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 -جريدة البالد أنموذجا-الاستعارة الكاريكاتورّية في الّصحف الجزائرّية مقاربة عرفنّية 

Caricature metaphor in the Algerian newspapers: a customary approach  

– Al Bilad newspaper as a model- 
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 معلومات المقال :الملخص

على فكرة مفادها أّن الاستعارة ليست مجّرد أمر لغوّي وهامش ّي؛ بل هي آلية تفكير  لطاملا ألّح العرفنّيون       

فّ   ك    في  ال ررررررررررر 
ّ
وإقناع حاضررررررررررررة اي تّل اللطاباكا ولعّل اللارالاتير ال ررررررررررركااّي أبرف ميال على َلي إَ  و 

عى من خالل ه ه سرررررالاسررررتعارة  صرررررلل  ررررامت  غية إ لرررررال فكرة ما للعّراأ أو الّتعلير عن رأي معّينا ل لي  

ة  هنية اي الّرسرررررررررررروماك اللارالاتورّاة )جرادة اللالد اإلى الورقرة اللحييرّ
ّ
اك ه ه الةاهرة ال  لكصرررررررررررر  عن تجليرّ
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 -أنموذجاجريدة البالد -االستعارة الكاريكاتوريّة في الّصحف الجزائريّة مقاربة عرفنّية 

 
 . مقدمة: 

وعلم الّداللة الكد ث على  اهرة الاستعارة اي عّدة خطاباك منها السياسية  لعد اشتغل الّدارسون اي اللسانّياك العرفنّية      

وألادبّية واللسانّية وما إلى َلي من فاواة جد دة خالفت ألافلار العد مة؛ حيث خلللت تلي الّتلوراك نةرا للعلور ال ي 

وامللدعون على وج  عام دون سواهم عالوة على تان  نتابهاا ألّنها عّدك ه ه الةاهرة مجّرد آلية جمالية  نفرد بها الصعراأ 

صبي  هو ألاساس اي قيامهاا وبالّتالي رفض العرفنّيون تلي آلاراأ رفضا مطلعا داعين إلى أراأ أخرى تهدف إلى تبيين 
ّ
جعل الت

هن
ّ
ل اي عالقة الاستعارة بالفكر وال 

ّ
عالقتها  البصرّي قلل َلي الجانب املغّيب ال ي أهملت  الّنةرّاة الاستلدالّيةا واملتمي

ر باالستعاراك قلل أن  عّبر بها عّما  ختلج 
ّ
غوّيا فطليعة الّتفكير إلا سا ّ  هي استعارّاة اي جزأ كلير منها فنحن نفك

ّ
بالجانب الل

اي  دورنا فال  لاد  خلو خطاب إال ونجد بها عدة استعاراك تلّورّاة وه ا إن دّل على ش يأ فهو  دّل على هيمنة ه ه 

 
ّ
غوّاة فحسب بل حتى اي غير اللغوّاة؛ الة

ّ
اهرة على حّيز كلير من إلادراك لدى البصرا وألامر ال  عتلر على اللطاباك الل

ضور فما مدى حوانطالقا من ه ه ألاخير سعت ه ه الورقة إلى ر د وتتّلع ه ا الّنوع من الّتفكير اي اللطاب اللارالاتورّيا 

عبير الاستعارّي في الكاريكات
ّ
ي؟الت

ّ
 ير الصحفّي؟ وما مدى نجاعته في إيصال ألافكار وآلاراء للمتلق

 :وتندرج ضمن ه ه إلاشلالّية مجموعة من الفرضّياك قمنا بلياغتها كما  لي

 الاستعارة املفهومّية آلية للتفاعل في السياقات•

 تمثل الاستعارة العرفنّية في كنهها مدركات ذهنّية•

 .نة في الكالم اليومّي الاستعارة ظاهرة مركزّية مضّم •

تجلّياك الاستعارة املفهومّية اي الجرائد الجزائرّاةا من خالل دراستنا  عنن خالل ه ه الّدراسة إلى اللحث م هدفون      

طين الضوأ اي َل
ّ
املنهج  على معتمد نَج له ه الّدراسةا على جرادة اللالد كنمو  يللرسوماك اللارالاتورّاة وتحليلنا لهاا مسل

 الو فّ ا وعلى الّتحليل كإجراأ تطليعّ  علمّي له ه الّدراسة.

صورّية( .2
ّ
 :نظرّية الاستعارة املفهومّية )الت

سانّياك العرفنّية الكد ية عموما وامللاحث         
ّ
تعتبر الاستعارة املفهومية من أهّم العضا ا التي تّم طرحها على طاولة الل

سانيين الداللّية خلو اا ولعّل أ
ّ
عاراك اي كتابهما الاست جورج اليكوف ومارك جونسنّول انطالقة له ه ألاخيرة تانت مع الل

التي نحيا بها حيث أحدثا ثورة اي الّدراساك الّداللّية تهدف إلى تجاوف الّدراساك الّداللّية الّتعليدّ ةا التي قامت بحلر ه ه 

هن البصرّيا فاالستعارة ليست أمرا ثانوّاا  ت
ّ
ل  داخل ال 

ّ
غة فعط متناسية َلي الكّيز الكلير ال ي تصل

ّ
ق عالةاهرة اي الل

ّ
ل

ل 
ّ
عراة دون سواها كما تان  تلّور اي الّدراساك اللالغّية والّداللّية العد مة؛ بل هي  اهرة مركزّاة تتغلغل وتتوغ

ّ
غة الص

ّ
بالل

ألّنها »اي تّل خطاباتنا على اختالف أنواعها ومصاربهاا ومن ثّم فإّن الاستعارة جزأ من الّنةام العرفنّي ولعد سّميت باملفهومّية 

همة وتمييل وتلّور يعّم تّل مةاهر الفكر بما اي َلي املفاهيم املجّردة واملّتللة باملجاالك ألاساسّية من قليل الّزمن أداة مف

 .(041)الزنادا دكا  فحة « وألاوضاع وامللان والعالقاك وألاحداث والّتغّير والجعل

ر في  اعتمادا        
ّ
على ألفاظ مجال مفهومّ  آخر وميال َلي قولنا: إّن فادا فعن طراق الاستعارة نفهم مجاال مفهومّيا ونفك

نا نتلّور الورطة وكأّنها حاواة أو منطعة مسّيجةا فما هو مفيد من الاستعارة ليس استلدال لفظ ملان لفظ 
ّ
اي ورطة فإن

ن مجالين ناسب والّتفاعل بيآخر كما تان سائدا اي الّنةرّاة الاستلدالّية لالستعارة )املعتعد ألارسطّ (ا بل هنالي ضرب من التّ 

مها عن الكاوااك تجعلنا  عي بأّن لها حدودا تحول دون الفرار منها أو 
ّ
مفهوميين أو تلوراينا ومن ثّم فإّن املعارف التي  عل

روف التي تحيط بها ومن 
ّ
تجعل الفرار منها اي غا ة الّلعوبةا كما أّن اللائن ال ي بداخل ه ه الكاواة تحت رحمة تلي الة
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 الّربيع بوجاللد،            رابح بن علي

د عن تلي 
ّ
ص من املأفق ال ي وقع في  وامكن أن تتول

ّ
ر في ا وبالّتالي علي  أن  تجاوف تلي العراقيل حتى  تخل

ّ
املمكن أن تؤث

 :الاستعارة مجموعة من العلاراك شد دة الّللة بها نحو

  اي مأفق كلير-
ّ
  إن

 طراع  مليأ باملطّلاك والعراقيل-

 لعد خانت  الةروف-

  بين املطرقة -
ّ
 .والسندانإن

طاك بين مجالين مفهوميينا إَ يعمل مجال يسّمى امللدر على هيللة مجال آخر والّتفكير في   دعى      
ّ
فاالستعارة مخط

 (.41ا  فحة 1902املجال الهدف )الكلاشةا 

فاعل بين الّسياقات .3
ّ
 :الاستعارة املفهومّية والت

جاه معاكس خالفا ملا َهب إلي  أرسطو؛ حيث اعتبر الّتمكن من الاستعارة خاضع  لعد سار علماأ الّداللة العرفنّية        
ّ
اي ات

غة 
ّ
هي استعارّاة  صلل حيوّي فإَا تان إتعان  -كما رأى شيلي َلي-للموهلة وال  مكن تعليمها لألشلاص العاد ينا فالل

ن من دونها إدراك أ
ّ
ا ّ ة عالقة مجهولة بين ألاشياأ وبعيدا عن تونها انزااحالاستعارة هو الّتحكم اي املتصابهاك فحينئ  لن نتمك

د عن 
ّ
لل امللّون للغة؛ أي هي امللدأ املطلق الكضور اي تّل فعل حّرا فهو متول

ّ
لغوّاا فهي ليست قّوة إضافيةا ولكّنها الص

  الّتفاعل فكرت  شيئين مختلفين مترافعالّنةرّاة الّسياقّية الّداللّيةا كما أّن الاستعارة اي  ّل ه ه الّنةرّاة تعنى باالحتفاظ ب

ق بمجّرد نعل الللماك وتعواض  عضها 
ّ
اي الللمة نفسها أو العلارة البسيطة التي تلون داللتها نتاج تفاعلهماا فاألمر ال  تعل

 .(051ما  فحة 1900بلعض ولكن بتوا ل بين ألافلار أي  عالقاك بين الّسياقاك )رالورا 

ود ملطلكاك واضكة للّتمييز بين أطراف الاستعارة قام راتصاردف بوضع ملطلكين مّيز بهما طراي ونةرا ال عدام وج      

الاستعارة فسّماهما الكامل واملحمولا واملعنى هو حا ل الّتفاعل ال ي بينهما وال  نلغي اعتلار الكامل مجّرد فخرف للمحمول 

د معنى َا قوى متعّددة ال 
ّ
 . مكن  سبت  إلى أّي منهما منفللين فتعاون واجتماع تّل منهما  ول

ل  ال ي  حكمهما: )للععا  ريتشاردزوارى        
ّ

  (10ما  فحة 1901أّن لالستعارة قسمان انطالقا من وج  الص

يأ  الوجه ألاول: .0
ّ

 عوم على عالقة شل  ملاشرة بين طراي الاستعارة؛ وميال َلي استعارة أرجل املائدة فهي عنده مّيتة والش 

 جعل من العلارة تختل  عن علارة أرجل الكلان  كمن اي امتالك أرجل املائدة  عضا من خلائص أرجل الكلانا  ال ي

 .وأرجل املائدة تمسي بها وال تمش ي عليها والللائص املصتركة هاهنا تدعى أرضّية أو قاعدة

رفين امللوّ  الوجه الثاني: .1
ّ
ة إَ  لدو من  عوم على وجود موق  مصترك  تّم اتخاَه نحو الط

ّ
نين لالستعارة؛ ميل الفتاة بط

ة على الفتاة ألّنها ال تملي منعارا 
ّ
ة؛ إَ ال  مكن إطالق تسمية اللط

ّ
ل  الكعيعّ  بين الفتاة واللط

ّ
العلث اللحث عن وج  الص

صاب  فإّنها تنلني ك لي على الاختال 
ّ
 أو أرجال تاملجدافا كما أّن الاستعارة على قدر ما تنلني على الت

ّ
ما تانت ف والّتلا ن وتل

 (11ما  فحة 1901أطراف الاستعارة متلاعدة تّل ما تان الاقتران أقوى. )للععا 

د            
ّ
ل من خاللها الاستعارة حينما مّيز بين الللمة الاستعارّاة التي  ماكس بالكولعد أك

ّ
على الجانب الّتفاعلّي ال ي تتصل

ال ل لي بالعلارة الّتالّية "انفجر الرئيس خالل اطلق عليها اسم اللؤرة اي معابل بعيّ 
ّ
ة الجملة والتي سماها باإلطارا ممي

ها ألا لّي أي مجافا أال وهي تلمة انفجرا 
ّ
املناقصة"؛ فاملتأّمل اي ه ه الجمل سيلفت انتلاه  وجود تلمة استخدمت اي غير محل

على الللمة املجافّاة هاهنا بؤرة الاستعارة أّما بعّية عنا ر بينما استعملت بعية الللماك  صلل حعيعّ  وحراّي ومن ثّم  طلق 

زاوج ال ي  حلل بين اللؤرة وإلاطار تلون الاستعارة عملّية 
ّ
الجملة  طلق عليها لفظ إلاطارا ومن خالل ه ا الّتفاعل والت

ل ثانا كما أّن عملّية فهم فكرّاة  عوم بها الععل البصرّيا إَ  ستطيع من خاللها فهم تلّور بتلّور آخر أو مجال بمجا
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أن اي الاستعارة الكالسيكّية بل هي التي تخلق ه ه املصابهة وتلدعها نتيجة َلي 
ّ

الاستعارة ال تعوم على املصابهة كما هو الص

 .(02ما  فحة 1991الّتفاعل الكا ل بين الللماك والّسياقاك )راتصاردفا 

جاه نفس  َهب بول رالو إلى ان         
ّ
تعاد املنةور الّتعليدّي لنةرّاة الاستعارةا إَ أقّر بأّن الاستعارة تهتّم  علم داللة واي الات

اهرة فعندما 
ّ
الجملة وال ترتلط  علم داللة الللمة املفردة؛ أي أّن إلاسناد هو الّركيزة ألاساس التي تتمحور من حولها ه ه الة

ر 
ّ
والجمع ال ي أحدثت  العملّية إلاسنادّ ة هو ال ي أحدث  نعول: غطاأ ألاحزان فنحن بين تلمتين تحكمهما عالقة توت

الاستعارةا ومن ثّم فاالستعارة هي حا ل أو ناتج َلي الدور ال ي نجده اي الّتعلير الاستعارّيا كما أّن الاستعارة ال تنلني على 

دة جّراأ التعاأ 
ّ
ما تنطوي أساسا على اختزال للّلدمة املتول

ّ
فكرتين متناقضتين )جاتوندوفا املصابهة حسب بول رالو إن

 .(21ما  فحة 1909

دا اي كتابهما الاستعاراك التي نحيا بها على أّن الاستعارة عملّية َهنّية بالّدرجة         
ّ
أّما جورج ال لوف ومارك جو سن فعد أك

 وجها من وجوهها كما أّنها تعوم على إ
ّ

غوّي إال
ّ
سعاط مجال مفهومّ  على مجال آخر ألاولى قلل أن تلون لغوّاةا وما املةهر الل

) املجال امللدر و املجال الهدف ( عالوة على حضورها اي شّتى اللطاباكا وعند مختل  الفئاك  فهي تحت تلّرف العالم 

 كما الجاهل والكلير كما اللغير واللدوّي كما الكضرّيا فهي آلّية عرفنّية تحكم أَهاننا ال مجّرد وسيلة فخرفّية أو تنميعّية

 (.11 مكن الاستغناأ عنها اي الكالم )ال لوف و جو سنا دكا  فحة 

 :الاستعارة ونشاط العقل. 4

ل مجموعة من املدرتاك املعرفّية        
ّ
هن تونها تمي

ّ
فإَا تان إلاشلال اي الاستعارة أّنها  صاط فكرّي »ترتلط الاستعارة بال 

في  الفوارق وتلعب رؤاة الكدود الفا لة بين ه ه الّسياقاكا فإّن إحدى   عوم على دمج الّسياقاك دمجا قوّاا قد تنمحى

ر على تفسير آلّياك الّتفكير إلا سا ّ ا وهي نةرّاة إلاطار ترى أّن الّتفكير إلا سا ّ   نهض من الّنعط
ّ
 ةنةرّااك املعرفة الّتي تتوف

ر اي فراغ أو من
ّ
  َاتها الّتي تجّسدها الاستعارة فاإل سان ال  فك

ّ
ما يعيش اي تون علارة عن عدد من املنةوماك إال

ّ
فراغا وإن

مجموعة من ألاطر املرئّية أو غير املرئّية لألشياأ املحسوسة واملعا   املجّردة املستخللة من خبرة حّسية سابعة أو املرتلطة 

ي ماا وإلا سان هو العّوة الععلّية الفاعلة واملنفعلة به ه ألاطر   تلّون ععل  من عالقت  الّدائمة به ه و يفّيا بإطار حس ّ

ر فيها حينما  دركها وافهمها أمال اي الّسيطرة عليها
ّ
 .(11ما  فحة 1905) وس  عليا « املنةوماك كما أّن ععل   ؤث

تعني فوأساس إنتاج املعرفة اي أّي مجال ضمن ه ه الّنةرّاة يعتمد على ملدأ ن وهما املماثلة واملصابهةا أّما املماثلة         

اتّية هي أا با جا 
ّ
تراكم خلائص عد دة َاتّية تجمع بين شيئين إلّي إطاران مختلفينا فلو أّن نّلا ما تانت خلائل  ال 

د ملدأ املماثلة أّما املصابهة فتعني 
ّ
اتية أا جا د؛ فإّن تراكم الللائص بين الّنلين  ؤك

ّ
دا ونّلا آخر تانت خلائل  ال 

أو خا ّيتين تجمع بين شيئين اي إطاران مختلفينا ومن ثّم فإّن إنتاج املعرفة  لون نتاج تداخل  تراكم خا ّية َاتّية واحدة

ما 1905ه ه ألاطرا وهو تداخل  حكم  إّما ملدأ املماثلة أو املصابهة أو ما  ناقضهما من الاختالف والّتضاد ) وس  عليا 

 (.11 فحة 

 :كالم اليومّي الاستعارة ظاهرة مركزّية غالبة في داللة ال. 5

تي تانت تعتبر الاستعارة من        
ّ
الاستعارة  اهرة مركزّاة غاللة اي داللة الكالم اليومّ  على عكس الّنةرااك العد مة ال

غة اليومّية ال تتضّمن استعاراكا وه ه 
ّ
غةا فالل

ّ
عرّاة واللطاب ألادبّ  ومنافية لالستعمال العادّي اليومّ  لل

ّ
غة الص

ّ
معّوماك الل

لّنةرة ثبت خطؤها من وجهة الّنةر العرفنّيةا وتانت بدا ة تجاوف ه ه الفرضّياك اللاطئة أّول مّرة مع "ما لل رادي" اي ا

غة اليومّية العادّ ة استعارّاة اي املعام ألاّولا 
ّ
 ي أثبت من خالل بحث لغوّي دقيق أّن الل

ّ
بحي  املوسوم بر "استعارة املجرى"ا ال

غةا وأّن سلوكنا الاستعارّي يعكس فهمنا الاستعارّي لتجربتنا اي إدراك الوجود وبّين أّن معام الاس
ّ
تعارة هو الفكر وليس الل

لها )الوسالت ا 
ّ
واهر وتمي

ّ
 (.15ما  فحة 1902وتلّور العالما وألاشياأ والة
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 الّربيع بوجاللد،            رابح بن علي

 :نشأة الكاريكاتير في الّصحافة العربّية. 6

امن عصر من خالل جرادة الكوادث اليومّية         
ّ
رغم أّن اللالد العربّية شهدك بزوغ شمس الّ كافة اي نها ة العرن الي

 0200الّتي أ درتها سلطاك الكملة الفر سّية على ملر عام 
ّ

غة العربّية اي بلد عربّ ا إال
ّ
ما التي تعّد أّول صكيفة تلدر بالل

 اي الّربع ألاخير من العرن الّتاسع عصر؛ إَ عرفت الّ كافة فّن أّن الّ كافة العربّية لم 
ّ

تسّجل ميالد فّن اللارالاتير إال

  سيد الّساخران اي العلر الكد ث )خضر سالما 0722اللارالاتير عام 
ّ
يخ يععوب  نوع ال ي و   بأن

ّ
م على  د الص

اي الّ كافة العربّية فسار على نهج  أصكاب الّ ك  (ا ولعد مّهد يععوب  نوع لةهور فّن اللارالاتير 20ما  فحة 1904

الهزلّية التي  درك فيما  عدا وأ لح اللارالاتير عالمة بارفة اي صك  ملر ومن ثّم ألاقطار العربّية ألاخرى السيما تلي التي 

ة حمارة منيتي التي أ درها محمد وفيق عام 
ّ
ة خيا0099 هرك مطلع العرن العصرانا ميل مجل

ّ
ل الةّل التي  درك ما ومجل

 (.12ما  فحة 1904م ألحمد حافظ عوضا وتان استخدام اللارالاتير طاغيا على موضوعاتها )خضر سالما 0092عام 

 :رالكاريكاتيمفهوم . 6.6

ي رسم والتي تعن  ّتفق معةم الكّتاب على أّن تلمة تارالاتير تعود إلى أ ول إ طالّية؛ وهي مصتّعة من تلمة تارالاتورا      

به ا املعنى حين عّرفتها بأّنها العرض املصّوه لشلص  ENCYCLOPEDIA, BRITANNICAيغالي اي أبرف العيوب فعد وردك اي 

يور أو الّنلاتاك بدال من 
ّ
ج أو فعلا وعادة ما نتمّسي بملمح بارف ثم  غالي اي إبرافه أو نجعل أعضاأ الكيواناك أو الط أو نمَو

اك إلا سا
ّ
 .(12ما  فحة 1904)خضر سالما  الكيوانّيةنّيةا أو نعوم  عمل تنا ر و يفّ  لألفعال ال 

 :أنواع الكاريكاتير الّصحفّي ووظائفه. 2.6

ل اي ثالثة محاور        
ّ
هي:  -كما  راها حمادة فراعنة- نعسم اللارالاتير إلى أنواع عد دة تلعا للمضمون ال ي يعالج  وتتمي

ّيا واللارالاتير الاجتماعّيا واللارالاتير الفلاهّي؛ كما  ؤّدي اللارالاتير اي الّ كافة املطلوعة و ائ  عد دة؛ اللارالاتير السياس 

لال الجماهيرّيا ومن بين ه ه الو ائ : الو يفة 
ّ
َ يعّبر رّسام اللارالاتير اي رسم  عّما  راد كأّي و يفة أخرى اي وسائل الات إ

ربواّ 
ّ
لالّية )منعم العضاةا اللبرّ ةا والو يفة الت

ّ
 (.054ما  فحة 1901ةا والو يفة املعلوماتّية والو يفة الات

 :خصائص ومميزات الكاريكاتير الّصحفّي . 3.6

ى فيما  لي: )سعدونا        
ّ
 (00ا  فحة 1901 متاف اللارالاتير الّ كفّ  بجملة من الللائص تتجل

  حّتى اي حالة 
ّ
العدرة على إ لال الّرسالة  سهولة العتماده الوسيلة الكرافيكّية الللرّاة ألاكثر قصفا؛ وهي اللط

 .استخدام  سق لو ّ  في 

  ع  ويساهم في
ّ
ما  توق

ّ
 .اللارالاتير ليس وسيلة للّتعليق على الكدث إن

  ل
ّ
ة بالّضرورة ومن إنتاج الّرسام وال تخضع لتدخ

ّ
 أ لحت وسيلة إ ضاح شأنها شأن الفكرة مستعل

ّ
آلاخران وإال

 .الّرسوماك الّتوضيحّية املرافعة لعلص ألاطفال

  دأب الّرسامون على استخدام شللية خا ة بهم تمّيزهم عن  عضهما وهي أداتهم اي تحراي الكدث وإثارت  وتتحّرك

  .وفعا للفكرة املرسومة والتي  راد الّرسام إ لالها

  غة املستخدمة اي اللارالاتير هي لغة عاملّية تعتمد إلاشارة والّتلميح لضمان و ولها إلى أكبر الكرص على أن تلون
ّ
الل

 .عدد من املتلّعين وهو ب لي  بتكر قاموسا لغوّاا فنّيا

 .استخدام الّتورّاة اي إحداث املفارقة هو أهّم ما  متاف ب  اللارالاتير 

 :أهداف الكاريكاتور الّصحفّي . 4.6
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هدف الّرسوم اللارالاتورّاة إلى إفهام العارئ بنةرة خاطفة ملا يهدف الّرسام إلي  اي أقلر وقت ممكن وبأقل عدد من ت       

اللطوطا عالوة على أّن الهدف ألاساس من اللارالاتير هو تحميل رسالة  مكن أن تفهم بطراعة ملاشرة وسهلة ملا  حتوا  

ى أهمّية ه ا ألاخير حسب ه ا الفّن من إشاراك وإ حاأاك مبّسطة قاد
ّ
رة على تصكيل وعي مسلق عن قضّية ماا وتتجل

الّدكتور عمرو علد السميع فيما  لي: إثارة املتلّع  وتعد ل سلوك  وتيبيت  عض الّلور اللامنة لدى املتلّع  أو العكسا كما 

 (.017ا  فحة 1901لربيعيا يهدف إلى الّتنفيس عن املتلّع  وإثارة الّرغلة اي الّضكي أو الّسلرّاة )جمعة ا

 :عوامل نجاح الّرسم الكاريكاتورّي . 5.6

لّية      
ّ
ونّية اللاّ ة باملستوااك الة

ّ
لاعية على مدى العنا ة بالّدرجاك الل

ّ
 يعتمد نجاح الّرسوم اللارالاتورّاة من الّناحية الط

لي لعدرة ألاطر على دعم املضامين املتجّسدة اي ه ه  لألرضّياك وألاشلالا إضافة إلى مدى العنا ة باإلطاراك اللاّ ة بها َو

الّرسوم من خالل فللها الّتام عن الوحداك ألاخرى اي الّلفحة ولنجاح اللارالاتير اي العرض وإلابراف  جب الانتلاه لعاملين 

  :هما

ما  ير:أ/ مقياس الكاريكات
ّ
ول والعرض فليس تّل تارالاتير سّتة أو خمسة أعمدة هو تارالاتير ناجحا وإن

ّ
واعلد ب   سلة الط

 . جب الّنةر إلى  سب اللياض والّسواد وطراعة كتابة الّتعليق

ّلفحةا وليس الاللارالاتير دائما اي حاجة إلى إطار  حّدده حّتى ال  ختلط بلعّية املوضوعاك اي  ب/ طريقة وضع الكاريكاتير:

 .اختيار نوع إلاطار ال ي  ج ب انتلاه العارئ والرف  عن الّنةر اي اللارالاتير

ى فيما  لي: )جمعة الربيعيا        
ّ
 (019ا  فحة 1901وهنالي أ ضا أ ساق إدراكّية  جب مراعاتها لنجاح الّرسم وتتجل

 :ل  الجانب الّلورّي اي الّرسم بلّل أجزا نسق غير لغوّي
ّ
 .ئ  وأ عادهوامي

 :سق ألاّول. نسق لغوّي
ّ
غوّي املرافق للن

ّ
 واعلد ب  الكوار والّتعليق الل

 :تجلّيات الاستعارة املفهومّية في الكاريكاتير؛ مقاربة تحليلّية لجريدة البالد. 7

َلي هو تحليلها لغوّاا  قمنا اي ه ا املحور باختيار مجموعة من الّرسوماك اللارالاتورّاة من جرادة اللالدا والهدف من        

من خالل استخراج الاستعارة املفهومّية امللّورة اي ه ه الّرسوماكا والتي تهدف أساسا إلى تعراب املعنى املرجّو من اللارالاتير 

 :للعارئا وسنفّلل اي َلي من خالل الّدراسة الّتطليعّية كما هو موّضح فيما  لي

 :الاستعارة في الكاريكاتور السياس ي. 6.7

 
 : استعارة اتجاهّية16كاريكاتير رقم 
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ى اي  عض املسؤولين ال  ن  متطون العانون           
ّ
جاهّية نحو ألاعلىا وتتجل

ّ
  الّرسام الّ كفّ  اي الّلورة استعارة ات

ّ
 و 

جاهية 
ّ
ل الّلورة التي اي ألاسفل استعارة فضائّية ات

ّ
وادّسون علي ا على خالف الفئاك ألاخرى اي املجتمع واي الوقت نفس  تمي

ل اي طلعة ا
ّ
عب اللادحة التّي  طّلق عليها العانون لوحدهاا وتتّم محاسلتها إن تعّدك حدودها ولم نحو ألاسفلا وتتمي

ّ
لص

راحة من ال ي  رون   لدر من هؤالأ ال  ن 
ّ

م املجتمعا وتصير أ ضا إلى َهول ه ه الص
ّ
تحترم ه ا العانون ال ي  حكم وانة

لعة الواعيةا بينما  فترض أن  لونوا هم 
ّ
امليال والعدوة الّتي  حت ى بها داخل الّدولة والكّق أّن  حسلون على الّنخلة والط

 الاسم على عكس الّدول الغربّية وألاجنبّية التي 
ّ

الثا التي ال تعرف من العانون إال
ّ
ه ا الوضع تعا   من  معةم دول العالم الي

ومواطن وهلّم جّراا والكّق أّن ه  تتساوى فيها تّل فئاك املجتمع أمام حضرة العانونا فال فرق بين غنّي وفعير وال مسؤول 

ارع إلاسالمّ  وّضح ه ه املسألة أّ ما وضوح فعن النبّي  لى هللا علي  وسلم قال اي حادثة 
ّ

الانضلاط املسلمون أحّق ب  ألّن الص

ريف تركوه، وإذااملرأة املخزومية: 
ّ

ما أهلك الذين قبلكم أّنهم كانوا إذا سرق فيهم الش
ّ
اس إن

ّ
عيف سرق فيهم الضّ  "... أّيها الن

 فاطمة بنت محّمد سرقت لقطعت يدها
ّ
 ".أقاموا عليه الحّد، وايـم هللا لو أن

 
 : استعارة أنطولوجّية12كاريكاتير رقم 

عيعة اي قطعة من       
ّ

تبرف  ورة اللارالاتير هنا وجود استعارة أنطولوجّية؛ جّسد فيها الّرسام ال كفّ  دولة ليبيا الص

كم )املجال
ّ
امللدر( بين أ دي شلص مجهول وهو يستمتع به ه العطعةا والعلد هاهنا هو الوضع املحزن ال ي آلت  الل

إلي  دولة ليبيا ) املجال الهدف(ا  عدما تانت تنعم بالليراك والعيش الّرغيد وألامن وألامان أ لحت محّل طمع للللدان 

ستفيد واللترولّيا بينما  تناحر واتلارع أبناأ ه ا الللد فيما بينهم وامل ألاجنبّية الغربّية الّتي تترّ د بخيراك ه ا الللد النفطّ  

لص املجهول ال ي ال  ةهر ولكّن  معلوم لدى العاّم واللاّص )الغرب(.
ّ

 هو ه ا الش
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 بنيوّية: استعارة 13كاريكاتير رقم 

ما من          
ّ
الوضع الانتخابّ  ال ي يعاد تكرارا ومرارا دون فائدة ترجى استخدم اللارالاتورّي اي الّلورة أسلوب الّتورّاة متهك

عب حّتى  كتسلوا ثعتهم وانالوا أ واتهم؛ 
ّ

كين مع أبناأ الص
ّ

من  إل الح الللدا فالكملة ألاولى  علد بها ما  عوم بها هؤالأ املترش

زهاأ وألابر 
ّ
ة ألاساليب املغراة والوعود اللاَبة فيتعّملون دور الن

ّ
 ااأ  غية الو ول إلى ملتغاهم وملالكهممستخدمين تاف

لص 
ّ

للّية ولو تان َلي باللداع واملكر والّتةاهر بالوطنّية )دموع التماسيح(ا فاالستعارة هنا تةهر بوضوح اي َلي الش
ّ

الش

كون حين
ّ

للون ما  ال ي جرف  الّسيل وال ي سيهلك  ال محالة مع تلي الوعود اللاَبة والعراراك الّتي  ّتخ ها هؤالأ املترش

إلى السلطةا والتي  نجم عنها تدهور الكياة الاجتماعّية والاقتلادّ ة للمواطن البسيطا فالّسيل الجارف هاهنا )املجال 

كون  عد فوفهم اي الانتخاباك) املجال الهدف(ا أّما الّنتيجة فهي 
ّ

امللدر( قد ماثل تلي العراراك التي سيلاشر فيها املترش

 أو املوك ال ي  ترّ د باملواطنين.واحدة أال وهي الهالك 

 الاستعارة في الكاريكاتير الاجتماعّي:. 2.7

 
جاهّية( : استعارة فضائّية14كاريكاتير 

ّ
 )ات

 حتوي اللارالاتير اي ه ه الّلورة الاجتماعّية على استعارة فضائّية ومسارها نحو ألاعلىا إَ  علد هنا اللارالاتورّي        

والفواك  اي ملان عال جّدا وليست اي متناول املواطن البسيطا ال ي لم يستطع أن يصتري أهّم العنا ر بأّن أسعار اللضر 

رائّية للمواطنين البسطاأ ناهيي عن ضع  الّد نار 
ّ

الغ ائّية التي تحتاجها تّل مائدةا وه ا راجع إلى ضع  العدرة الص

ا من دون أن ننس ى  عض ألاسلاب ألاخرى الّتي تسهم اي ه ا الجزائرّي ال ي يعّد من أرخص العمالك على مستوى العالم

ة وعي 
ّ
لوص اي مجال الّتجارة اي  ّل غياب مسؤولي الّتجارةا إلى جانب قل

ّ
ألامرا ميل  اهرة الاحتلار التي  مارسها  عض الل

واهر غي
ّ
 رادعا مليل ه ه الة

ّ
ل حال

ّ
 ر ألاخالقّية.املواطنين ال  ن ال  متللون ثعافة املعاطعة التي قد تصل
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 انّيةو حيبنيوّية : استعارة 15كاريكاتير رقم 

ال  ختل  كييرا ه ا اللارالاتير عن سابع  فهنا نجد الّتعلير الاستعارّي  ةهر بوضوح حينما استعار ال كفّ  الّتماسيح          

  من الكيواناك املفترسة واللطيرة؛
ّ
إَ قام بإسعاط مفاهيمّي على املافيا  )استعارة حيوانية(ا ومعروف عن ه ا الكيوان أن

م اي ألاسواق الّتجارّاة وتلتهم ألاخضر واليا س على حساب املواطنين البسطاأا وهدفها الوحيد هو الّربح السّريع 
ّ
التي تتحك

ل اي
ّ
رف ألاّول واملتمي

ّ
رف ال بأّي شلل من ألاشلال فعلارة الوفار اي معاومة شد دة هي استعارة حربّية بين طرفين الط

ّ
وفار والط

ل اي املافيا الّتي تستغّل املواد الاستهالكّية املدّعمة من طرف الّدولة اي أمور أخرى  غية تحعيق ربح أكبر؛ ميل 
ّ
ا   متمي

ّ
الي

استغالل مادة الكليب اي  نع الزبادي مع أّنها ليست مخّللة له ه الكمالّياك بل من أجل ألاساسّياك فعطا وتصير الّلورة 

لي اللطون املنتفخة لهؤالأ الّتماسيح فاألمر  نطلق تماما على مافيا الّتجارة ال  ن  ملؤون بطونهم من خيراك ه ا أ ضا لت

 الوطن بينما يعيش معةم الصعب اي فعر مدقع.

 الاستعارة في الكاريكاتير الثقافي:. 3.7

 
 أنطولوجّية )تجسيدّية(: استعارة 16ريكاتير رقم كا

ال  ختل  اللارالاتير اليعااّي عن غيره فعد عني بالّتعلير الاستعارّي أ ضا؛ فف  الّلورة استعار الّرسام اللارالاتورّي  ورة       

يطان ولكن ه ه املرة على هيئة الّتلفاف ال ي ال  خلو بيت من ا 
ّ

ى اي عدّو إلا سان ألافلّي أال وهو الص
ّ
توحي  صلل قليح  تجل

يطان من خالل  والعلد من َلي
ّ

 اي شهر رمضان امللارك استعارك دور الص
ّ

أّن  عض البرامج الهابطة والّساقطة التي تبث

 تلي الّسموم التي تلّثها داخل العائالك الجزائرّاةا عالوة على تلهية املواطنين عن العلادة وألامور الّتي تنفعهم اي د نهم ودنياهما

يطان قد  فد كما ورد اي 
ّ

را  فإّن شياطين إلا س لم تلفد فاملطلوب الك ر ثم الك ر حّتى ال فإن تان الص
ّ

الكد ث الص

  عع إلا سان اي قلضتهما وقد قال عّز وجّل اي محكم تنز ل : ﴿
ْ
ن

َ
 أ

ْ
َهَوات

َ
 الش

َ
ِبُعون

َّ
ْم َوُيِريُد الذيَن َيت

ُ
ْيك

َ
وَب َعل

ُ
 َيت

ْ
ن

َ
وهللا ُيِريُد أ

 َعِظيَما
ا

وا ميال
ُ
ون خطورة (12 ة )سورة النساأا آلا  ﴾تميل

ّ
ياطين فهم ال  عل

ّ
ا فحرّي باإل سان أن  ح ر واتلّدى لهؤالأ الص

يطان الكعيعّ  ألّن الهدف واحد والّنتيجة واحدة واللاسر ألاكبر هو إلا سان الغافل؛ ومن ثّم  ستص  أّن هنالي 
ّ

عن الص
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يطان الكعيعّ  
ّ

ل اي الص
ّ
واملجال الهدف متجل اي أصكاب ه ه البرامج اي إسعاط مجال على مجال؛ املجال امللدر واملتمي

 .شهر رمضان

ربوّي:. 4.7
ّ
 الاستعارة في الكاريكاتير الت

 
 : استعارة بنيوّية17كاريكاتير رقم 

ل اي إسعاط مجال مفهومّ  على مجال مفهومّ  آخر مترجمة ب لي استعارة تراثّية مليل        
ّ
تبرف الّلورة استعارة بنيوّاة تتمي

هير حّتى عربّ  
ّ

شهيرا وهو وقع بين املطرقة والسندان أي وقع بين شّران فعد استعار اللارالاتورّي هنا ه ا امليل العربّ  الص

م اي وقتنا الراهن على عكس الّدول املتعّدمة التي تعّدس الّدور ال ي  عوم ب ؛ 
ّ
يعّبر عن الوضع املزري ال ي يعا   من  املعل

لنة ألا 
ّ
ليب  لّون  ألّن الّتعليم هو الل

ّ
ساس اي املجتمع التي تخّرج تّل الفئاك ألاخرى وتلّونهم على اختالف اختلا اتهم فالط

م قلل أن  لون طليلا والعاض ي ك لي وهلّم جّراا بينما  عّزم ويهّمش اي دول العالم اليالث وال يعتنى ب  سواأ من الّناحية 
ّ
املعل

ا   استعارت  املاّد ة أو حّتى املعنوّاة فالّلورة تلّين 
ّ
رانا فالصّر ألاّول استعارت  الو ا ة وقد ماثلت املطرقةا أّما الصّر الي

ّ
الص

م 
ّ
م وك ا ألاولياأ والّتالمي ا وقد ماثل  الّسندان فه ا  دّل والّور تلي الّضغوطاك الّتي تحيط باملعل

ّ
اي نةرة املجتمع للمعل

 العربّ  داخل املجتمع الجزائرّي.

 الكاريكاتير الّصحّي: الاستعارة في. 5.7

 
 تشخيصّية حربّية  : استعارة10ريكاتير رقم كا

 ةهر اي الّلورة عامل من عّمال الّ كة اي وضعّية جندّي أو بطل أو ما يسّمى اي لغة الّسنيما بالّسوبرمان )الرجل        

عب فاالستعارة هنا تتمحور اي تلي الوضعّية التي  ع  بها ه ا العاملا 
ّ

اللارق(ا بينما  ختبئ خل  ه ا اللطل بعّية الص



 عنوان المقال
 عنوان المقا
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 الّربيع بوجاللد،            رابح بن علي

  إ زاأ محاربة وباأ كرونا ال ي أ يب ب  العالما فجنود الجيش ألابيض هم اي املعّدمة للّد وك ا الّدور الفّعال ال ي  عوم ب

ر لديهم من إملاناك فالّلورة تحمل اي طّياتها تعليرا استعارّاا حربّيا بين وباأ كرونا والبصرّاة 
ّ
خطر ه ا العدّو وإ عاف  بما توف

فمة نحو ارتداأ )عّمال الّ كة بالّدرجة ألاولى(ا وملحاربة ه ا ا
ّ

لعدّو وجب إعداد العّدة من اتخاَ الاجراأاك الوقائّية الال

 الكّماماك وغير َلي من ألاساليب الوقائّية ألاخرى.

 الاستعارة في الكاريكاتير الّرياض ّي:. 6.7

 

 
 حربّيةتصّورّية : استعارة 10ريكاتير رقم كا

ج ب  ملاشرة وتيير انتلاه  نةرا للّتعلير الاستعارّي وإلا حائّ  ال ي بداخلها مّما ال شّي في  أّن الّنا ر له ه الّلورة ست      

ل اي تو يف  للورة لكللة امللارعة أو املالكمة على شلل أرضّية 
ّ
فعد استعار الّرسام اللارالاتورّي استعارة حربّيةا وتتمي

جار مع  لكرة العدم متحّسرا ب لي على الوضع ال ي آلت إلي  مالعب كرة العدم اي
ّ

الجزائرا التي أضكت ملانا للعن  والش

رواح على الّنفس على عكس الّدول املتعّدمة التي يسود مالعبها الانضلاط والّنةام والفرجة فةاهرة 
ّ
أّنها اي ألا ل وضعت للت

لعدم إلى  ن كرة االعن  اي املالعب هي ا علاس للوضع ألاخالقّي الّسيئ ال ي  ّتل  ب   عض املشّجعين ال  ن  حّولون مياد

حللة ملارعة  نجم عنها خسائر ماّد ة وبصرّاة؛ نةرا لغياب الوعي وك ا الّروح الّرااضّية التي من املفترض أن تتوافر اي تّل 

 
ّ
علة أو الّرااضةا فه ه الّسلوتاك تحمل اي طّياتها أ ضا استعارة فضائّية نحو ألاسفل أو الوضع املنحط

ّ
شلص شغوف به ه الل

 لحت الّرااضة تعيص  اي الوقت الّراهن داخل مالعلنا الجزائرّاة.ال ي أ 

 خاتمة:. 0

غوّي فحسب كما 
ّ
د على تغلغل  اهرة الاستعارة اي  صاطنا الفكرّي وإلادراتّ  ال الل

ّ
اي ألاخير وانطالقا مّما سلق  مكن أن نؤك

وواضكا اي تّل اللطاباك على اختالف مصاربها سواأ تان معروفا اي املعتعد الكالسيلّ ا فعد أضحى طغيان الاستعارة جلّيا 

سلة لللارالاتير الّ كفّ ا ومن ثّم لالستعارة اللارالاتورّاة دور فّعال اي إ لال 
ّ
أن بالن

ّ
تانت لغوّاة أو غير لغوّاة كما هو الص

 
ّ
 غة عن تأد تها نةرا العتمادها علىآلاراأ وألافلار بطراعة سريعة جّدا مفعمة باإل حاأاك والّدالالك العميعة التي قد تعجز الل

غوّي اي تأد ة الّرسالة إل املتلع .
ّ
 الّلورةا والتي تلون أبلغ اي الغالب من الّتعلير الل
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