
0 

 
 جامعة الفيوم
 كمية اآلداب

 قسم المغة اإلنجميزية وآدابيا
 

 بعض الجرائد المصرية واألمريكية المعاصرة فيلغة تعميقات الكاريكاتير 
 دراسة لغوية مقارنة

 
 بيا داآقسم المغة االنجميزية و  رسالة مقدمة إلى
 جامعة الفيوم - دابآلكمية ا

 
 إعداد
 

 خطيري نيفين جالل الدين محمد يوسف
 في المغوياته استيفاء لممتطمبات المقررة لمحصول عمي درجة الدكتورا

 
 
 إشراف 
 د.فاتن أحمد رمضان                أ.د. سموى عبد العزيز كامل                  

              اإلنجميزيمدرس األدب                    أستاذ المغويات                       
 جامعة الفيوم    -داب آلكمية ا                  جامعة القاىرة        -دابآلكمية ا 
 
 

1025 



1 

 مستخمص
أصببببحت لغبببة الفكاىبببة مجببباال متطبببورا فبببي العقبببود القميمبببة األ يبببرة وقبببد أ بببارت 
اىتمببام عمببم المغويببات بشببكل  بباص لعببدة سببنوات حيببث توجببو اىتمامببا  اصببا نحببو دراسببة 

المفظيببة وجوىرىببا  ببمل ال مسببة وعشببرون عامببا الما ببية  عممبباء المغببة لمفيببوم الفكاىببة 
وتعد لغة الكاريكاتير أحد األجناس األدبيبة المشبيورة فبى المغبة الفكاىيبة  فيبى تنقبل ك يبرا 
مبببن المغببببة المسبببموعة فببببى المجتمبببال حيببببث أنيبببا تعكببببس االنطباعبببات والتعميقببببات العامببببة 

  المتكررة عن الق ايا والمشكمت السياسية و االجتماعية
يسببعى ىببذا البحببث نحببو فيببم تعميقببات الكاريكبباتير فببي الجرا ببد مببن  ببمل تقببديم 
تحميبببل لغبببول عبببن الكاريكببباتير فبببي الجرا بببد المصبببرية بالمقارنبببة بالكاريكببباتير فبببي الجرا بببد 
األمريكية وييدف البحث إلى التعرف عمى األدوات المغوية المسبت دمة بغبرض السب رية  

سبتعارات والكنايبات والتوريبات وايرىبا والتبي يسببت دميا عمبى سببيل الم بالل المبالغبات واال
رسببامو الكاريكبباتير لكببي يعبببروا عببن رؤيببتيم لمشببكمت وق ببايا المجتمببال كمببا يسببعى ىببذا 
التحميل لمكشف عبن طبيعبة التمعبب المفظبي فبي االسبت دام المغبوي لتعميقبات الكاريكباتير 

  ص المغوية مال التركيز عمى الوظا ف التداولية )البرجماتية( لم صا
الدراسببببة الببببى االسببببيام فبببى مجببببال الفكاىببببة الكاريكاتيريببببة بتقببببديم  هوتيبببدف ىببببذ

تقنيببات تحميميببة حدي ببة مببن  ببمل اجببراء بعببض التعببديمت عمببى النظريببة العامببة لمفكاىببة 
المفظيبببة كمبببا ت اطبببب الدراسبببة العديبببد مبببن االدوات التدواليبببة ف بببم عمبببى عبببرض أوجبببو 

المغويبة ببين لغبة الكاريكباتير المصبرية واالمريكيبة والتبي  التشابو و اال تمف فى الطبيعبة
يت بببببا منيبببببا تواجبببببد األدوات البرجماتيبببببة )أم بببببال االسبببببتدالل والتفسبببببير واإل بببببمار فبببببي 

بمعببدالت كبيببرة فببي كببل مببن تعميقببات الكاريكبباتير المصببرية واألمريكيببة  و مببن  المحاد ببة(
ية باست دام المغة المجازيبة التبي جية أ رل تتميز تعميقات الكاريكاتير في الجرا د المصر 

تتم بببل فبببي تواجبببد المتمبببا مت والمبالغبببات واالسبببتعارات المفظيبببة والتوريبببة بمعبببدالت كبيبببرة 
مقارنبببة بتعميقبببات الكاريكببباتير فبببى الجرا بببد األمريكيبببة التبببي تتميبببز باسبببت دام االسبببتعارات 

 التصويرية وأساليب الس رية 
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 الرسالة ممخص

العقود القميمبة األ يبرة فقبد كانبت مو بوعا  فيمجاال متطورا أصبحت لغة الفكاىة 

عمببببم البببببنفس و  عمببببم الببببنفسو  المغويبببباتو  م تمببببف المجبببباالت مببببن الفمسبببببفة فببببيلمدراسببببات 

عمبببم المغويبببات بشبببكل  ببباص لعبببدة سبببنوات حيبببث توجبببو اىتمبببام جتمببباعى كمبببا أ بببارت الا

رىبا  بمل ال مسبة جوىو  مفيبوم الفكاىبة المفظيبةاىتماما  اصبا نحبو دراسبة عممباء المغبة ل

 عاما الما ية  ونعشر و 

فيبببى   فببى المغبببة الفكاىيببةوتعببد لغببة الكاريكببباتير أحببد األجنببباس األدبيببة المشبببيورة 

والتعميقببات النطباعببات عكببس اا تيببنيببث أالمغببة المسببموعة فببى المجتمببال ح نقببل ك يببرا مببنت

  االجتماعيةو  العامة المتكررة عن الق ايا والمشكمت السياسية

ويمكبببن التعبيبببر عبببن الفكاىبببة فبببى الكاريكببباتير مبببن  بببمل مسبببتويين مبببن المغبببة   

ين يحبباول راسببم الكاريكبباتير التعبيببر مببن  ببمل ىببذو   الصببوريوالمسببتول  المغببويالمسببتول 

تشبببكل المغبببة سبببواء المفظيبببة وايبببر و  فكببباره مبببن  بببمل الكاريكببباتيروأ را بببوآعبببن  المسبببتويين

 يكاتير المفظية أداة لمتعبير عن رسالة الكار 

 العبالم الحبديث بوصبفو أداة لمسب رية فبيولقد اكتسب فن الكاريكباتير شبعبية كبيبرة 

  طباب فكباىى  وبوصبف العممبيمجبال البحبث  فبيينبل اىتمامبا كبيبرا لبم الواقبال  فيلكنو و 

لبذل  يعمببل ىببذا البحببث عمبى تقببديم بيانببات مببن أجببل رببط المغببة بوظا فيببا المغويببة بشببكل و 

تميبببز لغبببة تعميقبببات  التبببيكمبببا يعمبببل مبببن أجبببل دراسبببة بعبببض ال صبببا ص المغويبببة  عبببام 

بذل  يتناول البحث بشكل عام طبيعة ال طاب الفكباىى بينمبا و  الكاريكاتير بشكل  اص 

المصببرية مببن منظببور و  يحبباول بشببكل أدا تنبباول لغببة الكاريكبباتير فببى الجرا ببد األمريكيببة

 تداولى 
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 أهمية الدراسة

 التببيمصببدرا  ريببا بالمعمومببات عببن بعببض ال صببا ص المغويببة  يعتبببر الكاريكبباتير

منبباطا البحببث  لببىإ المغببويتأمببل الدراسببة بببأن ت ببيف العنصببر  تميببز لغببة الفكاىببة  لببذل 

 مجال الكاريكاتير   فيسبا تناوليا  التي

تتعمبا  التبيجاببة عبن بعبض األسب مة إليبتمكن ىبذا البحبث مبن ا و من المتوقبال أن

المغببة بنقببل رسببالة  سببيامكيفيببة إو  بفيببم رسببالة الكاريكبباتير المغويببةالمنبباى   بمببدل ارتببباط

م تقنيببات تحميميببة يمكببن عببن طريقيببا تحميببل يدقببي ببا أن يسببتطيال البحببث تنأمببل أو  الكاتببب

  ربما يتمكن البحث من تقييميا من الناحية المغويةو  تعميقات الكاريكاتير

 -أهداف البحث:

ل تقبببديم مبببن  بببميكببباتير فبببي الجرا بببد البحبببث نحبببو فيبببم تعميقبببات الكار  يسبببعى ىبببذا

الجرا بببد  فبببية بالمقارنبببة بالكاريكببباتير المصبببري الجرا بببد فبببي تحميبببل لغبببول عبببن الكاريكببباتير

  المغوية المسبت دمة بغبرض السب ريةالتعرف عمى األدوات  إلىوييدف البحث  األمريكية

 يسببت دميا والتبيوالكنايبات والتوريبات وايرىبا  سبتعاراتالواعمبى سببيل الم بالل المبالغبات 

كمببا يسببعى ىببذا  الكاريكبباتير لكببي يعبببروا عببن رؤيببتيم لمشببكمت وق ببايا المجتمببال رسببامو

 ت دام المغبوي لتعميقبات الكاريكباتيراالسب فبيالتحميل لمكشف عبن طبيعبة التمعبب المفظبي 

 الوظا ف التداولية )البرجماتية( لم صا ص المغوية   مال التركيز عمى

 -مشكمة البحث:

الطبيعبة المغويببة لمفكاىبة المسببت دمة  فببي بتمف االتشببابو و الأوجبو  ينباقش البحببث 

 األمريكيةو  المصرية كاريكاتير الجرا د ر بين عينتين منكاريكاتيال في
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 ؟ كما يطرح البحث بعض األس مة

الجرا بببد المصبببرية عبببن  فبببيتميبببز تعميقبببات الكاريكببباتير  التبببيالمغويبببة   صبببا صالمبببا  أ 

 ؟األمريكيةالجرا د 

ب  ما المظاىر المغوية المشتركة بين تعمبقات الكاريكاتير فبى العينبة  بغبض النظبر عبن 

 ؟المغة المست دمة

وفبببى صبببيااة  ؟لنقبببل رسبببالتيم  ريكببباتيراالك رسبببامويوظفيبببا  التبببياألدوات المغويبببة ج  مبببا 

 الكاريكاتير من عكس وجية نظر رسام الكاريكاتير؟  أ رلل كيف يتمكن
 

 تجميع البيانات 

قبات الكاريكباتير تتكون بيانات الدراسة الحالية من نمباذج م تبارة عشبوا يا مبن تعمي

اليببوم( بينمببا تببم  المصببريو  واأل بببارالجرا ببد المصببرية شببيوعا )األىببرام  المببأ وذة مببن أك ببر

 ,International Herald Tribune, U.S.A Today)تجميال النماذج األمريكية من 

USA Today and Washington Post)  ينباير مبن  قد تبم تجميبال النمباذج عشبوا ياو

   1021 حتي نوفمبر1020

 الدراسات السابقة

مبببن قببببل ذلببب  و  اىتمامبببا كبيبببرا بدراسبببة لغبببة الفكاىبببةشبببيدت العقبببود القميمبببة الما بببية 

دراسبة لغويبة  الصبة أيمبا الحين كانت الفكاىة بمنأل عبن مجبال عمبم المغبة و لبم يبتم تقبديم 

يعرض ىبذا الجبزء مجموعبة و   Raskin(2895)عن لغة الفكاىة حتى نشر كتاب راسكان 

 فبيتنسبب أك بر الدراسبات تميبزا و  تتنباول لغبة الفكاىبة التبيالمغويبة الم تمفبة  االتجاىباتمن 

 Nash(2895) ونبببببببببباش Raskin  (2895)كببببببببببل مبببببببببن راسبببببببببكان إلبببببببببىىبببببببببذا المجبببببببببال 
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 Chario(2881)وتشبببببباريو Attardo (2881)أتبببببباردوو  Dolitsky  (2881)ودوليتسببببببكى

 Al-Arousy  )العروسببى و ( Mazid 1000) مزيببد و Norrick(2881)  ونوريبب 

1002   1008   1020)    

تقببببديم تحميببببل لغببببة و  لقبببباء ال ببببوء عمببببى لغببببة الفكاىببببةإلببببذا يحبببباول ىببببذا البحببببث و 

 الس رية دوات المغوية المست دمة بيدف أل وء مجموعة من ا فيالكاريكاتير 
 

 منهج التحميل:

تقتصبر البيانبات و  األمريكيبةو  المصبرية مبن كاريكباتير الجرا بدلقد تم تجميال نماذج 

حيببث تحمببل المغببة المفظيببة الكاريكبباتير القببا م عمببى أسبباس الفكاىببة ىببذه الدراسببة عمببى  فببي

نتبباج إ فببيالفكاىببة  وفببى ىببذه الحالببة تمعببب الصببور دورا تكميميببا  إنتبباجالمفظيببة مسبب ولية 

 فببي المغبويذل  يمكبن ت ببمين المظيبر ايببر بببو   موقبفالفكاىبة مبن  ببمل تقبديم  مفيببة ال

 تغيير   أو تعزيز م مون الرسالة المفظية   فيالتحميل عندما يكون لو تأ ير بالغ 

 فبببيتتميبببز بيبببا لغبببة السببب رية  التبببيوتبحبببث البيانبببات الم تبببارة عبببن السبببمات المغويبببة 

 أدوات عمببم التداوليببة  سببت دامابسببوف يببتم تحميببل التفبباعمت الكمميببة و  كاريكبباتير الجرا ببد 

 رتبباطالانظريبة و  نظريبة فعبل الكبمم  و   بوء نظريبة جبرايس  فيسوف يتم التعامل معيا و 

بببين و  البيانببات   فببي  كمببا يببتم إجببراء مقارنببة بببين األم مببة ال اصببة الموجببودة أساسببيبشببكل 

 اال تمف بينيما و    حتى يمكن تحديد أوجو التشابوةاألمريكينماذج من كاريكاتير الجرا د 
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 نتائج البحث

المغببزل  السببياا فببى الوصببول الببى فيببم مببن  ببمل تحميببل البيانببات يت ببا أىميببة  

ال منى لكل كاريكباتير  ف بم عبن حتميبة وجبود مبوقفين مت بادين عمبى األقبل فبى كبل 

كاريكبباتير فببم يمكببن أن يكببون ىنببا  موقببف واحببد مباشببر فببى الرسببم حيببث تتسببم الرسببوم 

 الكاريكاتيرية بأنيا اير مباشرة  

يببات تقنتقببديم فببى مجببال الفكاىببة الكاريكاتيريببة بالببى االسببيام الدراسببة  تيببدف ىببذهو 

يببة العامببة لمفكاىببة المفظيببة ر بعببض التعببديمت عمببى النظ اجببراء تحميميببة حدي ببة مببن  ببمل

 التدواليبببة ف بببم عمبببى عبببرض أوجبببو التشبببابو كمبببا ت اطبببب الدراسبببة العديبببد مبببن االدوات

االمريكيببة والتببي يت ببا و  اال ببتمف فببى الطبيعببة المغويببة بببين لغببة الكاريكبباتير المصببريةو 

المحاد ببببة(  فبببياإل بببمار و  التفسبببيرو  االسبببتداللماتيبببة )أم بببال تواجبببد األدوات البرجمنيبببا 

مببن جيببة أ ببرل و   األمريكيببةو  فببي كببل مببن تعميقببات الكاريكبباتير المصببريةبمعببدالت كبيببرة 

باسبت دام المغبة المجازيبة التبي تتم بل فبي  الجرا بد المصبرية فيتعميقات الكاريكاتير تتميز 

مقارنبببببة بمعببببدالت كبيببببرة  والتوريببببة المفظيبببببة والمبالغببببات واالسببببتعارات تتواجببببد المتمببببا م

 التصببويرية سببت دام االسببتعاراتتتميببز با لتببيا األمريكيببةالجرا ببد تعميقببات الكاريكبباتير فببى ب

  أساليب الس ريةو 

 

  

  


