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مستخمص
أص بببحت لغ ببة الفكاى ببة مج بباال متط ببو ار ف ببي العق ببود القميم ببة األ يب برة وق ببد أ ببارت
اىتمببام عمببم المغويببات بشببكل بباص لعببدة سببنوات حيببث توجببو اىتمامببا اصببا نحببو د ارسببة
عممبباء المغببة لمفيببوم الفكاىببة المفظيببة وجوىرىببا ببمل ال مسببة وعشببرون عامببا الما ببية
وتعد لغة الكاريكاتير أحد األجناس األدبيبة المشبيورة فبى المغبة الفكاىيبة فيبى تنقبل ك يب ار
م ببن المغ ببة المس ببموعة ف ببى المجتم ببال حي ببث أني ببا تعك ببس االنطباع ببات والتعميق ببات العام ببة
المتكررة عن الق ايا والمشكمت السياسية و االجتماعية
يسببعى ىببذا البحببث نحببو فيببم تعميقببات الكاريكبباتير فببي الج ار ببد مببن ببمل تقببديم
تحمي ببل لغ ببول ع ببن الكاريك بباتير ف ببي الج ار ببد المصب برية بالمقارن ببة بالكاريك بباتير ف ببي الج ار ببد
األمريكية وييدف البحث إلى التعرف عمى األدوات المغوية المسبت دمة بغبرض السب رية
عمبى سببيل الم بالل المبالغبات واالسبتعارات والكنايبات والتوريبات وايرىبا والتبي يسببت دميا
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
مال التركيز عمى الوظا ف التداولية (البرجماتية) لم صا ص المغوية
وتي ببدف ى ببذه الد ارس ببة ال ببى االس ببيام ف ببى مج ببال الفكاى ببة الكاريكاتيري ببة بتق ببديم
تقنيببات تحميميببة حدي ببة مببن ببمل اج براء بعببض التعببديمت عمببى النظريببة العامببة لمفكاىببة
المفظي ببة كم ببا ت اط ببب الد ارس ببة العدي ببد م ببن االدوات التدوالي ببة ف ببم عم ببى ع ببرض أوج ببو
التشابو و اال تمف فى الطبيعبة المغويبة ببين لغبة الكاريكباتير المصبرية واالمريكيبة والتبي
يت ب ببا مني ب ببا تواج ب ببد األدوات البرجماتي ب ببة (أم ب ببال االس ب ببتدالل والتفس ب ببير واإل ب ببمار ف ب ببي
المحاد ببة) بمعببدالت كبي برة فببي كببل مببن تعميقببات الكاريكبباتير المص برية واألمريكيببة و مببن
جية أ رل تتميز تعميقات الكاريكاتير في الج ار د المصرية باست دام المغة المجازيبة التبي
تتم ببل ف ببي تواجببد المتم ببا مت والمبالغببات واالس ببتعارات المفظيببة والتوري ببة بمعببدالت كبيب برة
مقارن ببة بتعميق ببات الكاريك بباتير ف ببى الج ار ببد األمريكي ببة الت ببي تتمي ببز باس ببت دام االس ببتعارات
التصويرية وأساليب الس رية
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ممخص الرسالة
أصبحت لغة الفكاىة مجاال متطو ار في العقود القميمبة األ يبرة فقبد كانبت مو بوعا
لمد ارسب ببات فب ببي م تمب ببف المجب بباالت مب ببن الفمسب ببفة والمغويب ببات وعمب ببم الب ببنفس وعمب ببم الب ببنفس
االجتم بباعى كم ببا أ ببارت اىتم ببام عم ببم المغوي ببات بش ببكل بباص لع ببدة س ببنوات حي ببث توج ببو
اىتماما اصبا نحبو د ارسبة عممباء المغبة لمفيبوم الفكاىبة المفظيبة وجوىرىبا بمل ال مسبة
وعشرون عاما الما ية
وتعببد لغببة الكاريكبباتير أحببد األجنبباس األدبيببة المشببيورة فببى المغببة الفكاىيببة فيببى
تنقببل ك ي ب ار مببن المغببة المسببموعة فببى المجتمببال حيببث أني با تعكببس االنطباعببات والتعميقببات
العامة المتكررة عن الق ايا والمشكمت السياسية واالجتماعية
ويمك ببن التعبي ببر ع ببن الفكاى ببة ف ببى الكاريك بباتير م ببن ببمل مس ببتويين م ببن المغ ببة
المسببتول المغببوي والمسببتول الصببوري ويحبباول ارسببم الكاريكبباتير التعبيببر مببن ببمل ىببذين
المسببتويين عببن آ ار ببو وأفكبباره مببن ببمل الكاريكبباتير وتشببكل المغببة س بواء المفظيببة وايببر
المفظية أداة لمتعبير عن رسالة الكاريكاتير
ولقد اكتسب فن الكاريكباتير شبعبية كبيبرة فبي العبالم الحبديث بوصبفو أداة لمسب رية
ولكنو في الواقبال لبم ينبل اىتمامبا كبيب ار فبي مجبال البحبث العممبي بوصبفو طباب فكباىى
ولبذل يعمببل ىببذا البحببث عمبى تقببديم بيانببات مببن أجببل رببط المغببة بوظا فيببا المغويببة بشببكل
ع ببام كم ببا يعم ببل م ببن أج ببل د ارس ببة بع ببض ال ص ببا ص المغوي ببة الت ببي تمي ببز لغ ببة تعميق ببات
الكاريكاتير بشكل اص وبذل يتناول البحث بشكل عام طبيعة ال طاب الفكباىى بينمبا
يحبباول بشببكل أدا تنبباول لغببة الكاريكبباتير فببى الج ار ببد األمريكيببة والمص برية مببن منظببور
تداولى
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أهمية الدراسة
يعتبببر الكاريكبباتير مصببد ار ريببا بالمعمومببات عببن بعببض ال صببا ص المغويببة التببي
تميببز لغببة الفكاىببة لببذل تأمببل الد ارسببة بببأن ت ببيف العنصببر المغببوي إلببى منبباطا البحببث
التي سبا تناوليا في مجال الكاريكاتير
و من المتوقبال أن يبتمكن ىبذا البحبث مبن اإلجاببة عبن بعبض األسب مة التبي تتعمبا
بمببدل ارتببباط المنبباى المغويببة بفيببم رسببالة الكاريكبباتير وكيفيببة إسببيام المغببة بنقببل رسببالة
الكاتببب ونأمببل أي ببا أن يسببتطيال البحببث تق بديم تقنيببات تحميميببة يمكببن عببن طريقيببا تحميببل
تعميقات الكاريكاتير وربما يتمكن البحث من تقييميا من الناحية المغوية

أهداف البحث-:
يس ببعى ى ببذا البح ببث نح ببو في ببم تعميق ببات الكاريك بباتير ف ببي الج ار ببد م ببن ببمل تق ببديم
تحمي ببل لغ ببول ع ببن الكاريك بباتير ف ببي الج ار ببد المصب برية بالمقارن ببة بالكاريك بباتير ف ببي الج ار ببد
األمريكية وييدف البحث إلى التعرف عمى األدوات المغوية المسبت دمة بغبرض السب رية
عمبى سببيل الم بالل المبالغبات واالسبتعارات والكنايبات والتوريبات وايرىبا والتبي يسببت دميا
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
مال التركيز عمى الوظا ف التداولية (البرجماتية) لم صا ص المغوية

مشكمة البحث-:
ينباقش البحببث أوجبو التشببابو واال بتمف فببي الطبيعبة المغويببة لمفكاىبة المسببت دمة
في الكاريكاتير بين عينتين من كاريكاتير الج ار د المصرية واألمريكية
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كما يطرح البحث بعض األس مة ؟
أ م ببا ال ص ببا ص المغوي ببة الت ببي تمي ببز تعميق ببات الكاريك بباتير ف ببي الج ار ببد المصب برية ع ببن
الج ار د األمريكية؟
ب ما المظاىر المغوية المشتركة بين تعمبقات الكاريكاتير فبى العينبة بغبض النظبر عبن
المغة المست دمة؟
ج مببا األدوات المغويببة التببي يوظفيببا رسببامو الكاريكبباتير لنقببل رسببالتيم ؟ وفببى صببيااة
أ رلل كيف يتمكن الكاريكاتير من عكس وجية نظر رسام الكاريكاتير؟

تجميع البيانات
تتكون بيانات الدراسة الحالية من نمباذج م تبارة عشبوا يا مبن تعميقبات الكاريكباتير
المببأ وذة مببن أك ببر الج ار ببد المصبرية شببيوعا (األىبرام واأل بببار والمصببري اليببوم) بينمببا تببم
تجميال النماذج األمريكية من (International Herald Tribune, U.S.A Today,
) USA Today and Washington Postوقد تبم تجميبال النمباذج عشبوا يا مبن ينباير
1020حتي نوفمبر 1021

الدراسات السابقة
شببيدت العقببود القميمببة الما ببية اىتمامببا كبيب ب ار بد ارسببة لغببة الفكاىببة ومببن قبببل ذلب ب
الحين كانت الفكاىة بمنأل عبن مجبال عمبم المغبة و لبم يبتم تقبديم أيمبا د ارسبة لغويبة الصبة
عن لغة الفكاىة حتى نشر كتاب راسكان  )2895(Raskinويعرض ىبذا الجبزء مجموعبة
من االتجاىبات المغويبة الم تمفبة التبي تتنباول لغبة الفكاىبة وتنسبب أك بر الد ارسبات تميب از فبي
ى ب ب ب ببذا المج ب ب ب ببال إل ب ب ب ببى ك ب ب ب ببل م ب ب ب ببن ارس ب ب ب ببكان  )2895( Raskinون ب ب ب بباش )2895(Nash
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ودوليتسب ب ببكى  )2881( Dolitskyوأتب ب بباردو )2881( Attardoوتشب ب بباريو)2881(Chario
ونوري ب  )2881( Norrickو( مزيببد  ) 1000 Mazidو(العروسببى Al-Arousy
)1020 1008 1002
ولب ببذا يحب بباول ىب ببذا البحب ببث إلقب بباء ال ب ببوء عمب ببى لغب ببة الفكاىب ببة وتقب ببديم تحميب ببل لغب ببة
الكاريكاتير في

وء مجموعة من األدوات المغوية المست دمة بيدف الس رية

منهج التحميل:
لقد تم تجميال نماذج مبن كاريكباتير الج ار بد المصبرية واألمريكيبة وتقتصبر البيانبات
فببي ىببذه الد ارسببة عمببى الكاريكبباتير القببا م عمببى أسبباس الفكاىببة المفظيببة حيببث تحمببل المغببة
المفظيببة مس ب ولية إنتبباج الفكاىببة وفببى ىببذه الحالببة تمعببب الصببور دو ار تكميميببا فببي إنتبباج
الفكاىبة مبن ببمل تقبديم مفيببة الموقبف وببذل يمكبن ت ببمين المظيبر ايببر المغبوي فببي
التحميل عندما يكون لو تأ ير بالغ في تغيير أو تعزيز م مون الرسالة المفظية
وتبحببث البيانببات الم تببارة عببن السببمات المغويببة التببي تتميببز بيببا لغببة الس ب رية فببي
كاريكبباتير الج ار ببد وسببوف يببتم تحميببل التفبباعمت الكمميببة باسببت دام أدوات عمببم التداوليببة
وسوف يتم التعامل معيا في

بوء نظريبة جبرايس ونظريبة فعبل الكبمم ونظريبة االرتبباط

بشببكل أساسببي كمببا يببتم إج براء مقارنببة بببين األم مببة ال اصببة الموجببودة فببي البيانببات وبببين
نماذج من كاريكاتير الج ار د األمريكية حتى يمكن تحديد أوجو التشابو واال تمف بينيما
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نتائج البحث
مببن ببمل تحميببل البيانببات يت ببا أىميببة السببياا فببى الوصببول الببى فيببم المغببزل
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
وتيببدف ىببذه الد ارسببة الببى االسببيام فببى مجببال الفكاىببة الكاريكاتيريببة بتقببديم تقنيببات
تحميميببة حدي ببة مببن ببمل اج براء بعببض التعببديمت عمببى النظريببة العامببة لمفكاىببة المفظيببة
كم ببا ت اط ببب الد ارس ببة العدي ببد م ببن االدوات التدوالي ببة ف ببم عم ببى ع ببرض أوج ببو التش ببابو
واال ببتمف فببى الطبيعببة المغويببة بببين لغببة الكاريكبباتير المص برية واالمريكيببة والتببي يت ببا
مني ببا تواج ببد األدوات البرجماتي ببة (أم ببال االس ببتدالل والتفس ببير واإل ببمار ف ببي المحاد ببة)
بمعببدالت كبيبرة فببي كببل مببن تعميقببات الكاريكبباتير المصبرية واألمريكيببة ومببن جيببة أ ببرل
تتميز تعميقات الكاريكاتير في الج ار بد المصبرية باسبت دام المغبة المجازيبة التبي تتم بل فبي
تواجب ببد المتمب ببا مت والمبالغب ببات واالسب ببتعارات المفظيب ببة والتوريب ببة بمعب ببدالت كبي ب برة مقارنب ببة
بتعميقببات الكاريكبباتير فببى الج ار ببد األمريكيببة التببي تتميببز باسببت دام االسببتعارات التصببويرية
وأساليب الس رية
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