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ت الرمزية ل�لوان  الد
  في المجتمع المصري

  

  عادل كمال خضر/ د.أ

  ا�داب ــ جامعة بنــھاوكيل كلية 

  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  
حياتن��ا د��ت متع��ددة  ،   ل	ل��وان ف��ي        

ولع����ل أھ����م ل����ونين اكتس����با د��تھم����ا ف����ي 
م���ع المص���ري  ھم���ا الل���ونين ا ب���يض المجت

وا س��ود  ،  ف��ا بيض  ي��دل عل��ى ا)ش��راق 
والص���فاء  والنق���اء  والس���عادة  والھن���اء  ،  
بينم���ا  ي���دل  الل���ون  ا س���ود  عل���ى الح���داد 

  ..  والحزن  والتعاسة  وا�كتئاب 
  

وق����د  يك����ون ھن����اك  د��ت  متف����ق          
عليھ��ا  ل	ل��وان ا خ��رى بدرج��ة  أو أخ��رى  

اخ����ل  مجتمعن����ا ،  م����ن  ذل����ك أن الل����ون د
ا خض��ر ق��د  ي��دل عل��ى الش��باب  والحيوي��ة  

وا حم��ر ل��ون  يش��ير  ..  والنم��اء  والحي��اة  
والغض���ب  وت���أجج ، إل���ى الث���ورة ،  والن���ار 

  ..  المشاعر  والرغبات الجنسية 
  

بينم��ا ھن��اك  أل��وان ل��م  يس��تقر لھ��ا          
ة معن���ى مح���دد  وتنف���تح  لل���د��ت المتع���دد
..  المتناقض��ة مث��ل ا زرق والبن��ي وا ص��فر 

كما أن ھن�اك أل�وان مش�تقة  مث�ل البنفس�جي  
والبرتق��الي  والرصاص��ي واللبن��ي  وغيرھ��ا  
تنف���تح  أكث���ر وأكث���ر  لكثي���ر م���ن ال���د��ت 
المتناقض�ة والت��ي تختل��ف م�ن ثقاف��ة  خ��رى 

  ..ومن فرد @خر 
  

رية  وا ل���وان ف���ي حض���ارتنا  المص���        
تغي���رت د�ل���ة ت���ة الد�ل���ة ،  فق���د ليس���ت ثاب

فف�ي الحض�ارة  .  بعض ا لوان عب�ر ال�زمن 
المصرية  القديمة  كان اللون ا س�ود يرم�ز  
للبعث والحياة  الخالدة  ، بينما ھو ا@ن ف�ي  
مجتمعن��ا  المص��ري  المعاص��ر رم��ز للم��وت 
والح���داد والح���زن  ،  أم���ا الل���ونين ا ب���يض 

ال�زمن ،   وا خضر  فقد ثبت�ت د�لتھم�ا عب�ر
حي���ث ي���دل  الل���ون ا ب���يض عل���ى الس���عادة 
والف��رح ،  بينم��ا  ي��دل الل��ون ا خض��ر عل��ى 

  ..الشباب والحيوية والنماء 

وف���ي ح���ين أن د�ل���ة الل���ون ا س���ود          
ف��ي المجتم��ع المص��ري المعاص��ر  ق��د أخ��ذ 
د�ل��ة الح��زن ، وخاص��ة أن النس��اء ترت��دين 

ي إ� أن��ه  ف��..  ا س��ود ف��ي ح��ا�ت الوف��اة 
المن���اطق الريفي���ة  بمص���ر نج���د أن الم���رأة  
ترت��دي الجلب��اب ا س��ود والطرح��ة الس��وداء 
ل���يس دل���يFً  عل���ى الح���زن ب���ل ك���دليل عل���ى 

  ..والوقار  الحشمة
  

وتختل�����ف د�ل�����ة الل�����ونين ا ب�����يض         
وا سود باختFف الثقافات ، فف�ي ح�ين نج�د 
في مجتمعنا المصري أن الل�ون ا س�ود ھ�و 

لح��زن والح��داد ، نج��د أن ال��ذي ي��دل عل��ى ا
اللون ا بيض ف�ي الص�ين ھ�و ال�ذي اكتس�ب 

فل���يس ش���يًئاً ف���ي .. د�ل���ة الح���زن والح���داد 
ذو د�ل�ة مح�ددة ب��ل  هالرم�ز ھ�و ال�ذي يجعل��

  م��ن د��ت  المجتم��عأف��راد م��ا يتف��ق علي��ه 
د�ل��ة ف.. يكتس��بھا الرم��ز المح��دد   ھ��ي الت��ي
اكتساب حضاري ومن ثم يكون لك�ل الرموز 

وف����ي ح����ال  تش����ابه .. موزھ����ا حض����ارة ر
  .الد��ت  الرموز تختلف

  
ي���تم اس���تخدام    المھ���ن  وف���ي بع���ض        

، مFب��س ذات أل��وان  معين��ة  لھ��ا  د��تھ��ا 
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،  ك��ذلك  فالطبي��ب  يرت��دي  بال��ـطو  أب��يض 
ترت����دي  الممرضـ����ـات  ال����زي  ا ب����يض ،  
وفي العيادات  والمسـتـشــفيات  ي�تم  دھ�ان  

ـرة  ب�اللون  ا ب�يض  وك�ذا  الحوائط  وا سـ
ف�اللون ا ب�يض تكون  المFءات  بيض�اء  ، 

عل���ى ا�سـتـبـش���ـار   ف���ي مھن���ة الط���ب ت���دل
لحيويته  وأمFً  باستعادة  المريض  والتفاؤل

..  L   لعFج  والشفاء  ب�إذنا في التقدم في
حامين  والقضـاة في أثن�اء الم بينما  نجد أن

نظ���ر القض���ايا  بالمح���اكم ،  وك���ذا  أس���اتذة 
ناقش����ة الرس����ائل الجامع����ات ف����ي أثن����اء  م

في مناس�باتھم   ،  وأيضاً  العلمية بالجامعات
وأعيادھم  يرتدون أرواب ســوداء ،  ك�دليل 

والعدال��ة  وعل��و ش��أن القضـ��ـاء وق��ار وھيب��ة
  ..  الجامعة والعلم و
  

 ة  للبل�دالجغرافي� ك�ون الطبيع�ةوقد  ت        
كأنسب  ما يكون  ھي المحددة للزي ا بيض

للمFءمة  مع  الجو الحار ، وھ�و  م�ا نج�ده  
ف��ي ش��كل  الجلب��اب  ا ب��يض  ال��ذي يرتدي��ه 
الع���رب ف���ي دول الخل���يج ، وبع���ض ال���دول 

مص�ر   ا فريقية ،  وكذلك أيضاً  ف�ي ص�عيد
  . أو في الواحات  وفي  سيناء

  

وم���ن المFح���ظ أن انطباعاتن���ا  ع���ن         
ن الن��اس تك��اد تك��ون محص��ورة ب��ين الل��وني

وأننا  نصف بھما  قلوب  ا بيض وا سود ،
نصف  شخص م�ا  ب�أن قلب�ه  ،  حيث الناس

 ن����ه يع����ود م����ن غض����به س����ريعاً أب����يض 
،  ف���ي ح���ين نص���ف   ويتص��افح م���ع خص���مه

  ن��ه يظھ��ر ش��خص آخ��ر ب��أن  قلب��ه أس��ود
و� يتس����امح  الع���داوة ويت����ربص بأص���دقائه

د اكتس����ب  الل����ون فق����وم����ن ث����م ..  معھ����م 
على الطيبة والخي�ر ،  بينم�ا  ا بيض الد�لة

  .. يدل اللون ا سود على الخبث والشر 
  

وفي القرآن الكريم  نجد ا)شارة إل�ى         
د�ل��ة  الل��ونين ا ب��يض وا س��ود  ف��ي قول��ه  

َتْبَيضU  ُوُجوهٌ َوَتْسَودU ُوُج�وهٌ   َيْومَ  : " تعالى 
��ا ال��Wِذيَن ا Wْت  ُوُج��وُھُھْم أَْكَف��ْرُتم َبْع��َد َفأَم Wْس��َود

إِيَم��انُِكْم َف��ُذوقُوْا اْلَع��َذاَب بَِم��ا ُكْن��ُتْم َتْكفُ��ُروَن ، 
 ِLّ ْت ُوُج�وُھُھْم َففِ�ي َرْحَم�ِة Wِذيَن اْبَيضWا ال Wَوأَم

 - ١٠٦: آل عم��ران " ( ُھ��ْم فِيَھ��ا َخالِ��ُدوَن 
فا سود يدل على الكف�ر  والع�ذاب  ) .  ١٠٧

لن���ار ،  وا ب���يض د�ل���ة  عل���ى ا)يم���ان  وا
حيث ي�وم القيام�ة يك�ون .. والرحمة والجنة 

وج��ه الم��ؤمن أب��يض بطاعت��ه لرب��ه وعمل��ه 
،   لطي����ب ولحس����ناته واستبش����اره وللنع����يما

ووج��ه الك��افر أس��ود  بمعص��ية رب��ه  وس��وء 
  .. عمله  ولسيئاته وللعذاب ا ليم 

  

وق����د  تحول����ت  د��ت الل����ون  إل����ى         
،  حي��ث نج��د  اظن��ا  ف��ي تعامFتن��ا اليومي��ةألف

ص����باح الخي����ر  وق����د  اس����تبدلت  بتحي����ات 
: مختلف��ة  مش��تقة م��ن الل��ون ا ب��يض  مث��ل 

ص���باح ص���باح ا)ش���راق ، ،  الن���ورص���باح 
أو أن    .. ا)ش���طة الل���بن الحلي���ب ، ص���باح 

ي���تم  تعت���يم  الص���باح  فيك���ون  ال���رد  عل���ى 
ا@خ�ر  بتحي��ات  مش��تقة  م�ن الل��ون ا س��ود 

ص��باح الزف��ت ،  ص��باح ا ط��ران ، :  ث��ل م
  ..  صباح النيلة ،  صباح الھباب 

  

حي��ث  يب��دأ  ال��بعض  والق��ول  بالمث��ل         
تحي����ة  ، فيلق����ي ب����اللون  بص����بغ  الن����ـھار

نھ��ارك أب��يض "   : الص��باح  ق��ائFً  ل^خ��ر
م�ن يق�ول   ،  وق�د نس�مع" من لبن الحلي�ب 

د نھارك أسو"  ل^خر في حال اختFفه معه 
وبين ا بيض وا سود  ، نجد ال�بعض ..  " 

  يأخ����ذون  موقف����اً  وس����طاً  حي����ث يقول����ون
  " ..نھارك أزرق "  البعض  لبعضھم 

  

  تحياتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

E. mail :  adelkhedr@fart.bu.edu.eg 


