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ومية لصحف األردنية اليل المواقع االلكترونية التابعة سيميائية فن الكاريكاتير في
 -دراسة تحليلية  – خالل جائحة كورونا

 إعداد: مراد أحمد يونس كتكت
 إشراف الدكتورة: حنان كامل الشيخ

 صالملخ  
لصحف ل ةالمواقع االلكترونية التابع هدفت هذه الدراسة إلى معرفة سيميائية فن الكاريكاتير في     

والتي شملت ، 95/7/2129إلى  95/6/2121بين في الفترة  األردنية اليومية خالل جائحة كورونا
 الموضوعات والرموز والدالالت واألدوار والشخصيات الفاعلة وصفاتها.

سة في ه الدراواعتمدت الدراسة منهج تحليل الخطاب لتحليل الصور التي تتمثل ألغراض هذ     
والرأي( خالل  التابعين لصحيفتي )الغد، االلكترونيين رية المنشورة على الموقعينالرسومات الكاريكاتي

 جائحة كورونا.
 الدراسة إلى نتائج عديدة، أبرزها:وتوصلت      

ي فالمنشورة على الموقع االلكتروني التابع لصحيفة الغد  اتلتي تناولتها الرسومن الموضوعات ا. إ9
وصف  هاساخرة، تال كانت عن األداء الحكومي والسلوك الشعبي والمزج بينهما بطريقةفترة الدراسة 

ع رية المنشورة على الموقالرسومات الكاريكاتيواقع حال الشعب خالل جائحة كورونا، في حين أن 
 بموضوعاتها على وصف واقع الحال فقط. تاقتصر  ابع لصحيفة الرأيتروني التااللك
الرموز التي اسُتخدمت في الرسومات المنشورة على موقع صحيفة الغد )الكمامة، . كانت أبرز 2

شكل ) موقع صحيفة الرأي علىكانت القفازات، حقنة اللقاح، وشكل فيروس كورونا نفسه(، بينما 
 (.الفيروس نفسه

 ،لتوعويةاالنقدية، موقع صحيفة الغد ) على. كانت أبرز األدوار التي لعبتها الرسومات المنشورة 7
ظه ،السخرية موقع صحيفة الرأي، فلم تلعب  علىار ألم وهموم الشعب خالل الجائحة(، بينما وا 

 الرسومات إال دور )إظهار الواقع المؤلم( كخطاب خالل جائحة كورونا.
سة ببعض التوصيات كتوسيع نطاق الفكرة التي سلطت هذه الدراسة الضوء على وانتهت الدرا     

ية المنشورة ر لرسومات الكاريكاتيجانب صغير منها، وذلك بإجراء المزيد من الدراسات حول سيميائية ا
في الصحف األردنية اليومية والمواقع اإلخبارية، وحتى تلك المنشورة على المنصات الخاصة بفن 

ير مثل رابطة رسامي الكاريكاتير األردنيين، وموقع "توميتو كرتون" الذي أسسه عدد من الكاريكات
 الرسامين األردنيين، خاصة وأن هناك قلة من الدراسات التي تناولت موضوع سيميائية فن الكاريكاتير.



 ط

لى تشكيل عحث الجهات الحكومية ذات العالقة باالهتمام بفن الكاريكاتير لما له من قدرة كذلك،      
 خطاب أكثر تأثيرا من خطاب وسائل اإلعالم األخرى.

ية، الصحف األردنية اليوم المواقع االلكترونية، الكلمات المفتاحية: سيميائية، فن الكاريكاتير،
 جائحة كورونا.
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The semiotics of caricature in the websites of the daily Jordanian 
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Abstract 

     The study aimed to identify the semiotics of caricature in the websites of the daily 

Jordanian newspapers during the Corona pandemic, which included topics, symbols, 

connotations, roles, characters and descriptions of them. 

     The study relied the approach discourse analysis method to analyse the images that are 

represented for the purposes of this study in the caricatures published on the websites of 

the two newspapers (Al-Ghad and Al-Rai) during the Corona pandemic. 

     The study concluded several results, most notably: 

1. The topics covered by the drawings published on the website of Al-Ghad newspaper 

during the study period were about government performance and popular behaviour and 

mixing them in a sarcastic manner, followed by describing the reality of the people during 

the Corona pandemic, while the caricatures published on the website of Al-Rai newspaper 

were limited Subjects to describe the reality of the situation only. 

2. the symbols that were used in the image printed on Al-Ghad newspaper (the mask, the 

gloves, vaccine needle syringe the virus shape), but it was show on the Al-Rai newspaper 

website (the virus shape). 

3. The most prominent roles played by the drawings published on Al-Ghad newspaper 

website (criticism, awareness, ridicule, and showing the pain of the people during the 

pandemic), while on the Al-Alrai newspaper website, the drawings played only a role 

(showing the painful reality) as a discourse during the coronavirus pandemic. 

     The study recommended Conducting more studies on the semiotics of caricatures 

published in Jordanian daily newspapers and news websites, and even those published on 

caricature platforms such as the Jordanian Cartoonists Association, and the “tomato 

Cartoon” website, which was founded by a number of Jordanian painters, especially since 

there are few studies that dealt with the topic of semiotic caricature art. 

     Also, urging the relevant government agencies to pay attention to the art of caricature 

because of its ability to form a discourse that is more influential than that of other media. 

Keywords: semiotics, caricature art, websites, Jordanian daily newspapers, Corona 

pandemic. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها:
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 لالفصل األو
 الدراسة وأهميتهاخلفية 

 مقدمةالأوالا: 

تعتبر الصورة لمسة جمالية في حقل من الرموز واإلشارات، تتآزر لتكوين نوع من السرد البصري 

لفكرة مقتطعة، ومشهد مختار يحمل رسالة لمتلٍق نشط واٍع في العديد من المجاالت العلمية، والمعرفية، 

 .ةلى المعرفإفهم، وهي أيسر السبل والوعي والخيال والباإلدراك  والثقافية، فهي عنصر فاعل مرتبط

 (.2، ص2192)العربي، 

ى تصوير لد خطابًا إعالمياً شعبيًا، يسعى إالذي يع ،األمر الذي ينطبق على فن الكاريكاتير وهو

 نساني، ويمتلك قدرة على اختزالعية حرارًة وقربًا من الوجدان اإلأكثر المواقف السياسية واالجتما

مساحات شاسعة من الرؤى، حيث لم يعد الخطاب في عملية التواصل مقصورًا على اللغة، إذ أن 

غاية الخطاب تتحقق بالكلمة والصورة واللون وأي أشكال أخرى من الدالئل والرموز، األمر الذي 

 يجعل من الكاريكاتير نصًا سيميائيًا.

ي خاصة فبو  نفسه في سيميائية العالمة والكاريكاتير فن يتخذ من الرسم وسيلة لتعبيره، ويؤسس

 (72 -79، ص 2197)تربان،  .الحاالت التي ال يصاحبها تعليق

الف مسة آخ حواليالطويل الممتد إلى ع، وخالل عمره نيعد الكاريكاتير فن السهل الممتوعليه 

 المشاعرهائل من  ختزال كم  مهمة ومكانة يستحقها، لقدرته على احتل هذا الفن مساحة عام، ا

دم يتجاوز بمهارة عيون الرقيب وأدواته ليق، وهو الفن الذي يتقن المراوغة و المواقف في مشهد واحدو 

لغة يفهمها الجميع، ألنها تداعب هواجسهم وهمومهم وتترك لهم متسعًا من الوقت ليضحكوا بمرارة 

 ساخرة، من أنفسهم، ومن حياتهم.
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في أي صحيفة، بل إن الصحف أفردت له مساحات  وأصبح هذا الفن جزءًا حيويًا ال غنى عنه

 ةأهمية هذا الفن في اختزال الرسالة المراد إيصالها، وسرعإلدراكها في صفحاتها، ومتميزة واسعة 

 (6، ص9111)حمادة،  .وصوله لشريحة عريضة من المجتمع

 الصحفاإلبقاء على مساحة له في يحاول  ،الذي يتكلم لغة عالمية ،هذا الفنأن  ويالحظ،

بقائه في أضيق المساحات يجة سياسات نت ،المحلية في ضوء ما يتعرض له من محاوالت للتهميش وا 

 (951، ص2192)القضاه،  .يضاً محاصرة الكلمات بل وريشة الفنان أالرقابة التي ال تتوقف عند 

تألت موسط تداعيات جائحة فيروس كورونا التي اومن زاوية أخرى، أفرد فن الكاريكاتير ِبساطه 

رساموا الكاريكاتير ُيطلقون العنان لريشاتهم ليعبروا عن تلك األحداث عنها في  باألحداث، وبدأ

 الصحف األردنية اليومية.

يرا تهديدا كب تلشكّ ال سيما وأن جائحة فيروس كورونا الذي كان أول ظهور له في الصين 

لمسارات الحياة البشرية الطبيعية، إذ باغت مختلف المجاالت، ولم يترك بقعة جغرافية إال وقد حط 

ف الخبراء الجائحة باعتبارها من أخطر االزمات صنّ  ربها، إذا، من مشارق األرض إلى مغرحاله فيها

ط الحياة، األمر الذي أدى إلى الكونية المفاجئة والصادمة للمجتمع الدولي، والمؤثرة على كل أنما

يا وأمنيا دًيا واجتماعًيا وسياسيا وثقافتحويلها لحالة مختلفة بدرجة كبيرة، عما كانت قبل ذلك اقتصا

 (9، ص2129ا، والمغّير، والنحال، . )اآلغوعسكريا واستراتيجا

المواقع  يفلى معرفة سيميائية فن الكاريكاتير ما سبق، فإن هذه الدراسة تسعى إ وبناءًا على

خالل جائحة كورونا التي اجتاحت المملكة مطلع العام  اليوميةلصحف األردنية ل االلكترونية التابعة

2121. 
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 مشكلة الدراسةثانياا: 

اللغة  الى الدالالت واإلشارات والعالمات والرموز التي تتضمنهالسيميائية بمفهومها العام تشير إ

 اإلنسان عبر تاريخه بهدف التواصل والتعبير.التي طورها والصور والرسوم وغيرها، 

وز مالدالالت والر  يد منسيميائيًا وخطابًا شعبيًا، يتضمن العد وبما أن فن الكاريكاتير يعتبر نصاً 

ن ف واإلشارات والعالمات التي اختزلها معرفة هذه الدالالت لىداخله، فإن هذه الدراسة تسعى إ

التي  ا"جائحة "كورون خاللاليومية صحف األردنية لل المواقع االلكترونية التابعة الكاريكاتير في

 يطلقون في األردن الكاريكاتير جعلت رسامي التي بدورها، 2121اجتاحت البالد منذ شهر آذار 

 .اءبالعنان لريشاتهم إلبراز قدرة هذا الفن على المساهمة في التعبئة والتوعية والسخرية لمكافحة هذا الو 

وبهذا، فإن هذه الدراسة تبحث في تفاعل الكاريكاتير في المواقع االلكترونية التابعة للصحف 

 األردنية اليومية خالل جائحة خطيرة لم يشهد العالم المعاصر مثياًل لها.

 أهداف الدراسةثالثاا: 

 ترونية التابعة المواقع االلك لى معرفة سيميائية فن الكاريكاتير فيسي إتهدف هذه الدراسة بشكل رئي

يتفرع عن هذا الهدف عدد من األهداف الفرعية ئحة كورونا، و جا خالل اليومية لصحف األردنيةل

 التي تتمثل في معرفة ما يلي:

 ونية التابعةالمواقع االلكتر  رية المنشورة فيالكاريكاتي اتأبرز الموضوعات التي تناولتها الرسوم .9

 اليومية خالل جائحة كورونا.لصحف األردنية ل

 التابعة المواقع االلكترونية رية المنشورة فيالكاريكاتي اتأبرز الرموز التي استخدمتها الرسوم .2

 لصحف األردنية اليومية خالل جائحة كورونا.ل
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لصحف ل ابعةالمواقع االلكترونية الترية المنشورة في الكاريكاتي اتأبرز األدوار التي لعبتها الرسوم. 7

 األردنية اليومية خالل جائحة كورونا.

اقع االلكترونية المو  رية المنشورة فيالكاريكاتي اتأبرز الشخصيات الفاعلة التي ظهرت في الرسوم .4

 لصحف األردنية اليومية خالل جائحة كورونا.ل التابعة

وماتهم المنشورة رسريكاتير في الصفات التي ُنسبت للشخصيات المرسومة التي أبرزها رسامو الكا .5

 لصحف األردنية اليومية خالل جائحة كورونا.ل المواقع االلكترونية التابعة في

 

 أسئلة الدراسةرابعاا: 

لمواقع ا : ما سيميائية فن الكاريكاتير فيالتاليالسؤال الرئيسي تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن 

 كورونا؟ لصحف األردنية اليومية خالل جائحةل االلكترونية التابعة

 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

 ترونية التابعةالمواقع االلك رية المنشورة فيالكاريكاتي ات. ما أبرز الموضوعات التي تناولتها الرسوم9

 لصحف األردنية اليومية خالل جائحة كورونا؟ل

 ية التابعةالمواقع االلكترون المنشورة فيرية الكاريكاتي اتما أبرز الرموز التي استخدمتها الرسوم .2

 لصحف األردنية اليومية خالل جائحة كورونا؟ل

 لتابعةالمواقع االلكترونية ا رية المنشورة فيالكاريكاتي ات. ما أبرز األدوار التي لعبتها الرسوم7

 لصحف األردنية اليومية خالل جائحة كورونا؟ل

لمواقع ا رية المنشورة فيالكاريكاتي اتفي الرسوم. ما أبرز الشخصيات الفاعلة التي ظهرت 4

 لصحف األردنية اليومية خالل جائحة كورونا؟ل االلكترونية التابعة



6 

ما الصفات التي ُنسبت للشخصيات المرسومة التي أبرزها رسامو الكاريكاتير في رسوماتهم  .5

 الل جائحة كورونا؟لصحف األردنية اليومية خل المواقع االلكترونية التابعة المنشورة في
 

 أهمية الدراسةخامساا: 

معرفة سيميائية فن الكاريكاتير ودالالته ورموزه واتجاهاته التي تكمن أهمية هذه الدراسة في 

ما ستعزز كخالل جائحة كورونا،  اليومية لصحف األردنيةل المواقع االلكترونية التابعة يتضمنها في

لممكن العالمية التي من او  المحلية في األردن تجاه القضاياهذه الدراسة من دور رسامي الكاريكاتير 

 أن تحدث مستقباًل.

تحاول هذه الدراسة فتح المجال للمزيد من الدراسات حول طرح موضوع األهمية العلمية: 

ستفادة خاصة خالل جائحة كورونا، وأيضاً االبو  اليومية سيميائية فن الكاريكاتير في الصحف األردنية

عالم ل الباحثين األكاديميين، كما ستزيد من المعلومات المتعلقة بهذه القضية لمكتبة اإلقب منها من

 من تفاصيل وحلول مقترحة.

 حدود الدراسةسادساا: 

 – 2129من العام الدراسي ) هذه الدراسة خالل الفصل األول أجريتالحدود الزمانية: 

2122). 

 .األردن –العاصمة عمان هذه الدراسة في  أجريتالحدود المكانية: 

 مقابالت مع عدد من رسامي الكاريكاتير األردنيين.أجريت الحدود البشرية: 
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 مصطلحات الدراسةسابعاا: 

 السيميائية

هو العلم الذي يدرس حياة اإلشارات في قلب المجتمع ويهتم بإنتاج اإلشارات أو العالمات 

 (21، ص 2197)بابكر، . عمالهاواست

 تاالدراسة، فإن السيميائية هنا تعني الدالالت والرموز التي تحتويها الرسومهذه وألغراض 

 ا.خاصة في جائحة كورونوبلصحف األردنية ل المواقع االلكترونية التابعة الكاريكاتيرية في

 فن الكاريكاتير

 هو رسم تشكيلي ساخر، أي أنه نوع من الفنون يعتمد الخط واللون والظل في بناء هيكله ويعتمد

، 2111)حمادة،  .على الفكرة الساخرة في بنائه، مستخدمًا التعليقات األدبية وأحياناً النصوص األدبية

 (42ص

ير توألغراض هذه الدراسة، فإن الكاريكاتير هنا يقصد به الموضوعات التي يعالجها فن الكاريكا

صحف األردنية لل االلكترونية التابعةالمواقع  تجاهات التي يمثلها فيوالمضامين التي يتناولها واال

 خالل جائحة كورونا. خصوصاو 

 المواقع االلكترونية

 هي مواقع الكترونية إخبارية تابعة لصحف يومية أردنية.

 الصحف األردنية

 هي الصحف المطبوعة اليومية التي تصدر في األردن.
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 جائحة كورونا

( من ساللة كورونا، وهو مرض 91-)كوفيدهي جائحة لفيروس يسمى فيروس كورونا المستجد 

األولى في عدد من المصابين بأعراض االلتهاب الرئوي  ةسريع االنتشار، وقد تم التعرف عليه للمر 

 (5، ص2121)عبد العال،  .في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي بالصين

 .2121وسّجل األردن أول إصابة بفيروس كورونا مطلع شهر آذار 
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 :الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة طاراإل
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 الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة طاراإل
ستعراض وا والنظرية المستخدمة، دب النظري المتعلق بالدراسة،لأل يتضمن هذا الفصل عرضاً 

 ألهم الدراسات السابقة ذات العالقة.

 النظري طار: اإلأوالا 

على نظرية ترتيب أو تحديد األولويات التي تساعد على تمييز ما تسعى الحالية الدراسة  تاعتمد

إليه الرسالة اإلعالمية من إبراز موضوعات معينة، ودفعها إلى قمة هرم األولويات التي تستحق 

 اهتمام الجمهور المتلقي.

 )األجندة( نظرية ترتيب/ تحديد األولويات

تعرض التبادلية بين وسائل اإلعالم والجماهير التي تتهتم بحوث ترتيب األولويات بدراسة العالقة 

 .لتلك الوسائل في تحديد أولويات القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تهم المجتمع

وتفترض هذه النظرية أن وسائل اإلعالم ال تستطيع أن تقدم جميع الموضوعات والقضايا التي 

نما يختار القائمو   ن على هذه الوسائل بعض الموضوعات التي يتم التركيز عليهاتقع في المجتمع، وا 

هذه الموضوعات تثير اهتمام الناس تدريجيا وتجعلهم يدركونها  .بشدة والتحكم في طبيعتها ومحتواها

الموضوعات  نلدى الجماهير أهمية أكبر نسبيا م ويفكرون فيها ... وبالتالي تمثل هذه الموضوعات

 إلعالم.التي ال تطرحها وسائل ا
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ر ليبمان" "والت ولويات( إلى ما كتبه)ترتيب األ تعود األصول النظرية لدراسات "وضع األجندة"و 

"دور وسائل اإلعالم في إيجاد الصلة بين األحداث التي تقع في العالم الخارجي عن  9122عام 

سائل و جاء فيه أن ""الرأي العام" الذي والصور التي تنشأ في أذهاننا عن هذه األحداث" في كتابه 

 –اإلعالم تساعد في بناء الصور الذهنية لدى الجماهير، وفي الكثير من األحيان تقدم هذه الوسائل 

قديم تفي عقول الجماهير، وتعمل وسائل اإلعالم على تكوين الرأي العام من خالل  –بيئات زائفة 

 (222، ص9112)مكاوي والسيد، . القضايا التي تهم المجتمع"

 )األجندة( نظرية ترتيب/ تحديد األولويات مفهوم

بأنها العملية  (M.Sanchez)حدد الباحثون عددا كبيرا من التعريفات لهذه النظرية، حيث يعرفها 

ة ويرى أن أول من الحظ هذه الوظيف. التي بواسطتها تحدد وسائل اإلعالم بما نفكر وحول ماذا نقلق

في العشرينيات من القرن الماضي، وأوضح أن اإلعالم هو الذي يهيمن على  (Lippmann)هو 

  .ون تجاه تلك الصور وليس تجاه األحداث الفعليةفي أذهاننا وأن رد فعل الجمهور يكخلق الصور 

 ترتيبها حسب ونكها مجموعة من الموضوعات، عادًة يفقد عرفها بأن (James Waston)أما 

إلعالم بأنها قدرة وسائل ا (Joseph Straubhaar & Robert Larose)ها يعرف، كما أهميتها

 .(7-2، ص2195)حسونة،  على تحديد القضايا المهمة

برز فيها وسائل اإلعالم قضايا معينة بأنها العملية التي تُ  (Stephen Batroson)كما عرفها 

ا، انتباههم لتلك القضايعلى أنها قضايا مهمة، وتستحق ردود الحكومة والجمهور، من خالل إثارة 

بحيث تصبح ذات أولوية ضمن أجندتهم، وأن الفرد الذي يعتمد على وسيلة إعالمية ما ويتعرض لها 

سوف يكّيف إدراكه وفقًا لألهمية المنسوبة لقضايا تلك الوسيلة وموضوعاتها، وبشكل يتوافق باتجاه 

 .(772، ص2192رة، المزاهتلك الوسيلة )الممنوح لها في  عرضها، وحجم االهتمام
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وجرى تعريفها أيضا بانها: "العملية التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات التي تقدم األخبار 

والمعلومات باختيار أو التأكيد على أحداث وقضايا ومصادر معينة لتغطيتها دون أخرى، ومعالجة 

ين الحكوميين لات المسؤو هذه القضايا وتناولها بالكيفية التي تعكس اهتمامات هذه المؤسسة وأولوي

 (4، ص2116الطرابيشي، والسيد، ومتخذي القرار". )

ومن خالل ما سبق، يتضح أن نظرية تحديد األولويات هي عبارة عن إعادة صياغة األحداث 

المحيطة بقالب جديد، يجري ترتيب أهميتها في الوسيلة اإلعالمية بما يتناسب مع السياسة التحريرية 

ك الوسيلة. تلمع أيديولوجية  اإلعالمية، بهدف إقناع الجمهور وتغيير اتجاهه بما يتوافقللمؤسسة 

 (275، ص2114)عبد الحميد، 

 النظرية فرضيات

 للنظرية: ةالرئيسي ية. الفرض 1

ترتيب أجندة إلعالم، و لهذه النظرية هو "اإلتفاق بين ترتيب أجندة وسائل ا ةالرئيسي يةإن الفرض

تمام يجابي بين ترتيب االهاإلعالمية"، أي وجود ارتباط إهتمام بالقضايا والموضوعات الجمهور لال

لكل من الوسيلة والجمهور، مما يشير إلى دور وسائل اإلعالم في ترتيب أولويات اهتمام الجمهور 

 وعات.سائل لهذه القضايا والموضبالقضايا والموضوعات المطروحة بنفس الترتيب الذي تعطيه الو 

كز وسائل اإلعالم على األحداث العامة والقضايا لتحقيق التوحد الجمعي وتشكيل الخطاب وتر 

وانتهت الكثير من البحوث إلى أن الصحافة تنجح أكثر من التلفزيون في التأثير على  .االجتماعي

ن كأجندة الجمهور، ألن التلفزيون يهتم أكثر بالقضايا العامة وليس الفرعية األكثر تخصصا التي يم

 (995، ص2196الدليمي، ) .بالتفاصيلصحف بالعمق و أن تهتم بها الصحف، إذ تهتم ال
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 خاصة بنظرية ترتيب األولويات، وهي: . كما توجد فرضيات 2

 . تبنى النظرية على افتراض أن لوسائل اإلعالم تأثير قوي على العامة أو الجمهور.2/9

 كمحور رئيسي بها.. أن االتصال يبدو كعملية تركز على المرسل 2/2

. أن الصحفيين ومصادرهم المختلفة والجمهور يفسرون الخبر أو القضية بنفس الطريقة أو 7/2
 بطريقة مشابهة تماما.

دراك هذه  وبتقييم هذه االفتراضات، يتضح أن مستقبل الرسالة أصبح له دور فعال في فهم وا 

من البد وي لوسائل اإلعالم فتأثير ق ه ال يوجدكان االعتقاد بأنذا الرسالة وفقا لألجندة الخاصة به، وا  

كمصدر للمعلومات والخبرة والتسلية والمتعة، ولكن ليست هي  المجتمعفي  اأن لها دور  االعتراف

 أثيرت المجال وقد تفوق المصدر الوحيد لكل ذلك، فالتفاعل مع اآلخرين يمثل أهمية أيضا في هذا

 .(Sanomat, 2013)وسائل اإلعالم 

 استراتيجيات نظرية ترتيب األولويات

 هناك استراتيجيتان أساسيتان لهذه النظرية، وهما:

تقوم على دراسة مجموعة من القضايا السائدة في وسائل اإلعالم وعند . االستراتيجية األولى: 1

 الجمهور إما على فترة زمنية واحدة أو على فترتين.

ات تر منية واحدة أو على فقضية واحدة سواء على فترة ز دراسة وتقوم على االستراتيجية الثاني:  .2

 (.775، ص2192زمنية مختلفة، أي دراسة ممتدة )مزاهرة، 

ويستخدم أسلوب تحليل المحتوى لحصر الموضوعات التي تؤكد عليها وسائل اإلعالم، ومن 

األفضل أن يشمل تحليل المحتوى جميع وسائل اإلعالم، مثل: الصحف والمجالت والراديو والتلفزيون، 

 غير أن الباحثين يركزون غالبا على وسيلة واحدة أو وسيلتين على األكثر، وعادة ما 
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-212، ص9112لسيد، التلفزيون، وعقد مقارنات بينهما )مكاوي وااختيار الصحف اليومية و يجري 

742) 

 عالقة النظرية بالدراسة الحالية

المواد اإلخبارية والقضايا والموضوعات في ترتيب يشير  واالتصال بعرضتقوم وسائل اإلعالم 

ام للوسيلة. عليها ترتيب أولويات االهتم إلى أهمية هذه المواد في عالقتها ببعضها، وهذه العملية يطلق

وقد اختلف الباحثون حول أهمية ودور وسائل اإلعالم في حياة األفراد، وكثرت الدراسات والمداخل 

 .والنظريات حول التأثير القوى أو التأثير المحدود لوسائل اإلعالم على الجمهور والرأي العام

ل األولويات من أجل دراسة العالقة التبادلية بين وسائوقد جاءت هذه الدراسة لتستفيد من ترتيب 

اإلعالم والجماهير التي تتعرض لتلك الوسائل في تحديد أولويات القضايا السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية التي تهم المجتمع، عن طريق اختيار الكاريكاتير والتعامل معه حسب أولويات الموقع 

وتفترض هذه النظرية أن وسائل اإلعالم ال تستطيع أن تقدم جميع االلكتروني وسياسات التحرير. 

نما يختار القائمون على هذه الوسائل بعض  الموضوعات والقضايا التي تقع في المجتمع، وا 

الموضوعات التي يتم التركيز عليها بشدة والتحكم في طبيعتها ومحتواها. وهذه الموضوعات تثير 

ر يدركونها ويفكرون فيها، وبالتالي تمثل هذه الموضوعات لدى الجماهياهتمام الناس تدريجيا وتجعلهم 

 أهمية أكبر نسبًيا عن الموضوعات التي ال تطرحها وسائل اإلعالم.

 ثانيا: األدرب النظري

 مفهوم السيميائية ونشأتها

رن قنشأ علم السيمياء أو السيميائية بتحديد موضوعها وجهازها المفاهيمي ومنهجها عند نهايات ال

 تاسع عشر وبدايات القرن العشرين.ال
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إن علم السيميولوجيا أو السيمياء هو أحد العلوم الحديثة وثمرة من ثمار القرن العشرين، إذ يقوم 

بدراسة العالمات المبتدعة من قبل االنسان، ويقصد بالعالمة الكالم المنطوق وعالمات الكتابة أو 

اللسانية أو )غير اللفظية(، وهي التي تقوم على أنواع الحروف )بأي لغة كانت(، والعالمات غير 

 سننية أخرى غير األصوات والحروف.

والسيمياء هو علم اإلشارة الدالة مهما كان نوعها وأصلها، وهذا يعني أن النظام الكوني بكل ما 

 ان لها مسار حديثة المنشأ، بل إيحتويه من عالمات ورموز هو نظام ذو داللة، والسيمياء ليست 

، بسط أركانه وجذوره في المجتمع العربي القديم، وهو أيضًا علم يبحث في دالالت اقديم اتاريخي

اإلشارات في الحياة االجتماعية وأنظمتها اللغوية، ويدرس بنية اإلشارات وعالئقها في هذا الكون، 

 ويدرس بالتالي توزيعها ووظائفها الداخلية والخارجية.

ء في كتابه "محاضرات في علم اللغة" أنها العلم الذي يدرس حياة يقول دو سوسير عن السيميا

العالمات من داخل الحياة االجتماعية، ونستطيع أن نتصور علمًا يدرس حياة الرموز والدالالت 

لح علم صطمن علم النفس، ويطلق عليه م اً المتداولة في الوسط المجتمعي، وهذا العلم يشكل جزء

 (757-755، ص 2197)ذياب،  .ولوجيا(الداللة )السيمي

 نسان من عالماته اإلو علم شمولي له عالقة بكل ما ينتجوباختصار، فإن علم السيمياء ه

 (96، ص9116)بصل،  .وية وغير لغويةلغ

انية بخاصة، نسقيقية في مناهج العلوم بعامة واإلوأمام هذا التراكم السيميائي وما أحدثه من ثورة ح

ثل دراسة ميلمس الباحث تنوعا في قراءة عالقة السيميائية بفن الخطاب من خالل الدراسات السابقة 

صباح حراحشة بعنوان )تحليل خطاب قناة الجزيرة نحو أحداث "الربيع العربي" في سوريا: برنامج 

 هدفت إلى رصدالتي ، 9115شام عطية عبد المقصود عام االتجاه المعاكس أنموذجا(، ودراسة ه
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 قدمتها السلطة التنفيذية فيما يتعلق بأزمة الخليج، ومقارنتها بالمعالجات التيوتحليل الخطابات التي 

 .)القومية والحزبية( قدمتها منظومة الصحافة المصرية

في الطرح في التصور، وتعدد في الممارسة التطبيقية،  اتباين وبناًء على ما سبق، فإن هناك

د حديثا بالنظرية التأويلية، ولكن علم العالمات لم يع –في بعض الحاالت  –تلتبس فيها السيميائيات 

 إال بتحديد معالمه وبناء مقوالته، وتبيان أدبياته، واختبار نظرياته وأدواته االجرائية.

 فن الكاريكاتير

الكاريكاتير باهتمام واسع من قبل القراء، ويعتبر الفن األكثر شعبية بين باقي األنواع فن يحظى 

التشكيلية، ولكنه بين هذه األنواع يعتبر األقل إثارة الهتمام النقاد والباحثين، ويعتبر الكاريكاتير فنًا 

ب واستعراضات م تجار تقديقنياته التشكيلية التي ال تخوله لبساطة ت ،من الدرجة الثانية لدى النقاد

فهو رغم  ؛تشكيلية معقدة، ويلعب في ذلك دورًا كون الكاريكاتير يعتبر ابنًا عاقًا للفنون التشكيلية

بل النقاد ق وبالتالي فإنه يتعرض لإلهمال من ،نه يرتبط بالصحافة أكثر منهاأإال  ،ليهاإ انتمائه

نتمائه التشكيلي فهو مع ا الكاريكاتير للصحافة ال يتنافىانتماء ُيرجح أن والباحثين التشكيليين، ولكن 

 مثله مثل الرسوم الغرافيكية التي تشكل رسومًا تصويرية لألعمال ،نواع التشكيلية الصحافيةأحد األ

 .األدبية المنشورة في الصحافة أو الصورة الفوتوغرافية

لى يعًا إكاتير التي تتطلب وصواًل سر لى حيوية الكاريإالنتماء المزدوج بالدرجة األولى ويعود هذا ا

وبالتالي فإن المعارض الفنية لهذا النوع غير فاعلة واالكتفاء بها يؤدي الى تحجيم دوره، ومن  ،القراء

 (5، ص9111حمادة، ) .هذا المنطلق فإن الصحيفة هي المعرض الذي يعتمده الكاريكاتير

فن أن ب في مقابلة معمقة للدراسة الحالية، ناصر الجعفري قاله الرسام هذا األمر يتوافق مع ما

 قها.تستبالكاريكاتير يحترف محاكاة الشارع ولصيق برغبات الناس إلى حد تماهيه معها أو 
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هو )غير  ري وعن خطابهتلقي عن نفسه في الرسم الكاريكاتيالجعفري أن ما يبحث الم عتقدوي

ل من ز، وقدرته الخاصة على إيصال الرسائعلى الحواج زلما يشكله فن الكاريكاتير من قف الرسمي(،

 خالل السخرية السوداء.

ويؤكد أن هذا الفن ُيخاطب الشريحة األكبر من القراء والمهتمين كمادة بصرية سريعة الوصول 

هذا الفن يقف أمام مسؤولية أنه يوجه القارئ وأن  –إن كان الرسم صامتا  –ولها خاصية اللغة 

ية وأحيانا الصاغالة التي ُيطلقها فن الكاريكاتير تجد العديد من اآلذان أحيانا، وبالتالي فإن الرس

 .(2129 ،مقابلة شخصية ،ناصر الجعفري) األعين المترقبة

 مفهوم فن الكاريكاتير

 حاك بالتضــخيم أو المســخ لصــورة شــخص مــا، بهــدف السخرية.ضفــن اإل بأنهن يعرفه اللغويو

سـاخر كونـه يثيـر السـخرية فـي تناولـه للمشـاكل التـي تواجهنـا، وقـد وظـف : فـن بأنه ويعرف أيضاً 

لتسلية خلق افاء جـو مـن المـرح والضحك و فـي مضـمار النقـد االجتمـاعي والسياسـي لقدرتـه علـى إضـ

 باإلضافة إلى أفكاره الالذعة.

رسم، وهي أول مرحلة في تنفيذ ال "كروكي"تأتي من كلمة  الكاريكاتير بأنه كلمةهجرس  يعرفو 

ـه، التـي تـؤدى بشـكل سـريع بـال تمعـن ودقلتحديـد إطـارات أجـزاء الرسـم، وتعني وضع الخطـوط األوليـة 

 ألنها عملية بدء ليس إال، ثم تعقبها مرحلة أكثر دقة في األحكام والتناسب بين المكونات.

التشـكيل الـذي يحمـل مضـمونًا سـاخرًا أو ناقدًا، أو تسـمية تطلـق علـى  بأنهأما حمادة، فيعرفه 

 .يحتوي على مفارقات كوميدية منفذ بخطوط مبالغ فيها

ن فيه مة للتعبير عما نحأن الكاريكاتير من أكثر الفنون مالء الفنان السوري علي فرزاتويرى 

 من واقع سياسي واجتماعي واقتصادي.



18 

بيـر تشـكيلية تعتمـد الخـط واللـون فـي الرسـم، كأسـاس للتع هو لغة فنيـة بأنهويعرفه غازي النعيم 

 .عن واقع له مشكالته اإليجابية والسلبية، وهو االفتتاحية المصورة للصحيفة

طريقة في الرسم مبالغ فيها على نحو ساخر وبشكل معتمد وذلـك  بأنهمال متولي آ تعرفهو 

 إلظهار خصائص شخص أو نقائصه، بهدف الحصول على تأثيرات سلبية ومضحكة.

ون، والظل، الخط، والل أدوات تعبير مختلفة، منها: بأنه يستخدمخليل موسى الكاريكاتير  ويعرف

 مـا، سياسـية كانـت أم اجتماعيـة، بطريقـة فكاهيـة أولبناء صورة نمطية وهيكليـة للتعبيـر عـن فكـرة 

الخـط والكتلـة والفـراغ واللـون،  :ر الكاملـة مـن عـدة عناصـر مثـلسـاخرة، وتتكـون لوحـة الكاريكـاتي

 والحركة والمفارقة والمبالغة والموضوع والمضمون والهدف والتعليق.

لتشــكيلية يء بالمبالغــات الحر الملم اعتمــد علــى الرسفــن ســاخر ي بأنهأما ضياء الحجاز، فيعرفه 

والســخرية فــي تعرضـه للظــواهر االجتماعيــة أو الشخصــية مــن حيــاة اإلنســان، وهــو عبــارة عــن رســوم 

تهدف لنقل رسالة أو وجهة نظر، عن حوادث أو ظواهر أو مشكالت وتتميـز بالمبالغـة والرمزية، 

مزج بين ري يعتبر لغة مصورة بشكل فكاهي مجرد ييكون لها تأثير انفعالي، فالرسم الكاريكاتبحيث ي

 (957، ص2192)القضاة،  .رسم الساخرالنقد الالذع وال

لق تغيير الواقع، نظرا لكونه يخ اة تهدف إلىأد أن فن الكاريكاتير هوعماد حجاج الرسام  ويرى

إلى  فن إعالمي مؤثر يهدف ، وأيضاً بطريقة ساخرة في أغلب األحيان رسالة بصرية للواقع الُمعاش

عماد . )ياسيةإيصال رسالة أكانت في التوعية االجتماعية أو التوعية االقتصادية أو التوعية الس

 (2129مقابلة شخصية، ، حجاج
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يرى أن الكاريكاتير هو فن هادف وساخر في الوقت ذاته، يقوم فمحمد الشاعر، الرسام أما 

بطريقة ساخرة ومبسطة ومباشرة بعيدا عن أي تحليالت أو تأويالت كما يراها بتصوير واقع المجتمع 

 (2129-99-26الرسام محمد الشاعر، الرسام بوجهة نظره. )مقابلة شخصية مع 

بلغ من لوقائع التي تحدث في المجتمعات بصورة أويرى الباحث أن فن الكاريكاتير يقوم بتجسيد ا

 الكالم، وبطريقة ساخرة بالدرجة األولى، ونقدية بالدرجة الثانية.

 نشأة وتطور فن الكاريكاتير

رجل  لحيث نرى بذور ذلك الفن من خال ،ظهر الكاريكاتير حسب بعض المؤرخين في اليونان

 إنه قتل سومات ساخرة للناس، وقيليرسم ر  أرستوفانيس بوصفه شخصاً يدعى بوستن ذكره أرسطو و 

ذا الفن تبه إلى هبسبب تلك السخرية، وهناك من يعتبر قدماء المصريين هم أول من انيعذب  وهو

 كل ذي سلطة مستبدة، فكان الحاكم يستخدمهم في السخرية والتعرض بالحاكم و ربالذي يحقق مآ

ري ي في أصحاب العروش... وكان الرسام المصالحيوانات والرموز البسيطة للتعبير عن رأيه الحقيق

ي العصر أما ف نقد نظام الحكم بشكل مبسط مستتر.القديم يظهر عيوب مجتمعه أماًل في إصالحها و 

فقد انتشر هذا الفن في هولندا، وفي أوائل القرن الثامن عشر  ،في أوائل القرن السابع عشر ،الحديث

في  هسهند، حيث استخدمه في التحريض السياسي ثم خلفعلى يد جورج توتخاصة بذاع في انجلترا و 

 نجليزي، وكانتاإلليم هورجات الذي عبر برسوماته الساخرة عن حقبة من التاريخ جال و هذا الم

أعماله سببًا في ظهور مدرسة لفن الكاريكاتير على أيدي فنانين عظام أمثال توماس روالندسون، 

وعة وكانت رسوماتهم مطب ،في وجه خصومهم السياسيينوكانت رسوماتهم الكاريكاتيرية سالحًا 

 ها بأيديهم ويوزعونها على المكتبات، حيث كانت أعمالهم تؤدينباللونين األبيض واألسود، ثم يلونو 

 (/https://shababeks.comموقع ) .اآلونة تلكدورًا سياسيًا بارزًا في 

https://shababeks.com/


20 

 الكاريكاتيرنقد فن 

هذا الفن  سبوعية، وهو ما جعله األولى بالمطبوعات اليومية واألارتبط فن الكاريكاتير منذ بدايت

لصيقًا باألخبار الجارية في حاالت كثيرة، وزاد من شعبيته والذي يوصف بأنه أكثر الفنون التشكيلية 

حددها التصدي لهموم بشرية عامة ال تلى ، حيث ينزع إانتشارًا وتخطي فن الكاريكاتير حواجز اللغة

 المحلية الضيفة.

قي، يجاد حالة من التبصير بما يحيط بالمتلإدوره في السخرية بقصد واستمر أداء الكاريكاتير 

ى الحركة لتوترات التي تهدد حياتنا، وتدفع إفتجاوز دور اإلضحاك الى حيز أوسع في تقليل ال

ر المندفع من لى التفكير بعد التأثير الساخاريكاتيرية تدفعك إرية للصورة الكوالنشاط، فالرؤية البص

 العمل الفني.

عنصرًا دائمًا في الصحف اليومية والسياسية وباختالف أهداف  وأصبح الكاريكاتير اآلن

ًا من مقال المطبوعة، واستخدامه امتد من مجرد اإلضحاك والسخرية الى أهداف أعمق وأبلغ أحيان

و حاجة الى اإلشارات اللفظية أه التعبير عن المواقف المختلفة دون التطاسأو تعليق، ويمكن بو 

 (94، ص9111. )حمادة، ة باألمثلة أو المواقف التاريخيةستعاناال

ه ثنها جميعًا تشترك في المفهوم الساخر الذي تحد، إال أورغم اختالف تعريفات فن الكاريكاتير

يعني تمثياًل  سم بأنهمعجم )أكسفورد( كلمة كاريكاتير كاالصورة الكاريكاتيرية لدى المتلقي، ويعرف 

ها المبالغة في مالمحهم البارزة، وهو صورة فغريبًا أو مثيرًا للسخرية ألشخاص أو ألشياء عن طريق 

ث أثرًا، أن يرسم الفنان شكاًل غريبًا ألشخاص أو ألشياء حدِ مبالغة مالمح األصل الخصائصية بما يُ 

أو يحاكي محاكاة ساخرة، والتعريفات المختلفة لهذا الفن توضح الضرورات  أو يرسم رسمًا ساخراً 

 المهمة للعمل الفني، وقد تعطي صورة واضحة إليجاد نظرية )لنقد فن الكاريكاتير(.
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ائص هذا لتشتمل على خصامتدت  ،إيجاد نظرية لنقد الكاريكاتيرالمهتمين بعض واستمرارًا لمحاولة 

 التي تتمثل في:الفن 

 . القدرة على كشف العيوب. 9

 . الفكاهة. 2

 (24، ص2115هجرس، ) . التبسيط. 7

 فن الكاريكاتير في الوطن العربي

ارتبط ظهور الكاريكاتير في مصر نهاية القرن التاسع عشر مع بدء ظهور أول مجلة في مصر: 

 هذا التاريخ ن كانت الصورة الصحفية المرسومة قبلوا  ، 9272فكاهية ساخرة أسسها "يعقوب صنوع" 

حيفة "بريد مصر" باللغة الفرنسية... وقد أجمع صدور صقدوم الحملة الفرنسية على مصر و  مع

 ن على أن مصر لم تكن تعرف الصحافة إال مع قدوم الحملة الفرنسية.المؤرخو 

 ،ومع تطور ظروف الطباعة بعض الشيء ووجود عدد من الرسامين األجانب في مصر

ن كانت المالم ااستطاعت أن تأخذ الرسوم حيز  ك في الوضع كذل ...ح بعيدة عن الروح المصريةوا 

بدأ الكاريكاتير بمفهومه البسيط يتخلل إلى الصحافة المصرية مع بداية مجلة )أبو نظارة(  حتى

 لـيعقوب صنوع الذي قام بالرسم بنفسه داخل جريدته.

كان مولد الصحافة الكاريكاتيرية مرتبطاً بظهور الصحف الساخرة التي شهدتها سوريا في سوريا: 

ن الحرية انعكست بشكل ملحوظ الذي وفر فسحة مم، 9112الدستوري )العثماني( عام بعد االنقالب 

دتا "ظهرك ة، وافتتحت جريصدار الصحف في الواليات العثمانية بشكل عام ومنها البالد العربيعلى إ

اتيرية الصحافة الهزلية الكاريك "حط بالخرج" عهد الصحافة الهزلية في دمشق معلنة عن نشأةك" وبال

 التي جاءت متأثرة بالنهج الذي سارت عليه الصحافة الكاريكاتيرية في مصر.
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فيه هدته شي ة الكاريكاتيرية في نفس العام الذشهدت فلسطين ظهور الصحاففي فلسطين: 

م صدرت جريدة "األخبار" التي كانت تبحث في الشؤون 9111حزيران  21الصحافة السورية، ففي 

وحرر  "صدرها "بندلي حنا غرابيمستخدمة الرسوم الكاريكاتيرية، أ السياسية والفنية والفكاهية

م جريدة 9175لونزو" ولم يكن صدورها منتظمًا كما صدرت عام موضوعاتها "الفونس يعقوب أ

يدة تبحث الشؤون السياسية واالقتصادية والفكاهية واألدبية "الخميس" التي وصفت بأنها جر 

انت من فريد الشنطي" وك صدرها صاحبها ومحررها "محمدالكاريكاتيرية، وأواالجتماعية والتصويرية 

م صدرت جريدة "الدفاع" لصاحبها "يحيى الشنطي" ومحررها 9171سبوعية، وفي عام الصحف األ

عالجت موضوعاتها من خالل الرسوم الكاريكاتيرية التي زينت  "شوكت يوسف حماد"، وكانت يومية،

 صفحاتها.

ولم يذكر صدرت جريدة "عيواظ" م حين أ9111الصحافة الهزلية عام  عرفت لبنانفي لبنان: 

م 9191لة سماها "الخرج" وفي سنة صدر "متري الخرج" في العام نفسه مجصاحبها عليها اسمه، ثم أ

صدر نجيب جانا جريدة "الحمارة" في العام نفسه، وفي مارة بلدنا"، ثم أق جانا جريدة "حصدر توفيأ

م صدرت مجلة 9192م صدرت مجلة "يأجوج ومأجوج" وهي مجهولة المحرر، وفي 9199سنة 

م باسم "جراب 9194صدر جريدة "البغلة" واستبدلها عام م عاد توفيق جانا فأ9197وز"، وفي "كراك

على طابعها "الدبور" التي استمرت في الصدور محافظة م صدرت مجلة 9127الكردي"، وفي 

 .الكاريكاتيري

م 9147ة عام حتى الحرب العالمية الثانية حين صدرت مجلة "الصياد" الهزلية الكاريكاتيري

لصحف اليومية ا الكاريكاتير سائر التي ما زالت تصدر حتى اليوم، وبعدها عمّ لصاحبها سعيد فريحة 



23 

 .صادق" ارخالل رسامي الكاريكاتير المعروفين "خليل األشقر" و"ديران" و"بيواألسبوعية وبرز من 

 (76-75، ص2194)السالم، 

 نشأة وتطور فن الكاريكاتير في األردن

مع عدد من الفنانين منهم رباح صغير وجالل الرفاعي وسميح بدأ فن الكاريكاتير في األردن 

عن لنقل ومّر هذا الفّن بمرحلة ا، لعقد كامل تقريباً  حسني، وشّكل ثالثتهم مالمح هذا الفن في األردن

الصحف العربية قبل الستينيات، في ظل عدم وجود رسامين محليين، وتأخرت مرحلة البدايات حتى 

الستينيات حين ظهر الرسم يدوياً على الورق بالحبر الصيني وبدون ألوان، وظهرت رسوم الفنان رباح 

 .ت بالمحتوى السياسي الموّجهالصغير في جريدة الدفاع وتمّيز 

تطّور خاللها الكاريكاتير في األردن على صعيد الشكل  ،وفي السبعينيات، بدأت مرحلة ثالثة

والمضمون مع تطور الطباعة، واحتل مساحات أوسع على الصفحات األخيرة للصحف، وظهرت 

طباعية كما بدأت تقنيات الفنون ال ،ولو بخجل ،منافسة بين الرسامين وتم التطرق للقضايا المحلية

 .كالزيباتون والكاريكاتير الملون بالظهور

وقد توّسع فّن الكاريكاتير في الصحف األردنية في فترة حساسة واكبت "فك االرتباط" القانوني 

م، فحينذاك، ُرفعت األحكام 9221و 9122 يواإلداري والمالي بالضفة الغربية والقدس الشرقية، عام

دة الحزبية الجديالنيابية وظهرت الصحف  وانطلقت مسيرة الديمقراطية واالنتخابات العرفية

 .واألسبوعيات المنّوعة، ومعها ظهر الرسامون الشباب الجدد

ومنذ فترة التسعينيات حتى اليوم برز العديد من الرسامين في األردن، وقاموا بخلق حركة جديدة 

 وهمومه. عبر رسوم تعّبر عن صوت المواطن األردني
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واستفاد فنانو الرسم الساخر من ارتفاع سقف الحرية وتعدد المنابر، وأصبح التنافس على 

ة ياستقطاب رسامي الكاريكاتير مهمة رئيسة للصحف، وصار هامش التطّرق إلى الشؤون السياس

ًا إلى ضوالتصدي لظواهر مجتمعية أمرًا متاحًا، ولكن ارتفاع منسوب التعبير الحّر أّدى أي المحلية

 .سجن بعض الرسامين

يكاتير بعد التقاء بعض فناني الكار ت "رابطة رسامي الكاريكاتير األردنيين" م أنشئ2112وفي عام 

كعماد حجاج ونضال هاشم وجالل الرفاعي وأمجد رسمي وناصر الجعفري، وبقيت الرابطة فاعلة 

مجتمعون ام النان جالل الرفاعي، وقخاصة بعد وفاة الفوبلعدة أعوام لكنها لم تحَظ بالدعم المناسب 

العديد من النشاطات كالمعارض وتعزيز التواصل االجتماعي بين بوضع نظام تأسيسي ونفذوا 

صدار بيانات صحافية، كما أصدرت الرابطة العديد من الكتب واأللبومات التي تضم  األعضاء وا 

 (/https://raseef22.net)موقع  .رسومًا ساخرة

 وظائف الكاريكاتير

ين تصال أواًل بين الفنان والجمهور وثانيًا باالالكاريكاتير شكل من أشكال تصالية: . الوظيفة اال  1

 القراء والصحيفة.

ور كبيرة تتجسد من خالل معرفته بمكنونات ما يد قيمةيكتسب الكاريكاتير . الوظيفة الخبرية:  2

ية جتماعاالكبًا للحدث على مختلف األصعدة السياسية و ااعتباره مو بداخل المجتمع من وقائع 

 قتصادية.االو 

لتعامل مع لى في الى الطريقة المثجه الكاريكاتير وبشكل غير مباشر إيو . الوظيفة التربوية:  3

 تصرفون في مثل هذه الحاالت.علمهم كيف يظاهرة سلبية، وي

https://raseef22.net/
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مالية تجسدها تلك ج قيمرغم التوظيف الشديد للسخرية والتشويه، فإنه تتخلله . الوظيفة الجمالية:  4

 التعرجات الشكلية والخطية التي تتناسق فيما بينها لتأدية لوجة جمالية.

مومية المدارس والمؤسسات العيوظف الكاريكاتير لخدمة أغراض تربوية في . الوظيفة التعليمية:  5

 واإلقتصادية.

ن تكون وظيفة التسلية بإثارة الضحك والترفيه وكسر الرتابة، إذ يقوم بالترفيه ع. وظيفة التسلية:  6

 نفسية الجمهور عن طريق رسم بسيط هزلي ومشوه، الذي يبعث في نفسية قارئها الضحك والراحة.

 (71، ص9111)حمادة، 

 أنواع الكاريكاتير

س ل: )انتقاد الحكومة، العالقات الدولية، المجاليعالج موضوعًا سياسيًا مث. الكاريكاتير السياسي:  1

صحف ومعبرًا ل، أو أي نشاط دبلوماسي(، كما يستخدم الكاريكاتير السياسي مرافقاً الفتتاحيات االنيابية

قد ريق السخرية والنلى تشويه صورة شخص أو فكرة أو أمة أو موقف، عن طعن محتواها، ويهدف إ

ظهار العيوب والمبالغة في تصوير المالمح، ألن الكاريكاتير السياسي يعبر عن وجهة نظر متحيزة.  وا 

طالق ال قتصادية مثل: )قضاياالذي يعالج القضايا االجتماعية واالجتماعي: . الكاريكاتير اال 2

ا ، وقضايا المرور(، فقضايتقاليدت االجتماعية والعادات وال، والمشكالوالزواج ومشكالت اإلسكان

سوم ر المجتمع في تجدد وتزايد مستمر تبعًا لتطور المجتمع وتجدد قضاياه بشكل يومي، وتزداد ال

جتماعي يوماً بعد يوم، ألن الرسامين يعكسون ما يجري في العالم الحقيقي الكاريكاتيرية في المجال اال

 ويشيرون اليه.

 أحد. لىإ إثارة الضحك والفكاهة بغض النظر عن توجيه نقد هدفه. الكاريكاتير الفكاهي:  3
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الذي يصور وجه شخصية معينة بشكل ودي، أو بشكل هجائي يحتوي . كاريكاتير البورتريه:  4

بعض المبالغات أو اإلضافات للوجه، مثل تصوير بعض المشاهير أو االصدقاء أو الشخصيات 

د اء نص أو قصة خبرية أو تقرير، بشكل مثير للنقجتماعية أو بعض الشخصيات السياسية، إلثر اال

 (.95-6ص ،2111والسخرية )حمادة، 

 أهمية فن الكاريكاتير في تشكيل الرأي العام

باألحداث  أكثرها التصاقاً جماهيرية، ألنه من  الصحفية وأكثرها الفنونيعد الكاريكاتير من أهم 

ونات مادة الرأي في أية صحيفة، نظرًا لما من مك مهماً مة، فهو أصبح يشكل مكونًا مهوالقضايا ال

 يملكه من تأثيرات جمالية وفكاهية لألخبار والموضوعات.

ايا ل بالجوانب السياسية والقضاوألن استخدام الصحافة لهذا الفن بات مقترنًا في معظم األحو 

قرب ه من أار بالكبرى في الوطن العربي، فإن ذلك يضيف له بعدًا جديدًا الى أهميته، بحيث يمكن اعت

الفنون الى الناس، لكونه فنًا ساخرًا وطريفًا من جهة، وألن المعنى الذي يحمله ينتقل الى القارئ 

 بسرعة كبيرة من جهة أخرى.

لى تسخير الرسوم الكاريكاتيرية لخدمة أغراض لعديد من األنظمة السياسية تلجأ إلذلك فإن ا

هات السياسي لهذا النظام، وذلك عندما يؤيد قرارات وتوجسياسية، مما يجعله مشاركاً في تشكيل القرار 

 هذه األنظمة.

ية الرسول شخصالى الرسوم الكاريكاتيرية الغربية التي أساءت إلى  ولعل من المفيد هنا اإلشارة

وللمسلمين عامة، مما أثار غضب واستنكار المسلمين في  -صلى اهلل عليه وسلم–الكريم محمد 

أنحاء العالم على الصعيدين الشعبي والرسمي، األمر الذي يدلل على أهمية وخطورة استخدامات  جميع

 (916، ص2111)حمادة،  .ينية وغيرهاالرسوم الكاريكاتيرية في القضايا السياسية واالقتصادية والد
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 يإال أنه وفي الوقت الحاضر، هناك بعض وسائل اإلعالم والمراكز الضاغطة في الوطن العرب

حّولت الكاريكاتير إلى مادة إضحاك وتسلية، وبات المطلوب هو التهريج والسطحية بحثا عمن يجلب 

 قراءات أكثر، وفق ما قاله الرسام عماد حجاج.

 يضيع اآلن في عالم اإلبهار البصري لفنون ،بصري كفن   ،ويشير حجاج إلى أن الكاريكاتير

تح الجتماعي، فيما تحتفظ الصحف برساميها وال تسعى لف"الملتي ميديا" التي ُتغرق مواقع التواصل ا

 (2129عماد حجاج، مقابلة شخصية، فن الكاريكاتير الحقيقي. )مساحات جديدة ل

أن الكاريكاتير أصبح منتشرا بين منصات التواصل االجتماعي بينما يرى الرسام محمد الشاعر 

 الكاريكاتير أصبحت مفتوحة للجميع.أكثر من الصحف، إذ يرى أيضا أن المنافسة بين رسامي 

ويقول: "أي فنان أصبح يستطيع نشر أعماله عبر وسائل التواصل االجتماعي من دون أن ينشر 

إلكتروني التي تكثر فيها عيون الرقيب، لذا سيكون البقاء لألقوى واألفضل، في أي صحيفة أو موقع 

 وتكنولوجيا".خصوصا إذا كان الفنان مواظبا على تطوير مهاراته فنيا 

جمهور اإلنترنت قاٍس وال يجامل على ما إذا كان متعارف عليه في السابق، " أن الشاعر ويالحظ

ر، مقابلة حمد الشاعقد". )موسيخلق بيئة صعبة للفنانين ذوي اإلحساس المرهف غير المتحملين للن

 (2129، شخصية
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 ذات الصلة ثانياا: الدراسات السابقة

 (: الكاريكاتير والسخرية السياسية.2221)ان دراسة هوج .1

Michael Hogan (2001): Cartoonists and Political Cynicism. 

يجابية رسومات الكاريكاتير السياسية، وهل هي دائمًا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إ

ير الكاريكاتير ومدى تأثخاصة تلك التي تركز على سلبيات السياسيين والحكومات، بيجابية؟ و يدة وا  حم

ر ستراليا، وقام الباحث بتحليل عينة من الصو الدول الديمقراطية الحديثة مثل أ على الرأي العام في

ى ستراليا لقياس مدة تأثير الصورة الكاريكاتيرية علعام خالل الحمالت االنتخابية في أعلى مدار مئة 

 ( رسام كاريكاتير. 21ور الكاريكاتيرية ألكثر من )الفائزين والخاسرين في االنتخابات، وكانت هذه الص

على  ة تأثير واضحنه كان للصور الكاريكاتيريوتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها أ

خرة مساهمة ن للصور الكاريكاتيرية الساوأ سترالي وفي اختيار الفائزين في االنتخابات،الرأي العام األ

ل قضايا التي تهم المواطنين وتحفظهم من تجاوزات السياسيين، وتناو وقيمة كبيرة وايجابية في طرح ال

 .كل ما

هو جدي ويهم أبناء الشعب، أايضًا أن الكاريكاتير السياسي يسهم في رفع مستوى النقاش 

الديمقراطي، ويبين االختبارات الحقيقية وقوة السياسيين، وهو ما جعل أستراليا أكثر الدول استقرارًا 

ويوجد في الكاريكاتير السياسي نوع من ديمقراطية السخرية في الحكم، وهو ما يدفع لمدة طويلة، 

لتغطية كل ما هو صحي ومفيد على الرغم من وجود تخمة في الصور الكاريكاتيرية، التي تعكس 

 طبيعة المجتمع االسترالي.
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 الدراسة علىد ركزت هذه هذه الدراسة عن الدراسة الحالية من حيث المضمون، فق تختلفوا

يجابيات الكاريكاتير على السياسيين والحكومات، ومدى تأثيره على الرأي العام في الدول سلبيات وا  

 الديمقراطية.

ارنة يلية مق(: فن الكاريكاتير في الصحافة األردنية دراسة تحل2222. دراسة نجادات، وعالونة )2
 "العرب اليوم".لصحيفتي "الدستور" و

لصحف ا لى أهم الموضوعات التي يعالجها فن الكاريكاتير فيإلى التعرف إهدفت هذه الدراسة 

يم التي تجاهات التي يمثلها، والقيعة المضامين التي يتناولها، وااللى طباألردنية، وأيضًا التعرف إ

 يحملها، وأساليب العرض المستخدمة في هذا الفن وأشكاله ومصادره.

في هذه الدراسة على منهج تحليل المضمون من خالل عدد من الفئات الشاملة  الباحثانواعتمد 

تخدم على المنهج المقارن الذي يس انالباحثوالمحددة التي ال تقبل أي تداخل فيما بينها، كما اعتمد 

 في الموازنة بين حالتين مختلفتين تحدثان في السياق الطبيعي.

أن الموضوعات السياسية التي عالجها  ،الدراسة ليها هذهإ تومن أبرز النتائج التي توصل

(، وتلتها الموضوعات االقتصادية بنسبة %4285الكاريكاتير جاءت في المرتبة األولى بنسبة )

 (.%9589لعسكرية واألمنية بنسبة )(، والموضوعات ا9682%)

ن المدروستان ان غالبية الرسوم الكاريكاتيرية التي عرضتها الصحيفتوأشارت النتائج أيضًا إلى أ

، وأن غالبية الرسوم الكاريكاتيرية حملت قيمًا سلبية، وتبنت اتجاهات اتناولت موضوعات ال أشخاص

 فكار التي حملتها هذه الرسوم.معارضة لألومواقف 

لمنهج المستخدم، إذ استخدمت هذه الدراسة الدراسة الحالية من حيث ا هذه الدراسة عن تختلفاو 

 .الخطاب تحليل، بينما استخدم الباحث في الدراسة الحالية منهج المضمون تحليلمنهج 
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من حيث المواضيع المطروحة، فقد  إلى حد ما تشابهت هذه الدراسة مع الدراسة الحاليةفيما 

امين التي ير والمضركزت هذه الدراسة بشكل رئيسي على الموضوعات التي يعالجها فن الكاريكات

لى معرفة الدراسة الحالية تسعى إألردنية، في حين أن يمثلها في الصحف اتجاهات التي يتناولها، واال

لصحف ل المواقع االلكترونية التابعة الدالالت واإلشارات والعالمات التي اختزلها فن الكاريكاتير في

 األردنية اليومية خالل جائحة "كورونا".

 يكاتير األردني "دراسة تحليلية".(: سياسة أمريكا تجاه العراق في الكار 2222. دراسة القضاة )3

لى معرفة المدى الذي تعاملت به الصحافة األردنية اليومية )من خالل إهدفت هذه الدراسة 

الرسوم الكاريكاتيرية( مع سياسة الواليات المتحدة األمريكية، وتحديداً احتالل العراق، لذلك قام الباحث 

ترة السياسة في صحيفتي الدستور والعرب اليوم، خالل فبتحليل مضمون الكاريكاتير المتعلق بهذه 

 .2117أيار  –احتالل العراق آذار 

ن الباحث ون، ألتحليل المضم أسلوب ته على المنهج الوصفي، مستخدماً واعتمد الباحث في دراس

 سلوب لكشف النقاب عن الكيفية التي تتعامل بها صحيفتا )الدستور والعرب اليوم(اعتمد على هذه األ

تجاه السياسة األمريكية في العراق، وذلك باختيار عينات من الكاريكاتير الذي قدمته الصحيفتان في 

ها الحرب األخيرة على العراق واحتلته وهي الفترة التي شنت في 79/5/2117 – 9/7الفترة ما بين 

 .2117امريكا وبعض الدول األخرى في شهر نيسان 

الكاريكاتير الذي يتناول األضرار التي نجمت عن الحرب، لى أن وقد أشارت نتائج الدراسة إ

وتلك التي تتناول الرئيس األمريكي، أو أحد أعضاء إدارته بالنقد جاءت بالمرتبة األولى وبنسبة 

تهما تربط صورة أمريكا بصورة إسرائيل وتبين أن مصلح (، ثم جاء بالمرتبة الثانية الرسوم التي27%)
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ت ض صورة األمم المتحدة فقد جاء(، أما الرسوم التي تعر %21وبنسبة )ا مشتركة مهدافهواحدة وأ

 ( للداللة على ضعف دور األمم المتحدة قبل احتالل العراق وبعده.%91في المرتبة األخيرة وبنسبة )

ي فقد استخدم الباحث ف ،الحالية من حيث المنهج المستخدم الدراسة اختلفت هذه الدراسة عنو 

أما الدارسة الحالية فقد استخدم  مضمون،الالدراسة المنهج الوصفي مستخدما أسلوب تحليل  هذه

 أسلوب تحليل الخطاب.الباحث 

من حيث المواضيع المطروحة، فقد ركزت هذه الدراسة على تحليل مضمون  كما اختلفت

فتي الدستور ي صحيف الكاريكاتير المتعلق في سياسة أمريكا تجاه العراق في الكاريكاتير األردني

لمواقع اوالعرب اليوم، بينما ركزت الدراسة الحالية على تحليل سيميائية فن الكاريكاتير المنشور في 

 لصحف األردنية اليومية خالل جائحة كورونا.االلكترونية التابعة ل

م )4  اا.أنموذج(: الكاريكاتير في الصحافة العربية: كاريكاتيرات ناجي العلي 2211. دراسة سال 

اتيراته ناجي العلي في كاريكالفنان لى معرفة أبرز األحداث التي ركز عليها هدفت هذه الدراسة إ

كاريكاتير، اص في رسمه للسلوبه الخلى التعرف على أإم بها، باإلضافة ورصد الموضوعات التي اهت

ية وجريدة القبس اللبنان برز الفروقات بين كاريكاتيرات ناجي العلي في كل من جريدة السفيرومعرفة أ

 الكويتية.

قد تم التحقق ، و تحليل المضمون أسلوب واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام

وبلغت  هولستي للتحقق من ثبات األداة، معالجةللثبات باستخدام  من أداة الدراسة بإجراء اختبار بعدي  

 .اكاريكاتير  529(، وتم تطبيق األداة بتحليل %2587نتيجة االختبار )

رائيل سنتائج، حيث أشارت إلى أن ناجي العلي ركز على حدث غزو إ عدةلى وتوصلت الدراسة إ

عات التي وضو لما أهم نفي صفوف القيادات الفلسطينية، وأ للبنان، والخالفات التي كانت تحدث

 كثر من بقية الموضوعات، وكانأها ناجي العلي هو موضوع المقاومة، فقد حاز على اهتمامه اهتم ب
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برز الفروقات بين كاريكاتيرات ناجي العلي في معظم األحيان ساخرًا، أما عن أسلوب ناجي العلي أ

هو األعلى  السفير يدةجر في كل من جريدة السفير والقبس، فقد جاء اهتمامه بالشأن اللبناني في 

ي، وجاءت صبح يهتم بالشأن الفلسطينفي جريدة القبس أ وكانت كاريكاتيراته بدون تعليق، بينما 

 معظم تعليقاته باللهجة العامية.

واختلفت هذه الدراسة عن الدراسة الحالية من حيث المنهج المستخدم، فقد استخدم الباحث في 

م سة الحالية فقد استخدار ، أما الدمضمونالسلوب تحليل أ مستخدماهذه الدراسة المنهج الوصفي 

 الباحث منهج تحليل الخطاب.

المطروحة بعض الشيء، وذلك أن الباحث في هذه الدراسة قام  الموضوعاتمن حيث وتشابهت 

 ية.اللبنانية وجريدة القبس الكويتبتحليل كاريكاتيرات ناجي العلي في كل من جريدة السفير 

 (: فن الكاريكاتير في الصحافة البحرينية اليومية.2212القضاة ). دراسة 5

تى تعتمده كل أنواع الصحف في ش لى بيان أهمية رسم الكاريكاتير كفنّ هدفت هذه الدراسة إ

نحاء العالم، لكونه لغة بسيطة معبرة يمكن فهمها من قبل جميع القراء، وحتى لو لم تكن الصحيفة أ

، كما يعكسها 2191، من خالل دراسة تحليلية لهذه القضايا في عام الناشرة تكتب بلغة القارئ

 الكاريكاتير المنشور في صحيفة الوطن أنموذجًا للصحافة البحرينية.

التحليلي لكشف النقاب عن الكيفية التي تتعامل بها صحيفة  تمد الباحث المنهج الوصفيواع

كاتير ، وذلك باختيار فن الكاريليل المضمونسلوب تحأالوطن اليومية مع القضايا اليومية مستخدمًا 

 التي قدمته الصحيفة في فترة الدراسة.
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مرتبة األولى بال ي يتناول القضايا االقتصادية جاءلى أن الكاريكاتير الذوأشارت نتائج الدراسة إ

(، %2282بالمرتبة الثانية الرسوم التي تتناول القضايا السياسية بنسبة ) ت(، ثم جاء%4282وبنسبة )

 (.%687أما الرسوم التي تعرض التربية والتعليم فقد جاءت بالمرتبة األخيرة بنسبة )

واختلفت هذه الدراسة عن الدراسة الحالية من حيث المنهج المستخدم، فقد استخدم الباحث في 

م سة الحالية فقد استخدار الد، أما مضمونالسلوب تحليل أهذه الدراسة المنهج الوصفي مستخدما 

 الباحث منهج تحليل الخطاب.

ي صحيفة ف المنشور من حيث المواضيع المطروحة، وذلك عن طريق تحليل الكاريكاتيروتشابهت 

 الوطن اليومية البحرينية للقضايا اليومية.

(: سيميائية فن الكاريكاتير السياسي في الصحف الفلسطينية "دراسة 2213ان ). دراسة ترب6
 تحليلية".

الدراسة الى دراسة الكاريكاتير السياسي ودالالته في الصحف الفلسطينية، ومعرفة هدفت هذه 

القضايا التي يعالجها، والشخصيات الفاعلة، واألساليب الفنية، والرموز التي يستخدمها رسامو 

 الكاريكاتير.

وتعد هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التي تركز على وصف طبيعة وسمات وخصائص 

معين، أو موقف أو جماعة أو فرد، كما تهتم بدراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بظاهرة أو مجتمع 

 موقف من مجموعة من األحداث، للحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة عنها.

وقد اعتمد الباحث على المنهج المسحي وذلك باعتباره جهدًا علميًا منظمًا يساعد في الحصول 

د سلوب مسح المحتوى، وقظاهرة المدروسة، وأيضًا من خالل أبيانات الخاصة بالعلى المعلومات وال



34 

استخدمه الباحث لمسح عينة من أعداد الصحف الفلسطينية "عينة الدراسة"، لوصف وتحليل رسوم 

 الكاريكاتير السياسي المنشورة فيها والتعرف على دالالتها.

ء بعض المقارنات الكمية والكيفية حول جراخدم الباحث المنهج المقارن بهدف إوأيضًا است

سيميائية الكاريكاتير السياسي، والتعرف على جوانب التشابه واالختالف في عينة الدراسة، وكذلك 

 المقارنة بين نتائج دراسة الباحث ونتائج الدراسات السابقة.

لسياسي الى تنوع الموضوعات التي عالجها الكاريكاتير ومن حيث النتائج، توصلت الدراسة إ

المنشور في صحف الدراسة، ودرجة االهتمام بكل موضوع، حيث جاءت الموضوعات المتعلقة 

(، تالها موضوعات %2485بالمواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية في الترتيب األول بنسبة )

 (.%2282أخرى بنسبة )

ي المرتبة ف ة غير مسماةعلى شخصيات فاعلة رمزين رسامي الكاريكاتير اعتمدوا وبينت النتائج أ

 (، وجاءت الصفات %9989شخصيات رمزية مسماة بنسبة )(، ثم %6287األولى وبنسبة )

في الشخصيات الفلسطينية أعلى من الصفات السلبية، في حين جاءت الصفات السلبية يجابية اإل

 أعلى من الصفات اإليجابية للشخصيات العربية واالسرائيلية والدولية.

ن الكاريكاتير السياسي المنشور في صحف الدراسة قد اشتمل على النتائج أيضًا إلى أوأشارت 

العديد من األساليب الفنية بهدف إظهار سيميائيته، وذلك عبر العديد من الرموز المستخدمة في 

 إظهار المعاني والدالالت.
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في  استخدم الباحثواختلفت هذه الدراسة عن الدراسة الحالية من حيث المنهج المستخدم، فقد 

، أما الدارسة الحالية فقد استخدم مضمونالاسلوب تحليل  هذه الدراسة المنهج الوصفي مستخدما

 الباحث منهج تحليل الخطاب.
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

الفصل استعراضا لمنهجية الدراسة، ومجتمعها وعينتها، إضافة إلى األدوات التي  يتضمن هذا

 جرى استخدامها لجمع المعلومات.

 منهجية الدراسةأوالا: 

، ل الخطابتحلي حليلية، لذلك فهي تعتمد على منهجتتعد هذه الدراسة من الدراسات النوعية ال

من  أو الصور، وهو أيضا الحثيثة، أو المعمقة للنصوصقدية الذي يعد شكاًل من أشكال القراءة الن

 المناهج القريبة للسيميائية.

كان أاستعمال تحليل الخطاب اللجوء إلى أدوات تحليلية عديدة، ويمكن للباحث الراغب في     

الخطاب في صورة مقاالت صحافية أو تعليقات أو تحليالت أو أخبار أو مواد درامية وغيرها، ومن 

 األدوات: أهم هذه

 يريد منتج الخطاب توصيله للمتلقي،األطروحة هي فكرة أو معنى معين ــــ تحليل األطروحات: 

ويستعمل هذا التحليل بغية معرفة بنية الموضوع الفكرية وليست البنية اللغوية، ويتم من خالله رصد 

 األفكار الرئيسة والفرعية الموجودة في الخطاب.

ظروف المجتمعية التي يتم فيها الخطاب، وهو يعني في الدراسات اإلعالمية أي الــــ تحليل السياق: 

الفترة الزمنية والمجال المكاني بمختلف أبعاده المجتمعية: االجتماعية، االقتصادية، السياسية، الثقافية، 

 الدينية.و 

 نص.وعالقتها بالحلل مختلف أبعادها في حالة كونها إحدى مكونات الخطاب، تُ  ــــ تحليل الصورة:
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تم وي ي يساهم في تشكيل مدركات الجمهور،الذأي المعنى الضمني، ــــ تحليل المعنى الكامن: 

 الخطاب في هذا التوقيت؟ هل هناك التعرف عليه من خالل اإلجابة على تساؤالت مثل: لماذا جاء

خطاب مصطلحات عالقة بين فكرة معينة في الخطاب وعوامل أو ظروف خارجية؟ لماذا استخدم ال

 معينة، أو مسميات معينة ولم يستخدم أخرى؟

أي الموضوعات التي كان يجب أن يتضمنها الخطاب ولم ــــ تحليل الناقص غير المتضمن: 

يتضمنها، وهو ما يعبر عن المستوى الثالث، بعد تحديد المستويين األول )الموضوعات التي وردت 

 .وضوعات التي وردت في الخطاب بصورة ضمنية(صراحة في الخطاب( والمستوى الثاني )الم

التاريخية، )عبارة عن رصد أو تحديد الدالئل والحجج والبراهين والمقوالت واألمثلة ــــ مسارات البرهنة: 

بات ثوا  الجغرافية، اإلحصائية، عرض وجهتي النظر...( المعتمدة في التدليل على األطروحات 

ربطها وهي عادة ما تكون متسلسلة وت ،المتلقي والتأثير فيه صالحيتها )صدق ما يقال( بغية إقناع

 كما تتميز بخالف حقول الداللة والحقول المرجعية، رة تراتبية،استراتيجية شاملة تجعلها في صو 

 (26، 27، ص2192. )أبو مزيد، بالمحافظة على وحدة النص

ألغراض  صور التي تتمثللتحليل ال تحليل الخطاب منهجاستخدام وبناءا على ما سبق، فقد تم 

( الغد، والرأي) يفتيصحالمنشورة على الموقعين التابعين ل يةر ه الدراسة في الرسومات الكاريكاتيذه

 خالل جائحة كورونا، وقراءتها قراءة معمقة للكشف عن دالالتها ومضامينها.

 مجتمع الدراسةثانياا: 

من  باعتبارهما والغد(، الرأي) التابعين لصحيفتيلكترونيين الموقعين اإل لدراسة منتكون مجتمع ا

 لهما. لمواقع االلكترونية التابعةلصحف قراءًة لدى المجتمع األردني عبر الصحف الورقية أو اأكثر ا
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 تا"الدستور"، ألنها لم تنشر أي رسومولم يأخذ الباحث الموقع اإللكتروني التابع لصحيفة 

 خالل جائحة كورونا. يةر كاريكاتي

 عينة الدراسةثالثاا: 

الكاريكاتير المتعلقة بجائحة كورونا المنشورة في الموقعين  اتوتحليل رسوم قراءةب قام الباحث

والغد(، عبر وحدة األسبوع الصناعي، في الفترة بين  ترونيين التابعين لصحيفتي )الرأياإللك

 .95/7/2129إلى  95/6/2121

( رسمة تتعلق 29وبلغ عدد الرسومات المنشورة على الموقع االلكتروني التابع لصحيفة الغد )

بجائحة كورونا، في حين بلغ عدد الرسومات المنشورة على الموقع االلكتروني التابع لصحيفة الرأي 

 ( فقط.1)

ية منذ ر كاريكاتي اتة الرأي لم تنشر أي رسوماضطر الباحث أن يأخذ هذه الفترة، ألن صحيفو 

، وهي فترة الحظر الكلي شهرين وثمانية أيام ، أي2121حزيران  9وحتى  2121آذار  22تاريخ 

 .بسبب جائحة كورونا، التي شملت حظر طباعة الصحف

 أدوات الدراسةرابعاا: 

 للحصول على المعلومات الباحث في هذه الدراسة على أداة )تحليل خطاب الصورة(عتمد ا

لمنشور في ا اتحليل الكاريكاتير المتعلق بجائحة كورونجرى وضوع الدراسة، إذ الالزمة والمتعلقة بم

  والغد(. يفتي )الرأيصحالموقعين االلكترونيين التابعين ل

الصورة في عصرنا الراهن من بين المقومات البصرية المهمة في سرد وتحليل الوقائع وُتعتبر 

غير اللسانية وتصنيفها، فالخطاب المعاصر بالنسبة للصورة، أصبح خطابًا تحليليًا سيميائيًا ودالليًا، 
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ستوى ميجعل المبصر للعمل الفني يسعى إلى مقاربة هذا المبحث التشكيلي حسب األبعاد التأويلية لل

)موقع  للمادة البصرية ومكوناتها الظاهرة والباطنة. األيقوني

http://www.arabicmagazine.com/) 

مقابالت معمقة مع عدد من رسامي الكاريكاتير األردنيين، وطرح  : قام الباحث بعقد*مالحظة

عليهم أسئلة الدراسة، وذلك إلثراء األدب النظري. ومن بينهم )حمزة حجاج( وهو الرسام الخاص 

 بصحيفة الغد، و)ناصر الجعفري( وهو الرسام الخاص بصحيفة الرأي.

ه "خلدون غرايبة"، لكن لم يتسَن *هناك رسام آخر في صحيفة الرأي خالل جائحة كورونا أسم
 للباحث مقابلته.

 جراءات الدراسةإخامساا: 

. بعد تحديد فكرة موضوع الدراسة، قام الباحث بصياغة العنوان المناسب لهذه الفكرة وتبلورت في 9

 كورونال جائحة دنية اليومية خاللصحف األر المواقع االلكترونية التابعة ل"سيميائية فن الكاريكاتير في 

 .-دراسة تحليلية  –

 مشكلة الدراسة وتحديد أهدافها وأسئلتها.صاغ الباحث بعد تحديد العنوان، . 2

التي ه لدراست نظريةً  )األجندة( األولويات" / تحديد"ترتيب استخدم الباحث النظري، طاراإل في .7

 ستساعد على معالجة مشكلة الدراسة.

تفادة سالية لالمن الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الح اث بعد ذلك عددالباح طرح. 4

 وات والمنهج والنظريات المستخدمة فيها.منها من حيث األد

أدوات الدراسة التي سوف  منهج الدراسة وهو "تحليل الخطاب"، ومن ثمالباحث  ذكر. بعد ذلك 5

عدد من رسامي الكاريكاتير  و"مقابالت معمقة مع ،"تحليل خطاب الصورة"وهي  ،يستخدمها

http://www.arabicmagazine.com/
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وثة في حلى البيانات والمعلومات الالزمة عن العينة المبها وبنائها للوصول إير وكيفية تطو  ،األردنيين"

 لى النتائج المطلوبة.الدراسة، ومن ثم الوصول إ

 ة.اسخطابيا، والخروج بعد ذلك بنتائج الدر عينة الدراسة وحصرها، لتحليلها الباحث د ك حد. بعد ذل6

. بناًء على تحليل العينة خطابيا، استخلص الباحث النتائج، ومن ثم قدم توصيات تُفيد موضوع 7

 راسة في الجانبين البحثي والعلمي.الد
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

ائحة كورونا رية المتعلقة بجالكاريكاتي ات، وهي الرسوميتضمن هذا الفصل تحليال لعينة الدراسة

 الدراسة اتيأي، والغد(، وذلك بناًء على أدصحيفتي )الر ل الموقعين االلكترونيين التابعين المنشورة في

، (المقابالت المعمقة التي أجراها الباحث مع رسامي الكاريكاتير)، و(تحليل خطاب الصورةوهما: )

 لة الدراسة.بهدف اإلجابة عن أسئ

 الموقع االلكتروني التابع لصحيفة الغد :أوالا 

رية الكاريكاتي اتالتي تناولتها الرسوم . التحليل المتعلق بالسؤال األول: ما أبرز الموضوعات1
 لصحف األردنية اليومية خالل جائحة كورونا؟ل المواقع االلكترونية التابعة المنشورة في

المنشورة  تاظهر جلياً أن أبرز الموضوعات التي تناولتها الرسوممن خالل قراءة الباحث للعينة، 

لمزج بينهما الكتروني التابع لصحيفة الغد كانت عن األداء الحكومي والسلوك الشعبي و الموقع اإل على

 وصف واقع حال الشعب خالل جائحة كورونا. بطريقة ساخرة، تالها

جراءاتها لمواجهة الفيروس، وسلوك الشعب كورونا صراعا بين أداء الحكومة وا  وأوجدت جائحة 

ذا الصراع ر إلبراز هوهذا األمر دفع رسامي الكاريكاتي أكان استهتارا أم احترازا، ،جراءاتإلتجاه تلك ا

 من خالل رسوماتهم بطريقة ساخرة.

يقول إن الصراع بين أداء الحكومة  إذوهو ما أكده الرسام الخاص بصحيفة الغد حمزة حجاج، 

ضوع رية، بل ومزج بينهما، "الصراع كمو رسوماته الكاريكاتيوسلوك الشعب دفعه إلبرازه في معظم 

 كان حاضرا بقوة خالل جائحة كورونا، وما كان مني إال أن ُأبرزه في غالبية رسوماتي".



44 

اتير ك الصراع، ألن الكاريكي التي تناولُت فيها ذاوماتويبين حجاج "أضفت السخرية في رس

رى جود موضوعات أو قضايا أخبطبيعته فن ساخر، وجعلته من ضمن أولوياتي كرسام بالرغم من و 

قد تكون مهمة أو حتى أكثر أهمية من موضوع الصراع بين أداء الحكومة  ،بجائحة كورونا تعلقت

ين واسعة من قبل المشاهدلقي اهتماما وتغطيات وردات فعل  لكن الموضوع األخيروسلوك الشعب، 

 (2129، حمزة حجاج، مقابلة شخصية) على السوشيال ميديا أثناء تلك الفترة".

 لكتلم تكن بأهمية "التي وصفت واقع حال الشعب خالل جائحة كورونا،  وماتن الرسفي حين أ

 الذي علل ذلك بعدم حصولها على ،، وفق حجاج"التي تحدثت عن األداء الحكومي والسلوك الشعبي

 تفاعل وتغطيات كافية تجعلها تطغى على موضوع الصراع.

حث تي استخدمها الباوهنا، وبناًء على حديث حجاج، تظهر جوهر نظرية ترتيب األولويات ال

التي تصف قدرة وسائل اإلعالم على إبراز موضوعات معينة على حساب موضوعات في الدراسة، 

أكثر أهمية، إذ "تفترض هذه النظرية أنه كلما كانت األخبار أكثر بروزا من حيث أخرى قد تكون 

 ,Iyengar Kinder, 1987عدد التكرارات وحجم التغطية زادت أهمية األخبار بالنسبة للجمهور". )

p.16) 

 يفة الغدحلكتروني التابع لصالموقع اإل علىحة كورونا المنشورة بلغ عدد الرسومات المتعلقة بجائ

تعلقت  وماتوخمس رستعلقت باألداء الحكومي،  وماتثالث رس، منها رسم 29في فترة الدراسة 

 ماتو ك الشعبي مع بعضهما، وأخيرا تسع رسمزجت األداء الحكومي والسلو  وأربع  بالسلوك الشعبي، 

 وصفت واقع حال الشعب خالل الجائحة.

ل سيميائية أبرز تلك الرسومات من خالوبموجب نظرية ترتيب األولويات، سيقوم الباحث بتبيان 

 تحليلها خطابيا في أسئلة الدراسة، ورأى الباحث أن يقسمها إلى أربعة محاور:
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 المحور األول: األداء الحكومي

جراءات وطرق وتحليالت الحكومة لمواجهة لثالث المتعلقة بهذا المحور عن إا وماتتحدثت الرس

ول كومة حتحدثت عن نظريات أو فرضيات الح وماتإحدى الرس :تفشي فيروس كورونا، فمثالً 

 عنوان "نظريات كورونا األردنية". الفيروس، إذ حمل الرسم

عن نظريتين أو فرضيتين طرحتهما الحكومة خالل جائحة كورونا لمواجهة  تحدث هذا الرسم

أكده الرسام  اعلى السوشيال ميديا، وفق م انتشارا وتفاعال واسعين ، وقد الق هذا الرسمتفشي الفيروس

 حمزة حجاج.

األولى عندما افترض وزير الصحة السابق الدكتور سعد جابر خالل مؤتمر صحفي أن فيروس 

 يت عند عامة الشعب بفرضية "بنشف، وسمّ "يجف مع الوقت بسبب حرارة الشمس وينتهي"كورونا 

 وبموت" كما قالها الوزير على لسانه آنذاك.

المسؤول السابق عن ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عندما أدلى فجاءت  ؛األخرىأما 

 سعدنان إسحاق خالل لقاٍء تلفزيوني بفرضية سميت بـ"الضبع". كان مضمون هذه الفرضية أن الفيرو 

جراءات االحترازية مثل فتح الحدود والطيران والقطاعات وغيرها، يخرج من البلد إذا تم تخفيف اإل

وهو أن الضبع عندما يبقى داخل المنزل سيأكل صاحبه، أما إذا وضرب إسحاق مثاال على ذلك، 

 ُفتح باب المنزل سيخرج الضبع من دون أي أذى.

أن هناك شخصية حكومية ُتلقي محاضرة للشعب عن الفرضيتين وتقول  ويتبين من خالل الرسم

 "معلش بعتذر عن إكمال المحاضرة ألني مش حاسس بطعم المية".
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لمقولة كانت انتقادا لما قاله الدكتور عدنان إسحاق في لقاء تلفزيوني آخر ويرى الباحث أن هذه ا

ردا على سؤال مقدم اللقاء، أن الشخص عندما يتعرض لإلصابة بفيروس كورونا يفقد حاسة الشم 

 والتذوق، وضرب مثاال على ذلك، وهو فقدان اإلحساس بطعم الماء.

كوادر الطبية في مجابهة فيروس كورونا باستخدام ا عن جهود ال، فقد تحدثاأُلخريانان أما الرسم

 ياتهم لحماية األردن وشعبه.اللقاح وتضح

ضمن محور األداء الحكومي، ألن الحكومة هي  ندخالويرى الباحث أن هذين الرسمين ي

 فيما يتعلق باللقاح. وبخاصةالمسؤولة عن هذه الكوادر 

 المحور الثاني: السلوك الشعبي

تحدثت عن سلوك الشعب خالل جائحة كورونا، وتنوعت  وماتخمس رستضمن هذا المحور 

 موضوعاتها بين قسمين:

ء الكمامة االوقائية مثل الحظر الشامل وارتد جراءاتتمثل باالستهتار في االلتزام باإلالقسم األول 

 جراءات.اآلخر فتمثل في االلتزام بتلك اإلوالقفازات، أما القسم 

عنوان "المستهترين بالحظر"، إذ أظهرت  وماتحملت إحدى تلك الرسالقسم األول، ومثاال على 

شخصية شعبية )ُتمثل الشعب( خالعًة الكمامة والقفازات وغير ملتزمة بالحظر الشامل، ومتوجهًة 

 الشعب.االستهتار لدى للفيروس الحتضانه، ما يدل على سلوك 

 هرالزفاف، إذ أظفراح وحفالت مخالفة الشعب ألوامر الدفاع في إقامتهم لأل وتناول رسم آخر

الشخصية الشعبية ذاتها مرتديًة الكمامة وتلوذ بالفرار من تلك األفراح والحفالت خوفا من تعرضها 

 للعدوى بفيروس كورونا.
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عبارة قالتها الشخصية المرسومة "من عرس إربد لعرس ماركا للعرس  وظهر في الرسم

أعراس". هذه المقولة ارتبطت بحفل زفاف ُاقيم بمحافظة إربد .. مشان اهلل خلص بكفي . الديمقراطي!

وآخر بمنطقة ماركا بالعاصمة عمان، خالل فترة منع التجمعات، وارتفعت بسببهما أعداد اإلصابات 

 بالفيروس.

 لرسومات، فقد أظهرت إحدى اجراءات الوقائيةاآلخر، وهو التزام الشعب باإلأما فيما يتعلق بالقسم 

 صية الشعبية ذاتها التي )تمثل الشعب( وهي تقاوم الفيروس عن طريق الكمامة.، الشخالخمس

لتزام باستهتار الشعب في اال التي تعلقت وماتظرية الدراسة، يؤكد حجاج أن الرسوفي سياق ن

قت بااللتزام من التي تعلجراءات الوقائية القت تفاعال وتغطيات واسعة على السوشيال ميديا أكثر باإل

 جراءات آنذاك.بتلك اإل

ظهر التي تُ  وبخاصةالساخرة بشكل أكبر،  وماتالجمهور يهتم بالرس وفسر حجاج ذلك بأن

الجانب السلبي في القضية، وهو ما دفعه للتركيز على إبراز الجانب الساخر والسلبي أكثر من غيره 

 من الجوانب خالل فترة الدراسة.

 سلوك الشعبيالمحور الثالث: المزج بين األداء الحكومي وال

المتعلقة بهذا المحور اقترنت بدالالت لغوية مزجت بين األداء  وماتالرسالحظ الباحث أن 

 التي حملت عنوان "الزواج في بطريقة ساخرة، فهناك إحدى الرسوماتي الحكومي والسلوك الشعب

يتقدم  الرسومات(التي اسُتخدمت في باقي )الشخصية الشعبية ذاتها  ازمن الكورونا" أظهرت شاب

 ويقول "جاهتك عالزوم!! والفاردة مع تباعد، وشهر العسل في البحر الميت!". فتاةللزواج من 
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ُيالحظ من هذه المقولة أنها تحتوي على دالالت لغوية مزجت بين األداء الحكومي والسلوك 

ل االحترازية خالجراءات الحكومة  كما وردت في المقولة، تدل على إالشعبي، فكلمة )عالزوم( مثال

قامة المعارض والمؤتمرات وجها لوجه، ما اضطر الناس للجوء إلى  جائحة كورونا بمنع التجمعات وا 

 .الجماعية تطبيق "زوم"، وهو برنامج مخصص للمكالمات الفيديوية

جراءات الحكومة بفرض التباعد وردت أيضا في المقولة، تدل على إ كما أن كلمة )تباعد( التي

 ن األشخاص لمنع تفشي الفيروس.بيالجسدي 

الشخصية الشعبية ذاتها وهي تشتري إسطوانة غاز من الموّزع، ويسأله  ، أظهروفي رسٍم آخر

ي ا نعبّ لن . ليرد عليه الموّزع ضاحكا "عشان الكورونا مسموح.قائال "ليش اإلسطوانة ناقصة غاز؟".

 من اإلسطوانة بس". 51%

التي وّظفها الرسام حمزة حجاج بطريقة ساخرة، احتوت على داللة لغوية وهي  ،هذه المقولة أيضا

جراءات الحكومة بخفض السعة المقعدية في وسائط النقل ( كما وردت، لتدل على إ%51) بة الـنس

 لمنع تفشي الفيروس. %51إلى 

عن  عبرتلدالالت اللغوية التي وفي إطار ما سبق تحليله، يقول حجاج إن هناك العديد من ا

 ماتهو نه إال أن يستغلها ويوظفها في رسجراءات الحكومية االحترازية خالل الجائحة، وما كان ماإل

 ليمزج بين األداء الحكومي والسلوك الشعبي بطريقة ساخرة.
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 لمحور الرابع: وصف واقع الحالا

أكان من حيث  ،واقع حال الشعب خالل جائحة كورونا وماتفي هذا المحور وصفت تسع رس

 اللقاح أو الفيروس ومتحوراته أو الوضع االقتصادي خالل الجائحة وغيرها.

تحدثت عن تساؤالت المواطنين عن مدى سالمة اللقاح، إذ أظهرت  وماتفمثال، إحدى تلك الرس

 ستفهام.تنبع من رأسه عالمات اوهو جالس داخل أنبوبة حقنة اللقاح،  اً مواطن

الطريقة التي يجلس فيها المواطن المرسوم هي نفسها طريقة جلوس تمثال وتبين للباحث أن 

المفكر "رودين" الموجود في باريس، الذي يصّور رجاًل متأمال يتصارع في دخيلة نفسه مع أفكار 

كان يتصارع مع أفكار عميقة يتساءل من خاللها  وهذا كان واقع حال المواطن المرسوم، إذ عميقة.

 اح آمنا أم ال.ما إذا كان اللقع

ي "كوفيد وخلفه فيروسَ  2129عن ظهور فيروس جديد اسمه "نيباه" مطلع عام  وتحدث رسم آخر

. .حالكو. االشخصية الشعبية ذاتها وهي تقول للفيروسات "ما تغلبو  "، وأظهر الرسم91" و"كوفيد 21

حورات "اليأس" أمام مت أنا رايح على مقبرة سحاب لحالي". وهنا يظهر واقع حال الشعب الذي يتمثل بـ

 كورونا.

شخصية فيروس كورونا وهي تفرد بساط خط الفقر على مواطن فقير، ما  كما أظهر رسم آخر

 ةأدت الصدمت آالف المواطنين تحت خط الفقر، إذ يضا على تأثيرات الجائحة التي جعليدل أ

 االتجاهات السابقة االقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا خالل العامين الماضيين إلى تعميق

لمعدالت الفقر، وذلك رغم الجهود الحكومية في دعم شبكة األمان االجتماعي التي ساهمت نوعا ما 

 .اد أرقام الفقرفي تقليل تسارع عدّ 
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اعا ا، إاّل أّن التوقعات الحكومّية والدولية تشير بأّن هناك ارتفقياسها بعد رسمي هذه الزيادة لم يجرِ 

 %95.7راء األردنيين الذين تجاوز عددهم المليون قبل الجائحة، وكانوا يشكلون عدد الفق فيكبيرا 

 .اءات العامةمن المواطنين، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات األسرة الذي نفذته دائرة اإلحص

(2197-2192) 

الفقر في المدى  زيادة معدالت ،2121البنك الدولي في تقرير صادر عنه في تشرين أول  وتوقع

دولي حول االقتصاد . )تقرير البنك ال%27 حوالينقطة مئوية في األردن لتصل إلى  99صير الق

 (2121األردني 

خطابي ، ولتعزيز التحليل الاألرقام لتأكيد الوصف الذي أظهره الرسم األخيروطرح الباحث تلك 

 الذي اعتمد عليه الباحث كمنهج لدراسته.

ضامين باقي مو  ه الحظ التشابه بين ما حلله، ألنوماتالباحث بتحليل هذا العدد من الرساكتفى 

وينها وتواريخ ومات بعنا، فآثر عدم تحليلها منعا لتكرار المضمون، ولكنه سُيلحق جميع الرسوماتالرس

 ة المالحق.*حفنشرها لالطالع عليها في ص

رية الكاريكاتي اتالتي استخدمتها الرسوم. التحليل المتعلق بالسؤال الثاني: ما أبرز الرموز 2
 لصحف األردنية اليومية خالل جائحة كورونا؟ل المواقع االلكترونية التابعة المنشورة في

أوجدت جائحة كورونا رموزا لم تكن موجودة قبل ظهور الفيروس، وكان أبرزها )الكمامة، القفازات، 

 استغلها رساموبالجائحة، بل و ثيقا حقنة اللقاح، وشكل الفيروس نفسه(، وهذه الرموز ارتبطت ارتباطا و 

 الكاريكاتير ووظفوها في رسوماتهم.
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ائحة تلك الرموز، فيستنتج سريعا أنها مرتبطة بج حتوي على أحدالمشاهد إلى رسم ي فعندما ينظر

ي التابع لكترونللرسومات المنشورة في الموقع اإل كورونا، األمر الذي انطبق على الغالبية الساحقة

 فترة الدراسة، إذ ُوظفت تلك الرموز فيها.لصحيفة الغد في 

وفي السياق ذاته، يقول حجاج إن هذه الرموز ترسخت في أذهان الناس خالل جائحة كورونا، 

وأصبحت جزءا ال يتجزأ من رموز الكاريكاتير، وكان من الضروري توظيفها في الرسومات لتعبر عن 

 عمق الجائحة وآثارها.

 ور األربعة كالتالي:وتوزعت هذه الرموز ضمن المحا

 )الكمامة، حقنة اللقاح، وفيروس كورونا(. محور األداء الحكومي: -أ

 )الكمامة، فيروس كورونا، والقفازات(. محور السلوك الشعبي: -ب

 محور المزج بين األداء الحكومي والسلوك الشعبي: )الكمامة( فقط. -ج

 كورونا، حقنة اللقاح(.)الكمامة، فيروس  محور وصف واقع حال الشعب: -د

ة المنشورة ريالكاريكاتي اتار التي لعبتها الرسوم. التحليل المتعلق بالسؤال الثالث: ما أبرز األدو 3

 لصحف األردنية اليومية خالل جائحة كورونا؟ل المواقع االلكترونية التابعة في

لكتروني اإل الموقع علىمنشورة رية الالكاريكاتي وماتالتي لعبتها الرس الحظ الباحث أن أبرز األدوار

للمشاهدين، ابا ران خطو  هذان الدَّ  ة كانت النقدية والتوعوية، ومّثلالتابع لصحيفة الغد في فترة الدراس

 ضمن المحاور األربعة: وماتالباحث أمثلة ألبرز تلك الرس وسيأخذ
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 السؤال التي ذكرها الباحث في تحليلاألداء الحكومي( محور ) وماتكان خطاب إحدى رس -

طرحتهما  نية" انتقاديا، إذ انتقدت النظريتين اللتياألول وحملت عنوان "نظريات كورونا األردن

 الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.

التي ذكرها الباحث في تحليل السؤال  السلوك الشعبي(محور ) وماتكما أن هناك إحدى رس -

ت مواطنا خالعا الكمامة والقفازات األول أيضا وحملت عنوان "المستهترين بالحظر"، إذ أظهر 

 سبب سلوكبانتقاديا بشكل صريح،  ب هذ الرسمويتوجه الحتضان فيروس كورونا. كان خطا

جراءات االحترازية، فاالستهتار بشكل عام قد ينتج عنه الشعب المستهتر في االلتزام باإل

 ارتفاع في أعداد اإلصابات بفيروس كورونا.

بطريقة  اءالقرّ السلوك الشعبي( محور ) وماتوي، خاطبت إحدى رسالتوع وبالنسبة إلى الدور -

توعوية، وهي التوعية في االلتزام بارتداء الكمامة والقفازات لمنع تفشي الفيروس، إذ أظهرت 

مواطنا يقاوم الفيروس عن طريق الكمامة والقفازات، وقد ذكرها الباحث في تحليل السؤال 

 األول.

)المزج بين األداء الحكومي والسلوك الشعبي( و)وصف واقع حال ي أما فيما يتعلق بمحورَ  -

ظهار الشعب(،   خالل الجائحة.وهمومه الشعب  معاناةفلم يلعبا إال دور السخرية وا 

فعا تجاه ن جراءات والقرارات الحكومية التي لم ُتجدِ التحليل أعاله، يقول حجاج إن اإل وبناًء على

براز الدور إل عب في االستهتار باالجراءات االحترازية، دفعاهمنع تفشي الفيروس، وكذلك سلوك الش

 إصالح تلك العيوب. أجل من وماتهالنقدي في رس
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م بارتداء الكمامة مثل االلتزا ؛كما أن جائحة كورونا أوجدت حاجة ملحة إلبراز الدور التوعوي

اللقاح والتباعد بين األشخاص، ألن فن الكاريكاتير له القدرة على التأثير بالمتلقي  والقفازات وتلقي

 اإلعالم المختلفة، وفق حجاج. فنونبشكل أكبر بكثير من باقي 

 تا: ما أبرز الشخصيات الفاعلة التي ظهرت في الرسومالرابع. التحليل المتعلق بالسؤال 4
لصحف األردنية اليومية خالل جائحة ل االلكترونية التابعةالمواقع  رية المنشورة فييالكاريكات
 كورونا؟

 وماتالتي ظهرت في الرسالحظ الباحث من خالل التحليل أن أبرز الشخصيات الفاعلة 

 رية كانت الشخصيات الشعبية، تالها الرمزية، ثم الحكومية.الكاريكاتي

فيها  حمزة حجاج "محجوب" ليمثل وتمثلت الشخصيات الشعبية بشخصية واحدة فقط يسميها الرسام

لكتروني اإلالمنشورة في الموقع  لرسوماتخصية في غالبية االمواطن البسيط. واستخدمت هذه الش

، وتوزعت ضمن المحاور 29من أصل  رسم 92فترة الدراسة، إذ ظهرت في التابع لصحيفة الغد في 

 األربعة كالتالي:

 لم تظهر. محور األداء الحكومي: -

 .وماتظهرت في جميع الرس وك الشعبي:محور السل -

 .وماتظهرت في جميع الرس محور المزج بين األداء الحكومي والسلوك الشعبي: -

 .وماتظهرت في جميع الرس محور وصف واقع حال الشعب: -

ومن الجدير بالذكر أن "محجوب" هي شخصية ابتكرها حجاج لتكون خليفًة لشخصية "أبو 

 ه لمجال فن الكاريكاتير.الرسام عماد حجاج منذ بدئابتدعها محجوب" المشهورة التي 
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 ت في ستاللون األخضر، إذ ظهر  مزية، فقد تمثلت بفيروس كورونا ذيوفيما يتعلق بالشخصيات الر 

 ، وتوزعت كالتالي:وماترس

 .محور األداء الحكوميان في رسم -

 محور السلوك الشعبي.ان في رسم -

 .الحكومي والسلوك الشعبيمحور المزج بين األداء لم تظهر في  -

 .محور وصف واقع حال الشعبان في رسم -

رت بية ذاتها "محجوب"، وظهأما بالنسبة إلى الشخصيات الحكومية، فقد كانت الشخصية الشع

 عنوان "نظريات كورونا األردنية".  الذي حمل)األداء الحكومي( فقط بمحور  في رسم واحد

ما الصفات التي ُنسبت للشخصيات المرسومة التي أبرزها : الخامس. التحليل المتعلق بالسؤال 5
ية اليومية لصحف األردنل المواقع االلكترونية التابعة رسامو الكاريكاتير في رسوماتهم المنشورة في

 خالل جائحة كورونا؟

سابق التي ذكرها الباحث في السؤال الت التي ُنسبت للشخصيات المرسومة م الباحث الصفاقسّ 

يجابية( سلبيةإلى )  ، وذلك ضمن المحاور األربعة.وا 

السلوك )وكانت معظم صفات الشخصيات الشعبية التي تمثلت في شخصية "محجوب" بمحور 

)وصف واقع ، و)المزج بين األداء الحكومي والسلوك الشعبي(سلبية، أما بالنسبة للمحورين الشعبي( 

، ألنه لم تظهر )األداء الحكومي(، فكانت معظمها إيجابية. ولم يذكر الباحث محور حال الشعب(

 فيه شخصية "محجوب".

بة إلى صفات سوفيما يتعلق بشخصية فيروس كورونا، فكانت سلبية في جميع المحاور. أما بالن

 .ة، فكانت سلبي)األداء الحكومي(فقط بمحور  التي ظهرت في رسم واحدالشخصيات الحكومية 
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 الموقع االلكتروني التابع لصحيفة الرأي ثانيا:

رية الكاريكاتي اتي تناولتها الرسومما أبرز الموضوعات الت. التحليل المتعلق بالسؤال األول: 1
 لصحف األردنية اليومية خالل جائحة كورونا؟ل المواقع االلكترونية التابعة المنشورة في

 رية المنشورة على الموقع االلكتروني التابعالكاريكاتي رسوماتال اقتصر السياق العام لخطاب

 إال رسم كن هناكيعلى وصف واقع الحال فقط، ولم  وعددها تسعة لصحيفة الرأي في فترة الدراسة

 اإليجابي لذاك الدور.الجانب  تحدث عن األداء الحكومي، بل وأظهر فقط حدوا

لصعوبة ا ، فهي صحيفة حكومية، ومنيةالتحرير  ولعل سبب ذلك يرجع إلى سياسة صحيفة الرأي

 .تناولتها صحيفة الغد. فالتحدث عنأن تنشر رسومات تتناول موضوعات مثل التي 

ياسة خارج إطار س ،أداء الحكومة بشكل انتقادي وُمعيب، وكذلك بالنسبة إلى السلوك الشعبي

 بدون أدنى شك. الرأي

أثناء  ايقول إنه كان ُملزم إذخاص بصحيفة الرأي ناصر الجعفري، ويؤكد على ذلك الرسام ال

ب األداء الحكومي والسلوك الشعبي، بسبفترة جائحة كورونا باالبتعاد عن عمل رسومات تتحدث عن 

 صف واقع الحال فقط في أغلب األحيان.فة الرأي، وما كان منه إال أن يسياسة صحي

الل خ التي تحدثت عن واقع الوضع االقتصادي وماتذ على سبيل المثال إحدى تلك الرسخ

وتسحب  2129عام  نحومتوجهة  ، إذ أظهرت شخصية شعبية مرتديًة الشماغ األردنيجائحة كورونا

شكل صخرة ضخمة، لتعبر عن عمق هذه األزمات التي لى معها األزمات االقتصادية التي ظهرت ع

 خّلفتها الجائحة.
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خالل جائحة كورونا عام  عن واقع حال الوضع االقتصادي لرسمكان السياق العام لخطاب هذ ا

نما على مستوى 2121 ، إذ تسببت الجائحة بضرر اقتصادي كبير ليس على مستوى األردن فقط، وا 

 العالم.

رسوم مو  بفيروس كورونا، ةمربوط طائرة نوان "كورونا والطيران"، إذ أظهرع وفي رسم آخر حمل

لذي قطاع الطيران اعن واقع حال  األسفل. تحدث هذا الرسم نحوليها سهم باللون األحمر متوجها ع

 بسبب إيقاف حركته كإجراء لمنع تفشي الفيروس. كان شبه منهار

 لعالم المتمثل في انتظارهلم بانتظار اللقاح"، عن واقع حال ابعنوان "العا كما تحدث رسم آخر

 .أنبوبة الحقنةداخل  تنتظر ضية وهيالكرة األر  إذ أظهر للقاح،

فقط أحد الكوادر الطبية وهو يتصدى  فقد أظهر رسم واحدأما فيما يتعلق باألداء الحكومي، 

 عنوان "المواجهة". ، وحملهقفازاتعن طريق كمامته و  للفيروس

مضامين و  بين ما حللهإلى حد ما واكتفى الباحث بتحليل هذا العدد من الرسومات، نظرا للتشابه 

 باقي الرسومات.*

رية الكاريكاتي اتالتي استخدمتها الرسومما أبرز الرموز . التحليل المتعلق بالسؤال الثاني: 2
 لصحف األردنية اليومية خالل جائحة كورونا؟ل المواقع االلكترونية التابعة المنشورة في

ة المنشورة على موقع صحيف اتظهر جليا للباحث أن أبرز الرموز التي اسُتخدمت في الرسوم

، في من أصل تسع في خمس رسومات نفسه، إذ ظهر الرأي في فترة الدراسة كانت شكل الفيروس

 ين فقط.اللقاح اسُتخدموا في رسمالكمامة والقفازات وحقنة حين أن الرموز األخرى مثل 
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مرتبطة الالرسومات  خطاب س أضحى جزءا ال يتجزأ منن شكل الفيرو بأويفسر الجعفري ذلك 

ل عند وصف واقع الحال خال وبخاصةبجائحة كورونا، وأصبح رمزا رئيسيا في فن الكاريكاتير، 

 جائحة كورونا.

ة المنشورة ريالكاريكاتي اتار التي لعبتها الرسومما أبرز األدو . التحليل المتعلق بالسؤال الثالث: 3
 خالل جائحة كورونا؟لصحف األردنية اليومية ل المواقع االلكترونية التابعة في

الحظ الباحث أن الرسومات المنشورة على موقع صحيفة الرأي في فترة الدراسة، لم تلعب إال 

ن النقدي والتوعوي يحتاجان إلى فالدورا ا.ع المؤلم كخطاب خالل جائحة كوروندور إظهار الواق

 موضوعات ترتبط باألداء الحكومي والسلوك الشعبي إلى حد كبير.

 أبدا إلى إبراز الدور النقدي ، كما ذكر الباحث سابقا، ال تتطرقسياسة صحيفة الرأيكما أن 

صحيفة الغد الممتلئة بالرسومات النقدية، نظرا  بخالفأكان تجاه أداء الحكومة أو سلوك الشعب، 

 وليست حكومية. تتبع للقطاع الخاصألنها صحيفة 

 تاة التي ظهرت في الرسومالشخصيات الفاعلما أبرز : الرابع. التحليل المتعلق بالسؤال 4
لصحف األردنية اليومية خالل جائحة ل المواقع االلكترونية التابعة رية المنشورة فيالكاريكاتي
 كورونا؟

يتين ، وتمثلت بشخصفقط وماترس لرسومات لم تظهر شخصيات فاعلة إال في أربعفي معظم ا

 لكٍل منهما.ن ، وظهروا في رسميشعبيتين وشخصيتين رمزيتين

 الذيو باحث في تحليل السؤال األول، ال ذكره الذي ية الشعبية األولى ظهرت في الرسمالشخص

ويسحب معه األزمات االقتصادية التي أتت على شكل صخرة  2129م يتجه نحو عا امواطن ظهرأ

د أح إذ أظهر عنوان "المواجهة"، ظهرت في الرسم الذي حمل األخرىوالشخصية الشعبية  ضخمة.
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ة كمامته وقفازاته. ويرى الباحث أن الكوادر الطبي طريق الكوادر الطبية وهو يتصدى للفيروس عن

 تمّثل الشخصيات الشعبية كمواطنين.

"، عنوان "كورونا والطيران حمل الذي تعلق بالشخصيات الرمزية، فقد ظهر في الرسمفيما يو 

ة األرضية، صية الكر ، فقد تمثلت بشخىاألخر فيروس كورونا نفسه. أما الشخصية وتمثلت بشكل 

العالم بوصوله إلى اللقاح في ظل تفشي الفيروس بين وضع عن صعوبة  وظهرت في رسم عّبر

 س آنذاك.النا

ما الصفات التي ُنسبت للشخصيات المرسومة التي أبرزها : الخامس. التحليل المتعلق بالسؤال 5
نية اليومية لصحف األردل المواقع االلكترونية التابعة  رسامو الكاريكاتير في رسوماتهم المنشورة في

 خالل جائحة كورونا؟

بناًء على تحليل السؤال السابق، الحظ الباحث أن صفات الشخصيات الشعبية كانت إيجابية 

، ويالحظ من الشخصية الشعبية األولى أنها كانت تُقاوم األزمات صمودإلى ال ةوالدعو  بصفة المقاِومة

. وكذلك بالنسبة إلى الشخصية 2129حبها نحو عام سالتي خّلفتها جائحة كورونا وهي تية االقتصاد

فقد كانت تُقاوم الفيروس عن طريق الكمامة  التي تمثلت بأحد الكوادر الطبية،األخرى الشعبية 

 والقفازات.

ة وهي شخصيسلبية كانت أما بالنسبة إلى الشخصيات الرمزية، فالحظ الباحث أن إحداها 

 ، إذ كانت تسعى إلى تدمير قطاع عنوان "كورونا والطيران" الذي حمل وس كورونا في الرسمفير 

الطيران وانهياره، واألخرى كانت إيجابية بصفة المقاِومة، وهي الشخصية التي تمثلت بالكرة 

 األرضية، إذ كانت تقاوم من أجل الوصول إلى اللقاح.
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 الفصل الخامس
 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

الدراسة من خالل تحليل الخطاب  يهايتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إل

رأي( في لكترونيين التابعين لصحيفتي )الغد، والالكاريكاتيرية المنشورة على الموقعين اإل اتللرسوم

 م.95/7/2129م إلى 95/6/2121الفترة الممتدة بين 

 ائحة كوروناخالل ج األردني ارىءللق )الغد، والرأي( يصحيفتل الموقعان االلكترونيان التابعان قدم

يكاتير اإلعالم األخرى، نظرا لقدرة فن الكار  عن فنونرية تضمنت خطابا مؤثرا وبديال رسومات كاريكاتي

ا لمختلف مالمشاهد، ولّبت احتياجات الجمهور بتقديمهبشكل سلس إلى على إيصال أفكاره ودالالته 

 الموضوعات والقضايا ذات الصلة بأزمة كورونا وتداعياتها.

ه وما قدم صحيفة الغدل ه الموقع االلكتروني التابعالفرق بين ما قدم من الجدير بالمالحظة لكن

لموضوعات  مهبتقدي لغد غني  ل الموقع التابع ة الرأي في فترة الدراسة، إذ كانصحيفل الموقع التابع

، تتبع للقطاع الخاص الغد صحيفة بطريقة ساخرة ونقدية، نظرا لكونمتنوعة خاطبت الجمهور 

ة الرأي التي صحيف بخالف، جريئة إلى حد ما ار تسمح بنشر رسومات تحمل أفكاالتحريرية وسياستها 

 والساخرة، نظرا ألنها صحيفة حكومية.االبتعاد عن األفكار النقدية التحريرية ُتحّتم سياستها 

الكاريكاتير هو فن ساخر بالدرجة األولى، ونقدي بالدرجة الثانية،  إال أن الباحث يرى أن فن

نما  من  كومتهحلُيبرز فيها عيوب مجتمعه وأداء فاألفكار النقدية ال تأتي إلى الرسام بشكل عبثي، وا 

 إصالحها.أجل 
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 يصحيفتل ها الموقعان االلكترونيان التابعانالتي قدم وماتالرسلك، كان البد من تحليل خطاب لذ

 ه من رموز ودالالت وأدوارتوما حمل في فترة الدراسة، لمعرفة مضامين ذلك الخطاب)الغد، والرأي( 

 وشخصيات وصفات.

 وبناًء على ذلك، يمكن القول أن الدراسة استنتجت ما يلي:

 الغد الموقع االلكترونية التابع لصحيفةأوال: 

 اتالتي تناولتها الرسوم النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما أبرز الموضوعاتمناقشة . 1
لصحف األردنية اليومية خالل جائحة ل المواقع االلكترونية التابعة رية المنشورة فيالكاريكاتي
 كورونا؟

لموقع ا علىالمنشورة  اتأظهرت نتائج التحليل أن أبرز الموضوعات التي تناولتها الرسوم

ا بطريقة المزج بينهملكتروني التابع لصحيفة الغد كانت عن األداء الحكومي والسلوك الشعبي و اإل

 وصف واقع حال الشعب خالل جائحة كورونا. ساخرة، تالها

وس، لفير جراءاتها لمواجهة اصراعا بين أداء الحكومة وا   الباحث أن جائحة كورونا أوجدت ويرى

جراءات أكان استهتارا أم احترازا، األمر الذي دفع رسامي الكاريكاتير اإل وسلوك الشعب تجاه تلك

 إلبراز هذا الصراع من خالل رسوماتهم بطريقة ساخرة.

ن عتحدثت  وعددها ثالث، (األداء الحكومي)المتعلقة بمحور  وماتينت النتائج أن الرسوب

 جراءات وطرق وتحليالت الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.إ

عاتها ، تنوعت موضو وعددها خمس (السلوك الشعبيمحور )التي تعلقت ب وماتفي حين أن الرس

 وارتداءل جراءات الوقائية مثل الحظر الشامتمثل باالستهتار في االلتزام باإلبين قسمين، القسم األول 

 جراءات.فتمثل في االلتزام بتلك اإل اآلخرالكمامة والقفازات، أما القسم 
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 السلوك)و (األداء الحكوميمحوري )مزجت بين  وماتائج إلى أن هناك أربع رسوأشارت النت

 نا.الحكومة خالل جائحة كورو  ُتشير إلى اإلجراءات التي اتخذتهاعن طريق دالالت لغوية  (الشعبي

ال وصفت واقع ح ومات، فأظهرت النتائج أن تسع رس(وصف واقع الحال)أما فيما يخص محور 

الشعب خالل جائحة كورونا أكان من حيث اللقاح أو الفيروس ومتحوراته أو الوضع االقتصادي 

 خالل الجائحة وغيرها.

 اتالتي استخدمتها الرسوم. مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما أبرز الرموز 2
لصحف األردنية اليومية خالل جائحة ل المواقع االلكترونية التابعة رية المنشورة فيالكاريكاتي
 كورونا؟

نة كانت )الكمامة، القفازات، حق وماترز الرموز التي اسُتخدمت في الرسدلت نتائج التحليل أن أب

 اللقاح، وشكل فيروس كورونا نفسه(، وتوزعت ضمن المحاور األربعة كالتالي:

 ونا(.)الكمامة، حقنة اللقاح، وفيروس كور  محور األداء الحكومي: -أ

 )الكمامة، فيروس كورونا، والقفازات(. محور السلوك الشعبي: -ب

 محور المزج بين األداء الحكومي والسلوك الشعبي: )الكمامة( فقط. -ج

 )الكمامة، فيروس كورونا، حقنة اللقاح(. محور وصف واقع حال الشعب: -د

لم تكن موجودة من قبل، وارتبطت بها ارتباطا ويرى الباحث أن جائحة كورونا أوجدت رموزا 

 المرتبطة بجائحة كورونا. وماتجزءا ال يتجزأ من خطاب الرسوثيقا، بل وأصبحت 

رية كاتيالكاري اتلعبتها الرسوم. مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ما أبرز األدوار التي 3
 األردنية اليومية خالل جائحة كورونا؟لصحف ل المواقع االلكترونية التابعة المنشورة في

ي الموقع الكاريكاتيرية المنشورة ف أبرز األدوار التي لعبتها الرسوماتن بينت نتائج التحليل أ

)األداء  وري، وذلك في محلكتروني التابع لصحيفة الغد في فترة الدراسة كانت النقدية والتوعويةاإل

 الحكومي( و)السلوك الشعبي(.
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لق بمحوري )المزج بين األداء الحكومي والسلوك الشعبي( و)وصف واقع حال أما فيما يتع

ظهار ، الشعب(  خالل الجائحة.وهمومه الشعب  معاناةفلم يلعبا إال دور السخرية وا 

 جراءات والقرارات الحكومية التي لم ُتجد نفعا تجاه منع تفشين اإلأواستنتج الباحث من التحليل 

ص جراءات االحترازية، شّكال حافزا لدى الرسام الخاإلالشعب في االستهتار باالفيروس، وكذلك سلوك 

 من أجل إصالح تلك العيوب. وماتهإلبراز الدور النقدي في رس بصحيفة الغد حمزة حجاج

كما أن جائحة كورونا أوجدت حاجة ملحة إلبراز الدور التوعوي مثل االلتزام بارتداء الكمامة 

والقفازات وأخذ اللقاح والتباعد بين األشخاص، ألن فن الكاريكاتير له القدرة على التأثير بالمتلقي 

 اإلعالم المختلفة. فنونبشكل أكبر بكثير من باقي 

 اتسومة التي ظهرت في الر بالسؤال الرابع: ما أبرز الشخصيات الفاعل. مناقشة النتائج المتعلقة 4
لصحف األردنية اليومية خالل جائحة ل المواقع االلكترونية التابعة رية المنشورة فيالكاريكاتي
 كورونا؟

انت الكاريكاتيرية ك يات الفاعلة التي ظهرت في الرسوماتخصأظهرت النتائج أن أبرز الش

 ها الرمزية، ثم الحكومية.الشخصيات الشعبية، تلت

أن الشخصيات الشعبية تمثلت بشخصية واحدة فقط يسميها الرسام إلى وأشارت نتائج التحليل 

واستخدمت هذه الشخصية في الغالبية الساحقة حجوب" ليمثل فيها المواطن البسيط، حمزة حجاج "م

 92ظهرت في  ذلكتروني التابع لصحيفة الغد في فترة الدراسة، إالموقع اإل علىللرسومات المنشورة 

 ، وفي جميع المحاور باستثناء محور )األداء الحكومي(.29من أصل  رسم
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للون األخضر، ا تمثلت بفيروس كورونا ذي يما يتعلق بالشخصيات الرمزية، بينت النتائج أنهاوف

باستثناء محور )المزج بين األداء الحكومي والسلوك  ، وفي جميع المحاوروماتت في ست رسإذ ظهر 

 الشعبي(.

ية ذاتها بشخصية الشعكومية، فبينت النتائج أنها كانت للأما بالنسبة إلى الشخصيات الح

 .فقط بمحور )األداء الحكومي( "محجوب"، وظهرت في رسم واحد

تي ُنسبت للشخصيات المرسومة ال. مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: ما الصفات التي 5
حف األردنية لصل المواقع االلكترونية التابعة  أبرزها رسامو الكاريكاتير في رسوماتهم المنشورة في

 اليومية خالل جائحة كورونا؟

معظم صفات الشخصيات الشعبية التي تمثلت في شخصية "محجوب" دّلت نتائج التحليل أن 

ي(، )المزج بين األداء الحكومي والسلوك الشعب ما بالنسبة لمحوريسلبية، أ بمحور )السلوك الشعبي(

و)وصف واقع حال الشعب(، فكانت معظمها إيجابية. ولم يذكر الباحث محور )األداء الحكومي(، 

 ألنه لم تظهر فيه شخصية "محجوب".

لمحاور. أما سلبية في جميع ا يتعلق بشخصية فيروس كورونا، فأظهرت النتائج أنها كانتوفيما 

، ومي(فقط بمحور )األداء الحك التي ظهرت في رسم واحدسبة إلى صفات الشخصيات الحكومية، بالن

 فكانت سلبية أيضا.

 الموقع االلكتروني التابع لصحيفة الرأيثانيا: 

 اتالتي تناولتها الرسوم . مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما أبرز الموضوعات1
لصحف األردنية اليومية خالل جائحة ل المواقع االلكترونية التابعة رية المنشورة فيالكاريكاتي
 كورونا؟

قع كاتيرية المنشورة على المو الكاري وماتالسياق العام لخطاب الرسأظهرت نتائج التحليل أن 

ع الحال فقط، على وصف واقاقتصر  وعددها تسع،لرأي في فترة الدراسة، لكتروني التابع لصحيفة ااإل
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الجانب اإليجابي  ، بل وأظهرعن محور )األداء الحكومي( دثولم يكن هناك إال رسم واحد فقط تح

 لذاك الدور.

ن الصعب مية، ومويرى الباحث أن سبب ذلك يرجع إلى سياسة صحيفة الرأي، فهي صحيفة حكو 

ي تناولتها صحيفة الغد. فالتحدث عن أداء الحكومة تتناول موضوعات مثل الت وماتأن تنشر رس

بدون  تحريريةال بشكل انتقادي وُمعيب، وكذلك بالنسبة إلى السلوك الشعبي، خارج إطار سياسة الرأي

 أدنى شك.

 اتالتي استخدمتها الرسوم. مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما أبرز الرموز 2
لصحف األردنية اليومية خالل جائحة ل المواقع االلكترونية التابعة رية المنشورة فيالكاريكاتي
 كورونا؟

رأي المنشورة على موقع صحيفة ال اتبينت النتائج أن أبرز الرموز التي اسُتخدمت في الرسوم

ي حين أن ، فمن أصل تسع خمس رسوماتفي فترة الدراسة كانت شكل الفيروس نفسه، إذ ظهر في 

 فقط. وحقنة اللقاح اسُتخدموا في رسمينالرموز األخرى مثل الكمامة والقفازات 

 ماتو أضحى جزءا ال يتجزأ من خطاب الرسأن شكل الفيروس واستنتج الباحث من التحليل 

اقع الحال عند وصف و  وبخاصةالمرتبطة بجائحة كورونا، وأصبح رمزا رئيسيا في فن الكاريكاتير، 

 ئحة كورونا.خالل جا

رية كاتيالكاري اتار التي لعبتها الرسوم. مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ما أبرز األدو 3
 لصحف األردنية اليومية خالل جائحة كورونا؟ل المواقع االلكترونية التابعة المنشورة في

المنشورة على موقع صحيفة الرأي في فترة الدراسة، لم تلعب إال  وماتأن الرسأظهرت النتائج 

 دور إظهار الواقع المؤلم كخطاب خالل جائحة كورونا.
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ويرى الباحث أن الدورين النقدي والتوعوي يحتاجان إلى موضوعات ترتبط باألداء الحكومي 

لى إبراز الدور أبدا إ تتطرقالتحريرية ال والسلوك الشعبي إلى حد كبير، كما أن سياسة صحيفة الرأي 

 صحيفة الغد الممتلئة بالرسومات النقدية،بخالف أكان تجاه أداء الحكومة أو سلوك الشعب،  ،النقدي

 وليست حكومية. تتبع للقطاع الخاصنظرا لكونها صحيفة 

 اتسومة التي ظهرت في الر . مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: ما أبرز الشخصيات الفاعل4
لصحف األردنية اليومية خالل جائحة ل المواقع االلكترونية التابعة رية المنشورة فيالكاريكاتي
 كورونا؟

 ماتو م تظهر شخصيات فاعلة إال في أربع رسلرسومات لمعظم اه في أظهرت نتائج التحليل أن

 ٍل منهما.ين لكوشخصيتين رمزيتين، وظهروا في رسمفقط، وتمثلت بشخصيتين شعبيتين 

وفيما يتعلق بالشخصيات الشعبية، فأشارت النتائج إلى أن الشخصية الشعبية األولى تمثلت 

 تمثلت بأحد الكوادر الطبية. األخرىبمواطن مرتديا الشماغ األردني، في حين أن الشخصية 

أما فيما يخص الشخصيات الرمزية، فقد دلت النتائج أن الشخصية األولى تمثلت بشكل فيروس 

 تمثلت بشخصية الكرة األرضية. األخرىه، بينما الشخصية كورونا نفس

. مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: ما الصفات التي ُنسبت للشخصيات المرسومة التي 5
حف األردنية لصل المواقع االلكترونية التابعة أبرزها رسامو الكاريكاتير في رسوماتهم المنشورة في

 كورونا؟اليومية خالل جائحة 

إلى  ةصفات الشخصيات الشعبية كانت إيجابية بصفة المقاِومة والدعو أظهرت نتائج التحليل أن 

. أما بالنسبة إلى الشخصيات الرمزية، فكانت إحداها سلبية وهي شخصية فيروس كورونا، الصمود

 واألخرى كانت إيجابية بصفة المقاِومة، وهي الشخصية التي تمثلت بالكرة األرضية.
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تهم بدعو خطابا للمشاهدين خالل جائحة كورونا  الصفات اإليجابية شكلترى الباحث أن وي

اطبت خلمقاومة الفيروس والصمود أمامه، في حين أن الصفات السلبية التي تمثلت بشكل الفيروس 

 دمير القطاعات.أظهرت مدى وحشية الفيروس وسعيه لت المشاهدين بطريقة

 ملخص النتائج

 تلخيص نتائج الدراسة كما يلي: ، يمكننابالمحصلة

 الموقع االلكتروني التابع لصحيفة الغدأوال: 

كتروني التابع لالمنشورة على الموقع اإل ريةالكاريكاتي وماترز الموضوعات التي تناولتها الرس. إن أب9

صف و  المزج بينهما بطريقة ساخرة، تالهالصحيفة الغد كانت عن األداء الحكومي والسلوك الشعبي و 

 واقع حال الشعب خالل جائحة كورونا.

كانت )الكمامة، القفازات، حقنة اللقاح، وشكل  وماترز الرموز التي اسُتخدمت في الرس. إن أب2

 فيروس كورونا نفسه(.

ء الحكومي( )األدا قدية والتوعوية، وذلك في محوريكانت الن وماتي لعبتها الرسإن أبرز األدوار الت. 7

(، أما فيما يتعلق يتعلق بمحوري )المزج بين األداء الحكومي والسلوك الشعبي( و)السلوك الشعبي

ظهار ، و)وصف واقع حال الشعب(  جائحة.خالل ال هوهمومالشعب  معاناةفلم يلعبا إال دور السخرية وا 

 شعبيةرية كانت الشخصيات الالكاريكاتي يات الفاعلة التي ظهرت في الرسوماتخص. إن أبرز الش4

حكومية وكانت ، ثم الها الرمزية وتمثلت بشكل فيروس كورونا، تلت"محجوب" وتمثلت بشخصية ُتسمى

 لشخصية "محجوب" ذاتها.

إن معظم صفات الشخصيات الشعبية التي تمثلت في شخصية "محجوب" بمحور )السلوك . 5

(، و)وصف لوك الشعبيكانت سلبية، أما بالنسبة للمحورين )المزج بين األداء الحكومي والس الشعبي(
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واقع حال الشعب(، فكانت معظمها إيجابية. وفيما يتعلق بشخصية فيروس كورونا، كانت سلبية في 

قط بمحور ف التي ظهرت في رسم واحدسبة إلى صفات الشخصيات الحكومية جميع المحاور. أما بالن

 )األداء الحكومي(، فكانت سلبية أيضا.

 التابع لصحيفة الرأيالموقع االلكتروني ثانيا: 

ع لصحيفة لكتروني التابالكاريكاتيرية المنشورة على الموقع اإل العام لخطاب الرسومات . إن السياق9

 على وصف واقع الحال، ولم يكن هناك إال رسم واحداقتصر فقط  ترة الدراسة وعددها تسعالرأي في ف

 عن محور )األداء الحكومي(. فقط تحدث

لفيروس نفسه، إذ ظهر في خمس شكل اكانت  وماتلتي اسُتخدمت في الرس. أن أبرز الرموز ا2

ا و ، في حين أن الرموز األخرى مثل الكمامة والقفازات وحقنة اللقاح اسُتخدممن أصل تسع رسومات

 ين فقط.في رسم

المنشورة على موقع صحيفة الرأي في فترة الدراسة، لم تلعب إال دور إظهار الواقع  وماتن الرس. إ7

 المؤلم كخطاب خالل جائحة كورونا.

تين فقط، وتمثلت بشخصي وماتم تظهر شخصيات فاعلة إال في أربع رسلرسومات لفي معظم ا. 4

لشعبية األولى ية اين لكٍل منهما، وتمثلت الشخصرسمشعبيتين وشخصيتين رمزيتين، وظهروا في 

ما تمثلت بأحد الكوادر الطبية، أما في األخرىبمواطن مرتديا الشماغ األردني، في حين أن الشخصية 

يخص الشخصيات الرمزية، فقد تمثلت الشخصية األولى بشكل فيروس كورونا نفسه، بينما الشخصية 

 تمثلت بشخصية الكرة األرضية. األخرى

ن إلى الصمود، في حين أ ة إيجابية بصفة المقاِومة والدعوةيكانت صفات الشخصيات الشعب. 5

الشخصيات الرمزية كانت إحداها سلبية وهي شخصية فيروس كورونا، واألخرى كانت إيجابية بصفة 

 المقاِومة، وهي الشخصية التي تمثلت بالكرة األرضية.
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 التوصيات

 باآلتي:بناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإنها توصي 

يميائية من الدراسات حول سد ، وذلك بإجراء المزيالفكرة التي اهتمت بها هذه الدراسة نطاق توسيع. 9

المنشورة  لكت رية المنشورة في الصحف األردنية اليومية والمواقع اإلخبارية، وحتىالكاريكاتي الرسومات

على المنصات الخاصة بفن الكاريكاتير مثل رابطة رسامي الكاريكاتير األردنيين، وموقع "توميتو 

وأن هناك قلة من الدراسات التي تناولت  خصوصاذي أسسه عدد من الرسامين األردنيين، كرتون" ال

 موضوع سيميائية فن الكاريكاتير.

ى لما له من قدرة عل ،ة باالهتمام بفن الكاريكاتيرذات العالق والخاصة حث الجهات الحكومية. 2

 اإلعالم األخرى. فنونتشكيل خطاب أكثر تأثيرا من خطاب 

 سماحها بنشر رسومات أكثر جرأة، إذ أن فن الكاريكاتير . إعادة النظر بسياسة صحيفة الرأي باتجاه7

 يعتبر ساخرا بالدرجة األولى، ونقديا بالدرجة الثانية.

ر، ، ليس فقط على مستوى فن الكاريكاتين استخدام منهج تحليل الخطاب في الدراسات. اإلكثار م4

نما على مستوى مختلف القضايا.  وا 

 . إدخال مادة فن الكاريكاتير في مناهج تعليم الخطاب اإلعالمي.5
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الخاصة بالرسومات المنشورة على الموقع االلكتروني التابع لصحيفة )الغد( في  أوال: المالحق
 فترة الدراسة:

. محور األداء الحكومي:1  

(1رقم ) الرسم  

12/2/2222"نظريات كورونا األردنية"، ُنشرت بتاريخ   

 
(2رقم ) الرسم  

25/11/2222"األطباء الشهداء في معركة وباء كورونا"، ُنشرت بتاريخ   

 
(3رقم ) الرسم  
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12/2/2221بدون عنوان، وُنشرت بتاريخ   

 
 

. محور السلوك الشعبي: 2  

(1رقم ) الرسم  

23/6/2222"الناس والكمامات"، ُنشرت بتاريخ   

 
 

(2رقم ) الرسم  

26/6/2222بدون عنوان، وُنشرت بتاريخ   
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(3رقم ) سمالر   

22/2/2222بدون عنوان، وُنشرت بتاريخ   
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(4رقم ) الرسم  

13/12/2222"المستهترين بالحظر"، ُنشرت بتاريخ   

 
(5رقم ) الرسم  

24/12/2222بدون عنوان، وُنشرت بتاريخ   
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. محور المزج بين األداء الحكومي والسلوك الشعبي:3  

(1رقم ) الرسم  

15/6/2222بدون عنوان، وُنشرت بتاريخ   

 
(2رقم ) الرسم  

3/2/2222"ما بعد الحظر"، ُنشرت بتاريخ   

 
 

(3رقم ) الرسم  

5/12/2222بدون عنوان، وُنشرت بتاريخ   
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(4رقم ) الرسم  

26/2/2221ُنشرت بتاريخ "الزواج في زمن الكورونا"،   
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. محور وصف واقع الحال:4  

(1رقم ) الرسم  

12/2/2222"كورونا.."، ُنشرت بتاريخ   

 
(2رقم ) الرسم  

2/11/2222"، ُنشرت بتاريخ 2222"سنة   
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(3رقم ) الرسم  

22/12/2222"السؤال اليومي"، ُنشرت بتاريخ   

 
(4رقم ) الرسم  

14/11/2222بدون عنوان، وُنشرت بتاريخ   
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(5رقم ) الرسم  

2/12/2222بدون عنوان، وٌنشرت بتاريخ   

 
(6رقم ) الرسم  

1/1/2221بدون عنوان، وُنشرت بتاريخ   
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(2رقم ) الرسم  

12/1/2221بدون عنوان، وُنشرت بتاريخ   

 
 

(2رقم ) الرسم  

2/2/2221"ظهور وباء جديد"، ُنشرت بتاريخ   
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(2رقم ) الرسم  

14/3/2221بدون عنوان، وُنشرت بتاريخ   

 
 

الخاصة بالرسومات المنشورة على الموقع االلكتروني التابع لصحيفة )الرأي( في  المالحقثانيا: 
 فترة الدراسة:

. محور وصف واقع الحال:1  

(1رقم ) الرسم  

23/6/2222"التباعد االحتماعي"، ٌنشرت بتاريخ   
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(2رقم ) الرسم  

25/2/2222"كورونا والطيران"، ُنشرت بتاريخ   

 
(3رقم ) الرسم  

12/2/2222بدون عنوان، وُنشرت بتاريخ   
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(4رقم ) الرسم  

5/12/2222"ارتفاع عدد اإلصابات"، ُنشرت بتاريخ   

 
(5رقم ) الرسم  

13/12/2222انتظار اللقاح"، ُنشرت بتاريخ "العالم في   
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(6رقم ) الرسم  

21/12/2222"تخبط االقتصاد العالمي"، ُنشرت بتاريخ   

 
(2رقم ) الرسم  

22/11/2222وفاة"، ُنشرت بتاريخ  2222"الوفيات تتخطى حاجز   
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(2رقم ) الرسم  

32/11/2222بدون عنوان، وُنشرت بتاريخ   

 
 

الحكومي:. محور األداء 2  

(1رقم ) الرسم  

26/2/2222"المواجهة"، ُنشرت بتاريخ   

 


