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 الملخص :
يحاوؿ ىذا البحث أف يدرس علم المملكة العربية السعودية دراسة تطبق خاللها إجراءات المنهج 
السيميائي،  ويحدد ىدفو في الوصوؿ إلى أبعاد الدءءت المتضمنة في علم المملكة العربية 

حتو من لوف السعودية ، من خالؿ الوقوؼ على المحتوى الشكلي المتحدد فيما يظهر على صف
وخط ورسم ، وتنهض على محورين، يركز األوؿ منهما على سيميائية التعبير باللوف ، بينما يركز 

 الثاني على سيميائية التعبير التشكيلي بالخط والرسم .
 الكلمات المفتاحية ) اللوف ، الخط ، الصورة ،الدءلة ( 
Abstract 

This research examines the Saudi flag through a semiotic 
approach by analyzing the possible implicit indications 
that underlie its colour, its printed logo and the words 
printed on it. Thus, this study is analyzes  the semiotics of 
the colour of the Saudi flag on the one hand, and the 
semiotics of the drawings and the orthography on the 
other. 
Key words: 
Colour, orthography, drawing, Semiotics. 
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 مقدمة :   
منذ أف بشر دي سوسير بميالد السيميولوجيا وميزىا عن 
اللسانيات ، أخذ  مفهومها يجري ويتعدد خالؿ اجتهادات 

وماف ياكبسوف ، أعالمها مرورا بروءف بارت ، وغريماس ، ور 
و ببيرس الذي يعتبر وإيكو ، وريفاتير ، وجوليا كرستيفيا  ، 

من أىم مؤسسيها ، حيث انتهى إلى أف العالمات حسية أو 
غير حسية تنقسم إلى دواؿ ومداليل وعالقات تربطها معا ) 

 ( . ٜٚٔص،  ٕٕٓٓالرويلي والبازغي ،
التي تؤكد وباعتبار السيميائية " نظاما متسقا من العالمات 

اتساؽ النظاـ البنائي ، وتتجلى كشفرات لها صبغتها العلمية 
( ، فإنها يمكن أف  ٕٜٕ، ص ٕٕٓٓالمنطقية " ) جاد ،

تنهض منهجا لػ "دراسة أنظمة العالمات أيا كاف مصدرىا 
( ٚٛ، صٜٜٚٔلغويا أو سننيا أو مؤشريا " )عالم الفكر ، 

دوالو في ، وقد شهد ىذا المصطلح النقدي تعددية في 
اللغة العربية  ، وقد ترجع ىذه التعددية إلى تعددية ميادين 
مجاؿ المصطلح ، فهو ينشط في ) علم الدءلة ( ، وفي ) 
علم التراكيب اللغوية ( ، وفي ) التداولية ( ، إةافة إلى 
توجهات النظرية اللغوية بدءا من ) بيرس ( و) سوسير ( ، 

أفسحت زمانا ومكانا  ولعل التغايرات التي اشتملتها قد
للدرس ) العالماتي ( ساىم فيو العديد من المتخصصين 
بتصور لم يستقر صوتو الداؿ بعد ، فكاف من نتاجو ظاىرة 

(  ، وقد حاوؿ  ٖ٘ٙ، ص ٕٕٓٓالتعدد . )جاد ، 
الدارسوف العرب تعريبها إلى مصطلحات مثل : علم 

،  ٜٜٛٔالعالمات ، والسيمياء ، والدءئلية )الغذامي ، 
 ( . ٗٗص
والسيميائية ىي علم يركز في دراستو على األنساؽ الدءلية  

المختلفة التي تقـو على القصدية والتواصلية ، فكل بنية 
سواء تجلت في  -دءلية تقـو على القصدية والتواصلية 

ىي  -صورة إبالغ لساني أو في صورة إبالغ غير لساني 
يمكن للسيميائية أف بنية قابلة للدراسة السيميائية ، حيث 

تصبح لغة خطابية تكش  عن دءلة األشكاؿ واأللواف 
والصور المكونة من دءءت رمزية ، كما ىي الرؤية في 

سيميوطيقا بيرس الذي يرى أنها تشمل العالمات اللسانية 
 وغير اللسانية .       

ولأللواف مكانة مهمة  في الحضارة اإلسالمية ، ولها 
في الفن اإلسالمي ، وتشكل األلواف في  دءءتها المميزة

دءءت مهمة ،حيث األعالـ  -أعالـ  الدوؿ ػ عبر التاريخ 
بنى رمزية قابلة للدراسة السيميائية ، فهي تتشكل عبر 
أنظمة إشارية لبنى أخرى مستقلة تتشكل من عناصر يتم 
انتقاؤىا من محتوى فكري أيديولوجي أوعقدي أو ثقافي أو 

الجتها بدقة تمكنها من اكتساب بعدىا اجتماعي ، ومع
التضميني ، وىو البعد الذي يمكن قراءتو سيميائيا ،وتجلية 
قيمو الدءلية واإليحائية في ةوء ما نملك من مرجعيات 

 ثقافية وحضارية . 
وقد لفت علم المملكة العربية السعودية انتباه ىذه الدراسة 

حتواه ، التي  تختاره موةوعا للبحث لما وجدت في م
الشكلي من خصوصية و تميز بين أعالـ الدوؿ العربية ، 
وىو المحتوى الذي يمكنو أف يقدـ لهذه الدراسة  دءءتو 

 الفريدة الخاصة . 
وتهدؼ ىذه الدراسة إلى الوصوؿ إلى أبعاد الدءءت 
المضمنة في علم المملكة العربية السعودية ، من خالؿ 

دد فيما يظهر على الوقوؼ على المحتوى الشكلي المتح
صفحتو من لوف وخط ورسم ، متخذة من المنهج السيميائي 

باعتبارىا دراسة شكلية للمضموف ، تمر عبر الشكل  -
 –لمساءلة الدواؿ من أجل تحقيق معرفة دقيقة بالمعنى 
منهجا تبلغ بو ىدفها . وقد تم تقسيم محاور ىذه الدراسة 

 على النحو اآلتي :
عنواف ) سيميائية التعبير باللوف ( ،  المحور األوؿ / ويحمل
 ويتوزع على النقاط اآلتية :

دءءت اللوف األخضر ، ويشتمل على : دءلة   -أ
الخصوبة واءرتواء والنماء، ودءلة اءستقرار والطمأنينة ، 

 ودءلة التوازف  ، ودءلة النبل .
دءءت اللوف األبيض ، ويشتمل على : دءلتو على   -ب

الناصعة  والجوىر األصل ،ودءلة الطهارة والنقاء  الحقيقة
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والعفة ،ودءلة اإليجابية والتفاؤؿ وإشاعة الفرح ، ودءلة 
 التسامح والصفاء والسالـ ،ودءلة الكـر والرفعة.

المحور الثاني / ويحمل عنواف ) سيميائية التعبير التشكيلي 
 بالخط والرسم ( ويتوزع على :

 وتشتمل على : الخط  ، والرسم .الصورة الجزئية ،  -أ 
تشكيل الصورة الكلية ، وتشتمل على :األسلوب ،  -ب 

 والتقنية ، والوظيفة .
وقد حرصت الدراسة على تذييل محتواىا بجدوؿ يتضمن 
الدءءت العامة المباشرة للوف والمسطور والمرسـو ، في 
مقابل الدءءت ذات الخصوصية التي تكتسبها من خالؿ 

في علم المملكة ، وذلك عبر تفريغ جزئياتها التي حضورىا 
اشتملت عليها فيو ، ثم تنتهي الدراسة إلى خاتمة تدوف 

 فيها أىم ما توصلت إليها من نتائج .
 المحور األوؿ / سيميائية التعبير باللوف : 

يعرؼ اللوف بأنو : ىيئة كالسواد والحمرة ، ولونتو فتلوف ، 
وبين غيره ، والجمع ألواف ،  ولّوف كل شيء : ما فصل بينو

( ،   ٕٓٙ، ص ٖٕٓٓوقد تلّوف ولّوف ولّونو )ابن منظور ، 
وفي مقاييس اللغة : والالـ والواو والنوف : كلمة واحدة 
وىي : لوف الشيء كالحمرة والسواد ، )ابن فارس ، 

( ، أما اللوف في اءصطالح فقد اعتبر ٖٕٕ،صٜٜٚٔ
، فاللوف الظاىري  خاصة ةوئية تعتمد على طوؿ الموجة

 لجسم ما يتوق  على طوؿ موجة الضوء الذي يعكسو .
واللوف عنصر مهم في محيطنا الذي نعيش فيو ، وبغيره ء 
يمكننا أف ندرؾ األشياء ألف اللوف ما ىو إء " انعكاس 
ألشعة الضوء على شكل الشيء الذي ندركو ، ويعد اللوف 

( ، ٖٚص ،ٖٕٓٓالجانب الظاىري للشكل " )الدوري ، 
وقد خلق اهلل سبحانو وتعالى الكوف وسخر كل ما فيو 

مَّا ِفي  َلُكم َوَسخَّرَ لخدمة اإلنساف، قاؿ تعالى : )
ِلكَ  ِفي ِإفَّ  ۚ  مِّْنُو  َجِميًعا اأْلَْرضِ  َوَما ِفي السََّماَواتِ   آَليَاتٍ  ذََٰ

( ، واقتضت القدرة ٖٔ( )الجاثية ، اآلية يَػتَػَفكَُّروف لَِّقْوـٍ 
وبين ما يثير إحساسو ،  ية الجمع بين ما ينفع اإلنسافاإلله

َنا َمَدْدنَاَىا َواأْلَْرضَ  بالجماؿ، قاؿ تعالى:) ِفيَها َرَواِسَي  َوَأْلَقيػْ
َنا ِفيَها ِمن ُكلِّ َزْوٍج بَِهيجٍ  ( ، وقاؿ تعالى ٚ( )ؽ ، اآلية َوَأنَبتػْ

 ﴾ اَىا لِلنَّاِظرِينَ َوزَيػَّنَّ  بُػُروًجا السََّماءِ  ِفي َجَعْلَنا َوَلَقدْ :  )
 . (ٙٔ ،اآلية )الحجر

فاألرض وما عليها ، والسماء وما فيها ، والكوف كلو  
يتجلل باأللواف بدرجاتها المختلفة ، وىو ما أدركو اإلنساف 
منذ بداياتو األولى على ىذه األرض ، حين استخدـ األلواف  
ا ، ليدلل بها بطريقة مباشر على إحساسو بالطبيعة ومكوناته

ورؤيتو للكوف والحياة بمظاىرىا المختلفة من حولو ، وىو 
ما تكش  عنو آثاره الباقية التي دونها على جدراف 
الكهوؼ والمعابد القديمة ، كما استخدمها استخداما رمزيا 
، حين أدخلها في التعبير على طقوسو العبادية كما في 

طبقاتو حضارة الفراعنة ، وحين عبر بها عن ألواف المجتمع و 
المختلفة كما في حضارة بالد الرافدين ، وقد أدرؾ العرب 
أىمية اللوف وقدرتو على الدءلة على عاداتهم وتقاليدىم ، 
وقسوة الطبيعة وتقلباتها وأثر كل ذلك على حياتهم ، وقد 
ظهر تأثير اللوف ودءءتو جليا في أشعارىم  ، وربما شكل 

هم الصحراوية ذلك انعكاسا عن تحديهم لمهددات بيئت
  الجدباء .

وتعدد األلواف واختالفها ىو في دليل على رحمة اهلل بعباده 
، ومعرفتو بطبيعة تكوينهم وخلقهم ، وىو دليل على جماؿ 
 إحساف الخالق لعباده ، وتكرمو عليهم من فضلو ونعمتو ،
واللوف ىو أحد وسائل التعبير المهمة ، وقد ورد في القرآف 

ى آثار قدرة اهلل ، قاؿ تعالى : الكريم للدءلة عل
فََأْخَرْجَنا ِبِو ثََمَراٍت  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َأنَزؿَ  اللَّوَ  َأفَّ  تَػرَ  َأَلمْ )

 مُّْخَتِل ٌ  َوُحْمرٌ  بِيضٌ  ُجَددٌ  اْلِجَباؿِ  َوِمنَ  ۚ  مُّْخَتِلًفا أَْلَوانُػَها 
 .  (ٕٚ( )فاطر ، اآلية ُسودٌ  َوَغَرابِيبُ  َأْلَوانُػَها
يعود اللوف من فنوف التشكيل المساحة األبرز ، و  ويحتل

اختيار اللوف المعبر إلى دواعي وأسباب متنوعة فسيولوجية، 
وترتقي دءلتو بارتقاء  واجتماعية، ودينية، ورمزية، وذوقية،

أسلوب توظيفو ، فتتنوع إيجابا وسلبا تبعا ءرتباطاتها 
 المختلفة ، ووفقا للرسالة والغاية التي تنهض بها
واستجابات الناس تجاه األلواف مختلفة ، ذاؾ أف كثيرا من 

األلواف يشيع   األلواف ترتبط بمؤثرات نفسية لديهم ، فبعض
لدى البعض إحساسا بالسرور ، بينما ىو لدى البعض 
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اآلخر مسبب إلحساس الكآبة واأللم ،وفي الوقت الذي 
يفضل أشخاص ألوانا بعينها ، ويفضل أشخاص آخروف 

أخرى مختلفة عنهم ، فالموق  من اللوف  يدخل في ألوانا 
باب العاـ حين نجد ما يشبو اءتفاؽ بين الناس على 
دءءت ألواف بعينها ، وىي دءءت يتشكل جانب منها من 
طبيعة اللوف ذاتو كاقتراف البياض بالصبح والنور ، وءرتباطو 

 ٘ٔ،  ٗٔ،  ٖٔبالضوء وبياض النهار ، سموا الليالي 
ض ألف القمر ينيرىا بقوة ، واقتراف السواد بالليل بالبي

والظلمة ، فال تخلو األلواف من دءءت تعبيرية جمالية 
وأحيانا رمزية ، بل قد تسمو صورا تعبر عن موةوعات 

 الحياة وانفعاءت 
( ،أو من ٖٗٔ، ص ٕٗٔٓاإلنساف بها )زادة ، وأحمد ،

حوادث لها  ارتباطات اللوف  بمواق  أو مظاىر أو أزمنة أو
دءءت معينة، أو ىي آتية  من حضارات وثقافات ذات 

 .منابع مختلفة 
وللعوامل اءجتماعية  كاآلداب، والسنن، والتقاليد، 
والعادات أثرىا في اختيار وتفضيل اللوف " فليس السواد 
لوف الحداد والحزف عند كل الشعوب، كما أف البياض ليس 

والبيئة الجغرافية لوف الفرح والسرور عند الجميع، 
واإلقليمية  أيضا لها أثر في اختيار اللوف، ألف كل شعب 
يمكن أف يحب لونا ويستثمره وفقا لظروفو البيئية 
والجغرافية  ، فمثال يعشق ساكن الصحراء اللوف األخضر 
ألنو يمثل لو ، العشب ، والخصوبة ، والشجر ، وقد ينفر 

لقحط، والقيظ ، من اللوف األحمر ءرتباطو بالحروب، وا
 وجفاؼ األرض وموت الماشية .

كما يدخل في باب الخاص حين يصبح شخصيا ، وخاةعا 
لألمزجة النفسية ، واءنطباعات المتكونة خالؿ التجارب 
الحياتية والتراكمات المختلفة ، حيث يصبح للوف تأثيره في 
تغيير أمزجتنا وتوجيو أحاسيسنا ، كما يؤثر في تفصيالتنا 

ا الجمالية بشكل قد يفوؽ تأثير أي بعد آخر وخبراتن
 ( .٘، صٕٜٛٔ)صالح ، 

وتثير األلواف انفعاءت متعددة تتقارب في معظمها ةمن 

دءءت تظهر شكال من أشكاؿ التوافق بين الناس ، 
ويتدخل المجتمع والثقافة السائدة في توجيو قراءتنا لأللواف 

عقدية في تكوين وطريقة انفعالنا بها ، كما تتدخل رؤيتنا ال
وملء فراغ الدءلة ، فاللوف األخضر عند المسلمين ىو لوف 
لو قداستو الخاصة ، فهو راية اإلسالـ الحاملة أنوار رسالتو 
المبشرة بالخالص والعتق من ربقة العبودية لغير اهلل تعالى ، 
وىو غيره عند غير المسلمين  ودءءت األلواف بقدر مالها 

حيث كونها نابعة في األساس مما  من سمة الثبات ، من
ندركو بحواسنا من عناصر الكوف ، ومركبات الطبيعة ، 
وظواىرىا المختلفة ، فاألبيض يرتبط بالنور ، واألسود 
يرتبط بالظالـ واألخضر يرتبط باألشجار والعشب ، 
واألحمر بالنار والدـ والغروب،  إء أنها قابلة للتجدد 

يات واقعنا وتراكمنا الثقافي والتغيُّر وفقا لتغيُّر معط
واءجتماعي ، وانعكاسات إدراكنا النفسي ، ورؤيتنا الفكرية 
والفلسفية ، وتبدؿ تصوراتنا الفنية لها ، حيث تلعب تلك 

  .التراكمات واءنعكاسات
والتصورات دورا في تشكيل دءلة اللوف وانحياز مساحتو 

ا من اإلشارة " وء بد لنفي اتجاه اإليجابية أو السلبية  ، 
بأف النظر إلي دءلة األلواف بكونها متغيرة بتغير المؤثرات 
النفسية والمقاييس الذوقية ، يدلّنا علي عدـ ثبات كثير من 
األحكاـ الصادرة عن دءلتها ،ألف بعض الدءءت تتغير 
بتغير الظروؼ واألزماف ،وتأثير اللوف قد يتغير بتغير الحالة 

)حاجي أبادي ، وآخروف، " النفسية للشخص الواحد
 ( .ٗٛـ،ص ٕٕٔٓ

واللوف األبيض الذي يرتبط بالنور والفضيلة ، يجنح في 
أغلب استخداماتو إلى دءءت إيجابية من األمل النابع من 
وسط الظالـ ، واإليحاء بالصدؽ والبراءة واألمانة 

( و قد  ٖ٘ٔ،ص ٕٗٔٓواإلخالص )زادة ، أحمد ، 
بية ، كأف يصبح لوف البصر يجنح أحيانا إلى دءءت سل

المفقود من أثر البكاء والحزف ، قاؿ تعالى : 
ُهمْ  َوتَػَولَّىَٰ ) َعَلىَٰ يُوُسَ  َوابْػَيضَّْت َعيْػَناُه ِمَن  يَا َأَسَفىَٰ  َوقَاؿَ  َعنػْ

( ومع تصنيفنا ٗٛ( )يوس  ، اآلية اْلُحْزِف فَػُهَو َكِظيمٌ 
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بية ، لأللواف بحسب ما تجنح إليو من اإليجابية أو السل
فقد يأتي من يقلب دءءتها ويعكسها عكسا كليا ، فهو 
لوف  الشيب / نذير الموت وقرب النهاية ، كما في قوؿ 

 ملك بلنسية ) مرواف بن عبدالعزيز ( :
 ولما رأيت الشيب أيقنت أنو   نذير لجسمي بانهداـ بنائو

إذا ابيض مخضر النبات فإنو     دليل على استحصاده 
 ( ٛٓٗ، ص ٜٛٛٔري ، وفنائو ) المق

 و لوف الكفن ، كقوؿ الشاعر يخاطب أىل األندلس :
 لبستم في مآتمكم بياةا       فجئتم منو في زي غريب

صدقتم فالبياض لباس حزف    وء حزف أشد من المشيب  
 (  ٗٓٗ، صٜٛٛٔ)المقري ، 

ويزيد الشاعر الحديث أمل دنقل في قصيدتو ) ةد من ( 
  بجعل اللوف األبيض لوف الحزف على ذلك حينما لم يكت

 والموت ، بل وأصبح األسود عنده لونا للنجاة من الموت : 
 " في غرؼ العمليات 

 كل ىذا يشيع بقلبي الوىن
 كل ىذا البياض يذكرني بالكفن

 فلماذا إذا مت ..
 ليأتي المعزوف متشحين ..

 بشارات لوف الحداد
 ىل ألف السواد 

 (ٖٛٙ، صٜٚٛٔ)دنقل ، ىو لوف النجاة من الموت ؟ " 
ومع أف الحديث عن اللوف قد ورد في عدد من الدراسات 
البالغية القديمة ، في معرض حديثها عن الشعر وصنعة 
الشاعر ، ككتاب ) عيار الشعر ( الذي رأى مؤلفو أف 
الشاعر يوشي شعره كالنقاش الذي يصنع األصباغ )ابن 

الذي ( ،وكتاب ) سر الفصاحة ( ٘ـ ،ص ٜٙ٘ٔطباطبا ،
رأى مؤلفو أف تآل  حروؼ الكلمة في السمع كتآل  

( ،  ٗٙ، صٕٜٛٔاأللواف في مجرى البصر)الخفاجي ، 
وكتاب ) دءئل اإلعجاز ( الذي أكد مؤلفو على التقارب 

 ٔٚ، ص ٜٙ٘ٔبين صفات المبدع والرساـ )الجرجاني ، 
( ، فإف القليل منها قد تنبو إلى الجانب الدءلي للوف ، كما 

المؤرخ المسعودي صاحب كتاب ) مروج الذىب ( عند 

الذي نّظم دراستو للوف ، وصنفها ةمن ثالثة تصنيفات 
بحسب الصرؼ واءشتقاؽ ، والدءلة الزمنية للوف ، وتأثير 

 (ٜٛ،ٛٛـ ، صٜٛٗٔ،  المسعوديالمكاف في اللوف )
وتعتمد أعالـ معظم الدوؿ على رمزية األلواف في التعبير 

ية ،التي تبلور ثقافتها وتاريخها ودورىا عن ىويتها الوطن
الحضاري واإلنساني ، وتحتل األلواف من بنيتها المساحة 
األىم ، وتلعب دءلة األلواف المختارة دورىا في تشكيل 

 ىذا التعبير .
وء يحتفي علم المملكة العربية السعودية الذي اعتمد رمزا 

أللواف ـ ببهرجة من ا ٖٜٚٔلهويتها الوطنية منذ العاـ 
المتصادمة ، وىو يتجلى في شكل مستطيل يغطي مساحتو 
اللوف األخضر العشبي ، تتوسطو شهادة التوحيد اإلسالمية 
) ء إلو إء اهلل محمد رسوؿ اهلل ( مكتوبة بحروؼ عربية 
بخط الثلث ، وتحتها سي  عربي تتجو قبضتو نحو سارية 

 العلم ، ويتلوف السي  والشهادة باللوف األبيض .
ويتميز العلم السعودي بكونو العلم الوحيد الذي ء يتم 
تنكيسو ،أو إنزالو إلى نص  السارية في حاءت الحداد 
والكوارث واألحداث الكبيرة ،التي تعبر عن موق  الدولة 
والمراسيم الدولية ، كما أنو العلم الوحيد الذي يحظر 
 مالمستو لألرض والماء ،أو الجلوس عليو ،أو الدخوؿ بو
إلى األماكن غير الطاىرة ، وذلك لما يحملو من دءلة دينية 
تعتز بالدين اإلسالمي ،إذ ىو يحتوي على نص الشهادتين 

 المكتوبة على صفحتو بحروؼ ساطعة. 
  أ / دءءت اللوف األخضر : 

كيميائيا : ىو لوف يتولد من امتزاج األصفر الليموني 
لوف يتولد من  واألزرؽ بنسب متساوية ، وفيزيائيا : ىو

تحليل النور األبيض خالؿ مروره بموشور زجاجي ، وىو من 
األلواف المحببة ،يقترف في دءلتو المباشرة باخضرار األرض 
،وارتواء الطبيعة من حولنا " ثم جاءت المعتقدات الدينية 
وغذت ىذا اءرتباط بالخصب والشباب ، وىما مبعث 

(  فهو  ٕٓٔ، ص ٜٜٚٔفرحة اإلنساف " ) مختار عمر،
يمثل اإلخالص ،والخلود ،والتأمل الروحي ، وىو لوف 
الكاثوليك المفضل ، وفي عيد الفصح عند اليهود ىو لوف 
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البعث ، وىو لوف التعميد في المسيحية  ، وقد استخدمو 
المصريوف القدماء لونا ألكفانهم ، وعند المسلمين ىو لوف 

ي أحاديث مهم ، وقد تكرر وروده في القرآف الكريم ،وف
،  ٕٓٔٓنبينا محمد عليو الصالة والسالـ ) المرازقة ، 

 ( ومن ىنا تعددت دءءتو اإليجابية ، فمنها :  ٕٛص
  دءلة الخصوبة واءرتواء والنماء: -

 ﴿ : تعالى قاؿ وىي دءلة تتصل بالحياة
ُمْخَضرًَّة  فَػُتْصِبُح اأْلَْرضُ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َأنَزؿَ  اللَّوَ  َأفَّ  تَػرَ  أَلمْ 
وىي تتصل  (ٖٙ اآلية )الحج، ﴾ َخِبيرٌ  َلِطي ٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  ۚ  

التي تحتل  -في علم المملكة بإصرار إنساف ىذه األرض 
على إنمائها ، واستمرار  -منها الصحراء مساحة شاسعة 

تجددىا ، وإنباتها وانبعاثها الروحي  ، وتخطي تحديات 
ض الخضرة مع واقع جدبها وجفافها ،وذلك من حيث تعار 

 الطبيعة الصحراوية الجدباء . 
وتتعدد أطراؼ دءلة الخصوبة ،بحسب وةعية اللوف 

 األخضر ،ومساحتو في علم المملكة ، بين :
خصوبة الرؤية واتساعها وعمقها ، ونشدانها تفوقها  -

وكمالها : فالمساحة الخضراء في صفحة العلم يتجاوز 
بمهمة إبراز ما يظهر عليو وجودىا مجرد كونها خلفية تقـو 

من خطوط وتشكيالت ، إلى دءلة أبعد من ذلك حين 
تصبح أرةية حاةنة تحفل بالدءءت الداعمة لمهاـ تطوير 
حياة المجتمع السعودي وتنمية موارده اءقتصادية ، والسير 
بو قدما كي يلحق بركب التقدـ العلمي والتكنولوجي ، وىو 

ة في المجتمع السعودي اليـو ، ما تؤيده دءئل حركة التنمي
وما تشهده ىذه الحركة من تطور متسارع على كافة 

 المستويات .
وخصوبة األنفس ،وانتصارىا على تحديات ةيقها  -

وشحها ،بإذكاء بذلها ودفق عطائها ، ومساندة اإلنساف كي 
يتخطى جوعو وفقره وعوزه ، ودعم حريتو وقضاياه العادلة 

رض ، وىي دءلة وافت مساحة في كل مكاف من ىذه األ
العلم من طبيعة اإلدراؾ الواعي لدور المملكة العربية 
السعودية الذي ء يقتصر على دورىا الوطني المحدود 

بحدود مساحة أرةها ، وإنما يتجاوز ذلك إلى دور إقليمي 
وإنساني واسع ،  بمقدار اتساع رسالة اإلسالـ اإلنسانية 

ي تشرفت باحتضانها ىذه األرض العالمية ، وىي الرسالة الت
الطيبة ، مما يكش  بجالء عن المهمة العظيمة الملقاة 
على عاتق المملكة  ، كما يرتبط ذلك برؤية المسلم  الحق 
لحقيقة استخالفو على الماؿ والثروة ، وأثر ذلك في دعم 
حرية اإلنساف ، وتأمين قوتو وحصولو على قدر من استقاللو 

ن لو حريتو ، وذلك على اعتبار أف اءقتصادي ، مما يضم
اللوف األخضر لونا كثيفا يدؿ على الرزؽ الواسع ،  والثروة 

 المحققة لغاية اءستقرار اءقتصادي لإلنساف .
وىي دءلة توافي ىذا اللوف  دءلة اءستقرار والطمأنينة : -

من حيث كونو من أكثر األلواف استقرارا في دءلتو ، فحيثما 
ما تم استخدامو أشاع شعورا باألماف استخدـ وكيف

الذي  -مثال  -والطمأنينة ، على عكس اللوف األحمر 
تتنقل إيحاءاتو بين دءءت متناقضة ، فقد يكوف في 
إحداىا لوف اإلخالص والحب و التضحية ، بينما يكوف في 
األخرى لوف السفك والقتل والدمار ، و ىناؾ اتفاؽ واةح 

في ىذا اللوف ،على دءءتو  بين الدارسين والمتأملين
المريحة للنفس اإلنسانية ،وإشاعتو للشعور باألمل 
والتفاؤؿ، ولذلك يذىب مصممو غرؼ المستشفيات على 
تلوين جدرانها بو ، كما يرتديو األطباء في غرؼ العمليات ،  
كي يزيحوا عن مرةاىم  شعور الخوؼ والقلق ، ويشيعوا 

مل ، وبناء على ذلك فإف في نفوسهم شعورا بالطمأنينة واأل
باعتباره رمزا  -ىذه الدءلة تنعكس عن لوف علم المملكة 

وةوحا في مسعاىا الذاىب بكل طاقاتو  -لهويتها الوطنية 
وإمكاناتو إلى بذر الخير ، وزرع األمل ، وإشاعة الطمأنينة 
ودواعي اءستقرار  ، التي تأتي نتيجة لوةوح رؤيتها وثبات 

 مواقفها . 
وترجع ىذه الدءلة إلى تموةع اللوف ة التوازف : دءل -

األخضر في موقع متوسط بين ألواف الطي  السبعة ، التي 
 بين المتوسطة الموجة وتتدرج من األحمر إلى النيلي ،  

، مما يجعلو لونا مريحا  األخضر اللوف موجة ىي األلواف
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للنظر ،ينفذ إلى العين بهدوء ،وينعكس على النفس 
 لسكينة والطمأنينة . إحساسا با

ولهذا المعنى دءلتو الخاصة من لوف علم المملكة ، فهو 
يكش  عن نهج سياستها المتسمة بالحكمة واءتزاف  ، 
وىي سياسية  اتخذتها المملكة بعد توحدىا ، مما أكسبها  
مكانة دولية ، نلمسها بوةوح في مواقفها التي  تتخذىا من 

نها صريحة واثقة في جميع القضايا المختلفة ، والتي تعل
المحافل الدولية ، فكتاب اهلل ، وقيم اإلسالـ السمحاء ، 
ومنهج الرسوؿ األعظم ، ىو منهاجها الثابت ،ودليلها 
الراسخ في التعاطي مع مختل  القضايا اإلقليمية والدولية  

. 
لألخضر مكانة خاصة عند العربي وىو  دءلة النبل : -

ة لينتصر بو على تهديد فنائو ،  يتتبعو في صحرائو المجدب
وىو يحتل المرتبة الثانية بعد اللوف األبيض من حيث تكرار 

 (  .ٖٛ، صٕٓٔٓوروده في القرآف الكريم ) المرازقة ، 
وعلى مالو من ارتباطات دنيوية تتعلق باستمرار الحياة ، قاؿ 

 تعالى :  
َرْجَنا ِبِو نَػَباَت ُكلِّ فََأخْ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َأنَزؿَ  الَِّذي َوُىوَ  ) 

َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُو َخِضًرا نُّْخِرُج ِمْنُو َحبِّا مُّتَػَراِكًبا َوِمَن النَّْخِل 
َواٌف َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت مِّْن َأْعَناٍب َوالزَّيْػُتوَف َوالرُّمَّاَف  ِمن طَْلِعَها ِقنػْ

َر ُمَتَشاِبٍو   ۚ  ثََمرِِه ِإَذا أَْثَمَر َويَػْنِعِو  ىَٰ ِإلَ  انُظُروا ۚ  ُمْشَتِبًها َوَغيػْ
ِلُكمْ  ِفي ِإفَّ  ( ٜٜ( )األنعاـ ، اآلية  يُػْؤِمُنوفَ  لَِّقْوـٍ  آَليَاتٍ  ذََٰ

 وقولو جل شأنو  : 
فَػُتْصِبُح اأْلَْرُض  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َأنَزؿَ  اللَّوَ  َأفَّ  تَػرَ  أَلمْ )

( ،   ٖٙالحج ، اآلية  ( )َخِبيرٌ  َلِطي ٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  ۚ  ُمْخَضرًَّة 
فإف لو ارتباطات أشد عمقا بالعالم األخروي ، فهو لوف 
الجنة ورمز نعيمها الدائم واألبدي ، وبو وصفها اهلل سبحانو 

ُخْضٍر  رَفْػَرؼٍ  َعَلىَٰ  ُمتَِّكِئينَ وتعالى ،وبو زينها ، قاؿ تعالى : ) 
َقِريٍّ ِحَسافٍ  أىلها ( .وىو لباس  ٙٚ( ) الرحمن ، اآلية  َوَعبػْ

َرٌؽ  ُخْضرٌ  ُسنُدسٍ  ثَِيابُ  َعالِيَػُهمْ )  ِمن َأَساِورَ  َوُحلُّوا ۚ  َوِإْسَتبػْ
 ( . ٕٔ( ) اإلنساف ، اآلية َطُهورًا َشَرابًا رَبػُُّهمْ  َوَسَقاُىمْ  ِفضَّةٍ 
ودءءتو في علم المملكة تؤكد على ما جاء في ديننا  

 اإلسالمي الحني  من قيم إنسانية وأخالؽ فاةلة ، كما

تتجلى فيو دءلة األصالة ، والتمسك بالثوابت الراسخة ، 
حين يصبح اللوف األخضر لونا للهوية ببعديها العربي 

 واإلسالمي .
واللوف األبيض ، كيميائيا ب / دءءت اللوف األبيض :   -

:  لوف يتولد من امتزاج األلواف جميعها بنسب متساوية ، 
خالؿ تمريرة من  وفيزيائيا : ىو اللوف الذي يتحلل من

خالؿ موشور زجاجي إلى ألواف الطي  السبعة ، ومنو 
 تخرج األلواف جميعها فهو علتها ، وىو وحدتها . 

ويتفرد اللوف األبيض بقدرتو على عكس كامل الضوء 
الساقط عليو ، وىو نظير األسود ، يق  معو في مقدمة 
األلواف ، ويشاركو في مقدار األىمية والشهرة ومساحة 

تداوؿ عبر الحضارات اإلنسانية كلها ، ولكنو يضاده في ال
الوقت ذاتو ، ويق  منو موق  مواجهة حاسمة ، قاؿ تعالى 

اأْلَبْػَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن  اْلَخْيطُ  َلُكمُ  يَػَتبَػيَّنَ  َحتَّىَٰ : )
 ( ، وتنسحب ىذه   ٚٛٔ( ) البقرة ، اآلية اْلَفْجرِ 

لونين األبيض واألسود ، حين يصبح الضدية على دءءت ال
اللوف األبيض لونا للخير ، تنطوي تحت لوائو كل العناصر 
والمركبات ذات الدءءت اإليجابية ، ويعود األسود لونا 
للشر، تنطوي تحت لوائو كل العناصر والمركبات ذات 

 الدءءت السلبية. 
"ولألبيض تقاليد رمزية عالية التداوؿ في صنع الدءلة 

ترميزىا في أفق اءستخداـ المعنوي والسيميائي ") بالوي و 
( ، وىو من األلواف المحببة للمسلمين ، ٚٔص، ٕٕٔٓ، 

فعن ابن عباس قاؿ، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم :" 
البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا 

 ( .ٚٛٔٔ، ص ٕٕٓٓفيها موتاكم " ) القاري ، 
الرؤية اإلسالمية ىو لوف مشحوف بالجماؿ الروحي  وفي 

والمعنوي الباطن ، ولذلك اتخذ لونا إلحراـ الحجيج ، وقد  
كثر وروده في القرآف الكريم ، حيث يحتل المرتبة األولى 

( ،  فهو ٖٛ،صٕٓٔٓمن حيث تكراره فيو ) المرازقة ، 
َتْسَودُّ ُوُجوٌه ُوُجوٌه وَ  تَػبػَْيضُّ  يَػْوـَ لوف اإليماف ، قاؿ تعالى  : )

َأَكَفْرُتم بَػْعَد ِإيَماِنُكْم َفُذوُقوا  ُوُجوُىُهمْ  اْسَودَّتْ  الَِّذينَ  فََأمَّا ۚ  
 ( .ٙٓٔ( ) آؿ عمراف ، اآلية اْلَعَذاَب ِبَما ُكنُتْم َتْكُفُروفَ 
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وىو لوف الفرح واءستبشار برةواف اهلل تعالى والدخوؿ  
َفِفي  ُوُجوُىُهمْ  ابْػَيضَّتْ  ِذينَ الَّ  َوَأمَّافي رحمتو ،قاؿ تعالى : )
( ٛٓٔ( ) األعراؼ ، اآلية رَْحَمِة اللَِّو ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ 

،وىو لوف بعض ما في الجنة من نعيم مقيم ، قاؿ تعالى : 
ةٍ  بَػْيَضاءَ *  مِّن مَِّعينٍ  ِبَكْأسٍ  َعَلْيِهم يُطَاؼُ ) ( لِّلشَّارِبِينَ  َلذَّ

 .( ٙٗ، ٘ٗ)الصافات ،اآليتاف 
وىو في وجو النبي عليو الصالة والسالـ إشارة إلى  شرؼ  

أصلو ،ونبلو ،وكرمو ، ونقاء سريرتو ، وسمو نبوتو ،وإشراؽ 
 رسالتو ، قاؿ ابن بهلوؿ :

 بمحمد حمد الزماف كما       بفعالو قد أحسن الذكر
أيامو بيض مهذبة          لوء مكارمو انقضى الدىر ) ابن 

( وبو يرمز المسيحيوف إلى النقاء ٚٛ، ص ٕٛٓٓاألبار، 
والصفاء ، فيظهر المسيح في كنائسهم مرتديا ثوبا أبيض ، 
ولألبيض دءلة دينية متداولة في الحضارات والديانات 
القديمة ،  ففي عقيدة الروماف القديمة كاف األبيض لونا 

 مقدسا ، ومقصورا على آلهتم .
يحمل دءلة وفي مصر الفرعونية ،كاف لوف التاج األبيض 

(  ،  ٖٙٔ ص ، ٜٜٚٔعمر،مختار اءستقرار والسالـ )
وعند اآلشوريين ،يرتدي الكاىن قميصا أبيض ، ولألبيض 
دءءت اجتماعية واةحة ، فتوص  اليد بالبيضاء في 
دءلة على العطاء السخي ، وأكثر ما يظهر أثر اللوف 

بما يحملو من دءءت تتصل في أغلبها  -األبيض 
في شعرنا العربي القديم  ، فمن  -ة والتفاؤؿ باإليجابي

 دءءت اللوف األبيض : 
فألف   دءلتو على الحقيقة الناصعة و الجوىر األصيل :  -

األبيض ىو أكثر األلواف وةوحا وسطوعا، ولو القدرة على 
إطفاء بريق األلواف األخرى عند اختالطو بها توص  

مقابل الزي  ،  الحقيقة بالبياض والنصاعة ، لوقوفها في
وكشفها ما يشوبو من دنس وكذب وخداع ، وىو لوف 
الوةوح ، ففي بياف رسالة موسى ، وتأييد اهلل لو في تأكيد 

() فَِإَذا ِىَي بَػْيَضاُء لِلنَّاِظرِينَ  َيَدهُ  َونَػَزعَ نبوتو ، قاؿ تعالى:)
( ، وقد وجدنا ىذه الدءلة في شعرنا ٛٓٔاألعراؼ ،اآلية

                         ترة العبسي يقوؿ :القديم، نسمع عن
 خصائِلي تمحو َوبيضُ            جلدي الِعدا بَسوادِ  تَعيػُِّرني
واألبيض لوف (    ٜٗص ، ٕٜٜٔ التبريزي ، )  الَسوادا

وقد سمي الحواريوف بذلك لما في  الطهارة ٍوالنقاء والعفة :
اري، قلوبهم من نقاء روحي  " وكل مبالغ في نصرة آخر حو 

وخص بعضهم بو أنصار األنبياء عليهم السالـ ، وقولو 
،أنشده ابن دريد :     بكى بعينك واك  القطر                  

ابن الحواري العالي الذكر  ،   إنما أراد ابن الحواري ، 
يعني بالحواري الزبير ، وعنى بابنو عبداهلل بن الزبير ، وقيل 

 ريوف للبياض ، ألصحاب عيسى عليو السالـ الحوا
وىذا أصل قولو صلى اهلل عليو وسلم  "حواري من أمتي " 
وىذا كاف بدأه ألنهم كانوا خلصاء عيسى وأنصاره ، وأصلو 

 ( ٕٗٙ، ص ٖٕٓٓابن منظور ، من التحوير التبييض " ) 
وىو لوف العفة والشرؼ ،  ومن ذلك  قوؿ عمرو بن كلثـو 

 ،يص  نساء قومو بهذه الصفة :
ا بيض حساف     نحاذر أف تقسم أو تهوَف على آثارن
(   وفي متداوؿ اءستخداـ ٕٜٔـ ، صٕٗٓٓ)الزوزني ، 

المعاصر يقاؿ : فالف صفحتو بيضاء ، أي نظيفة ونقية ء 
 تنتابها الشكوؾ .

فاألبيض لوف يتفاءؿ  اإليجابية والتفاؤؿ وإشاعة الفرح : -
الص بو ، ومن التفاؤؿ أف يصبح األبيض لوف الكفن والخ

عند المسلمين ، بما للموت من رمزية إيجابية في قناعاتهم 
، فهناؾ حياة النعيم الباقية والخلود األبدي ، في مقابل 
الدنيا المحتومة نهايتها بالفناء ، وىو بلونو األبيض يحمل 
دءءت الخالص من اءبتالءات ، ومن الشرور، واآلثاـ ، 

دنياه نقيا كثوبو  والطهارة منها ، ليذىب اإلنساف ،ويودع
 الذي يرتديو أبيض نقيا من كل خبث ودنس . 

وألف األلواف قد تشكل موروثا في فكر الجماعة البشرية 
( ، فقد اقتضت عادات ٓٗ، ص ٕٛٓٓ)حمداف ، 

العرب أف ترى في ىذا اللوف من الدءءت اإليجابية ما 
يدفعها إلى التفاؤؿ بو ، فهو بشير الخير ، فالناقة البيضاء 
ىي ناقة ميمونة ، وىذا طرفة بن العبد يشبو بياض خد ناقتو 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

 
 

 

 

 

123 
 

 

  

 ببياض القرطاس :
وخد كقرطاس الشآمي ومشفر      كسبت اليماني قده لم 

(     والمرأة البيضاء ىي  ٗٛ، صٕٗٓٓيجرد )الزوزني ، 
ابنة العز والشرؼ ، و نساء الجنة بيض كبياض بيض النعاـ 

()الصافات ، اآلية ، قاؿ تعالى : ) كأنهن بيض مكنوف 
( ، وبياض الرجل دليل على رفعتو وسمو مكانتو ٜٗ

 اءجتماعية ، قاؿ سبيع بن الخطيم التيمي : 
ومجالس بيض الوجوه أعزة            حمر اللثات كالمهم 

 ( ،  ٕٖٕ، ص ٕٕٔٓمعروؼ ) األصمعي ، 
 ويقوؿ حساف بن ثابت مفاخرا: 

ألنوؼ من الطراز بيض الوجوه كريمة أحسابهم        شم ا
 ( ٖٖٙ، ص ٕٛٓٓاألوؿ   ) البرقوقي ، 

وقد يخرج اللوف األبيض إلى دءءت سلبية  ، كما في قولو 
ُهمْ  َوتَػَولَّىَٰ تعالى : ) يَا َأَسَفىَٰ َعَلىَٰ يُوُسَ  َوابْػَيضَّْت  َوقَاؿَ  َعنػْ

َناُه ِمَن اْلُحْزِف فَػُهَو َكِظيمٌ  ( فالبياض  ٗٛ( )يوس  ،اآلية َعيػْ
رتبط بفقد القدرة على اإلبصار ، وكما في دءلتو على ىنا ي

 الشيب ، نسمع أبا العتاىية :
 بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغن البكاء وء النحيب

نعاه الشيب والرأس الخضيب  فيا أسفا أسفت على شباب 
 ( ٙٗ، صٜٙٛٔ) أبو العتاىية ، 

وىو في حاؿ خروجو إلى بعض الدءءت المناقضة ، ء 
يزاؿ يلقى من يتمسك بدءلتو اإليجابية ، ويعيده إلى دائرتو 

 التفاؤلية ، وىذا المستنجد باهلل العباسي ،يقوؿ: 
 عيرتني بالشيب وىو وقار           ليتها عيرت بما ىو عار
إف تكن شابت الذوائب مني     فالليالي تنيرىا اءقمار 

 ( ٕٗٚـ  ، ص ٜ٘ٛٔ)الذىبي ، 
الشيب فهو لونو ، غير أف الشيب ىنا  فاألبيض ىنا دليلو

قد ُحّمل مفهوما إيجابيا ، فهو دليل على وقار صاحبو يرفع 
 من قدره وء يشينو .

األبيض لوف السالـ والسالمة التسامح والصفاء والسالـ   : 
قاؿ تعالى يخاطب موسى عليو السالـ : 

( ) َغْيِر ُسوٍء َجْيِبَك َتْخُرْج بَػْيَضاَء ِمْن  ِفي َيَدؾَ  َوَأْدِخلْ )
( أي سالمة من كل سوء أو ةرر ، وىو ٕٔالنمل ، اآلية 

لوف التسامح ونبذ الكراىية والعن  ، ولو دءءت مهمة 
ترتبط  برسائل السالـ بين البشر، وىي دءءت يكتسبها 
من خاصيتو التي يتفرد بها بين األلواف ، إذ ىو يؤل  بينها 

 جميعا، فتستجيب متماىية 
نها ، لتتساوى مجتمعة عند مستوى ثابت ، ء تفوؽ فيما بي

فيو وء طغياف ألحدىا على اآلخر ، لتشكل في النهاية 
 صفحتو المتجلية بنصاعة ونقاء فريدين  .
في أزمنة الحروب  -وعبر التاريخ كاف رفع الرايات البيضاء 

دليال على القبوؿ بالحلوؿ السلمية  -والنزاعات المسلحة 
راقة الدماء ، وكاف إطالؽ الحماـ البيض وإطفاء دواعي إ

دليال على السالـ في ثقافات الشعوب المختلفة  ، ومن 
ىنا حرصت كثير من دوؿ العالم على تضمينو في أعالمها  
، ليكوف رسالة سالـ مالزمة ، ومبثوثة عبر الزماف والمكاف 
، وىو وإف كاف يمُثل في أعالـ تلك الدوؿ مساحة صماء ، 

ادرا على إرساؿ دءءتو المهمة في الدعوة إلى فإنو يظل ق
 السالـ العالمي . 

ومما يكسبو دءءت مضاعفة في علم المملكة العربية 
السعودية ، أف حضوره ء يتمظهر من خالؿ مساحة صماء 
خالية ، وإنما يرتفع شرفو ، ويسمو إشعاعو ، بحملو منطوؽ 

أعظم  شهادة دين السالـ والمحبة ، الدين المتجلي عن
رسالة سماوية إلى العالمين كافة  ، بػ ) أف ء إلو إء اهلل وأف 

 محمدا رسوؿ اهلل ( . 
وىكذا تجتمع كل تلك الدءءت اإليجابية ، في بياض 
المسطور الحامل لدءءت السالـ ، التي تعلن عن اتساع 
مداىا بقدر اتساع رسالة اإلسالـ الموجهة إلى العالمين ، 

وامتدادىا بالخير لكل البشر ، ومما يزيد  ورفعتها وسموىا
من إشعاع  اللوف األبيض أنو قد جاء محتوى باللوف 
األخضر ليسطر بذلك رسالة إنسانية تسمو بالخير والمحبة 
والسالـ ، وىو ما سنفصل الحديث عنو في موةع ءحق 

 من ىذه الدراسة .
                                                 ثانيا / سيميائية التعبير التشكيلي بالخط والرسم :

التشكيل مصدر للفعل شّكل ، ويتصل معناه بالجانب  
)           التصويري والتمثيلي " تشّكل : تصور ، وتمثل "
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ويسيطر البعد ( ، ٖٜٗإبراىيم ، وآخروف ، د.ت ، ص
لدى  –البصري على دءلة ىذا المصطلح ، ذاؾ أنو ارتبط 

بفن الرسم ، غير أنو وبفعل واقع  –لجمالي أوؿ اشتغالو ا
التداخل ،وكسر التخـو بين األنواع المختلفة ، شهد تمدده 
في اتجاه فنوف أخرى ،ليبلغ مع ذلك أعلى مستوياتو 
التصويرية والتعبيرية ، وبتركيزنا في ىذه الدراسة على 
الجانب التشكيلي ، سنعتمد ىذه الحاؿ من التداخل ، 

عنونة جزئيات ىذا المبحث عنونة ُتداخل التي تمكننا من 
كأرقى الفنوف التعبيرية التي تشتغل عليها   -ما بين األدب 
 الدراسات 
وفن الرسم / التشكيل ، وىو الفن الذي  –السيميائية 

لبلوغ  -في ىذا الموةع  –ترتكز عليو ىذه الدراسة 
جزئيات المبحث على ىدفها المنشود ، وعليو تكوف عنونة 

 آلتي :النحو ا
 أ / تشكيل الصورة الجزئية :

للخط العربي قداستو الدينية ، فقد ُحمِّلت بو  الخط :  -
أقدس الرساءت السماوية  ، ولو جماليتو التي يكتسبها من 
ترابط حروفو ، وطبيعتها اءنسيابية المطاوعة للمد واءنحناء 
واءستدارة ،والتشكل بأشكاؿ ىندسية بديعة ، كما يمتاز 

ليتو للتزين والتجمل ،مفيدا من نقاط اإلعجاـ والضبط ، بقاب
وخطوط ونقوش الزخرفة اإلسالمية ، دوف أف يطرأ عليو ما 

 يغير جوىره األصيل .
وللخطوط في انتقائها ،وتآل  أجزائها ،وزخرفتها قيمة 
تشكيلية ، تأتي من دقة اءنتقاء أوء ، ثم من مهارة تأليفها 

وسماكة ، قتامة ونصاعة ،   بين العناصر المختلفة دقة
وإبداعها أبنيتها المدىشة ،ةمن أبعاد ىندسية ،وإيقاعات 
متوائمة يكش  انسجامها عن براعة التألي  ،ومتانة 
التركيب ، وطالما ارتبط تطور الخط بالتحوءت التي تطرأ 
على الفكر والثقافة اإلنسانية ، وىو تطور يعكس حركة نمو 

ىا ، ويق  تطور جاه تحضر المجتمعات ،وسيرىا في ات
الخط العربي ،وتحسينو ،وزخرفتو عبر مراحلو  في عصوره 

  المختلفة شاىد ا على ذلك .

والخط الذي تم انتقاؤه للكتابة على علم المملكة ىو خط 
الثلث ، وىو من أجمل الخطوط العربية  ،وأصعبها من 
حيث القاعدة والميزاف ، وبمقاربتو يتم قياس إبداع الخطاط 
من عدمو ، وقد استخدـ عبر التاريخ في تزيين المساجد 
،والمحاريب ،والقباب ،وبدايات المصاح  ، وتحلية 
المخطوطات والكتب ، وخط بعض الخطاطين المصح  
بو ، ودءلة الذىاب إليو في علم المملكة تكش  عن نهج 
يجمع إلى مساره التطويري بين أصالة الفكر ونضج اءلتزاـ  

لجماؿ ، ودقة اءنتقاء وجودة الفن وإتقاف والتركيز وا
 الصناعة. 

والكلمات المكتوبة بهذا الخط ، ىي كلمات شهادة ) ء 
إلو إء اهلل محمد رسوؿ اهلل ( بما للشهادة من دءلة دينية 
تعتز بالدين اإلسالمي  وكلمة التوحيد هلل الواحد األحد ، 

 والحياة،وتختزؿ فلسفة المسلم وموقفو من الوجود والكوف 
وإدراكو الحكمة من خلقو وخلق كل ما حولو ، ودءلة 

 إنسانية تنبذ العنصرية والعرقية 
وكل النزعات الشوفينية ، حيث الشهادة على العلم رسالة 
سالـ معلنة ، ودعوة مفتوحة تنهض بها المملكة وترسلها 
إلى العالمين للدخوؿ بهذا الدين العظيم ، الذي ء يفرؽ 

 أعجمي إء بالتقوى ، وىو المعيار الذي يعلو بين عربي وء
ليصبح مقياسا  للتمايز بين الناس بعيدا عن أصولهم 

 وأعراقهم .
وعن المساحة التي تحتلها الشهادة ، وموقعها من المساحة 

، فإنها تشبع مساحة تتوسط ببروز نص  المستطيلة  
ى اءمتداد األفقي من مساحة العلم ، كما تشبع باستنادىا إل
السي  نص  اءرتفاع الرأسي من مساحتو ، وبهذا تكوف 
قد أشبعت من مساحة العلم الخضراء نصفها تقريبا ، وىو 
ما يحفظ لها قدسيتها ودرجتها من األىمية ، ويمنح 
وجودىا على صفحتو  تناسبا مساحيا  بينها وبين محيطها ، 
و يربط مظهرىا الجمالي ربطا متينا بالمحيط األخضر من 

ها ،مما يعطيو سمة اءنسجاـ والتواـؤ ، ثم إنها تشكل حول
بما لألبيض  -من خالؿ اتخاذىا اللوف األبيض لونا لها  -
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مركز إشعاع ذا قوة وجذب لرسالة سالـ  -من بريق أخاذ 
ونور تحملها إلى العالمين ، تنطلق من قلب اللوف األخضر 
ع ، الذي يبرزىا ويشكل داعما قويا  لها، ولذلك اإلشعا 

 الذي يأخذ باألبصار واأللباب .
شكل حروفها / رؤوسها وحوافها وقاعدتها ، فإننا وأما عن 

نجد أف خطوط حروؼ الشهادة تكتسب روحانيتها العالية ، 
من اتخاذىا مسارا صاعدا نحو السماء، فكأنما بوجودىا 

في  -األرةي المعلق بعالم الروح والملكوت ، يشق 
عة ، أو كأسنة من نور ترتفع الفضاء كأسهم مشر  -عروجو 

بإشراقها  إلى أعلى  ، لتخترؽ الحجب وأكناؼ السماء 
مكبرة ومسبحة هلل الخالق المبدع العظيم ، كما يعطي ىذا 
التشكيل المتجو صعودا دءلة التوحيد التي تنطلق في صورة 
خطوط  تتخذ لحركتها مسارا محددا واحدا ء ثاني لو  ، 

ءعتراؼ بعبودية المخلوؽ للخالق ذاؾ ىو مسار اإلقرار وا
المبدع وحده ء شريك لو ،  مما يعلي من قيمة اإلنساف 
ويعزز احترامو لذاتو كونو مخلوقا مكرما ، ويعطي دءءت 
ألبعاد حرية مكفولة ، وطموح ونمو لحياة واستقرار ، يتسع 

 مداه بمقدار إخالص العبودية هلل الواحد القهار . 
لحروؼ، فهي تمتد مستوية برسوخ ، وأما عن قاعدة ىذه ا

في خطوط أفقية مستقيمة دونما اعوجاج ، فتعطي دءلة 
الثبات واءتزاف والرسوخ ، رسوخ على األرض ، وامتداد في 
اتجاه السماء ، ىي إذف رسالة اإلسالـ / الدين الحني  ، 
التي تجمع ما بين الدين والدنيا ، وبهذا يكوف المستوى 

ز ثقل لتجميع قوى واتجاىات األفقي قد شكل مرك
الخطوط الصاعدة في انطالقها من المحدود في اتجاه 

 الالمحدود ، مما يدؿ 
على  قوة رسوخ نهج المملكة التي ترى ةرورة التمسك 
بالثوابت وعدـ الحياد عنها . كما يدؿ على حرصها وىي 
ترسم خطوط علمها على تحميلو أىم مالمح ىويتها ببعديها 

 عربي األصيل  . اإلسالمي وال
والمالحظ أف نص كلمة الشهادة ء يختل  اتجاه قراءتو 
بين واجهة العلم األمامية وواجهتو الخلفية ، ولم يتم 
الذىاب عند تسطير الشهادة على الواجهة الخلفية إلى 

الكتابة المعكوسة أو المرآتية * ، فهي تقرأ على الواجهتين 
نص الشهادة يكش   من اليمين إلى اليسار ، وثبات اتجاه

عن دءلة الحرص الشديد على ةماف الحفاظ على قدسية 
الشهادة ، بأف تنطق بالشكل السليم في الحالين ، فهذه 
جملة ء يجوز أف يقاربها أي شكل من أشكاؿ العبث ، 
فقيمة دءلتها المعنوية تتفوؽ وترتفع على كل القيم 

تكمن في  والغايات مهما كاف نوعها ، وجماليتها الشكلية
 سالمة وجهة كتابتها .

وأما اتجاه السي  فلم يمنع من انعكاس اتجاىو على  
الواجهة الخلفية مانع  ، فقبضتو على واجهة العلم تكوف 
مع السارية ، بينما تكوف قبضتو على الواجهة الخلفية 
عكس السارية ، ومع ما يدؿ عليو وجوده على صفحة العلم 

حقاؽ الحق ،وإقامة العدؿ من صرامة نهج المملكة في إ
،ودرء الباطل ، فإف السماح بانعكاس وةعو يضي  إليو 
دءلة أخرى ، تلك ىي أف سالـ البشرية ىو أساس ىذا 
النهج وىو أسلوبو إلى تحقيق غاياتو، وأف ىذا السي  ما 
ىو إء أداة تسخر لخدمة دين السالـ والمحبة ، وحماية 

رية أمنا واستقرارا حماه وتشريعاتو المنعكسة على البش
وازدىارا ، وأف ما يشتمل عليو ىذا الدين الحني  من قيم 
وتشريعات بوابة اءلتزاـ بها ىي شهادة ) أف ء إلو إء اهلل 

 وأف محمدا رسوؿ اهلل ( .
وصورة السي  الذي يمتد على صفحة العلم    الرسم : -

في وةع أفقي مستقر على وةع اءستواء الذي ء ميل فيو 
 انحناء ، تعطي دءلة العدؿ والرسوخ على قاعدة السالـ وء

واألمن ، والوسطية والبعد عن التطرؼ والتشدد  ،قاؿ تعالى 
ِلكَ ) : َوَسطًا لَِّتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس  ُأمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  وََكذََٰ

( ٖٗٔ)البقرة ، اآلية ( ۚ  َوَيُكوَف الرَُّسوُؿ َعَلْيُكْم َشِهيًدا 
كما تعطي دءلة الصرامة في تطبيق الحق ، والعدؿ بال 

 جور، ودونما 
*   كتابة تشبو كتابة األختاـ ، وقد ظهرت منذ بدايات 

 العصر اإلسالمي ، وكلماتها تقرأ من اليسار إلى اليمين
انحياز أو ميل ، ويشكل وةعو الموازي ءمتداد قاعدة 

ع قوى حروؼ الشهادة مكونا مساندا لمركز ثقل وتجمي
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واتجاىات الخطوط الصاعدة في انطالقها من المحدود في 
اتجاه الالمحدود ، كما يعطي في صورتو التي يتموةع 
خاللها أسفل الشهادة  كسي  غير مغمد دءلة رسالة 

 واةحة ، تقوؿ : إف المملكة أرض 
إيماف وسالـ ، و بلد أمن واستقرار وىدوء وطمأنينة ، قاؿ 

َذا اْلبَػَلَد آِمًنا َواْجنُْبِني  ِإبْػَراِىيمُ  قَاؿَ  َوِإذْ تعالى : ) َربِّ اْجَعْل ىََٰ
ـَ  ( ، غير أنها ٖ٘( )ابراىيم ،اآلية َوبَِنيَّ َأف نػَّْعُبَد اأْلَْصَنا

أرض قوة وحماية ، وطاقاتها مسخرة لخدمة دين اهلل الواحد 
القهار، وىي قادرة على التصدي لكل من يحاوؿ المساس 

أما عن لونو األبيض، فيحمل دءلة بأمنها وسيادتها ،و 
الموق  الشجاع واةح الرؤية صريح المنهج، الذي ء 
يخشى في وةوحو وصراحتو لومة ءئم، قاؿ صفي الدين 

 الحلي :
سلي الرماح العوالي عن معالينا       واستشهدي البيض    

 ( ٕٓىل خاب الرجا فينا  )الحلي ، د ت ، ص
ئعنا       خضر مرابعنا حمر وقولو : بيض صنائعنا سود وقا 

 (  ٕٔمواةينا )الحلي ، د ت ، ص
 ب / تشكيل الصورة الكلية :

األسلوب : يكش  أسلوب صياغة العناصر المكونة    -
لعلم المملكة العربية السعودية عن وعي جمالي عاؿ ، 
تبلوره مالمح  واةحة ، يتعلق بعضها بحسن اختيار اللوف :  

لندي المشبع من درجات اللوف كاختيار األخضر العشبي ا
األخضر ، بما يتميز بو ىذا اللوف من رونق وبهاء يتواءـ 
بانسجاـ لوني تاـ مع بهاء اللوف األبيض ، الذي تم اختياره 
ناصعا وخالصا غير ممزوج بلوف آخر ، لتقـو بينهما حوارية 
راقية ، فاألخضر يحتوي بشمولية ىادئة اللوف األبيض 

األبيض يستجيب ليمتد بإشعاع آسر ، ليبرزه ويؤكده ، و 
يرسل سناه على تفصيالت اللوف األخضر ، فيجللو 

 بالجماؿ ويزيد من تأثيره  .
ويتعلق بعضها اآلخر  بانتقاء كلمات المسطور التي ترصع 
المساحة الخضراء بحروؼ نورانية  ، وتحديد نوع الخط 
ومساحتو ووةعو واتجاىو ، وىو الخط الذي تم اختياره 

 قة متناىية ،كما تم تسطيره ووةعوبد
وتحديد أبعاده بحرفية ومهارة  تراعي جالؿ موقفو في علم 
المملكة ، ليكوف جديرا باإلشراؽ بتلك الدءءت اإليمانية 

 والروحانية العالية التي تحملها كلمات المسطور .
ويأتي اختيار السي  المرسـو والمميز شكال  ولونا ووةعا 

بالتآزر مع مجمل  -ك ، ليخلق متوائما مع كل ذل
حوارا حضاريا متبادء ومستمرا لحالة من  -المكونات 

التوازف والتوافق والوحدة واءنسجاـ ، وليسهم معها في 
الكش  عن خطوط ىوية محددة وواةحة ، ولينهض بدوره 
 في إبالغ رساءت العدؿ، وإذكاء دءءت السالـ والمحبة 

المتصورة لتشكيل التكوين التقنية : ونعني بها الحبكة 
النهائي لصورة العلم ، والتي تم خاللها ترتيب الجزئيات 
والعناصر البانية ، ةمن زمانية تتحدد بالترتيب التعاقبي 
لعملية التشكيل ، ومكانية تتحدد بتموةع العناصر 

 المختلفة ةمن أبعاد مرسومة ومحددة .
وعمليات  وتتعلق التقنية بوسائل تكوين البعد التشكيلي ،

التنفيذ التي تمر بمراحل تبدأ بترتيب الجزئيات وتوزيع 
العناصر ، وتنسيقها وتحديد تموةعها في أماكنها المناسبة 
من المساحة الكلية ، بعيدا عن العشوائية واءرتجاؿ ، 
وباعتماد مقاييس علمية  دقيقة ، تستقصي تفاصيل رؤية 

تنشط بين  تقـو على تصور واةح ، لطبيعة العالقة التي
المكونات جميعها ، ةمن زمانية ومكانية محددة بحدود 
المستطيل الذي يتشكل عليو العلم ، لينتهي إلى بلوغ 
غايتو القصوى من الدقة واءكتماؿ ، حتى يشرع بعدىا في 
ممارسة دوره في عمليات الترميز ،والتأثير، وبناء الدءءت 

التطويري المنشودة ، بما يعكس صورة المملكة وفكرىا 
المستفيد من التقدـ العلمي  ووسائل التكنولوجيا الحديثة ، 
ليسجل بذلك علم المملكة العربية السعودية تفوقا واةحا 
في تقنية بناء وتشكيل جزئياتو  ، وتميزا يكش  عن مهارة 

 ودقة ء تضاىى في انتقاء وتوزيع وترتيب عناصره.
ة بمفهومها المقصود ىنا بالوظيفة ، الوظيف  الوظيفة :

البنيوي ، حيث البنية " نظاـ تحويالت لو قوانينو من حيث 
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أنو مجموع ، ولو قوانين تؤمن ةبطو الذاتي " )فضل ، 
( فموقع العناصر الداخلية التي تشكل ٛٛٔـ ، صٖٜٛٔ

بنية علم المملكة ، والمتوزعة بين اللوف والخط والرسم ، 
 تقيم عالقاتها  فيما بينها 

كلي ةمن قانونها الخاص، لتشكل خالؿ ،وفي إطارىا ال
ذلك نظامها الضابط الذي يرتد ليحفظ لها استقرارىا ، 

 ويضمن حركتها وتفاعالتها  في داخلو  .
وبناء عليو فإننا ء نستطيع الوقوؼ على وظيفة بنية علم 
المملكة من خالؿ اءستعانة بعناصر من خارجها ، وإنما 

ـو بين األجزاء المترابطة من اكتشاؼ طبيعة العالقة التي تق
لتشكل نظامها الضابط  ، فهو بنية متكاملة  ، ومكتفية 
بذاتها ، ومستغنية بقوانينها الخاصة عن اءستعانة  بعناصر 

 من خارجها .
وءشك أف ىذا البناء المتسم بالتماسك والتكامل والوحدة  

، يعكس دءءت إيمانية تبرىن على اإليماف الراسخ بوحدة 
، وسيرورة أجزائو وفق نظاـ كلي يربط بين األجزاء  الكوف

جميعها ةمن وحدة كلية شاملة ، تعيد إلى اإلنساف سالمو 
النفسي ، وثقتو باهلل الخالق العظيم المبدع ، وإيمانو بوحدة 
الكوف وكليتو ، وىو اءعتقاد الذي عملت على زعزعتو  

ن ، الفلسفات اإللحادية  كفلسفة الوجوديين ، والطبيعيي
وتوجهات التجزيء واءنشطار التي قادت اإلنساف إلى 
عزلتو وانتحاره ، بل ودماره ةمن حربين عالميتين ءيزاؿ 

 يعاني من آثارىما . 
ويمكن لهذه الدراسة أف تجدوؿ مدار بحثها عبر جزئياتو 

 المختلفة خالؿ الجدوؿ اآلتي :
ية / في الدءلة ذات الخصوص الدءلة العامة / المباشرة العنصر

 علم المملكة 
 اللوف 
   
 األخضر   

 
 الشجر ، وخضرة الطبيعة

    

 الخصوبة واءرتواء والنماء
 الطمأنينة واءستقرار

 التوازف
 النبل 

 
 األبيض

 
 النور

 الحقيقة الناصعة / الجوىر النقي
 اإليجابية والتفاؤؿ 

  الخالص

 الشرؼ والرفعة

 السالـ

 الصور الجزئيةتشكيل 
 الخط     
 

 خط الثلث
خط عربي سمي بالثلث 
ألنو يكتب بقلم يُقط 
محرفا بسمك ثلث قطر 
القلم ألنو يحتاج إلى 
الكتابة بحرؼ القلم 

 وسمكو .

 األصالة والنضج 
 التركيز والدقة  

 الجماؿ 
 الجودة واإلتقاف 

بعد يقاس بأدوات محددة  مساحة المسطور
 متر والسنتيمترللقياس كال

 

 األىمية 
 التناسب المساحي  

 اءنسجاـ والتواـؤ
 

 اتجاه الحروؼ
 

صعودا وىبوطا ويمينا 
 ويسارا

 الروحانية العالية
 التوحيد
 الحرية

البعد المستوي أفقيا من  قاعدة الحروؼ
 خطوط الحرؼ 

اءنطالؽ من المحدود إلى 
 الالمحدود .

 التمسك بالثوابت 
 النهج  ورسوخو .  اتزاف

من اليمين إلى اليسار أو  اتجاه القراءة
 العكس .

 قدسية الشهادة  
 تفوؽ جماليتها المعنوية .

ارتباط جماليتها الشكلية بسالمة 
 وجهة كتابتها.

 تشكيل الصورة الكلية
 األسلوب

 
 
 
 
 

طريقة صياغة العناصر 
المختلفة بين اللوف 
والخط والرسم وفقا 

منهجية واةحة تكسبها ل
 قدرتها التعبيرية 

 التوازف والتوافق 
 التواـؤ واءنسجاـ. 

 الوحدة 

الحبكة المتصورة   التقنية
لتشكيل التكوين النهائي 

 لصورة العلم

التفوؽ والتميز بما يعكس صورة 
المملكة وفكرىا التطويري 
المستفيد من التقدـ العلمي  

 ة . ووسائل التكنولوجيا الحديث
 الوظيفة
 
 

 الكلية
 التحوؿ

 الضبط الذاتي

إعادة اإلنساف إلى سالمو النفسي 
، وثقتو باهلل الخالق العظيم 
المبدع ، وإيمانو بوحدة الكوف 

 وكليتو .

 
 لخاتمة :

تنتهي ىذه الدراسة إلى خاتمة تدوف فيها أىم النتائج التي 
إف -ٔتم لها التوصل إليها ، وذلك على النحو اآلتي :    

علم المملكة يتميز عن أعالـ الدوؿ األخرى بعدـ احتفائو 
إف من  -ٕببهرجة من األلواف المتصادمة .               

دءءت اللوف األخضر المنعكسة في علم المملكة : دءلة 
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الخصوبة واءرتواء والنماء ، ودءلة اءستقرار والطمأنينة ، 
 ودءلةالتوازنودءلة النبل .    

إف دءلة الخصوبة في علم المملكة تتعدد جوانبها  -ٖ    
-ٗ، بحسب وةعية اللوف األخضر،  ومساحتو من العلم  

إف اللوف األبيض في علم المملكة يكتسب دءءت 
مضاعفة لحملو منطوؽ شهادة دين السالـ والمحبة .    

إف من دءت اللوف األبيض المنعكسة في علم المملكة -٘
قة الناصعة والجوىر األصيل ، والطهارة :دءلتو على الحقي

والنقاء والعفة ، واإليجابية والتفاؤؿ ،والتسامح والصفاء 
 والسالـ . 

إف دءلة الذىاب إلى خط الثلث في علم المملكة ،  -ٙ  
تكش  عن نهج يجمع إلى مساره التطويري بين أصالة 
 ،الفكر ،ونضج اءلتزاـ ، والتركيز والجماؿ ، ودقة اءنتقاء 

  .وجودة الفن واإلتقاف
يمثل دعوة سالـ ترسلها إف تسطير كلمات الشهادة  -ٚ

المساحة التي تمألىا تحفظ المملكة إلى العالمين ، كما أف 
لها قدسيتها ، وتربط مظهرىا الجمالي بمحيطو الذي تشكل 

إف خطوط  -ٛفيو مركز إشعاع ذا قوة وجذب .             
تها العالية ، من اتخاذىا حروؼ الشهادة تكتسب روحاني

مسارا صاعدا نحو السماء، وىي تعطي باتخاذ حروفها 
مسارا واحدا ، دءلة اإلقرار واءعتراؼ بعبودية المخلوؽ 
للخالق وحده ،  مما يعلي من قيمة اإلنساف ويعزز احترامو 

 لذاتو كونو مخلوقا مكرما . 
إف استواء حروؼ المسطور على قاعدة أفقية دونما  -ٜ
يل أو اعوجاج يدؿ على رسوخ نهج المملكة ، وتمسكها م

بثوابتها ، وحرصها على تحميل علمها أىم مالمح ىويتها 
 ببعديها اإلسالمي والعربي األصيل  

إف ثبات اتجاه نص الشهادة على واجهتي العلم يدؿ  -ٓٔ
على الحرص على ةماف الحفاظ على قدسيتها، بأف تنطق 

، فهذه جملة ء يجوز أف بالشكل السليم في الحالين 
يقاربها أي شكل من أشكاؿ العبث ، فقيمة دءلتها المعنوية 
تتفوؽ على كل القيم والغايات مهما كاف نوعها ، وجماليتها 

            الشكلية تكمن في سالمة وجهة كتابتها .                                                                                       
إنو مع ما يدؿ عليو وجود السي  على صفحة العلم  -ٔٔ

من الصرامة في إحقاؽ الحق وإقامة العدؿ، فإف انعكاس 
اتجاىو على الواجهة الخلفية يعطي دءلة تسخيره لحماية 

                                                     السالـ، حيث السالـ ىو أساس نهج المملكة                                                       
إف استواء السي  في وةع أفقي مستقر، يعطي  -ٕٔ

 دءلة العدؿ والرسوخ على قاعدة الوسطية .     
إف تموةعو في وةع مواز ءمتداد قاعدة حروؼ -ٖٔ

الشهادة ، يعطي دءلة تشكلو  مكونا مساندا لمركز ثقل 
الخطوط الصاعدة في انطالقها من  وتجميع قوى واتجاىات

 المحدود إلى الالمحدود .   
إف بروزه على صفحة العلم كسي  غير مغمد  -ٗٔ  

يعطي دءلة رسالة ، تقوؿ إف المملكة أرض سالـ، وبلد 
بلد قوة وحماية، فهي قادرة على  -أيضا-استقرار لكنها

 التصدي لكل من يحاوؿ المساس بأمنها وسيادتها .
أسلوب صياغة العناصر المكونة  يكش  عن إف  -٘ٔ  

وعي جمالي عاؿ ، تبلوره مالمح يتعلق بعضها بحسن 
اختيار اللوف ، ويتعلق بعضها اآلخر بكلمات المسطور التي 
ترصع المساحة الخضراء بحروؼ نورانية ، وتحديد نوع 
الخط ومساحتو ووةعو واتجاىو ، وىو الخط الذي تم 

رة تراعي جالؿ موقفو في العلم  اختياره وتسطير حروفو بمها
ليكوف جديرا باإلشراؽ بتلك الدءءت الروحانية العالية 

 التي تحملها كلمات المسطور .
إف علم المملكة العربية السعودية يسجل تفوقا  -ٙٔ

واةحا في تقنية بناء وتشكيل جزئياتو ، وتوزيع وترتيب 
عناصره ،بما يعكس صورة المملكة وفكرىا التطويري 

لمستفيد من وسائل التكنولوجيا الحديثة  .            ا
إف بنية العلم المتسمة بالتماسك والتكامل والوحدة  -ٚٔ

تعكس دءءت إيمانية تبرىن على اإليماف الراسخ بوحدة 
الكوف ، وسيرورة أجزائو وفق نظاـ كلي يربط بين األجزاء 
مو جميعها ةمن وحدة كلية شاملة ، تعيد إلى اإلنساف سال

النفسي ، وثقتو باهلل الخالق العظيم المبدع ، وإيمانو بوحدة 
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إف علم المملكة كما يتمظهر في  -ٛٔالكوف وكليتو 
أف   -بكل كفاءة واقتدار -صورتو الكلية  قد استطاع 

ينهض رمزا ممثال لهويتها الوطنية بأبعادىا القومية 
 واإلسالمية واإلنسانية.

 المصادر :
 القرآف الكريم . -ٔ
 لمراجع :ا 
الحلة ـ . ٕٛٓٓابن األبار ، محمد بن عبداهلل .  -ٔ

. بيروت ، لبناف : دار الكتب السيراء في تراجم الشعراء 
 العلمية .   

ـ . ٕٕٔٓاألصمعي ، عبدالملك بن قريب .  -ٕ
 . القاىرة ، مصر :  دار المعارؼ. ٘. طاألصمعيات 

شرح ديواف ـ .  ٕٛٓٓالبرقوقي ، عبدالرحمن . -ٖ
 . بيروت ، لبناف : دار الكتاب العربي .اف بن ثابت حس
. دءءت األلواف في شعر ـٕٕٔٓبالوي ، مرسوؿ . -ٗ

، السنة  ٛ، العدد  مجلة إةاءات نقدية  . يحيى السماوي
 .ٚٔ. ص ٕ
 شرح ديوافـ . ٕٜٜٔالتبريزي ، يحيى بن علي . -٘

 الكتاب العربي . . بيروت ، لبناف : دارعنترة
نظرية المصطلح ـ . ٕٕٓٓت محمد . جاد ، عز  -ٙ

 . القاىرة ، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب النقدي
.  دءئل اإلعجازـ .  ٜٙ٘ٔالجرجاني ، عبدالقاىر .  -ٚ

 القاىرة ، مصر : دار المنار . 
ـ . الجماؿ اللوني ٕٕٔٓحاجي أبادي ، وآخروف .  -ٛ

 مجلة دراسات األدب في الشعر العربي المعاصر . 
 .ٗٛص . ٕ، السنة  ٜ، العدد  المعاصر

.  بيروت ، الديوافالحلي ، صفي الدين . د ت .  -ٜ
 لبناف : درا صادر .

دءءت  . ـ ٕٛٓٓحمداف ، أحمد عبداهلل .  -ٓٔ
. رسالة ماجستير ، كلية األلواف في شعر نزار قباني 

 .ٕٛٓالدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية بنابلس ، 
ـ . مدخل إلى المنهج ٜٜٚٔي ، جميل .حمداو  -ٔٔ

،  ٖ، العدد مجلة عالم الفكر اإللكترونية السيميائي . 

 .ٚٛص
األعماؿ الشعرية ـ . ٜٚٛٔ دنقل ، أمل . -ٕٔ  

 .القاىرة ، مصر : مكتبة مدبولي . ٖط .الكاملة
دءءت ـ. ٖٕٓٓالدوري ،عياض عبدالرحمن . -ٖٔ

د ، العراؽ: دار . بغدااللوف في الفن العربي اإلسالمي 
 .الشؤوف الثقافية العامة 

سير ـ . ٜ٘ٛٔالذىبي ، شمس الدين محمد . -ٗٔ  
 ( . بيروت، لبناف : مؤسسة الرسالة  ٕٓ. ) ج أعالـ النبالء

ـ . ٕٕٓٓالرويلي ، ميجاف ، والبازغي ، سعد . -٘ٔ 
 .المغرب :المركز الثقافي العربي . دليل الناقد األدبي 

 ـ.ٕٗٔٓمتقي  وأحمد ،خاطرة . زادة ،عيسى   -ٙٔ
،  مجلة إةاءات نقدية. دءلة األلواف في شعر المتنبي 

 .ٖ٘ٔ، ٖٗٔ. ص ٗالسنة   ٘ٔالعدد 
شرح  ـ .ٕٗٓٓالزوزني ، الحسين بن أحمد .  -ٚٔ 

 . بيروت ، لبناف : دار المعرفة  . ٕ.ط المعلقات السبع
ـ . ٕٜٛٔابن سناف الخفاجي ، عبداهلل بن محمد .  -ٛٔ
 .. بيروت ، لبناف :دار الكتب العلمية ر الفصاحة س
سيكولوجية ـ . ٕٜٛٔصالح ، قاسم حسين .  -ٜٔ 

 .. بغداد، العراؽ: دار الرشيدإدراؾ اللوف والشكل 
عيار ـ . ٜٙ٘ٔابن طباطبا ، محمد بن أحمد .  -ٕٓ 

 . القاىرة ، مصر : المكتبة التجاريةالشعر 
ـ . ٜٛٔلقاسم . أبو العتاىية ، إسماعيل بن ا -ٕٔ 

 . بيروت، لبناف : دار بيروت للطباعة والنشر . ديوانو
 . ط واللوف اللغةـ . ٜٜٚٔمختار  . أحمدعمر ،  -ٕٕ

 الكتب.        القاىرة ، مصر : عالم .2
الخطيئة والتكفير من ـ. ٜٜٛٔالغذامي ، عبداهلل . -ٖٕ

. القاىرة ، مصر:الهيئة المصرية البنيوية إلى التشريحية
 لعامة للكتاب .ا

. )  مقاييس اللغةـ . ٜٜٚٔابن فارس ، أحمد .   -ٕٗ
 ( . بيروت ، لبناف : دار الفكر .  ٘ج
نظرية البنائية في النقد ـ . ٖٜٛٔفضل ، صالح.   -ٕ٘
 . بيروت ، لبناف : منشورات دار اآلفاؽ الجديدة . األدبي
مرقاة ـ. ٕٕٓٓالقاري ، علي بن سلطاف محمد.   -ٕٙ
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، بيروت ، لبناف:  ٖ. جشرح مشكاة المصابيح  المفاتيح
 دار الفكر  . 

اللوف ـ. ٕٓٔٓالمرازقة ، نجاح عبدالرحمن .   -ٕٚ
. رسالة ماجستير . كلية اآلداب ، ودءلتو في القرآف الكريم

 .ٖٜجامعة مؤتة ،
 مروجـ . ٜٛٗٔالمسعودي ، علي بن الحسين .  -ٕٛ 

مطبعة السعادة . القاىرة ، مصر :  ٕط.  1 )) ج .الذىب
 . 
المعجم   مصطفى ، إبراىيم ، وآخروف . د.ت .  -ٜٕ

( . بيروت ، لبناف : دار إحياء التراث ٔ. )ج الوسيط،
 العربي . 
نفح الطيب  ـ .ٜٛٛٔالمقري ، أحمد بن محمد .  -ٖٓ

بيروت ، لبناف :  ( . ٖ. ) ج من غصن األندلس الرطيب
 دار صادر . 

لساف ـ . ٖٕٓٓـر .  ابن منظور، محمد بن مك -ٖٔ 
 ( . بيروت ، لبناف : دار صادر .ٗ. ) ج العرب


