ل يقيييوم بييدور العالقييية ، وموضييوعه يكيييون أي شيييء وكيييل شييكمجيييردة، فعلييم الداللييية يييدرس المعنيييىقييد تكييون 

والمفهيوم الحيدث  ،والكيائن ،وكذلك هو الوسيلة التي ييتم مين خاللهيا ربيط الشيكل (00، ص 0510)عمر، والرمز

وحي بهيا تيبعالمة قابلة الن 
(

  ،الرسيومات –ليذلك فيأن الداللية تهيتم بمعياني األشيكال  ا  ووفقي( 09،ص0510غييرو،

فكرة أن ترتبط بعالمة تجسدها وتعبر عنها ، وفي الفنون البصيرية يكيون الشيكل هيو  واستيعابها ، حيث يمكن آلي

وبيذلك فيأن الوحيدات  ، وعالقاتيه المكونية ،الموصل للمعنى ، واليذي يحميل الفكيرة ويعبير عنهيا مين خيالل تشيكله

األشيكال  والمعنيى هيو قيدرة أي نيوع مين، تعبر عين مضيمون معيين  ا  التصويرية يمكن أن تكون عالمات ورموز

 (.50،ص0510يا)شتراوس،مكانية التعبير عنها حسوإ ،البصرية

وكذلك هو الوسيلة التي يتم من خاللها ربط الشيء والكائن والمفهوم الحدث بعالمة قابلة الن توحي بها.     

على(  –( . )دل Semainoمن الكلمة اليونانية ) (Semantiqueكلمة داللة ) واشتقت . (09،ص0510)غيرو،

 ( .00ص( دال وقد كانت في األصل تدل على كلمة معنى.)غيرو،مصدر سابق ،Semaوهي نفسها مشتقة من )

ن فهم األمر األول أي الدال إذ إ ، فالصور الذهنية تؤدي إلى األمر الخارجي ، والداللة هي فهم أمر من أمر آخر

 دال والمدلول .نية بين صورتين اليستدعي األمر األخر وهو المدلول ، وهي عالقة ذه

 إلى :  تصنف الداللة الوضعية حسب التقسيمات السابقة للعالمة فأنو

 .  الداللة اللفظية : إذا كان الدال على الموضوع لفظا .  أ

. الداللة غير اللفظية : إذا كان الدال على الموضوع غير لفظ، كاإلشارات والخطوط واللوحات المنصوبة في  ب

 ( . 99-90،ص0515لطريق إلى بلدة ما.)الزيادي، الطريق لتعيين اتجاه ا

والسيمولوجيا يمكن أن تحدد بأنها علم الدالئل التي استمدت مفاهيمها اإلجرائية من اللسانيات، تمت بصلة      

فبإمكانها أن تقدم  ،ة بين السيمولوجيا والعلم هي عالمة خدمةليست دراسة من الدراسات . فالعالقللعلم ولكنها 

وتقترح عليها نموذجا  إجرائيا  يحدد انطالقا  منه ، كل علم نوعية ما  ،وتصاحبها في طريقها ،خدمة لبعض العلوم

 (.09،ص0551ينصب عليه .)بارت، 

( والداللة اإليحائية أو Denotationوهناك نوعان من الدالالت هي الدالالت االصطالحية أو المطابقة )

 ( . Connotationالمصاحبة )

هي معنى حرفي أو خاص ، وأحيانا  تتضمن فكرة تعيين المرجع، وهي عنصر ثابت  -فالداللة االصطالحية :

لوحدة من الوحدات المعجمية الذي يمكن تحليله خارج سياق الخطاب . فيمكن أن تعرف داللة لفظ )اصفر( على 

 ئية . أنها لون معين يمكن قياسه من خالل تحديد موجاته الضو
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ن المعاني التي إأما الداللة اإليحائية: فهي تتعلق بالعناصر الذاتية طبقا  للسياقات التي تظهر فيها الوحدة ، إذ     

صفر( هو لون ذو موجات ضوئية محددة ، تصاحبها دالالت إيحائية أتقترن اقترانا  حرا  بكلمة معينة ، فاللفظ )

نفعالي لهذه الداللة ، اإلؤكد تعريف الداللة المصاحبة على الجانب أخرى . وهي الخط في بعض السياقات ، وي

كل كلمة تحمل في طياتها دالالت مصاحبة ونفعالية التي تودعها ثقافة ما في الداللة . اإلوالذي يكمن في الشحنة 

 ( . 090،ص0501.)مصطفى، 

ستنادا  لرأي )سوسير( فأن العالمة ومن جانب آخر تصنف الداللة بحسب اختالف العالقة بين مكوناتها. وا    

( وتنشأ بالعالمة ومن عملية الربط Signified( والمدلول )Signifierوحدة ثنائية المبنى وتتكون من الدال )

 بينهما ، فالعالمة هي نتاج عملية نفسية . 

. والمدلول: هو التصور  فالدال هو حقيقة نفسية أو الصور السمعية التي تولدها في الذهن التي يسمعها المتلقي    

( ، وبصريا ، يعد الصورة 50-56، ص0519الذهني الذي تثيره الصورة السمعية في ذهن المستمع . )بالمر، 

المتشي ة في الشكل هي الدال، أما المدلول فهو المعنى المستنبط من الشكل، الذي يكون في الغالب حاويا للقيم بكل 

 أنواعها . 

تشاردز( فأن العالمة وحدة ثالثية المبنى، تتكون من الرمز أو الكلمة )الجملة( والمشار أما لدى ) اوجدين ور   

إليه هو في عالم الخبرة أي الشيء الخارجي في حين أن الفكرة أو اإلشارة هي المفهوم . )بالمر، مصدر 

 ( .50-50سابق،ص

 ،والمؤول ،ط التمثيلية أو المصورةويعد )بيرس( العالمة وحدة ثالثية المبنى أيضا  وتتكون من تراب      

فالعالمة التي تسمى )بالتمثيلية أو المصورة( هي شيء يمثل شخصا  ما أو )رمزا ( لشيء معين  .والموضوع 

هذا وقد أخضع ،بخصوص قدرة معينة فهي شيء محدد يصف )المفسر( ليشير إلى موضوع العالمة )الموضوع(

 زئته لثالثة أجزاء . )بيرس( لكل عنصر من هذه العناصر إلى تج

 فالثالثية األولى كانت على أساس العالمة في ذاتها وتضم: 

 ( وهي تؤدي دور العالمة عندما تكون مجسدة . Aualisignعالمة نوعية ) .0

 ( وهي شيء حقيقي يؤدي بشكل مفرد دور العالمة. Sinsignعالمة مفردة ) .0

( وهي القانون الذي يقوم بدور العالمة أما الثالثية الثانية فهي قائمة على أساس legisignعالمة قانونية ) .5

  -عالقة العالمة بالمفسرة فهي :

 عالقة على أمور احتمالية .  أ. 

 عالقة على أمور واقعية .  ب. 

 ( . 001-009، ص0510عالقة على أمور عقلية . )هوكز، ج. 

 وتتألف من:  ،القة بين العالمة والموضوعالثالثية الثالثة على أساس العتقوم   

أي تشابه بين العالمة وما تشير و ،ن األساس في هذه العالقة هو التشابه بين الدال والمدلولإ(: Iconأيقون ) .0

 ،إليه يكفي إلقامة عالقة أيقونية. وهي عالقة معللة وواضحة وليست اعتباطية كما في الصور الفوتوغرافية

 والرسم البياني 

 ( .59-51ص0550)جالل ،

( : تكون العالمة هنا مرتبطة بمسببها ومن النوع التعاقبي إذ يرى )بيرس( أن المؤشر هو Indexالمؤشر ) .0

 عالمة تحيل إلى الشيء الذي تشير إليه بفضل وقوع فعل هذا الشيء في الواقع ، كإشارة السحب على المطر . 

يقونة فان العالقة هنا بين الدال والمدلول هي اعتباطية وغير (: وهو على العكس من اإلSymbolالرمز ) .5

 ( . 090،ص0510معللة حيث ال يوجد أي شبه بين العالمة والشيء الذي تشير إليه . )قاسم،

وتقوم اإلشارة على العالقة بين الدال والمدلول حيث تكون هذه العالقة تواضعية في اإلشارات غير الجمالية   

وقياسية وهي بسبب  ،ع قويا ، كما في إشارات المرور. أما اإلشارات الجمالية فهي تصويريةويكون هذا التواض

وهذا التحرر يمنح اإلشارة قدرتها على  ،تتحرر إلى حد ما من االصطالحإذ قل اصطالحا  . أطبيعتها االيقونية 

 الخلق . 

عن أشياء محسوسة . غير أن الدال والدوال الجمالية عبارة  ،والفنون عبارة عن أنماط تصور الواقع    

بل  ،ولهذا فأن وظيفة الرسالة الجمالية ال تكمن في إيصال المعنى فقط ،ة لهذا الواقعوايقونالتصويري يعد صورة 

 ،والفنان يخلق سيميولوجيا خاصة به ويؤسس تكويناته من خالل االختبار .في القيمة التي تحملها في ذاتها

فالفن ليس سوى عمل معين يبث فيه الفنان بمحض حديثه  ،واأللوان التي يضفي عليها الداللة ،والتنسيق للخطوط

فالشكل يخضع  .ن يلغي التناقضاتأتعارضات يتحكم فيها تحكما  مطلقا  من دون أن ينتظر إجابة أو يحاول 
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ل سلما  يمكن تشخيص ن األلوان تشكإبل  .وتصبح شاهدا  عليه ،لمعايير واعية أو غير واعية يجسدها العمل

ويشار إليها ولكنها ال تشير إلى شيء خارجها وال توحي بشيء  ،فهي تعين درجاته األساسية من خالل تسميتها،

 (. 56)قاسم، مصدر سابق،ص. ثابت معروف أو محدد

تنظيمها نستنج من ذلك أن داللة العمل الفني تفهم من خالل فهم العالقات والعناصر المكونة للعمل وطريقة     

التي تؤسس عالما منفتح الرؤيا ، وهي ليست ثابتة في كل األعمال الفنية ، فكل عمل يتطلب الكشف عن الداللة 

 .فيه على حدة ، فإنها ال تشير إلى أشياء معروفة ومحددة مسبقا كما ال يتلقاها الجميع بصورة متماثلة الفهم

وتغيرها بتغير المفهوم . )ثودروف،  ،باختالف تنظيمهافالعناصر هي التي تؤدي إلى تكوين المفاهيم 

نه عالقة بين أوذو معنى ، فضال على  ،فهو رمز معبر ،ن العمل الفني وصف لرؤية شاملةوإ ( .060،ص0550

 ر.للظواهموضوع ومشار إليه ، حيث نحيل هذه العالقة إلى الوجود الكلي 

                     

 ون والمرجع الفلسفيبحث الثاني : ماهية اللالم
 ستثمر األلوان الطبيعية من حولهم ، ثم جاء دور العرب والمسلمينالمصريون القدماء واألفارقة أول من ايعد   

لم بن الهيثم الذي أسس )ع، ومن أبرزهم كان عالم الفيزياء الحسن اكتشاف الكثير من نظريات الضوءفي ا

لوان، كما ية عن األحساس اللوني، وفي نشر نظرالضوء هو صيغ اإلن أول من حدد أن لكن نيوتن كا البصريات.

مضاهاة أي لون لمخرج ثالثة لوان المعتمدة على مالحظة أنه يمكن ، واقترح نظرية الثالثة األجاء توماس يونغ

مبادىء  0190كد تجربتنا في سنه التوزيع حيث أدخال تحسينات على نظرية كما قام ماكسويل الحقا بإ أضواء،

 (Helman, 1866, p.64حساس اللوني. )حول اإلقانون نيوتن للمخرج، ونظرية يونغ 

سمية األلوان، التجارب.)عبد حساس تواللون ليس مادة ملموسة، بل إحساس ناتج عن موجات، فيتولد عن ذلك إ

اإلنسان  فوجد في بعض التجارب أن ،ولوجيلوان أساس فسيية األن لرمزإذ ، إ (51، ص066خرون،الحمادي وآ

ويزيد توتر الضغط الشرياني، ولأللوان الباردة مثل اللون  صفر،ن األحمر واللون األثناء رؤيته للويتسارع أ

  . (016، ص0550سود مفعول معاكس )سيرنج، ، وكذلك اللون األزرق، واألخضراأل

حمر عند الهنود يعني الطبقة األ، فاللون والثقافة الشعبية  ،تبعا للمعتقد الدينيمدلوالت خاصة  ويكتسب اللون   

 ،لون القداسة عند الصينين  ألصفرفيستخدموه لطرد الكوابيس، ويكون ا ،اليابان في االجتماعية العالية، أما

، والحكمة ،لى القوةلون شمسي صار يرمز إصفر هو والكثافة، واأل ،والحدة ،والهنود. وهو يرمز الى الحمية

خضر لون قمري بادر، رمز الحسد، عدم الثبات، الخيانة.)سيونج المائل لألوالحب اإللهي، واللون األصفر 

ولة عن ذلك بدرجة وفي الواقع هي مسؤ ، حساس العاطفيتكون األلوان قادرة على نقل اإل. و (015، ص0550

عثه لوان زاهية وبااإلحساسات، فنحن نتحدث عن ألوان بالكلمات ذاتها التي تنتقل بواسطتها كبيرة، توصف األ

 (.010، ص0555ة )مالنز، يب ، وكللبهجة مثلما تتحدث عن أخرى حزينة

ثيرات ير مباشرة، والتأغو لى تأثير مباشرةالتأثيرات عوتقسم هذه  ، في النفس البشرية هاتأثيرات نلواتحمل األ     

 ، الخفة أو الثقل بمظهر المرح أو الحزن أو ي ا ما أو تظهر تكوينات عامةهي ما تستطيع أن تظهر سالمباشرة 

 فهي تتغير تبعا   ،ثيرات الثانوية أو غير المباشرة، أو سخونته، أما التأا شعورا  ببرودتهكما يمكن أن تمنحن

وغير الموضوعية المتولدة تلقائيا  ،واالنطباعات الموضوعية ،شخاص ويرجع مصدرها للترابطات العاطفيةلأل

 ومن خالل ذلك فإن اختبار األنسان لأللوان ذو داللة على ميوله، .( 050، ص0510من تأثير اللون )حمود، 

وسمات الشخصية، ومن  ،لى جانب من معالمة، فتشير األلوان إوالروحي ،وحالته النفسية ،واستعداده ،ورغباته

نفسيته من حيث العالقة السيكولوجيه و ،خالل استخدامه للون يمكننا أن نتعرف على جانب من جوانب شخصيته

 ،حساس بالمللأو البرودة وما تبعثه من إ ينه وبين اللون. وال يقتصر التأثير النفسي للون على صفة السخونةب

 بالحجم . اسيكولوجي اهي تعطي تأثير نماهجة، وإوالب ،والرغبة ،والحزن

القبائل فنجد أطفال  ،المجموعة العصبية وفي النفوس البشرية منذ القدم التأثيرات النفسية لأللوان ترتبط ب أنبيد    

هم لالستعانة عتهم غرائزفدف ،وغابات قليلة الضوء ،ا في كهوفلوان الساطعة، ألنهم عاشوالبدائية يفضلون األ

 ،والتي تمثل القوة ،لوان الزاهية الساطعة القوية الواضحة، أما القبائل الشرقية فتميل دوما إلى األلوان األب

ادية أو الحي ،والبنفسجي ،زرقى األلوان الباردة كاألوالجبروت، بعكس أهل الغرب الذين يميلون ال ،والعظمة

شخاص ولهذا نجد تأثير اللون في و يختلف هذا التفضيل باختالف األ خركالرمادي. وإن كالمنا يفضل لونا على آ

 وعواطفنا . ،اأعصابن
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ن لو، والدماغ، وحساس العينفي محيطه، وخصائص إيزيائية الجسم يتوقف لون الجسم على كل من فو   

نعكاس من وخصائص اال ،الذي يعتمد على طيف الضوء الساقطهو لون الضوء الصادر من سطوحها ،  جساماأل

لوان ويدور هذا المفهوم بشأن تركيب األ ،مجموعة من التفاعالت المعقدة فاللون كيميائيا   أماسطوح الجسم . 

نها تعطي ميزة بحامل اللون ألوتسمى الجزي ات  ،مسؤولة عن اللون في الجزي ات للونوصناعتها، وان حامل ا

 شعة فوق البنفسجية.لمة لون( لألو )بتوسيع استخدام كاللون للمركبات بسبب امتصاصها لإلشعاع المرئي أ

ر، خبعضها اآل، فينقل بعضها ويعكس موجية معينة من الضوء المرئي ينتج اللون عندما يمتص جزي ا ما أطول

حامل اللون هو منطقة من الجزئي حيث يكون فرق الطاقة بين المدارات الجزئية ضمن مجال الطيف المرئي، 

لى حالة مثارة في يصدم حامل اللون يمكن امتصاصه بإثارة الكترون من حالته األرضية إ فالضوء المرئي الذي

ة الضوء، فان حامل اللون هو الجزء الذي يسبب تعبير و استبيان طاقات الحيوية التي تستخدم اللتقاط أالجزئي

 الهي ة للجزئي عندما يصدمه الضوء.

و معقدات فلزية وفي النظام المترافق، فان مستويات الطاقة اما نظام مترافق أ -ويظهر حامل اللون باحد الشكلين:

متناوبة المفردة والمزدوجة مثل التي تقفز بينها االلكترونات هي مدارات )باي( ممتدة بسلسلة من الروابط ال

والمركبات االزورية المستخدمة  ،)ريتينال( موجودة في شبكية العين الستبيان الضوء، ومختلف الملونات الغذائية

ن يحفز عيفا  بحيث يستطيع الضوء الساقط أفي صناعة النسيج يكون ارتباط االلكترونات في النظام المترافق ض

وال طلالزمة لتقفز من مستوى طاقي إلى آخر، مما يعني امتصاص بعض أالطاقة ا ويعطيها ،هذه االلكترونات

 طوال الموجات الباقية تنعكس معطية اللونموجات الضوء الساقط، والمهم أن مزيجا  من أ

 (Hollas, 2000, p.278-279.) 

ر إشعاعات مرئية نتاج حيث تصدية التي تساعد الفنان في مجال اإلحد الوسائل الكيميائوإن التناسق الضوئي هو أ

اص طاقة مهدرجة على شكل فوتونات أو جسيمات ي مادة نتيجة امتصمرئية بدرجة الحرارة العادية من أو غير أ

ها، وهذه الخاصية منتوجة أو تحول كيميائي، قد تدوم لمدة أجزاء من الثانية بعد إزالة عامل التهج الذي يصدر

  (.00، ص0661الالعضوية )الخولي، تحدث في بعض المركبات العضوية و

 

 المبحث الثالث : اللون في القرآن الكريم
ه انطالقا من جوهر العقيدة ومبادئ كثير من آياتا التي عالجها النص القرآني في تعد مسائل اللون من القضاي      

وهذا يعني وجود حكمة ربانية عدة، آيات  ب أهل الجنة باللون األخضر فيوقد وصف القرآن الكريم ثيا . الرسالة

بها جراء العديد من التجارب التي قام ( وبعد إ50)الكهف، كما في سورة  األخضر ألهل الجنةمن اختيار اللون 

خضر هو اللون الذي يجلب علماء النفس لدراسة تأثير األلوان في نفسية اإلنسان توصلوا إلى أن اللون األ

 ،شجارسر حكمة الباري عز وجل في خلق األنسانية، وهذا يفداخل النفس اإل، وحب الحياة إلى والسرور ،السعادة

 (.051، ص0669والنباتات باللون األخضر)طياره، 

ارد الجمالية التي استطاع الفن وارتباطها بالمو ،وهكذا ارتبط اللون في النص القرني تبعا للمعطيات الخارجية     

ومحموالتها الداللية التي تفسر التباين الحاصل في الداللة من  ،نص نفسهالواردة في ال توظيفها تماشيا مع داللته

 لون الى آخر . ومن أبرز تلك األلوان .

 اللون األصفر -

 ( آيات : 9( مرات في )9هو أول األلوان ذكرا  في القرآن الكريم ، وقد ذكر )

 واللون األصفر له بعض الدالالت :

 ينظر إلى هذا اللون إذا كان في الحيوان.إدخال السرور على من  -0         

 اإلفساد والدمار إذا كان في الريح . -0         

 الفناء واليبوسة والتهشم إذا كان في الزروع.   -5         

 اللون األبيض -0

 ( آية : 00( مرة في )00هو ثاني األلوان ذكرا  في القرآن الكريم ، وقد ذكر )

 الدالالت :واللون األبيض له بعض 

 الضياء والصباح وإشراق الشمس إذا كان في وقت الفجر.  -0         

 لون وجوه أهل السعادة يوم القيامة. -0         

 بعض األمراض مثل ذهاب سواد العين عند الحزن الشديد.   -5         
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 معجزة موسى عليه السالم بابيضاض يده بدون برص .  -1         

 ون بعض الجبال.ل -9         

 لون مشروبات أهل الجنة . -0         

 اللون األسود -5

 ( آيات : 9( مرات في )1هو ثالث األلوان ذكرا  في القرآن الكريم ، وقد ذكر )

 واللون األسود له بعض الدالالت : 

 ظلمة الليل. -0         

 ن على هللا.والكذابي ،والكفار ،لون وجوه أهل النار من العصاة -0         

 والهم . ،والحزن ،الكرب  -5         

 والفناء. ،اليبوسة -1         

 اللون األخضر -1

 ( آيات : 1( مرات في )1هو رابع األلوان ذكرا  في القرآن الكريم ، وقد ذكر )

 واللون األخضر له بعض الدالالت : 

 واألرض بعد نزول المطر. ،و الزروع ،لون الشجر -0         

 والنعيم فيها.، ولباس الولدان المخلدون في الجنة  ،لباس أهل الجنة -0         

 لون أغطية وسائد أهل الجنة . -0

 اللون األزرق :  -9

( آية واحدة :  واللون األزرق له 0( مرة واحدة في )0هو خامس األلوان ذكرا  في القرآن الكريم ، وقد ذكر )

 بعض الدالالت : 

 وجوه الكافرين عند الحشر من شدة أهوال ذلك اليوم. لون -0         

 والوجل . ،والرهبة ،الخوف -0         

 ( آية واحدة : 0( مرة واحدة في )0اللون األحمر هو سادس األلوان ذكرا  في القرآن الكريم ، وقد ذكر ) -0

 واللون األحمر له بعض الدالالت : 

 لون قطع بعض الجبال . -0         

 ألوان الثمار باألشجار . -0         

ْختَِلفا  أَْلَوان   َ أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماء  فَأَْخَرْجنَا بِِه ثََمَراٍت مُّ دَدٌ بِيٌض قال هللا تعالى : }أَلَْم تََر أَنَّ اَّللَّ َها َوِمَن اْلِجبَاِل ج 

ْختَِلٌف أَْلَوان َها َوَغَرابِيب  س ودٌ {فاطر ْمٌر مُّ  09َوح 

ا في األرض، فأخرجنا من تلك األشجار ثمرات مختلف ا أل - م تر أن هللا أنزل من السماء ماء، فسقينا به أشجار 

ا  ا مختلف ا ألوانها، ، ألوانها، منها األحمر ومنها األسود واألصفر وغير ذلك؟ وَخلَْقنا من الجبال طرائق بيض  وحمر 

 وخلقنا من الجبال جباال شديدة السواد.

 وردياللون ال -9

( آية واحدة : واللون الوردي له بعض 0( مرة واحدة في )0هو سابع األلوان ذكرا  في القرآن الكريم ، وقد ذكر )

 الدالالت :

َهاِن   لون السماء عند انشقاقها وتفطرها يوم القيامة.  قال هللا تعالى : }فَإِذَا انَشقَِّت السََّماء فََكانَْت َوْردَة  َكالد ِ

 59{الرحمن

فإذا انشقت السماء وتفطرت يوم القيامة، فكانت حمراء كلون الورد، وكالزيت المغلي والرصاص المذاب؛ من  -

 شدة األمر وهول يوم القيامة.

 اللون األخضر المسود -1

( آية واحدة : واللون األخضر المسود 0( مرة واحدة في )0هو ثامن األلوان ذكرا  في القرآن الكريم ، وقد ذكر )

 الدالالت :  له بعض

تَاِن{   دَْهامَّ :الرحمن. ، هاتان الجنتان 01لون الخضرة بالجنة وقد اشتدت ومالت للسواد. قال هللا تعالى :} م 

 (5، ص  0661خضراوان،  قد اشتدَّت خضرتهما حتى مالت إلى السواد . ) بن علي،
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 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

 
  : منهج البحث

مة لتحقيق هدف مالء كثرألا الوصفي ـ أسلوب )تحليل المحتوى( لتحليل عينة البحث كونهاتبعت الباحثة المنهج 

 البحث .

  مجتمع البحث :
ـ 0609لصفوف الرابعة صباحي للعام الدراسي )ل يتكون مجتمع البحث الحالي من نتاجات طلبة قسم التربية الفنية

 . ساليب متنوعةبأالمنفذة  ،( طالبا  وطالبة91تعود لـ )( نتاجا  فنيا  في مجال الرسم 91م( البالغ عددها ) 0600

 عينة البحث :

استشارت الباحثة مجموعة من الخبراء 
*

عينة قصدية من نتاجات في مجال الفنون التشكيلية / الرسم، تم اختيار   

تحمل دالالت لونية متنوعة يمكن أن تحقق  ( نتاجات فنية9قسم التربية الفنية بلغت ) -طلبة الصفوف الرابعة 

 ليه الباحثة.، وهو ما تسعى إالبحث هدف

 أداة البحث :

على  اعتمدت في بنائها ،الفنية لتحليل محتوى النتاجات البحث الحالي صممت الباحثة استمارة لتحقيق هدف 

، وبعد  في صيغتها األوليةدبيات التي تم عرضها على الخبراء  ، واألوالمصادر ،طار النظرياإل مؤشرات

ي تنال ن االستمارة التبما أو صبحت بصيغتها النهائية ، حيث اكتسبت الصدق الظاهري .، والحذف أاالضافة 

حيتها في قياس الهدف الذي جراء عملية الثبات لها هو للتأكد من مدى صالصدق الخبراء تعد صالحة اال أن إ

خبراءجراء عملية الثبات لهذه االستمارة من خالل اعتماد اثنين من الوضعت ألجل قياسه، لذلك اتبعت الباحثة إ
*

 

 تي:في عملية التحليل، لذلك اتبعت اإلجراء اآلوالتأكد على مدى التوافق مع الباحثة  ،عملالفي تحليل 

 

 ( الستخراج معامل االتفاق بين المالحظين حول استمارة التحليل1جدول )

 العمل الفني

 

 المعدل (2( )1المالحظ ) الباحثة مع

 (2م ) (1م )

 68,0 68,0 68,0 68,0 

 

 ( ويعد هذا المؤشر6810ن نسبة الثبات الستمارة تحليل المحتوى تساوي )( يظهر أ0من خالل نتائج الجدول )

 . وكافيا  لضمان الثقة بثبات التصحيح ،جيدا  لمعامل الثبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*

 يعود سبب اختيار نماذج العينة الى عملية توظيف الخامات المتنوعة في النتاجات الفنية التشكيلية )النحت(. 
*

 استعانت الباحثة باثنين من التدريسين االختصاص في مجال الرسم هما: 

 الفنية.اختصاص تشكيلي رسم / قسم التربية  -أ. حيدر خالد فرمان-

 اختصاص التربية الفنية / قسم التربية الفنية. –أ.م. مالك حميد -
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 : العينة تحليل

 -0-رقم  نموذج

 

 اسم الطالب:

 اسم العمل: 

 0600 – 0609نجاز: سنة اإل

 سم066×  006القياسات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من الدالالت اللونية التي تشير إلى كون أن الحياة تنقسم على قسمين،  يتناول العمل الفني موضوعا  فيه مجموعة

 ،لق الحياةنجد أن القسم العلوي يشير إلى أ، واالضمحالل، بينما والتالشي ،لى اليأسيشير الجزء األسفل منه إ

 شراقة.، واإلوالتفاؤل

، وديمومتها ،ليعطي تفاؤال  بوجود الحياة ؛لى اللون الوردي، وتدرجاته إحمرتوزعت األلوان ما بين اللون األ    

خوف اإلنسان من اللون األزرق شكل داللة لن استمرارية في الوجود. بينما نجد أنسان التي تعطيه وتفاعلها مع اإل

نسان الى ، والرهبة وهو ما دعا هللا سبحانه وتعالى إلى تنبيه اإللى الخوفون يشير إن هذا اللالمجهول كون أ

 والفناء. ،خاف هللا عباده بالموت، والنار، لذلك أوالجنة  ،وجود الحساب

والفناء وهذا اللون له دالالت كثيرة منها ما يدل  ،صفر للفصل بين الحياةمنفذ العمل قد استعان باللون األ نونجد أ

، رض من خضرتها، وتجريد األوالفناء ،والسقم ،حيانا  يأتي للداللة على المرض، وأوالبهجة ،على السرور

 والفساد. ،لى الدماروحيويتها. كذلك يشير إ

ن رمز استخدم عبر التاريخ ولحد اآل خضر لعمل توازن بين الحياة والوجود فهواستعان منفذ العمل باللون األ

في محكم كتابه إلى  وهذا ما اشار له سبحانه وتعالى ،والسكينة ،والهدوء، والحيوية ، للداللة على االخضرار 

ن هذا اللون مكرم عند الخالق سبحانه يش في جنة سندس خضراء، معنى ذلك أطلقها لعباده بالعالوعود التي أ

 ة به.وتعالى مما جعله يصف الجن
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 -0-نموذج رقم 

 اسم الطالب:

 اسم العمل: 

 0600 – 0609سنة االنجاز: 

 سم066×  006القياسات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، واألحمر، خضر، واألزرقما بين األ لوان متباينة، اصطبغت بأيتشكل هذا العمل من مجموعة من المفردات

ه نوع من الخوف نستدل عليه لة موسيقية لتعزف لحنا  حزينا  ينتاببيدها آتحمل من فتاة  فتتكون مفردات هذا العمل

 لوان التي نفذ بها هذا العمل.من األ

، رضلى وجه األه من عاإلنسان بعد فنائخر الذي ينتظره ، والرهبة من العالم اآلالخوف فداللة اللون األزرق   

 عطى ذلك نوعا  من التوازن اللوني لمفردات العمل.مما أللداللة على التشبث بالحياة خضر بينما ظهر اللون األ

 ،فله دالالت عدة منها االستدالل على الكون ،حمر الذي يظهر بمساحة كبيرة في هذ العملاما اللون األ    

اة ن الفت، والوقار لإلنسان، بما أفشكلت خلفية لمفردات هذا العمل كذلك تعطي نوعا  من الهيبة ،والثمار ،والجبال

، حمرالتضاد اللوني الذي يثيره اللونان األ الحظنا ذا ماشكلت السيادة في العمل لكن األلوان فيه تبرز خاصة إ

 خضر .واأل

مقابل قلب الفتاة ليعطي داللة بوجود نوع من  ظهور الفتحة السوداء فيها،و ،لة الموسيقيةإن طريقة مسك اآل

 لذي تعزفه.واالكت اب عندها جسدته باللحن الحزين ا ،الحزن

 ،و داللة على الكربالسوداء لها دالالت لونية تشير إلى الظالم أو ما يصبح عليه أهل النار عند الحساب أ فالنقطة

 والحزن. 
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 -5-نموذج رقم 

 اسم الطالب:

 اسم العمل: 

 0600 – 0609سنة االنجاز: 

 سم066×  006القياسات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،صفر، واألحمرتلة لونية تتضمن من مجموعة  األلوان الحارة ما بين األالبصري لهذا العمل من كيتمثل التشكيل 

 زرق.، ويخترقها من الوسط اللون األخضر، والوردي يؤطرها اللون األوالبرتقالي

ما تختزنه أرضها من ثمرات  وتدفقها من خالل ،لوان الحارة تعطي دالالت لونية حول حيوية الحياةفاأل    

لى الحيوية والبرتقالي يدالن ع ،صفرنعم بها ويتغذى عليها، فاللون األوجدها هللا سبحانه وتعالى للبشر ليأ

 ،شراق، واألبيض يعطي داللة ضوئية لإلحمرن الوردي الذي هو خليط ما بين األن اللووالنشاط، بينما  نجد أ

 والصفاء. ،والسعادة

ا هللا سبحانه وتعالى على نبته، واألشجار التي أوالخضرة ،خضر له داللة على وجود الحياةون األللن اونجد أ    

زرق نفذ العمل خطا  عريضا  باللون األولتأكيد ذلك وضع م ،ويأكل من ثمراتها ،نسانوجه األرض ليستظل بها اإل

 ة واالستمرارية.وينبوع تدفقها بالحيوي  ،للداللة على وجود الماء الذي هو سر الحياة

في الحياة. يظهر من خالل اعطى االستمرارية والخوف، فأ ،داللة ثانية غير داللة الرهبة أعطى اللون األزرق

بصريا   لها فقط العيون التي تعطي ايحاءوتظهر من خال ا،نها تعطي داللة على وجه فتاة ترتدي برقعالكتلة أ

صبحت در نعمة هللا التي انعمها عليه وأنسان عندما ال يقل لإلخوف والترقب من المصير المجهوللداللة على ال

 مفتاحا  لوجوده في الحياة. 
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 -1-نموذج رقم 

 اسم الطالب:

 اسم العمل: 

 0600 – 0609سنة االنجاز: 

 سم066×  006القياسات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، سودن لونين، األطار يتكون م، تستند الى إتم تحديدها في المركز مفردات هذا العمل الفني من عين إنسان تتشكل

 حدى زواياه.والذهبي معلق بشريط اصطبغ باللون األصفر الليموني من إ

نسان عندما ال يمتثل الى واجباته لداللة على المصير الذي ينتظر اإلحمر لنجد أن بؤبؤ العين قد اصطبغ باللون األ

لعين تحدق بقوة إلى المصير الذي ن ايتعلق باألركان الخمسة لإلسالم، إذ يالحظ أ ه رب العالمين خاصة ماتجا

 نسان.ينتظر األ

يل الى والرهبة من هللا سبحانه وتعالى بسبب طبيعة اللون المستعمل الذي يم ،له داللة الخوف فاللون األزرق

ية لألرض التي يعيش فيها اإلنسان فهذه اللوحة فانه يعطي داللة بصرطار الذي يشبه الشحوب، اما ما يتعلق باإل

 رض بنفس الوقت من خالل مبدأ الحياة وما بعدها.، واأللى السماءنظر إتالعين 

فر الليموني الشاحب للداللة على ص، وضع منفذه شريطا  باللون األيجاد توازن في مفردات فكرة العملمن إجل إ

مما  نسان ويتمرد على حقوق هللاوتعالى بعد أن يفسد بها األ، ومصيرها إلى هللا سبحانه رض تفنى أن هذه األ

 وثمراتها. ،ها ويباس خيراتهايقلبها من خالل فنائ
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 -9-نموذج رقم 

 اسم الطالب:

 اسم العمل: 

 0600 – 0609سنة االنجاز: 

 سم066×  006القياسات: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة على شكل مثلث مما يدل ذلك على أن هذا اإلنشاء ينطوي ريليفات يتوسطها كتلة لوني( 5يتشكل هذا العمل من )

، والوسط خضر الغامق، واألسفل باللون األسودالعلوي باللون األنشاء الهرمي، اصطبغ الريليف تحت نوع اإل

لون داللة خاصة به. كل خضر، فل، واألوالبنفسجي ،حمر، واألوالبرتقالي ،صفربمجموعة ألوان تباينت ما بين األ

ه نسان بعد عناء نهار من العمل المضني الذي يجسدداللة على سواد الليل الذي يسكن إليه اإلسود يعطي فاللون األ

التي جسدها منفذ وصراعه مع متطلبات الحياة ينتج الكثير من الخيرات  ،نسانالكتلة المثلثة الشكل، فعمل اإل

لوان التي تظهر في الكتلة اللونية تتباين دالالتها ما ، وديمومة الحياة، فاأليويةخضر للداللة على حالعمل باللون األ

 والراحة. ،والهدوء ،جلها لينال السعادةة لعمل اإلنسان الذي يشقى من أبين الحيوية المتدفق

صفر الذي يعطي في الحياة مما جسد ذلك اللون األ نسانتعطي مكونات هذا التشكيل دالالت بصرية لصراع اإل

 ،والعمل المضني ،ن يكتسب خيراته عن طريق االجتهاد، والبهجة التي يجنيها اإلنسان بعد أداللة انبعاثية للسرور

داللة على  المشكالت التي تعترضه في حياته، ويعطي اللون األزرقوعدم التقاعس الذي يسبب الكثير من 

 والرهبة من المصير. ،الخوف من الحساب

 

 

 

 الرابع الفصل

 النتائج واالستنتاجات
 

 

  نتائج البحث :
 (.0) نموذج رقموالتفاعل مع الحياة  كما في ال ،والتفاؤل ،والتالشي ،التعبير عن التناقض بين اليأس -0 

 (.0) لنموذج رقموالرهبة  كما في ا ،والخوف ،لوان عن الحزنالتعبير باأل-0

 (.5) لنموذج رقملوان الحارة  كما في اباستعمال األ، ونشاطها وحيويتها ،التعبير عن الحياة-5

 (.1) هول كما في النموذج رقماستعمال ايقونة العينة للتعبير عن المصير المج-1 
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 (.9) نموذج رقمقدرة الطلبة على توظيف اللون للداللة عن الحدث كما في ال-9

 

 االستنتاجات:

 عطاء الدالالت ذات العالقة بمكونات النتاج.من األلوان إلتاجاتهم الفنية على مجموعة اعتماد الطلبة في ن-0 

والحزن وهو ما يتعالق مع ظروف المجتمع  ،والخوف ،لوان التي تدل على الرهبةميول الطلبة إلى استعمال األ-0

 حاليا .

 

 المصادر والمراجع
 ن الكريم.القرآ

 .0550للترجمة، سوريا، اديث: علم االشارة )السيميلوجيا(، ت: منذر عيا شي، دار طالس  .0

 .0519فور،دار افاق عربية للصحافة،جابر عصاديث،كيزويل:عصر البنيوية ت: .0

 المغرب –ت : عبد السالم يعبد العال ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء  رس السيميولوجيادروالن : بارت، .5

 .0510 ،0، ط

 .0519الجامعة المستنصرية، بغداد، لعالي،وزارة التعليم ا بالمر،أف أد:علم الداللة ت:مجيد الماشطة، .1

 . 0500الجرجاني، علي بن دمحم الشريف: التعريفات، بيروت، مكتبة لبنات،  .9

 .0519يؤئيل يوسف عزيز،سلسلة المائة كتاب، بغداد،ت:البنى النحوية  عوم:نجومسكي، .0

 .0510حمودة، يحيى اللون، نظرية اللون، د.ت،  .9

 .0661الخولي، وليد بيير، المسرح اللبناني، دراسة تاريخية لالضاءة، بيروت،  .1

 .0510، ت: دمحم البكري ،دار قرطبه ،الدار البيضاء ، روالن بارت: مبادئ في علم الداللة .5

، ت: عبد الهادي عباس، دار دمشق، سوريا، 0الحياة، ط –ديان األ –سبرنج، فيليب، الرموز في الفن  .06

0550. 

 .0660الكويت،  سلسلة عالم المعرفة، مطابع الوطن، التفضيل الجمالي، عبد الحميد،شاكر، .00
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